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ي گذارو از لوازم عرضه ارائه اطالعات و عرصه سیاست جهانیهاي مشترك نیاز يكی ازروابط انسانی و اخالق  چکیده:
برنامه درسی و  غفلت از هاي اختالل در سازهجويانه به هاي سلطهدر مدرسه به رابطه 1. نبود عدالت تعاملیاست

مطالعه تحلیلی توصیفی  انتقادي است و در مقام  روش ارائه تجويز  وراهبرد:  انجامد.هاي اجتماعی هم میضرورت
ی سوادي، بازماندگبی ارزشیابی  وسنجش راهبرد و کارآمدي عملی متعادل وهم افزايی معیار موردنظر اين نوشته است.

ها، در جهان که رو به ازدياد و نشینیرغبتی به مدرسه يا گريز از جمع، مسأله فقر و مسكنت و حاشیهاز تحصیل، بی
طور مشخص ضعف عدالت تعاملی در مدرسه  هم هست. به طرفهاي يكتر شدن نیز دارد، تا حدي پیامد رفتارهنیز وخیم

تواند در مدرسه تمام سطوح مشارکت نفعان و کنشگران است که میصورتِ غالبِ معضل به سبب انسداد ارتباطی ذي
باطات ارتيابی، را به زيان اخالق ايجاد کند و عارضه  دانش، قدرت، اخالقو کیفیت را متزلزل کند و تعامل بین مثلث 

 مديريتی و حتی سرمايه اجتماعی "هسته سخت"اين انسداد به تشكیل  نامطلوب، داوري و ارزشیابی را دشوار می سازد.
اه است که گ "غیرقابل نفوذ و در پستو"تاريک منجر می شود. می شود گفت ماهیت آن به مثابه يک هستة سخت 

آورد. مدرسه نیز به مثابه يک سازمان دچار سرمايه در می را هم  به خدمت خود –به معنی مثبت آن  -بوروکراسی
گیري آن هم مخدوش شود. عدالت تعاملی يكی  از سازي و تصمیماجتماعی تاريک شود و شفافیت ارزشیابی، تصمیم

توانايی در ايجاد و گسترش وفاق هم زهدان انگیزه و  عدالت تعاملی هم زمینه و همخطوط راهنماي عمل است. 
 و توافق بر سر عمل تربیتی است. تفاهممرتبط با  عی و فرايندهاياجتما

 .عدالت تعاملی در مدرسه، ارتباط انسانی گیري، انسداد، روابط انسانی،تعامل، تصمیم :کلید واژگان

Interactive justice in school ,human relationships and morality 
Zekavati Gharagozlo, A1* 

Abstract: The lack of interactive justice in the school leads to extend autocratic and dictatorial 
relationships and consequentially” curriculum development” to be disrupted and its social 
necessities to be forgotten The analytical method is critical for descriptive study. It has been 
written as a method of prescribing and evaluating: the evaluation and evaluation of the strategy 
and the practical efficiency of the balance and the development of this criterion. The dominant 
cause of the dilemma is due to the blockage of communication between stakeholders and actors, 
which can shake up all levels of participation and quality in the school, evaluating and fault 
finding of   relationships  of triangle of knowledge, power, ethics/ morally would be difficult . 
This blockage /obstruction will lead to the formation of a "hard core" of management and even a 
dark social capital. It can be said that its nature is a” hard core " , closed closet, which sometimes 
direct  bureaucracy-in the positive sense- to their own interests and bring  formal law to their 
service. The school as an organization can also suffer from a dark social capital, and the 
transparency of the evaluation and the decision-making process is also disrupted. Interactive 
justice is one of the guides to action. Interactive justice is both an area of motivation and the 
womb of gestating  the ability to create and to deepen social consensus and the processes related 
to a vast understanding on educational practice 

Keywords: Interactive justice in school ,Human relationships , Morality, Decision making. 
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 عدالت تعاملی در مدرسه، روابط انسانی و اخالق ◄023

 مقدمه 

و چون اطالعات مربوط به  پردازش چند م با عدالت تعاملی تنظیم وانسانی توأکارکرد مهم روابط 

 زی اانسان یل تعاملتسه يهاطرحوارهسازي ها و نهاد و کنشگران بايكديگر و فعالرابطه ارزش

ی بشناس و مدير بخش مطالعات آسیاي جنوجامعه1منظر تنظیم مطلوب است. جان شرمرورن

 نويسد: شرقی دانشگاه اوهايو می

که  کنندتعريف می" شودشأن و احترامی که نسبت به مردم اعمال می"را  2عدالت تعاملی    

 ست.ا بخشی از عدالت سازمانی است. اين نظريه بر رفتار بین فردي در جريان  اجراي امور متمرکز

(. اولین 1990a ،1993b، 0 نبرگيگر) رسد شامل دو نوع خاص از رفتار بین فردي استبه نظر می

حرمت، عزت و احترام افراد توسط  دهنده میزان رعايت  ادب،مشخصه عدالت بین فردي نشان

مشخصه دوم عدالت  مقامات يا اشخاص ثالث در فرايند اجراي يا تعیین نتايج و خروجی است.

وبر اين موضوع که اطالعات چرا و . اطالعاتی است که براساس توضیحات ارائه شده به افراد است

خاص توزيع شده طور بهگیرند يا چرا خروجی سازمان ها يی مورد استفاده قرار میبه چه روش

است، تمرکز دارد. اگر اطالعات  باقوت کفايت کند سطح عدالت اطالعاتیِ ادراك شده بیشتر است. 

   (.2332، 4سام)

؛ عدالت میان بندگان -2عدالت میان خدا و خلق؛ کند عسكري عدالت را به سه دسته تقسیم می    

 )وبگاه تبیان(.  عدالت میان زندگان و مردگان -0

و اين آخرين  توان به اين سه فقره افزودرا هم می 5ظر نگارنده عدالت براي نسل آيندهبه ن     

هاي شرقی داشتند هم به محققانه به فرهنگو فرزندش در توجه  2تجديدنظري را که هافستده

م با عدالت تعاملی در مدرسه به مثابه بخشی از سرمايه اجتماعی سانی توأروابط ان آورد.ياد می

خودمحوري اخالقی به حس اجتماعی متعالی  تواند سبب شود فضاهاي خالی،سازمانی مدرسه می

 شود و جريان ارتباطات، 7مثابه يک سازمان دچار سرمايه اجتماعی تاريکمدرسه نیز به ارتقاء يابند.

گیري و نشاط و بهجت آن مخدوش شود. انسداد ارتباطی سازي و تصمیمتصمیم شفافیت ارزشیابی،

 ،نه، گروه پرستی و آتش کوره رقابتتواند جو سازمانی منفی، تمايالت فرديِت خودخواهامی

اين فضاي کنش   ور سازد.را به طرز خطرناکی شعله"غیر"و  "ديگري"حذف رفتار سازمانی،ءسو
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 مصادره"کاربرد خودخواهانه و گاه سازمانی و سرمايه اجتماعی تاريک ،مان نبود سالمت سازمانیه

لت تعاملی در عدا .به معناي نامطلوب آن است "زرنگی"امتیازات در مدرسه است که  "به مطلوب

)در مدارس با  جنسیت ها،لهجه ها،آموزان با زبانگروهی دانشکالمیِ میانارتباط کالمی و غیر

وضع جسمانی  هاي متفاوت،قومیت ودو جنسیت(،سبک لباس  از هر آموزان يا معلماندانش

 و لحن و کلمات سرپرستان مدرسه، يا با معلمان و ها،يا استثنايی "توان خواهان"با متفاوت، مثالً

و  معلم و ناظم و مديرو دوري و نزديكی به کالس  وچیدمان مدرسه  ،هاي بدنژست تعبیرها،

 1هاي زندگی است. رينترين موضوعات مهارتحیاتی و يكی از پراهمیتقابل لمس و غیره نیز 

شايستگی و ارتباط که  راهبري،-هاي درونی و بیرونی در موضوعاتی چون خودانگیزه نويسد:می

هاي فرهنگی همزمان با شباهت در نیاز هاي اساسی توجه به تفاوت .اندمشترك نیاز اساسی بشرند،

 تواند مفید باشد.می -گونه که هافستده پی گرفته استآن -اجتماعی  -روانشناختی

، تمدنیمنزلتی، شغلی، زبانی، جفرافیايی، هاي بنديبین گروه هاي اجتماعی،بین هستی    

ها در مورد وجود دارد که احكام و داوري 2هاي خالیقاتی، قومیتی و سلسله مراتبی فضاطب

 ،ها رويكردي متوازنِ سرمايه اجتماعیارزش اخالق و کند. مفروض است کهجوسازمانی آن را پر می

 ساختار است. -و توانمندسازانه به رابطه کنشگر4نگاه عادالنه، 0ی موزون و منصفانهتعامل عدالت

 اي از سرماية انسانی است که گروهی ازجنبه"اجتماعی رمايهسمنظور از نويسد:کلمن می

، کلمن) "شوندمی اجتماع ناشی ساختار کند که ازمی هاي متقابل میان افراد را توصیفوابستگی

 شناختیشناختی و انسانمعرفت هاي متداول، باورهايشیوه مناسب جو سازمانیدر . (1077

هاي خودخواهانه ديگران فضاي سومی ايجاد خودخواهانه هر فرد با کنش حتی کنشِ  كمشتر

ايش انسداد ارتباطی اين فضاي سوم پديد بدون گش تواند باشد.دو طرف می کند که به سود هرمی

 .دهدمی تغییر مشارکت و وگفتگو "یسازمان صداي "آزادشدن نفع به را سكوت آمد. ارتباط گرنمی

 بر) حفاظتی خود کنش ،گیريکناره و مندنامشارکت نگرش سبب است ممكن سازمانی سكوت

 :باشد"مطیعانه سكوت"و"تدافعی سكوت" و "دوستانهنوع"گونه از و همرنگی يا( ترس اساس

 ... و قدردانی و پاداش سیستم نبود، مشارکتی غیر گیريتصمیم، فرصتها برابري فرصت کمبود

 .است تفاوتیبی و سكوت جو به منجر

  گريکنش و منافع حق با رافرافردي و فراسالالازمانی  و تنیدهدرهم توان معضالالالتچگونه می    

شور و مؤثر ساختارروزمرّ الگو، فقر از تا داد پیوند گرانکنش پر  شد؟ ها بتوان رهاگی و انجماد 
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 عدالت تعاملی در مدرسه، روابط انسانی و اخالق ◄022

توان نگريسالالالت. نظريه سالالالاختارگرايی اجتماعی يا سالالالاختار عدالت تعاملی را از ديد تكوينی می

ست اي درجامعهاجتماعی واقعیت )همچنین مفهوم اجتماعی(، نظريه سی و نظريه ارتباطات ا شنا

ش سی ت شترك از جهان که به برر شترك را درباره  -كیل درك مفاهیم م ضات م که مبناي مفرو

هاي چهارگانه ادراك يعنی کنشالالگر درك خود از و عرصالاله. پردازددهد میواقعیت تشالالكیل می

سازد. جهان را هم می مطابق رويكرد تكوينی معرفت ما "سازدبر می"محیطی و معرفت خود را 

تارگرايی  يه سالالالاخ طابق اين نظر یت )همچنین مفهوم م ماعی واقع تار اجت يا سالالالاخ ماعی  اجت

شناسی و نظريه ارتباطات است که به بررسی تشكیل درك مفاهیم اي درجامعهاجتماعی(، نظريه

شترك از جهان  شكیل می -م شترك را درباره واقعیت ت ضات م دهد می پردازد.  که مبناي مفرو

پروژه تفكیک ساختاري و تقسیم کار مدرن  ممتنع است. سهل وتكوينی  نیز و رهیافت برساختی

از مسايل مهم فرايندگرا خود ر )همراه بل غفلت از ساختا گراي ساختارهاي وظیفهارو تسط انحص

  عصر است.

عدالت  شرايط مناسبی ازجملهبا  حالت خوشبینانه انتظار اين است که در    

ارتقا  باالتر سطح "نمادين فرهنگی سرمايه"هرعضو به 1"سرمايه روانشناختی"تعاملی

 گردد مبدل فعال و آگاه و تروالنهؤمس ،صورتبه انفعالی صورت از هاکنش و کند پیدا

 احساس لذت و رضامندي نفسعزت افزايیهم و"اثربخشی خود" افزايشِ باافراد  و

است که به افق وجدان  قدرت اساسی روابط انسانی، و بارورسازي احساسات و ذوق و .دنکن

 گرا و درك مشتاقانه و همدالنه خاموشان،گرا و کثرترويكرد چندگانه ،میانجیگري اجتماعی

به  هايیو زيردستان چشم دوخته است که پس از فراز و نشیب شدگان، منفعالنگناهكاران، رانده

يريتی مد "هسته سخت"انسداد به تشكیل  انجامد.افزايی وانضباط خود انگیخته مینمادسازي هم

حتی سرمايه اجتماعی تاريک منجر می شود. می شود گفت ماهیت آن به مثابه يک هسته ي و 

ت را هم  به خدم–به معنی مثبت آن  -است که گاه بوروکراسی "نفوذ و در پستوغیرقابل"سخت 

و شفافیت  مدرسه نیز به مثابه يک سازمان دچار سرمايه اجتماعی تاريک شود آورد:خود در می

گیري آن هم مخدوش شود. براي همراهی با عدل و عقل به سازي و تصمیممیمتص ارزشیابی،

در مقام جستجوي راه . عدالت تعاملی و درك ديگران که مقدمه خوانش انتقادي است نیاز داريم

د رويكر همراه باخوانش انتقادي روابط، گرانیز مابعد ساخت و )درکی( هاي سنت تفهمیآموزهحل 

 . یردنظر قرار گتواند موردسازانه،  میمیانجیگري توانمند هاي کاربردي،وصیهو تة توسع ايجابی و

هاي فرهنگی از کالسیک تا مدرن با اين پرسش شريف ها و چرخش"گسست "ويژه درمدرسه به   

 "مرام و معرفت"معنوي بودن و به تعبیر فرهنگ اصیل ما  انسان بودن، رو به رو است که عقل،
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به عبارتی تناقض نما دانشگاه چگونه سنت را ابداع کند؟ شايد بتوان  تولید شود؟ چگونه خالقانه باز

رايی گو رهايی از فرديت "ديگري"نزاکت، اهمیت دادن به  تواضع علمی، بازتاب تحلیل موقعیت،

خودخواهانه و همدردي و هم حسی اخالقی ضروري مدرسه خوب را در چگونگی جو سازمانی آن 

 افزايش انتخاب امكان و هاگزينه افزودن و عمومی عرصه و زندگی سپهر نايغ راه اين از ديد.

   .يابدمی
 تحلیل موقعیت از طریق شناخت تفاوت بحث با گفتگو(: 1)جدول 

 بحث گفتگو

ت صحب کنندگان گفتگو،حضضور يا هدايت تسهیل

 با يكديگرهاي متفاوت طرف کردن 

 )برد، برد(

 طرف ديگر و شكست خوردنطرفی برنده شدن 

 )برد، باخت(

ها با حضور و از ديدگاه همه طرف االتؤطرح س

 هاي بالینی و اجتماعیهدايتِ افرادِ صاحب صالحیت

 

 هاي طرف  قدرتمندبه خواستهپاسخ  

 

زيست جهان عامالن  جربه زيسته وت معناي هاي انسانی بهمفروض نوشته اين است که رابطه    

 شود و تولید موجود، فرهنگی نیروهاي و موجود اجتماعی نیروهايخرد  وسیلهآن به حامالن و

بار رايج مانند کهنه هاي زيانتوان از برخی دو انگاريمی مبتكرانه کند. عادالنه وبازسازي  را خود

 دهد کهها اين امكان را نمیدو انگاري" نويسد:برايان فی می حال اجتناب کرد. و نو و گذشته و

گذشته "و . (1031فی، ) "مكمل آن طرف مقابل فرضی بدانیم نیازمند و طرف تقابل را از دوهريک 

براي ايجاد  شود کهدر سطح نظارت بالینی کوشش می. (1031)فی، "آمیزندحال در هم می و

صالحیت حل مشكل دارند به هم مرتبط   کسانی که ومربیان  تر میان معلمان وهاي نزديکارتباط

 1.(و سبب هیجا ن مثبت شود1074گی، بهرن) کند

ند کيعنی براي موفقیت عمل می "عقالنیت معطوف به هدف"مفروض است که هر گروهی براي    

 هاي ديگر استگروه فرهنگ آن و گاه مدافعه و رقابت باخرده که شامل هم منافع و مصالح و

ه (. گرچه گاه افراد ب"فرهنگ زرنگیغلبه "ويژه در شرايط رقابتی مخرب اقتصادي  اجتماعی و )به

حرفه و گروه خود از "حفظ آبرو و حرمت "انديشند اما براي فراتر از خرده گروه خود هم می

که پیوندهاي درون گروهی گريزند. جو سازمانی و سرمايه اجتماعی تاريک يعنی اينشفافیت می

زند. سرمايه اجتماعی عام يا می کند و آن را دوربر اخالق سپهر عمومی و مدنی و کلی غلبه می

گرايانه براساس همه است اما سرمايه اجتماعی خاصپناه  گاه وسرمايه اجتماعی عمومی تكیه

فرهنگ است که آن براي خود برقرار معیارها و استانداردهايی مخصوص يک حرفه يا صنف يا خرده

                                                           
1. https://www. amazon. com/Supervision. Redefinition. Thomas. . . /dp/00731312 



 عدالت تعاملی در مدرسه، روابط انسانی و اخالق ◄024

و اخالق عمومی متفاوت و گاهی  با معیارها و استانداردهاي سرمايه اجتماعی کند وو تعريف می

فرهنگ يا گروه خاص با متضاد است گاه فاصله بین جو سازمانی و سرمايه اجتماعی يک خرده

شود سرمايه اجتماعی عمومی )که همان اخالق و اعتماد،ارتباط و تعهدات باشد( چنان ژرف می

انجامد. در عمومی میکه متفاوت بودن به بیگانگی و متضاد سرمايه اجتماعی عمومی و اخالق 

م با عدالت تعاملی تشكیل می شود که أمانع براي تحقق روابط انسانی تو عمل يک هسته سخت و

تعیین و از آن محافظت -و درصورت لزوم با شدت وصالبت -نوع و میزان اطالعات را با دقت 

ی مشروعیت و و جو سازمانمكانی حدود  ابعاد زمانی و فضايی/ کند. اين هسته سخت اندازه،می

 تواند تكنوکراسی وکند. و حتی میبخشد و از سرمايه اجتماعی تاريک دفاع میوجاهت می

اين  سازد. بگیرد و نیز بوروکراسی خاص هم براي خود برقرار بوروکراسی را هم به خدمت خود

 . شودهسته سخت باز تولید می

ر خود را د جو سازمانی را جستجو کنند يااستانداردهاي  تر ازنتوانند سطحی پايیها میانسان    

و هدفی چون  ارزيابی کنند روزمرگی جو سازمانیمقتضیات  از فراتر چیزي سزاوار انتظار و

  مكن است خوشبختی را هماهنگیشناسی مخوشبختی يا فرهیختگی را پی بگیرند. از نظر جامعه

باشداما سازه  "ايستا"ت ن اسهاي فردي و اجتماعی بدانیم. هرچند اين تعريف ممكهدف

  ردو منظ توجهی است عدالت تعاملی بخشی از خوشبختی با اين تعريف است.باتحلیلقابل

 هايدوراهی ( برايدو راهی زندانی)شبیه مورد  کنش متقابلی عمل، هاي بیرونی و درونی،هزينه

تخاب را ان نفع شخصیويژه به– افراد غالب اگر :دتوان حكم تجويزي بیان کرمطابق  می اجتماعی،

 درا اختیار کرده باشنهمیارانه  آيد که گزينهپیش می حالتی آن  بدتر از وضعی کنند، براي همه

 هاي گشودن انسداد ارتباطی،به راه بسا که مدرسه بايد به فراتر از ارتباط رسمی و اداري مثالً 

 از متشكل، مؤثر تباطار سازي هم بینديشد.سازي و ظرفیتزدايی انتقادي، فرهنگآشنايی

  سطح در انطباق و گروهی و فردي هايانطباق بین غیررسمی اعتمادآمیز ارتباطات  از ايمجموعه

 اين در .شود محدود سال و سن هم افراد يا و اداري و رسمی ارتباطات  به تواندنمی و است جمعی

 خود از رهايی ،"ولیتؤمس اخالق".است اصلی انديشه سازمان، و فرد هايهدف هماهنگی تعريف

سرمايه  .است نظر مور ولیت،ؤمس اخالق آن تبع به و علم ارتباطی و اجتماعی معانی و سازيناتوان

گیري و ارتقاي آن همه بتوانند به با اوج روانشناختی سرمايه خوشبختی آبشاري همگانی است.

 میان بیگانگی و فرسودگی وفراز آيند و عزتمندانه از  وجودي و فردي هويت رشد شكوفايی،

 وضع و هاموقعیت با همگرايی و هماهنگی بر عالوهبه مدرسه فرهنگ کار مصون مانند.1شدگیتهی

 فرايندها بروز سبب که است فرهیختگی هايهدف وارهطرح و نقشه يا و زمینه سازيفراهم موجود،

                                                           
1. exhaustion 
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 فرا گامی که آوردمی فراهم نیز را" ارتباطی خرد آن نیازپیش و جمعی خرد کارکرد و اکتشاف  و

 ايشده شناخته و متعارف هايراه که است موقعیتی در "لهأمس حل".است "لهأمس حل" از تر

رد هاي آشوبناك تغافل و غفلت نكرود که با فرهیختگی بتوان از پیچیدگیاما انتظار می .دارد وجود

 -1آساي زندگی و به نوپديدگیموجبه گشودگی به هستی  و از خشونت و يكسونگري پرهیزکرد و

 رفتار از"کارکرد و رسالت  تواند به نقش،مدرسه مانند هر سازمان ديگر نمی رو کرد. -نه انكار 

و حتی  4فرانقش يا 0"رفتار شهروند سازمانی"اکتفا کند و به  2"شرايط انجام وظیفه درون سازمانی

در ادبیات اره امكانات مداخله از اين دست کند. درببه جد  توجه می "قابلیت شهروندي "مفهوم

معرفت غفلت  توجه شده اما از ديسیپلین و ]فناوري[”علم”به.”..مربوط آمده است که

ارتباط  نیاز فرهیختگی و نزاکت است.عدالت تعاملی پیش .(1837، 5)سازمان ملل"اندورزيده

و تسهیل نظر  عمل و براي تلفیق -و نافرهیخته  "خشک"تهاجمی  کوششنه  و –آمیز موفقیت

. گشايدمیهاي زندگی خالقانه راه هماهنگی با تنوع سبک و و تغییرسازنده بین نظم رابطه 

وانستند نت هاي زرساالري،و تناقض"سیستم" ،ايج به سبب خشكی قدرت بوروکراتیکهاي ررويكرد

 تازه دهند.  طرح تر و

 غالب کفايت عقالنیت قرارداديدالت تعاملی امید اسالالالت دريابیم که چرا عفرايند مطالعه  در     

 بی همروشالالالنفكرانه و عقالنیت ارتباطی  / هاي عقالنیت غیر قراردادينسالالالبت به جلوه و 2ندارد

ويد اوج گمی از اين عقالنیت ساعت وار ماشینی فاصله می گیرد  بوويتفاوت نباشیم. و بی 7رگ

گیدنز نیز از انسان  (.527: 1035ترجمة مجیدي،  )بووي، باشناختی استتوانايی خرد، توانايی زي

اري  برابر بشريت پديد بديو اشاره کرده که از بشريت در ذات خود  درگويد. پالستیكی سخن می

با  شالالور هاي ممكن اسالالت جلوه. (535علی بیگی: نجفی و ترجمه فرهادپور،) رودهم سالالخن می

نشالالالان دهد.  را خودآگهی چرخش فرهنگی پیش و "ناگهانی"فرياد پنهان، بغض فروخورده يا 

                                                           
1. emergence 
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 2( وخوانش او از کناتوس1082ترجمه غالمی، پذيري )دلوز،از افزايش حس1شايد منظورژيل دلوز

 مورد نظر نیچه هم همین باشد.  "ابر انسان "اسپینوزا و پويايی

 خطاي فنی يا خطاي انسانیکه  اشتباهی رخ داده معموالً ،کندوقتی هواپیمايی سقوط می    

کنشگران فردي و سازمانی و بارز نیست. اگر  مديريتی اين قدر آشكار "گناهان"خطا ها و .است

 هر اردتوانند براي کاهش معنامی گیري کنند،تصمیمؤوالنه و عاشقانه با سالمت و مس ،در مسايل

انسانی و اخالق در جامعه  گذاري حساس به روابطگونه خطا را مديريت کنند. در سیاست دو

ر د نظام قانونی است. انسانی هم اگر سقوط يا اختاللی هست ناشی از ناکارکردي نظام اخالقی و

گونه خطا را مديريت کنند.  دو توانند هرمی کنند، دقت کار اين مورد هم افراد با سالمت و

آلودگی  ث غیرمترقبه،از سوانح طبیعی و حواد هاي کلی پیشگیري و کاهش خطرات ناشیسیاست

جويانه و تملک يهامعلول و همچنین علت رابطه ،همراه و طبیعی نیستند و ريزگردها غالباً

جو  دهد.ها  ادامه میها و روان، به کشتار آرام  جسم0مسكنت فقر و هايند.بر انسان نهگراسلطه

 ها وو ارزش هنجارها نشانه توجه مشخص به بعد فرامادي و مجموعه سازمانی و سرمايه اجتماعی

همچنین مفروض است رابطه متوازنی بین سرمايه  .است اجتماعیگروه  مورد قبول تعهدات

از طرفی و سرمايه درون  هاي مردم )سرمايه اجتماعی پیوندي(اجتماعی کلی و مشترك درگروه

گروهی به هم گروه اجتماعی بايد بر قرار باشد. اگر اين توازن به سود سرمايه درون روهی هرگ

همان سرمايه اجتماعی تاريک )درون  بخورد و ارتباط مثبت و  تعامل آن دو دچار انسداد شود،

عدالت است که به ضعف و زوال  (4فامیل بازيّ پارتی بازي و رانت جويی گرايانه مثالًگروهی و خاص

  شود.تعاملی منجر می

 گراظیفهو ساختار سازمانی ِمنحصراًشدن فاصله بین با ژرف در شرايط صنعتی و فراصنعتی نیز    

 "سیستماتیک بیگانگی "و  2فرسايش فرهنگی ،5هاخال ارزش از يكسو و فرايند و محصول کار،

 تشديد کنند و تكنوکراسی را به خدمتتوانند سرمايه تاريک را ايجاد يا فضاهاي خالی اجتماعی می

سیستم  و (هاخانوادهجمله کنشگران )و از آگاهی همراه عدم، سیستم آموزشی معیوب بگیرند.

 کند. مدار تبديل میو نه فردِ دانش"نمره خوار "در مدارس يادگیرنده را به ارگانیسم رقابتی 

                                                           
 

 

2. Conatus 

3. Miserablity 

4. Favoritism/cronyism/nepotism/rentierism 

5. Vacuum of values 

6. Erosion culture 



 123 ►1930 دوم، پاییز و زمستاندو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                                                     دوره پنجم، شمارة 

ادراك شده، پردازش فهم کنشگران از رابطه م با عدالت تعاملیِ أکارکرد مهم روابط انسانی تو   

هاي ارتباط تبديل مضامین و کارکردبازنمايی نمادها و معانی کنشگر با خود ) ها و نهاد،ارزش

لوب مط یل تعاملتسه گیري وانتخاب، تصمیم يطرحواره هاسازي بیرونی به خود روايتی(، فعال

شدن همبسته است. پس شارکت و اجتماعیپذيري و ماست. عدالت تعاملیِ ادراك شده با جامعه

طور متبادل و متقابل، مالط همبستگی يا هتوانند بها میفرديت ها وهاي هويتها و تفاوتشباهت

هاي فردي و اجتماعی هدفسی ممكن است خوشبختی را هماهنگی شناوفاق باشند. از نظر جامعه

توجهی است عدالت تعاملی سازه قابلباشداما  "ايستا"بدانیم. هرچند اين تعريف ممكن است 

 .بخشی از خوشبختی با اين تعريف است

اه حتی گ احساس و انتظار يا م با عدالت تعاملی کوششی براي بیان انديشه،روابط انسانی توأ    

ها در قبول از آنکم قابلموزون يا دست گیري تصويري دلچسب و مطبوع وفقط تالش براي شكل

نمادين  هاي، فرايند0اجتماعی، يگانگی2عاطفی و يگانگی ، انسجام1راه معنابخشیاز اين . است ذهن

 در شرايط و شاکله عاطفی يا آمیزمعرفت زايی، تنوعمخالفت تفاوت فردي و مقاومت و تمايز و

خطاي  .گیردوالنه شكل میؤمس مسقل/ خالقانه، هاي اجتماعیهاياندر کنش کنش و 4اجتماعی

داند و ها را منشأ اختالف میيافتگی انسانبر مفروضات مخدوشی است که تمايز تی مبتنیشناخ

 کند. گزينه بديلسازي يا مريدپروري يكسان تلقی میرعیت سازي،مدرسه را کارخانه فرودست

ؤوالنه از روابط انسانی توام با عدالت تعاملی است که فراگیرنده را براي درك خالقانه و مس

  .گرداندهاي فرامادي مستعد میارزش پذيري فعاالنه وجامعه
(. روابط انسانی 20: 1032 )فتحی واجارگاه، به گفته هیوبنر  گوهر تربیت واقعی عشق است    

 ووالنه ؤمس داوطلبانه و رضايت، وفاق و ارتباط و مشارکت اطالعات کافی،با  توام با عدالت تعاملی

همبستگی مثبت دارد.کنشگران کنش عدالت تعاملی ادراك شده  گاه آزادي عقل يعنی جريان روان

 قدرتی و حتیهیچی و بی خويشتنی وبی تفاوتی وو چرا دچار انفعال محض، بی چگونه

 دتراز آن ب بیگانگی ومرسوم/هاي جريان برابر وانهادگی در يا و ساختارها و باورها خشكی تسلیم

عال  ف و شراکت آمیزاستهالك و زوال ارتباط موفقیت؛ شوندمیتفاوتی خشونت يا بی تشنج و

و  "دوست داشتن"به عبارتی عشق و باال تر ازآن شود؟ می ترچگونه کمرنگ وکمرنگ ،کنشگر

ی جويتملک خواهی وگسترد سلطهتفاوتی و افسردگی دامن میشود و بیرمق میاحترام چرا بی

زدايی آشنايی رسد غالبا نیاز به خوانش انتقادي ويابد؟ که به نظر میوجاهت می "فرهنگ زرنگی"و

                                                           
1. Provision of Meaning 

2. Emotional Integration 

3. Social Integration 

4. Social Fabric 
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زبان و صدا اسباب تعامل و عدالت تعاملی است در سطح فلسفی  م با محبت دارد.أانتقادي اما تو

 میلر،) هم هست "یخانمانبی" زبانی بیگانگی وصدايی و بیبیباشد  "وجودخانه" زبان و صدا اگر

 ماندن يا ناشنیده 1سازمانی سكوت مارپیچ سازمانی،(. در جامعه مدرن 1082ترجمه ذکاوتی،

 و ها و  سكوت کنشگراننسبت به عارضه 0کوري سازمانی و کوري اخالقی ، 2سازمانی صداي

 جاز نتاي نارضايی و ضعف تعهد متقابل آنان و سازمان تفاوتی،بی اخالقی،بی هايانگیزه افزايش

. در شرايط است گرايیاخالق غفلت از فرايندگرايی وشیفته و  -گیري فنتمرکز انحصاري برتصمیم

دچار کوري اخالقی و  و 4و قلدرمآب ويژه مديران يكسويه نگر،عدم تعادل و سالمت اخالقی به

( مانع از تحقق حقوق اعضاي ديگر گرايانهروهی و خاصگسرمايه اجتماعی تاريک )درون منتفع از

 یريجريان يادگ ل در رشد سرمايه روانشناختی اعضا وايجاد اختال  اين سبک مديريت با شوند؛می

ها)ي حاصل وجود پیچیدگی گرهی بر بلندمدت يا مدتکوتاه در نظري کنشگران -عملی و مداوم

 . افزايندسطح پائین سرمايه اجتماعی( می

هاي آن، ترکیب روان و عمل و نظر و هاي عدالت تعاملی در مدرسه و استعارهيكی از کارکرد    

 هاست.گرائی  و رنگکنش رسمی و آشكار با دانش ضمنی و پنهان و  جذب انواع چند فرهنگ

در ابعاد مثل آب روان  آزادي امكان شناوري و گردش آزاد  عشق و و شور عدالت  رضايت و ةمؤلف

ي گرمیانجی صمیمانه، همدالنه و با رويكرد عاشقانه، آورد.می را فراهمو زيبايی هستی و انسان 

کنشگران از راه انس با  کشاند ومی هاي صلب را به مصافِ انعطاف و انصافسرشت ساختارها و

 عشق کرد. عقل و خطاهاي شناختی خود را درك خواهند عدالتی ونبودن به بی "حسبی"هستی 

يک منظر اين به معنی فرارفتن از رويكرد  از رسند و تعارض ندارند.چون کامل شوند به هم می

 پذيري )دلوز،از افزايش حس5گرا است. ژيل دلوز تفهمی و ورود به عرصه مابعد اثبات گرا،اثبات

 گويد.( سخن می1082ترجمه غالمی،

هاي نمادسازي را با حفظ م با عدالت تعاملی در مدرسه  است که طرحوارهأروابط انسانی تو    

در شرايط و  2کاهش بیگانگی اجتماعیتوانايی مديريتِ تعارض و  ،معرفتی يا عاطفی زايیتنوع

م با عدالت تعاملی و ازجمله در مدرسه أشدن مطلوب و تواجتماعی بخشد. غنا 7اجتماعی شاکله

احساساتش تعالی يابد و انسانی  را پرورش دهد اين است که فرد از امكانات مطلع شود خود

                                                           
1. Organizational Silence 

2. Organizational Voice 

3. Moral/ organizational blindness 

4. Bullying 

5. Gilles,Deleuz 

6. Social Alienation 

7. Social Fabric 



 123 ►1930 دوم، پاییز و زمستاندو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                                                     دوره پنجم، شمارة 

، یانسان هيسرما هيپدر نظر (،1883-1832 ،)برنده نوبل در اقتصاد تئودر شولتزشايسته شود. 

وضوح و  هاي مردم و همچنین بااز ارتباط متقابل چگونگی کار نهادهاي جامعه با انديشهطور به

  ..گويدسخن می نيترثرؤمآموزش و پرورش  صراحت از اهمیت

مطالبات فرودستان بهتر درك  کند روابط انسانی ومفهوم سرمايه اجتماعی تاريک کمک می    

دند که شبندي میعنوان مواردي استثنايی و مستعد و داراي توانايی ويژه طبقهشاکیان به شود و

 ان ويا شاکی کنند. وپاوري بیشتر براي خود دستبا بهره جاي ديگر ديگري و در بهتر است کار

و قواعد کاري است  "اين سیستم"خوردند که هاي ناسازگاري برچسب میناراضیان محیط کار آدم

بینی چه سبب تعارض است همانا خودمیانآن . "کندرا خود به خود از صحنه خارج می آنهاکه 

است که نشانه نارسايی رشد نمادهاي فرديت خودخواهانه است نه رشد آن. رشد فرديت تكاملی 

و هم هاي خود با ديگران را دوست بدارد شود که فرد يا اهل يک فرهنگ هم شباهتسبب می

دوستی عمیق به ولیت همراه با آزادي و نوعؤمس و با احساس با ديگران را هاي خودتفاوت

هدف و وسیله  نظر و در ساختار هاي عینی تعارض عمل و کرداري بگرايد و از سوي ديگردرست

طور متبادل و متقابل، مالط همبستگی يا وفاق هتوانند بها میها و تفاوتپس شباهت کاهش يابد.

عقل نظام معانی ) نه لزوماً از منظر کدام شبكه معانی و، تجارب ارتباطی دارند باشند. کنشگران چه

هاي ها و مجرابینند؟ محتوا، صورتمیمصلحتی(، خود، جهان و ديگران را  يا هنر يا ايمان، و

آمران، عامالن، حامالن، مخالفان، رقیبان و تمام کسانی ، کنشگران: بانیان نفعان وارتباطی نزد ذي

گیرند از چه مناظر و مرايايی مورد بازنمايی، اندر کنش قرار می معرض هر گونه کنش و که در

 گیرد. می يا تغافل قرار درك، تفسیر، بازسازي، نفی، انكار، و

 

 پژوهشش رو 

 با توضیح توان در چهار مسیر ديگر هم دنبال کرد.شناسی مطالعه عدالت تعاملی را هم میروش 

ة برنام شده، قصد ةچهار امید بزرگ که شكاف عمیق بین سه زمینه: )برنامم با أيک نگرانی تو

مهرورزي و  به نام مكملی دارد هم احترام  ترهااحترام به بزرگ .چه کسب شده(آن اجراشده و

شود. اما سخن اين ايجاد  آموزبا دانش یخوبد، رابطة عاطفی وشباعث می محبت. روش کالس 

هاي اخالق و تدريس چنین راهبردها و همشوند؟ ارزشآموزشی چه میهاي اداري و بودکه تعهد

 که آموزش واين اثربخش است. -فقط در شرايط الزم و محتمل تدريس اخالق –اخالق را هم 

 هاي شیرين است و اين هیجان براي زدودن گرد و غبار ازجايگاه علم و تحقیق هم عرصه هیجان

ي حذف رقابت مخرب و جايگزينی ارتقاي سرمايه شناختی براراهبردهاي شناختی و فرا

 روح است. جاي ضوابط بیروانشناختی به
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ط رفتار از شراي"تواند به نقش،کارکرد و رسالت کنشگران مدرسه مانند هر سازمان ديگر نمی    

که فهم و  0فرانقش يا 2"رفتار شهروند سازمانی"اکتفا کند و به  1 "انجام وظیفه درون سازمانی

ي هاروش ازی يك کند. ازبه هفت عامل ارتباط به جد  توجه می "ديگري"ولیت طی ارتباط با ؤمس

 و فرصت) ساخت و( معنا و اراده و تیعامل) کنش میمفاهي نظر قیتلفی شناختجامعهی بررس

توانند . مقررات خشک  نمی( 1037 ،یچلب) است کالن و خرد سطح دری( اجتماع رابطه و هنجار

هوش فرهنگی   هوش عاطفی و هوش معنوي و هوش اخالقی، شناختی،هوش هستیجايگزين 

ن اي. است ها و بازخوردهاترين رويكرد روش شناخت و تعهد کیفیتجا هم خردمندانهشوند در اين

ومی فرد و عم قلمرو خصوصی نه انسداد. آيدمی دستبهو  "ديگري"ارتباط با از راه  شناخت و تعهد

 تري بدهد وتواند به عقل هم میدان وسیعحريم خصوصی می اند و سوادهم در واقع  درهم تنیده

 تر و تعهدآمیزتر شود.روشنو جو سازمانی و  جو کالس  هاشرايط عادالنه براي همه طرف

 هانسانيافتگی اهاي انسانی اين است که تمايزها و گروهخطاي شناختی مشهور در مجموعه    

انگاري وبروز انسداد ارتباطی بین کنشگران انسانی منشأ تعارض فرض شود و بدينسان با يكسان

شود و به اين ترتیب عدالت تعاملی منتفی و "تسطیح "دهنده يک مجموعه  هاي تشكیلهويت

محوري و  -ويژگی عدالت تعاملی در مدرسه امكان و توان آن در پیوند . بال موضوع گردد

 4فوران نقطه .هاي فردي و انتظارات متنوع کنشگران استتفاوت ها،گري آن بین هويتمیانجی

است که عدالت تعاملی آغازگاه  هاها وفاقِ بر آمده از  آبشخور نشانگان تنوعروش ابزارها و ها وهدف

 مقتضی عدالت تعاملی است.، خرد .آن است

یچی و ه خويشتنی وبی تفاوتی وانفعال محض، بی لت تعاملی طیانسداد ارتباطی و نبود عدا    

 ابربر وانهادگی در يا و ساختارها و باورها خشكی شدن کنشگران بهتسلیم  قدرتی و حتیبی

پیام اساسی اين ايده اين است  شود.تولید می"ها برساخته وآسیب بیگانگی ومرسوم/هاي جريان

 ،گیرندپذير در دستان ما قرار نمیو ديگران چون خمیر شكل نیستندها منفعل و قالبی انسان که:

والنه ؤمس فخامت و نفاست حیات و پايداري اجتماعی در گرو التزام متین و جدي و کرامت انسانی و

و دختران و  ،2ها و مردم مسكنت زده)کودکان کار، گروه 5هاي خاموش و طرد شدهبه حقوق گروه

  که عدالت تعاملی يكی از آنهاست.زنان محروم و...( است 

                                                           
1. In. role behavior 

2. Organizational Citizenship Behavior 

3. Extra. role behavior.  

4. Trigger point 

5. Muted /excluded groups 

6. Miserable 
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رويكرد ، شیفته مديريت فنْ گیري ومتداخلی شامل تصمیم و مرتبط هاياليهشناخت     

رفت، هاي برونوري لجام گسیخته و راهافزاري تهاجمی و نیز منطق اقتصادي مبتنی بر بهرهسخت

هاي شناخت مرتبط زمینه بدانیم:چه امیدواريم يا انتظار داريم در زمینه مدرسه ضرورت دارد. آن

ها سالمت، جذابیت، عشق، شخصیت، حافظه، محرك رشد، ادراك، خود، "با رفتار موضوعاتی چون

که  نفوذ، بیان هیجانات،، تغییر رفتار ها، اسناد،افكار قالبی و پیشداوريتقويت، تقلید، نقش، 

اي رفههاي حو آشنايی با شايستگی له براي ايجاد آمادگی، کسب مهارتأسرانجام در فرايند حل مس

هاي شغلی علمی و عملی در فرآورده و خروجی اين فرايند خود را نشان ولیتؤالزم براي قبول مس

  (.1030باقريان، ترجمه ايروانی و ،1074 ،)دوچ وکراوس"دهندمی

 هوش هوش معنوي و هوش اخالقی، شناختی،توانند جايگزين هوش هستیمقررات خشک نمی    

ها ترين رويكرد روش شناخت و تعهد کیفیتجا هم خردمندانهشود در اينهوش فرهنگی  عاطفی و

 نه تعارض با او. آيدمیدست به« ديگري»ارتباط با اين شناخت و تعهداز راه . است و بازخوردها

 سواد با رعايت عدالت جنسیتی  واند و درهم تنیدهفرد و عمومی هم در واقع  قلمرو خصوصی

ها شرايط عادالنه براي همه طرف تري بدهد وتواند به عقل هم میدان وسیعحريم خصوصی می

هوش  شناختی،توانند جايگزين هوش هستینمیتعهدآمیزتر شود. مقررات خشک  تر وروشن

جا هم خردمندانه ترين رويكرد هوش فرهنگی  شود در اين هوش معنوي وهوش عاطفی و اخالقی،

 «ديگري»ارتباط با اين شناخت و تعهداز راه . است ها و بازخوردهاد کیفیتروش شناخت و تعه

 اند و سوادفرد و عمومی هم در واقع درهم تنیده قلمرو خصوصی آيدنه تعارض با او.می دستبه

ها شرايط عادالنه براي همه طرف تري بدهد وتواند به عقل هم میدان وسیعحريم خصوصی می

 ر شود.تتر و تعهدآمیزروشن

 و( معنا و اراده و تیعامل) کنش میمفاهي نظر قیتلفی شناختجامعهی بررسي هاروش ازی يك    

در واقع . (1037 ،یچلب) است کالن و خرد سطح دری( اجتماع رابطه و هنجار و فرصت) ساخت

 یساخت اجتماعیِ خوشبخت سطح بر در افزا بین ساختار و کنشگري است.عدالت تعاملی پیوند هم

و گذرا است اما جريان  هاي ناپايدارشود، شامل مقطعنامیده می "موفقیت"چه توان گفت آنمی

چه "توان گفت نمی پايان است زيراهاي بیحسرت هاي ناپايداري واي از حلقهو زندگی زنجیره کار

را  اين شكست است که ما پايان شادي است.. خوشبختی امكان دائم و بی1"قدر کافی است؟

ودن ب"خوب "کند و آن خوشبختی است. زيرا می -تر از موفقیتو مهم -پايدار متوجه نیاز اصیل و

 ويژه وقتی که آن موفقیت  موفقیتی تهاجمی باشد،بودن نیست. به "موفق"همیشه همان  لزوماً

ل بديبخش بیگرا  شكست يک کارکرد آگاهیدر ديدگاه معنا است. "نژندي وجوديروان"حاصل

                                                           
 . نام يک تحقیق معروف در سطح جهانی. 1
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 ترو  مهم -گرايانه ما است که ما را متوجه نیاز اصیل جانبههاي يکاين شكست در هدف دارد.هم 

است که به ديگري و ديگران  اطمینان پايدار( و کند و آن نیاز خوشبختی اعتمادمی -از موفقیت 

  مرتبط است. ها اجتماعی کالن شديداًو هدف

قدرتمندانِ مدرسه باشد   شبكه معانیهمان  اگر منحصر به، هامفروضات رابطه نطق وم    

تكثر مبناي کار است. مديريت انسانی و  نفعان وتكنوکراسی سالم و برآمدن گفتگو و تعامل ذي

 توان آنو می رودسخن می ها معموالًهايی است که از آنحلخدمتگزار و اقتصاد يادگیرنده نیز راه

 گرايانه،خاص ،طرفهجويانه يكهاي سلطهرابطه کرد. را در پرتو مفروضات تكنوکراسی سالم تعريف

به  دهد،کند  انسداد ارتباطی رخ میگويی میها را گرفتار تکمجموعه  تهاجمی چونو  جزمی

گري و اتخاذ میانجی فرايند خرد و نقد توسعی  در هاگیريسازي و تصمیمدنبال آن تصمیم

، گیرندکل نمیگران در بستر عدالت تعاملی نفعان و کنشهاي ذيتجمیع خواسته واجتماعی 

رفتار ءسو تفاوتی،و بیها ساختار روحیبی خشكی و باوري وهاي فرامادي، جزماختالل در سازه

چاره کار تلقی  انضباط خشن و سپس برقراري نظم و کندبروز می 1سازمانی و مسخ شخصیت

آمیز لحاظ نظري هم مغالطه جويانه گاه بههاي سلطهرابطه ها و مفروضاتترين ممیزهبارز شود.می

 از: اندعبارت، هاي حوزه مداخلهبرانگیزترين وجوه و اليهترين و چالشسازمناقشه .انديا متناقض

مايه  هن، وذ دوگانی عین و ساختارهاي قالبی دو پايه / )پوزيتیويستی، گیري تحصلگرايانهجهت -

 .غلیظ علم

 تمايل رفتارگرايانه در راهبرد عملی مداخله.  -

هاي اسكات توان  در متونی چون نوشتههاي احتمالی را میبعضی مغالطه ها، خطاها و تحريف    

نگري مديريتی يا رهیافت يكسواستعاره هر (. تطبیق شبكه معانی 1030 بازشناخت )اسكات،

سانی ه زندگی، روابط اننطق چند گانه زندتواند به آسانی سبب غفلت ازممكانیستی، میمهندسی 

، معیارها، ، کنشبازنمايی ، نقشهشامل گفتمان فرهنگ کنش انسانی و فرهنگی شود. و اخالق و

 ]فناوري["علم"به گونه مداخالتاين ...در". در ادبیات مربوط آمده است کهو ابراز عواطف است بیان

خوانش ک با ي .(1837، 2)سازمان ملل"اندورزيدهتوجه شده اما از ديسیپلین ومعرفت غفلت 

ايی/ گررهايی از تقلیل سازد.گاهی و انسان را مهیا میآ انتقادي از انسداد ارتباطی  هماهنگی عمل،

 هاا و بروندادهبودن فرايند" روحبی"،مكانیستیيكسو نگري مديريتی يا رهیافت مهندسی  استعاره 

و  سازيو سیالژرفانگر با کنش هدف  هاياکثري گروهرضايت حد گرايش به گرايی وجزم و

جريان  آسان شود.افزايی هم سوي وفاق وحرکت به و هامحتواي بديل و فرايندها ها،جوشی افقهم

 در .قرينه دارد هم مابه ازا وخرد   بستر درعلی،  موجبیت چندجانبه وطرح الگوي قیاسی و

                                                           
1. depersonalization 

2. Guidelines for Development Untied Nations 
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ند و شوشبكه معانیِ مقصدتحمیل می بر -راه تناظر از – أشبكه معانیِ منبع يا مبد ها،استعاره

، ها و مفروضاتممیزه بارزترين جااين گردند. درالتباس می ابهام و خلط، مغالطه، هم دچار معانی

 د.نشبكه معانیِ منبع يا مبدأ

ردي گیري ديگر و خم با عدالت تعاملی مبانی اجتماعی تصمیمأگزينه بديل، روابط انسانی تو    

آدمی را در  پذيري(جامعه 2"اوج"و تجربه 1"سیالیت" )تجربه روانشناختینافذتر همراه با انگیزش 

و نظر  عمل و کوششی براي تلفیق م با عدالت تعاملیروابط انسانی توأ .دهدمرکز توجه قرار می

به بديل تجويزي  پیشنهاد يک الگوي هنجاري و مسیر در مندانهخرد گیريانتخاب و تصمیم

رويكردها ارتباطی پیوند محور و اطالعات کافی  ها واستعاره  ست:ا ضروري "جامعه مهربان"سوي

و يا در شعرهاي  0اند؛ مانند استعاره آب در اين بیت نظامیهمسو با عدالت تعاملی در مدرسه

 ارهانت ساختکاهش خشو ها،از فروبستگی مبتكرانه و ايجابیگشايی براي گره .سهراب سپهري

هاي سنت آموزه نیاز است. 4ثیر عاملأتو گسترش  روانی نسبت به روابط انسانی و اخالق فیزيكی و

ند میانجیگري توانم هاي کاربردي،و  در مقام توصیه ةتوسع همراه با نقد ايجابی و)درکی(  تفهمی

جايگزين منش و روش تواند کنترل فناورانه و هوش مصنوعی نمی .سازانه، نظر قرار گیرد

هوش فرهنگی  هوش عاطفی و هوش معنوي و هوش اخالقی، شناختی،)هوش هستی روشنفكري

 و و حداقلی از آن: عدالت تعاملی شود. 

گرايی ناموجه و ، تقلیلمالكیت مهاجمانهيكجانبه نیسالالالت. توهمِ  ديگران عامل و فردِرابطه      

توجهی به تفكیک ابهام وخلط معانی و بی تحريف، حصالالرِشالالناختی، ت.اسالالسالالازي مفرط سالالاده

به ...."د: نويساز خطاهاي رايج است. برايان فی می هاتلفیق متعادلِ تمايز يافتگی نبود ساختاري و

شارهاي داخلی، مقاومت، درگیري و ناتوانی مرکز براي کنترل و تثبیت پیرامون توجه کنید و از  ف

 (.5،1031)فی" مه جا ببینیداين رهگذر ابهام و تناقض و تضاد را در ه

از ، 2یچندآواي االذهانی متكثر وبینی روايت کنداندازي بلند دامنه ترسیم میرويكردي که چشم  

هاي بديل، ها و گزينهنظريه دارد و معنايیتک از  و رهايی ارتباط و امر کیفی ،7ادراك محیطی

گیري ديگر و خردي نافذتر همراه با تصمیمم با عدالت تعاملی مبانی اجتماعی روابط انسانی توأ

                                                           
1. Flow 

2. Peak 

 ها بسازيباجمله رنگ   . چون آب ز روي دلنوازي  0

4. Agent 

5. Berian Fey  

6. Polyphony 

7. Environmental perception 
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آدمی را در مرکز توجه  پذيري(جامعه 2"اوج" و تجربه 1"سیالیت" )تجربه روانشناختیانگیزش 

کند. رويكردهاي رونده رشد میحرکت پیش با رونده و همحرکت پس . نظريه هم بادهدقرار می

اي تفاهمی هکنش کنندساخته ارزشیابی نمیهاي انسان را پیش کنش گرايند وکیفی مابعد اثبات

همزمان براي احراز مشروعیت و تعهدآوري خود  بايد طی  شوند وطی تعاملی عادالنه برساخته می

 .عدالت تعاملی تولید شوند

زوال سرمايه  استهالك و جلوگیري از و هاي فرامادي و تجديد مداوم سننحفظ و ارتقاي سازه    

اما  گريزي نیست استاندارد و اتیک، کمی و هاياز روش نیاز دارد.رويكرد کیفی و خرد طبیعی به 

رابطه به ندارند. فرانظريه  4"کارٌبنی" دارند و کارکرد  0"کارراهگی" کارکرد افق اين نوشته، آنها در

افراد در  5شكوفاندن دانش نهان هاي الزم برايدانش و مهارت ،فراروندگی معنا، به تولید ،کیفی

 اجتماعی ةارکان سرماي اعتماد، خرد  وافزايی کند و هماهنگی و همفرايند عدالت تعاملی نظر می

 . کندجو سازمانی را تبیین می ، درشبكه اطالعات و روابط، اعتماد، تعهدات،

روابط  معناجويی، اخالق و دينی اين همان معنويت است مشتمل برسطح کنش فردي و  در    

متنوع می تاباند نوپديد هاي نوري بر گزينه ايتجارب مدرسه .هدفمندي و دانش تعالی نا،پرمع

در ادراك عدالت )اي و رابطه قدرت را در مراحل و در وجوه توزيعیو  فرايند، نفعانذي شرکتو

 بعد) وجه ارتقاي آن عدالت خواهی و کند. وجه انصاف وکنترل می شود(تعاملی منعكس می

 تحول ثر بودن( درؤاحساس م رضايت و کرامت بشري و خودکارآمدي و جنبه استعاليی، فرامادي:

 .2، راهبردي اساسی است زيرا به درگیر شدن فعال نظر داردتفاهمیبسوي وفاق  مرسوماز وفاق 

توجهی مورد انتظار ي قابل"هاخروجی" اجتماعی و فرهنگی نتايج يا در شرکت دادن مردم در امور

به  هاحلمشكل و هم بخشی از امكانات و راه هم بخشی از ها،بینش که انسانين است يعنی ا

جاي تغییر دهیم و بهرا اصل آهنین منافع شخصی ...." به گفته يكی از پژوهشگران: .آيندشمار می

(. با 1072)زاهدي،  هايمان و بقاي نوع بشر بینديشیمتأمین منافع آنی خود، به تحقق منافع نسل

خوانش انتقادي چنین رويكردي چرا نتوان با کمک عدالت تعاملی و درك ديگران به تلفیق هم 

 افزاي منافع فردي وجمعی دست يافت؟ 

                                                           
1. Flow 

2. Peak 

 ساخته است.  "طريقیت"نگارنده اين ترکیب را معادل . 0

 ساخته است. " موضوعیت"نگارنده اين ترکیب را معادل 4 

5. Implicit knowledge 
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سازي اجتماعی،  -گرايان بانظريات ساختدارمناقشات عینی در باره خرد ورويكرد پیشنهادي     

 جمعی، چگونگی رابطه فرد و کنشگران )فردي،بعد  ها، سوگیري درعمدتاً بر سر اساس دعوي

 وگیري و شرايط مبانی اجتماعی تصمیم است که فناوري( علم و سازمانی، و نهادي مانند نهاد

میزان  . همگرايی و خرد  چگونگی وسازدرا فراهم يا محدود می هاو امكان اجتماعیهاي پیامد

مهمی  "افزاريغیر سخت"انسانی و  نیاز کنش ايجابی شكیبايی و زدگی وعمل پرهیز از

بر عقالنیت ابزاري و عقالنیت عالوه 1ماکس وبر در ربع اول قرن بیستم از عقالنیت روشنفكرانه .است

 رد واقعگرايان ازسويی و گرايان وعینی اي ازباحفظ فاصله به تعبیري  ارتباطی سخت گفته بود

جمله معارف مربوط به از-معارف "اطی ازسوي ديگر،سازان اجتماعی افر-دارساخت يا گرايانواقع

، تون)رابینگ"يعنی بر ساخت اجتماعی است محصول کنش متقابل اجتماعی است. -رايط عینیش

 و ابزاري ها راکه عقالنیت ذاتی،اصطالح عقالنیت متراکم ژاپنی در متنی ديگر (1032، واينبرگ

نگارنده اين است که  زاويه نگاه (.1074 ريتزر،) شودسازي میمفهوم گیرد،می محتوايی را در بر 

 زيانتقادي با ديدگاه ساختدارسا ساختاريابی و ديدگاه ،براي نزديک شدن به يک فرانظريه کارآمد

خی، و خرد  تاري ،فرهنگیمالت أو به تناسب با ت کنشگر -و نیز نظريه ساختار  گرايی(يا بر ساخت)

 .ترکیب شود

 

 گیرینتیجه بحث و

گرايی امر انسانی به مديريت مدرسه نیز به مثابه يک سازمان انسداد ارتباطی ناشی از تقلیل

 شود و شفافیت ارزشیابی، مهندسی مكانیستی و سرمايه اجتماعی تاريک دچار صدايی  ويک

هاي نظري و اجتماعی  به زمینه. گیري و نشاط و بهجت آن مخدوش شودسازي و تصمیمتصمیم

 /صدايی، رويكرد يکفن شیفته مديريتِ گیري و متداخلی شامل تصمیم و رتبطهاي م اليهو 

هرکنش میزان موفقیت هاي احتمالی برون رفت، اشاره شد.  تهاجمی  و نیز منطق اقتصادي و راه

ملگی که ج گیريتصمیم سازي وسیاستگذاري، تصمیمبودن بستگی دارد به تفاهمی ،برنامه و

 املی بینی و تعهد به عدالت تع با فرا تر رفتن از خودمیان که رودانتظارمی .اند وابسته عدالت تعاملی

 هاياليه و زوايا و همدلی هايکنج محیطی بهترِ ادراك و کنش فضاينوشونده  ابعادفهم عمیق  با

تولید الگوي جو  .تبديل شودافزا موانع  به منابع هم ،کنشگران زندگی پديدارهاي فعال اما پنهان

 پرشور استقالل به باور ، متكی براجتماعی سرمايه شاخص تريناعتماد، اين مهمسازمانی مبتنی بر 

 ،گرايیخاص بیرون از /ايجابی و نقد توسعی وفهم  و همدلی عین در )فردي و سازمانی( کنشگر

                                                           
2. Intellectual rationality 
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ي هاحلراه از پرهیز المقدورحتیافزا و هم به میدان عملصادقانه اقبال  پذيري،براي تفاهم کوشش

 ديوانساالرانه است. 

ها سالالنجیامكان 1مناظروارگی وعاشالالقانه  ايجابی و مولد، روشگیري به در مقابل آن تصالالمیم     

شیه محرومان و ،وسط خبرگانت شینانحا شانهم شهود و متخصصان و ن ارتباط  امتزاج و و اندي

سعی و نقد ،سرانجام ذينفعان وهاي گروه واگرا و همگراي هايافق  ازجمله ايجابی همدالنه و تو

  ازافزايی هم سالالالوي وفاق ووحرکت به هامحتواي بديل ،ژرفانگرانه فرايندهاي خوانش انتقادي

 درباره  جو سازمانی توانمیبا عدالت تعاملی  آيد مفروض خوشبینانه اين است کهمحاق برون می

ي الگو فقر ازو رهايی  گرانپرشالالالورکنش و مؤثر گريکنش حق ،تنیدهدرهم منافعمناسالالالب و 

ه والنؤمشارکتی و مس سخن گفت. عدالت تعاملی،روزمرگی و انجماد ساختارها بتوان  سازمانی و

از طريق دين  وقانون ، اخالقتعهد به  . خطوط راهنماي عمل تربیتی و اجتماعی اسالالت يكی  از

ستري به نام  هاي زندگی،سبک سیتدر ب سا ضوعیت    -تفاوتی و نه بی -مثبت به عدالت  ح مو

دالت جملگی وابسته ع گیريتصمیم سازي وگذاري، تصمیمسیاستکنند. تفاهمی بودن پیدا می

هم زهدان پرورش تربیتی و آموزشالالی مدرسالاله انگیزه و عدالت تعاملی هم زمینه وهم  اند.تعاملی

 است.

يكی از  و يا تخیل شود. "شودساخته " کنشگران، زندگی ايپديداره فعال اما پنهان هاياليه    

 دانش ضمنی وحكمت  ترکیب عمل و نظر و کنش رسمی و آشكار با ، عدالت تعاملی هايکارکرد

می وضعیت کال"که به گسترش امكان  ضروري استارتقاي جو سازمانی، براياست. و بومی  پنهان

 ياري کرد.که مقتضی عدالت تعاملی است "مطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Perspectivity.  1  :نگارنده منظروارگی را معادل اين واژه پیشنهاد کرده است 
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