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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.
Keywords: Child, Contemplation thinking, Education, Philosophy program for child.
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 .1دانشجوی دکتری فلسفة تعلیم و تربیت ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،تهران ایران
 .3استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهرانمرکز ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت8231/23/32 :؛ تاریخ پذیرش)8231/83/82 :

چکیده
هدف از مطالعة حاضر ،طراحی چارچوب مفهومی تفكر مراقبتی در برنامة فلسفه برای کودکاا اتات .روش پاووه حاضار توفا فی-
تحل لی با رویكرد ک فی بوده اتت .جامعة پووه همة منابع دتت اول و دوم فلسفة کودکا و مرتبط با متغ رهای پووه بود کاه باه
روش هدفمند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت .همزما با فرایند ف برداری ،اطالعات جمعآوری شد و تحل ل دادهها به فورت منظم
و مستمر انجام گرفت .بدین معنا که دادهها دتتهبندی و تفس ر شد .یافتهها نشا داد تب ن چارچوب تفكر مراقبتی را میتوا عاالوه بار
عنصر ارتباط دهنده ب ن تفكر انتقادی و خالق ،براتاس نمود عملی این دو نوع تفكر توض ح داد .براتااس نتاای  ،حاوزم آماوزش فلسافه
برای کودکا  ،بستر مناتب ایجاد و رشد تفكر مراقبتی اتت .ابعاد تفكار مراقبتای عباارتاناد از عقالن ات ،مسا ول تپاذیری ،تاازگاری
منطقی ،خالق ت ،تخ ل اخالقی ،ملكهشد فضائل اخالقی ،موقع تنگری و غور در مفاه م اخالقی .افول تفكر مراقبتی شامل اعتقااد و
اطاعت از افول ارزشی (مطلق و اعتباری) اتت .جنبههای تفكر مراقبتی شامل قدردانی ،عاطفی ،فعال ،هنجاری و همدلی اتت .آماوزش
فلسفه برای کودکا  ،کودک را – با کسب شهامت و نوعدوتتی -با اخالق وظ فهگرا و نت جهگرا آشنا کرده و تفكر او را به زبا اجتماعی
نزدیک میکند .از این رو ،ضرورت آموزش تفكر مراقبتی به والدین ،مرب ا و ت اتتگذارا آموزش و پرورش توف ه میشود.
واژگان کلیدی :برنامة فلسفه برای کودک ،ترب ت ،تفكر مراقبتی ،کودک.
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مقدمه
در همة جوامع ،تأکید و پرداختن به ارزشهای منسجم متناسب با فرهنگ ،سبب توسعه و پیشرفت
در آن جامعه میشود .پس طبیعی است که سیاستگذاران آموزشی در پی طراحی برنامههای
آموزشی رسمی براساس این ارزشها باشند ،زیرا هیچ نظام دیگری تا این اندازه به ارزشهای
جامعه ،گره نخورده است (هدایتی و همکاران ،5931 ،ص .)08امروزه اهمیت طراحی نظام
آموزشی مبتنی بر اخالق ،بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته است ،زیا با وجود محیط پیچیده و
خارج از کنترل مجازی ،عوامل اثرگذار فراوانی در پرورش کودکان حتی به شکل ناخودآگاه ،نقش
دارند (کریمی ،5931 ،ص .)41از جمله برنامههای آموزشی که با هدف نهادینهکردن ارزشهای
اخالقی و تمرکز بر همة ابعاد تفکر صحیح ،پیشنهاد شده است ،میتوان به برنامة فلسفه برای
کودکان اشاره کرد (عابدی و همکاران ،5931 ،ص.)591
منشأ این تفکر را می توان در اواخر قرن بیستم ،شناسایی کرد؛ هنگامی که بر توانایی تفکر
کودکان صحه گذاشته شد و بر این اساس ،هدف اصلی تعلیم و تربیت ،کمک به تفکر کودکان
شناخته شد (رحیمی و همکاران .)5931 ،فلسفه برای کودکان ،توانایی فراهمکردن محیطی را دارد
که در آن ،کودکان بهجای حفظ صرف مطالب درسی ،با سنجش این موضوعات بتوانند دربارة
آنها قضاوت و تفکر عمیق داشته و دقتکردن را دربارة مسائل اطرافشان بیاموزند (محمدی و
برخورداری .)5931 ،در این برنامه ،سه تفکر انتقادی ،خالق و مراقبتی به عنوان روشهای پرورش
مهارتهای سطح باال معرفی شده و به دانشآموزان کمک میشود ارتباط میان مفاهیم را پیدا کنند
(ابوالحسنی ،عضدانلو و شاهحسینی .)5931 ،این برنامه ،به علت همخوانی با آموزههای دینی و
فرهنگی به سرعت در ایران مورد استقبال قرار گرفت؛ زیرا دین مبین اسالم همواره برای تفکر،
جایگاه واالیی را تعریف کرده است (ناجی .)5900 ،تفکر مراقبتی برای رشد اخالقی– اجتماعی در
این برنامه ،مطرح میشود .برای ترجمة مفهوم مراقبت از واژة انگلیسی ،معادلهای فارسی فراوانی
با امتیازهای و محدودیتهای خاص خود یافت میشود که عبارتاند از دلنگرانی ،دلمشغولی،
دقت ،مراقبت ،پایش ،تیمار ،تیمارخواری و تیمارداشت (اسالمی.)5901 ،
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هدف نهایی برنامة فلسفه برای کودکان ،تقویت مهارتهای اندیشة سطح عالی به ویژه تفکر
نقاد ،خالق و مراقبتی برای بهبود رشد شخصی و ارتباطات میانفردی مطرح شده است .چنین
رشدی در فضای روش فلسفهورزی همراه با امنیت و کمکگرفتن از پرسشگری ،گفتوگو و
ایدهپردازی جمعی با استدالل صورت میگیرد (هدایتی و ماهزاده .)5931 ،تفکر مراقبتی در واقع ،با
تعیین حدود روابط در اجتماع پژوهشی ،سبب اعتمادسازی و جلب نظر دانشآموزان و در نهایت،
مراقبت از فرایند پژوهش میشود ک ه از این نظر ،از عوامل مؤثر در پرورش عواطف شناخته
میشود (کم .)1851 ،5از میان ابعاد سهگانة تفکر در نظریة لیپمن ( ،)1889تفکر مراقبتی بیشترین
تأکید را بر درونیسازی ارزشها دارد ،در حالی که کمتر از بقیه مورد توجه قرار گرفته است.
دغدغة مهم پژوهشگر برای پردا ختن به تفکر مراقبتی ،نبود اطالعات کامل و نپرداختن به آن
علیرغم اهمیت فزاینده و بنیادی تفکر مراقبتی در مثلث انواع تفکر است .در نظریة لیپمن تفکر
خالق ،نقاد و مراقبتی است و نمود تفکر مراقبتی در جامعه است .به نظر میرسد پرداختن به تفکر
مراقبتی سبب تسهیل تفکر نقاد و خالقانه است .با توجه به کمرنگبودن بحث تفکر مراقبتی ،در
متون نظری پژوهش برنامة فلسفه برای کودکان و لزوم احیای ارزشهای تفکر و گفتوگو در
جهان امروز و از طرفی ،نیاز به طراحی برنامة آموزشی برای آموزش مهارتهای اخالقی تفکر و
گفتوگو بر اساس چارچوب مفهومی این نوع از تفکر ،پژوهش حاضر به چیستی تفکر مراقبتی و
جایگاه آن در میان دیگر انواع تفکر شامل تفکر انتقادی ،خالق و پیوند آن با برنامة فلسفه برای
کودکان به عنوان مسئلة اصلی در نظر گرفته و در تالش است چارچوب مفهومی تفکر مراقبتی را
طراحی کند و به پرسشهای زیر پاسخ دهد :مبانی ،ابعاد ،اصول تفکر مراقبتی و روش ایجاد آن
چیست؟ در مسیر عملیکردن تفکر مراقبتی چه چالشهایی وجود دارد؟
توجه به پرورش نظام ارزشی از دیرباز در اندیشة برنامهریزان تربیتی بوده است ،تا آنجا که در
سلسلهمراتب شناختی پال بلوم ( )5349ارزشگذاری جزء اهداف طراز باالی شناخت و تفکر
1. Cam
2. Lipmann
3. Paul Bloom
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محسوب میشود .اگر تفکر سطح باال شامل ارزشها نباشد ،تبدیل به رویکردی میشود که
موضوع آن بیاعتنایی ،بیاهمیتی و بیتوجهی است و این بدان معناست که حتی خود پژوهش و
کندوکاو نیز مورد بیاعتنایی قرار میگیرد .پرورش تفکر مراقبتی و به ویژه تفکر ارزشی فرد را با
شناسایی و آزمون نظام ارزشها قوی میکند (هدایتی و همکاران.)5931 ،
تفکر مراقبتی در اندیشة ارسطو و به دنبال او روسو ،کانت ،اسپینوزا و دیویی ریشه دارد.
ارسطو با مورد تأکید قراردادن اخالق در حرکت در مسیر رشد و جزئی از اهداف حکمت عملی و
با تأکید بر عملکرد ابزارگونة اصول اخالقی که از منحرفشدن قوای عقلی در مسیر تصمیمگیری
میشود ،بر نوعی مراقبت اخالقی تأکید میکنند که میتواند جزئی از پایه و اساس فلسفی مبحث
تفکر مراقبتی قرار گیرد (ارسطو ،5910 ،ص .)10-13در ادامه ،روسو با تأیید ایجاد خودانگیختة
نظام ارزشی کودک تأییدی بر مراحل نظام تفکر مراقبتی برای کودکان شد (هدایتی5934 ،الف،
ص ،)14زیرا هر دو این نظریهها بر ایجاد شرایطی برای کاوش اخالقی کودکان تأکید میکنند .از
طرفی ،کانت با تأکید فراوان بر پرورش فضیلتهای اخالقی ،اخالق را برای در مسیر صحیح
حرکتکردن ،بسیار ضروری میداند و از این نظر جزء حامیان توجه تفکر مراقبتی در آموزش
اخالق به کودکان محسوب میشود (مقربی ،5931 ،ص .)90-93همچنین ،اسپینوزا با همراهدانستن
قدرت در کنار فضائل اخالقی ،بحثی جدید و اطمینانبخش دربارة اهمیت فضیلت را مطرح
میکند؛ در واقع ،با تکیه بر این مفهوم که قدرت برای انسان ،خواستهای ذاتی محسوب میشود،
فضیلت برای او نوعی ضرورت اولیه مطرح میشود که این امر ،تقریر تازه و مؤثرتری را در
آموزش مراقبت اخالقی به کودکان مطرح کرده و به نوعی سرمشقی برای آموزش تفکر مراقبتی به
کودکان محسوب میشود (طاهری ،5901 ،ص .)34در نهایت ،دیویی با اعتقاد به روش عقالنی در
کنار معرفتهای گذشته ،اعتقاد دارد تفکر در کنار اخالق ،مسئولیت اخذ تصمیم را در نتیجهگیری
خواهد داشت (شریعتمداری ،5901 ،ص.)181
در نهایت ،میتوان شواهد علمی فراوانی را در تأیید آموزش اخالق مراقبت در سنین پیش از
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مدرسه دانست .از جمله نظریة کالرک ال هال ( )5311با تأکید بر ایجاد توانایی درک منظور
اطرافیان در مرحلة چهارم رشد روانشناختی ،نشان میدهد فرایند آموزش ارتباط صحیح میتواند
در سطوح ابتدایی در همین سنین آغاز شود که با شروع آموزش تفکر در برنامة فلسفه برای
کودکان قبل از سنین مدرسه همخوانی دارد .از طرفی ،در مرحلة ششم به دلیل تأکید نظریة هال و
گزل ( )5311بر رسش تواناییهای همکاری و درک حقوق دیگران در ارتباط با اطرافیان ،میتوان
نشان داد توانایی الزم برای آموزش عمیق تفکر مراقبتی وجود دارد (هدایتی 5934 ،ب ،ص .)91از
طرفی ،به نظر میرسد به دلیل تکامل مهارتهای هوش هیجانی مورد نیاز و آگاهی از اصول
اخالقی در کودکان در سنین پیش دبستانی مهارت تفکر مراقبتی میتواند به عنوان برنامه آموزشی
در مرحله سوم نظریه اریکسون ،مد نظر قرار گیرد (هدایتی5934 ،ب ،ص .)91همچنین ،فرایند
اجتماعیشدن -کسب پیچیدگیهای رفتاری مورد قبول و رایج جامعه – در نظریة بندورا ،9نشان
میدهد با توجه به پیچیدگی جوامع مدرن ،با خودکارآمدی جمعی کودکان ،قابلیت ساخت
جامعهای سالم با افرادی موفق محتمل خواهد بود که با تأکید بر اصول اخالقی درونیسازیشده،
میتواند اهمیت مفهوم مراقبت در نظریة بندورا و توانایی انطباق نظریة او با آموزش تفکر مراقبتی
را نشان دهد (هدایتی5934 ،ب ،ص .)11-13در نظریة ویگوتسکی میتوان لزوم آموزش
مهارتهای تفکر توسط مربی تسهیلکننده را مشاهده کرد (هدایتی و زراعت ،5934 ،ص .)513در
واقع ،این نظریه تأییدی بر نیاز به پرورش مهارتهای تفکر توسط آموزشهای بیرونی برای بهبود
کارکردهای عالی ذهنی در کودکان مانند استدالل ،نگاه نقادانه ،خالقیت و الزام به اصول مراقبتی
است که میتوان از برنامههای مؤثر در پرورش این مهارتها ،برنامة فلسفه و کودک را نام برد.
نظریة پیاژه نیز وجود تواناییهای الزم برای درک مفهوم تفکر مراقبتی در سنین دبستان را تأیید
کرده و مهارتهای پیشنیاز این برنامه را در روند شناختی نظریة خود نشان میدهد.
1. Clark L. Hull
2. Hull & Gesell
3. Albert Bendora
4. Vygotsky
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در زمینة مبانی دینی ،میتوان با توجه به نظریة فضیلت فارابی ،مشاهده کرد که آموزش اخالقی
در تفکر مراقبتی ،به یک معنا با جنبة عملی حکمت در اندیشة فارابی پیوند دارد .همچنین ،ابن
سینا با دانستن اخالق به عنوان بخشی از نفس انسان ،تأکید همهجانبه بر اخالق دارد (ذبیحی و
ایرجنیا.)5900 ،
علیرغم تأکید بر همة ابعاد تفکر در برنامة فلسفه برای کودکان ،پژوهشها دربارة ماهیت تفکر
مراقبتی ناکافی است .با این حال ،پژوهشهای متعددی دربارة برنامة فلسفه برای کودکان در ایران
و جهان با روشهای متفاوتی از جمله آزمایشی ،نظری و تحلیلی انجام گرفته است که تا حدی
تأکید بر بعد تفکر نقاد در آنها مشاهده میشود .هدایتی (5934الف) ،در پژوهشی بیان کرد تفکر
انتقادی ،بیش از آنکه به معنای جستوجوی ایرادها باشد ،در پیِ نگاه به موضوع از زاویة متفاوت
است .همچنین ،او ظهور تفکر مراقبتی را حتی پیش از ظهور تفکر انتقادی میداند .خاستگاه نظری
این تفکر ،نظریههای نادینگز ( )5301و گیلیگان ( )5301بوده است .آن سبکی از مراقبت که مد
نظر نادینگز است ،نگرشی رشدی به مفهوم مراقبت است که با نگرشهای عاطفی و هیجانی
متفاوت است .منظور از مراقبت در تفکر مراقبتی ،اهمیتدادن به ایدههای متفکرانة محقق است و
نه صرفاً یک ارتباط دوستانه یا حالتی هیجانی .اگرچه احساس و هیجانها در این تفکر ،جایگاهی
ویژه دارند ،اما باید بین «دغدغة چیزی را داشتن» و «به فکر کسی بودن» تفاوت قائل شد و تفکر
مراقبتی را بیشتر معطوف به «با یکدیگر دغدغة حقیقتیابی را داشتن» دانست .تفکر همراه با
مراقبت ،نوعی تفکر پیوندی میتوان نامید که بین گفتمانهای انتقادی ارتباط ایجاد میکند و از
طرفی ،ارتباطی ذاتی بین ابعاد مختلف تفکر برقرار میکند .بدون وجود تفکر مراقبتی ،با عدم
ارتباط بین افکار طرفهای گفتوگو ،گفت و شنود به جدل تبدیل خواهد شد .با استفاده از
«مراقبت» در لوای تفکر به نوعی مهارت شناختی – عاطفی دست یافته میشود که در آن عقالنیت
نهتنها به واسطة هیجانها و احساس مکدر نمیشود ،بلکه در آن هیچ منطقی فارغ از احساس و
1. Nel Noddings
2. Carol Gilligan
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ارزشها شکل نمیگیرد و تفکر انتقادی نمیتواند صرفاً مبتنی بر منطق خشک و شکننده شکل
گیرد ،بلکه باید مؤلفههای عاطفی و ارزشی را در فرایند نقد و ارزیابی نقادانه لحاظ کند.
انواع تفکر
تفکر چهار وجه اساسی دارد که لیپمن ( )1889فقط به سه وجه آن اشاره کرده است .5 ،تفکر
انتقادی .1 ،تفکر مراقبتی .9 ،تفکر خالق و  .1تفکر امیدبخش .در یک تقسیمبندی دیگر ،دوگونه
تفکر شامل تفکر واگرا و تفکر همگرا وجود دارد که در جدول  5بیان داده شده است.
جدول  .1انواع تفکر از دیدگاه دومبایسی و همکاران ()1111

تفکر واگرا

تفکر همگرا

خالق -شناختی

انتقادی -شناختی

امیدورانه

مراقبتی

منبع :دومبایسی و همکاران1855 ،

ابعاد شناختی و عاطفی را هم میتوان به این دو نوع تفکر (واگرا و همگرا) اضافه کرد .تفکر
انتقادی و مراقبتی ،از جمله زیرمجموعههای همگرا است ،در زمینة همگرابودن تفکر انتقادی
میتوان گفت ،عالوه بر کاربردیبودن ،تفکر انتقادی ،باید چهار خصیصة عمده داشته باشد:
 .5زمینهساز قضاوت؛  .1مبتنی بر معیارها؛  .9خوداصالحگر؛  .1حساس به زمینه (لیپمن ،شارپ و
اسکانیان  ،5938 ،ص)108؛ که با رعایت آنها ،در مقابل تفکر خالق که واگرا است ،به واسطة
رعایت چارچوبهای یادشده نمودی از تفکر همگرا دارد .ولی تفکر انتقادی بعد شناختی و تفکر
مراقبتی بعد عاطفی دارد .تفکر خالق و تفکر امیدبخش از جمله تفکرهای واگرا به شمار میروند،
حال آنکه تفکر خالق شناختی و تفکر امیدبخش بعد عاطفی دارد (دومبایسی و همکاران.)1855 ،
تفکر انتقادی را میتوان ترکیبی از دانش ،نگرش و عملکرد هر فرد دانست .پنج مهارت سبب
1. Sharp & Oskanian
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ایجاد تفکر انتقادی میشود؛ استنباط ،شناسایی مفروضات ،استنتاج ،تفسیر و ارزشیابی استداللهای
منطقی .این تفکر را میتوان تحلیل و تطابق اطالعات قـدیمی با اطالعات جدیـد ،بررسی پیـامد و
نتیجة همراهی استدالل قیاسی و استقـرایی در طول فـرایند حل مسئله دانست که این نوع تفکر از
لحاظ فرهنگی و دینی از دیرباز مورد تأکید بوده است (یارمحمدی ،فرهادی و یعقوبی.)5931 ،
تفکر خالق نیز یکی دیگر از ثمرات برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان است .از
ویژگیهای مهم ذهن خالق ،توانمندی استفاده از انواع تفکر برای ایجاد چشماندازهای نو و
آفرینش تازگی است .روشهای پرورش تفکر خالق عبارت است از نمایش فیلم (روشی اثرگذار
و سطحی) و خواندن داستان در کالس درس و تشویق کودکان به خواندن و بحث در طول
خواندن (مؤثرترین روش) .عنصر اثربخشی برنامة فلسفه برای کودکان ،اقبال به منابع بومی مانند
قرآن – که روش داستانپردازی ،فراوان در آن به کار رفته است  -و ادبیات و اشعار فارسی است
(مقربی ،5931 ،ص.)11
تفکر مراقبتی  ،در نسبت با دیگر انواع تفکر باید لحاظ شود و به صورت تک و جدا قابل
مالحظه نیست .تفکر متضمن گفتوگوست و گفتوگو فعالیتی متضمن «من» و «جز من» وجود
دارد .زبان ،ذاتی اجتماعی دارد .زبانِ علم زبانی اجتماعی است ،در زمینة انسان ،جهان و خدا .با
این توصیف ،تفکر مراقبتی نیز گونهای عملورزی در حوزة فلسفه است .تفکر مراقبتی میتواند از
دو جنبه مورد مالحظه قرار گیرد :فرد مراقبتکننده و هدف مراقبت (لیپمن ،1889 ،ص.)5159
تفکر مراقبتی برای نخستینبار به شکل مختصر در کتاب تفکر در آموزش لیپمن (،)5335
سپس ،به شکل مفصل ،توسط لیپمن ( )5331در ششمین کنفرانس تفکر در بوستون مطرح شد
(پول .)1881 ،5تفکر مراقبتی با عبور از باور به ارزشهای القاشده توسط جامعه ،با نوعی تعهد،
معنایی از ایمان و وفاداری به ارزشها میبخشد (اسپرود .)1885 ،1تفکر مراقبتی از سویی به
معنای اشتیاق در تفکر ،بررسی موضوع از روی دغدغة درونی و تعهد و مسئولیتپذیری در مسیر
1. Pohl
2. Sprod
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جست وجوی راه حل برای مسئلة ذهنی و از سوی دیگر ،به معنای دغدغه نسبت به شیوة تفکر
فرد – به معنای تفکر دربارة نحوة و روش تفکر خود و دیگران -است (لیپمن.)1889 ،
عابدی و همکاران ( )5934نشان میدهد تفکر مراقبتی ،به عنوان بخشی جداییناپذیر از برنامة
فلسفه برای کودکان ،واجد ابعاد شناختی ،عاطفی و عملی است .بذل توجه و ارزشگذاری،
همدلی ،تجارب اخالقی و اجتماعی و تسهیلگری که با توانایی مربوط به قلمروهای چهاردهگانة
هوش هیجانی همسو هستند؛ به موازات پرورش تفکر مراقبتی ،تواناییهای مربوط به قلمروهای
هوش هیجانی نیز پرورش مییابند .در نتیجه ،در بهرهگیری از برنامة فلسفه و کودک ،از اکتفای
صرف به هدف پرورش تفکر پرهیز شود و در موقعیتهایی که پرورش ابعاد هوش هیجانی مد
نظر است ،این برنامه نیز مورد عنایت قرار گیرد.
در پژوهش رحیمی و همکاران ( ،)5931تفکر مراقبتی به عنوان یکی از اصول فلسفه و کودک
معرفی میشود که دانشآموزان را در قالب مراحل زیرهدایت میکند« .5 :توجه به دیگران» بر
اساس احترام و عالقه؛ « .1توجه به باورهای شخصی» که به معنی ارزشنهادن به اعتقادات و
ارزشهای شخصی است؛ « .9توجه به کاوشگری» که باید کامالً براساس عدالت اجرا شود.
پژوهش محمدی و برخورداری ( ،)5931تفکر مراقبتی را به عنوان احترامگذاشتن ،گوشدادن
به دیگران و ارزیابی ایدههای دیگران معرفی کرده و اهمیت تفکر مراقبتی در مسئولیتپذیری را
نشان میدهد.
پژوهش ابوالحسنی و همکاران ( ،)5931اذعان میدارند تا زمانی که روح کندوکاو و پژوهش
تأمین نشود ،زمینة الزم برای وقوع تفکر حقیقی ،فراهم نمیشود و این نشان میدهد روح پژوهش
با تفکر مراقبتی شکل میگیرد .این نوع تفکر به این علت با عنوان مراقبت نامیده شده است ،که به
شکلی از فرایند اندیشیدن ،مراقبت میکند و در سه بعد کندوکاو ،دیگران و موضوعات حلقة
کندوکاو ،شناخته میشوند .پژوهش اسمعیلی کارتیجی ( )5939نشان میدهد تفکر مراقبتی،
رویکردی فلسفی به اخالق از زاویة «کاوشگری اخالقی» در نظریة لیپمن است .برنامة فلسفه و
کودک ،تنها برنامهای است که از طریق مباحثة فلسفی ،متضمن رشد اخالقی کودکان میشود که
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این مهم با در تماس قرار دادن کودک در کاوشگری اخالقی که خود مستلزم دو نوع تفکر انتقادی
و خالقانه میباشد ،امکانپذیر است .در پژوهش ناجی ( ،)5900تفکر مراقبتی یا دلسوزانه ،بر نتیجة
سازندة تفکر تأکید و توجه میکند و تأکید بر عمل و دنبالهروی از دیدگاه برتر را دال بر تفکر
مراقبتی میداند .این پژوهش با مقایسة مبانی بنیادین برنامة فلسفه و کودک ،و دکترین تعلیم و
تربیت اسالمی به توازی قابل قبولی میرسد .آموزش و تقویت قدرت تشخیص داوری در سنین
کودکی در هر دو این دکترینها مورد تأکید قرار گرفته است.
در پژوهشهای جهان ،میتوان به پژوهش تاپینگ و تریکی )1851( 5اشاره کرد که با بررسی
تأثیر برنامة فلسفه و کودک روی کیفیت و کمیت دیالوگهای تعاملی  508دانشآموز  0تا  58سالة
دبستانی در اسکاتلند انجام گرفت .فیلم تعامالت هدایتشده توسط معلم و تعامالت بین
دانشآموزان قبل و بعد از هفت ماه اجرای برنامة فلسفه و کودک تحلیل شد .نتایج این پژوهش،
بهبود استنتاج در قضاوتهای دانشآموزان و کاهش عبارتهای کلی ارتباط معلم با کل کالس را
نشان داد.
در پژوهش دومبایسی 1و همکاران ( ،)1855تفکر مراقبتی به عنوان یکی از تفکرهای چهارگانه
بررسی شد .این پژوهش با تأکید بر تفکر مراقبتی به عنوان مهمترین عامل مؤثر در تفکر چهارگانه
که ابعاد سیستماتیک رفتار را میسازد ،نشان داد .عوامل تعدیلکنندة تفکر مراقبتی عبارتاند از
ارزش ،تأثیر ،فعالیت و استاندارد .این عوامل کمک میکند تفکر مراقبتی قابلیت داشتن هویتی مؤثر
برای ایجاد پایهای همگرا برای دیگر تفکرها از جمله تفکر امیدوارانه و تفکر انتقادی است .در
واقع ،تفکر مراقبتی بعد فیلسوفانهای از تفکر انتقادی و بعد تصدیقی برای تفکر خالقانه است و از
طرفی ،خصوصیات تفکر امیدوارانه را تقویت میکند.
هایلند ،)1889( 9در پژوهشی ،داشتن یک نظام ارزشی سالم و پایدار را یکی از هشت عامل
1. Topping & Trickey
2. Dombici
3. K. Hyland
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روانشناختی عمده در دستیابی به سالمت روانی و شخصیت رشدیافته عنوان کرده است .وی
سنجش سالمت را تنها بر پایة نظامهای ارزشی فرد امکانپذیر میداند .پژوهشهای متعدد دیگر
نیز حاکی از آن است که انسانها برای سالمت بیشتر در ابعاد جسمانی و روانی و معنوی ،نیازمند
پایبندی به یک نظام ارزشی نسبتاً پایدار میباشند (جهانگیری و همکاران .)5900 ،افرادی که قادر
به اندیشه در زمینة مجموعه ارزشهای خویش هستند و چرایی حفظ یا تغییر آنها را میدانند،
کمتر از سایرین دچار رفتارهای بزهکارانه ،مشکالت روانشناختی مثل افسردگی ،اضطراب و
اختالل سلوک و عزت نفس پایین (نوحی و همکاران ،)5931 ،اختالل اضطراب بعد از سوانح
میشوند ،و در کل از بهزیستی روانشناختی باالتری برخوردارند .بنابراین ،ضرورت آشنایی
کودکان با نظام ارزشی و نحوة مرتبکردن آنها در سلسلهمراتب ارزشی باید در رئوس برنامههای
پرورش فکری نظام آموزش و پرورش قرار گیرد.
روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر برای تبیین مفهومی تفکر مراقبتی در حوزة آموزش فلسفه به کودکان روش
توصیفی-تحلیلی بهکار گرفته شده است .جامعة پژوهش ،منابع کتابخانهای است و نمونه براساس
جدیدبودن ،مبنابودن و مرتبطبودن در حوزة پژوهش از میان جامعه به روش هدفمند انتخاب،
بررسی و تحلیل شد .به عبارتی ،همزمان با فرایند فیشبرداری ،اطالعات جمعآوری شد و تحلیل دادهها به

صورت منظم و مستمر انجام گرفت .بدین معنا که دادهها دستهبندی و تفسیر شد .در تقسیمبندی که بر
حسب کارکردهای روش تحلیل مطرح شده ،طیفی میان دو قطب توصیف و تحلیل مورد توجه
قرار گرفته است .در قطب توصیف ،تفکر مراقبتی ،نظر بر آن است که با تحلیل و تبیین ،این تفکر
میتواند توصیفی دقیق فراهم کرد ،از اینکه مفاهیم مورد استفادة پژوهش حاضر از چه ویژگیهایی
برخوردارند و این خود میتواند به روشنبینی در ابعاد تفکر منجر شود .در مقابل ،ممکن است
فعالیت تحلیلی ،به صورت توصیفی جامع از زبان در نظر گرفته شود که در آن ،شبکة مفهومی و
روابط آنها با یکدیگر جستوجو شود و حاصل آن ،دستیافتن به «جغرافیای منطقی» ،مفاهیم
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باشد .سپس ،با معرفی برنامة آموزشی فلسفه برای کودکان ،حوزة آن را بستری مناسب برای رشد،
ارتقا و جایگاه این تفکر در کنار دیگر تفکرات دانسته است.
یافتههای پژوهش
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

نادینگز ( )5931مراقبت را دارای سه بعد زیر می داند .5 :فهم نظری و برانگیزانندة احساسات و
ارزشهای ذاتی و حقوق دیگران ( بعد شناختی)؛  .1توجه و احترام مثبت و عمیق به احساسات و
ارزشهای ذاتی و به رسمیتشناختن حقوق دیگران (عاطفی)؛  .9انگیزش ،اشتیاق ،و مهارت برای
عمل برای محافظت و تسهیل این احساسات ،ارزشها و حقوق (عملی) (عابدی و همکاران،
 ،5934ص .)599
در ادامه ،ابعاد مهم تفکر مراقبتی بیان شده و زمینة رشد این نوع تفکر در بستر برنامة فلسفه و
کودک توضیح داده میشود.
 .9عقالنیت

فرض میشود کودک مانند بزرگساالن دارای قوة عاقله است و فاصلة بین عقالنیت در کودک و
بزرگسال ،تنها در نتیجة تفاوت بین تجربهها است .در نتیجه ،میتوان شرایط الزم برای گفتوگوی
اصیل فلسفی و به ویژه گفتوگوی اخالقی در حوزة محکزدن استداللها را عقالنیت مشترک در
نظر گرفت (لیپمن ،5308 ،ص .)511در اجتماع پژوهشی با رعایت شرایط گفتوگوی اصیل در
جهت فلسفهورزی انجام میشود.
 .2مسئولیتپذیری

خودپیروی ،با پذیرش اعمال خود محقق میشود که خود نیازمند وجود عقالنیت و آن هم در
گروی وجود قدرت انتخاب از میان ادلة متفاوت است .از این رو ،خودپیروی ،به بافت احساسات
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مرتبط نیست.عقل به عنوان عنصری متعین اراده در قانون کلی ،مطرح میشود ،جایی که لذت یا
درد حتی با استخراج از همان قانون ،نقشی ندارد (کانت ،5339 ،5ص .)11در حلقة کندوکاو
فلسفه برای کودکان ،برای ادامة گفتوگویی اصیل ،هر فرد مسئول آداب و صحبتهای خود است.
 .3سازگاری منطقی

در تربیت اخالقی ،آگاهی از روابط جزء  -کل یک قانون است همان گونه که سازگاری در منطق
یک قانون است .اینکه هر عمل او با منش رفتاری کلی او تناسب داشته باشد .این نوع فکرکردن
مستلزم ارزیابی ارزشهای خود یا در واقع ارزیابی هویت خویش است و بیش از هر امری مستلزم
جستوجوی معیارهای معتبر است ،به نحوی که فرد بتواند در طول حیات خود براساس بنیادی
ثابت و محکم قضاوت کند (لیپمن ،شارپ و اسکانیان ،5938 ،ص  951و  .)954در حلقة کندوکاو
رعایت اصول منطق در استدالل ضروری است.
 .4خالقیت

تفکر خوب میتواند از مرزهای اطالعات ارائهشده نفوذ کند .خالقیت حقیقی فرارونده به داوری
میانجامد ،قابلیت جهتدهی توسط زمینه را دارد و حساس به معیارهاست (لیپمن،5338 ،
ص .)539به نوعی بازتابی از تعریف تفکر نقادانه در نظریة لیپمن است .بستر مناسبی که در حلقة
کندوکاو توسط تسهیلگر (مربی) طراحی میشود ،تفکر خوب کودک را به سمت خالقیت سوق
میدهد.
 .5تخیل اخالقی

در این زمینه ،هنگام تصمیمگیری ،هر فردی به عنوان بخشی از مسئولیتش در این جهان ،عالوه بر
آرزوها ،اهداف و عالیق خود ،آرزوها ،اهداف و عالیق افراد دیگر را نیز مد نظر قرار میدهد .در
واقع ،ارتباط متقابل تا حدی به همدلی مربوط میشود .در این ارتباط تالش میشود امور را از
دیدگاهی متفاوت و اغلب متضاد نگاه کند (اسپلیتر 1و شارپ ،5934 ،ص .)131در برنامة فلسفه
1. Kant
2. Splitter
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برای کودکان ،چون کودک در حین گفتوگو به مشاهدة استدالل دیگران میپردازد .ظرفیت تخیل
اخالقی او افزایش مییابد.
 .6ملکهشدن فضایل اخالقی

زمینة اصلی آموزش فلسفهورزی به کودکان ،حقیقتجویی (شریفترین فضیلت اخالقی) است.
در حلقة کندوکاو ،فضائلی مانند عدالت تمرین میشوند؛ با ارائة زمانی برای اظهار نظر و دفاع،
آزادی بیان ،خویشتن داری در به انحرافنکشاندن بحث ،و رعایت قوانین کالسی ،به مرور برای
کودکان ،به صورت ملکه در میآیند .حلقة کندوکاو اخالقی ،به هیچ وجه تکرار بدون انتقاد و
اصالح اعمال نیست؛ فراگیر باید با اطالع از هدف و بهرهگیری از قضاوتهای دائمی دربارة
حرکت به سمت مطلوب و انتخاب ابزار مناسب،در جهت مطلوب حرکت کند (کریمی.)5931 ،
در صورت عدم بهرهگیری از قضاوتهای منطقی و با استدالل سبب کمرنگشدن فضائل اخالقی
در آموزش فلسفهورزی خواهد شد.
 .7موقعیتنگری

در تفکر لیپمن ،فرایند کندوکاو اخالقی با اصول مطلق اخالقی متفاوت است .برای مثال ،اصل
لزوم انجامدادن کار مناسب برای همة انسانها در شرایط مشابه و اصل لزوم انجامدادن کار با
احتمال بیشترین خوشبختی برای بیشترین افراد که در کلیسازیهای مفید از تجارب گذشته و
راهنمای ممکن برای رفتار بعدی مناسبند اما لزوماً همیشه قابل اتکا نیستند (لیپمن ،5938 ،ص.)18
حلقة کندوکاو در آموزش فلسفهورزی به کودکان در تالش است فاصلة میان اصول اخالقی
آموزش داده شده در مدرسه و جهان و زندگی واقعی دانشآموزان را پر کند (اسپرود،1885 ،
ص .)515زیرا در طول زندگی در هر مقطع زمانی تفکر مراقبتی با موقعیتنگری مناسب و مفید
قابل کاربرد است.
 .8غور در مفاهیم اخالقی

در حلقة کندوکاو اخالقی ،متناسب با دستور جلسة حلقه ،محتوای مسائل اخالقی مانند درست و
نادرست اخالقی ،عدالت و انصاف ،حق ،تکلیف و وظیفه ،تالفی و گذشت ،آداب و رسوم ،ارزش
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و چیستی آن ،مراقبت و همدلی ،سوء ظن ،راستگویی و دروغگویی ،نفرت و دعوا ،نیت
بدخواهانه و نیت خیرخواهانه ،دوستی ،وفاداری ،امانتداری ،تبعیض ،جبر یا اختیار بررسی
میشود .نفس مباحثه در زمینة موضوعات مطرحشده ،سبب رشد اخالقی میشود (کریمی.)5931 ،
رشد اخالقی در اجرای مهارتهای عملی همراه با تغییرات مناسب قابل مشاهده است.
اصول تفکر مراقبتی

اصول تفکر مراقبتی را میتوان بایدها و نبایدهای اخالقی در ارتباط فرد با اجتماع در نظر گرفت.
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
را ملزم به اعمال آن ارزشها بدانند .تنزیه و تزکیة اخالقی جامعه ،ضرورتی حیاتی است .زیرا هر
نظام اجتماعی در ثبات ،شکلیابی و پیروزی و تداوم آرمانهای متعالی به دو رکن اساسی نیازمند
است (نوایی:)5935 ،
 .5اعتقاد به اصول ارزشی :ارزشهای مطلق -ارزشهای اعتباری
 .1اطاعت از اصول ارزشی
تفکر مراقبتی بر مبانی دو اصل زیر قابل انجام است (شارپ:)1851 ،
 .5فرد مراقبتکننده
 .1هدف مراقبت
روشهای تفکر مراقبتی

روشهای تفکر مراقبتی( ،مشاهده در عمل) به شرح زیر است:
روش تفکر قدردان (شیوههای قدردانیکردن) :جان دیویی اظهار کرد که باید بین
پاداشدادن و تخمینزدن ،اعتباردادن و برآوردکردن ،ارزشدادن و بررسیکردن ،تفاوت قایل شد.
1. John Dewey
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ارزش قائلشدن ،نوعی قدردانیکردن ،گرامیداشتن و عزیزدانستن است و بررسیکردن ،به نوعی
محاسبة ارزش آن است .زیبا یا سرگرمکننده دیدن یک چهره به معنای تحسین و لذت از ارتباط
میان اجزا و ارتباط اجزا نسبت به هم است .عامل مؤثر این ارزشگذاری همیشة ارتباطات میان
اجزا است (لیپمن ،5938 ،ص.)141
ارزشگذاشتن ،توجه به اهمیت مسائل است؛ مسائلی که ارزش توجهکردن دارد – از چرخه به
نظر بگذریم؛ اینکه چیزی که به علت اهمیت ،ارزش توجهکردن دارد ،دقیقاً به این دلیل است که ما
به آن توجه میکنیم -،فقط تا حدی درست است (لیپمن ،5938 ،ص.)115
روش تفکر عاطفی (عاطفهورزی) :تفکر عاطفی ،ادراکی است که مانند لیزر میان دوگانگی
منطق و احساس را جدا میکند .بهجای تصور اینکه عواطف ،بهسان طوفانهای روانشناختی انوار
واضح منطق را مختل میکنند ،میتوان عواطف را خود نوعی قضاوت دانست؛ یا به طرز
گستردهتری ،شکلی از تفکر که می تواند اشتباه باشد؛ حتی ارسطو و روسو هم اصرار دارند که
ممکن است فردی عواطف نابهجایی داشته باشد ،مثل نگرانی مفرط افراد دربارة دارایی یا شهرت.
در نتیجه اگر عواطف به شکل مطلق در جایی حاضر نباشد ،میتوان نتیجه گرفت ،در آن مکان
خبری از قضاوت هم نیست (لیپمن ،5938 ،ص.)144
باز هم تأکید می شود حداقل بعضی عواطف نتیجة مستقیم قضاوت انسانی نیستند ،بلکه خود
قضاوت هستند .خشم عمیقی که فرد موقع خواندن هتک حرمتی که در زمینة یک غریبه
انجامگرفته ،حس میکند ،قضاوت او در زمینة قباحت آن اتفاق است .طرحوارهها برای ارتقای
تفکر بهسختی میتواند تا حدی پیش برود که تنها تفکر قابل ذکر را استنتاج یا هر فرم
سختگیرانهای از منطق نامید .رویکرد آموزشی آموزش تفکر باید روشهای تفکر عاطفی را نیز
شامل شود؛ نه فقط از سر احترام به وفاداری مبهم نسبت به کثرتگرایی دموکراتیک ،بلکه چون
بیتوجهی نسبت به دیگر انواع بهسادگی میتواند به سطحیبودن رفتار در افراد علمی منجر شود،
تفکر عاطفی با روش دوستداشتن ،عاشقشدن ،پرورشدادن ،ارجنهادن ،صلحطلبی ،دوستی و
ترغیب نمود مییابد (لیپمن ،5938 ،ص.)115
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روش تفکر فعال (حضوری فعال) :زبان بدن و دیگر ژستها و حرکات صورت در این دسته
قرار دارند و حتی عملی که معنای دقیقی در پیشزمینه مناسب ندارد .بعضی مباحث مراقبت،
نتوانستند ابهام بین استفاده دو اصطالح «مراقب برای» (رفتار مهربانانه نسبت به کسی) یا «مراقبت
درباره» (مراقبت و محافظت) را بهدرستی توضیح دهند .شاید بتوان مفهوم اول را با تفکر عاطفی و
مفهوم دوم را با تفکر فعال تمیز داد .عبارت «فعال» در این زمینه به این دلیل بهکار گرفته میشود
که بر اعمالی که خود به عنوان تفکر محسوب میشوند ،تأکید کند .در نتیجه ،نوعی از تفکر
فعاالنه ،نگهداری از چیزی است که فرد گرامی میدارد؛ مانند اینکه مردم تالش میکنند ظاهر یا
جوانی خود را -چیزهایی که ارزشمند میپندارند -از گذر زمان نجات دهند یا دیگران ارزشهای
انتزاعی را نگهداری کرده و(...لیپمن ،5938 ،ص .)140
روش تفکر هنجاری (برخوردی هوشیارانه با ناهنجاری) :این کلمه تفکر را در شبکهای
چارچوبسازی میکند ،دربارة چیزی که باید باشد .از بعضی جهات ،این مسألة تربیت اخالقی در
خانه و مدارس است .تأکید بر این است که به نظر کودک ،به همراه همة شواهد خواستههایش ،چه
چیزهایی باید مورد آرزوکردن قرار گیرد و در نتیجه ،موارد خواستهشده را همواره به همراه
مطلوبیت متصل کند .مطلوبیت ،مثالی از نتیجة انعکاس در راستای عملیکردن حقیقی است؛ در
حلقة کندوکاوی که به قدر کفایت قابل انجامدادن و نگهداری است ،کارهایی که باید انجام شود،
باید قابلیت برنامهریزی از نسخة اولیه و آنچه را که باید انجام شود ،داشته باشد .این پیوستگی
هنجاری ،تقویت حقیقی اجزای بازتابنده هم عمل و هم مراقبت را همراهی میکند .فرد مراقب
همواره نگران احتماالت مطلوب سازة مراقبت است .از آنجا که عناصر هنجاری ،همواره شناختی
هستند ،در نتیجه ،غیر قابل جداسازی از دیگر اجزای مراقبت هستند (لیپمن ،5938 ،ص .)115
برای مثال ،وجود اعتیاد و مشاهدة افراد معتاد در جامعه ناهنجاری محسوب میشود ،در حالی که
جامعه باید از افراد معتاد پاک باشد و عاریبودن جامعه از اعتیاد هنجار جامعه محسوب میشود.
روش تفکر همدالنه (همدلی) :تفکر همدالنه ،گسترة معنایی وسیعی دارد ،ولی در اینجا به
این معنا است که خود را به جای شخصی دیگر قرار دادن و تجربة عواطف او را داشتن ،طوری که
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انگار عواطف شخصی خود او است .به این شکل ،اهمیت این اصطالح در شکل ابتدایی خود،
اخالقی است؛ یعنی به عنوان عملیکردن یکی از راههای مراقبت ،از محدودة احساس ،دیدگاهها و
افق خود پا را فراتر نهد و خود را به شکلی تصور کند که عواطف ،دیدگاهها و افق دیگری را
تجربه کند .با توجه به نقش مهم عواطف هر فرد در فهم شرایط خود ،خیلی دشوار نیست که
جایگذا ری عواطف فرد دیگر به عنوان ابزاری در نظر گرفته شود که کمک میکند متوجه شود
چگونه این فرد موقعیت خود را ارزیابی میکند .تفکر همدالنه با روش مالحظهکاربودن،
دلسوزبودن ،مسئولبودن ،پرورشیافتهبودن ،مشفقبودن ،نگرانبودن ،مراقببودن ،جدیبودن و
تخیلیبودن نمود مییابد (لیپمن ،5938 ،ص.)115
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر پرداختن به چیستی مفهوم تفکر مراقبتی است؛ بدین شکل که با تبیین
مفاهیم ،ابعاد ،اصول و روش تفکر مراقبتی ،چارچوب مفهومی از تفکر مراقبتی به همراه تبیین آن
از برنامة فلسفه برای کودکان ترسیم شود .پژوهش حاضر ،تحلیل و توصیف تفکر مراقبتی به عنوان
مؤلفة اصلی و توصیف برنامة فلسفه برای کودکان به عنوان حوزهای برای به عمل در آوردن این
تفکر پرداخته و در تالش است با هدف قرار دادن تفکر مراقبتی ،که در پژوهشهای پیشین کمتر به
آن پرداخته شده ،در برنامة فلسفه برای کودکان بستر مناسب برای رشد این نوع تفکر را بررسی
کند.
تفکر مراقبتی یکی از اصول فلسفه برای کودکان است که افراد را در جهت توجه به دیگران
براساس عالقه و احترام ،توجه به باورهای شخصی با ارزش قائلشدن نسبت به عقاید و
ارزشهای شخصی و توجه به کاوشگری براساس عدالت کامل هدایت میکند .در این برنامه،
اعتقاد بر این است که اگر اندیشیدن شامل ارزش و ارزشیابی نباشد ،دیدگاهی خشک و بیروح
است و با بیاعتنایی همراه خواهد بود؛ این بدان معناست که شخص حتی برای کاوش در خودش
نیز اعتماد به نفس ندارد (اسپرود .)1885 ،تفکر مراقبتی به دانشآموزان توانایی میدهد ساختار
باارزشی را شکل دهند که به قضاوتهای مبتنی بر مالک و معیار معتبر منتهی میشود .زمانی که
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داوری کودکان بر پایة چنین معیارهای مطمئنی باشد ،آنها نهتنها سایرین بلکه خود را نیز مستحق
هیچگونه ظلم و خشونتی نمیبینند.
در نهایت ،به نظر میرسد مبنای مفهومی تفکر مراقبتی تا حد زیادی در طول سالها ثابت مانده
است و مهمترین عناصری که در همة مطالعات بر آنها تأکید میشود ،روح انسانی و توجه به
احساس ،عالئق و نظرات دیگران ،نحوة قضاوت و داوری درست دربارة خود و دیگران در شرایط
متنوع و از همه مهمتر ،جایگاه اصیل و پایهای تفکر مراقبتی برای دو نوع تفکر دیگر یعنی تفکر
انتقادی و خالقانه به عنوان بستر و کاملکنندة فرایند تفکر در برنامة فلسفه برای کودکان است .به
نظر می رسد تفکر مراقبتی دارای ابعاد عاطفی و احساسی است که به خواننده برای شناخت
گستردگی کاربرد این تفکر ،در آموزش مهارتهای سطح باالی تفکر به کودکان در برنامة فلسفه
برای کودکان کمک میکند .در بررسی پژوهشهای همسو میتوان به پژوهش الیل ( )1850اشاره
کرد ،او جهان امروز را جهان بحرانهای اخالقی در نظر میگیرد؛ جهانی که نیاز دارد تا عنصر
اخالق در همة تدریسها و یادگیریها حضور یابد .برای توسعة پایدار و شهروندان جهانی ،برنامة
فلسفه برای کودکان نیاز دارد تا نه به عنوان درسی با زمان محدود ،بلکه در همة طرح درسهای
مدرسه نقش پررنگی داشته باشد .پژوهش لمب ( )1850نیز با تأکید بر اثرگذاری حلقة کندوکاو،
نقش اساسی تسهیلگران را مورد تأکید قرار داده است و نشان میدهد در مسیر حلقة کندوکاو ،با
عبور از دنیای آکادمیک ،رشد شایان توجه شخصی و ارتقای شخصیت یادگیرندگان ایجاد میشود.
دی المپیو و پیترسون ( )1850راه تربیت اخالقی را بهکارگیری داستانهای اخالقی میداند؛ زیرا
انسانها بیش از همهچیز از داستانها میآموزند .در نهایت ،این پژوهش با حمایت از حلقة
کندوکاو در تقویت عنصر اخالقی ،استفاده از هنر و داستانگویی را پیشنهاد میکند .در نهایت،
کهنوجی ،حسینی امین ،ایراننژاد پاریزی( )5934نشان داد آموزش فلسفه به کودکان به تفاوت
1. Lyle
2. Lamb
3. D’Olimpio & Peterson
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معنادار در نمرة کلی رفتار اجتماعی منجر می شود؛ که نمودی از رفتار سازگارانة اخالقی در
کودکان محسوب میشود.
در بررسی پژوهشهای ناهمسو ،پژوهش حمزه ( )1850قابل تأمل است .این پژوهش ،انتشار
پژوهشها و مورد اشتراک قرار دادن جزئیات در ویژگیهای نهفتة شناختی انسان ،برای شکلدهی
به مفهوم تفکر مراقبتی را پیشنهاد میدهد؛ اما بیان میکند اثر متقابل خواستههای درونی انسان
سبب ترکیب ارزشها در صداهای فرهنگی مختلف شده ،که سبب غربیبودن مفهوم تفکر مراقبتی
در نظریة لیپمن ( )1889میشود .این پژوهش نگاه غربی لیپمن را برای توسعه به دیگر کشورها
ناکافی میداند (قائدی .)5901 ،علیرغم این واقعیت که رفتارهای آموزشی تا اندازهای از آزادی
عمل برخوردارند ،عمل آموزشی معموالً نهادینه میشود و محدود به سنت است.
کین ( )5301توجه خود را بر این رویکرد متمرکز کرده و یک ارزشیابی منفی از آن ارائه
میکند .به نظر او این برنامه احتماالً نمیتواند دانشآموزان را در کسب معنا و انسجام در زندگی،
کمک کند .با توجه به استفاده روش داستانهای هدفمند در اجرای برنامة فلسفه برای کودکان،
شخصیتهای موجود در داستانها فاقد عمق هستند ،به نظر او موقعیتهای ایجادشده در این
داستانها برای تواناکردن شاگردان در کشف و بهکارگیری قواعد استدالل بیش از اندازه
برنامهریزیشده هستند (قائدی .)5901 ،شکل  5به منظور تبیین چارچوب مفهومی نمایش داده
شده است ،که براساس آن ،میتوان مبانی ،ابعاد ،اصول و روش تفکر مراقبتی را جمعبندی کرد.

1. Hamzah
2. Kane
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شکل  .1چارچوب مفهومی تفکر مراقبتی (محققساخته)1931 ،

چالشهای فراروی تفکر مراقبتی
تالشهای خالقانهای که در محدودة عمل آموزشی سنتی و متعارف انجام میگیرد ،سبب تغییرات
چشمگیری نمیشود .وبلن  ،آن را «ناتوانی معلمان دورهدیده» در ایفای نقششان مینامد ،حتی
فراتر از این ،عامل انزوای معلم در کالس و همبستگی تصنعی او در گروههای معلمی میشود ،اگر
چه نوآوری معلم توسط مدیر مدرسه مورد استقبال واقع شود .اما اجازة ترویج آن داده نمیشود و
احتمال این که بر عمل آموزشی تأثیر بگذارد ،بسیار کم است (لیپمن ،شارپ و اسکانیان.)1858 ،
در نهایت ،برای رسیدن به تفکر مراقبتی ،موانعی شایان توجه است؛ مانند نسبیتگرایی که
1. Veblen
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گفتوگوی غایتگرایانه اجتماع پژوهش فلسفی گاهی سبب شکاکیت نسبت به حقایق قبلی در
ذهن کودکان میشود (قائدی ،)5901 ،کمبود پژوهش و در نتیجه ،ابزار سنجش در مقولة تفکر
مراقبتی دومین مانع در مسیر یادشده است .بیشتر پژوهشهای موجود در قالب پرورش اخالقی
قرار دارند که به آزمون مراحل رشد اخالقی کولبرگ پرداختهاند ،حال آنکه تفکر مراقبتی نوعی از
اخالق را با صدای متفاوت ،مطرح میکند که نیازمند بازنگری در نیروهای ارزیابی و تربیت است.
از طرفی ،مشکالت فرهنگی و بومیسازی در آموزش نیز قابل تأمل است؛ زیرا روشهای آموزشی
رایج و سنتی تا کنون در ایفای رسالت خود مبنی بر پرورش تفکر دانش آموزان در زمینة شناسایی
دقیق ارزشهای شخصی و اجرای انتخاب این ارزشها به نسبت سایرین ،چندان خوب عمل
نکردهاند ،بنابراین ،معضالتی مانند پذیرش ارزشهای بیگانه و تهاجم فرهنگی ،یا ضعف در
تصمیمگیریها و داوریهای ارزشی اغلب در بین دانشآموزان آنها را به سمت رفتارهای
ضدارزشی سوق میدهد (هدایتی و همکاران .)5934 ،دیگر مانع را میتوان ابقای نوع نگاه سنتی
تلقین گونه به آموزش دانست؛ انتقال دانش در آموزش مدرن در برابر مجهزکردن به مهارت تفکر
دارای اولویت نیست و به نظر میرسد تغییر هدف سیستم آموزش و پرورش برای مهارتآموزی
بهجای آموزش تلقین ،ضرورتی مهم و پیشفرضی ضروری برای دستیابی به تفکر مراقبتی است.
تغییری که ویگوتسکی و برونر با واژگان تفکر ،مهارتهای شناختی و فراشناخت ،بیشترین سهم
را در ایجاد آن داشتند (لیپمن.)1889 ،
نتایج این پژوهش می تواند با تأکید بر نقش اساسی برنامة فلسفه برای کودکان در تربیت
اخالقی از طریق حلقة کندوکاو ،به سیاستگذاران آموزشی ،دبیران ،تسهیلگران و پدران و مادران،
پیشنهاد دهد تا از ابعاد گستردة این برنامه در تقویت تفکر مراقبتی کودکان و دانشآموزان ،غافل
نباشند؛ زیرا تقویت تفکر مراقبتی عالوه بر بهبود تربیت اخالقی در جامعه ،در قالب مجموعهای
پیوسته به رشد دو تفکر انتقادی ،و خالق نیز کمک خواهد کرد.
1. Lawrence Kohlberg
2. Vygotsky & Bruner
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