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Introduction 
Caring thinking is the third category of thinking based on Lipman’s 

classification that integrates human emotions in intellectual affairs. Caring 
thinking conjugates 3H; Head, Heart, and Hand as symbols of 
contemplation, kindness, and behavior.  

 

Research Question 
This new category of thinking has not been effectively considered, 

especially in philosophical view. Therefore, the pros and cons of caring 
thinking and its implementation should be assessed and identified from a 
philosophical perspective. So, the goal of this research is the analysis of 
caring thinking’s quiddity based on its dimensions, types, and nature and 
responding to challenges in these areas.  

 

Method 
In this paper, we elaborate quiddity of caring thinking by applying the 

concept analysis method. The basic purpose of our methodology is to 
consider concepts of different types of caring thinking that results in 
distinguishing characteristics of each type.  

 

Discussion and Results 
We investigate:  

1) The interference and differentiation of 5 types of caring thinking  
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(Appreciative / Valuational, Emotional, Active, Normative, Empathetic), 

the interaction between these types, their relations to Bloom’s taxonomy 

of educational approaches, and their individual and social effectiveness 

scope. 

2) Dimensions of caring thinking based on how it affects the thinker 

(subject), the target (object), and the target’s manner of thinking. 

3) The nature of caring thinking that shows emotional thinking as the start 

point which consequently results in ethical values, motivations, and 

actions.  
 

Finally, we introduce a four steps implementation of caring thinking that 

demonstrates its life cycle in a dynamic and self-rectifying society: 
 

1) To pay attention and care to others including living and inanimate 

creatures because of Valuational, Empathetic, and Emotional thinking 

types. 

2) To accredit and respect the rights of others, because of being involved in 

Emotional and Normative thinking. 

3) To apply social, ethical, and biological rights of others in personal 

decision making and activities because of the usage of Active thinking. 

4) Re-evaluate and revision the previous steps by assessing conditions using 

the Valuational and Normative thinking types. 

 

Keywords: Caring thinking, Types of caring thinking, Dimensions of caring 

thinking, Nature of caring thinking 
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 انواع، ابعاد و ماهیت تفکر مراقبتی تحلیل چیستی
 

 هاجر کوهی اصفهانی

 یحیی قائدی

 سعید ضرغامی همراه

 سوسن کشاورز

 چکیده
سه از گونه سومین مراقبتی، هگانتفکر تقسیمی )برمبنای تفکر مراقبتیِ و خالق بندیانتقادی،

استتفکریدمیاناست.تفکرمراقبتیمتیولیپمن(وحاصلبروزوظهورعاطفهانسانیدروجهتعقلیآ
نمودهاست.باتوجهبهکمترتلفیقهمباراعملومهربانیاندیشیدن،نماددستسهوقلبمغز،که

نیازبهواکاویوتعمقفلسفیدراینحوزهاحساسمی گرددوهدفازشناختهبودنتفکرمراقبتی،
د تفکرمراقبتی بررسیچیستی و پژوهشتحلیل زمیناین هر بهی پاسخگویی ماهیتو ابعاد، انواع،

هاییاستکهدراینحوزهمطرحاست.ازاینرواینپژوهش،باروشتحلیلمفهومبهبررسیچالش
خصوصیاتویژ و تفکرمراقبتی ابعاد و هانواع میی عدمهرنوع جامعیتیا راستا این در و پردازد
انوا میان اربع نسب وجود انواع، انواعجامعیت تأثیر بیان دیگری، در نوع هر تمایز و تداخل ع،

اثرگذاریفردییااجتماعیهرکدامازانواع،یهبندیاهدافآموزشیبلوم،حیطتفکرمراقبتیدرطبقه
هایمربوطبهآن،وماهیتویژهتفکرمراقبتیراموردتحلیلوواکاویقرارچندگونگیابعادوچالش

بندیآنهادرقسمتمرحلهوجمعهایفوقوبیاننتایجدرهرخگوییبهچالشدهد.عالوهبرپاسمی
گردد.اینیز،جهتاجرایینمودنتفکرمراقبتیبیانمیمرحله4گیریراهکارینتیجه
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 مقدمه
مراقبتیازحساسیتلیپمنوشارپدراثرگذاریعواطفوهیجاناتدرکرتفیهاید

می منشأ میتفکر چنینمعرفی و وگیرد توجه سطححداقلیشامل: در تفکریکه شود؛

هایدیگران،دقتدرابقایتعالیشناختیفرآیندهامراقبتداشتننسبتبهمسائلوچالش

فرآورد هنجاریبویهاندیشیهو عواملزمینهفرد، سنجشتمام ارزیابیو ایقبلازدن،

است داوری، استکهگونه تفکرمراقبتی .(Oyler ,2016 ,3)قضاوتو تفکر از ایجدید

(تفکرانتقادیوخالقازتوضیح1ِشد:توسطلیپمن،درپاسخبهدومشکلاساسیمعرفی

چنین،هم (ایندوتفکر2است،هادرتجربیاتانسانیناتوانچگونگیتربیتورشدارزش

پژوهش در جامعی زیباییبنیاد و اخالقی سیاسی، فلسفی، نمیهای ارائه کنندشناسی

(1995 ,Lipmanلیپمنپسازمعرفیتفکر برایآنمعرفینمود(. پنجزیرگروه مراقبتی،

271)-264 ,2003 ,(Lipmanزمین در درهایانجاممراقبتیعلیرغمپژوهشتفکریه. شده

 ,Rahimzade(و)Abedi, 2018(،)Hedayati, 2018؛)سالهایاخیربااهدافمختلفچون

نگاهیفلسفیکهدرادامهچیستیتفکریههاییدرزمینپاسخبهچالش (2019 مراقبتیبا

است.شود،هنوزانجامنشدهذکرمی

شناخته تفکرمراقبتیهنوز بینانواع تمایز تداخلیا مشخصهشده بیانوجه نیستو

اساساینضرورت،اولینتحلیلارائهشدهدراینپژوهشیکضروریاست.بربرایهر

بررسیتفکر معرفیو اهدافِ از یکی این، بر عالوه است. مراقبتی،مختصاینموضوع

اینامور،اهدافیهکاربردینمودناینتفکردرآموزشوپرورشِکودکاناستوازجمل

انواعآم اثرات بررسی است. بهتفکروزشی توجه با آموزشی رویکردهای در مراقبتی

انواعتفکریهبلوم،بهجهتارائیهگانهایسهبندیطبقه مراقبتیدرآموزش،کاربردعملیِ

مندومبتنیمراقبتیامریهدفضرورتدیگراینپژوهشاست.دربیانیازشارپ،تفکر

 روابط در همکاری بر معرفی اینSharp ;2014 ,Sharp, 2007)استشدهانسانی در .)

گروهفردیواجتماعیمراقبتیرابهدوزیرعملکردانواعتفکریهحیطراستا،اینپژوهش

مراقبتیوجهغالبآندرمقایسهاجتماعیتفکریهسازدکهحیطتقسیمنمودهومشخصمی

تفکر  Lipman(2003)انتقادیوخالقاست.با باتفکرDombayci (2011)و مراقبتیرا

استوچراییهاصحیحبندیدانند.اینکهکدامیکازاینتقسیمتفاوتدرابعاد،دوگانهبعدمی
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ومشخصمی بهآنپاسخداده اینمقاله تفکرآنچالشدیگریاستکه که مراقبتیسازد

ازسویدیگرچنینبهنظرسه دکهماهیتتفکرومراقبتمتفاوتازرسمیگانهبعداست.

هایموجود،آنهاراموردنقدوبررسیاینپژوهشباتحلیلدیدگاه،رویکدیگراست،ازاین

طبیعتیغیرقابلتفکیکازدوعنصرشناختوتفکرسازدمیدادهومشخصقرار مراقبتی،

درادامهودرقسمتنتیجه توجهبهنکاتعاطفهدارد. راهکاریگیریبا 4تحلیلیمذکور،

شود.مراقبتیپیشنهادمیایجهتاجرایینمودنتفکرمرحله


پژوهش روش
تحلیلییههایفلسفیبهشیوهایمورداستفادهدرپژوهشازروشروشتحلیلمفهومی

مفاهیمیاساختارهاییهاست.هدفپژوهشتحلیلیفلسفی،فهموبهبودبخشیدنبهمجموع

استکهپژوهشگربرحسبآنهاتجربهراتفسیرنموده،مقاصدرابیانکرده،مسائلرامفهومی

دربندیوپژوهشساخت بهاجرا را پژوهشگربهفهمیمعتبرازمیها اینروش، در آورد.

هایتوضیحدقیقارتباطیهایازمفاهیممرتبط،بهواسطمعنایعادییکمفهومیامجموعه

سایرمفاه اعمالاجتماعیوداوریآنبا درباریمونقشآندر دستمییهها یابد.جهان،

است آنها فهم برای کوشش بلکه نیست، مفاهیم تغییر جهت در تالش مفهومی  تحلیل

(Coombs & Daniels, 1991, 43-63.) 

منابعوآوریایوالکترونیکطیفرآیندگردروشتحلیلمفهومبارجوعبهمنابعکتابخانه

گیریدرراستاینتیجهوتبیینتحلیلاطالعاتوسپسبندی،توصیفوبهطبقهبرداری،فیش

ایناساسوباتوجهبهنیازاینپژوهش،تحلیلبر.پردازداالتپژوهشمیؤپاسخگوییبهس

است.مراقبتیصورتگرفتهمراقبتیجهتدستیابیبهچیستیتفکرمفهومیِابعادوانواعتفکر

عدمهم یا جامعیت چون؛ موضوعاتی مختلف، اندیشمندان نظرات تحلیل از پس چنین

بندیمراقبتیوتداخلهرنوعدردیگری،اثراتهرکدامازانواعدرطبقهجامعیتانواعتفکر

مراقبتیوهاییازهرنوع،ابعادتفکرحرکتیبلومومثال-هایشناختی،عاطفیوروانیحوزه

جمعکرچیستیماهیتتف بررسیو نتیجبندیقرارمراقبتیمورد و هریهگرفته نهاییدر

 لحاظزمینهبیانشده با درخاتمه راهکاریعملیاتیجهتکردننتایجبهاست. دستآمده،

است.مراقبتیارائهشدهاجرایینمودنتفکر
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راروشننمودایمورداستفادههایجملهبافتیهدرتحلیلمفهومیالزماستکهدامن

(Coombs & Daniels, 1991, 48.) هدامن استفادی همورد بای مرتبط متون پژوهش، این

حوز در واکاویچیستیتفکرمراقبتیکه و برایکودکانیهموضوعپژوهشبوده فلسفه

مورداستفادهاستبرمبنایسهخصوصیتِانواع،ابعادوماهیتموردتحلیلوبررسیقرار

هاییاستکهبندیهایاتقسیمد.شایانذکراستکهمنظورازانواعدرواقعزیرگروهگیرمی

هدربار شدهتفکری انجام دامنهمراقبتی واقع در ابعاد تفکراستو اثرگذاری مراقبتیهای

همنهادنتعاریفیکهازانواعبرابراست.درقسمتیازاینپژوهشبهمطالعه،مقایسهودر

پرداختهاقبتیشدهمرتفکر مشخصه، وجه فوق، موارد نمودن لحاظ با و نوع،هایهرایم

تفکر انواع از کدام پرورشهر از اثراتیکه جامعیتانواعو عدم مراقبتیدرجامعیتیا

هایاثرگذاریفردیواجتماعیآنهاراشودوجنبهاهدافآموزشیبلوممشاهدهمییهزمین

نماییم.بررسیمی


 مراقبتی ( تحلیل تداخل یا تمایز، حوزه و حیطه در انواع تفکر0
زیرتفکر در تفکرگروهمراقبتی عاطفی،ارزشهای ستایشی، یا وفعال،گذار هنجاری

هایقابلبحثدراینخصوص.چالش(Lipman, 2003, 264-271)استشدههمدالنهارائه

هانزدیکبههممراقبتی،گاهیچنانتعاریفومثالتفکریهگان5تعاریفانواع عبارتنداز:در

دسته5زیرگروهبهدرستیبه5ومشابهبیانشدهکهخوانندهدچارتردیدگردیدهکهآیااین

شده کامالًتقسیم و قسمتاند در یا هستند هممجزا یکدیگر، با چههایی دارند؟ پوشانی

زیر این میان تمایزاتی و گروهتشابهات اینها اسمی وجه لحاظ از فقط آیا دارد؟ وجود

هامتفاوتاستیاازلحاظمفهومیوعملکردینیزبایکدیگرتفاوتدارند؟وبهبندیتقسیم

مراقبتیوجوددارد؟گروهتفکرزیر5طورخاصچهنسبتیازنسباربعمیان

تفکریهعاطفیومقایسبهعنوانمثالدرواکاویتفکر چنینبهنظرارزشآنبا گذار،

تفکرمی عالقهرسدکهشخصدر با وعاطفی، داده اولویتقرار در مندیبهموضوعیآنرا

توصیفتفکر در استو مجدداًارزشبرایشارزشمند میگذار چشم به جنبه خورد؛این

اینگرامی از نهادن. ارج و سداشتن چنین میؤرو، مطرح وجوداالتی با چرا که شود

اند؟وچراگانهتأکیدداشته5بندیهاییدرتوصیف،لیپمنوسایرینبازهمبرتقسیمتشباه
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است؟گذاردرهمادغامنشدهارزشعاطفیوتفکرتفکر

عاطفیرنگتفکرهمدالنهوعاطفینیز،نقشپردونوعتفکریهازسویدیگردرمقایس

درمی عالقهرا بهنحویکهتا بهسایرینمندیویابیم، درمیاننباشد)تفکرتوجه عاطفی(

شودکهالمطرحمیؤهماینسپذیرد.درنتیجهبازهمدالنهنیزصورتنمیخواهناخواهتفکر

وجهتمایزمشخصیبرایاینزیر ساختنایندونوعازتفکرچهضرورتیدارد؟آیا جدا

توانیافت؟هامیگروه

یابیمکه،درمیرسیمهنجاریمیفعالازتفکرایزتفکرکهبهبررسیتمهمچنینهنگامی

توجهبههنجارهایی هایبندیگیردوتقسیم(کهدرذهنششکلمیهنجاری)تفکرآدمیبا

فعال(و)تفکرزنددهد،دستبهعملمیذهنیکهبرایناساسبهبایدهاونبایدهاشکلمی

گیرد.پسچهنیازیبهمتمایزهاشکلمیهنجاربندیبندیووجهعملیاتیتفکرپسازتقسیم

درهنجاریوتفکرکردنتفکر ابهاماتفوق، برایپاسخگوییبه داشتهاست؟ فعالوجود

هایپیشینودیدگاهیهگرفتهوضمنمقایسمراقبتیموردبحثقرارادامه،هرنوعازتفکر

گردد:میهایمختلف،وجهتمایزهرنوعارائهمثالیهارائ


 گذار/ستایشی تفکر ارزش -الف

وشدنقائلارزشدرویکهتفاوتیودیوییازقولینقلبیانبادراینخصوص،لیپمن

دوکردهبیانارزیابی میرانتیجهاست، کندبیان ستودن،درمتنیازمینهاثرگذاری-1:

.داردعقالنییهکهجنبرزشایهمحاسبشدندرمقابلقائلارزشاحساسیبودنمرجعِ-2

استجنبهترینمهمعقالنییهجنبچیزی،ارزشِیهمحاسبدرکهداردمیبیانادامهدروی

(Lipman, 2003, 264.)برقرارارتباطباکهشودمیدریافتسخنان،چنیناینکردنلحاظبا

مخاطببهاندیشیدنازایگونهارزیابی،یهجنبدرعاطفهوشناختعنصردومیانکردن

مقایسهدرگذارارزشتفکرتمایزاختصاصیوجه.بردارددرراجنبهدوهرکهشودمیمعرفی

وپایهآنسبببهوارزیابیوارزشیهمحاسبداشتن،گرامیوعزیزقدردانی،دیگرنوع4با

 تفکرخصوصردمطرحهای،دیدگاه1 درادامه،درجدول.استایجادنمودناخالقیاصول

.شودمیبندیجمعوگذارمقایسهارزش

هاییبلوم،شاملحوزهگانهبندیسهبهدلیلاهمیتاهدافآموزشیودرنظرگرفتنتقسیم
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 Table 1. Appreciative/Valuational Thinkingگذار/ستایشی.تفکرارزش1 جدول

 نظریه پرداز

Theoretician
 ذار یا ستایشیگ تفکر ارزش

Appreciative/Valuational Thinking
Lipman,2003 ارزشیهقدردانیکردن،عزیزوگرامیداشتن،ارزیابیومحاسب

Brunt,1996 
شودوعینیوذهنیراشاملمییهکند،دوزیردستپایهواصولاخالقیایجادمی

ائلشدن،تایید.گیرد:انتخاب،ارزشقایشکلمیمرحله3درفرآیندی

Sharp,2007 
گذارتفکرارزشیهدانشآموزانیکهحساسیتباالوعواطفشدیددارنددرجنب

بیانهامتعهدبودهکهدالیلارزشایقویهستند.آنبهشکلویژه هایخودرا
کنند.

اندیشمندان
فوق

نگهدا دیگران، کمکبه بزرگترها، به احترام اینگونه: اموال،نمودهاییاز ریاز
زیست، محیط از حفاظت راستگویی، وبندیطبقهتهیه،کردن،جمعانصاف،

مندفردیواجتماعیارزشهاینگهداریمجموعه


گذاردراینزمینهرا،موردبررسیقرارحرکتی،اثراتتفکرارزش-شناختی،عاطفیوروانی

هایاینایذهنیرادربرگرفتهوهدفهیشناختی،دانش،معلوماتوتواناییدهیم.حوزهمی

یعاطفی،باعالقه،انگیزش،نگرش،قدردانیوهایذهنیاست.حوزهحوزهمرتبطبافعالیت

یروانیحرکتیباهرفعالیتیکهعالوهبرجنبه-یروانیگذاریسروکارداردوحوزهارزش

یههایاینحوزهباحوزهدفیهجسمانیهمباشد،ارتباطدارد.تفاوتعمدیهدارایجنب

بهفعالیتیههایحوزشناحتیوعاطفیدرایناستکههدف شناختیوهایشناختیصرفاً

یههایحوزشوند،اماهدفعاطفیمربوطمیهایعاطفیصرفابهفعالیتیههایحوزهدف

فعالیت-روانی به هم فعالیتهایحرکتی به هم عاطفیو دارندجسهایشناختیو نیاز می

(Saif, 2011, 448-449.)

هاشخصبایدباشناختوآگاهیبهارزشِجهاناطرافشاملِپدیدهگذاردرتفکرارزش

شناختیبلوم(،درهریهها،گیاهان،طبیعتوسایرجانداران،پیبرده)حوزورویدادها،انسان

عاطفیبلوم(ودرمواردییه)حوز هایمثبتوزیبارادیدهوبیانکندموردنکاتوجنبه

ارزش نمودن عملیاتی نیازمند شخص، زیست، محیط و طبیعت از حفاظت ومانند ها

حرکتیبلوم(.-روانییه)حوز استانداردهایشخصیاست

تبیینحیط هدر ارزشی تفکر میاثرگذاری حیطگذار، دو به هتوان اجتماعیی فردیو

گذارشاملانصاف،راستگویی،دارابودنفردیتفکرارزشیهحیطهاییازاشارهنمود.نمونه
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اجتماعیشامل؛احترامبهبزرگترها،کمکبهدیگران،یهاستانداردهایقویشخصیوحیط

رعایتحقوقدیگرانو محیطزیست، تفکر، حفاظتاز از ایننوع برخیموارد است. ...

جمع تهیه، نگهداریمجموعهمانند حیطایمختلفارزشهآوریو دو هر همند فردیوی

شود.اجتماعیراشاملمی
 

 عاطفی تفکر -ب

بودهتفکراتازشکلیعواطفاینکهدربامنوسازبیانیبهاستنادبالیپمنتفکرعاطفی،در

وتضادایجادجایبهکهاستمدعیباشند،اشتباهاستممکندیگریتفکرهرمشابهو

.بدانیمتفکرازاَشکالییاداورینوعیراعواطفتوانمیشناخت،وفعواطمیاندوگانگی

تفکرمنطقیمانندآموزشدرتفکرازنوعیکبرصرفتأکیدکهاستمعتقدهمچنینوی

درتعدیلمسببراتفکرعاطفیاو.شدخواهدغیرطبیعیوبعدیتکافرادیپرورشسبب

درجدول.(Lipman, 2003, 266-267) داندمیتارهارفکنترلوتعدیلآن،دنبالبهوعواطف

تفکرعاطفیبیانشدهاست.یهنظراتاندیشمنداندرباریهبندیومقایس،جمع2


 Table 2. Affective Thinkingتفکرعاطفی.2جدول

 Affective Thinkingتفکر عاطفی                                Theoreticianنظریه پرداز  

Lipman, 2003.میانمنطقواحساساتحرکتمیکند

Brunt, 1996
ودارایحسعدالتقویاست،حساسیتآلمتفکرعاطفیایده گرا

نسبتبهعواطفدیگرانداشتهوداوریاخالقیرشدیافتهدارد.

Sharp, 2007 & 2014
برایآشناییباحقوقفردیتالشنموده،دررفتارومتفکرعاط فی،

دیگرانوحساسعملمنصفانهوعادالنهرفتارمی همدردبا کند،
نسبتبهظلمدرمحیطاطرافاست.

Dombyci,2011شناختاست.یهتفکرعاطفیمحرکوبرانگیزانند

اندیشمندانفوق
این از نمودهایی عمیق احساس داشتن دیگران،گونه: به نسبت

خشونت، از دوری به تعهد گروهی، کارهای در شرکتمنصفانه
وضوحفکر،اجرایعدالت،داوریاخالقیرشدیافته



کردننظراتاندیشمنداناینحوزهوجهتمایزتفکرباواکاویانواعتفکرمراقبتیولحاظ

کنشِشدیدعاطفیوشناختیشناخت،پاسخوابرازوایهگردد:برانگیزانندعاطفیمشخصمی

دربرابرتخلف،قصوروقانونشکنیوبهدنبالآنمصممدراجرایعدالتبودناست.
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بندیاهدافآموزشیبلوموباتوجهبهتعاریفایناهدافآموزشیکهقبالدرراستایطبقه

برایرشدوگردد.شناختیوعاطفیراشاملمییهعاطفیهردوحوزذکرشد؛اثراتتفکر

نخستآشناییوشناختعواطفخودودیگرانیهعاطفیدرکودکاندروهلپرورشتفکر

عاطفی(بایدانجامپذیرد.یه)حوز شناختی(ودرادامهرعایتحقوقخودودیگرانیه)حوز

عاطفی،شناختعدالتدررفتارهایفردیواجتماعیاثرگذاریتفکریهدرواکاویحیط

عاطفیاستوازدستیابیبهرشدوپرورشتفکریهراینمیزانیکیازاصولاولیوعملب

عالی تفکرسویدیگر رعایتانصافویه)حیطعاطفیدرشخصتریندستاورد فردی(،

رفتار و گفتار عملکردشخصاعماز عدالتویه)حیطعدالتدر نتیجه استکه فردی(

چنینبهدلیلاثرگذاریفردواجتماعدردیشیدناست.همتفکروانیهانصافداشتندرنحو

توسع پرورشو تفکریهیکدیگر، عاطفیماننداجرایعدالت،عملکردهایفردیمبتنیبر

درسطوحگونه داوریاخالقیرشدیافتهو... گوناجتماعینیزاثرگذاردوریازخشونت،

اجتماعی(.یه)حیط است


 فعال تفکر -ج

دربارهکردنمراقبتمشتاقانه چیزیاز،/ موضوعبابودندرگیروکسی/ استعلتی/

(Sharp, 2007.)اینمونهآن،ساکنانبرایبهترمکانیبهجهاناندیشیدنجهتتغییروساختن

نماید.،نظراتگوناگوندراینزمینهرامنعکسمی3جدول(.Brunt, 1996)استفعالتفکراز



 Table 3. Active Thinkingلتفکرفعا.3جدول

Active Thinking          تفکر فعال                   Theoretician نظریه پرداز

Lipman, 2003 .دگردیسیتفکرواندیشیدنبهعملوفعالیت

Brunt, 1996 
ریزیوعملجهتحمایتازیکاززبان،رفتار،برنامهمتفکرفعال؛بهاستفاده
عقیدهمی متفکریمشفقموضوعیا پردازد،صداقتوخلوصعمیقداشته،

بودهودارایمنبعکنترلدرونیاست.

Sharp, 2007 .متفکرفعال؛آگاهنسبتبهدیگراناستوتمایلبهعملبرایپیشرفتدارد

اندیشمندانفوق
ایننمودهاییا المنفعه،ز کارهایعام ترجمه، حفظمعانیعباراتدر گونه:

فعالیت انجام امور، به دادن ازنظم استفاده دیگران، کمکبه هایارزشمند،
/جنبشزبان،ژستوحالت،حمایتازطرح/عقیده
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هایواقعیوانتزاعیاثرگذاراست.تفکرفعالاستکهانسانِپرورشتفکرفعال،برارزش

هایانسانیآموختهشدهرادرعملودرارتباطسازد.انسانعاملیکهاصولوارزشعاملمی

می اطرافشپیاده دنیای بهبا و بوده خود از فراتر چنینشخصیتی تأثیرگذاری دایره سازد.

یاجتماعی(.یابد)حیطهتناسبعاملیتوگسترشفکرفعالدرفردگسترشمی

هاییازتفکرنمودنفکرواجرایآننشانهمراقبتی،عملیاتییرانواعتفکردرمقایسهباسا

بهعبارتیمنظرفعالازسایرانواعبهحسابمیفعالداشتناستکهوجهتمایزتفکر آید.

فعالاست.مراقبتیناشیازوجودزیرگروهتفکرعملیاتیتفکر

عاطفیویهفعالدردوحوزاثراتتفکربلوم،آموزشییهگانسههایهدفبندیطبقهدر

می-روانی متفکرحرکتیدیده درگیرشود. با مراقبتمراقبتی، مشتاقانه و موضوع در شدن

تفکریهنمودن)حوز وجه تقویتمیعاطفی( را پیرامونعاطفیخود اندیشیدن با و نماید

حرکتیبهفعالیت-روانییههادرحوزسازیجهاناطرافخودوعملیاتینمودناندیشهبه

شدنشخصدرموضوعموردپردازد.بهعنوانمثال،درحمایتازجنبشیپسازدرگیرمی

اهدافجنبشیهفعالبهجستجویراهیبرایگسترشوتوسععاطفی(،متفکریه)حوزنظر

حرکتی(.-روانییه)حوززندمیدست

همااثرگذاریتفکریهحیط و همفرد درفعال، حیطبرمیجتماعرا در فردییهگیرد.

ارزش به پایبندی و تندرستی و زیبایی نمونهحفظ استو ذکر قابل انتزاعی ازهای هایی

المنفعه،کمکبهدیگرانوحمایتازجنبشاجتماعی،انجامکارهایعامیهتفکرفعالدرحیط

وعقیدهاست.



 هنجاری تفکر -د
تفکردربار بهتفکردرباریهتفکرهنجاری، آنچهبایدباشدمرتبطیهچیزیکههسترا

نظراتاندیشمندان.(Lipman, 2003, 268- 269)گراییاستآلدیدگاهایدهیهساختهونتیج

است.بیانشده4اینحوزهبهطورخالصهدرجدول

مشخصه تفکرهنجاریوجه س ی و ارزیابی تفکرمراقبتی، انواع سایر با مقایسه نجشدر

هایاجتماعی)حقوقآلاست.بهعنوانمثال،درمواجههباارزشوضعیتحالباشرایطایده

تفکرارزش حفظمحیطزیستو...( ارزشبشر، خاطرنشانمیگذار، سازد،مندیموضوعرا
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 Table 4. Normative Thinking   تفکرهنجاری.4جدول

Normative Thinking تفکرهنجاری                  Theoreticianز نظریه پردا

Lipman, 2003 توانستباشد.تواند/میآنچههستباآنچهمییهمقایس

Brunt, 1996 
ناسازگاریمیانایده تواناییآلمتفکرهنجاریحساسبه استو رفتارها و ها

وموضوعاتجهانیدارد.راهحلبرایمشکالتجوامعیهسازیوارائمفهوم

Sharp, 2007 & 
2014 

سطحمنطقه دو موضوعاتیمانندتفکرهنجاریدر و شده جهانیدرگیر ایو
شاملمی حفظمحیطزیستوحقوقحیواناترا سؤاالتحقوقبشر، شود.

درچهنوعاجتماعیمایلیدزندگیکنید؟انسان مطرحشدهدرایننوعتفکر:
هاییبایدمتعهدباشم؟چگونههمعناست؟منبهچهارزشبودندرجهانبهچ

توانمدردیگریحضوریابم؟می

اندیشمندانفوق
داشتندغدغهنمودهایاین رعایتحقوقبشر،گونه: هایعمیقبرایبشریت،

سایرموجوداتومحیطزیست


،بهترینحالتاجراییشودودرنهایت،تفکرهنجاریتفکرفعاللزوممراقبتازآنرامتذکرمی

کند.ارزشمذکوررابهعنوانهدفآرمانیمعرفیمی

متفکرهنجاریباشناختیوعاطفیقابلمشاهدهیهاثراتتفکرهنجاریدرحوز است.

عاطفی(ومقایسهمیانآنچههستباآنچهیه)حوزداشتندغدغهدرموضوعاتاصلیبشری

هادرآلیابیبهایدههاییجهتراهدرپاسخگوییبهپرسششناختی(،سعییه)حوزبایدباشد

هایفردیواجتماعیدارد.زمینه

هارادرسطحاجتماعیچنینمتفکرهنجاریفراترازابعادفردی،هنجارهاوناهنجاریهم

دغدغ داده، قرار حفظشرایطمناسبیهمدنظر و ایجاد برایافراد، سالم زیستصحیحو

خا را میزیستی ه)حیطسازدطرنشان وی تغییر مسبب که است تفکرهنجاری اجتماعی(.

می اجتماعی و فردی میتحوالت و بود نبود، و بود میان داوری و ارزیابی باید،گردد.

هایمختلفوگوناگوناستکهتغییروتحوالتخردوپرسشگریوایجادچالشدرزمینه

 فردیواجتماعی(.یهحیط)زندکالناجتماعیوشخصیرارقممی



 تفکر همدالنه -هـ

همدالنهبرایننکتهتأکیدداردکهاینگونهازتفکر،ماراقادربه لیپمندرتوصیفتفکر

لنمودهوامکانرسیدنبهتفاهمعاطفیرادرطرفینهاوموقعیتفردمقابدرکبهتردیدگاه
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دارد،هنگامهمدالنهرفتارکردنهریکچنیناعالممینماید.ویهمدرگیردرچالشفراهممی

هایدیگرانبهازما،بایدداوریمختصخودراحفظنمودهتاباشناختوآگاهیازداوری

.(.(Lipman, 2003, 269- 270 بیمتریدستیاهایقویدالیلبهتروارزیابی


 Table 5. Empathetic Thinkingتفکرهمدالنه.5جدول

 Empathetic Thinkingتفکر همدالنه                           Theoreticianنظریه پرداز  

Lipman, 2003
 تجاربو جایگاه، در را نمودهایاینخود گونه:موقعیتدیگرانگذاشتن.

کردن،اهمیتدادن،توجهداشتنونگراندیگرانبودنومحتاطبودنمهربانی


(جنبشدیگر1توانبهمواردزیراشارهکرد:تفکرهمدالنهدرجوامعمییهازنتایجتوسع

روشنگریدوستی براثر عمدتاً که مؤثر پیترسینگرِ فکری تفکرپدیدهای مفاهیم از آمده،

یافتهاستفادهنمودهتابیشترینخیراخالقیممکنرادرجوامعجاریسازد،توسعهیههمدالن

می2 اودیگریرایافت.اخالقلویناسیهتواندرنظری(ازدیگرنمودهایتفکرهمدالنهرا

سبتبادیگریجستهاخالقخودقراردادهوشرطامکاناخالقرادرنیهمدارومحورنظری

.(Levinas quoted from Olia, 2015, 70)است

موقعیت و تجارب جایگاه، در را خود تفکرمراقبتی، انواع سایر با تفکرهمدالنه تمایز

دیگرانگذاشتناستوبرخالفتفکرعاطفی،تفکرهمدالنهنیازمندوجوددیگریاستودر

افراداستکهمحققمی ازاینگرارتباطمتقابلبا اثرگذاریاجتماعیدراینیهحیط،رودد.

ترازسایرانواعاست.مراقبتیپررنگنوعازتفکر

حوز در تفکرهمدالنه، هاثرات میی دیده حیطعاطفی دو هر در و هشود وی فردی

اجتماعیاثرگذاراست.اینتفکر،بافراتررفتنازنگاهیتکبعدی،دیگریراموردتوجهو

تأثیرگذاراستقراردادهوباپشتوانهشفقت یه)حیط ایازمراقبتبههمراهعاملشناخت،

ودرکشرایطاجتماعی(. درشخصپرورشداده تفکرهمدالنهاخالقاحترامبهدیگریرا

برایفردمیسرمی ازسویدیگرتفکرهمدالنه،سبببهبودیه)حیط سازددیگرانرا فردی(.

اجتماعی(.یهشود)حیطتفاهمعاطفیمیانافرادجامعهمییهثرتوسعشرایطاجتماعیدرا


 های تفکرمراقبتی بررسی نسب اربع میان زیرگروه -و
معرفیوتحلیلانواعپنج نسبیهگانپساز کنکاشدر سوالمهمدیگر تفکرمراقبتی،
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تفکر ارزشاربعاست. خصوصو تفکرهنجاریرابطه تفکرفعالو با منوجهگذار عموم

 پذیردبهنحویکهبهنظردارد.زیرادرتفکرفعالمراقبتشخصازامورارزشمندصورتمی

بندیارزشیمسائلوامور،هرچندگذاردرشخصفعالشدهوطبقهرسدابتداتفکرارزشمی

ساختناینبعدازتفکربهصورتتفکرفعالاست،ولیعملیذهنیوانتزاعیصورتگرفته

میظه بروز و توسطور دیگر زبان به زبانی حفظمعانیعباراتاز در مثال عنوان به یابد.

مترجماندرابتدابایدارزشمندیواهمیتمعانیبرایشخصمترجموذهناوروشنشده

خوبیصورت به حفظمعنا و تفکرفعالجاریشده تا زده اقدام دستبه آگاهانه باشدو

درمواردیکهک اهمیتیاکماهمیتاست،عملانجامارهاواموربرایاشخاصبیپذیرد.

ایبرخوردارنخواهدبود.شدههمازکیفیتشایسته

تفکرارزشیهرابط رابطمیان تفکرهنجارینیز، و منوجهیهگذار عموم خصوصو

اشودوسپسهنجارههاوقدرهاتعیینمیاست.بهنحویکهدرتفکرهنجاریابتداارزش

می رابطمعرفی هگردند. تفکرارزشی با همینتفکرعاطفی به نیز، تفکرهمدالنه و گذار

هنگامی ازلحاظعاطفیدرگیرکهمسألهصورتاست. ایبرایشخصدارایارزشباشد،

هایخودوزنبیشتریبرایشقائلاست.هرچنداینامرناخودآگاهوآنبودهودرارزیابی

گذاریمندیدرکارنباشد)تفکرعاطفی(،ارزشدیگر،اگرعالقهازسوی.بدونعلمعاملباشد

نمی معنا )تفکرارزشهم ایندهد از غالباًگذار( عاطفی، وجه ارزشرو، وهاگذاریدر

عاطفیاحساسِدرتفکرهمدالنه(.شود)تفکرهایآدمیوجهیغالبمحسوبمیارزیابی

اشخاصر اتفاقاتو با تفکرهمدلیشدید عواطفدر و پررنگخداده حضور همدالنه

خواهندداشت.

پنج انفکاککاملیهگانوابستگیانواع امکانجداسازیو عدم یکدیگرو تفکرمراقبتیبا

چنینخصوصیتذهنآدمیوخلقتیکیازدیگریبهدلیلانتزاعیبودنجنستفکروهم

تراست.عملکردیکیاچندموردازاینابعادغالبانساناست.البتهخواهناخواه،درهررفتارو


 تفکر مراقبتی؛ دوگانه یا سه گانه بعد؟، اشتراک یا افتراق ابعاد در انواع؟ (2
هاییسیاشارهاند؛لیپمنودمبایازمیاناندیشمندانیکهدربابتفکرمراقبتیسخنگفته

 تفکرمراقبتی اثرگذاری ابعاد پسنمودهبه لیپمن صورتاند. به تفکرمراقبتی، معرفی از
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این ابعاد بیان به دمبایغیرمستقیم، دیگر سوی از و است پرداخته تفکر از وگونه سی

کرده همکارانش لیپمنارائه متفاوتیبا بعدمیاندنظر دارایدو لیپمنتفکرمراقبتیرا داند؛.

تأثریهشتنبهنحوتوجهدا-موضوعتفکر)مفعول(،بیهاندیشیدنبه/دربار-الف تفکر/

سیوهمکاراندوبعدفاعلیوودمبای (Lipman, 2003, 262) هدفتفکرمراقبتی)فعل(

نتایجفرآیندتفکرمراقبتییهاند.بعدفاعلیدربرگیرندمفعولیبرایتفکرمراقبتیمعرفینموده

موضوعاتیهدربرگیرندکند.بعدمفعولیمراقبتیاستکهلزوماجرایآنرادرکمی متفکربر

.(Dombayci, 2011)هدفدرفرآینداست

بررسیوجمع وبا سؤالمهمیمطرحمیبندیموارد مذکور، تفکرابعاد نهایتاً که شود

سه بعداستیا یابد؟اثراتآندرچندبعدگسترشمییهگانهبعد؟ودامنمراقبتیدوگانه

هلیپمنگفتتفکرمراقبتی،فقطدارایابعادمفعولیوچنانکشودکهنهآنچنیندریافتمی

اندفقطدارایابعادفاعلیومفعولیسیوهمکارانشمدعیکهدمبایفعلیاستونهچنان

می تجلی فعلی و مفعولی فاعلی، بعد سه در تفکرمراقبتی بلکه؛ ازاست نوعی زیرا یابد.

 عمل در بلکه ذهن، در تنها نه استکه تجلیمیاندیشیدن نیز رفتار براین،و افزون یابد.

کندوباتوجهبهابعاداثرگذاریدرهدفخودرا)مفعول(نیز،لحاظمییهتفکرمراقبتینحو

گسترده شاملمیمختلفو هممحیطاطرافشاملتمامیایکه شخصو همخود گردد

انسان مموجودات، منتفع نیز را انسانها، زیست محیط و دیگر یهای درگرداند )اثرگذاری

اندیشیدنِشخصِمتفکرمراقبتیسببیهبهعبارتیتغییردرنحوهایفردیواجتماعی(.حیطه

می نیز وی عملکرد و دیدگاه در قوانینتغییر و اصول در تغییر تغییراتشامل این شود.

درنظر با اجتماعی و میشخصی زیستگاه و اجتماع سایرین، آگرفتنحقوق موزشوباشد.

اخالقفردیواجتماعیویهپرورشِایننوعازتفکروابعادگوناگونآنسببرشدوتوسع

هاومحیطرسانیبهانسانهاوآسیبمحافظتشخصوجامعهازآفاتمختلفخودخواهی

شود.هامیزیستآن

 فاعلیو فعلی، بعد لحاظکردنسه تفکرمراقبتیو انواع تأملدر بررسیو مفعولی،با

می خصوصمطرح این در نیز دیگری پنجسوال انواع هگانشود؛ ابعاد،ی در تفکرمراقبتی

هم و دمبایاشتراک و لیپمن توجه علیرغم تمایز؟ و افتراق یا دارند ابعادپوشانی به سی

تفکرمراقبتی انواع بایدگفت، و نشده توضیحیارائه درخصوصسوالفوق، تفکرمراقبتی،
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سهبعدفعلی،فاعلیومفعولیبودهوبایکدیگراشتراکابعاددارند.زیرا،ابتدابایددارایهر

فعلاندیشیدندرشخصمحققگردد،سپسدوبعدفاعلیومفعولیازآنمنتجشودودر

کند.هایتفکرمراقبتیایناصلصدقمیتمامزیرشاخه


 یابی ماهیت تفکرمراقبتی ریشه( 0
مهمدرتعیینچیستیتفکرمراقبتی،بررسیماهیتتفکرمراقبتیاست.هایازدیگرچالش

هایمختلفاندیشمنداندرخصوصاینپژوهش،ابتدابهبررسیدیدگاهیهدرادام،روازاین

مباحثقبلی، در شده توضیحاتارائه به توجه با و عواطفپرداخته و تفکر میان ارتباط

دهیم.قوتبیینقرارمیماهیتتفکرمراقبتیراموردتدقی

ورابیاننموده thinking و care, caringدربیانتفکربودنِتفکرمراقبتیلیپمنارتباطمیان

پای هرچند، است: بهیهمعتقد تفکر خودِ اما ممکناستارتباطعصبیباشد عصبیتفکر

می پیشنهاد وی است. تجربی ارتباط یک فتنهایی معنای به تفکر، که پردازشکند رآیند

اومعتقداستاطالعاتدرنظرگرفته نشودوبهعنوانرابطمیانذراتتجربهلحاظگردد.

ارتباطوتجربهفکر اختراع، اکتشاف، حالتمتعارفیازکردن، مراقبت، روابطاستو کردنِ

کرباشد.ایازتفتواندحالت،بعدیاجنبهموقعیتیعلّیبرایتفکرنیستومیتفکروصرفاً

می اظهار هنگامیلیپمن است تفکر از نوعی مراقبت بهدارد: شناختی عملی عنوان به که

جایگزین تفاوتجستجوی ارزیابی و ارتباطات نهادن بنیاد روابط، ایجادِ و کشف هاها،

.(Lipman, 1995; Lipman, 2003, 264)پردازدمی

لیپمنبیان نمودهکهدونظردربارهاینارتباطدرخصوصروابطمیانعواطفوتفکر،

الف دارد: قضاوت-وجود نوعی عواطف، که باورند این کریسیپوسبر مانند هایکسانی

کیدداشتهکهعواطفازاجزایأگروهدیگریبراینامرت-عقالنیوازاجزایتفکرهستند،ب

(Lipman, 1995).تفکرنیستند

نیزدواستداللدربارنوس الفاطفبیانمیعویهبام عواطففرایندهاییذاتیو-کند:

تالش سردرگمی و اختالل سبب که بوده تفکر میبدون منطقی امور در مغز شوند.های

یونانورواقیعده-ب از عواطفذاتیایدیگر معتقدند، دکارتواسپینوزا گریرومیتا
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قابلیادگیریودارایقو ایندستهازفالسفهنقشمثبتارزیابیوقضاوتیهنیستنداما ند.

هایمعمول،لیپمنمعتقداستدردیدگاه(Lipman. 1995).کنندعواطفرادرداوریردمی

دامن به منتهی فقط هتفکر میی دامنشناختی و هشود حاالتروانشناختیی عاطفیشامل

تفکردرجریان با استکهممکناستپیشیاهمراه یزهرچندقابلتمتفکراتفاقبیفتد،

هاییهمراهباتفکرنیستند،علیرغماینکهممکناستنباشد.بهعبارتدیگرعواطف،نمونه

 .(Lipman, 1995)معلولآنباشندومراقبتوتوجهنوعیازعاطفهاستعلتیا

و شناخت، عواطفو میان برشکاف غلبه هدف با شفلر دارد؛ وجود هم سومی نظر

دی مینکاستنیکیبه نشان و صحیحندانسته شناخترا و انگاشتنعاطفه جدا دهدگری،

چگونهعملکردهایشناختی،عواطفرابهخدمتگرفتهوعواطفنیزعالئمشناختیحاصل

ازعواطفجداشدهوبهعلمواگذارگردیدهتواندکامالًآورند.اومعتقداستشناختنمیمی

(Scheffler, 1997).وعواطفهمبههنر،اخالقومذهب

شاخصجسمی،عاطفهدرمدارخردقرارداردویهچنین،بنابرنظرداماسیودرفرضیهم

معموالً میبرخالفآنچه میتصور اینفرضیهشود، فرآیندخردورزیکمکنماید. تواندبه

تصمیم تواناییِ در حیاتی نقشی عواطف که است باور دربراین سریع و منطقی گیری

(.Damasio, 2005, 13- 17)هایپیچیدهونامشخصدارندعیتموق

دیدگاه گوناگونی اختالفنظراتو این وجود درباربا هها ارتباطعواطفوی نقشو

آیدکهآیامراقبترامیتوانبهتفکرنسبتداد؟آیااصوالارتباطیتفکر،اینچالشپدیدمی

منطقوتفکرکهامریشناختیاستوجوددارد؟میانحاالتمختلفدرمراقبتوتوجه،با

هایفراوانخلقتآدمیوانشاءچنینبانظربهپیچیدگیباتوجهبهمواردمذکوروهم

گرددکهتفکیکومجزاهایمتفاوتوگوناگوندروجوداو،ایننتیجهحاصلمیمؤلفه

وخردازعاطفهملهتفکیکهاواجزایوجودیوشخصیتیآدمی،ازجکردنکاملتوانایی

یتفکرمراقبتی،واقعیتیوجودیازخلقتانسانودوگانهجایزنهواستپذیرامکاننهتفکر

عاطفی-توانگفتتفکرمراقبتی،ماهیتیشناختیرووباتوجهبهمواردمذکورمیاست.ازاین

طفهشروعشدهودراثرتفکردارد.بهعبارتدیگر،تفکرمراقبتیبامراقبتیازجنستوجهوعا

ارزش)تفکرارزش تعمیمبه وعمل)تفکرو فعال( )تفکرعاطفیو انگیزه عاطفی(، و  گذار

یابد.فعال،هنجاریوهمدالنه(گسترشمی
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 Table 6. Comparison of types of caring thinkingمقایسهانواعتفکرمراقبتی.6جدول

انواع 
 اقبتیتفکرمر

Types of 
caring 

thinking 

 وجه تمایز
Differentiation 

 حوزه
Domain 

 حیطه
Scope 

 خصوصیات وجه فاعلی
 نوع  هر  

(Brunt,1996) 
Subjective properties 

of any kind 
-روانی عاطفی شناختی

 اجتماعی فردی حرکتی

 تفکر

گذارارزش
 ارزشیهمحاسب

√√√√√وارزیابی
؛عواطفشدیددارابودن

هاووعمیقوارزش
استاندارهایقویشخصی

 تفکر

عاطفی 

و محرک
یهبرانگیزانند
شناخت

√√√√
گرایی،حسعدالتآلایده

قویوداوریاخالقی
رشدیافته

 تفکر

فعال 
نمودنوعمل

√√√√عملیاتیکردن

صداقتوخلوصعمیق،
متعهدیمشتاقومتفکری

بودنمنبعمشفق،دارا
درونیکنترل،بسیارآگاه
نسبتبهدیگران،تمایلبه
عملدرجهتپیشرفت

موقعیت

 تفکر

هنجاری 

آنچهیهمقایس
 هستباآنچه

بایدباشد
√√√√

حساسبهناسازگاریمیان
هاورفتارها،تواناییآلایده

راهیهسازیوارائمفهوم
حلبرایمشکالتجوامع،

رایبشریتنگرانیعمیقب
وموضوعاتجهانی

 تفکر

همدالنه 

خودرادرجایگاه،
هایوموقعیتتجارب

دیگرانگذاشتن
√√√

مهربانبودن،اهمیتو
توجهدادنبهدیگرانو

ها،نگرانینسبتبهآن
محتاطبودن



حیطهماهیتدوگانه مراقبتی تفکر میی دیگرگون نیز آنرا اثرگذاری برخالفی و کند

کرانتقادیوخالق،تفکرمراقبتیباتوجهی)تفکرعاطفی(شروعشدهکهتنهامنافعفردیراتف

یابد.یعملآندرانواعمختلفبهاجتماعگسترشمیگیردودامنهدرنظرنمی

تفکرمراقبتی،تفکرومنطقاستزمانیکهبهارزیابی،قضاوت،غربالگری،سنجش،درک

انتخابارزشجدید،مسئولیتگعمیقموضوعات،تصمیم پذیری،یری،ساختمعانیجدید،

رعایتانصافوعدالتمی بهدیگرخواهی،پردازدوعاطفهوتوجهاستهنگامیتعهد، که

صبوریدر و گفتگو سایرین، ارتباطبا اطراف، جهان به توجه مهربانی، همدلی، شفقتو
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+مراقبتاست،یعنیشناخت+عاطفهوتوجههابازهمتفکرپردازدودرتماماینارتباطمی

می انجام انسانی جهانی برای انسان توسط و انسان در چون ترکیبیاست، بسان و پذیرد

جداناشدنیودرهمپیچیدهاستکهدرهراثرودستاورددرصدمتفاوتیازشناخت،عاطفهو

گرداند.توجهرامتجلیمی



 ار عملیاتیی راهک گیری و ارائه( نتیجه0
جامعیتیاعدمجامعیتانواعتفکرمراقبتیوتداخلهرنوعدردیگریموردواکاوی-1

شده، پرداخته خصوصیاتهرنوع بررسی و تحلیل به رابطه این در قرارگرفت. ارزیابی و

براساسطبقه نوع اثراتهر و مشخصگردیده نوع هر تمایز هدفوجه/وجوه هایبندی

یاثرگذاریفردیواجتماعیهریکازچنینحیطهبلومتبیینگردید.همیگانهآموزشیسه

یاثرتفکرمراقبتیبرخالفتفکرانتقادیودهددامنهکهنشانمی انواعموردبررسیقرارگرفت

گیرد.یاجتماعیراهمدربرمیخالق،حیطه

رابطهخصوصوگذارباتفکرفعالوهنجاریدرمیانانواعتفکرمراقبتی،تفکرارزش-2

گذاروهمدالنه.چنیناست،تفکرعاطفیبادوتفکرارزشوجهدارد.همعموممن

تفکرمراقبتی،نهفقطدرذهنفردبلکهدررفتاروتظاهراتبیرونیشخصنیزنمایان-3

رواینگونهازتفکرهرسهبعدفعلی،فاعلیشدهوتفکریعاملیوعملکنندهاست.ازاین

دهد.عولیراپوششمیومف

چالشنهاییاینپژوهش،کاوشوبررسیدرخصوصماهیتتفکرمراقبتیاست.از-4

اینویژگی جنبهایمتمایز بر تکیه تفکر، انواع سایر با مقایسه در تفکر از عاطفی،یهگونه

یقت،شناسیاست.ماهیتتفکرمراقبتی،شناختیوعاطفیبودهودرحقشناسیوارزشزیبایی

یابد.جهتارزش،انگیزهوعملتجلیمیشناختیبامبدأعاطفهوتوجهاستکهبهصورت

تفکرمراقبتیاجرایی همرحل4نمودن میی پیشنهاد زیر یکچرخعملیاتی که هشود، خودی

کند:گررافراهممیتصحیح-ارزیابی

اعمازجانداروبی1 بهدیگری؛ نگریستنوتوجه ا( با تفکرارزشجان، از گذار،ستفاده

یافتازگرددودارایدومرحلهاست:آگاهیازوجوددیگریورههمدالنهوعاطفیآغازمی

دیگر،درمتشکلازافرادیمنفکازهمیهآن.دراینگام،جامعیهدیگریبهخالقوآفرینند
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افرادیبرخوردارازنگاهاثرپرورشتفکرمراقبتیبهجامعه وتوجهبهمخلوقاتدیگر،ایبا

شود.هایفردی،تبدیلمیفارغازانحصارطلبی

(شناختحقوقدیگریبااستفادهازتفکرعاطفیوهنجاری.دراینمرحله،تفکرمراقبتی2

نخست،استفادهنمودهوباتغییرنگرشیهازنتایجحاصلازدیگرگونیایجادشدهدرمرحل

هم آگافراد، برایشکلچنینشناختو بستری دیگران، حقوق نسبتبه ارجاهی و گیری

آورد.هاوهنجارهایاجتماعیفراهممینهادنبهارزش

لحاظ3 تصمیم( در سایرین زیستی و اخالقی اجتماعی، حقوق نظراتگیریکردن و ها

عال.کردنتوجهبهحقوقدیگراندراثراستفادهازتفکرفشخصیخودوبهدنبالآنعملیاتی

هایپیشینهایمراقبتیحاصلازتفکرعاطفیوهنجاریجایگزینارزشدراینگام،ارزش

فعالیت تمامی غایتنهایی و هستی مدار عنوان به را خود شخص، و نمیشده ازها بیند.

هایخودرو،قادراستآگاهانهبهنقشواهمیتمخلوقاتدیگرتوجهنمودهودرفعالیتاین

دهد.ارانیزمدنظرقرارهحقوقآن

تفکرارزش4 از استفاده نیاز؛ صورت در تجدیدنظر و فوق مراحل ارزیابی و( گذار

به نتایج از استفاده با متفکرمراقبتی گام این در میانهنجاری. مراقبتی تعامل از دستآمده

اجتماعیهایخویشودیگری،شناختخودراارتقاءبخشیدهوبهتصحیحهنجارهاوارزش

.نمایدپرداختهوبااستفادهازتفکرفعالرشدوتعالیافرادجامعهراتسریعمی











اینپژوهشبرگرفتهازقسمتیازرسالهدکتریخانمهاجرکوهیاصفهانیسهم مشارکت نویسندگان:
بامشاورهاستکهزیرنظراساتیدراهنما؛آقایاندکتریحییقائدیودکترسعیدضرغامیهمراهو

خانمدکترسوسنکشاورزانجامشدهاست.
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