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  مقدمه. 1
محسوب هاي فردي و اجتماعي  ي همواره پتانسيل انگيزشي قوي براي كنشهاي بشر ارزش
باشند. جوامعي كـه داراي نظـام ارزشـي     شوند چراكه برگرفته از ميل و نيازي دروني مي مي

نسبتاً يكپارچه و مستحكم در ميان اعضاي خود هستند، سرعت رشد و پايداري بيشـتري را  
بعنوان - هاي واالي انساني در كودكان و نوجوانان  ارزشكنند. لذا ايجاد و پرورش  تجربه مي

تواند مسببات رشـد   كه برگرفته از ميل سالم به تفوق و امنيت باشد، مي - زان جامعهسا آينده
هاي تربيت كودكان و همچنين نظام آموزشـي   جامعه را فراهم سازد. بنابراين يكي از دغدغه

ها باشد.  گذاري امور و پديده بايست توجه به پرورش تفكر مبتني بر ارزش و ارج كشور مي
ها سر و كار بيش از هر نهاد ديگر با ارزش يتربيت) نظام Donald Butler( لربه گفته دونالد بات

در  كـه  ، تـا جـايي  ها نيستو هيچ نهاد ديگري به اندازه اين نهاد به دنبال تحقق ارزش ،دارد
) اگرچه شايد ايـن رسـالت   Neller،1394(هاست آموزش و پرورش همه جا سخن از ارزش

  به خوبي ايفاد نشده باشد.
)معناي هـر ارزش را بازتـابي از   Manstead & Hewstone, 1996 :665تد و هوستون (مانس

ها و وابسته به جايگاه آن ارزش در ساختار روابط ميان  الگوي تجربي پيوسته با ساير ارزش
براين اساس بايد ساختار نظام ارزشي افراد و نحـوه  كنند.  هاي فرد توصيف مي تمامي ارزش

دي آن مشخص شـود تـا فـرد بتوانـد موضـع خـود را نسـبت بـه         بن گيري و اولويت شكل
هـا را تعيـين كننـدة     )نيـز ارزش Shwartz,1999: 24بيني نمايد. شوارتز( هاي جهان پيش پديده

ميزان سطحي يا عمقي بودن، يا روشني و ابهام افكار و رفتار افراد يك جامعه بـا توجـه بـه    
كنـد. بنـابراين مطـابق نظـر او      صـيف مـي  تعريفي كه از حقيقت، آرمان و درستي دارنـد، تو 

كننـد كـه    براي فرد در يك بافت شخصي و اجتماعي فراهم ميها معيار و چارچوبي  ارزش
فرهنگـي،   بنـدي اهـداف در يـك نظـام     كنندة ميزان درستي رفتار، عملكرد و اولويـت  تعيين

يـت  ناپـذير از واقع  هـا جـزء انفكـاك    آموزشي، خانوادگي، سياسـي و مـذهبي اسـت.ارزش   
انديشد  ها مي سو انسان همواره در مورد واقعيت، چراكه ازيكقراردادي زندگي انسان هستند

هاي مختلـف نظـام ارزشـي خـود قـرار      كند، و آنگاه آنها را در اولويت و آنها را ارزيابي مي
هـاي آگـاه و ناآگـاه     بخش زندگي، تفكـر و داوري  ها جهت دهد و از سوي ديگر ارزش مي

ها هميشه نيز نسبت به نظـام ارزشـي خـود آگـاهي كامـل       با اين وجود انسانانسان هستند. 
ندارند و آگاهي بيشتر، مستلزم تعمق و تأمل روي اموري اسـت كـه در زنـدگي ارزشـمند     

 شوند.محسوب مي
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هـا   براي تبيين باورها، رغبتهستند و هااساس و بنيان يكپارچگي شخصيت سالم  ارزش
 نشانگر اهـداف در حقيقت كه ي آن فرد ها ارزش شناخت به توان مي ي هر فردها واكنشو 

منـدي از يـك سلسـله     بهـره .)١٣٨٨، (جهـانگيري و همكـاران   متوسـل شـد   ،ندوي هسـت 
هـاي فـرد اسـت، و بـا     اي كه مبتني بر باورها، آرزوها و آرمان هاي شخصي، و فلسفه ارزش

يكـي از شـروط الزم   سعادت و خودشكوفايي فرد و اطرافيان وي پيوندي نزديـك دارد، و  
) 1388)و ثبات رفتـار (جهـانگيري و همكـاران،   Chauhan,2000براي سالمت روان چاهن (

توان از اهميت تفكر ارزشي در نگرش، گـرايش و   باشد، وعالوه بر اين تاثير فردي، نمي مي
ها به مثابه يكي از عناصر ساختار فرهنگـي هـر    ارزشعملكرد فرد در جامعه نيز غافل بود. 

فرهنـگ هـر جامعـه متشـكل از     توان به يقين ادعا نمود كه  مي و ،دنشو مي محسوبعه جام
معنـابخش  هـا  اسـت، و در واقـع ارزش  ها، عقايد و نمادهاي احساسي و عاطفي  نظام ارزش

هـا غـايتي را    ارزش باشند. بطـور كلـي   اعضاي جامعه مياعمال اجتماعي و زندگي جمعي 
بهتـر از آنچـه كـه هسـت، ضـرورت      شوند كه همواره براي استحصـال كيفيتـي    متصور مي

  ). 1379؛روشه،Sedler,2004دارد(
اهميت نظام ارزشي اعضاي جامعه بر هيچ فردي پوشيده نيست و تاخير در بدين ترتيب 

توانـد   هاي كودكي و نوجواني ميپرورش نظام قوي و نسبتاً پايدار و منسجم ارزشي از سال
هاي شايد جبران ناپذير براي فرد و جامعه گردد. خسراني همچـون احسـاس   انسبب خسر
مسـئوالن   تفـاوتي نسـبت بـه جهـان پيرامـون. بنـابراين       معنايي در زندگي و بي پوچي و بي

گـرا و  هـاي انسـان  هـا، و ايـده   هاي تربيتي با ارزشسازي برنامهآموزشي بايد نسبت به غني
باشد كودكان و نوجوانان را بـا تـوده     ي كه خالي از ارزشدوستانه همراه سازند. آموزش نوع

سازد. به همين سبب توجـه بـه پـرورش تفكـر      عظيمي از اطالعات بدون نقشه راه رها مي
شده، اما اين توجه بـه   هاي آموزشي از ديرباز جزء اركان اصلي محسوب مي ارزشي در نظام

هـاي آموزشـي،   در برخي نظام گرفت. هاي مختلف و با محتواهاي محدود صورت مي گونه
هـاي اخالقـي، آن هـم بصـورت مسـتقيم محـدود        شپرورش تفكر ارزشي به آموزش ارز

هايي مثل دوستي، صداقت، انصـاف،  ها در طول دوران تحصيل ارزش شود. در اين نظام مي
هـاي آموزشـي و يـا در     هـاي پنـدآموز، يـا بسـته     احترام به والدين و غيره در قالب داسـتان 

گيـرد و كودكـان آنهـا را بـه حافظـه       اي مغتنم با ارائه وعظ و اندرز صـورت مـي  ه فرصت
  سپارند اما از كاربرد و درك آنها ممكن است غافل بمانند. مي

 Mattewتوسط متيـو ليـپمن (   1969كه در سال » فلسفه براي كودكان«رويكرد آموزشي 

Lipman خالقـي اسـت كـه    ) مطرح گرديد در عين پرورش سطوح فكري باال، رويكـردي ا
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سـازد، و  هـاي ارزشـي مـي   ها و نظامتوجه كودكانو نوجوانان را تا حد زيادي متوجه ارزش
آموزان بتوانند آنچه سازد كه دانشها، فضايي را فراهم ميضمن پرهيز از القا و ديكته ارزش

برايشان ارزشمند است شناسايي نموده و مورد بررسي و آزمون قـرار دهنـد. وي اصـطالح    
 Caringهـاي تفكـر مراقبتـي(   )را يكي از جنبهValuational Thinking»(تفكر مبتني بر ارزش«

Thinkingكند()معرفي ميlipman, 1995 :8    و بر لزوم پـرورش آن از دوران كـودكي تاكيـد (
با جداسازي احكام ناظر بهواقعيتازاحكـام نـاظر   (199 : 1980)بسيار دارد.  ليپمن وهمكارانش

خواند، و بر اين باورند كـه مـا    الفت ورزيده و آن را كاري عبث و بيهوده ميها مخبه ارزش
اي از موضوعات عيني، و ارزش ها را به عنوان  توانيم حقايق علمي را به عنوان مجموعه نمي
اي ذهني كه بايد يادگرفته شوند تا در موقعيات عيني بكار بسته شوند، در نظر بگيريم.  حوزه

شود. بنـابراين   چيز هستند كه از دو منظر مختلف به آنها نگريسته مي ها يكحقايق و ارزش
ها از نظر ليپمن همان حقايقي هستند كـه بـراي كـودك مهـم و بـا اهميـت        تعريف، ارزش

بايست در قالب يك بسته آموزشي به كودكـان ارائـه شـود،     باشند و به همين خاطر نمي مي
  گيرد.  بلكه بايد توسط كودك كشف و مورد تأمل قرار

انديشانه فلسفه براي كودكان، وظيفه آموزگار در تسهيل فرايند تفكر در در رويكرد ژرف
پسـند بـه    هاي شخصـي و يـا حتـي جامعـه     هاي كندوكاو، تعريف و القاي نظام ارزشحلقه

تواند به كودك ارائـه دهـد آن اسـت كـه      ترين خدمتي كه معلم ميكودك نيست، بلكه مهم
آموزان روشـن شـود. كـودك يـا      گذاري امور براي دانشو مسير ارزشكمك كند تا فرايند 

هاي محيط اطراف خود را ببيند و توان لذت، تحسين و بيـان   نوجوان بايد قادر شود زيبايي
ها گاه درطبيعت گسترده شده و گاه در رفتار  پرورش دهد. اين زيبايي تمجيد آنها را در خود

هـا در جهـان پيرامـون خـود و      كه قادر به درك ارزش ها نهفته است. كودكي و افكار انسان
هـا بـه گسـترش آنهـا      تحسين قلبي آنها باشد، هم با بيان تاييدات ذهني خود از ايـن ارزش 

هايي كه مورد توجه قرار داده، به رشد شخصيت  سازي ارزشكند، و هم با دروني كمك مي
 پردازد. خويش و معنابخشي به زندگي مي

  
  تفكر مراقبتي. 2

در ششمين كنفرانس تفكر در  1994است كه براي نخستين بار در سال تفكر مراقبتي مفهومي
وي در كتاب  1991). البته پيش از آن در سال Pohl,2002بوستونتوسط ليپمن،مطرح گرديد (

به اين بعد از تفكر به عنوان تفكر مبتني بر ارزش ها و عواطف در كنـار  » تفكر در آموزش«
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نقاد اشاره كرده بود. اشاره به تفكر مراقبتي در نسخه اول اين كتاب كـامالً  دو تفكرخالق و 
به چاپ رسـيد،   2003مختصر و سر بسته بود، اما در ويرايش دوم همين كتاب كه در سال 

 - 261پردازد(صـص:   ها در تفكر و آموزش مـي وي به تفصيل به جايگاه هيجانات و ارزش
 دانـد. ايـن مهـارت    كر مراقبتي را داراي دو معنـا مـي  ). اين فيلسوف تعليم و تربيت تف269

سو به معناي تفكر مشتاقانه نسـبت بـه موضـوعي اسـت كـه فـرد دربـاره آن        فكري از يك
انديشد. بدان معنا كه فرد از باب اجبار و تحت يك جبـر بيرونـي بـه آن موضـوع فكـر       مي
كنـد، و   موضوع فكـر مـي  اي دروني به آن  كند، بلكه با شوق و عالقه و از روي دغدغه نمي

حل آن مسئله  متعهدانه و مسئوالنه حاضر است تمام قواي فكري خود را براي جستجوي راه
ذهني بكار بندد. در حقيقت مراقبت در اين معنا، عقالنيتي است كه قلباً به آن متعهد هستيم. 

يعنـي مـا    معناي ديگر تفكر مراقبتي از منظر ليپمن، دغدغه نسبت به شيوة تفكر فرد اسـت. 
انديشيم، به نحوه  عالوه بر اينكه به فرد يا موضوعي كه ذهن ما را به خود مشغول ساخته مي

  ).lipman, 2003 :262انديشيم( و روش تفكر خودمان نيز مي
پـردازد، و بـه    هاي مستتردر تمـام امـور مـي   تفكر مراقبتي، انديشه اي است كه به ارزش

ها ها و تصميمات اخالقي انسانها در قضاوتارزش چرايي ارزشمندي يك امر و تاثير اين
. افراد داراي تفكر مراقبتي، صرف نظر از ارزشي كه هر چيز اعـم از فـرد يـا    دهد اهميت مي

شيء يا موضوع براي آنان دارد، براي خود مراقبت و حفظ روابط ارزش زيادي قائل بوده و 
به منفعتي كه هر چيز برايشان دارد بها  دهند. آنها بجاي آنكه آن را محور ذهن خود قرار مي

دهند و چنين نگرشي جز با خلـوص و شـكيبايي،    دهند، به ارزش ذاتي آن چيز اهميت مي
شود.تفكر مراقبتي، مشتمل بر احساس فرد نسبت به  تواضع و اعتماد متقابل امكان پذير نمي

مجموعه چيزهايي كـه   باشد، و باورها واعتقادات فرد، و جهان اطراف و هر آنچه در آن مي
ها است، و مبتني براخالقيـات و وجـدان    برايش ارزشمند هستند همراه با چرايي اين ارزش

گذارد.  تفكر مراقبتي بـه   فرد بوده و تاثير بسزايي بر تفكر منطقي و قضاوت اخالقي فرد مي
اي يـك  كند تا نسبت به آنچه كه براي ما ارزش دارد، و چرايي برتري ارج و به ما كمك مي

 چيز نسبت به چيز ديگر آگاه باشيم.

هايي است كه جامعه القاء كرده، همانطور كه  تفكر مراقبتي چيزي فراتر از باور به ارزش
دهـد آن را تفكـر   گويد اين نوع تفكر، كه او بيشتر ترجيح مي ) ميSprod, 2002: 25اسپرود (

وقتـي  هـا اسـت.  فاداري به ارزش) بنامد، نوعي از ايمان و وCommited Thinkingمتعهدانه (
گوييم مراقب چيزي هستيم، يعني براي آن چيز ارج و قرب خاصي قائل هستيم، ارزشي  مي
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دهند. فرد مراقـب همـواره ارزش آن    هاي مادي و بهايي كه ديگران به آن ميفراتر از ارزش
باشد، مراقبت داند و هرچه اين ارزش در نظر او بيشتر  كند مي چيزي را كه از آن مراقبت مي

) توصـيف  269- 264: 2003او كيفيتي باالتر خواهد داشت. تفكر مراقبتي آنگونه كه ليـپمن( 
  كند داراي پنج جنبه است:مي

 گزاري.... چه چيز براي شما ارزش دارد؟تفكر مبتني بر ارزش. 1

اين جنبه از تفكر مراقبتي، به درك آنچه كه در خودتان، در ديگران و در جهان اطـراف  
پردازد. (من  برايتان ارزش دارد و جستجوي ارزش ذاتي هر چيز فراتر از ارزش مادي آن مي

  كنم). براي ... ارزش قائلم. و يا  من از .... مراقبت مي
 تفكر عاطفي.... شما چه احساسي داريد؟. 2

تان، و تشـخيص اينكـه   فهم و درك احساساتتان در مورد خود، ديگران و جهان اطراف
غالباً خيلي شديد هستند. (من به آنچه صحيح است عالقه دارم يا از آنچـه اشـتباه   هيجانات 

  است بيزارم.)
 تفكر هنجار... واقعيت چيست و در مقابل آن ايده آل چيست؟. 3

آل، و درك و فهم واقعيت هاي مربوط به يك موقعيت و مقايسه آن با موقعيت هاي ايده
تفاده از راهبردهايي براي پل زدن بر روي شكاف ميان تر، قادر بودن به رشد و اساز آن مهم

دانم كه به چـه   واقعيت و ايده آل. ( من در مورد آرمان هايم، ايده هايي دارم...  و اين را مي
  نحوي واقعيات را از آرمان هايم جدا سازم.)

  توانم انجام دهم؟ تفكر فعال.... من چه اقداماتي مي. 4
توانيد، در هر شرايطي، انجام دهيـد،   ود دارد كه شما ميدرك اينكه كارهاي بسياري وج

هـاي خـود را بـه    تا آنچه را كه در جريان است تغيير دهيد، و احساسات، باورهـا و ارزش 
  هارا شكل دهم). كنم تا تفاوت ها معطوف كنيد( من اقدام مي سوي برخي واقعيت

  ي را درك كنم؟توانم عواطف و احساسات ديگرتفكر همدالنه.... چگونه مي. 5
منظور از تفكر همدالنه، نوعي مهارت فكري اسـت، كـه فـرد را قـادر بـه درك دنيـاي       

سازد. در حقيقت سوال اصلي تفكر همدالنه پيرامون اين موضوع است كـه هـر    ديگري مي
اي از منظر ديگري چه تحليلي دارد؟ يا احسـاس ديگـري نسـبت بـه ايـن موضـوع       مسئله

  )lipman, 2003: 264-269;Sharp, 2007:249; Gregory, 2008چيست؟(
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مهارتي نيست كه بشر تازه به كشف اهميت آن نائـل شـده   » تفكر مراقبتي«باوجود آنكه 
باشد، بلكه از ديرباز به انحاء مختلف مورد توجه متخصصان مختلـف خصوصـاً در حـوزه    

نبه از تفكـر،  ) پرداختن به اين جDavey,2012: 52اخالق بوده است؛ حتي بقول سارا ديوي (
نسبت به همتايان خود قدمت بيشتري دارد، امـا متاسـفانه بنـا بـه داليـل متعـددي ادبيـات        

انـد. بـا يـك    هاي ارزشمند آن مبذول داشـته پژوهشي توجه كمتري به تفكر مراقبتي و جنبه
تـوان بـه تفـاوتي كـه در توزيـع توجـه بـه        قياس سطحي و اوليه درميان منابع موجود مـي 

بـرد. ايـن    كري خالق، نقاد و همتاي سوم آنها تفكر مراقبتي وجـود دارد، پـي  هاي ف مهارت
غفلت آشكار در صورتي است كه اهميت اين بعد از تفكر در كنار ساير ابعاد، نه تنها كمتـر  

تجليات اين شيوة فكري ارزشمند و باشد بلكه داراي ارزش حياتي براي بشريت است؛ نمي
رنگ و به همان اندازه تفكر انتقادي يـا خـالق، يـا     يار پردر ساخت قضاوت و داوري ما بس

) است. شارپ دليل مقاومت در برابر شناخت يا ترويج Sharp, 2007:249حتي بيشتر از آنها (
تفكر مراقبتي، خصوصاً در حوزه آموزش و پرورش را عدم مصطلح بـودن ايـن تفكـر بـه     

). واقعيت ايـن اسـت كـه    Sharp, 2007:254داند ( نسبت دو مهارت فكري نقاد و خالق مي
برنامه فلسفه براي كودكان نيز تفكر مراقبتي به خوبي منعكس نشده، حال آنكـه از   حتي در

بايسـت   ) ، تفكر مراقبتـي مـي  Sharp, 2007:245؛ Davey,2005: 52نظر پيشگامان اين برنامه (
ايـن تفكـر بـر     جلوتر از دو همتاي خود در حلقه كندوكاو ديده شود چرا كه همواره سـايه 

شود و براي پرورش آن سطح و سبكي از تفكـر  هاي تفكر انتقادي و خالق ديده ميمهارت
هاي تفكر مراقبتي پـروش   بايست مؤلفه انتقادي و خالق كه مد نظر ليپمن است، نخست مي

داده شود. به همين جهت در اين تحقيق بـا اذعـان بـه اهميـت مطالعـه تفكـر مراقبتـي بـا         
دو دليل به سنجش مهارت فكري مبتني بر ارزش پرداختيم. دليـل   گانه آن، بهجهاي پن مولفه

نخســت اهميــت پــرورش نگــرش ارزشــي در كودكــان بــراي اتخــاذ مواضــع قضــاوت و 
بهتر، و دليل دوم نبود ابزار روا و هنجار براي سنجش مهارت تفكر مراقبتي در گيري  تصميم

فاده از آزمون استاندارد و هنجـار در ارزيـابي   ، و است1394زمان انجام اين پژوهش در سال 
اين ابزار در حال حاضر طي يك طـرح پژوهشـي توسـط    آموزان بود. نگرش ارزشي دانش

) عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي سـاخته و    1396هدايتي (
موعـه  ضـمن اينكـه در مج   شايان ذكر است كه تفكـر مبتنـي بـر ارزش   ست. هنجار شده ا

دهد. لذا هاي آن را پوشش نميگيرد، اما تمام مولفهگانه تفكر مراقبتي جاي ميهاي پنج مولفه
  در ادامه الزم است مفهوم اين مولفة فكري را اندكي بسط و شرح دهيم.  
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  )Valuational thinking(گزاري  تفكر مبتني بر ارزش. 3
) اولـين ويژگـي تفكـر    Caring as Thinking,1995: 8» (مراقبت به مثابه تفكر«ليپمن در مقاله 

 Thinking» (تفكر در آموزش«نامد، وي در كتاب  گذاري ميمراقبتي را تفكر مبتني بر ارزش

in Education, 2003 :264     نام اين جنبه از مهارت تفكر مراقبتي را بـه تفكـر مبتنـي بـر ارج (
بـدليل تاكيـدي اسـت كـه او بـراي      دهد، كه شايد  ) تغيير ميAppreciative thinkingنهادن (

عبارتي ليپمن يك بعد عملي در كنارِ صرفاً ارزش قائل ها قائل بود. بهتحسين و تاييد ارزش
بيشـتر از اصـطالح   » نهـادن تفكر مبتني بر ارج«شدن به چيزي در نظر داشت كه در عبارت 

اقبتي به افتراقي كه متبادر است. وي در توصيف اين جنبه از تفكر مر» تفكر مبتني بر ارزش«
و » اعتبـار دادن «روي چيـزي يـا ميـان    » قيمت گذاشتن«به چيزي و » بها دادن«ديويي ميان 

كنـد. ارزش   شود استناد مي قائل مي» ارزشيابي كردن«و » ارزش دادن«يا ميان » برآورد كردن«
ن اسـت،  داشتن آن، و عزيز نگهداشـتن آ  دادن به چيزي، شامل ارج نهادن به آن چيز، گرامي

كــه ارزشــيابي يــك چيــز، عبــارت اســت از محاســبة ميــزان ســود و منفعــت آن  در حــالي
  ). lipman, 2003 :264-65چيز(

به هرآنچه كـه بـراي مـا ارزش دارد، و مـا بـه آن بهـا       تفكر ارزشي، تفكري است راجع
سـو بـه آن چيزهـايي    پسنديم. ايـن جنبـه از تفكـر ازيـك     كنيم و مي دهيم و تحسين مي مي
تصاص دارد كه به واقع براي ما مهـم هسـتند، و ازسـوي ديگـر بـه تخمـين اينكـه هـر         اخ

موضوعي تا چه اندازه بايد براي مـا مهـم باشـد، و يـا چقـدر بايـد مراقـب آن باشـيم نيـز          
كند. عالوه بر اين، تفكر  پردازد، و با اين كار به تنظيم سلسله مراتب ارزشي فرد كمك مي مي

ها در يك نظام ارزشي نيز توجه خاص دارد. اين بدان معناست  رزشارزشي به ارتباط ميان ا
شود و بـدين طريـق    كه يك متفكرمراقبتي، متوجه تنوع آنچه كه براي او ارزشمند است، مي

هـا پيونـدي متناسـب بـا      كنـد ميـان ايـن ارزش    گيري خود تالش مي در قضاوت و تصميم
  .موقعيت برقرار كند تا بهترين تصميم را اتخاذ كند

سازد. در هر رويدادي،  همچنين تفكر ارزشي ميان امور مختلف پيوندي عميق برقرار مي
كنيم، در  داريم، و يا تحسين و تمجيد مي مي وقتي ما به چيزي بها ميدهيم، يا چيزي را گرامي

حقيقت مشغول ارزش دادن به چيزي براي حفظ روابط هستيم. برخـي متخصصـان حـوزه    
) معتقدنـد حتـي تفكـر    Daniel & Orik, 2011 :423انيل و اوريـك( تفكر انتقادي، همچون د

هاي شناختي اصـيل اسـت، فـارغ از تفكـر ارزشـي و مبتنـي بـر        انتقادي كه يكي از فعاليت
توانـد بـه عنـوان شـكلي از تفكـر       قدرداني نيست، آنها براين باورند كه تفكر انتقـادي مـي  
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پردازد تـا قضـاوت و داوري    اصل ميمند ديده شود كه به بررسي يك حقيقت يا يك  روش
مبتني بر قدر و ارزش را شكل دهد. صحت ارتبـاط ميـان تفكـر نقـاد و تفكـر ارزشـي تـا        

نوعي از ) Cooperrider & Srivastva, 1987 :129-169كوپريدر و اسريواستا(اي است كه  اندازه
قطه آغاز نقد، اشاره كنند كه در آن ن را مطرح مي» نقد مبتني بر ارج نهادن«نقد تحت عنوان 

برخالف تفكـر  باشد. به نكات برجسته و ارزشمند هر چيز  و تعيين آنچه بايد تغيير كند مي
هاي يـك پديـده    ها و فوايد و زيبايي نهادن، ارزش انتقادي، در تفكر مبتني بر قدرداني و ارج

  گردد. برجسته مي
قائل شدن براي يك چيز بـه   در ادبيات تفكر ارزشي يا تفكر مبتني بر ارج نهادن، ارزش

باشد، نه صرفاً دوست داشتن يا تقليد از  معناي به شدت ارج نهادن و بهادادن به آن چيز مي
سايرين در تحسين و تمجيـد يـك پديـده. دراينجـا يـك درك عميـق از ارزش و چرايـي        
ارزشمندي يك چيز وجود دارد و اين درك عميق برگرفته از ابعـاد شـناختي ايـن هيجـان     

) بـه آن اشـاره   249 :2007بت به آن چيز است. جنبه ديگري از تفكر ارزشي كه شـارپ( نس
هـاي   هـاي ارزشـمند، رفتارهـا و كيفيـت     به ارزش موضوعات انتزاعي نظير نگرش كند، مي

هاي متفاوت جوامع مختلف تواند به ارزش پردازد. دراينجا شخص مي شخصي ارزشمند، مي
هاي فرهنگي اجتمـاعي   و رسوم، روابط، قوائد و يا ارزشنگاه وسيعي داشته باشد، و آداب 

ها تأمل كند. همچنين هـر فـرد    آنان را مورد نظر قرار دهد و در چرايي و كاركرد اين ارزش
هـاي  توانـد ارزش  بواسطة آزمون و تحليل آن چيزهايي كـه بـراي خـودش معنـا دارد، مـي     

  معنا ببخشد.  ها و رفتارهاي خودشخصي خود را تصريح كند، و به نگرش
قـي اسـت. ايـن تفكـر     تفكر ارزشي، غالباً نخستين گام در استقرار شخصي اصول اخال

سازد تا نسبت به ابعاد اخالقي تجارب خـويش و   همان چيزي است كه كودكان را قادر مي
). بـدون  l, 2009: 219Marshaحتي فرايند كندوكاو امور حساس و متوجـه شـوند مارشـال (   

كنـد،   اي هنجار كفايت نمي امر اخالقي، به تنهايي براي ساخت جامعهشك آگاهي نسبت به 
بلكه ارزش قائل شدن براي امور اخالقي تا مرز مقيد شدن به انجام فعل اخالقي اسـت كـه   

  شود.سبب استقرار واقعي و ماندگار تفكر اخالقي مي
كسـي همـراه   بطوركلي مفهوم مراقبت معموالً با ارزش و بها قائل شدن براي چيزي يـا  

ها و آرزوها جزء اساسي مراقبت نيسـتند،   ) معتقد است كه خواسته18 :2004است. شارپ (
اند. اين اعتقاد بدان معناست كه وقتي ما بـه چيـزي توجـه     گذاري شده بلكه در مراقبت پايه

داريم صرفاً بدليل نياز شخصي بدان چيز نيست، بلكه واقعيت اين است كه ما به چيزهـايي  
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دهيم كه براي ما ارزش توجه و مراقبت دارند. بنابراين عنصر مراقبت يـا در   نشان ميتمايل 
كند كه چه چيز براي يك نفر عزيـز و ارزشـمند اسـت.تفكر     بيني مي فكر چيزي بودن پيش

گيـرد.   ارزشي، در اثر تحقيق و بازانديشي روي آنچه كه براي فرد مهم اسـت، صـورت مـي   
هـم  » ارزش«هاي متنوع باشد، اما اينكه اين اميال درخواستممكن است فرد داراي اميال و 

ديگري است كه نيازمند بررسي و پژوهش توسط فرد در يـك تعامـل   تلقي شوند، موضوع 
) معتقد است تنها در پرتو ايـن بازانديشـي و تحقيـق    1980مستدل با سايرين است. ليپمن (

هاي كنـدوكاو انتقـادي در   حلقهشوند.  هاي ذهني به حقايق عيني نزديك مياست كه ارزش
هـاي عينـي   گيـري كه افراد از سوگيري ذهني به سـمت جهـت   كالس درس فرصتي است

  حركت كنند.
اسـت و فهـم پديدارشناسـانة واژة    )»Intentionalالتفـاتي ( «ها غالبـاً  تفكر در باب ارزش

زشـي  گـذارد (يـا بـه گونـة ار     ، به اين معناست كه كسي كه به چيـزي ارزش مـي  »مراقبت«
 sharp, 2004كند( انديشد)، معموالً آگاهانه  و تعمداً توجه خود را به آن چيز معطوف مي مي

). ويژگي قصدمند بودن يا حيثيت التفاتي به اين معناست كه انديشـه و آگـاهي همـواره    18:
متعلقي دارد و به عنوان يك كنش آگاهانه كه همواره رو به سوي چيـزي دارد. در رويكـرد   

هاسـت.  تفكر ارزشي، اساساً فراينـد تصـريح و تحقـق ارزش   » فلسفه براي كودكان«تربيتي 
ها كه بـه خـوبي    اي از فعاليتكودك به روشي كامالً شفاف و هشيارانه و از طريق مجموعه

هايي كه براي او مهم هستند را كشف نموده اند، انواع ارزش براي همين منظور طراحي شده
  برد. و به چرايي ارزش آنها پي مي

  
  حلقه كندوكاو و پرورش تفكر مبتني بر ارزش 1.3

هـا، امكـان    ويژگي خاص و برجسته حلقه كندوكاو فلسفي اين است كه بجاي ارائـه ارزش 
هاي بحث فـراهم نمـوده و بـيش از آن امكـان تجربـه       توجه به آنها را در قالب برانگيزاننده

  گويد: ) مي131: 2003ليپمن (سازد.  ها را در ميان كودكان و نوجوانان مهيا مي ارزش
همانطور كه يك قطعه موسيقي انعكاس تفكر در اصوات است، و يك داستان مكتـوب  

هاسـت، پـس    انعكاس تفكر در زبان است، و يك تابلو نقاشي انعكاس تفكر در نقـش 
توانـد در   باشـد. و هـيچ نقاشـي نمـي     هـا مـي   تفكر مراقبتي نيز انعكاس تفكر در ارزش

ها باشد(و بـراي آنهـا   تفكر را منعكس سازد، مگر اينكه قادر به تحسين رنگ اش نقاشي
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بايسـت قـادر بـه     ها، فرد ابتدا مـي ارج قائل باشد)، بنابراين براي انديشه در باب ارزش
  گردد، باشد شناخت و تحسين آنچه كه ارزش محسوب مي

تواننـد از   مـي  كنند تنهـا در صـورتي   افرادي كه در گفت و شنود فلسفي نيز شركت مي
وگوي خود توفيق حاصل كنند كه براي كندوكاو ارزش و بهـاي زيـادي قائـل     فرايند گفت

باشند. اگر آنها در مورد حداقل برخي امور قائل به كندوكاو و تحقيق نباشند، حقيقتـاً مسـير   
توان روي امـور بـه مباحثـه نشسـت كـه       وگو را مسدود خواهند نمود. تنها زماني ميگفت

اشيم آن امور را از زواياي مختلف مورد تحقيق و بررسـي قـرار دهـيم. عـالوه بـر      حاضر ب
وشـنود و پـژوهش فلسـفي بـراي كاوشـگري جمعـي وجـود دارد، در         ارزشي كه در گفت

هـايي   هاي كندوكاو فلسفي، يكي از مباحثات جدي و رايـج، پيرامـون موقعيـت    حلقه تمامي
هـاي شخصـي و    هـا، و افتـراق ارزش   است كه كودكـان و نوجوانـان را بـه كشـف  ارزش    

كنند. اين موضوع حاكي از آن است كه تفكر مراقبتي، بـه عنـوان يـك     اجتماعي دعوت مي
ــور ــرش ارزش مح ــيvalue-oriented( نگ ــرح م ــتان )، مط ــد. در دل داس ــاير  باش ــا و س ه

ها  مرينتوان با ت هاي فكري اين برنامه، ابعادي از تفكر ارزشي نهفته است كه مي برانگيزاننده
گيرد، توجه كودكان و نوجوانان را  و مباحثات متعاقبي كه در ميان اعضاي گروه صورت مي

هـاي بحـث در    هـاي محـرك   به اين بعد از مسائل جلب نمود. يكـي از مهمتـرين ويژگـي   
اي كـه او   هاي كندوكاو فلسفي، قرابت آنها با زندگي طبيعي مخاطب اسـت، بـه گونـه    حلقه

؛ و بـه حقيقـت   صحبتان خود را در آينه مباحثات دنبال نمايـد   ود يا همهاي خ بتواند دغدغه
هاي مستتر در آن. كـودكي   هيچ زندگي طبيعي بازسازي نخواهد شد، مگر با توجه به ارزش

هاي وجودي خـويش و جهـاني كـه در آن     هاي زندگي نسبت به ارزشكه از نخستين سال
هايي كه نيازمند تصميم تفاوت موقعيت شود قادر ميشود،  زندگي مي كند متوجه و آگاه مي
گـرا،   و بجاي آنكه صرفاً در مراحل رشد اخالقي منفعت ،اخالقي خاص است را درك كند

رسـد كـه بدانـد قواعـد     پسند تثبيت گردد، به اين سـطح از ادراك مـي  گريز يا و جامعه تنبيه
داشته باشد. با اين آگاهي توانند كاركردي متفاوت  اخالقي در بسترهاي موقعيتي مختلف مي

تواند از قواي تفكر منطقي و خالق خود در كنـار تفكـر مراقبتـي بهـره بگيـرد و       كودك مي
  شايسته ترين تصميم متناسب با آن موقعيت را اتخاذ كند.
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  پژوهش ةپيشين. 4
هاي مختلف آن براي زندگي بشر دارند بنابه به رغم اهميت وافري كه تفكر مراقبتي و جنبه

هاي داليل چندي از جمله كمبود ابزار سنجش، تاكنون تحقيقات اندكي در خصوص روش
هـا صـورت گرفتـه اسـت. بيشـتر      پرورش تفكر مراقبتي و يا تفكر ارزشـي و سـاير مولفـه   

تحقيقات موجود در قالب پرورش اخالقي قرار دارند كه به آزمون مراحـل رشـد اخالقـي    
مطـرح  » با صـداي متفـاوت  «راقبتي نوعي از اخالق را اند حال آنكه تفكر مكولبرگ پرداخته

هـاي ارزيـابي و تربيـت اسـت. يكـي ازنزديكتـرين       سازد كه نيازمند بازنگري در شـيوه مي
در  2011) و همكـارانش در سـال   Chien-Taoها به كار اخيـر توسـط چـين تـائو (    پژوهش

پاس (تفكر ارزشي) را از مدارس تايوان به انجام رسيد كه در آن تفكر مبتني بر قدرداني و س
) بسط و پـرورش دادنـد. ايـن    4Dاي ( طريق كندوكاو مشاركتي براساس فرايند چهار مولفه

  چهار حوزه عبارت بودند از:
 قدرداني و ارزش گذاردن به بهترين چيزي كه وجود دارد. ـ

 باشد. بيني آنچه كه ممكن است وجودداشته  پيش ـ

 وگو راجع به آنچه كه بايد باشد. گفت ـ

 ». آنچه كه در آينده خواهد بود«القيت در خصوص خ ـ

در هر مرحله از انديشه راجع به اين چهار حوزه، افراد در خصوص آنچه كه در زندگي 
وگـو بـا ديگـران بـه      انديشند و اين انديشه را از طريـق گفـت   كنند عميقاً مي خود درك مي
هاي كنـدوكاوي   ت در حلقهگذارند. نتايج اين پژوهش نشان داد كودكان با شرك اشتراك مي

پردازانـي در   نهـادن و سـپاس متمركـز اسـت، بـه ايـده       كه روي پرورش تفكر مبتني بر ارج
ها و آنچه كه بايد در زندگي مورد قـدرداني و تحسـين قـرار گيـرد مبـدل       خصوص ارزش

اند،  توانند با استناد به موضوعاتي كه در زندگي خود تجربه نموده شوند. آنها به خوبي مي مي
هاي بسياري برمبناي تفكر ارزشي و قدردان توليد نمايند. قرابت موضوعات مورد بحث  ايده

گـذاري موضـوعات    با زندگي واقعي كودكان و ايجاد مجال براي طرح نظرات و به اشتراك
مهم و برجسته ذهن با ساير دوستان، حلقه كندوكاو را به فضايي جذاب براي مشـاركت در  

  كند.  مباحثات تبديل مي
)به بررسي اثربخشي برنامه آموزش فلسفه بـراي كودكـان بـر    1392پيراني (در ايران نيز 

آموزان پسرپرداخت. نتـايج  خودبازداري هيجاني،قضاوت اخالقي ورضايت از زندگي دانش
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نشان داد كه اجراي برنامه فلسفه براي كودكان عالوه بر سـاير متغيرهـا بـر رشـد قضـاوت      
در  )1389(نتـايج پـژوهش مرعشــي و همكــاران  ر مثبت داشته است.اخالقي كودكان تاثي

حلقه نشانگر آن است كه اجراي برنامه آموزش فلسـفه بـه كودكـان بـه روش شهر اهواز نيز
. جهـاني  داشـته اسـتپايه پنجم آموزان رشد قضاوت اخالقي دانشكندوكاو تاثير مثبتي بر 

راي كودكان بـه شـيوة حلقـه كنـدوكاو را بررشـد      )طي پژوهشي تاثير برنامه فلسفه ب1386(
ضمن تاكيد ) در پژوهشي 1391دايتي و زريباف(آموزان نشان داد.ههاي اخالقي دانشمنش
هاي معنوي و رشد اين جنبه ازهوش كه با ارزشامكان  ، هوش معنوي پرورشضرورت بر

و  شـخص كردنـد  را از طريق برنامه آموزشي فلسفه بـراي كودكـان م   اخالقي سروكار دارد
اي شـيوه  ،برنامه فلسفه براي كودكان هم از نظر روش شناسي و هـم اصـول   نشان دادند كه

) نيـز  1394. گرگـري و واحـدي (  ددهارائه ميبراي پرورش اهداف هـوش معنوي  كارآمد
   آموزان دختر دوره متوسطه اول نشان دادند.تاثير اين برنامه رابرهوش اخالقي دانش

اسـت. اولتـف و   اي در اين زمينه صورت گرفتـه ان نيز مطالعات گستردهدر خارج از اير
هـاي اخالقـي دربرنامـه    ) به بررسي تاثيرتوانايي تفكربرويژگـي Olthef&Riffe, 2008رايف (

آموزان هاي اخالقي دانشآموزشي فلسفه براي كودكان پرداختند. نتايج نشان داد كه ويژ گي
تفكرآنان بوده است و همپوشاني بااليي ميان تفكـر مراقبتـي و   به شدت تحت تاثير توانايي 

هـاي كنـدوكاو   خصوصاً تفكر ارزشي با هوش اخالقي وجود دارد، آنها مشـاركت درحلقـه  
اند.دومبايسـي و همكـارانش   كالسي را روش مناسبي بـراي پـرورش ايـن تفكـر ذكركـرده     

)Dombayci, 2010  كـري اسـت كـه مـي توانـد      )به اين نتيجه رسيدند كه تفكـر مراقبتـي تف
تفكرخالق وانتقادي را تقويت كند، ولي اهميت اين نوع تفكر در عملكرد اخالقي به مراتب 

) نيز برنامـه فلسـفه بـه    Ofsted, 1997از دو همتاي خود بيشتراست.درگزارش بازرسيافستد(
در پـژوهش  هاي اخالقي واجتمـاعي كودكـان تـاثير مثبـت دارد.    كودكان برپرورش ويژگي

انـد  در هنــد انجـام داده  )Sanjana & Whitebread, 2005( بريـديتاري كه سـانجانا و وديگ
هـاي اسـتدالل اخالقي و اجتمـاعي  تأثير برنامة درسي فلسفه براي كودكان در رشد مهارت

آمــوزان در  . نتـايج پـژوهش بيـانگر عملكـرد بهتـر دانــش      گرديدآموزان بررسي در دانش
آمــوزان شــركت كننــده در ايــن     اختي و اخالقي است و دانشهاي اجتماعي، شنمهارت

 .هاي فوق را در زندگي روزانه دارندشان و مهارتهايبرنامه توانايي كاربرد آموخته
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  پرسش اصلي پژوهش. 5
آمـوزان پسـر   هـاي كنـدوكاو فلسـفيچه تـاثيريبر نگـرش ارزشـي دانـش       مشاركت در حلقه

  دارد؟  پايةهفتم
  
  جزئى پژوهشهاي  پرسش 1.5

هـاي مـذهبي   هاي كندوكاو فلسفيچه تاثيريبر ميزان گـرايش بـه ارزش  مشاركت در حلقه .1
  آموزان دارد؟دانش
 هـاي  هاي كندوكاو فلسفي چـه تـاثيريبر ميـزان گـرايش بـه ارزش     مشاركت در حلقه.2

  آموزان دارد؟اجتماعي دانش
 هـاي گـرايش بـه ارزش   هاي كندوكاو فلسفي چه تـاثيريبر ميـزان  مشاركت در حلقه .3

  آموزان دارد؟مردمي دانش
 هـاي هاي كنـدوكاو فلسـفيچه تـاثيريبر ميـزان گـرايش بـه ارزش      مشاركت در حلقه. 4
  آموزان دارد؟شناختي دانش زيبايي
هاياقتصادي هاي كندوكاو فلسفيچه تاثيريبر ميزان گرايش به ارزشمشاركت در حلقه. 5
  آموزان دارد؟دانش
هـايحوزه  هاي كندوكاو فلسفيچه تاثيريبر ميزان گـرايش بـه ارزش  لقهمشاركت در ح. 6

  آموزان دارد؟دانش در دانش
 هـاي هاي كندوكاو فلسفي چه تـاثيريبر ميـزان گـرايش بـه ارزش    مشاركت در حلقه. 7
  آموزان دارد؟جويانه دانشلذت
ايحوزه هـ هاي كندوكاو فلسفيچه تاثيريبر ميزان گـرايش بـه ارزش  مشاركت در حلقه. 8

  آموزان دارد؟قدرت دانش
 هـاي  هاي كندوكاو فلسفي چه تـاثيريبر ميـزان گـرايش بـه ارزش    مشاركت در حلقه. 9

  آموزان دارد؟خانوادگي دانش
 هـاي  هاي كندوكاو فلسفي چه تاثيريبر ميـزان گـرايش بـه ارزش   مشاركت در حلقه .10

  آموزان دارد؟سالمتي دانش
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  شناسي . روش6
آزمون با گـروه گـواه بـود.    پس - آزمونپژوهش نيمه تجربي، از نوع پيشاين  پژوهش،يك 

آزمـون (آزمـون   پس از انتخابتصادفي گروه آزمايشي و گروه گواه، ابتدا ازهردو گـروه،پيش 
هاي شخصي) به عمل آمده وسپس گروه آزمايش درمعـرض متغيرمستقل(مشـاركت   ارزش

براي هردو گروه پس آزمون اجرا شد،  هاي كندوكاو فلسفي) قرارگرفت ودرنهايتدر حلقه
 ها مشخص شود.تا اثر اجراي برنامه در گروه

  
  گيري جامعه و نمونه آماري و روش نمونه 1.6

جامعه آماري اين پژوهش رادانش آموزان پسر پايه هفتم دبيرسـتان (دوره اول) ناحيـه يـك    
امعـه مـورد نظـر    ) تشكيلداده و حجم ج1394- 1395آباد درسال تحصيلي  (شهرستان خرم

آموزان پسـر بودنـد كـه بـه     نفر از دانش 50نفربوده است. نمونه آماري اين پژوهش  1483
نفري)گواه و آزمـايش قـرار   25گيري تصادفيانتخاب شدندو سپس در دو گروه(روش نمونه

هـاي تربيـت مربـي پژوهشـگاه علـوم انسـاني و       گرفتند.محقق پيش از اجراي برنامه، دوره
 ي را طي و جلسات را تحت نظارت اساتيد اجرا نمود.مطالعات فرهنگ

  
 آوري اطالعات وروايي و پايايي ابزار ابزارجمع 2.6

هاي شخصي شري و ورما كه در اين پژوهش براي سنجش تفكرارزشي از پرسشنامه ارزش
شود،بهره گرفته شد. اين پرسشنامه داراي ده زيرمقياس است خوانده مي PVQبطور اختصار 

ازطريـق سلسـله    PVQكه توسط دكتـر ابوالفضـل كرمـي هنجاريـابي شـده اسـت. اعتبـار        
% بـه دسـت آمـد،اين همبسـتگي     64هاي نمونه به دست آمد.رتبه ضريب همبستگي  ارزش

  بري است.ابزاركامال معتPVQ% معنا داراست بنابراين مي توان گفت كه5درسطح 
مشـخص شـده اسـت، اول اينكـه پايـايي آن توسـط        PVQپايايي: دو شاخص پايـايي  

 kuder) با استفاده ازتحليل واريـانس كـه هماننـد روش كـودر ريچاردسـون(     Hoytهويت(

Richardsonمـاه  11آزمون مجدد، كه يكي بـا فاصـله   - ) تعيين شده است. دوم پايايي آزمون
 ده پايايي آن را تعيين كرد.بنـابراين درحـال حاضـر سـه    وديگري بعد ازدوماه ديگرانجام ش

موجود است.همبستگي هاي پايايي به دست آمـده پـس ازيـك    PVQهمبستگي پايايي براي
فاصله زماني سه ماهه نسبتا باال هستند.ارزش هاي مـذهبي ووجهـه خـانوادگي بـه ترتيـب      
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%) است.ضـريب  53(% هستند.كمترين پايايي مربوط به ارزش قدرت85% و82داراي پايايي 
% است.درپژوهش حاضر نيـز  بـا اسـتفاده از روشـكودر     60پايايي مقياسهاي ديگردرحدود 

ــايي        ــادير پاي ــد مق ــبه گردي ــاس محاس ــر مقي ــر زي ــه ه ــوط ب ــايي مرب ــون پاي ريچاردس
%متغيير بودند .با وجود اينكه ضريب هاي پايايي باالتربا كـاهش خطـاي معيـار    83%تا72بين

درزمينه متغيرهاي شخصيتي غيرعقلي مي تواند با دقت اندازه گيري خود،دقت اندازه گيري 
 ابزارپايايي براي اندازه گيريPVQدرزمينه هوش وپيشرفت باشد.بنابراين نتيجه مي گيريم كه

 متغيرهاي پيچيده مانند ارزشها است.

 

  روش اجرا 3.6
 20او دربـه روش حلقـه كنـدوك   » فلسفه براي كودكـان «درپژوهش حاضراز رويكرد تربيتي

شـد.براي اجـراي ايـن    اي(هر هفته دو جلسه) با گروه آزمايش بهره گرفتـه دقيقه 45جلسه 
) استفاده شد. در اين تحقيق 1- 2- 3هاي فكري (فيليپ كمهاي كتاب داستانبرنامه از داستان

هايي كه متمركز بر يك يا چند مفهوم ارزشي اسـت اسـتفاده شـود.    تالش شد كه از داستان
هاي مستتر در هر داستان گاهي در يك جلسه و گـاهي حتـي تـا سـه     ون ارزشبحث پيرام

كنندة زمان كار رويمفاهيم بود ميزان نياز، اشتياق و انجاميد. آنچه كه تعيينجلسه به طول مي
آموزان در مباحثات بود. در تمامي جلسات دانش آموزان بـه صـورت   مشاركت فعال دانش

آمـوزان قرائـت   د. متن داستان معين شده توسـط دانـش  نشستنحلقه رودر روي يكديگر مي
آموزان گرفت و دانششد وپس از آن بحث و گفتگو در بين اعضا باطرح سوال شكل مي مي

هـاي  با تأمل روي مفاهيم ارزشي، و بحث و گفتگو با يكديگر به شناخت و ارزيـابي ارزش 
  شدند.شخصي و سلسله مراتب ارزشي خود تشويق مي

  به تفكيك جلسات به صورت ذيل اجرا شد:اين برنامه 
اول:معارفه،شرح برنامه و اهداف آن واجراي پيش آزمـون (پرسشـنامه ارزشـهاي     جلسه

شخصــي) بــه همــراه اجــراي يــك جلســه از حلقــه كنــدوكاو بصــورت امتحــاني بــراي   
  آموزاندانش آشنايي

قواعـدي بـراي   آموزان خواسته شد كه جلسه دوم: با توجه به تجربه جلسه قبل از دانش
اجراي بهتر جلسات وضع كنند و ضمن يادداشت آنها روي برگه، آن را در كـالس نصـب   
نمايند. مواردي همچون احترامبه افكاروعقايد همديگر، حتي عقايد مخالف و متفاوت، تفكر 
و تأمل قبل ازصحبت كردن، ارائـه دليـل محكـم و منطقـي بـراي اعـالم نظـرات مخـالف         
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هـا  يك نفر بايد صحبت كند، و مشـاركت فعـال در طـرح پرسـش     وموافق،درهرزمان فقط
ها وتبادل افكارونظرات.از اين جلسه به بعد،با رعايت قواعد و اصول الزم در اجراي وبحث

گري مربي دراجرا،مفاهيم مختلف حلقه كندوكاو از طرف دانش آموزان و ايفاي نقش تسهيل
آمـوزان گـروه   مربوط به داستانهابه دانش هايهاي فلسفي و فعاليتارزشي در قالب داستان

آمـوزان  آزمايش ارائه گرديد،بدين صورت كه مطالب ارزشي در قالب داستان  توسط دانش
گرديد. بحث و ها، ابهامات يا نظرات آنان دريافت و ثبت ميشد و سپس پرسشخوانده مي

هايت درك كودكان از گرفت و در نهاي منطقي شكل ميآموزان با استداللگفتگو ميان دانش
شد. شرح جلسات بودند در قالب يك جمله دريافت ميآنچه در طي هر جلسه كسب كرده

است. همچنين جهت جلوگيري از اثـرات  ارائه شده 1و موضوعات مورد كندوكاودر جدول
آموزان گروه آزمايش تقاضا گرديد تا پايان دوره آموزشي، در فاصله ميان اي از دانشمداخله
كالسـان گـروه گـواه    هـاي كنـدوكاو بـا هـم    ت از طرح مطالب مورد بحث در حلقـه جلسا

  خودداري نمايند.

  . شرح جلسات حلقه كندوكاو1جدول 

  موضوع ارزشي كه در كالس بحث شد  عنوان داستان  جلسات

معارفه،شرح برنامه واهداف آن، اجراي   جلسه اول
    يك جلسه آزمايشي و اجراي پيش آزمون

 جلسه دوم
تبيين قواعد و شروع جلسات با داستان 

 النه پرنده
  زيبايي شناسي

  توجه به احساسات ديگران (همدلي)
  شبي زير ستارگان جلسه سوم

  چاقو جلسه چهارم

 داريمديريت هيجانات ، انسانيت و مردم بد خلقي جلسه پنجم و ششم

 طبيعتارزش روابط خانوادگي، رابطه با  ارتباط جلسه هفتم و هشتم

 جلسه نهم و دهم
مردي كه نمي توانست صورتش راكنترل 

 كند
 تظاهر، دورويي، زبان بدن

 مغازه چند منظوره جلسه يازدهم و دوازدهم
هاي فرهنگي، دموكراسي و آزادي ارزش

 بيان وافكار

 قارچ جلسه سيزدهم و چهاردهم

هاي سلسله مراتب ارزشي (ارزش
  اقتصادي، سالمتي، اخالقي و ...)

  گيريتنگناهاي اخالقي و تصميم
 مراقبت از حيوانات

جلسه پانزدهم و شانزدهم و 
 هفدهم

 بال دار
  دوستي واقعي،

  دگرانديشي و همدلي،
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  گويي و قدرت نمايي(پديدة قلدري)دروغ
 حقوق حيوانات

 ترول جلسه هجدهم و نوزدهم

  شوخي نامناسب،
  مسئوليت پذيري،

 تفاوت صداقت با صداقت محض

 بيستمجلسه 
هاي اجراي پس آزمون(پرسشنامه ارزش

شخصي) و گفتگو و دريافت نظرات در 
 هاي كندوكاوخصوص مشاركت در حلقه

 

  
  هاي پژوهش يافته. 7

- هاي آماري مناسـب، بـا اسـتفاده از آزمـون كلمـوگروف     براي استفاده صحيح از شاخص
مقادير به دست آمده براي بررسي شد، متغيرهاي مورد مطالعه اسميرنف، نرمال بودن توزيع 

)، لذا فرض نرمال بـودن توزيـع متغيرهـا    P<05/0(نبودنددار محاسبه شده معني zآمارههاي
) شـاهد (آزمونباگروهگواهپس - آزمونشيپيشيآزما) مهين(نكهازطرحشبهيباتوجهبهابود.برقرار 

  ).339: 1382برده شد(دالور،انسبهكاريلكواريتحل،قيتحقيهاĤزمونياستفادهشدهبرا
  
  كلي هيفرض 1.7
 پسـر پايـه هفـتم    آمـوزان  رشد نگرش ارزشـي دانـش   بر كودكان يبرا فلسفه آموزش برنامه

  .دارد ريتاث

  ها هاي شخصي آزمودني ارزشميانگين و انحراف معيار نمرات  .2جدول

 نوع آزمون
 مجذور اتا داريسطح معني F  گواه گروه آزمايش گروه

       انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين
 84. 11.60 81. 11.30 پيش آزمون

 82. 11.50 42. 19.00 پس آزمون 0.981 0.001  2402.765

 

دهد، در پـيش آزمـون، ميـانگين و انحـراف معيـار      نشان مي2همانطور كه نتايج جدول 
 اسـت  84/0و  60/11، گروه گواه 81/0و  30/11هاي شخصي گروه آزمايش نمرات ارزش

و  19هاي شخصي گروه آزمـايش  و در  پس آزمون، ميانگين و انحراف معيار نمرات ارزش
بـين گروهـي    Fباشد. مقادير به دست آمده براي آمارهمي 82/0و  50/11و گروه گواه  42/0

)، لـذا چنـين   p ،765/2402 =F>001/0دار اسـت( ، معنـي α=001/0محاسبه شده، در سطح 
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)  بـه طـور   19هـاي شخصـي گـروه آزمـايش(    نمـرات ارزش  شود كه ميـانگين استنباط مي
) بيشتر است. همچنين اندازه اثـر محاسـبه   50/11داري  از ميانگين نمرات گروه گواه( معني

درصد واريانس  98حدود كودكانيبرنامهĤموزشفلسفهبرا) حاكي از آن است كه 981/0شده (
كلـي    ج به دسـت آمـده فرضـيه   كند. با توجه به نتاي هاي شخصي را تبيين مينمرات  ارزش

  گيرد. تحقيق مورد تاييد قرار مي
  
  هاي جزئي هيفرض 2.7

 اجتمـاعي،  ،مـذهبي گانه( هـاي ده  ارزشنگـرش   زانيكودكانبرميبرنامهĤموزشفلسفهبرا. 8.2.3
زيبايي شـناختي، اقتصـادي، دانـش، لـذت جويانـه، قـدرت، وجهـه خـانوادگي و          مردمي،
  .ردارديآموزانتاثدانش)سالمتي

 ميانگين و انحراف معيار نمرات ارزش مذهبي: 3دولج

  نتايج آزمون تحليل كواريانس   و هادر بين آزمودني

  نوع آزمون  ارزش
 گواه گروه  آزمايش گروه

F  سطح 
انحراف   ميانگين  مجذور اتا  داري معني

انحراف   ميانگين  معيار
  معيار

  مذهبي
 0.871 0.001 316.391 2.38 11.92 1.67 11.76 پيش آزمون

       2.50 11.80 1.46 20.04 پس آزمون

  اجتماعي
 2.38 11.48 2.00 12.00 پيش آزمون

218.077 0.001 0.823 
 1.91 11.84 1.76 19.00 پس آزمون

  مردمي
 2.38 11.48 2.00 12.00 پيش آزمون

193.025 0.001 0.804 
 1.91 11.84 1.76 19.00 پس آزمون

زيبايي 
  شناختي

 2.21 11.16 2.61 11.04 پيش آزمون
247.672 0.001 0.841 

 2.23 11.28 1.58 19.52 پس آزمون

  اقتصادي
 2.06 11.92 2.16 11.40 پيش آزمون

327.578 0.001 0.875 
 1.56 11.52 1.21 18.72 پس آزمون

  دانش
 1.78 11.40 1.77 11.16 پيش آزمون

161.409 0.001 0.774 
 1.62 11.28 2.25 18.40 پس آزمون
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  جويانه لذت
 2.18 11.64 1.93 11.08 پيش آزمون

198.805 0.001 0.809 
 2.55 10.88 1.28 18.28 پس آزمون

  قدرت
 2.17 11.16 2.20 11.12 پيش آزمون

208.728 0.001 0.816 
 2.17 10.88 1.53 18.00 پس آزمون

وجهه 
  خانوادگي

 2.10 11.56 2.23 10.84 پيش آزمون
226.102 0.001 0.828 

 1.87 11.56 1.62 19.16 پس آزمون

  سالمتي
 1.99 11.96 2.68 11.04 پيش آزمون

247.839 0.001 0.841 
 1.62 12.28 1.65 19.72 پس آزمون

 

بـين   Fهاي دهد، مقادير به دست آمده براي آمارهنشان مي 3كه نتايج جدول  گونههمان
)، لذا چنـين اسـتنباط   P>001/0(هستنددار ، معنيα=001/0گروهي محاسبه شده، در سطح 

هاي شخصي در هر ده مقياس از گروه گواه بيشتر اسـت.  كه ميانگين نمرات ارزششود مي
ها حاكي از آن است كـه برنامـه آمـوزش    همچنين اندازه اثر محاسبه شده در تمامي مقياس

كند. با توجه به نتايج  حد زيادي واريانس نمرات  ارزشي را تبيين مي فلسفه براي كودكان تا
  گيرند. هاي جزئي تحقيق نيز مورد تاييد قرار مي به دست آمده فرضيه

 

  گيري نتيجه. 8
هاي كندوكاو فلسفي بر تفكـر ارزشـي   اين پژوهش با هدف بررسي تاثير مشاركت در حلقه

م شد. نتايج پژوهش نشان داد  كـه ايـن مشـاركت    آباد انجاآموزان پسر شهرستان خرمدانش
موجب بهبود تفكر ارزشي دانش آموزان گروه آزمايش شده است. اين  يافتـه  بـدين معنـا    

هاي كندوكاو به بحث و گفتگو  روي مضامين ارزشي است  كه دانش آموزاني كه  در حلقه
مسائل  مختلـف  ارزشـي و   اند و تأمل و تدبر روي هاي  فلسفي پرداختهبرگرفته از داستان

بندي آنها را در هاي شخصي و اولويتاند،  ظرفيت تشخيص ارزشاخالقي را تجربه نموده
هاي  اين پژوهش تا حـدودي همسـو بـا    اند. يافتهسلسله نظام ارزشي خود را كسب نموده

هاي اخالقي، گران در خصوص پرورش ارزشنظران و پژوهشتحقيقات بسياري از صاحب
، 1391، 1389؛ هـدايتي،  1389؛ مرعشي و همكـاران، 1392و اجتماعي است(پيراني، معنوي
  مي باشد. Dombayci,2010؛Olthef&Riffe, 2008؛ 1386؛ جهاني،2015
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ريزان تربيتي بوده تا آنجا كـه در  توجه به پرورش نظام ارزشي ازديرباز در انديشه برنامه
از جمله سطوح بـاالي شـناخت و تفكـر    گذاري به امور سلسله مراتب شناختي بلوم ارزش

دانـد و آن را در  گذاري را جزء اهداف طراز باالي عاطفي ميشود. بلوم ارزشمحسوب مي
دهدكه هـر يـك   بندي و تبلور ارزش در شخصيت قرار ميگذاري، سازمانسه سطح ارزش

رسـالت  هاي آموزشي رايج و سنتي تا كنـون در ايفـاي   نيز داراي مراحلي هستند. اما روش
هاي شخصـي و  آموزان درخصوص شناسايي دقيق ارزشخود مبني بر پرورش تفكر دانش

اند، لـذا معضـالتي   ها به نسبت سايرين چندان خوب عمل نكردهچرايي انتخاب اين ارزش
هـا و  گيـري هاي بيگانه و تهاجم فرهنگي، و يـا ضـعف در تصـميم   همچون پذيرش ارزش

آموزان آنها را به سمت رفتارهاي ضد ارزشي سـوق  دانشهاي ارزشي اغلب در بين داوري
هـا و ارزشـيابي امـور    اگر تفكر سطح باال شـامل ارزش ) معتقد است 1995ليپمن (دهد.مي

توجهي اسـت،  اهميتي و بيتفاوتي، بيشود كه موضوع آن بي نباشد، تبديل به رويكردي مي
گيـرد.   تفـاوتي قـرار مـي   ورد بـي و اين بدان معناست كه حتي خود تحقيق و كندوكاو نيز م

هايش  پرورش تفكر مراقبتي و خصوصاً تفكرارزشي فرد را با شناسايي و آزمون نظام ارزش
  ). Dombayci, 2010(سازد قوي مي

هاي كندوكاو فلسفي همچنين نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه مشاركت در حلقه
 مردمـي،  اجتمـاعي،  ،مـذهبي هـاي   حوزهآموزان در ي دانشارزشتواند سبب بهبود نگرشمي

زيبايي شناختي، اقتصـادي، دانـش، لـذت جويانـه، قـدرت، وجهـه خـانوادگي و سـالمتي         
سازد و شناخت هاي ما را مشخص مي ها و آرمان اي است كه ايده تفكر ارزشي، انديشه.دشو

نـه دارد را  باشد، و ارزش زحمت كشيدن و مبارزة متعهدا ما از آنچه كه برايمان ارزشمند مي
از برد. برنامه فلسفه براي كودكان، نسبت بـه پـرورش ايـن تفكـر بـه عنـوان يكـي         باال مي
بـودن   هاي تفكر مراقبتي اهتمام دارد. تفكر مراقبتي، نگرشي اخالقي و عاطفي به انسان جنبه

كند و برنامه فلسفه براي كودكان، براي رسيدن به اين سـطح از انسـانيت رويـه     را تبيين مي
دهد. در اين رويـه آموزشـي خـاص، فضـايي آزادانـديش بـراي        اي پيشنهاد مي ربيتي ويژهت

شود كه در آن ارزش توجه به  كندوكاو مشاركتي در اختيار كودكان و نوجوانان قرار داده مي
هـا، بـه فكـرهم     ها، بيـان دغدغـه   كنيم، واكاوي ارزشامور مهم جهاني كه در آن زندگي مي

هاي ارزشي خـود بـا كمـك    دهد. كودكان در كاوش م بودن، رخ ميبودن، و مراقب رشد ه
هـاي  گيرند دربـاره ارزش كالسان خود ياد ميتسهيلگري مجرب و دلسوز و با همياري هم

هاي خود بيانديشـند و بـه   اخالقي، مذهبي ومعنوي، زيبايي شناسي، سالمتي و ساير ارزش
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هـايي مثـل گـرايش بـه     كنـدوكاو ارزش هـاي  طور عميق از آنها آگاهي يابند. آنها درحلقـه 
انديشي و ... را  همكاري با سايرين، تشريك مساعي و تعاون، احترام به عقايد يكديگر ژرف

گيرند كه چگونه ديدگاه خود را به شكلي مطلـوب بـه ديگـران    كنند. آنها ياد ميزندگي مي
هاي موجـود  زيبايي آموزندعرضه كنند و چگونه پذيراي ديدگاه ديگران باشند. همچنين مي

  كنند. در محيط زندگي  خود را درك كرده و در جهت حفظ آن تالش مي
گذاري به امور تـا بدانجاسـت كـه برخـي نظريـه       ها و ارج اهميت تفكر مبتني بر ارزش

پردازان معتقدند اگر تفكر ارزشي را از انسان بگيرنـد ديگـر تفـاوتي بـا حيوانـات نخواهـد       
هـايش شـكل    از هر چيز چـارچوب فكـري خـود را بـا ارزش     داشت، چرا كه انسان بيش

ي سالم و ارزش ، داشتن يك نظامدر تحقيقي)Hiland, 2003( هايلند). Dahlke, 1985دهد ( مي
به سالمت رواني و شخصيت   يكي از هشت عامل روانشناختي عمده در دستيابي  پايدار را

هاي ارزشي فرد امكـان  پايه نظامرشديافته عنوان كرده است. وي سنجش سالمت را تنها بر 
ها براي سالمت بيشتر تحقيقات متعدد ديگري نيز حاكي از آن است كه انسانپذير مي داند. 

بندي به يـك نظـام ارزشـي نسـبتاً پايـدار      در ابعاد جسماني و رواني و معنوي، نيازمند پاي
انديشـه درخصـوص    ). افرادي كه قادر به1388باشند(به نقل از جهانگيري و همكاران،  مي

يـن  سايردانند، كمتر از  هاي خويش هستند و چرايي حفظ يا تغييرآنها را مي مجموعه ارزش
)، مشكالت روانشـناختي مثـل   1385دچار رفتارهاي بزهكارانه (هارون رشيدي و همكاران،

) ،اخـتالل  1386؛ نيكوگفتـار، Cohen & Cohen,1996اضطراب و اختالل سلوك (افسردگي، 
)، 1385بزرگـي و همكـاران،   نفس پـايين (جـان   )،عزتTomiyama & Mann, 2008خوردن (

و در  ،شوند ) ميMaercker, Mohiyeddiani & Muller, 2009ز سوانح (اختالل اضطراب بعد ا
شناختي باالتري برخوردارند. لذا ضـرورت آشـنايي كودكـان بـا نظـام       كل از بهزيستي روان

هـاي  له مراتـب ارزشـي بايـد در رئـوس برنامـه     ارزشي و نحوه مرتب نمودن آنها در سلس
هـا بخشـي از نظـام    ارزشپرورش فكري نظام آموزش و پرورش قرار گيرد. بـدليل اينكـه   

فكري و فرهنگي هستند كه آموختني و قابل يادگيري هستند، و از طريق تربيت به كودكـان  
ودكي تـا پايـان   منتقل مي شود و بهترين زمان آموزش ارزش ها و امور اخالقي از همان كـ 

داشتن ذهن فلسفي مي تواند انسـان را بـه درك   و از آنجا كه )Borba,2005نوجواني است (
توانـد بعنـوان رويكـردي    ها وادارد، رويكرد فلسفه براي كودكان مـي صحيح وعميق ارزش

  راهبردي در اين برنامه محسوب گردد.  
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تواند ملتي را بـا بحـران    در نهايت بايد گفت كه عدم توجه به پرورش تفكر ارزشي مي
ارزش ها حلقه اتصال فرهنگ هر قوم و ملتى با نسـل آينـده   هويتي مواجه سازد؛ چراكه  بي

و غفلت از اين مهم مى تواند باعث تضعيف هويت فرهنگى و يا اسـتحاله فرهنـگ    ،هستند
هاي اين پژوهش مانند محدود بـودن نمونـه بـه جامعـه     باتوجه به محدوديتها گردد. ملت

ها و محدوديت جغرافيـايي، بـه سـاير پژوهشـگران  پيشـنهاد      پسران و گروه سني آزمودني
هاي تفكرمراقبتـي  هاي كندوكاو فلسفي را بر ساير  جنبهشود كه  تاثير مشاركت در حلقه مي

مورد بررسي قرار دهند و  همچنين تاثيراجراي اين برنامه را در ساير مقـاطع تحصـيلي، در   
 مناطق كشور مورد بررسي قرار دهند. دختران و در ساير
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