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Abstract 

Present Study aims at devising a conceptual contemplation thinking framework in 
philosophy for children. Its methodology is an analytical- description with qualitative 
approach. Research population consists of all the primary and secondary resources of 
children's philosophy and related to research variables selected and studied objectively. 
Simultaneous to indexing process, relevant information was collected and data analysis was 
conducted regularly and constantly so that all data were classified and described. Findings 
indicate that in addition to relating element between critical and creative thinking, one can 
explain the clarification of a contemplation thinking by practical manifestation of them. 
Contemplation thinking aspects include rationality, responsibility, rational adaptability, and 
creativity, ethical imagination, institutionalizing ethical virtues, positioning, and 
contemplation in ethical concepts. The principles of contemplation thinking include 
believing and following value principles (absolute and nominal). Contemplation thinking 
aspects include appreciation, affective, active, and normative and empathy. Training 
philosophy for children would make the child familiar with acquiring courage, altruism and 
functionality and resulted oriented ethics and makes his/her thought close to social 
language. Hence, parents, parents as well as pedagogy coaches and policymakers are 
recommended to train contemplation thinking.  
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منظور  تبیین مفهومی تفکر مراقبتی در حوزة فلسفه برای کودکان به

 های فراروی آن طراحی چارچوب مفهومی و ارائة چالش

 3فهیمه انصاریان ،2ه صمدی، معصوم1زاده لعیا رحیم

 دانشجوی دکتری فلسفة تعلیم و تربیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. 1

 ، تهران ایراندانشیار، گروه علوم تربیتی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. 2

 مرکز، تهران، ایران انشگاه آزاد اسالمی، واحد تهرانداستادیار، گروه علوم تربیتی، . 3

 (82/83/8231: ؛ تاریخ پذیرش32/23/8231: تاریخ دریافت)

 چکیده

 -روش پاووه  حاضار توفا فی   . هدف از مطالعة حاضر، طراحی چارچوب مفهومی تفكر مراقبتی در برنامة فلسفه برای کودکاا  اتات  
سفة کودکا  و مرتبط با متغ رهای پووه  بود کاه باه   جامعة پووه  همة منابع دتت اول و دوم فل. تحل لی با رویكرد ک فی بوده اتت

ها به فورت منظم  آوری شد و تحل ل داده برداری، اطالعات جمع همزما  با فرایند ف  . انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت روش هدفمند
توا  عاالوه بار    ارچوب تفكر مراقبتی را میها نشا  داد تب  ن چ یافته. بندی و تفس ر شد ها دتته بدین معنا که داده. و مستمر انجام گرفت

براتااس نتاای ، حاوزم آماوزش فلسافه      . دهنده ب ن تفكر انتقادی و خالق، براتاس نمود عملی این دو نوع تفكر توض ح داد عنصر ارتباط
پاذیری، تاازگاری    ل تاناد از عقالن ات، مسا و    ابعاد تفكار مراقبتای عباارت   . برای کودکا ، بستر مناتب ایجاد و رشد تفكر مراقبتی اتت

افول تفكر مراقبتی شامل اعتقااد و  . نگری و غور در مفاه م اخالقی شد  فضائل اخالقی، موقع ت منطقی، خالق ت، تخ ل اخالقی، ملكه
آماوزش  . های تفكر مراقبتی شامل قدردانی، عاطفی، فعال، هنجاری و همدلی اتت جنبه. اتت( مطلق و اعتباری)اطاعت از افول ارزشی 

گرا آشنا کرده و تفكر او را به زبا  اجتماعی  گرا و نت جه با اخالق وظ فه -دوتتی با کسب شهامت و نوع –لسفه برای کودکا ، کودک را ف
 .شود گذارا  آموزش و پرورش توف ه می از این رو، ضرورت آموزش تفكر مراقبتی به والدین، مرب ا  و ت اتت. کند نزدیک می

 .ترب ت، تفكر مراقبتی، کودک، فلسفه برای کودکبرنامة  :یکلیدواژگان 
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  مقدمه

های منسجم متناسب با فرهنگ، سبب توسعه و پیشرفت  در همة جوامع، تأکید و پرداختن به ارزش

های  پس طبیعی است که سیاستگذاران آموزشی در پی طراحی برنامه. شود در آن جامعه می

های  ا هیچ نظام دیگری تا این اندازه به ارزشها باشند، زیر آموزشی رسمی براساس این ارزش

امروزه اهمیت طراحی نظام (. 08، ص5931هدایتی و همکاران، )جامعه، گره نخورده است 

آموزشی مبتنی بر اخالق، بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته است، زیا با وجود محیط پیچیده و 

ورش کودکان حتی به شکل ناخودآگاه، نقش خارج از کنترل مجازی، عوامل اثرگذار فراوانی در پر

های  کردن ارزش های آموزشی که با هدف نهادینه از جمله برنامه(. 41، ص5931کریمی، )دارند 

توان به برنامة فلسفه برای  اخالقی و تمرکز بر همة ابعاد تفکر صحیح، پیشنهاد شده است، می

 (.591، ص5931عابدی و همکاران، )کودکان اشاره کرد 

توان در اواخر قرن بیستم، شناسایی کرد؛ هنگامی که بر توانایی تفکر  شأ این تفکر را میمن

کودکان صحه گذاشته شد و بر این اساس، هدف اصلی تعلیم و تربیت، کمک به تفکر کودکان 

کردن محیطی را دارد  فلسفه برای کودکان، توانایی فراهم(. 5931رحیمی و همکاران، )شناخته شد 

جای حفظ صرف مطالب درسی، با سنجش این موضوعات بتوانند دربارة  ، کودکان بهکه در آن

محمدی و )کردن را دربارة مسائل اطرافشان بیاموزند  ها قضاوت و تفکر عمیق داشته و دقت آن

های پرورش  در این برنامه، سه تفکر انتقادی، خالق و مراقبتی به عنوان روش(. 5931برخورداری، 

شود ارتباط میان مفاهیم را پیدا کنند  آموزان کمک می باال معرفی شده و به دانش های سطح مهارت

های دینی و  خوانی با آموزه این برنامه، به علت هم. (5931 ،ینیحس شاه و عضدانلو ،یابوالحسن)

سرعت در ایران مورد استقبال قرار گرفت؛ زیرا دین مبین اسالم همواره برای تفکر،  فرهنگی به

در اجتماعی  –یرشد اخالق یرای بتفکر مراقبت(. 5900ناجی، )واالیی را تعریف کرده است  جایگاه

 یفراوان یفارس یها انگلیسی، معادل ةواژمفهوم مراقبت از  ةترجم یبرا. شود برنامه، مطرح می نیا

مشغولی،  نگرانی، دل ند از دلا شود که عبارت می افتی دخاص خو یها تیو محدود هایازیبا امت

 (.5901 ،یاسالم)تیمارداشت  و دقت، مراقبت، پایش، تیمار، تیمارخواری
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های اندیشة سطح عالی به ویژه تفکر  هدف نهایی برنامة فلسفه برای کودکان، تقویت مهارت

چنین . فردی مطرح شده است نقاد، خالق و مراقبتی برای بهبود رشد شخصی و ارتباطات میان

وگو و  گرفتن از پرسشگری، گفت مراه با امنیت و کمکورزی ه رشدی در فضای روش فلسفه

تفکر مراقبتی در واقع، با (. 5931زاده،  هدایتی و ماه)گیرد  پردازی جمعی با استدالل صورت می ایده

آموزان و در نهایت،  تعیین حدود روابط در اجتماع پژوهشی، سبب اعتمادسازی و جلب نظر دانش

ه از این نظر، از عوامل مؤثر در پرورش عواطف شناخته شود ک مراقبت از فرایند پژوهش می

 نیشتریب یتفکر مراقبت، (1889)  پمنیل یةتفکر در نظر ةگان ابعاد سه انیاز م(. 1851، 5کم)شود  می

 .مورد توجه قرار گرفته است هیکمتر از بق کهی در حال رد،ها دا ارزش یساز یرا بر درون دیکأت

ختن به تفکر مراقبتی، نبود اطالعات کامل و نپرداختن به آن دغدغة مهم پژوهشگر برای پردا

 در نظریة لیپمن تفکر. انواع تفکر استرغم اهمیت فزاینده و بنیادی تفکر مراقبتی در مثلث  علی

رسد پرداختن به تفکر  به نظر می. خالق، نقاد و مراقبتی است و نمود تفکر مراقبتی در جامعه است

در  ،یبودن بحث تفکر مراقبت با توجه به کمرنگ .نقاد و خالقانه استمراقبتی سبب تسهیل تفکر 

گو در و های تفکر و گفت ارزش یایفلسفه برای کودکان و لزوم اح ةپژوهش برنام متون نظری

تفکر و  یهای اخالق آموزش مهارت یبرا یآموزش ةبرنام یبه طراح ازین ،یجهان امروز و از طرف

چیستی تفکر مراقبتی و  هنوع از تفکر، پژوهش حاضر ب نیا یمگو بر اساس چارچوب مفهوو گفت

فلسفه برای  ةآن با برنام وندیخالق و پ ،جایگاه آن در میان دیگر انواع تفکر شامل تفکر انتقادی

ی را تفکر مراقبت یو در تالش است چارچوب مفهوم در نظر گرفته یاصل ةکودکان به عنوان مسئل

آن  جادیو روش ا یقبتابعاد، اصول تفکر مرا ،یمبان: پاسخ دهد ریز های پرسشو به  طراحی کند

  ؟وجود دارد ییها چه چالش یتفکر مراقبت کردن یعمل ریدر مس ست؟یچ

تا آنجا که در  است، بوده یتیترب زانیر برنامه ةشیدر اند ربازیاز د یبه پرورش نظام ارزش توجه

شناخت و تفکر  یاهداف طراز باال ءجز یگذار ارزش (5349)  بلوم ی پالمراتب شناخت سلسله
                                                           
1. Cam 
2. Lipmann 
3. Paul Bloom 
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شود که  می یکردیبه رو لیها نباشد، تبد اگر تفکر سطح باال شامل ارزش. شود محسوب می

و  پژوهشخود  یبدان معناست که حت نیاست و ا یتوجه یو ب یتیاهم یب ،اعتنایی یموضوع آن ب

فرد را با  یتفکر ارزش به ویژهو  یپرورش تفکر مراقبت .ردیگ قرار می اعتنایی یمورد ب زیکندوکاو ن

 (.5931و همکاران،  یتیهدا)د کن می یها قو و آزمون نظام ارزش ییشناسا

. روسو، کانت، اسپینوزا و دیویی ریشه داردو به دنبال او  ارسطوتفکر مراقبتی در اندیشة 

و  یعمل از اهداف حکمت ئیجز رشد و ریقراردادن اخالق در حرکت در مس دیکأبا مورد ت ارسطو

 یریگ میتصم ریدر مس یعقل یشدن قوا که از منحرف یاصول اخالق ةبر عملکرد ابزارگون دیکأبا ت

مبحث  یو اساس فلسف هیاز پا ئیتواند جز د که میکنن می دیکأت یمراقبت اخالق یشود، بر نوع می

 ةختیخودانگ جادیا دأییدر ادامه، روسو با ت(. 10-13، ص5910ارسطو، ) ردیقرار گ یتفکر مراقبت

، الف5934هدایتی، )شد کودکان  یبرا یبر مراحل نظام تفکر مراقبت یدأییکودک ت ینظام ارزش

از . کنند می دیکأکودکان ت یکاوش اخالق یبرا یطیشرا جادیها بر ا هینظر نیهر دو ا زیرا، (14ص

 حیصح ریدر مس یاخالق را براهای اخالقی،  تأکید فراوان بر پرورش فضیلتبا  تکان ،یطرف

در آموزش  یتوجه تفکر مراقبت انیحام ءجز نظر نیداند و از ا می یضرور اریکردن، بس حرکت

دانستن  با همراه نوزایاسپ ن،یهمچن. (90-93، ص5931 ،یمقرب) شود اخالق به کودکان محسوب می

را مطرح  لتیفض تیاهم بارةبخش در نانیو اطم دیجد یبحث ی،اخالق لقدرت در کنار فضائ

شود،  محسوب می یذات یا انسان، خواسته یمفهوم که قدرت برا نیبر ا هیبا تک ،کند؛ در واقع می

را در  یثرترؤتازه و م ریامر، تقر نیشود که ا مطرح می هیضرورت اول یاو نوع یبرا لتیفض

به  یآموزش تفکر مراقبت یبرا یسرمشق یمطرح کرده و به نوع کانبه کود یآموزش مراقبت اخالق

یی با اعتقاد به روش عقالنی در وید ت،یدر نها(. 34، ص5901 ،یطاهر) شود محسوب می کودکان

 گیری جهیرا در نت میاخذ تصم تیولئاعتقاد دارد تفکر در کنار اخالق، مسهای گذشته،  کنار معرفت

 .(181، ص5901 ،یعتمداریشر) شتخواهد دا

ش اخالق مراقبت در سنین پیش از توان شواهد علمی فراوانی را در تأیید آموز در نهایت، می
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درک منظور  ییتوانا جادیبر ا دیکأبا ت( 5311)  هالکالرک ال  یةنظراز جمله . مدرسه دانست

تواند  می حیآموزش ارتباط صح ندایدهد فر نشان می ،یشناخت چهارم رشد روان ةدر مرحل انیاطراف

فلسفه برای  ةتفکر در برنامآغاز شود که با شروع آموزش  نیسن نیدر هم ییدر سطوح ابتدا

 هال و یةنظر دیکأت لیششم به دل ةمرحل رد ی،از طرف. دارد یمدرسه همخوان نیکودکان قبل از سن

توان  یم، انیدر ارتباط با اطراف گرانیو درک حقوق د یهای همکار ییبر رسش توانا( 5311)  گزل

از (. 91، صب 5934 ،یتیهدا) داردوجود  یتفکر مراقبت قیآموزش عم یالزم برا یینشان داد توانا

اصول  ازی و آگاه ازیمورد ن یجانیهای هوش ه تکامل مهارت لیرسد به دل به نظر میطرفی، 

ی تواند به عنوان برنامه آموزش می یمهارت تفکر مراقبتی دبستان شیپ نیدر کودکان در سن یاخالق

 ندیفراهمچنین،  (.91، صب5934 ،یتیهدا) ردیمد نظر قرار گ در مرحله سوم نظریه اریکسون،

 ، نشان9بندورادر نظریة  –جامعه  جیمورد قبول و را یرفتار های یدگیچپیکسب -شدن  یاجتماع

، قابلیت ساخت کودکان یجمع یبا خودکارآمد ،جوامع مدرن یدگیچیبا توجه به پ دهد می

شده،  یساز یدرون یقبر اصول اخال دیکأکه با تمحتمل خواهد بود موفق  یسالم با افراد ای جامعه

 یاو با آموزش تفکر مراقبت یةطباق نظرنا ییابندورا و توان یةمفهوم مراقبت در نظر تیتواند اهم می

توان لزوم آموزش  می  یگوتسکیو یةدر نظر (.11-13، صب5934 ،یتیهدا) را نشان دهد

در (. 513، ص5934و زراعت،  یتیهدا) کننده را مشاهده کرد لیتسه یهای تفکر توسط مرب مهارت

بهبود  یبرا یرونیهای ب های تفکر توسط آموزش به پرورش مهارت ازیبر ن یدأییت هینظر نیا ،واقع

 یو الزام به اصول مراقبت تینقادانه، خالق نگاهدر کودکان مانند استدالل،  یذهن یهای عال کارکرد

 .فلسفه و کودک را نام برد ةها، برنام مهارت نیثر در پرورش اؤهای م توان از برنامه است که می

 دأییدبستان را ت نیدر سن یدرک مفهوم تفکر مراقبت یهای الزم برا ییوجود توانا زین اژهیپ یةظرن

 .دهد خود نشان می یةنظر یبرنامه را در روند شناخت نیا ازین شیهای پ کرده و مهارت
                                                           
1. Clark L. Hull  
2. Hull & Gesell 

3. Albert Bendora 

4. Vygotsky 
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 یآموزش اخالقاهده کرد که توان با توجه به نظریة فضیلت فارابی، مش در زمینة مبانی دینی، می

ابن همچنین،  .دارد وندیپ یفاراب ةشیحکمت در اند یعمل ةبا جنب امعن کیبه  ،یدر تفکر مراقبت

ذبیحی و )دارد  جانبه بر اخالق همه دیکأاز نفس انسان، ت یبا دانستن اخالق به عنوان بخش نایس

 (.5900نیا،  ایرج

ها دربارة ماهیت تفکر  مة فلسفه برای کودکان، پژوهشرغم تأکید بر همة ابعاد تفکر در برنا علی

های متعددی دربارة برنامة فلسفه برای کودکان در ایران  با این حال، پژوهش. مراقبتی ناکافی است

های متفاوتی از جمله آزمایشی، نظری و تحلیلی انجام گرفته است که تا حدی  و جهان با روش

تفکر بیان کرد  یدر پژوهش، (الف5934)هدایتی . شود اهده میها مش تأکید بر بعد تفکر نقاد در آن

زاویة متفاوت  پیِ نگاه به موضوع از وجوی ایرادها باشد، در انتقادی، بیش از آنکه به معنای جست

 یخاستگاه نظر. داند می یاز ظهور تفکر انتقاد شیپ یرا حت یظهور تفکر مراقبتهمچنین، او . است

 ینگزناد های یهتفکر، نظر نیا
از مراقبت که مد  یآن سبک. بوده است( 5301)  گانیلیو گ( 5301) 

 یجانیو ه یعاطف های به مفهوم مراقبت است که با نگرش یرشد یاست، نگرش نگزینظر ناد

محقق است و  ةهای متفکران دهیبه ادادن  تیاهم ،یمنظور از مراقبت در تفکر مراقبت. است اوتمتف

 یگاهیتفکر، جا نیدر ا ها جانیگرچه احساس و ها. یجانیه یحالت ایه ارتباط دوستان کی نه صرفاً

تفاوت قائل شد و تفکر  «بودن یبه فکر کس»و  «را داشتن یزیچة دغدغ» نیب دیدارند، اما با ژهیو

تفکر همراه با . دانست «را داشتن یابی قتیحق ةدغدغ گریکدیبا »شتر معطوف به یرا ب یمراقبت

کند و از  می جادیارتباط ا یهای انتقاد گفتمان نیکه ب دیتوان نام می یوندیتفکر پ یمراقبت، نوع

با عدم  ،یبدون وجود تفکر مراقبت. دکن ابعاد مختلف تفکر برقرار می نیب یذات یارتباط ،یطرف

با استفاده از . تبدیل خواهد شدگفت و شنود به جدل  ،گوو های گفت افکار طرف نیارتباط ب

که در آن عقالنیت  شود دست یافته می عاطفی – یفکر به نوعی مهارت شناختدر لوای ت «مراقبت»

شود، بلکه در آن هیچ منطقی فارغ از احساس و  احساس مکدر نمی و ها تنها به واسطة هیجان نه

                                                           
1. Nel Noddings 

2. Carol Gilligan 
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تواند صرفاً مبتنی بر منطق خشک و شکننده شکل  گیرد و تفکر انتقادی نمی ها شکل نمی ارزش

 .های عاطفی و ارزشی را در فرایند نقد و ارزیابی نقادانه لحاظ کند گیرد، بلکه باید مؤلفه

 انواع تفکر

تفکر . 5فقط به سه وجه آن اشاره کرده است، ( 1889)تفکر چهار وجه اساسی دارد که لیپمن 

بندی دیگر، دوگونه  در یک تقسیم. تفکر امیدبخش. 1تفکر خالق و . 9تفکر مراقبتی، . 1انتقادی، 

 . بیان داده شده است 5فکر واگرا و تفکر همگرا وجود دارد که در جدول تفکر شامل ت
 

 (1111)انواع تفکر از دیدگاه دومبایسی و همکاران . 1جدول 

 تفکر همگرا تفکر واگرا

 شناختی -انتقادی شناختی -خالق

 مراقبتی امیدورانه

 1855دومبایسی و همکاران، : منبع             

تفکر . اضافه کرد( واگرا و همگرا)توان به این دو نوع تفکر فی را هم میابعاد شناختی و عاط

های همگرا است، در زمینة همگرابودن تفکر انتقادی  انتقادی و مراقبتی، از جمله زیرمجموعه

        :بودن، تفکر انتقادی، باید چهار خصیصة عمده داشته باشد توان گفت، عالوه بر کاربردی می

 و شارپ پمن،یل)حساس به زمینه . 1گر؛  اصالح خود. 9مبتنی بر معیارها؛ . 1ضاوت؛ ساز ق زمینه. 5

ها، در مقابل تفکر خالق که واگرا است، به واسطة  ؛ که با رعایت آن(108، ص5938،  انیاسکان

ولی تفکر انتقادی بعد شناختی و تفکر . های یادشده نمودی از تفکر همگرا دارد رعایت چارچوب

روند، تفکر خالق و تفکر امیدبخش از جمله تفکرهای واگرا به شمار می. د عاطفی داردمراقبتی بع

 (.1855دومبایسی و همکاران، )حال آنکه تفکر خالق شناختی و تفکر امیدبخش بعد عاطفی دارد 

پنج مهارت سبب . هر فرد دانستدانش، نگرش و عملکرد  توان ترکیبی از را می تفکر انتقادی

                                                           
1. Sharp & Oskanian 
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های  ارزشیابی استدالل و تفسیراستنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج،  شود؛ نتقادی میایجاد تفکر ا

پیـامد و  د، بررسیبا اطالعات جدیـ دیمیاطالعات قـ توان تحلیل و تطابق را می تفکر این. منطقی

دانست که این نوع تفکر از  یند حل مسئلهافـر در طول ییاستدالل قیاسی و استقـرا نتیجة همراهی

 (.5931یارمحمدی، فرهادی و یعقوبی، )لحاظ فرهنگی و دینی از دیرباز مورد تأکید بوده است 

از . نیز یکی دیگر از ثمرات برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان است تفکر خالق

اندازهای نو و  های مهم ذهن خالق، توانمندی استفاده از انواع تفکر برای ایجاد چشم ویژگی

روشی اثرگذار )های پرورش تفکر خالق عبارت است از نمایش فیلم  روش. است آفرینش تازگی

در طول   و خواندن داستان در کالس درس و تشویق کودکان به خواندن و بحث( و سطحی

عنصر اثربخشی برنامة فلسفه برای کودکان، اقبال به منابع بومی مانند (. مؤثرترین روش)خواندن 

و ادبیات و اشعار فارسی است  -زی، فراوان در آن به کار رفته است پردا که روش داستان –قرآن 

 (.11، ص5931مقربی، )

، در نسبت با دیگر انواع تفکر باید لحاظ شود و به صورت تک و جدا قابل تفکر مراقبتی

وجود « جز من»و « من»وگو فعالیتی متضمن  وگوست و گفت تفکر متضمن گفت. مالحظه نیست

با . زبانِ علم زبانی اجتماعی است، در زمینة انسان، جهان و خدا. اجتماعی داردزبان، ذاتی . دارد

از تواند  می یتفکر مراقبت. ورزی در حوزة فلسفه استای عملاین توصیف، تفکر مراقبتی نیز گونه

 (.5159، ص1889لیپمن، ) هدف مراقبتو  کننده فرد مراقبت :دو جنبه مورد مالحظه قرار گیرد

، (5335)لیپمن  تفکر در آموزشبار به شکل مختصر در کتاب  تی برای نخستینتفکر مراقب

در ششمین کنفرانس تفکر در بوستون مطرح شد ( 5331)سپس، به شکل مفصل، توسط لیپمن 

های القاشده توسط جامعه، با نوعی تعهد،  تفکر مراقبتی با عبور از باور به ارزش(. 1881 ،5پول)

تفکر مراقبتی از سویی به (. 1885 ،1اسپرود)بخشد  ها می ری به ارزشمعنایی از ایمان و وفادا

پذیری در مسیر  معنای اشتیاق در تفکر، بررسی موضوع از روی دغدغة درونی و تعهد و مسئولیت
                                                           
1. Pohl 
2. Sprod 
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وجوی راه حل برای مسئلة ذهنی و از سوی دیگر، به معنای دغدغه نسبت به شیوة تفکر  جست

 (.1889لیپمن، )است  -وة و روش تفکر خود و دیگرانبه معنای تفکر دربارة نح –فرد 

ناپذیر از برنامة  دهد تفکر مراقبتی، به عنوان بخشی جدایی نشان می( 5934)عابدی و همکاران 

گذاری،  بذل توجه و ارزش. فلسفه برای کودکان، واجد ابعاد شناختی، عاطفی و عملی است

گانة  با توانایی مربوط به قلمروهای چهارده گری که همدلی، تجارب اخالقی و اجتماعی و تسهیل

های مربوط به قلمروهای  سو هستند؛ به موازات پرورش تفکر مراقبتی، توانایی هوش هیجانی هم

گیری از برنامة فلسفه و کودک، از اکتفای  در نتیجه، در بهره. یابند هوش هیجانی نیز پرورش می

هایی که پرورش ابعاد هوش هیجانی مد  تصرف به هدف پرورش تفکر پرهیز شود و در موقعی

 .نظر است، این برنامه نیز مورد عنایت قرار گیرد

، تفکر مراقبتی به عنوان یکی از اصول فلسفه و کودک (5931)در پژوهش رحیمی و همکاران 

بر « توجه به دیگران». 5: کند آموزان را در قالب مراحل زیرهدایت می شود که دانش معرفی می

نهادن به اعتقادات و  که به معنی ارزش« توجه به باورهای شخصی». 1ام و عالقه؛ اساس احتر

 .که باید کامالً براساس عدالت اجرا شود« توجه به کاوشگری». 9های شخصی است؛  ارزش

دادن  گذاشتن، گوش ، تفکر مراقبتی را به عنوان احترام(5931)پژوهش محمدی و برخورداری 

پذیری را  های دیگران معرفی کرده و اهمیت تفکر مراقبتی در مسئولیت هبه دیگران و ارزیابی اید

 .دهد نشان می

دارند تا زمانی که روح کندوکاو و پژوهش  ، اذعان می(5931)پژوهش ابوالحسنی و همکاران 

دهد روح پژوهش  شود و این نشان می تأمین نشود، زمینة الزم برای وقوع تفکر حقیقی، فراهم نمی

این نوع تفکر به این علت با عنوان مراقبت نامیده شده است، که به . گیرد اقبتی شکل میبا تفکر مر

کند و در سه بعد کندوکاو، دیگران و موضوعات حلقة  شکلی از فرایند اندیشیدن، مراقبت می

دهد تفکر مراقبتی،  نشان می( 5939)پژوهش اسمعیلی کارتیجی . شوند کندوکاو، شناخته می

برنامة فلسفه و . در نظریة لیپمن است« کاوشگری اخالقی»به اخالق از زاویة  رویکردی فلسفی

شود که  ة فلسفی، متضمن رشد اخالقی کودکان میای است که از طریق مباحث برنامه کودک، تنها
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این مهم با در تماس قرار دادن کودک در کاوشگری اخالقی که خود مستلزم دو نوع تفکر انتقادی 

، تفکر مراقبتی یا دلسوزانه، بر نتیجة (5900)در پژوهش ناجی . پذیر است شد، امکانبا و خالقانه می

روی از دیدگاه برتر را دال بر تفکر  کند و تأکید بر عمل و دنباله سازندة تفکر تأکید و توجه می

این پژوهش با مقایسة مبانی بنیادین برنامة فلسفه و کودک، و دکترین تعلیم و . داند مراقبتی می

آموزش و تقویت قدرت تشخیص داوری در سنین . رسد تربیت اسالمی به توازی قابل قبولی می

 .ها مورد تأکید قرار گرفته است کودکی در هر دو این دکترین

 یبا بررس اشاره کرد که( 1851) 5یکیو تر نگیتاپ پژوهش توان به های جهان، می در پژوهش

 ةسال 58تا  0 آموز دانش 508 یهای تعامل الوگید تیمو ک تیفیک یفلسفه و کودک رو ةبرنام ریثأت

 نیشده توسط معلم و تعامالت ب تیتعامالت هدا لمیف. گرفتدر اسکاتلند انجام  یدبستان

 پژوهش، نیا جینتا. تحلیل شدفلسفه و کودک  ةبرنام یجراآموزان قبل و بعد از هفت ماه ا دانش

ارتباط معلم با کل کالس را  یهای کل اهش عبارتآموزان و ک های دانش بهبود استنتاج در قضاوت

 .نشان داد

های چهارگانه  از تفکر یکیبه عنوان  یمراقبت ، تفکر(1855)و همکاران  1یسیدومبا پژوهش در

تفکر چهارگانه عامل مؤثر در  نیتر به عنوان مهم یبر تفکر مراقبت دیکأپژوهش با ت نیا. ی شدبررس

ند از ا عبارت یمراقبت کرتف ةکنند لدیتع عوامل. سازد، نشان داد میرفتار را  کیستماتیکه ابعاد س

ثر ؤم یتیداشتن هو تیقابل یکند تفکر مراقبت کمک میعوامل  نیا. و استاندارد تیفعال ر،یثأارزش، ت

در . است یو تفکر انتقاد دوارانهیها از جمله تفکر ام تفکر گرید یهمگرا برا یا هیپا جادیا یبرا

تفکر خالقانه است و از  یبرا یقیو بعد تصد یاز تفکر انتقاد یا لسوفانهیبعد ف یراقبتتفکر م ،واقع

 . کند می تیرا تقو دوارانهیتفکر ام اتیخصوص ی،طرف

از هشت عامل  یکیرا  داریسالم و پا ینظام ارزش کیداشتن  ،پژوهشیدر  ،(1889) 9لندیها

                                                           
1. Topping & Trickey 

2. Dombici 

3. K. Hyland 
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 یو. عنوان کرده است افتهیرشد تیو شخص یبه سالمت روان یابیعمده در دست یشناخت روان

 گریمتعدد د های پژوهش. داند می ریپذ فرد امکان یهای ارزش نظام یةسنجش سالمت را تنها بر پا

 ازمندین ،یو معنو یو روان یدر ابعاد جسمان شتریسالمت ب یها برا از آن است که انسان یحاک زین

که قادر  یافراد(. 5900و همکاران،  یریجهانگ)باشند  می داریپا نسبتاً ینظام ارزش کیبه  یبندیپا

 انند،د ها را می تغییر آن ایحفظ  ییهستند و چرا شیهای خو مجموعه ارزش زمینةدر  شهیبه اند

اضطراب و  ،یمثل افسردگ یشناخت بزهکارانه، مشکالت روان یدچار رفتارها نیریکمتر از سا

، اختالل اضطراب بعد از سوانح (5931و همکاران،  نوحی) نییعزت نفس پا و اختالل سلوک

 ییناضرورت آش بنابراین،. برخوردارند یباالتر یشناخت روان یستیشوند، و در کل از بهز می

های  در رئوس برنامه دیبا یمراتب ارزش ها در سلسله آنکردن  مرتب ةو نحو یکودکان با نظام ارزش

 . ردینظام آموزش و پرورش قرار گ یپرورش فکر

 پژوهششناسی  روش

در پژوهش حاضر برای تبیین مفهومی تفکر مراقبتی در حوزة آموزش فلسفه به کودکان روش 

ای است و نمونه براساس  جامعة پژوهش، منابع کتابخانه. کار گرفته شده است تحلیلی به-توصیفی

بودن در حوزة پژوهش از میان جامعه به روش هدفمند انتخاب،  جدیدبودن، مبنابودن و مرتبط

ها به  آوری شد و تحلیل داده برداری، اطالعات جمع به عبارتی، همزمان با فرایند فیش. سی و تحلیل شدبرر

که بر  یبند میتقس در. بندی و تفسیر شد ها دسته بدین معنا که داده. صورت منظم و مستمر انجام گرفت

توجه  مورد تحلیلو  فیدو قطب توص انیم یفرح شده، طیروش تحلیل مط یحسب کارکردها

 این تفکر ،و تبیین لیتحل با نظر بر آن است که ،، تفکر مراقبتیفیقطب توص در. قرار گرفته است

 ییها یژگیاز چه و ة پژوهش حاضرمورد استفاد میکه مفاهنیا از کرد،فراهم  قیدق یفیتواند توص می

بل، ممکن است در مقا. تفکر منجر شودابعاد در  ینیب به روشن اندتو خود می نیبرخوردارند و ا

و  یمفهوم ةجامع از زبان در نظر گرفته شود که در آن، شبک یفیصورت توص هب ،یلیتحل تیفعال

 میمفاه ،«یمنطق یایجغراف»به  افتنی دست جو شود و حاصل آن،و جست گریکدیها با  روابط آن
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برای رشد، سپس، با معرفی برنامة آموزشی فلسفه برای کودکان، حوزة آن را بستری مناسب  .باشد

 .ارتقا و جایگاه این تفکر در کنار دیگر تفکرات دانسته است

 های پژوهش یافته

مبنای تبیین و طراحی چارچوب تفکر مراقبتی در برنامة فلسفه برای کودکان، ابعاد این نوع تفکر 

 .بود که در متون نظری پژوهش به آن اشاره شده است

 ابعاد تفکر مراقبتی

فهم نظری و برانگیزانندة احساسات و . 5: ت را دارای سه بعد زیر می داندمراقب( 5931)نادینگز 

توجه و احترام مثبت و عمیق به احساسات و . 1؛ (بعد شناختی) های ذاتی و حقوق دیگران  ارزش

انگیزش، اشتیاق، و مهارت برای . 9؛ (عاطفی)شناختن حقوق دیگران  های ذاتی و به رسمیت ارزش

عابدی و همکاران، ( )عملی)ها و حقوق  تسهیل این احساسات، ارزشعمل برای محافظت و 

 (.599، ص 5934

در ادامه، ابعاد مهم تفکر مراقبتی بیان شده و زمینة رشد این نوع تفکر در بستر برنامة فلسفه و 

 .شود  کودک توضیح داده می

 تیعقالن. 9

لة بین عقالنیت در کودک و مانند بزرگساالن دارای قوة عاقله است و فاصکودک  شود می فرض

وگوی  توان شرایط الزم برای گفت در نتیجه، می. ها است بزرگسال، تنها در نتیجة تفاوت بین تجربه

ها را عقالنیت مشترک در  زدن استدالل وگوی اخالقی در حوزة محک اصیل فلسفی و به ویژه گفت

گوی اصیل در و رایط گفتدر اجتماع پژوهشی با رعایت ش(. 511، ص5308لیپمن، )نظر گرفت 

 .شود ورزی انجام می جهت فلسفه

 یریپذ تیمسئول .2

شود که خود نیازمند وجود عقالنیت و آن هم در  خودپیروی، با پذیرش اعمال خود محقق می

از این رو، خودپیروی، به بافت احساسات . گروی وجود قدرت انتخاب از میان ادلة متفاوت است
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شود، جایی که لذت یا  عنصری متعین اراده در قانون کلی، مطرح میعقل به عنوان .مرتبط نیست

در حلقة کندوکاو (. 11، ص5339 ،5کانت)درد حتی با استخراج از همان قانون، نقشی ندارد 

 .های خود است وگویی اصیل، هر فرد مسئول آداب و صحبت فلسفه برای کودکان، برای ادامة گفت

 یمنطق یسازگار. 3

در منطق  یقانون است همان گونه که سازگار کیکل  -از روابط جزء  یآگاه ،یاخالق تیدر ترب

نوع فکرکردن  نیا .که هر عمل او با منش رفتاری کلی او تناسب داشته باشدنیا. قانون است کی

مستلزم  یاز هر امر شیاست و ب شیخو تیهو یابیدر واقع ارز ایهای خود  ارزش یابیمستلزم ارز

 یادیخود براساس بن اتیکه فرد بتواند در طول ح یمعتبر است، به نحو یارهایمع یوجو جست

در حلقة کندوکاو  (.954و  951، ص 5938 ان،یاسکان و شارپ پمن،یل)ثابت و محکم قضاوت کند 

 .رعایت اصول منطق در استدالل ضروری است

 خالقیت. 4

ت حقیقی فرارونده به داوری یخالق. شده نفوذ کند تواند از مرزهای اطالعات ارائه تفکر خوب می

، 5338لیپمن، )دهی توسط زمینه را دارد و حساس به معیارهاست  انجامد، قابلیت جهت می

بستر مناسبی که در حلقة . به نوعی بازتابی از تعریف تفکر نقادانه در نظریة لیپمن است(. 539ص

سمت خالقیت سوق شود، تفکر خوب کودک را به  طراحی می( مربی)گر  کندوکاو توسط تسهیل

 .دهد می

 یاخالق تخیل. 5

عالوه بر ، جهان نیدر ا تشیاز مسئول یبه عنوان بخش یهر فردگیری،  در این زمینه، هنگام تصمیم

در . دده میافراد دیگر را نیز مد نظر قرار  قیآرزوها، اهداف و عال خود، قیآرزوها، اهداف و عال

امور را از  شود تالش میارتباط  نیدر ا. شود ط میمربو لیبه همد یارتباط متقابل تا حد ،واقع

در برنامة فلسفه  (.131، ص5934، و شارپ 1تریاسپل)کند متفاوت و اغلب متضاد نگاه  یدگاهید
                                                           
1. Kant 

2. Splitter 
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ظرفیت تخیل . پردازد وگو به مشاهدة استدالل دیگران می برای کودکان، چون کودک در حین گفت

 .یابد اخالقی او افزایش می

 یاخالق لیشدن فضا ملکه. 6

. است( یفضیلت اخالق نیتر فیشر)یی جو قتیحقورزی به کودکان،  زمینة اصلی آموزش فلسفه

؛ با ارائة زمانی برای اظهار نظر و دفاع، شوند می نیعدالت تمر، فضائلی مانند کندوکاو ةحلق در

ور برای مربه ی، کالس نیقوان تیو رعا ،نکشاندن بحث در به انحراف یدار شتنیخوآزادی بیان، 

ی، به هیچ وجه تکرار بدون انتقاد و کندوکاو اخالق ةحلق. ندیآ به صورت ملکه در می کودکان،

های دائمی دربارة  گیری از قضاوت با اطالع از هدف و بهره دیبا ریفراگ اصالح اعمال نیست؛

(. 5931کریمی، )مطلوب حرکت کند  حرکت به سمت مطلوب و انتخاب ابزار مناسب،در جهت

شدن فضائل اخالقی  رنگ های منطقی و با استدالل سبب کم گیری از قضاوت صورت عدم بهرهدر 

 .ورزی خواهد شد در آموزش فلسفه

 ینگر تیموقع. 7

برای مثال، اصل . ی متفاوت استبا اصول مطلق اخالق یقکندوکاو اخال ندیفرا ،نیپملدر تفکر 

دادن کار با  لزوم انجاماصل  ومشابه  طیراش ها در دادن کار مناسب برای همة انسان لزوم انجام

 واز تجارب گذشته  دیهای مف یساز یکلدر ه ک افراد نیشتریب یبرااحتمال بیشترین خوشبختی 

(. 18، ص5938لیپمن، ) ستندیقابل اتکا ن شهیهم لزوماًاما ی مناسبند رفتار بعد یممکن برا اهنمایر

ی اصول اخالقمیان  ةدر تالش است فاصل ورزی به کودکان در آموزش فلسفه کندوکاو ةحلق

، 1885اسپرود، )آموزان را پر کند  ی دانشواقع یو جهان و زندگ آموزش داده شده در مدرسه

نگری مناسب و مفید  زیرا در طول زندگی در هر مقطع زمانی تفکر مراقبتی با موقعیت(. 515 ص

 .قابل کاربرد است

 یاخالق میغور در مفاه. 8

مانند درست و ، محتوای مسائل اخالقی حلقه ةدستور جلسمتناسب با  ،یاو اخالقکندوک ةحلق در

و گذشت، آداب و رسوم، ارزش  یو وظیفه، تالف فیعدالت و انصاف، حق، تکل ،ینادرست اخالق
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 تینفرت و دعوا، ن ،ییگو وغو در ییگو سوء ظن، راست ،یآن، مراقبت و همدل یستیو چ

بررسی  ریااخت ایجبر  ض،یتبع ،یدار امانت ،یوفادار ،یدوست رخواهانه،یخ تیبدخواهانه و ن

(. 5931کریمی، )شود  شده، سبب رشد اخالقی می نفس مباحثه در زمینة موضوعات مطرح. شود می

 . های عملی همراه با تغییرات مناسب قابل مشاهده است رشد اخالقی در اجرای مهارت

  اصول تفکر مراقبتی

. های اخالقی در ارتباط فرد با اجتماع در نظر گرفت توان بایدها و نباید اصول تفکر مراقبتی را می

اخالق اجتماعی، به معنای سریان و جریان بنیادی اخالقی و ارزشی مانند همدلی، خیرخواهی، 

راستگویی، عدالت و معاضدت اجتماعی در جامعه است به طوری که همة شهروندان جامعه، خود 

زیرا هر . تنزیه و تزکیة اخالقی جامعه، ضرورتی حیاتی است. ها بدانند شرا ملزم به اعمال آن ارز

های متعالی به دو رکن اساسی نیازمند  یابی و پیروزی و تداوم آرمان نظام اجتماعی در ثبات، شکل

 (:5935نوایی، )است 

 های اعتباری ارزش -های مطلق ارزش: اعتقاد به اصول ارزشی .5

 اطاعت از اصول ارزشی .1

 (:1851شارپ، )اقبتی بر مبانی دو اصل زیر قابل انجام است تفکر مر

 کننده فرد مراقبت .5

 هدف مراقبت  .1

 های تفکر مراقبتی روش

 :به شرح زیر است( مشاهده در عمل)های تفکر مراقبتی،  روش

اظهار کرد که باید بین   جان دیویی (:کردن های قدردانی شیوه)روش تفکر قدردان 

. کردن، تفاوت قایل شد دادن و بررسی زدن، اعتباردادن و برآوردکردن، ارزش ندادن و تخمی پاداش

                                                           
1. John Dewey 
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کردن، به نوعی  داشتن و عزیزدانستن است و بررسی کردن، گرامی شدن، نوعی قدردانی ارزش قائل

کننده دیدن یک چهره به معنای تحسین و لذت از ارتباط  زیبا یا سرگرم. محاسبة ارزش آن است

گذاری همیشة ارتباطات میان  عامل مؤثر این ارزش. اط اجزا نسبت به هم استمیان اجزا و ارتب

 (.141، ص5938لیپمن، )اجزا است 

از چرخه به  –کردن دارد  گذاشتن، توجه به اهمیت مسائل است؛ مسائلی که ارزش توجه ارزش

لیل است که ما کردن دارد، دقیقاً به این د نظر بگذریم؛ اینکه چیزی که به علت اهمیت، ارزش توجه

 (.115،  ص5938لیپمن، )فقط تا حدی درست است  -کنیم، به آن توجه می

تفکر عاطفی، ادراکی است که مانند لیزر میان دوگانگی  (:ورزی عاطفه)روش تفکر عاطفی 

شناختی انوار  های روان سان طوفان جای تصور اینکه عواطف، به به. کند منطق و احساس را جدا می

توان عواطف را خود نوعی قضاوت دانست؛ یا به طرز  کنند، می مختل می واضح منطق را

تواند اشتباه باشد؛ حتی ارسطو و روسو هم اصرار دارند که  تری، شکلی از تفکر که می گسترده

. جایی داشته باشد، مثل نگرانی مفرط افراد دربارة دارایی یا شهرت ممکن است فردی عواطف نابه

توان نتیجه گرفت، در آن مکان  ه شکل مطلق در جایی حاضر نباشد، میدر نتیجه اگر عواطف ب

 (.144،  ص5938لیپمن، )خبری از قضاوت هم نیست 

شود حداقل بعضی عواطف نتیجة مستقیم قضاوت انسانی نیستند، بلکه خود  باز هم تأکید می

به خشم عمیقی که فرد موقع خواندن هتک حرمتی که در زمینة یک غری. قضاوت هستند

ها برای ارتقای  طرحواره. کند، قضاوت او در زمینة قباحت آن اتفاق است گرفته، حس می انجام

تواند تا حدی پیش برود که تنها تفکر قابل ذکر را استنتاج یا هر فرم  سختی می تفکر به

های تفکر عاطفی را نیز  رویکرد آموزشی آموزش تفکر باید روش. ای از منطق نامید گیرانه سخت

گرایی دموکراتیک، بلکه چون  مل شود؛ نه فقط از سر احترام به وفاداری مبهم نسبت به کثرتشا

 ،بودن رفتار در افراد علمی منجر شود تواند به سطحی سادگی می توجهی نسبت به دیگر انواع به بی

ی و دوستی، طلب صلح، نهادن ارج، دادن پرورش، شدن عاشق، داشتن دوستتفکر عاطفی با روش 

 (.115ص ،5938 پمن،یل)یابد  مینمود  بیترغ
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ها و حرکات صورت در این دسته  زبان بدن و دیگر ژست (:حضوری فعال)روش تفکر فعال 

بعضی مباحث مراقبت، . زمینه مناسب ندارد قرار دارند و حتی عملی که معنای دقیقی در پیش

مراقبت »یا ( بانانه نسبت به کسیرفتار مهر)« مراقب برای»نتوانستند ابهام بین استفاده دو اصطالح 

شاید بتوان مفهوم اول را با تفکر عاطفی و . درستی توضیح دهند را به( مراقبت و محافظت)« درباره

شود  کار گرفته می در این زمینه به این دلیل به« فعال»عبارت . مفهوم دوم را با تفکر فعال تمیز داد

در نتیجه، نوعی از تفکر . شوند، تأکید کند یکه بر اعمالی که خود به عنوان تفکر محسوب م

کنند ظاهر یا  مردم تالش میمانند اینکه  دارد؛ گرامی میفعاالنه، نگهداری از چیزی است که فرد 

های  دیگران ارزش یا از گذر زمان نجات دهند -پندارند چیزهایی که ارزشمند می-جوانی خود را 

 (.140، ص 5938لیپمن، ...)انتزاعی را نگهداری کرده و

ای  این کلمه تفکر را در شبکه (:برخوردی هوشیارانه با ناهنجاری)روش تفکر هنجاری 

از بعضی جهات، این مسألة تربیت اخالقی در . کند، دربارة چیزی که باید باشد سازی می چارچوب

چه  هایش، تأکید بر این است که به نظر کودک، به همراه همة شواهد خواسته. خانه و مدارس است

شده را همواره به همراه  چیزهایی باید مورد آرزوکردن قرار گیرد و در نتیجه، موارد خواسته

کردن حقیقی است؛ در  مطلوبیت، مثالی از نتیجة انعکاس در راستای عملی. مطلوبیت متصل کند

ود، دادن و نگهداری است، کارهایی که باید انجام ش حلقة کندوکاوی که به قدر کفایت قابل انجام

این پیوستگی . ریزی از نسخة اولیه و آنچه را که باید انجام شود، داشته باشد باید قابلیت برنامه

فرد مراقب . کند هنجاری، تقویت حقیقی اجزای بازتابنده هم عمل و هم مراقبت را همراهی می

ناختی از آنجا که عناصر هنجاری، همواره ش. همواره نگران احتماالت مطلوب سازة مراقبت است

 (.115ص  ،5938 پمن،یل)هستند، در نتیجه، غیر قابل جداسازی از دیگر اجزای مراقبت هستند 

شود، در حالی که  برای مثال، وجود اعتیاد و مشاهدة افراد معتاد در جامعه ناهنجاری محسوب می

 .شود می بودن جامعه از اعتیاد هنجار جامعه محسوب جامعه باید از افراد معتاد پاک باشد و عاری

تفکر همدالنه، گسترة معنایی وسیعی دارد، ولی در اینجا به  (:همدلی)روش تفکر همدالنه 

جای شخصی دیگر قرار دادن و تجربة عواطف او را داشتن، طوری که  این معنا است که خود را به
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به این شکل، اهمیت این اصطالح در شکل ابتدایی خود، . انگار عواطف شخصی خود او است

ها و  های مراقبت، از محدودة احساس، دیدگاه کردن یکی از راه قی است؛ یعنی به عنوان عملیاخال

ها و افق دیگری را  افق خود پا را فراتر نهد و خود را به شکلی تصور کند که عواطف، دیدگاه

با توجه به نقش مهم عواطف هر فرد در فهم شرایط خود، خیلی دشوار نیست که . تجربه کند

کند متوجه شود  ری عواطف فرد دیگر به عنوان ابزاری در نظر گرفته شود که کمک میجایگذا

بودن،  کار مالحظهتفکر همدالنه با روش . کند چگونه این فرد موقعیت خود را ارزیابی می

بودن و  یجدبودن،  مراقببودن،  نگرانبودن،  مشفقبودن،  افتهی پرورشبودن،  مسئولبودن، دلسوز

 (.115، ص5938 پمن،یل)یابد  میود نمبودن  یلیتخ

 گیری بحث و نتیجه

 نییشکل که با تب نیاست؛ بد یمفهوم تفکر مراقبت یستیهدف از پژوهش حاضر پرداختن به چ

آن  نییبه همراه تب یاز تفکر مراقبت یچارچوب مفهوم ،یابعاد، اصول و روش تفکر مراقبت م،یمفاه

به عنوان  یتفکر مراقبتو توصیف  لیپژوهش حاضر، تحل. شود میفلسفه برای کودکان ترس ةاز برنام

ای برای به عمل در آوردن این  حوزهفلسفه برای کودکان به عنوان  ةبرنامتوصیف و  یاصل ةلفؤم

کمتر به  نیشیهای پ که در پژوهش ،یپرداخته و در تالش است با هدف قرار دادن تفکر مراقبتتفکر 

بستر مناسب برای رشد این نوع تفکر را بررسی  ای کودکاندر برنامة فلسفه برآن پرداخته شده، 

 .کند

تفکر مراقبتی یکی از اصول فلسفه برای کودکان است که افراد را در جهت توجه به دیگران 

شدن نسبت به عقاید و  براساس عالقه و احترام، توجه به باورهای شخصی با ارزش قائل

 ،برنامه نیدر ا. کند دالت کامل هدایت میگری براساس ع های شخصی و توجه به کاوش ارزش

 روح یخشک و ب یدگاهید، نباشد یابیشامل ارزش و ارزش دنیشیاگر اند است که نیاعتقاد بر ا

برای کاوش در خودش  یشخص حت بدان معناست که نیهمراه خواهد بود؛ ا ییاعتنا یاست و با ب

ساختار  دهد می ییآموزان توانا به دانش یمراقبت تفکر(. 1885اسپرود، )د ندار نفس به اعتماد زین

که  یزمان. شود یم یمعتبر منته اریبر مالک و مع یمبتن های را شکل دهند که به قضاوت یباارزش
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مستحق  زیبلکه خود را ن نیریتنها سا ها نه آن ،باشد یمطمئن ارهاییمع نیچن یةپا داوری کودکان بر

 .نندیب ینم یظلم و خشونت گونه چیه

ها ثابت مانده  رسد مبنای مفهومی تفکر مراقبتی تا حد زیادی در طول سال ت، به نظر میدر نهای

شود، روح انسانی و توجه به  ها تأکید می ترین عناصری که در همة مطالعات بر آن است و مهم

احساس، عالئق و نظرات دیگران، نحوة قضاوت و داوری درست دربارة خود و دیگران در شرایط 

ای تفکر مراقبتی برای دو نوع تفکر دیگر یعنی تفکر  تر، جایگاه اصیل و پایه همه مهم متنوع و از

به . کنندة فرایند تفکر در برنامة فلسفه برای کودکان است انتقادی و خالقانه به عنوان بستر و کامل

رسد تفکر مراقبتی دارای ابعاد عاطفی و احساسی است که به خواننده برای شناخت  نظر می

های سطح باالی تفکر به کودکان در برنامة فلسفه  ردگی کاربرد این تفکر، در آموزش مهارتگست

اشاره  (1850)  لیتوان به پژوهش ال های همسو می پژوهش یبررس در. کند برای کودکان کمک می

دارد تا عنصر  ازیکه ن یجهان رد؛یگ در نظر می یهای اخالق کرد، او جهان امروز را جهان بحران

ة برنام ،یو شهروندان جهان داریپا ةتوسع یبرا. ابدیها حضور  یریادگیها و  سیتدر همةق در اخال

های  طرح درس همةبا زمان محدود، بلکه در  یدارد تا نه به عنوان درس ازیفلسفه برای کودکان ن

و، نیز با تأکید بر اثرگذاری حلقة کندوکا( 1850)  پژوهش لمب .داشته باشد یمدرسه نقش پررنگ

دهد در مسیر حلقة کندوکاو، با  نقش اساسی تسهیلگران را مورد تأکید قرار داده است و نشان می

. شود عبور از دنیای آکادمیک، رشد شایان توجه شخصی و ارتقای شخصیت یادگیرندگان ایجاد می

ند؛ زیرا دا های اخالقی می کارگیری داستان راه تربیت اخالقی را به( 1850)  دی المپیو و پیترسون

در نهایت، این پژوهش با حمایت از حلقة . آموزند ها می چیز از داستان ها بیش از همه انسان

در نهایت، . کند گویی را پیشنهاد می کندوکاو در تقویت عنصر اخالقی، استفاده از هنر و داستان

به تفاوت  نشان داد آموزش فلسفه به کودکان( 5934)نژاد پاریزی ی امین، ایراننیحسی، کهنوج

                                                           
1. Lyle 

2. Lamb 

3. D’Olimpio & Peterson 
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شود؛ که نمودی از رفتار سازگارانة اخالقی در  معنادار در نمرة کلی رفتار اجتماعی منجر می

 .شود کودکان محسوب می

این پژوهش، انتشار . قابل تأمل است( 1850)  های ناهمسو، پژوهش حمزه در بررسی پژوهش

دهی  اختی انسان، برای شکلهای نهفتة شن ها و مورد اشتراک قرار دادن جزئیات در ویژگی پژوهش

های درونی انسان  کند اثر متقابل خواسته دهد؛ اما بیان می به مفهوم تفکر مراقبتی را پیشنهاد می

بودن مفهوم تفکر مراقبتی  ها در صداهای فرهنگی مختلف شده، که سبب غربی سبب ترکیب ارزش

برای توسعه به دیگر کشورها  این پژوهش نگاه غربی لیپمن را. شود می( 1889)در نظریة لیپمن 

 یاز آزاد یا تا اندازه یهای آموزش که رفتار تیواقع نیرغم ا یعل(. 5901قائدی، )داند  ناکافی می

 . و محدود به سنت است شود می نهینهاد معموالً یعمل برخوردارند، عمل آموزش

 هئاز آن ارا یمنف یابیارزش کیمتمرکز کرده و  کردیرو نیتوجه خود را بر ا( 5301)  نیک

 ،یو انسجام در زندگ اآموزان را در کسب معن تواند دانش ینم برنامه احتماالً نیبه نظر او ا. کند می

های هدفمند در اجرای برنامة فلسفه برای کودکان،  با توجه به استفاده روش داستان. کمک کند

 نیشده در اجادیای اه تیها فاقد عمق هستند، به نظر او موقع های موجود در داستان تیشخص

از اندازه  شیقواعد استدالل ب یریکارگ تواناکردن شاگردان در کشف و به یها برا داستان

داده  شینما یچارچوب مفهوم نییتببه منظور  5شکل  .(5901قائدی، )شده هستند  یزیر برنامه

 .کرد یبند معرا ج یابعاد، اصول و روش تفکر مراقبت ،یتوان مبان شده است، که براساس آن، می

                                                           
1. Hamzah 

2. Kane 
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 (1931ساخته،  محقق)چارچوب مفهومی تفکر مراقبتی . 1شکل 

 های فراروی تفکر مراقبتی چالش

 راتییسبب تغ د،گیر و متعارف انجام می یسنت یآموزش عمل ةکه در محدود یاهای خالقانه تالش

 یحت ،نامد نقششان می یافیدر ا «دهید معلمان دوره یناتوان»، آن را  وبلن. شود ینم یریچشمگ

اگر  ،شود می یهای معلم او در گروه یتصنع یمعلم در کالس و همبستگ یعامل انزوا ن،یفراتر از ا

شود و  یآن داده نم جیترو ةاما اجاز .استقبال واقع شود ردمدرسه مو ریمعلم توسط مد یچه نوآور

 (.1858یپمن، شارپ و اسکانیان، ل) کم است اریبگذارد، بس ریتأث یکه بر عمل آموزش نیاحتمال ا

گرایی که  در نهایت، برای رسیدن به تفکر مراقبتی، موانعی شایان توجه است؛ مانند نسبیت

                                                           
1. Veblen  
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ی گاهی سبب شکاکیت نسبت به حقایق قبلی در اجتماع پژوهش فلسف انهیگرا تیغا یوگو گفت

جش در مقولة تفکر ، کمبود پژوهش و در نتیجه، ابزار سن(5901قائدی، )شود  ذهن کودکان می

 یالقموجود در قالب پرورش اخ های پژوهش شتریب. مراقبتی دومین مانع در مسیر یادشده است

از  ینوع یحال آنکه تفکر مراقبت ،اند پرداخته کولبرگ یقرار دارند که به آزمون مراحل رشد اخالق

. است تیو ترب یابیارز یروهایدر ن یبازنگر ازمندیکه ن کند متفاوت، مطرح می یاخالق را با صدا

 یهای آموزش روشسازی در آموزش نیز قابل تأمل است؛ زیرا  از طرفی، مشکالت فرهنگی و بومی

 ییشناسا زمینةبر پرورش تفکر دانش آموزان در  یرسالت خود مبن یفایتا کنون در ا یو سنت جیرا

ان خوب عمل چند ن،یریها به نسبت سا ارزش نیانتخاب ا یجرااو  یهای شخص ارزش قیدق

ضعف در  ای ،یو تهاجم فرهنگ گانهیهای ب ارزش رشیپذ مانند تیمعضال بنابراین،اند،  نکرده

 یها را به سمت رفتارها آموزان آن دانش نیاغلب در ب یهای ارزش یها و داور یریگ میصمت

سنتی توان ابقای نوع نگاه  دیگر مانع را می(. 5934هدایتی و همکاران، ) دهد سوق می یضدارزش

گونه به آموزش دانست؛ انتقال دانش در آموزش مدرن در برابر مجهزکردن به مهارت تفکر  تلقین

آموزی  رسد تغییر هدف سیستم آموزش و پرورش برای مهارت دارای اولویت نیست و به نظر می

. فرضی ضروری برای دستیابی به تفکر مراقبتی است جای آموزش تلقین، ضرورتی مهم و پیش به

های شناختی و فراشناخت، بیشترین سهم  با واژگان تفکر، مهارت  ویگوتسکی و برونریری که تغی

 (.1889 لیپمن، ) داشتند آنرا در ایجاد 

تواند با تأکید بر نقش اساسی برنامة فلسفه برای کودکان در تربیت  نتایج این پژوهش می

یران، تسهیلگران و پدران و مادران، گذاران آموزشی، دب اخالقی از طریق حلقة کندوکاو، به سیاست

آموزان، غافل  پیشنهاد دهد تا از ابعاد گستردة این برنامه در تقویت تفکر مراقبتی کودکان و دانش

ای  نباشند؛ زیرا تقویت تفکر مراقبتی عالوه بر بهبود تربیت اخالقی در جامعه، در قالب مجموعه

 .مک خواهد کردپیوسته به رشد دو تفکر انتقادی، و خالق نیز ک

                                                           
1. Lawrence Kohlberg 

2. Vygotsky & Bruner 
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های  پژوهش. آموزان با رویکرد کاربردشناسی بر مهارت خواندن زبان انگلیسی زبان
 .111-110، (4)55، های خارجی زبانشناختی در زبان
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فلسفه برای . دبستانی و دبستانی آموزش فلسفه به کودکان پیش(. 5939)اسمعیلی کارتیجی، مرتضی 

 . 11-11، (1)4-1، کودکان

فلسفة . ، صفات الهی از نگاه ابن سینا و توماس آکوئیناس(5900)نیا، اعظم  ذبیحی، محمد، و ایرجی

 .11-13، (1)4، دین

مقدم، افسانه، و نصیری، بهاره  فر، محمد، عزیزآبادی فراهانی، فاطمه، زمانی رحیمی، رضا، سلطانی

ای  مقایسة نظرات نخبگان و مجریان در خصوص الزامات آموزش سواد رسانه(. 5931)

 .95-13، (9)58، مدیریت فرهنگی. آموزان ابتدایی به دانش( با رویکرد فرهنگی)

 .الملل شرکت چاپ و نشر بین: تهران. اصول و فلسفة تعلیم و تربیت(. 5901)شریعتمداری، علی 

پژوهشنامة علوم . انی نظری حکمت عملی در فلسفة اسپینوزامب(. 5901)طاهری، سید صدرالدین 
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ارائة مدل (. 5934)عابدی، منیژه، نوروزی، رضاعلی، حیدری، محمدحسین، و مهرابی، حسینعلی 

. و هوش هیجانی( با تأکید بر بُعد تفکر مراقبتی)مفهومی ارتباط فلسفه برای کودکان 

 .595-518، (5)51، های آموزشی نوآوری

پژوهش و نگارش کتب . ورزی دربارة کتب درسی دانشگاهی فلسفه(. 5901)قائدی، یحیی 

 .19-91، (0)51، دانشگاهی

پژوهشنامة . بررسی مبانی نظری تربیت اخالقی در حلقة کندوکاو اخالقی(. 5931)اله  کریمی، روح

 .41-01، (1)1مبانی تعلیم و تربیت، 



  009...     های  منظور طراحی چارچوب مفهومی و ارائة چالش تبیین مفهومی تفکر مراقبتی در حوزة فلسفه برای کودکان به

   

 

تأثیر آموزش (. 5934)نژاد پاریزی، سید جواد  ن، حسین، و ایرانکهنوجی، مرضیه، حسینی امی

. های پنجم و ششم ابتدایی شهر سرچشمه آموزان پسر پایه  فلسفه بر رفتار اجتماعی دانش

 .15-10, (5)51، سالمت جامعه

: ترجمة ادریس اسالمی و کیوان سیدی، مهاباد. تفکر در تعلیم و تربیت(. 5938)لیپمن، متیو  

 اه آزاد اسالمی مهاباددانشگ

. های تفکر کودکان و مهارت(. 5938)لیپمن، متیو، شارپ، آن مارگارت، و اسکانیان، فردریک 

انتشارات : زاده، سید منصور مرعشی، و علی شریفی، تهران ترجمة عبدالمهدی معرف

 .پارسیک

حقیقی با تکیه بر ت: فلسفه برای کودکان در اسرائیل(. 5931)محمدی، زهرا، و برخورداری، زینب 

 .31-550، 49، ای مطالعات منطقه. متون عبری

 .13-10، (9)3، فلسفه برای کودکان. فلسفة کودکی از دیدگاه صدرالمتألهین(. 5931)مقربی، نواب 

 .  51-51، (43)، فرهنگ. برداشتی نو از تعلیم و تربیت اسالمی(. 5900)ناجی، سعید 

 .41-00، (31)، های اجتماعی اسالمی پژوهش(. 5935)اکبر  نوایی، علی   

(. 5931)السادات  جمالی، اشرف بزرگی، مسعود، و بنی نوحی، شهناز، حاتمی، حمیدرضا، جان
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