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 در1 نبود عدالت تعاملی. روابط انسانی و اخالق يكی از نیازهاي مشترك جهانی و از لوازم عرضه ارائه اطالعات و عرصه سیاستگذاري است:چکیده
 مطالعه تحلیلی توصیفی.مدرسه به رابطههاي سلطهجويانه به اختالل در سازههاي برنامه درسی و غفلت از ضرورتهاي اجتماعی هم میانجامد
. ارزشیابی وسنجش راهبرد و کارآمدي عملی متعادل وهم افزايی معیار موردنظر اين نوشته است:انتقادي است و در مقام روش ارائه تجويز وراهبرد
 در جهان که رو به ازدياد و نیز وخیمتر، مسأله فقر و مسكنت و حاشیهنشینیها، بیرغبتی به مدرسه يا گريز از جمع، بازماندگی از تحصیل،بیسوادي
 صورتِ غالبِ معضل به سبب انسداد. تا حدي پیامد رفتارهاي يكطرفه به طور مشخص ضعف عدالت تعاملی در مدرسه هم هست،شدن نیز دارد
 اخالق را، قدرت،ارتباطی ذينفعان و کنشگران است که می تواند در مدرسه تمام سطوح مشارکت و کیفیت را متزلزل کند و تعامل بین مثلث دانش
 اين انسداد به تشكیل "هسته سخت" مديريتی و. داوري و ارزشیابی را دشوار می سازد، ارتباطات نامطلوب،به زيان اخالق ايجاد کند و عارضهيابی
- می شود گفت ماهیت آن به مثابه يک هستة سخت "غیرقابل نفوذ و در پستو" است که گاه بوروکراسی.حتی سرمايه اجتماعی تاريک منجر می شود
، مدرسه نیز به مثابه يک سازمان دچار سرمايه اجتماعی تاريک شود و شفافیت ارزشیابی.به معنی مثبت آن – را هم به خدمت خود در می آورد
 عدالت تعاملی هم زمینه و هم انگیزه و هم. عدالت تعاملی يكی از خطوط راهنماي عمل است.تصمیمسازي و تصمیم گیري آن هم مخدوش شود
.زهدان توانايی در ايجاد و گسترش وفاق اجتماعی و فرايندهاي مرتبط با تفاهم و توافق بر سر عمل تربیتی است
. عدالت تعاملی در مدرسه، ارتباط انسانی، روابط انسانی، انسداد، تصمیمگیري، تعامل:کلید واژگان
Interactive justice in school ,human relationships and morality
Zekavati Gharagozlou, 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
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مقدمه
کارکرد مهم روابط انسانی توأم با عدالت تعاملی تنظیم و پردازش چند و چون اطالعات مربوط به رابطه ارزشها و نهاد و
کنشگران بايكديگر و فعالسازي طرحوارههاي تسهیل تعامل انسانی از منظر تنظیم مطلوب است .جان
شرمرورن2جامعهشناس و مدير بخش مطالعات آسیاي جنوبی شرقی دانشگاه اوهايو مینويسد:
عدالت تعاملی 3را "شأن و احترامی که نسبت به مردم اعمال میشود" تعريف میکنند که بخشی از عدالت سازمانی
است .اين نظريه بر رفتار بین فردي در جريان اجراي امور متمرکز است .به نظر میرسد شامل دو نوع خاص از رفتار بین
فردي است (گرينبرگ  .)1993b ،1990a ،4اولین مشخصه عدالت بین فردي نشاندهنده میزان رعايت ادب ،حرمت ،عزت
و احترام افراد توسط مقامات يا اشخاص ثالث در فرايند اجراي يا تعیین نتايج و خروجی است .مشخصه دوم عدالت اطالعاتی
است که براساس توضیحات ارائه شده به افراد است .وبر اين موضوع که اطالعات چرا و به چه روشها يی مورد استفاده قرار
میگیرند يا چرا خروجی سازمان بهطور خاص توزيع شده است ،تمرکز دارد .اگر اطالعات باقوت کفايت کند سطح عدالت
اطالعاتیِ ادراك شده بیشتر است( .سام.)2002 ،5
عسكري عدالت را به سه دسته تقسیم میکند عدالت میان خدا و خلق؛  -2عدالت میان بندگان؛  -3عدالت میان زندگان
و مردگان (وبگاه تبیان).
به نظر نگارنده عدالت براي نسل آينده 2را هم میتوان به اين سه فقره افزود و اين آخرين تجديدنظري را که هافستده7
و فرزندش در توجه محققانه به فرهنگهاي شرقی داشتند هم به ياد میآورد .روابط انسانی توأم با عدالت تعاملی در مدرسه
به مثابه بخشی از سرمايه اجتماعی سازمانی مدرسه میتواند سبب شود فضاهاي خالی ،خودمحوري اخالقی به حس
اجتماعی متعالی ارتقاء يابند .مدرسه نیز بهمثابه يک سازمان دچار سرمايه اجتماعی تاريک 8شود و جريان ارتباطات ،شفافیت
ارزشیابی ،تصمیمسازي و تصمیمگیري و نشاط و بهجت آن مخدوش شود .انسداد ارتباطی میتواند جو سازمانی منفی،
تمايالت فرديتِ خودخواهانه ،گروه پرستی و آتش کوره رقابت ،سوءرفتار سازمانی ،حذف"ديگري" و "غیر"را به طرز
خطرناکی شعلهور سازد .اين فضاي کنش همان نبود سالمت سازمانی ،سرمايه اجتماعی تاريک سازمانی و کاربرد
خودخواهانه و گاه"مصادره به مطلوب" امتیازات در مدرسه است که "زرنگی" به معناي نامطلوب آن است .عدالت تعاملی
در ارتباط کالمی و غیرکالمیِ میانگروهی دانشآموزان با زبانها ،لهجهها ،جنسیت (در مدارس با دانشآموزان يا معلمان از
هر دو جنسیت)،سبک لباس و قومیتهاي متفاوت ،وضع جسمانی متفاوت ،مثالً با"توان خواهان" يا استثنايیها ،يا با
معلمان و سرپرستان مدرسه ،لحن و کلمات و تعبیرها ،ژستهاي بدن ،چیدمان مدرسه و کالس و دوري و نزديكی به معلم
و ناظم و مدير و غیره نیز قابل لمس و پراهمیت و يكی از حیاتیترين موضوعات مهارتهاي زندگی است .رين 9مینويسد:
انگیزههاي درونی و بیرونی در موضوعاتی چون خود-راهبري ،شايستگی و ارتباط که نیاز اساسی بشرند ،مشتركاند .توجه
به تفاوتهاي فرهنگی همزمان با شباهت در نیاز هاي اساسی روانشناختی -اجتماعی  -آنگونه که هافستده پی گرفته
است -میتواند مفید باشد.
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بین هستیهاي اجتماعی ،بین گروهبنديهاي منزلتی ،شغلی ،زبانی ،جفرافیايی ،تمدنی ،طبقاتی ،قومیتی و سلسله
مراتبی فضاهاي خالی 10وجود دارد که احكام و داوريها در مورد جوسازمانی آن را پر میکند .مفروض است که اخالق و
ارزشها رويكردي متوازنِ سرمايه اجتماعی ،عدالت تعاملی موزون و منصفانه ،11نگاه عادالنه12و توانمندسازانه به رابطه
کنشگر -ساختار است .کلمن مینويسد :منظور ازسرمايه اجتماعی"جنبهاي از سرماية انسانی است که گروهی از
وابستگیهاي متقابل میان افراد را توصیف میکند که از ساختار اجتماع ناشی میشوند" (کلمن .)1377 ،در جو سازمانی
مناسب شیوههاي متداول ،باورهاي معرفتشناختی و انسانشناختی مشترك حتی کنشِ خودخواهانه هر فرد با کنشهاي
خودخواهانه ديگران فضاي سومی ايجاد میکند که به سود هر دو طرف میتواند باشد .بدون گشايش انسداد ارتباطی اين
فضاي سوم پديد نمیآمد .ارتباط گر سكوت را به نفع آزادشدن "صداي سازمانی" وگفتگو و مشارکت تغییر میدهد .سكوت
سازمانی ممكن است سبب نگرش نامشارکتمند و کنارهگیري ،کنش خود حفاظتی (بر اساس ترس) يا همرنگی و از گونه"نوع
دوستانه" و "سكوت تدافعی"و"سكوت مطیعانه"باشد :کمبود برابري فرصتها فرصت ،تصمیمگیري غیر مشارکتی ،نبود
سیستم پاداش و قدردانی و  ...منجر به جو سكوت و بیتفاوتی است.
چگونه میتوان معضالالالت درهمتنیده و فرافردي و فراسالالازمانی را با حق و منافع کنشگري مؤثر و پرشالالور کنشگران
پیوند داد تا از فقر الگو ،روزمرّگی و انجماد سالالاختارها بتوان رها شالالد عدالت تعاملی را از ديد تكوينی میتوان نگريسالالت.
نظريه سالاختارگرايی اجتماعی يا ساختار اجتماعی واقعیت (همننین مفهوم اجتماعی) ،نظريهاي درجامعهشناسی و نظريه
ارتباطات اسالت که به بررسالی تشالكیل درك مفاهیم مشالترك از جهان  -که مبناي مفروضالالات مشترك را درباره واقعیت
تشكیل میدهد میپردازد .يعنی کنشگر درك خود از و عرصههاي چهارگانه ادراك محیطی و معرفت خود را "بر میسازد"
مطابق رويكرد تكوينی معرفت ما جهان را هم میسالالازد .مطابق اين نظريه سالالاختارگرايی اجتماعی يا سالالاختار اجتماعی
واقعیت (همننین مفهوم اجتماعی) ،نظريهاي درجامعهشالناسی و نظريه ارتباطات است که به بررسی تشكیل درك مفاهیم
مشالترك از جهان  -که مبناي مفروضالات مشالترك را درباره واقعیت تشالكیل میدهد می پردازد .رهیافت برساختی و نیز
تكوينی سالهل و ممتنع اسالت .پروژه تفكیک ساختاري و تقسیم کار مدرن و تسط انحصاري ساختارهاي وظیفهگرا (همراه
بل غفلت از ساختار فرايندگرا خود از مسايل مهم عصر است.
در حالت خوشبینانه انتظار اين است که با شرايط مناسبی ازجمله عدالت تعاملی " سرمايه روانشناختی "13
هرعضو به " سرمايه فرهنگی نمادين " سطح باالتر ارتقا پیدا کند و کنش ها از صورت انفعالی به صورت ،
مس ؤ والنه تر و آگاه و فعال مبدل گردد و افراد با افزاي ش ِ " خود اثربخشی " و هم افزايی عزت نفس رضامندي و
لذت احساس کن ن د  .قدرت اساسی روابط انسانی ،و بارورسازي احساسات و ذوق و وجدان است که به افق میانجیگري
اجتماعی ،رويكرد چندگانهگرا و کثرتگرا و درك مشتاقانه و همدالنه خاموشان ،گناهكاران ،راندهشدگان ،منفعالن و
زيردستان چشم دوخته است که پس از فراز و نشیبهايی به نمادسازي همافزايی وانضباط خود انگیخته میانجامد .انسداد
به تشكیل "هسته سخت" مديريتی و حتی سرمايه اجتماعی تاريک منجر می شود .می شود گفت ماهیت آن به مثابه يک
هسته ي سخت "غیرقابلنفوذ و در پستو" است که گاه بوروکراسی -به معنی مثبت آن –را هم به خدمت خود در میآورد:
مدرسه نیز به مثابه يک سازمان دچار سرمايه اجتماعی تاريک شود و شفافیت ارزشیابی ،تصمیمسازي و تصمیمگیري آن
هم مخدوش شود .براي همراهی با عدل و عقل به عدالت تعاملی و درك ديگران که مقدمه خوانش انتقادي است نیاز داريم.
در مقام جستجوي راه حل آموزههاي سنت تفهمی (درکی) و نیز مابعد ساختگرا همراه باخوانش انتقادي روابط ،رويكرد
ايجابی و توسعة و توصیههاي کاربردي ،میانجیگري توانمندسازانه ،میتواند موردنظر قرار گیرد.
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مدرسه بهويژه در" گسست"ها و چرخشهاي فرهنگی از کالسیک تا مدرن با اين پرسش شريف رو به رو است که عقل،
انسان بودن ،معنوي بودن و به تعبیر فرهنگ اصیل ما "مرام و معرفت" چگونه خالقانه باز تولید شود به عبارتی تناقض نما
دانشگاه چگونه سنت را ابداع کند شايد بتوان بازتاب تحلیل موقعیت ،تواضع علمی ،نزاکت ،اهمیت دادن به "ديگري" و
رهايی از فرديت گرايی خودخواهانه و همدردي و هم حسی اخالقی ضروري مدرسه خوب را در چگونگی جو سازمانی آن
ديد .از اين راه غناي سپهر زندگی و عرصه عمومی و افزودن گزينهها و امكان انتخاب افزايش میيابد.
جدول ( :)1تحلیل موقعیت از طریق شناخت تفاوت بحث با گفتگو
بحث

گفتگو

برنده شدن طرفی و شكست خوردن طرف ديگر
(برد ،باخت)

حضضور يا هدايت تسهیلکنندگان گفتگو ،صحبت کردن طرفهاي
متفاوت با يكديگر
(برد ،برد)

پاسخ به خواستههاي طرف قدرتمند

طرح سؤاالت از ديدگاه همه طرفها با حضور و هدايتِ افرادِ صاحب
صالحیتهاي بالینی و اجتماعی

مفروض نوشته اين است که رابطههاي انسانی به معناي تجربه زيسته و زيست جهان عامالن و حامالن آن بهوسیله خرد
نیروهاي اجتماعی موجود و نیروهاي فرهنگی موجود ،تولید شود و خود را بازسازي عادالنه و مبتكرانه کند .میتوان از برخی
دو انگاريهاي زيانبار رايج مانند کهنه و نو و گذشته و حال اجتناب کرد .برايان فی مینويسد" :دو انگاريها اين امكان را
نمیدهد که هريک از دو طرف تقابل را نیازمند و مكمل آن طرف مقابل فرضی بدانیم" (فی .)1381 ،و "گذشته و حال در
هم میآمیزند"(فی .)1381 ،در سطح نظارت بالینی کوشش میشود که براي ايجاد ارتباطهاي نزديکتر میان معلمان و
مربیان و کسانی که صالحیت حل مشكل دارند به هم مرتبط کند (بهرنگی)1374 ،و سبب هیجا ن مثبت شود14.
مفروض است که هر گروهی براي "عقالنیت معطوف به هدف" يعنی براي موفقیت عمل میکند که شامل هم منافع و
مصالح و خردهفرهنگ آن و گاه مدافعه و رقابت با گروههاي ديگر است (بهويژه در شرايط رقابتی مخرب اقتصادي اجتماعی
و "غلبه فرهنگ زرنگی") .گرچه گاه افراد به فراتر از خرده گروه خود هم میانديشند اما براي "حفظ آبرو و حرمت "حرفه
و گروه خود از شفافیت میگريزند .جو سازمانی و سرمايه اجتماعی تاريک يعنی اينکه پیوندهاي درون گروهی بر اخالق
سپهر عمومی و مدنی و کلی غلبه میکند و آن را دور میزند .سرمايه اجتماعی عام يا سرمايه اجتماعی عمومی تكیهگاه و
پناه همه است اما سرمايه اجتماعی خاص گرايانه براساس معیارها و استانداردهايی مخصوص يک حرفه يا صنف يا
خردهفرهنگ است که آن براي خود برقرار و تعريف میکند و با معیارها و استانداردهاي سرمايه اجتماعی و اخالق عمومی
متفاوت و گاهی متضاد است گاه فاصله بین جو سازمانی و سرمايه اجتماعی يک خردهفرهنگ يا گروه خاص با سرمايه
اجتماعی عمومی (که همان اخالق و اعتماد،ارتباط و تعهدات باشد) چنان ژرف میشود که متفاوت بودن به بیگانگی و
متضاد سرمايه اجتماعی عمومی و اخالق عمومی میانجامد .در عمل يک هسته سخت و مانع براي تحقق روابط انسانی توأم
با عدالت تعاملی تشكیل می شود که نوع و میزان اطالعات را با دقت -و درصورت لزوم با شدت وصالبت -تعیین و از آن
محافظت میکند .اين هسته سخت اندازه ،ابعاد زمانی و فضايی /مكانی حدود و جو سازمانی مشروعیت و وجاهت میبخشد
و از سرمايه اجتماعی تاريک دفاع میکند .و حتی میتواند تكنوکراسی و بوروکراسی را هم به خدمت خود بگیرد و نیز
بوروکراسی خاص هم براي خود برقرار سازد .اين هسته سخت باز تولید میشود.
انسانها میتوانند سطحی پايینتر از استانداردهاي جو سازمانی را جستجو کنند يا خود را در انتظار و سزاوار چیزي
فراتر از مقتضیات جو سازمانی روزمرگی ارزيابی کنند و هدفی چون خوشبختی يا فرهیختگی را پی بگیرند .از نظر
جامعهشناسی ممكن است خوشبختی را هماهنگی هدفهاي فردي و اجتماعی بدانیم .هرچند اين تعريف ممكن است
14. https://www. amazon. com/Supervision. Redefinition. Thomas. . . /dp/00731312

"ايستا" باشداما سازه قابلتوجهی است عدالت تعاملی بخشی از خوشبختی با اين تعريف است.باتحلیل دو منظر هزينههاي
بیرونی و درونی ،عمل ،کنش متقابلی (شبیه مورد دو راهی زندانی) براي دوراهیهاي اجتماعی ،مطابق میتوان حكم
تجويزي بیان کرد :اگر غالب افراد –بهويژه نفع شخصی را انتخاب کنند ،براي همه وضعی بدتر از آن حالتی پیش میآيد
که گزينه همیارانه را اختیار کرده باشند بسا که مدرسه بايد به فراتر از ارتباط رسمی و اداري مثالً به راههاي گشودن انسداد
ارتباطی ،آشنايیزدايی انتقادي ،فرهنگسازي و ظرفیتسازي هم بینديشد .ارتباط مؤثر ،متشكل از مجموعهاي از ارتباطات
اعتمادآمیز غیررسمی بین انطباقهاي فردي و گروهی و انطباق در سطح جمعی است و نمیتواند به ارتباطات رسمی و
اداري و يا افراد هم سن و سال محدود شود .در اين تعريف هماهنگی هدفهاي فرد و سازمان ،انديشه اصلی است".اخالق
مسؤولیت" ،رهايی از خود ناتوانسازي و معانی اجتماعی و ارتباطی علم و به تبع آن اخالق مسؤولیت ،مور نظر است .سرمايه
روانشناختی سرمايه خوشبختی آبشاري همگانی است .با اوجگیري و ارتقاي آن همه بتوانند به شكوفايی ،رشد هويت فردي
و وجودي فراز آيند و عزتمندانه از بیگانگی و فرسودگی و میان تهیشدگی15مصون مانند .کار فرهنگ مدرسه بهعالوه بر
هماهنگی و همگرايی با موقعیتها و وضع موجود ،فراهمسازي زمینه و يا نقشه و طرحواره هدفهاي فرهیختگی است که
سبب بروز فرايندها و اکتشاف و کارکرد خرد جمعی و پیشنیاز آن خرد ارتباطی" را نیز فراهم میآورد که گامی فرا تر از
"حل مسأله "است".حل مسأله "در موقعیتی است که راههاي متعارف و شناخته شدهاي وجود دارد .اما انتظار میرود که با
فرهیختگی بتوان از پینیدگی هاي آشوبناك تغافل و غفلت نكرد و از خشونت و يكسونگري پرهیزکرد و به گشودگی به
هستی موجآساي زندگی و به نوپديدگی -12نه انكار  -رو کرد .مدرسه مانند هر سازمان ديگر نمیتواند به نقش ،کارکرد و
رسالت "رفتار از شرايط انجام وظیفه درون سازمانی" 17اکتفا کند و به "رفتار شهروند سازمانی" 18يا فرانقش 19و حتی
مفهوم" قابلیت شهروندي" به جد توجه میکند .درباره امكانات مداخله از اين دست در ادبیات مربوط آمده است
که”...به”علم”]فناوري[ توجه شده اما از ديسیپلین و معرفت غفلت ورزيدهاند"(سازمان ملل .)1987 ،20عدالت تعاملی
پیشنیاز فرهیختگی و نزاکت است .ارتباط موفقیتآمیز – و نه کوشش تهاجمی "خشک" و نافرهیخته  -براي تلفیق عمل
و نظر و تسهیل رابطه سازنده بین نظم و تغییر و هماهنگی با تنوع سبکهاي زندگی خالقانه راه میگشايد .رويكردهاي
رايج به سبب خشكی قدرت بوروکراتیک" ،سیستم"و تناقضهاي زرساالري ،نتوانستند طرح تر و تازه دهند.
در فراينالد مطالالعاله عدالت تعاملی امید اسالالالت دريابیم که چرا عقالنیت قراردادي غالب کفايت ندارد 21و نسالالالبت به
جلوههاي عقالنیت غیر قراردادي  /روشالنفكرانه و عقالنیت ارتباطی هم بی رگ22و بی تفاوت نباشیم .بووي از اين عقالنیت
سالاعت وار ماشالینی فاصله می گیرد میگويد اوج توانايی خرد ،توانايی زيباشناختی است (بووي ،ترجمة مجیدي:1385 ،
 .)527گیدنز نیز از انسان پالستیكی سخن میگويد .بديو اشاره کرده که از بشريت در ذات خود در برابر بشريت پديداري
هم سالالخن میرود (ترجمه فرهادپور ،نجفی و علی بیگی .)585:جلوههاي ممكن اسالالت با شالالور پنهان ،بغض فروخورده يا
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 .21منسوب به مولوي :من گنگ خوابديده و عالم تمام کر من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش
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پیغام خوش از ديارما نیست
22. Nervelessness

فرياد "ناگهانی" و پیشآگهی چرخش فرهنگی خود را نشالالان دهد .شالالايد منظورژيل دلوز23از افزايش حسپذيري (دلوز،
ترجمه غالمی )1392،وخوانش او از کناتوس 24اسپینوزا و پويايی" ابر انسان" مورد نظر نینه هم همین باشد.
وقتی هواپیمايی سقوط میکند ،معموالً اشتباهی رخ داده که خطاي فنی يا خطاي انسانی است .خطا ها و"گناهان"
مديريتی اين قدر آشكار و بارز نیست .اگر کنشگران فردي و سازمانی در مسايل ،با سالمت و مسؤوالنه و عاشقانه تصمیمگیري
کنند ،میتوانند براي کاهش معنادار هر دو گونه خطا را مديريت کنند .در سیاستگذاري حساس به روابط انسانی و اخالق
در جامعه انسانی هم اگر سقوط يا اختاللی هست ناشی از ناکارکردي نظام اخالقی و نظام قانونی است .در اين مورد هم
افراد با سالمت و دقت کار کنند ،میتوانند هر دو گونه خطا را مديريت کنند .سیاستهاي کلی پیشگیري و کاهش خطرات
ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه ،آلودگی و ريزگردها غالباً طبیعی نیستند و همراه ،معلول و همننین علت
رابطههاي تملکجويانه و سلطهگرانه بر انسانهايند .فقر و مسكنت ،25به کشتار آرام جسمها و روانها ادامه میدهد .جو
سازمانی و سرمايه اجتماعی نشانه توجه مشخص به بعد فرامادي و مجموعه هنجارها و ارزشها و تعهدات مورد قبول گروه
اجتماعی است .همننین مفروض است رابطه متوازنی بین سرمايه اجتماعی کلی و مشترك درگروههاي مردم (سرمايه
اجتماعی پیوندي) از طرفی و سرمايه درون گروهی هر گروه اجتماعی بايد بر قرار باشد .اگر اين توازن به سود سرمايه
درونگروهی به هم بخورد و ارتباط مثبت و تعامل آن دو دچار انسداد شود ،همان سرمايه اجتماعی تاريک (درون گروهی
و خاصگرايانه مثالً فامیل بازيّ پارتی بازي و رانت جويی )22است که به ضعف و زوال عدالت تعاملی منجر میشود.
در شرايط صنعتی و فراصنعتی نیز با ژرفشدن فاصله بین ساختار سازمانی ِمنحصراً وظیفهگرا از يكسو و فرايند و محصول
کار ،خال ارزشها ،27فرسايش فرهنگی 28و "بیگانگی سیستماتیک" فضاهاي خالی اجتماعی میتوانند سرمايه تاريک را
ايجاد يا تشديد کنند و تكنوکراسی را به خدمت بگیرند .سیستم آموزشی معیوب ،همراه عدمآگاهی کنشگران (و ازجمله
خانوادهها) و سیستم رقابتی در مدارس يادگیرنده را به ارگانیسم "نمره خوار "و نه فردِ دانشمدار تبديل میکند.
کارکرد مهم روابط انسانی توأم با عدالت تعاملیِ ادراك شده ،پردازش فهم کنشگران از رابطه ارزشها و نهاد ،بازنمايی
نمادها و معانی کنشگر با خود (تبديل مضامین و کارکردهاي ارتباط بیرونی به خود روايتی) ،فعالسازي طرحواره هاي
انتخاب ،تصمیمگیري و تسهیل تعامل مطلوب است .عدالت تعاملیِ ادراك شده با جامعهپذيري و مشارکت و اجتماعیشدن
همبسته است .پس شباهتها و تفاوتهاي هويتها و فرديتها میتوانند بهطور متبادل و متقابل ،مالط همبستگی يا وفاق
باشند .از نظر جامعهشناسی ممكن است خوشبختی را هماهنگی هدفهاي فردي و اجتماعی بدانیم .هرچند اين تعريف
ممكن است "ايستا" باشداما سازه قابلتوجهی است عدالت تعاملی بخشی از خوشبختی با اين تعريف است.
روابط انسانی توأم با عدالت تعاملی کوششی براي بیان انديشه ،احساس و انتظار يا گاه حتی فقط تالش براي شكلگیري
تصويري دلنسب و مطبوع و موزون يا دستکم قابلقبول از آنها در ذهن است .از اين راه معنابخشی ،29انسجام و يگانگی
عاطفی ،30يگانگیاجتماعی ،31فرايندهاي نمادين تمايز و تفاوت فردي و مقاومت و مخالفت ،تنوعزايی معرفتآمیز يا عاطفی
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در شرايط و شاکله اجتماعی 32کنش و اندر کنشهايهاي اجتماعی خالقانه ،مسقل /مسؤوالنه شكل میگیرد .خطاي
شناختی مبتنی بر مفروضات مخدوشی است که تمايزيافتگی انسانها را منشأ اختالف میداند و مدرسه را کارخانه
فرودستسازي ،رعیتسازي يا مريدپروري يكسان تلقی میکند .گزينه بديل روابط انسانی توام با عدالت تعاملی است که
فراگیرنده را براي درك خالقانه و مسؤوالنه از جامعهپذيري فعاالنه و ارزشهاي فرامادي مستعد میگرداند.
به گفته هیوبنر گوهر تربیت واقعی عشق است (فتحی واجارگاه .)23 :1382 ،روابط انسانی توام با عدالت تعاملی با
اطالعات کافی ،رضايت ،وفاق و ارتباط و مشارکت داوطلبانه و مسؤوالنه و گاه آزادي عقل يعنی جريان روان کنش عدالت
تعاملی ادراك شده همبستگی مثبت دارد.کنشگران چگونه و چرا دچار انفعال محض ،بیتفاوتی و بیخويشتنی و هینی و
بیقدرتی و حتی تسلیم خشكی باورها و ساختارها و يا وانهادگی در برابر جريانهاي مرسوم/بیگانگی و از آن بدتر تشنج و
خشونت يا بیتفاوتی میشوند؛ استهالك و زوال ارتباط موفقیتآمیز و شراکت فعال کنشگر ،چگونه کمرنگ وکمرنگتر
میشود به عبارتی عشق و باال تر ازآن "دوست داشتن" و احترام چرا بیرمق میشود و بیتفاوتی و افسردگی دامن
میگسترد سلطهخواهی و تملکجويی و"فرهنگ زرنگی" وجاهت میيابد که به نظر میرسد غالبا نیاز به خوانش انتقادي
و آشنايیزدايی انتقادي اما توأم با محبت دارد .زبان و صدا اسباب تعامل و عدالت تعاملی است در سطح فلسفی اگر زبان و
صدا "خانهوجود" باشد بیصدايی و بیزبانی بیگانگی و "بیخانمانی" هم هست (میلر ،ترجمه ذکاوتی .)1392،در جامعه
مدرن مارپیچ سازمانی ،سكوت سازمانی 33يا ناشنیده ماندن صداي سازمانی ، 34کوري سازمانی و کوري اخالقی 35نسبت به
عارضهها و سكوت کنشگران و افزايش انگیزههاي بیاخالقی ،بیتفاوتی ،نارضايی و ضعف تعهد متقابل آنان و سازمان از
نتايج تمرکز انحصاري برتصمیمگیري فن -شیفته و غفلت از فرايندگرايی و اخالقگرايی است .در شرايط عدم تعادل و
سالمت اخالقی بهويژه مديران يكسويه نگر ،و قلدرمآب 32و دچار کوري اخالقی و منتفع از سرمايه اجتماعی تاريک
(درونگروهی و خاصگرايانه) مانع از تحقق حقوق اعضاي ديگر میشوند؛ اين سبک مديريت با ايجاد اختالل در رشد
سرمايه روانشناختی اعضا و جريان يادگیري مداوم و عملی -نظري کنشگران در کوتاهمدت يا بلندمدت گرهی بر
پینیدگیها(ي حاصل وجود سطح پائین سرمايه اجتماعی) میافزايند.
يكی از کارکردهاي عدالت تعاملی در مدرسه و استعارههاي آن ،ترکیب روان و عمل و نظر و کنش رسمی و آشكار با
دانش ضمنی و پنهان و جذب انواع چند فرهنگگرائی و رنگهاست .مؤلفة عدالت رضايت و شور و عشق و آزادي امكان
شناوري و گردش آزاد مثل آب روان در ابعاد هستی و انسان و زيبايی را فراهم میآورد .رويكرد عاشقانه ،صمیمانه ،همدالنه
و با میانجیگري ساختارها و سرشتهاي صلب را به مصافِ انعطاف و انصاف میکشاند و کنشگران از راه انس با هستی
"بیحس" نبودن به بیعدالتی و خطاهاي شناختی خود را درك خواهند کرد .عقل و عشق چون کامل شوند به هم میرسند
و تعارض ندارند .از يک منظر اين به معنی فرارفتن از رويكرد اثباتگرا ،تفهمی و ورود به عرصه مابعد اثباتگرا است .ژيل
دلوز 37از افزايش حسپذيري (دلوز ،ترجمه غالمی )1392،سخن میگويد.
روابط انسانی توأم با عدالت تعاملی در مدرسه است که طرحوارههاي نمادسازي را با حفظ تنوعزايی معرفتی يا عاطفی،
توانايی مديريتِ تعارض و کاهش بیگانگی اجتماعی 38در شرايط و شاکله اجتماعی 39غنا بخشد .اجتماعیشدن مطلوب و
توأ م با عدالت تعاملی و ازجمله در مدرسه اين است که فرد از امكانات مطلع شود خود را پرورش دهد احساساتش تعالی
32. Social Fabric
33. Organizational Silence
34. Organizational Voice
35. Moral/ organizational blindness
32. Bullying
37. Gilles,Deleuz
38. Social Alienation
39. Social Fabric

يابد و انسانی شايسته شود .تئودر شولتز (برنده نوبل در اقتصاد ،)1998-1902 ،پدر نظريه سرمايه انسانی ،بهطور از ارتباط
متقابل چگونگی کار نهادهاي جامعه با انديشههاي مردم و همننین با وضوح و صراحت از اهمیت آموزش و پرورش مؤثرترين
سخن میگويد..
مفهوم سرمايه اجتماعی تاريک کمک میکند روابط انسانی و مطالبات فرودستان بهتر درك شود و شاکیان بهعنوان
مواردي استثنايی و مستعد و داراي توانايی ويژه طبقهبندي میشدند که بهتر است کار ديگري و در جاي ديگر با بهرهوري
بیشتر براي خود دستوپا کنند .يا شاکیان و ناراضیان محیط کار آدمهاي ناسازگاري برچسب میخوردند که "اين سیستم"
و قواعد کاري است که آنها را خود به خود از صحنه خارج میکند" .آنچه سبب تعارض است همانا خودمیانبینی است
که نشانه نارسايی رشد نمادهاي فرديت خودخواهانه است نه رشد آن .رشد فرديت تكاملی سبب میشود که فرد يا اهل
يک فرهنگ هم شباهتهاي خود با ديگران را دوست بدارد و هم تفاوتهاي خود با ديگران را و با احساس مسؤولیت همراه
با آزادي و نوعدوستی عمیق به درستکرداري بگرايد و از سوي ديگر در ساختار هاي عینی تعارض عمل و نظر و هدف و
وسیله کاهش يابد .پس شباهتها و تفاوتها میتوانند بهطور متبادل و متقابل ،مالط همبستگی يا وفاق باشند .کنشگران
چه تجارب ارتباطی دارند ،از منظر کدام شبكه معانی و نه لزوماً نظام معانی (عقل و ايمان ،يا هنر يا مصلحتی) ،خود ،جهان
و ديگران را میبینند محتوا ،صورتها و مجراهاي ارتباطی نزد ذينفعان و کنشگران :بانیان ،آمران ،عامالن ،حامالن،
مخالفان ،رقیبان و تمام کسانی که در معرض هر گونه کنش و اندر کنش قرار میگیرند از چه مناظر و مرايايی مورد بازنمايی،
درك ،تفسیر ،بازسازي ،نفی ،انكار ،و يا تغافل قرار میگیرد.
روش پژوهش
روششناسی مطالعه عدالت تعاملی را هم میتوان در چهار مسیر ديگر هم دنبال کرد .با توضیح يک نگرانی توأم با چهار
امید بزرگ که شكاف عمیق بین سه زمینه( :برنامة قصد شده ،برنامة اجراشده و آنچه کسب شده) .احترام به بزرگترها
هم احترام مكملی دارد به نام مهرورزي و محبت .روش کالس باعث میشود ،رابطة عاطفی خوبی با دانشآموز ايجاد شود.
اما سخن اين بودکه تعهدهاي اداري و آموزشی چه میشوند ارزشها و همننین راهبردهاي اخالق و تدريس اخالق را هم
– فقط در شرايط الزم و محتمل تدريس اخالق -اثربخش است .اينکه آموزش و جايگاه علم و تحقیق هم عرصه هیجانهاي
شیرين است و اين هیجان براي زدودن گرد و غبار از راهبردهاي شناختی و فراشناختی براي حذف رقابت مخرب و جايگزينی
ارتقاي سرمايه روانشناختی بهجاي ضوابط بیروح است.
کنشگران مدرسه مانند هر سازمان ديگر نمیتواند به نقش،کارکرد و رسالت "رفتار از شرايط انجام وظیفه درون سازمانی"
 40اکتفا کند و به "رفتار شهروند سازمانی" 41يا فرانقش 42که فهم و مسؤولیت طی ارتباط با "ديگري" به هفت عامل ارتباط
به جد توجه میکند .از يكی از روشهاي بررسی جامعهشناختی تلفیق نظري مفاهیم کنش (عاملیت و اراده و معنا) و
ساخت (فرصت و هنجار و رابطه اجتماعی) در سطح خرد و کالن است (چلبی .) 1387 ،مقررات خشک نمیتوانند جايگزين
هوش هستیشناختی ،هوش اخالقی ،هوش معنوي و هوش عاطفی و هوش فرهنگی شوند در اينجا هم خردمندانهترين
رويكرد روش شناخت و تعهد کیفیتها و بازخوردها است .اين شناخت و تعهد از راه ارتباط با "ديگري" و بهدست میآيد
نه انسداد .قلمرو خصوصی فرد و عمومی هم در واقع درهم تنیدهاند و سواد حريم خصوصی میتواند به عقل هم میدان
وسیعتري بدهد و شرايط عادالنه براي همه طرفها و جو سازمانی و جو کالس روشنتر و تعهدآمیزتر شود.
خطاي شناختی مشهور در مجموعهها و گروههاي انسانی اين است که تمايزيافتگی انسانها منشأ تعارض فرض شود و
بدينسان با يكسانانگاري وبروز انسداد ارتباطی بین کنشگران انسانی هويتهاي تشكیلدهنده يک مجموعه "تسطیح "شود
40. In. role behavior
41. Organizational Citizenship Behavior
42. Extra. role behavior.

و به اين ترتیب عدالت تعاملی منتفی و بال موضوع گردد .ويژگی عدالت تعاملی در مدرسه امكان و توان آن در پیوند -
محوري و میانجیگري آن بین هويتها ،تفاوتهاي فردي و انتظارات متنوع کنشگران است .نقطه فوران 43هدفها و ابزارها
و روشها وفاقِ بر آمده از آبشخور نشانگان تنوعها است که عدالت تعاملی آغازگاه آن است .خرد ،مقتضی عدالت تعاملی
است.
انسداد ارتباطی و نبود عدالت تعاملی طی انفعال محض ،بیتفاوتی و بیخويشتنی و هینی و بیقدرتی و حتی تسلیم
شدن کنشگران به خشكی باورها و ساختارها و يا وانهادگی در برابر جريانهاي مرسوم/بیگانگی و آسیبها برساخته و"تولید
میشود .پیام اساسی اين ايده اين است که :انسانها منفعل و قالبی نیستند و ديگران چون خمیر شكلپذير در دستان ما
قرار نمیگیرند ،کرامت انسانی و فخامت و نفاست حیات و پايداري اجتماعی در گرو التزام متین و جدي و مسؤوالنه به
حقوق گروههاي خاموش و طرد شده( 44کودکان کار ،گروهها و مردم مسكنت زده ،45و دختران و زنان محروم و )...است که
عدالت تعاملی يكی از آنهاست.
شناخت اليههاي مرتبط و متداخلی شامل تصمیمگیري و مديريت فنْ شیفته ،رويكرد سختافزاري تهاجمی و نیز منطق
اقتصادي مبتنی بر بهرهوري لجام گسیخته و راههاي برونرفت ،ضرورت دارد .آنچه امیدواريم يا انتظار داريم در زمینه
مدرسه بدانیم :زمینههاي شناخت مرتبط با رفتار موضوعاتی چون" خود ،ادراك ،رشد ،حافظه ،محركها سالمت ،جذابیت،
عشق ،شخصیت ،تقويت ،تقلید ،نقش ،افكار قالبی و پیشداوريها ،اسناد ،تغییر رفتار ،نفوذ ،بیان هیجانات ،که سرانجام در
فرايند حل مسأله براي ايجاد آمادگی ،کسب مهارت و آشنايی با شايستگیهاي حرفهاي الزم براي قبول مسؤولیتهاي
شغلی علمی و عملی در فرآورده و خروجی اين فرايند خود را نشان میدهند"(دوچ وکراوس ،1374 ،ترجمه ايروانی و
باقريان.)1383،
مقررات خشک نمیتوانند جايگزين هوش هستیشناختی ،هوش اخالقی ،هوش معنوي و هوش عاطفی و هوش فرهنگی
شود در اينجا هم خردمندانهترين رويكرد روش شناخت و تعهد کیفیتها و بازخوردها است .اين شناخت و تعهداز راه
ارتباط با «ديگري» بهدست میآيد نه تعارض با او .قلمرو خصوصی فرد و عمومی هم در واقع درهم تنیدهاند و با رعايت
عدالت جنسیتی و سواد حريم خصوصی میتواند به عقل هم میدان وسیعتري بدهد و شرايط عادالنه براي همه طرفها
روشنتر و تعهدآمیزتر شود .مقررات خشک نمیتوانند جايگزين هوش هستیشناختی ،هوش اخالقی ،هوش معنوي وهوش
عاطفی و هوش فرهنگی شود در اينجا هم خردمندانه ترين رويكرد روش شناخت و تعهد کیفیتها و بازخوردها است .اين
شناخت و تعهداز راه ارتباط با «ديگري» بهدست میآيدنه تعارض با او .قلمرو خصوصی فرد و عمومی هم در واقع درهم
تنیدهاند و سواد حريم خصوصی میتواند به عقل هم میدان وسیعتري بدهد و شرايط عادالنه براي همه طرفها روشنتر و
تعهدآمیزتر شود.
يكی از روشهاي بررسی جامعهشناختی تلفیق نظري مفاهیم کنش (عاملیت و اراده و معنا) و ساخت (فرصت و هنجار
و رابطه اجتماعی) در سطح خرد و کالن است (چلبی .)1387 ،در واقع عدالت تعاملی پیوند همافزا بین ساختار و کنشگري
است .در سطح بر ساخت اجتماعیِ خوشبختی میتوان گفت آنچه "موفقیت" نامیده میشود ،شامل مقطعهاي ناپايدار و
گذرا است اما جريان کار و زندگی زنجیرهاي از حلقههاي ناپايداري و حسرتهاي بیپايان است زيرا نمیتوان گفت "چه
قدر کافی است " .42خوشبختی امكان دائم و بیپايان شادي است .اين شكست است که ما را متوجه نیاز اصیل و پايدار -و
مهمتر از موفقیت -میکند و آن خوشبختی است .زيرا "خوب "بودن لزوماً همیشه همان "موفق" بودن نیست .بهويژه وقتی
که آن موفقیت موفقیتی تهاجمی باشد ،حاصل"رواننژندي وجودي" است .در ديدگاه معناگرا شكست يک کارکرد
43. Trigger point
44. Muted /excluded groups
45. Miserable
 .42نام يک تحقیق معروف در سطح جهانی.

آگاهیبخش بیبديل هم دارد .اين شكست در هدفهاي يکجانبهگرايانه ما است که ما را متوجه نیاز اصیل  -و مهمتر از
موفقیت  -میکند و آن نیاز خوشبختی اعتماد و اطمینان پايدار) است که به ديگري و ديگران و هدفها اجتماعی کالن
شديداً مرتبط است.
منطق و مفروضات رابطهها ،اگر منحصر به همان شبكه معانی قدرتمندانِ مدرسه باشد تكنوکراسی سالم و برآمدن
گفتگو و تعامل ذينفعان و تكثر مبناي کار است .مديريت انسانی و خدمتگزار و اقتصاد يادگیرنده نیز راهحلهايی است که
از آنها معموالً سخن میرود و میتوان آن را در پرتو مفروضات تكنوکراسی سالم تعريف کرد .رابطههاي سلطهجويانه
يكطرفه ،خاصگرايانه ،جزمی و تهاجمی چون مجموعهها را گرفتار تکگويی میکند انسداد ارتباطی رخ میدهد ،به دنبال
آن تصمیمسازي و تصمیمگیريها در فرايند خرد و نقد توسعی و اتخاذ میانجیگري اجتماعی و تجمیع خواستههاي
ذينفعان و کنشگران در بستر عدالت تعاملی کل نمیگیرند ،اختالل در سازههاي فرامادي ،جزمباوري و خشكی و بیروحی
ساختارها و بیتفاوتی ،سوءرفتار سازمانی و مسخ شخصیت 47بروز میکند و سپس برقراري نظم و انضباط خشن چاره کار
تلقی میشود .بارزترين ممیزهها و مفروضات رابطههاي سلطهجويانه گاه به لحاظ نظري هم مغالطهآمیز يا متناقضاند.
مناقشهسازترين و چالشبرانگیزترين وجوه و اليههاي حوزه مداخله ،عبارتاند از:
 جهتگیري تحصلگرايانه (پوزيتیويستی ،ساختارهاي قالبی دو پايه  /دوگانی عین و ذهن ،و مايه غلیظ علم. تمايل رفتارگرايانه در راهبرد عملی مداخله.بعضی مغالطه ها ،خطاها و تحريفهاي احتمالی را میتوان در متونی چون نوشتههاي اسكات بازشناخت (اسكات،
 .)1383تطبیق شبكه معانی هر استعاره يكسونگري مديريتی يا رهیافت مهندسی مكانیستی ،میتواند به آسانی سبب غفلت
ازمنطق چند گانه زنده زندگی ،روابط انسانی و اخالق و کنش انسانی و فرهنگی شود .فرهنگ شامل گفتمان ،نقشه بازنمايی،
کنش ،معیارها ،بیان و ابراز عواطف است .در ادبیات مربوط آمده است که"...در اينگونه مداخالت به"علم"]فناوري[ توجه
شده اما از ديسیپلین ومعرفت غفلت ورزيدهاند"(سازمان ملل .)1987 ،48با يک خوانش انتقادي از انسداد ارتباطی هماهنگی
عمل ،آگاهی و انسان را مهیا میسازد .رهايی از تقلیلگرايی /استعاره يكسو نگري مديريتی يا رهیافت مهندسی
مكانیستی"،بیروح" بودن فرايندها و بروندادها و جزمگرايی و گرايش به رضايت حداکثري گروههاي هدف با کنش ژرفانگر
و سیالسازي و همجوشی افقها ،فرايندها و محتواي بديلها و حرکت بهسوي وفاق و همافزايی آسان شود .جريان موجبیت
چندجانبه وطرح الگوي قیاسی و علی ،در بستر خرد هم مابه ازا و قرينه دارد .در استعارهها ،شبكه معانیِ منبع يا مبدأ –
از راه تناظر -بر شبكه معانیِ مقصدتحمیل میشوند و معانی هم دچار مغالطه ،خلط ،ابهام و التباس میگردند .در اينجا
بارزترين ممیزهها و مفروضات ،شبكه معانیِ منبع يا مبدأند.
گزينه بديل ،روابط انسانی توأم با عدالت تعاملی مبانی اجتماعی تصمیمگیري ديگر و خردي نافذتر همراه با انگیزش
(تجربه روانشناختی "سیالیت" 49و تجربه"اوج" 50جامعهپذيري) آدمی را در مرکز توجه قرار میدهد .روابط انسانی توأم با
عدالت تعاملی کوششی براي تلفیق عمل و نظر و انتخاب و تصمیمگیري خردمندانه در مسیر پیشنهاد يک الگوي هنجاري
و تجويزي بديل به سوي"جامعه مهربان" ضروري است :استعارهها و رويكردها ارتباطی پیوند محور و اطالعات کافی همسو
با عدالت تعاملی در مدرسهاند؛ مانند استعاره آب در اين بیت نظامی 51و يا در شعرهاي سهراب سپهري .براي گرهگشايی
مبتكرانه و ايجابی از فروبستگیها ،کاهش خشونت ساختارها نسبت به روابط انسانی و اخالق فیزيكی و روانی و گسترش
تأثیر عامل 52نیاز است .آموزههاي سنت تفهمی (درکی) همراه با نقد ايجابی و توسعة و در مقام توصیههاي کاربردي،
47. depersonalization
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49. Flow
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 .51چون آب ز روي دلنوازي

باجمله رنگها بسازي
52. Agent

میانجیگري توانمند سازانه ،نظر قرار گیرد .کنترل فناورانه و هوش مصنوعی نمیتواند جايگزين منش و روش روشنفكري
(هوش هستیشناختی ،هوش اخالقی ،هوش معنوي و هوش عاطفی و هوش فرهنگی و و حداقلی از آن :عدالت تعاملی شود.
رابطه فردِ عامل و ديگران يكجانبه نیسالالت .توهمِ مالكیت مهاجمانه ،تقلیلگرايی ناموجه و سالالادهسالالازي مفرط اسالالت.
حصالالالرِشالالالناختی ،تحريف ،ابهام وخلط معانی و بیتوجهی به تفكیک سالالالاختاري و نبود تلفیق متعادلِ تمايز يافتگیها از
خطاهاي رايج اسالت .برايان فی مینويسالد...." :به فشالالارهاي داخلی ،مقاومت ،درگیري و ناتوانی مرکز براي کنترل و تثبیت
پیرامون توجه کنید و از اين رهگذر ابهام و تناقض و تضاد را در همه جا ببینید" (فی.)1381،53
رويكردي که چشماندازي بلند دامنه ترسیم میکند روايتی بیناالذهانی متكثر و چندآوايی ،54از ادراك محیطی ،55ارتباط
و امر کیفی و رهايی از تکمعنايی دارد و نظريهها و گزينههاي بديل ،روابط انسانی توأم با عدالت تعاملی مبانی اجتماعی
تصمیمگیري ديگر و خردي نافذتر همراه با انگیزش (تجربه روانشناختی "سیالیت" 52و تجربه "اوج" 57جامعهپذيري) آدمی
را در مرکز توجه قرار میدهد .نظريه هم با حرکت پسرونده و هم با حرکت پیشرونده رشد میکند .رويكردهاي کیفی
مابعد اثباتگرايند و کنشهاي انسان را پیش ساخته ارزشیابی نمیکنند کنشهاي تفاهمی طی تعاملی عادالنه برساخته
میشوند و همزمان براي احراز مشروعیت و تعهدآوري خود بايد طی عدالت تعاملی تولید شوند.
حفظ و ارتقاي سازههاي فرامادي و تجديد مداوم سنن و جلوگیري از استهالك و زوال سرمايه طبیعی به رويكرد کیفی
و خرد نیاز دارد .از روشهاي کمی و استاندارد و اتیک ،گريزي نیست اما در افق اين نوشته ،آنها کارکرد "کارراهگی" 58دارند
و کارکرد "کارٌبنی" 59ندارند .فرانظريه به رابطه کیفی ،به تولید معنا ،فراروندگی ،دانش و مهارتهاي الزم براي شكوفاندن
دانش نهان 20افراد در فرايند عدالت تعاملی نظر میکند و هماهنگی و همافزايی خرد و اعتماد ،ارکان سرماية اجتماعی
روابط ،اعتماد ،تعهدات ،و شبكه اطالعات ،در جو سازمانی را تبیین میکند.
در سطح کنش فردي و اخالق و دينی اين همان معنويت است مشتمل بر معناجويی ،روابط پرمعنا ،هدفمندي و دانش
تعالی .تجارب مدرسهاي نوري بر گزينههاي نوپديد متنوع می تاباند وشرکت ذينفعان ،فرايند و قدرت را در مراحل و در
وجوه توزيعی و رابطهاي (در ادراك عدالت تعاملی منعكس میشود) کنترل میکند .وجه انصاف و عدالت خواهی و وجه
ارتقاي آن (بعد فرامادي :جنبه استعاليی ،رضايت و کرامت بشري و خودکارآمدي و احساس مؤثر بودن) در تحول از وفاق
مرسوم بسوي وفاق تفاهمی ،راهبردي اساسی است زيرا به درگیر شدن فعال نظر دارد .21در شرکت دادن مردم در امور
اجتماعی و فرهنگی نتايج يا "خروجیها"ي قابلتوجهی مورد انتظار است يعنی اين بینش که انسانها ،هم بخشی از مشكل
و هم بخشی از امكانات و راهحلها به شمار میآيند .به گفته يكی از پژوهشگران...." :اصل آهنین منافع شخصی را تغییر
دهیم و بهجاي تأمین منافع آنی خود ،به تحقق منافع نسلهايمان و بقاي نوع بشر بینديشیم (زاهدي .)1372 ،با خوانش
انتقادي چنین رويكردي چرا نتوان با کمک عدالت تعاملی و درك ديگران به تلفیق هم افزاي منافع فردي وجمعی دست
يافت

53. Berian Fey
54. Polyphony
55. Environmental perception
52. Flow
57. Peak
 .58نگارنده اين ترکیب را معادل "طريقیت" ساخته است.
59نگارنده اين ترکیب را معادل "موضوعیت" ساخته است.
20. Implicit knowledge

رويكرد پیشنهادي در باره خرد و مناقشات عینیگرايان بانظريات ساختدار -سازي اجتماعی ،عمدتاً بر سر اساس دعويها،
سوگیري در بعد چگونگی رابطه فرد و کنشگران (فردي ،جمعی ،سازمانی ،و نهادي مانند نهاد علم و فناوري) است که مبانی
اجتماعی تصمیمگیري و شرايط و پیامدهاي اجتماعی و امكانها را فراهم يا محدود میسازد .همگرايی و خرد چگونگی و
میزان پرهیز از عملزدگی و شكیبايی و کنش ايجابی نیاز انسانی و "غیر سختافزاري" مهمی است .ماکس وبر در ربع اول
قرن بیستم از عقالنیت روشنفكرانه 22عالوهبر عقالنیت ابزاري و عقالنیت ارتباطی سخت گفته بود به تعبیري باحفظ فاصلهاي
از عینیگرايان و واقعگرايان ازسويی و در واقعگرايان يا ساختدار-سازان اجتماعی افراطی ازسوي ديگر"،معارف -ازجمله
معارف مربوط به شرايط عینی -محصول کنش متقابل اجتماعی است .يعنی بر ساخت اجتماعی است"(رابینگتون ،واينبرگ،
 )1382در متنی ديگر اصطالح عقالنیت متراکم ژاپنیها راکه عقالنیت ذاتی ،ابزاري و محتوايی را در بر میگیرد،
مفهومسازي میشود (ريتزر .)1374 ،زاويه نگاه نگارنده اين است که براي نزديک شدن به يک فرانظريه کارآمد ،ساختاريابی
و ديدگاه انتقادي با ديدگاه ساختدارسازي (يا بر ساختگرايی) و نیز نظريه ساختار -کنشگر و به تناسب با تأمالت فرهنگی،
تاريخی ،و خرد ترکیب شود.
بحث و نتیجهگیری
مدرسه نیز به مثابه يک سازمان انسداد ارتباطی ناشی از تقلیلگرايی امر انسانی به مديريت يکصدايی و مهندسی مكانیستی
و سرمايه اجتماعی تاريک دچار شود و شفافیت ارزشیابی ،تصمیمسازي و تصمیمگیري و نشاط و بهجت آن مخدوش شود.
به زمینههاي نظري و اجتماعی و اليههاي مرتبط و متداخلی شامل تصمیمگیري و مديريتِ فن شیفته ،رويكرد يکصدايی/
تهاجمی و نیز منطق اقتصادي و راه هاي احتمالی برون رفت ،اشاره شد .میزان موفقیت هرکنش و برنامه ،بستگی دارد به
تفاهمیبودن سیاستگذاري ،تصمیمسازي و تصمیمگیري که جملگی وابسته عدالت تعاملیاند .انتظارمیرود که با فرا تر
رفتن از خودمیان بینی و تعهد به عدالت تعاملی با فهم عمیق ابعاد نوشونده فضاي کنش و ادراك محیطی بهترِ کنجهاي
همدلی و زوايا و اليههاي پنهان اما فعال پديدارهاي زندگی کنشگران ،موانع به منابع همافزا تبديل شود .تولید الگوي جو
سازمانی مبتنی بر اعتماد ،اين مهمترين شاخص سرمايه اجتماعی ،متكی بر باور به استقالل پرشور کنشگر (فردي و سازمانی)
در عین همدلی و فهم و نقد توسعی و ايجابی /بیرون از خاصگرايی ،کوشش براي تفاهمپذيري ،اقبال صادقانه به میدان
عمل همافزا و حتیالمقدور پرهیز از راهحلهاي ديوانساالرانه است.
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در مقابل آن تصالمیمگیري به روش مولد ،ايجابی و عاشقانه و مناظروارگی امكانسنجیها توسط خبرگان ،محرومان و
حاشالیهنشالینان و متخصصان و شهود همانديشان و امتزاج و ارتباط افقهاي واگرا و همگراي گروههاي ذينفعان و سرانجام،
نقد توسالالعی و ايجابی همدالنه و ازجمله خوانش انتقادي ژرفانگرانه فرايندهاي ،محتواي بديلها وحرکت بهسالالوي وفاق و
همافزايی از محاق برون میآيد مفروض خوشالبینانه اين اسالت که با عدالت تعاملی میتوان درباره جو سالازمانی مناسب و
منافع درهمتنیده ،حق کنشگري مؤثر و پرشالورکنشگران و رهايی از فقر الگوي سالازمانی و روزمرگی و انجماد ساختارها
بتوان سالخن گفت .عدالت تعاملی ،مشالارکتی و مسؤوالنه يكی از خطوط راهنماي عمل تربیتی و اجتماعی است .تعهد به
اخالق ،قانون و دين از طريق سالالالبکهاي زندگی ،در بسالالالتري به نام حسالالالاسالالالیت مثبت به عدالت -و نه بیتفاوتی -
موضالوعیت پیدا میکنند .تفاهمی بودن سالیاسالتگذاري ،تصالمیمسالازي و تصمیمگیري جملگی وابسته عدالت تعاملیاند.
عدالت تعاملی هم زمینه وهم انگیزه و هم زهدان پرورش تربیتی و آموزشی مدرسه است.
اليههاي پنهان اما فعال پديدارهاي زندگی کنشگران" ،ساخته شود" و يا تخیل شود .يكی از کارکردهاي عدالت تعاملی،
ترکیب عمل و نظر و کنش رسمی و آشكار با حكمت دانش ضمنی و پنهان و بومی است .براي ارتقاي جو سازمانی،ضروري
است که به گسترش امكان "وضعیت کالمی مطلوب"که مقتضی عدالت تعاملی است ياري کرد.
2. Intellectual rationality

 23 . Perspectivityنگارنده منظروارگی را معادل اين واژه پیشنهاد کرده است:
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