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ارائة مدل مفهومی ارتباط فلسفه 
برای کودکان 

)با تأکید بر ُبعد تفکر مراقبتی( 
و هوش هیجانی

منیره عابدی*   رضاعلی نوروزی**   محمد حسین حیدری***   حسینعلی مهرابی****

با آنکه برخی از محققان، ارتباط میان فلســفه برای کودکان و هوش هیجانی را نشــان داده اند، 
کیفیت این ارتباط در هیچ تحقیقی مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. هدف نویسندگان در این 
پژوهش، ارائة یک مدل مفهومی به منظور نشان دادن ارتباط فبک )با تأکید بر بعد تفکر مراقبتی( 
و هوش هیجانی است. روش مورد اســتفاده جهت تحقق این هدف، روش تحلیل محتوای کیفی 
است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تفکر مراقبتی، به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فبک، 
واجد ابعاد شناختی )شــامل تفکر عاطفی و تفکر هنجاری(، عاطفی )شامل تفکر همدالنه، تفکر 
مبتنی بر قدرشناسی و تفکر عاطفی( و عملی )شامل تفکر فعال( است و فعالیت هایی چون تعریف 
و تمییز واژه ها و مفاهیم هیجانی، تجربة هیجانات مختلف، کاوش در مورد هیجانات، بررسی ارتباط 
هیجانات با قضاوت هــا، رویکردها و موقعیت ها، بذل توجه و ارزش گذاری، همدلی، تجارب اخالقی 
و اجتماعی، حمایت عاطفی و تســهیلگری را شامل می شود که با توانایی های مربوط به قلمروهای 
چهارگانة هوش هیجانی )یعنی درک و بیان هیجانات، تسهیل تفکر از طریق هیجانات، فهم عواطف 
و تنظیم مؤثر عواطف( هم ســو هستند؛ به طوری که به موازات پرورش تفکر مراقبتی، توانایی های 
مربوط به قلمروهای هوش هیجانی پرورش نیز می یابند. لذا پیشنهاد می شود در بهره گیری از برنامة 
فبک، از اکتفای صرف به هدف پرورش تفکر پرهیز شود و در موقعیت هایی که پرورش ابعاد هوش 

هیجانی مد نظر است این برنامه نیز مورد عنایت قرار گیرد.

فلسفه برای کودکان )فبک(، تفکر مراقبتی، هوش هیجانی
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مقدمه
واژة هــوش هیجانــی را اولین بار افرادی چون ســالوی و مایر1 )1990( به عنــوان زیرمجموعة 
هوش اجتماعی تعریف کردند که عبارت است از آگاه بودن از احساسات و عواطف خود و دیگران، 
تمایز قائل شــدن بین آن ها و کاربرد این اطالعات در جهت راهنمایی تفکر و عمل فرد. از آن زمان، 
پژوهش های متعددی انجام شــد که اهمیت هوش هیجانی در زندگی فردی و اجتماعی را نشان داد. 
طبــق این پژوهش ها، هوش هیجانی دارای ارتباط منفی با مشــکالت رفتاری )گاگلیاندولو، کاســتا، 
کوزوکره آ، الرکانا و پیتریدز2، 2015؛ بیلینگ، دونی، لوماس، لوید و ستاف3، 2014؛ ماورویل4، پیتریدز، 
ســانگارئو و فارنهام5، 2009؛ کوآلتر، وایتلی، هاچینسون و پاپ6، 2007؛ محمدی و غرابی، 1386( و 
ارتباط مثبت با پیشرفت و موفقیت تحصیلی )ادیو7، 2015؛ یوکسل و گبان8، 2014؛ بشارت، شالچی 
و شمســی پور، 1386(، رضایت از تحصیل )شیخ االسالمی و احمدی، 1389(، خودپنداره )آقاجانی، 
نریمانی و آسیائی 1387(، مهارت ها و سازگاری اجتماعی )پتریدز، سانگارئو، فارنهام و فردریکسون9، 
2006؛ ماورویــل، پیتریدز، ریفه و باکر10، 2007؛ ماورویل و همکاران، 2009؛ میکوالژاک11، پتریدز و 
هری12، 2009؛ نیکوگفتار، 1388؛ یارمحمدیان و شرفی راد، 1390(، خالقیت )قنبری زرندی، غفاری 
مجلج و هاشــمی رزینی، 1388( ســالمت روانی )ماورویل و همکاران، 2007؛ چا و ناک13، 2009؛ 
لمباس، مارتین-آلبا، والدیویا-ســاالس و جیمنز14، 2014؛ بیرامی، بخشــی پور رودســری و هداوند 
خانی، 1390( است. این نتایج اهمیت برنامه ریزی برای افزایش قابلیت ها و توانمندی های مربوط به 

هوش هیجانی را، به ویژه برای کودکان، روشن می کند.
یکی از برنامه های قابل پیشــنهاد برای این هدف، فلســفه برای کودکان )فبک( است. این برنامه، 
دارای سه بعد تفکر انتقادی، تفکر خالق و تفکر مراقبتی است )لیپمن15، 2003( و به کودکان فرصت 
می دهد در گفت وگویی در متن اجتماِع پژوهشــی مشارکت جویند. اجتماع پژوهشی فضای آموزشی 
خاصی در کالس درس اســت که در آن، کودکان انگیزه می یابند تا به دیگران اطمینان کنند به راحتی 
به بیان حیرت هایشــان بپردازند، در عقاید و کشفیات یکدیگر سهیم شوند و استدالالت و گزاره های 
یکدیگــر را ارزیابــی کنند )کاناتو16، 2015(. در واقع اجتماع پژوهشــی به لحاظ عاطفی فضای امنی 
برای کودکان به وجود می آورد تا به تفکر و داد و ســتد شــناختی بپردازند و لذا بســتری است برای 

رشد عاطفی کودکان.
ابعاد عاطفی، تقریبًا از هنگام تدوین برنامة فبک توســط لیپمن مورد توجه بوده اســت. به اعتقاد 
لیپمــن )1995a( افراد انســانی به همان اندازه کــه قادرند یاد بگیرند چگونه اســتنباط های معقول و 
نامعقول را از هم تشــخیص دهند، به همان اندازه هم می توانند بیاموزند که بین شــکل های عقالنی 
و غیرعقالنی احســاس تمایز قائل شــوند. کودکان نیز چون موجوداتی عقالنی هســتند، می توانند به 
ارزیابی آنچه در قلمرو احساســات ارزشمند است بپردازند؛ البته به شرط آنکه به آن ها فرصت انجام 
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این عمل در زمان و مکان مناسب و با روش درست داده شود.
اجتماع پژوهشی نقش مهمی در آموزش بیشتر دربارة ماهیت هیجانات دارد. در این اجتماع، تمام 
ابعاد عاطفِی کار فلســفی، در ارتباط کامل با فرآیند شــناختی قرار دارند، به طوری که کودکان حیرت، 
کنجکاوی، لّذت توافق یا ناامیدی ناشــی از عدم توافق، ســردرگمی، ابهام، تنازع و دلسردی را تجربه 
می کنند و می آموزند که چگونه بر هیجان، ناامیدی و خجالت خود مســلط شــوند. این احساسات در 
موقعیت های فکری و روانی ُرخ می دهند؛ موقعیت ها و شرایطی که خود وجوه مشخصه ای از فرآیند 
کاوشــگری فلسفی است. به عالوه، کودکان در مورد مطالبی صحبت می کنند که واقعًا برایشان اهمیت 
دارد. محتوای گفت وگوها نیز می تواند باعث تحریک حاالت عاطفی گوناگون شود )هینس17، 2002(. 
در واقع، تفکر در خأل عاطفی شــکوفا نمی شــود؛ بلکه مستلزم داشــتن هدف و نیروی محرک )یعنی 
همان عواطف و هیجانات( اســت )فیشــر18، 2005(. لذا توجه به ابعاد عاطفــی و هیجانی در فبک، 

می تواند عاملی اثرگذار در رشد هوش هیجانی باشد.
ادعای فوق با پژوهش های عملی انجام شــده در کشــورهای مختلف نیز قابل پشــتیبانی است. از 
جمله پژوهش دهر19 )2000( و حاتمی، کریمی و نوری )1390( نشان داد که اجرای برنامة فبک تأثیر 
معنــاداری بــر هوش هیجانی کودکان دارد. مهتا و وایتربرد20 )2005( نیز تأثیر اجرای این برنامه را بر 
ابعاد اجتماعی و عاطفی و جعفری، صمدی و قائدی )1394( تأثیر آن را بر رشد ابعاد عاطفی کودکان 
نشــان دادند. همچنین پژوهش های ســیف نراقی، قبادیان، نادری و شــریعتمداری )1390(، حاتمی 
و همکاران )1390(، هدایتی، قائدی، شــفیع آبادی و یونســی )1389(، ناجــی و قاضی نژاد )1386(، 
نوروزی و درخشنده )1386( و بارو21 )2015( بهبود روابط بین فردی، توجه و احترام در کالس فبک 

را نشان دادند. همة این موارد مربوط به هوش هیجانی است.
از سوی دیگر، لیپمن )2003( یکی از ابعاد تفکر سطح باال را، که از طریق فبک پرورش می یابد، 
تفکر مراقبتی می داند و مراقبت را به عنوان تفکر در مورد ارزش ها، تمرکز بر آنچه مورد احترام است 
و قدردانــی و ارزش گذاری آن تعریف می کند. کم22 )2014( نیز معتقد اســت فبک، تفکر مراقبتی را 
در خود دارد؛ زیرا روابط اعضای اجتماع پژوهشــی، باعث ایجاد اعتماد و توجه دانش آموزان نسبت 

به یکدیگر و مراقبت از فرایند پژوهش می شود و از این طریق به پرورش عواطف کمک می کند.
نادینگز23 )1992( مراقبت را دارای سه بعد زیر می داند:

فهم نظری و برانگیزانندة احساسات و ارزش های ذاتی و حقوق دیگران؛  .1
توجه و احترام مثبت و عمیق به احساســات و ارزش های ذاتی و به رســمیت شناختن حقوق   .2

دیگران؛
انگیزش، اشــتیاق و مهارت برای عمل در جهت محافظت و تسهیل این احساسات، ارزش ها   .3

و حقوق.
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بــه این ترتیب، مراقبت از ســه بعد شــناختی )فهم نظــری(، عاطفی )توجــه و احترام( و عملی 
)محافظت و تسهیل( برخوردار است.

به طور خالصه، می توان گفت، بر اساس مستندات نظری و پژوهشی که در باال به آن ها اشاره شد، 
هوش هیجانی می تواند از طریق برنامة فبک پرورش یابد. فبک ســه نوع تفکر را در برمی گیرد که در 
واقع، ابعاد سه گانة آن هستند: تفکر انتقادی، تفکر خالق و تفکر مراقبتی. به نظر می رسد از میان این 
ســه نوع تفکر، تفکر مراقبتی با داشــتن سه بعد شــناختی، عاطفی و عملی ارتباط تنگاتنگی با هوش 
هیجانــی دارد. بر این اســاس و با توجه به اینکه در پژوهش هــای موجود، ارتباط بین فبک و هوش 
هیجانی به روشنی تبیین نشده است، در این مقاله تالش می شود مدلی مفهومی برای نشان دادن ارتباط 
آن ها، با تأکید بر ابعاد تفکر مراقبتی ارائه شــود. ســؤال پژوهش این است که ارتباط فبک )با تأکید بر 

بعد تفکر مراقبتی( و هوش هیجانی چگونه است؟

روش پژوهش
روش مورد اســتفاده در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی اســت. بدین منظور ما از مراحل زیر 

بهره گرفته ایم:
1. تدوین پرســش های تحقیق بر اساس پیش فرض های ذهنی محقق )ادیب حاج باقری، پرویزی 
و صلصالی، 1394(. سؤال پژوهش حاضر عبارت از این بود که ارتباط میان فبک )با تأکید بر 

بعد تفکر مراقبتی( و هوش هیجانی چگونه است؟
2. تعریــف واحدهای تحلیل: ازآنجاكه هرگاه محقق به طور اساســی در جســت وجوی اظهارات 
مربــوط بــه یک ایــده و عقیــده باشــد، موضــوع را به عنــوان واحد تحلیــل مورد اســتفاده 
قــرار می دهــد )مایرینــگ24، 2000(، در ایــن پژوهــش نیز، موضــوع به عنوان واحــد تحلیل 
 تعریــف شــد. یعنی هــر بخش از متن که یــک موضوع داشــت، به عنوان یک واحــد در نظر 

گرفته شد.
3. استفاده از نظام مقوله بندی: در پژوهش حاضر، مقوله بندی بر اساس نظام استقرایی )مایرینگ، 
2000( انجام شــد که در آن، ابتدا مقوالت مشــخص می شــوند )کریپندورف25، 2004(. سپس 
بر اســاس این نظام مقوله بندی، داده ها، مرحله به مرحله و به طور آزمایشــی از متن استخراج 
می گردند )مایرینگ، 2000(. در این پژوهش، مقوله ها بر اســاس ادبیات پژوهشــی مربوط به 

تفکر مراقبتی در فبک تنظیم شدند.
بعــد از تعیین مقوالت، نمونه گیری هدفمند انجام شــد که طی آن، منابعی بررســی شــوند 
کــه در رابطــه بــا موضوع مورد نظــر حاوی بیشــترین اطالعات هســتند. این منابــع، از قبل، 
به طور کامل مشــخص نیســتند و انتخاب هــر کدام به کفایت اطالعات حاصــل از موارد قبلی 
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بســتگی دارد. لــذا نمونه گیــری تا اشــباع نظری مقوالت )یعنــی تا زمانی کــه دادة جدیدی به 
دســت نیاید( ادامه می یابد )گال، بورگ26 و گال، 1395(. بر این اســاس، کتاب های پیشــگامان 
و نظریه پــردازان فبــک )از جملــه لیپمن، شــارپ27، فیشــر و ســایرین( که حاوی بیشــترین 
اطالعات و مطالب دســت اول دربارة موضوع مورد نظر بود، تا زمان اشــباع داده ها، بررســی 
 و داده هــا بر اســاس مقوالت، جمع آوری گردیــد. داده های تکراری، با هــدف تلخیص نتایج، 

حذف شد.
۴. تحلیل و تفســیر متن یا اســتنباط از آن: در این مرحله، ادراکات پژوهشگر در رابطه با محتوای 
داده هــای کیفــی با نگاهی عمیق بررســی و داللت های ضمنی اســتنباط می گردند )جنســن و 
جانکاوســکی28، 2002(. در این پژوهش، داده های به دســت آمده در مرحلة قبل، در چارچوب 
مدل هوش هیجانی ســالوی و مایر )1997( مورد تحلیل و تفســیر قرار گرفت و روشــن شــد 
کــه داده هــای مربوط به هر مقوله نشــانگر کدام نوع از انواع تفکر مراقبتی اســت و چگونه با 

توانایی های مربوط به هوش هیجانی ارتباط می یابند.
۵. پاســخ گویی به پرســش تحقیق آخرین گام از تحلیل محتوای کیفی اســت که در آن بر اســاس 
یافته های به دست آمده و تحلیل ها و استنباط های مبتنی بر آن، به سؤال پژوهش پاسخ داده شد 

و مدل مفهومی ترسیم گردید.

فلسفه برای کودکان و هوش هیجانی
قبل از پرداختن به ارتباط فبک و هوش هیجانی، باید گفت در این مقاله، پس از مطالعة مدل های 
مختلف هوش هیجانی، این نتیجه به دست آمد که مدل هوش هیجانی مایر، کارسو29 و سالوی )1999( 
به طور مناسب تری می تواند در تبیین مقصود مؤثر باشد؛ چراکه در این مدل، به طور روشن تری به ابعاد 
شــناختی، عاطفی و عملی توجه شده اســت. به عنوان مثال، مایر و سالوی )1997(، هوش هیجانی را 
توانایی شناخت معانی هیجانات و روابطشان و استدالل و حل مسئله بر اساس آن ها می دانند. قسمت 
اول این تعریف )شناخت معانی و روابط هیجانات( مربوط به بعد شناختی و قسمت دوم )استدالل و 
حل مسئله بر اساس هیجانات( مربوط به بعد عملی است. این قسمت ها هر دو در بستر هیجان )بعد 
عاطفی( تعریف می شوند. چنان که امریکس، ورانیک30 و سالوی )2009( ضمن اشاره به تعریف فوق، 
معتقدند که بر اســاس آن، هوش هیجانی همان هوش ســنتی است که از حاالت و هیجانات به عنوان 

داده یا اطالعات استفاده می کند.
در مــدل هــوش هیجانــی مایــر و همــكاران )1999( بــه چهــار قلمــرو هــوش هیجانــی 
 اشــاره می شــود کــه هــر کــدام دربرگیرنــدة چهــار توانایی هســتند. شــکل 1، این مدل را نشــان 

می دهد.
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هوش
 هیجانی

قلمرو چهارم: تنظیم مؤثر هیجانات با هدف ترویج رشد هیجانی و فکری

قلمرو سوم: درک و تحلیل هیجانات؛ کاربرد دانش هیجانی

قلمرو دوم: تسهیل هیجانات به منظور تفکر

قلمرو اول: درک و فهم و بیان هیجان

توانایی گشودگی در برابر 
هیجانات خوشایند و 

ناخوشایند
توانایی کنترل هیجانات

توانایی شناخت ارتباط 
هیجانات با موقعیت ها

توانایی تولید و بررسی 
هیجانات به منظور درک 

بهتر آن ها

توانایی شناسایی هیجانات 
در دیگران

توانایی نام گذاری هیجانات 
و شناخت روابط آن ها

توانایی اولویت بندی تفکر 
توسط هیجانات

توانایی شناسایی 
هیجانات خود

توانایی درک میزان وضوح، 
تأثیرگذاری و قابل قبول 

بودن هیجانات

توانایی فهم هیجانات 
پیچیده و هیجانات متناقض

توانایی شناخت تأثیر 
نوسانات حاالت هیجانی بر 

قضاوت

توانایی نمایش درست 
هیجانات و نیازهای مرتبط

توانایی مدیریت هیجانات 
خود و دیگران

توانایی درک تغییرات 
متوالی هیجانات

توانایی شناخت تأثیر 
حاالت هیجانی بر تسهیل 

رویکرد خاص

توانایی تشخیص نمایش 
دقیق یا نادقیق احساسات

 شکل 1.  قلمروهای هوش هیجانی؛ منبع: مایر و سالوی، 1997 )با تلخیص(                                            

در ادامه، آن دسته از فعالیت های اجتماع پژوهشی که در ارتباط با ابعاد سه گانة تفکر مراقبتی انجام 
می شوند مورد بررسی قرار می گیرند و روشن می شود که هر فعالیت، مربوط به کدام نوع یا انواع تفکر 

مراقبتی است و با کدام توانایی یا توانایی های مربوط به هوش هیجانی ارتباط دارد.

تعریف و تمییز واژه ها و مفاهیم هیجانی
یکی از انواع ســؤال هایی که در اجتماع پژوهشــی به وجود می آید پرسش مفهومی )بررسی معنای 
واژه ها( است. ازآنجاكه بسیاری از اختالف ها و سوءتفاهم ها، ناشی از تفاوت در برداشت از واژه هاست، 
در کاوش فلسفی، کاربرد و تعریف دقیق واژه ها مورد تأکید است. یکی از راه های انجام این کار، متمایز 
کردن مفهوم های متشــابه از یکدیگر، مثل دوســت داشتن و عشــق و یا سایر هیجانات و مفاهیم است 
)فیشر، 2013(. این نوع تمرین های فلسفی، کودکان را در نام گذاری هیجانات مختلف و شناخت روابط 
آن ها و فهم هیجانات پیچیده )مثل هیبت که مرکب از ترس و شــگفتی اســت( و نیز هیجانات متناقض 
)مثل تجربة هم زمان عشــق و نفرت( که مربوط به قلمرو ســوم هوش هیجانی اســت )مایر و سالوی، 
1997( توانمند می کند. روشــن اســت که این دو توانایی به واسطة بعد شناختی تفکر مراقبتی حاصل 
می شود. زیرا مستلزم شناخت و فهم احساسات و هیجانات ساده، پیچیده و متناقض و روابط هیجانات 

است.
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تجربة هیجانات مختلف
بعــد عاطفی تفکر مراقبتی حاکی از آن اســت که در کالس فبــک، هیجانات مختلف مورد توجه و 
احترام مثبت قرار می گیرند و حتی به عنوان شکل هایی از قضاوت )تفکر عاطفی( در نظر گرفته می شوند 
)لیپمن، 2003(. در همین راســتا، یکی از وجوه بارز فرایند کاوشــگری فلســفی تجربة هیجاناتی مثل 
حیرت، کنجکاوی، لّذت توافق یا ناامیدی ناشــی از عدم توافق، ســردرگمی، ابهام، نزاع و دلسردی، در 
موقعیت های فکری و روانی اجتماع پژوهشــی، اســت )هینس، 2002(. این ویژگِی فرایند کاوشــگری 
نشــان می دهد که در اجتماع پژوهشی، هیجانات خوشایند و ناخوشایند مورد پذیرش قرار می گیرند و 
هیچ کدام ســرکوب نمی شوند. به این ترتیب، کودکان در اجتماع پژوهشی یاد می گیرند که در برابر همة 
هیجاناتشان باز باشند و به خود اجازة تجربة آن ها را بدهند. این امر، در واقع همان توانایی گشودگی در 

برابر هیجانات خوشایند و ناخوشایند است که در قلمرو چهارم هوش هیجانی مطرح می شود.

کاوش در مورد هیجانات
یکی از نقاط قوت فبک اســتفاده از داســتان ها، با هدف فراهم کردن روش هایی برای شناسایی و 
بحث در مورد هیجانات و تحلیل آن هاســت )لیپمن، 1393(. موریس31 )2015( ضمن اشاره به اهمیت 
نقش داستان ها در رشد، معتقد است که کودک باید تبدیل به خواننده ای انتقادی شود که واجد توانمندی 
اجتماعی و آگاهی هیجانی گردد. چانگ32 )2006( دســت یابی به آگاهی هیجانی را مرهون 1. شناسایی 
هیجانات، 2. آزمون و تحلیل ابعاد مثبت و منفی آن ها، 3. تعمق بر تمایالت و ارزش های شخصی و 4. 

تشویق خوداصالحی در اجتماع پژوهشی می داند.
به این ترتیب، یکی از کاربردهای داستان ها در کالس فبک، استفاده از آن ها به عنوان محرکی برای 
شناسایی و تحلیل هیجانات در شخصیت های داستان هاست که به آگاهی هیجانی منجر می شود. می توان 
گفت آگاهی هیجانی بعد شــناختی و عملی تفکر مراقبتی اســت، زیرا در این بعد، شناخت و آگاهی از 
احساسات و ارزش ها و تحلیل و تعمق بر آن ها )بعد شناختی( مورد توجه قرار می گیرد و خوداصالحی 

)بعد عملی( تشویق می شود.
شناسایی هیجانات خود و دیگران )توانایی های اول و دوم در قلمرو اول هوش هیجانی( دو مورد 
از توانایی های مربوط به هوش هیجانی است که به آگاهی هیجانی مربوط است؛ چنان که چانگ )2006( 
نیز شناسایی هیجانات در اجتماع پژوهشی را گام اولیة دست یابی به آگاهی هیجانی می داند. لذا می توان 
دو توانایی مذکور را با بعد شــناختی تفکر مراقبتی هم ســو دانســت و انتظار داشــت که یکی از نتایج 

مقدماتی کاوش در مورد هیجانات، پرورش توانایی شناسایی هیجانات خود و دیگران باشد.
گام بعدی در رســیدن به آگاهی هیجانی، آزمون و تحلیل هیجانات و تعمق بر تمایالت و ارزش ها 
است. کاوش در تجارب و هیجانات شخصیت های داستان، یکی از بهترین راه های کسب آمادگی برای 
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مطالعة پیچیدگی تجارب و هیجانات اســت. در این کاوش، کودکان می توانند با اســتفاده از اطالعات 
مستتر در داستان، پیشینة ِعّلی هیجانات را کشف و در مورد متناسب، قابل قبول و منطقی بودن هیجانات 
شــخصیت های مختلف داســتان و نحوة نمایش آن ها قضاوت کنند. مثاًل در جایی که کودکی مشــغول 
گریســتن اســت می توان در مورد تناسب این نحوة نمایش هیجانات با رنجی که وی تجربه کرده است 
و مقایسة قضاوت او و دیگران از این رنج، به گفت وگو پرداخت )لیپمن، 1995a(. در اینجا می توان به 
تفکر عاطفی به عنوان یکی از انواع تفکر مراقبتی اشــاره کرد. تفکر عاطفی، هیجانی اســت که به عنوان 
نوعی قضاوت در نظر گرفته می شود و دربرگیرندة نوعی آگاهی و استدالل، متناسب با یک زمینة خاص 
است. مثاًل خشم فرد از مورد آزار قرار گرفتن فرد بی گناه قضاوتی مبتنی بر نادرستی چنین آزاری است 
و لذا در این موقعیت، خشم، نوعی قضاوت و متناسب با موقعیت است )لیپمن، 2003(. به این ترتیب، 
در بررسی هیجانات، به آن ها به عنوان نوعی قضاوت نگریسته و میزان منطقی و مستدل بودن و تناسب 

آن با موقعیت سنجیده می شود.
فعالیــت فــوق، با چند توانایی مربوط بــه هوش هیجانی هم راستاســت و می تواند به پرورش این 
توانایی ها کمک کند. چنان که ذکر شــد، کشف پیشــینة عّلی هیجانات با استفاده از اطالعات مستتر در 
داستان، فرصتی برای قضاوت در مورد متناسب، قابل قبول و منطقی بودن هیجانات و نحوة نمایش آن ها 
فراهــم می کند. این قضاوت ها، با توانایی درک میزان وضــوح، تأثیرگذاری و قابل قبول بودن هیجانات 
)مربوط به قلمرو چهارم هوش هیجانی( هم سو هستند. قضاوت در مورد میزان منطقی و قابل قبول بودن 
هیجانات به توانایی درک قابل قبول بودن هیجانات )قسمت دوم توانایی( منجر می شود و نحوة نمایش 
هیجانات، از یک سو، میزان وضوح و تأثیرگذاری آن ها )قسمت اول توانایی( را در برمی گیرد و از سوی 
دیگر، بحث در مورد آن، به کودکان در تشــخیص میزان دقیق و صحیح بودن نمایش احساســات کمک 
می کند. به این ترتیب، توانایی تشــخیص نمایش دقیق یا نادقیق هیجانات در دیگران )مربوط به قلمرو 

اول هوش هیجانی( نیز در همین راستا قابل دست یابی است.
توانایی درک تغییرات متوالی هیجانات در روابط بین فردی )مربوط به قلمرو ســوم هوش هیجانی( 
نیز می تواند با کاوش در مورد احساســات و موقعیت های هیجانی به دســت آید. افرادی که واجد این 
توانایی هستند، توانایی استدالل در مورد پیشرفت هیجانات در روابط بین فردی را، که بر حسب شرایط 
به وجود می آید، دارند. مثاًل عصبانیت ممکن است به خشم تبدیل شود و خشم، بعد از اینکه ابراز شد، 
به نارضایتی یا احســاس گناه تغییر شــکل دهد )مایر و سالوی، 1997(. تا آنجا كه پژوهشگران بررسی 
کرده اند، در ادبیات مربوط به بعد مراقبتی فبک، به این جنبه از هوش هیجانی توجه مستقیم نشده بود. با 
این وجود، بر اساس ماهیت اجتماع پژوهشی، دور از انتظار نیست که با پرورش عمیق تر بعد شناختی 
تفکر مراقبتی، به ویژه از طریق کاوش در مورد هیجانات، توانایی مورد بحث نیز به وجود آید. مثاًل ممکن 
اســت با بررسی داســتان هایی که توالی احساسات یکی از شخصیت ها را به نمایش گذاشته است این 
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درک را در کودکان به وجود آورد که هیجانات حالتی پویا دارند و ممکن اســت بر حســب شــرایط، از 
نوعی به نوع دیگر تغییر کنند.

خوداصالحی، گام دیگری در مســیر رســیدن به آگاهی هیجانی است که در اجتماع پژوهشی مورد 
تشــویق قرار می گیرد. در این اجتماع، فرد با قضاوتی که انجام می دهد، مســیر خود را تعیین و فرصتی 
بــرای خوداصالحی فراهم می کند )گرگوری33، 2006(. یعنی با زیر ســؤال بــردن رویه ها و روش های 
خود، نقاط ضعفش را کشف و اصالح می کند )جوسو34، 2007(. اگرچه این امر در معنای وسیع خود، 
به عنوان یکی از ویژگی های بعد انتقادی فبک مطرح شده است، هرگاه در راستای وجوه هیجانی تفکر 
مطرح باشد، می توان گفت جنبة مراقبتی )در بعد عملی( نیز پیدا می کند. بدین سان، تشویق خوداصالحی 
در راستای نیل به آگاهی هیجانی، یعنی تشویق به کشف و اصالح روش های فردی در رابطه با ابراز و 
نمایش هیجانات، به کارگیری آن ها در شرایط مختلف و مواردی از این دست. فرصتی که خوداصالحی 
برای بهبود روش های نادرســت نمایش هیجانات فراهم می آورد می تواند به توانایی نمایش درســت 

هیجان ها و نیازهای مرتبط با آن ها )مربوط به قلمرو اول هوش هیجانی( منجر شود.

بررسی ارتباط هیجانات با قضاوت ها، رویکردها و موقعیت ها
بعد شناختی تفکر مراقبتی به کاوش در عواطف و هیجانات محدود نمی شود. بلکه به بررسی ارتباط 
این هیجانات با قضاوت ها و رویکردهای متعاقب آن ها و موقعیت هایی که به تولید هیجانات مختلف 

منجر می شود نیز می پردازد.
مطابق با آنچه در قسمت قبل در مورد تفکر عاطفی، به عنوان یکی از انواع تفکر مراقبتی ذکر شد، در 
کالس فبک هیجانات به عنوان حاالتی که به قضاوت و تفکر شکل می دهند مورد توجه قرار می گیرند، 
نه طوفان های روان شــناختی که شــفافیت عقالنیت را مخدوش می کنند )لیپمــن، 1995b(. لذا یکی از 
ویژگی های داستان مناسب برای کاوش اخالقی در کالس فبک این است که ارتباط هیجانات فردی با 
قضاوت ها را نشان دهد )شارپ، 1995(. به عنوان نمونه، حاالت هیجانی مثبت به تفکرات خوش بینانه 
و حاالت هیجانی منفی به تفکرات بدبینانه منجر می شود. لذا تغییر حاالت هیجانی فرد می تواند باعث 
شــود وی احتمًاالت بیشتری را در پیش رو داشته باشد و با توجه به چشم اندازهای چندگانه، قضاوت 
مؤثرتری انجام دهد )مایر و ســالوی، 1997(. درک چنین روابطی، با توانایی شــناخت تأثیر نوســانات 
حــاالت هیجانی بر قضاوت )مربوط به قلمرو دوم هوش هیجانی( هم ســو اســت. لذا از طریق چنین 
کاوشی می توان کودکان را در شناخت تأثیر نوسانات هیجانی بر کسب چشم اندازها و رسیدن به قضاوت 

بهتر یاری رساند.
عالوه بر این، حاالت هیجانی مختلف، به جز زمینه ســازی برای قضاوت بهتر، می توانند فعالیت ها 
و استدالل های خاصی را تسهیل کنند. مثاًل شادمانی ممکن است باعث شود فرد عملکرد خالقانه تر و 
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اســتدالل قوی تری را از خود بروز دهد. توانایی شــناخت تأثیر حاالت هیجانی بر تسهیل رویکردهای 
خاص )مربوط به قلمرو دوم هوش هیجانی( اشاره به همین امر دارد )مایر و سالوی، 1997(.

در رابطه با کیفیت تأثیر پرورش تفکر مراقبتی در ایجاد این توانایی، می توان به فرایند تغییر برخی 
از کــودکان در اجتماع پژوهشــی اشــاره کرد. کودکانی که مــورد غفلت یا آزار قــرار می گیرند، معموالًً 
احساســات نومیدانه دارند و به هیچ چیز اهمیت نمی دهند. در نتیجه، نسبت به ارزش ها، غیرمراقب و 
بی تفاوت هســتند. در اجتماع پژوهشی می توان ابتدا به آن ها نشــان داد که برخی از کارهایی که انجام 
می دهند در واقع برایشان مهم است و در حکم ارزش هایی تلقی می شود که فرد نسبت به آن ها مراقب 
است. سپس، مربی، کودکان را به بیان عقایدشان در مورد آنچه برایشان مهم یا بی اهمیت است، کشف 
ریشه های مقایسه بین ارزش هایشان، استدالل مناسب برای عقایدشان و اموری از این دست وامی دارد. 
این کودکان، ســرانجام ممکن است کشف کنند که پژوهششان هرگز به پایان نمی رسد، اما در تالششان 
پیشرفت خواهند کرد )لیپمن، 2011(. این فرایند تغییر، حاکی از آن است که تا وقتی کودکان هیجانات 
منفی داشــتند به ارزش ها و کاوش در مورد آن ها اهمیتی نمی دادند. با مثبت شــدن هیجانات نسبت به 
ارزش ها )بیان اینکه چه چیزی برایشان مهم است و هیجان مثبتی به آن دارند( با رویکرد مثبت تری به 
کاوشگری و فراگیری قضاوت و استدالل درست پرداختند. یعنی هیجانات مثبت، باعث تسهیل استدالل، 
بررسی جنبه های مختلف و درگیر شدن در کاوش بی انتها شد. بررسی و کاوش در چنین فرایندهایی در 

اجتماع پژوهشی، به کودکان کمک می کند روابط هیجانات و رویکردهای خاص را دریابند.
توانایی دیگر هوش هیجانی که در این قسمت قابل طرح است، شناخت ارتباط هیجانات با موقعیت ها 
)مربوط به قلمرو سوم هوش هیجانی( است. این توانایی، به استدالل در مورد ارتباط هیجانات با موقعیت ها 
اشاره دارد. به عنوان مثال این استدالل که علت ناراحتی فرد این است که دوستش وی را ترک کرده است، 
به این حیطه مربوط می شود )مایر و سالوی، 1997(. مثالی از کاوش برای رسیدن به چنین استداللی، در 
داستان کشف هری استاتلمیر )لیپمن، 1985( قابل مالحظه است. در شروع این داستان، وقتی معلم هری 
او را که سر کالس غرق رؤیاهای خود است مورد خطاب قرار می دهد و سبب خندة سایر اعضای کالس 
می شــود، احساس شرمندگی می کند. با کاوش در این موقعیت، معلوم می شود که شرمندگی در زمانی که 
معلم متوجه خیال پردازی هری شد یا وقتی هری پاسخ اشتباه داد به وجود نیامد، بلکه خندة دیگران موجب 
شرمندگی وی شد؛ چراکه این خنده نشانگر عدم احترام کودکان به هری و پاسخ متفاوت او بود )لیپمن، 
1995a(. با چنین کاوش هایی، کودکان متوجه می شوند که هر موقعیت، باعث ایجاد هیجانی مربوط به همان 

موقعیت می شود و لذا توانایی می یابند که در مورد ارتباط هیجانات با موقعیت ها استدالل کنند.

بذل توجه و ارزش گذاری
تفکر مبتنی بر قدرشناســی، یکی از انواع تفکر مراقبتی اســت که به بعد عاطفی اشاره دارد. لیپمن 
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)2003( ایــن نوع تفکر را شــامل ارزش گذاری چیزی به خاطر روابطی کــه تقویت می کند و توجه به 
آنچه مهم و دغدغه است می داند و معتقد است چیزها در ذات خود بهتر یا بدتر از یکدیگر نیستند. اما 
وقتی در چشم انداز هیجانی خاص مقایسه و مقابله می شوند، مورد توجه قرار می گیرند و ارزش گذاری 
می شــوند. در واقع، مراقبت باعث ورود ارزش ها و ارزش گذاری به قلمرو تفکر می شــود و تفکر بدون 

توجه به ارزش ها مانع مهمی در برابر بحث مسئوالنه و دغدغه مندانه در مورد امور مختلف است.
بر همین اساس، در اجتماع پژوهشی، کودکان در مورد مطالبی به بحث و تفکر می پردازند که واقعًا 
برایشان اهمیت دارد )هینس، 2002(. یعنی تفکر مراقبتی باعث می شود کودکان ارزش هایشان را تعیین 
کنند و بر اساس آن ها به تفکر و کاوش مسئوالنه در مورد آنچه برایشان مهم و ارزشمند است بپردازند.

این امر با توانایی اولویت بندی تفکر توســط هیجانات )مربوط بــه قلمرو دوم هوش هیجانی( در 
ارتباط قرار می گیرد. این توانایی بدین معناست که هیجانات فرد در مورد امور مهم زندگی، باعث تمرکز 
تفکــر وی بــر روی این امور و پرداختن به آن ها، به جای امور کم اهمیت تر می شــود )مایر و ســالوی، 
1997(؛ چیزی که در تفکر مبتنی بر ارزش گذاری به عنوان یکی از انواع تفکر مراقبتی نیز مطرح است.

همدلی
تفکر همدالنه، مانند تفکر مبتنی بر قدرشناسی، یکی از انواع تفکر مراقبتی است که به بعد عاطفی 
مربوط می شود. در این معنا یک راه مراقبت، عبارت است از خروج از احساسات، دیدگاه ها و افق فکری 
خود و در عوض تصور خود با داشتن احساسات، دیدگاه ها و افق فکری دیگران )لیپمن، 2003(. بر این 
اساس، تفکر همدالنه با توانایی تولید و بررسی هیجانات به منظور درک بهتر آن ها )مربوط به قلمرو دوم 
هوش هیجانی( هم سو است و به پرورش آن کمک می کند. این توانایی بدین معناست که فرد می تواند 
با گذاشتن خود به جای دیگران، هیجانات آن ها را تجربه کند و با تصور کردن هیجانات ناشی از قرار 
گرفتن در هر موقعیت برای پیوســتن به یا اجتناب از موقعیت های پیش رو تصمیم گیری و برنامه ریزی 

کند )مایر و سالوی، 1997(.
تفکر همدالنه در اجتماع پژوهشی به دست می آید. به این ترتیب که شرکت کنندگان در این اجتماع، 
خودشــان را در ارتباط با دیگران می بینند و در مورد تفکرات و احساســات آن ها فکر می کنند. در این 
شــرایط است که تفاوت، ناآشنایی و منحصربه فرد بودن درک می شــود و مورد پذیرش قرار می گیرد و 
لذا ارزشــمند است. اعضای اجتماع پژوهشــی یاد می گیرند چه طور در حین صحبت دیگران سکوت 
کنند و به احساســات و جهان بینی آن ها و اهمیتشــان توجه کنند. چنین دانش آموزانی توانایی درک و 
ارزش گذاری معنای آنچه را که بیان می شود دارند و می توانند این معنا را به دیگران ربط دهند )شارپ، 
1995(. پیشــرفت در این امر، به تدریج کودکان را در پیش بینی و درک هیجانات ناشــی از موقعیت های 

متنوع توانمند می کند. زیرا آن ها فراگرفته اند که هیجانی را که خود تجربه نکرده اند به خوبی درک کنند.
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تجارب اخالقی و اجتماعی
پیش از این ذکر شد که تفکر عاطفی، به عنوان یکی از انواع تفکر مراقبتی، مربوط به بعد عاطفی و 
شــناختی است و اشاره به این دارد که بســیاری از هیجانات، شکل هایی از قضاوت و تفکر هستند که 
آگاهی و اســتدالل را در بر دارند )لیپمن، 2003(. گســترش تفکر عاطفی در جریان کاوش عقالنی در 
اجتماع پژوهشی، باعث می شود کودکان، از قدرت و ضعف شناختی و عاطفی خود، استلزامات وظیفه 
و نیازهای دیگران در اجتماع آگاه شوند. به این ترتیب، آن ها یاد می گیرند از تکانشگری جلوگیری کنند، 
به دقــت فکر کنند و بر اســاس دانش خود، وظیفه و نظارت بر اجــرای وظیفه تصمیم بگیرند )چانگ، 
2006( نه بر اساس فشار ناشی از غلیان هیجانات و ناتوانی در کنترل آن ها. چراکه تفکر عاطفی، هیجانی 
مبتنی بر تعمق و استدالل است. به این ترتیب، با گسترش تفکر عاطفی، امکان کنترل هیجانات )مربوط 

به قلمرو چهارم هوش هیجانی( نیز محقق می شود.
در کنــار تفکــر عاطفی، تفکر هنجاری، به عنوان یکی دیگر از انواع تفکر مراقبتی نیز در این امر نقش 
دارد. تفکر هنجاری به تفکر در مورد آنچه باید باشد اشاره دارد و باعث اتصال هنجارها با واقعیت می شود. 
لذا دارای ویژگی اخالقی و شناختی است. وجود قوانین در اجتماع پژوهشی و رعایت آن توسط کودکان، 
نشان گر تفکر هنجاری است. بسیاری از این قوانین، در راستای کنترل هیجانات است. به عنوان نمونه، قانون 
ضرورت احترام به یکدیگر در اجتماع پژوهشی )فیشر، 2013( مانع از این می شود که کودکان با خشم با 

یکدیگر حرف بزنند، یکدیگر را تحقیر کنند و به دنبال مغلوب ساختن دیگران در بحث باشند.

حمایت عاطفی و تسهیلگری
باالتریــن ســطح توانایی در هوش هیجانی، توانایی مدیریت هیجانات خــود و دیگران )مربوط به 
قلمرو چهارم هوش هیجانی( است. مایر و سالوی )1997( این توانایی را شامل متعادل سازی هیجانات 

منفی و افزایش هیجانات مثبت، بدون سرکوب یا اغراق در اطالعاتی که ارائه می دهند، می دانند.
تحقــق این امــر را می توان در پژوهش بارو )2015( مالحظه کرد. در این پژوهش، کودکان اشــاره 
می کنند که در جریان گفت وگوهای فلســفی، آموخته اند که با حمایت عاطفی از یکدیگر و تسهیلگری، 
ترس همیارانشان را از بیان عقاید کاهش دهند و به آن ها کمک کنند احساس بهتری از بودن در جمع، 
اظهارنظر و فعالیت با دیگران داشته باشند. استراتژی های به کاررفته برای این منظور، شامل گوش دادن 

مسئوالنه، ارائة خالصه از بحث، توضیح بیشتر جهت روشن سازی و مانند آن بود.
کاربرد این اســتراتژی ها به کاهش هیجانات منفی )استرس، ترس و مانند آن( و افزایش هیجانات 
مثبت )احساس شادمانی و راحتی حاصل از مورد پذیرش و حمایت قرار گرفتن( کمک می کند. به این 
ترتیب، به نظر می رســد این توانایی به واســطة بعد عملی تفکر مراقبتی )تفکر فعال( به وجود می آید. 
تفکر فعال به مراقبت کردن در معنای انجام عمل مراقبت و توجه به کسی یا چیزی اشاره دارد و شامل 
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فعالیت هایــی اســت که در عین حال روش های تفکر هســتند )لیپمــن، 2003(. حمایتی که کودکان در 
پژوهش بارو )2015( از یکدیگر داشــته اند، روش تفکر آن ها بوده است که در عمل نشان داده اند و در 

نتیجه توانسته اند هیجانات خود و دیگران را عماًل مدیریت کنند.
بــا توجه به مطالب فوق و در یک جمع بندی کلــی، می توان ارتباط بین فبک )با تأکید بر بعد تفکر 

مراقبتی( و هوش هیجانی را در مدل مفهومی، که در ادامه می آید، نشان داد.

فلسفه برای کودکان

هوش هیجانی

تفکر خالقتفکر مراقبتیتفکر انتقادی

بعد عاطفی
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تنظیم هیجاناتکاربرد دانش هیجانیتسهیل تفکرفهم و بیان هیجانات

 شکل 2.  مدل مفهومی ارتباط فبک )با تأکید بر ابعاد و انواع تفکر مراقبتی( با هوش هیجانی؛ منبع: مؤلفان                        
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 تحلیل یافته ها
طبق مدل ارائه شــده در این مقاله، از پنج نوع تفکر، دو تای آن مربوط به بعد عاطفی هســتند )تفکر 
همدالنه و تفکر مبتنی بر قدرشناســی(، تفکر هنجاری به بعد شــناختی اشــاره دارد و تفکر عاطفی هم 
شناختی و هم عاطفی است و تفکر فعال هم به بعد عملی مربوط می شود. به این ترتیب، بدون در نظر 
گرفتن هم پوشانی ها، می توان گفت بعد عاطفی تفکر مراقبتی شامل سه نوع تفکر، بعد شناختی شامل دو 

نوع و بعد عملی شامل یک نوع تفکر است.
در رابطه با آن دسته از ویژگی ها و فعالیت ها که توصیفگر تفکر مراقبتی در فبک هستند، چهار مورد 
به بعد عاطفی مربوط اســت که شــامل همدلی )در تفکر همدالنه(، بذل توجه و ارزش گذاری )در تفکر 
مبتنی بر قدرشناسی(، تجربة هیجانات مختلف و کاوش در مورد هیجانات )در تفکر عاطفی( می شود. 
سه مورد به بعد شناختی مربوط است که شامل بررسی ارتباط هیجانات، تعریف و تمییز واژه ها و مفاهیم 
هیجانی )در تفکر عاطفی( از یکدیگر و کسب تجارب اخالقی و اجتماعی )در تفکر عاطفی و هنجاری( 
می شود. دو مورد مربوط به بعد عملی نیز شامل حمایت عاطفی و تسهیلگری و کاوش در مورد هیجانات 

)در تفکر فعال( می شود که مورد دوم به بعد عاطفی تفکر مراقبتی نیز مربوط است.
بر اساس یافته های فوق، می توان گفت که ابعاد عاطفی و شناختی تفکر مراقبتی در اجتماع پژوهشی، 
پررنگ تر از بعد عملی اســت. این می تواند از آن جهت باشد که عمل بر مبنای شناخت ها و هیجانات 
شــکل می گیرد. لذا در اجتماع پژوهشــی بیشتر بر این دو بعد تأکید می شود تا بر اساس آن ها برای بعد 

عملی نیز زمینه سازی شود. با این وجود، بعد عملی به طور مستقیم نیز مورد توجه است.
از بین توانایی های مربوط به هوش هیجانی، شــش توانایی با بعد شــناختی تفکر مراقبتی هم ســو 
هســتند. این شــش توانایی شامل شناخت تأثیر نوســانات حاالت هیجانی بر قضاوت و شناخت تأثیر 
حاالت هیجانی بر تسهیل رویکرد خاص )از قلمرو دوم(، نام گذاری هیجانات و شناخت روابط آن ها، 
شناخت ارتباط هیجانات با موقعیت ها و فهم هیجانات پیچیده و هیجانات متناقض )از قلمرو سوم( و 
کنترل هیجانات )از قلمرو چهارم( است. هشت توانایی به بعد عاطفی تفکر مراقبتی مربوط می شود که 
عبارت اند از شناســایی هیجانات خود، شناســایی هیجانات دیگران و تشخیص نمایش دقیق یا نادقیق 
هیجانات )از اول قلمرو اول(، اولویت بندی تفکر توسط هیجانات و تولید و بررسی هیجانات به منظور 
درک بهتر آن ها )از قلمرو دوم(، درک تغییرات متوالی هیجانات )از قلمرو ســوم(، گشــودگی در برابر 
هیجانات خوشایند و ناخوشایند، درک میزان وضوح، تأثیرگذاری و قابل قبول بودن هیجانات )از قلمرو 
چهارم(. دو توانایی با پرورش بعد عملی تفکر مراقبتی در ارتباط است؛ یعنی نمایش درست هیجانات 
و نیازهای مرتبط با آن ها )از قلمرو اول( و مدیریت هیجانات خود و دیگران )از قلمرو چهارم(. به این 
ترتیب، بعد شناختی تفکر مراقبتی بیش از سایر ابعاد و بعد عملی کمتر از همة آن ها با هوش هیجانی 

در ارتباط است.
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مطلب فوق را می توان بر اســاس تعریف هــوش هیجانی تبیین کرد. هوش هیجانی به قابلیت فهم 
و توضیح هیجانات، اســتدالل با استفاده از هیجانات و نشانه های هیجانی و استفاده از هیجانات برای 
ارتقاء تفکر اشــاره دارد )مایر، ســالوی، کارسو، 2001 و مایر و کارسو، 2002(. این تعریف، به ارزیابی 
احساســات، با استفاده از معیار هوش اشــاره دارد. به عبارت دیگر، استانداردهای هوش یا شناخت در 
مورد هیجانات به کاررفته )مایر و سالوی، 1995( و هوش هیجانی به عنوان قابلیت استدالل با و در مورد 
هیجانات و / یا کاربرد سیستم هیجان برای غنی سازی هوش تعریف شده است )مایر، سالوی، کارسو، 
2008(. به این ترتیب، هوش هیجانی، شامل فهم، توضیح، استدالل، تفکر، ارزیابی و شناختی است که 
در مورد هیجانات به کار می رود. همة این مفاهیم، شناختی هستند و در مورد هیجانات و عواطف به کار 
می روند. لذا طبیعی است که ابعاد شناختی و عاطفی تفکر مراقبتی بیش از بعد عملی با هوش هیجانی 
مرتبط باشند. در واقع، هوش هیجانی، ترکیب شناخت )هوش( و هیجان )عواطف( است که برخی از 

نتایج عملی را هم دربردارد.

بحث و نتیجه گیری
تفکر مراقبتی به عنوان یکی از جنبه های فبک دارای ســه بعد شناختی )فهم نظری 
و برانگیزاننــدة احساســات و ارزش هــای ذاتی و حقوق دیگــران(، عاطفی )توجه و 
احترام مثبت و عمیق به احساســات و ارزش های ذاتی و به رســمیت شناختن حقوق 
دیگران( و عاطفی )انگیزش، اشتیاق و مهارت برای عمل در جهت محافظت و تسهیل 
این احساســات، ارزش ها و حقوق( اســت. برخی از فعالیت ها و ویژگی های اجتماع 
پژوهشی، بعد مراقبتی فبک را نشان می دهند که هر کدام مربوط به نوعی از تفکر مراقبتی 
اســت و با برخی از توانایی های مربوط به قلمروهای چهارگانة هوش هیجانی هم سو 

است. این فعالیت ها و ویژگی ها عبارت اند از:
تعریــف و تمییــز واژه ها و مفاهیم هیجانی: به تعریــف و کاربرد دقیق واژه ها و   .1
متمایز کردن مفاهیم مشــابه تشویق می شــود. این امر، مربوط به تفکر عاطفی 
)در بعد شناختی( است و در راستای پرورش توانایی های نام گذاری هیجانات 
مختلف و شناخت روابط آن ها و فهم هیجانات پیچیده و متناقض قرار می گیرد.

تجربة هیجانات مختلف: هیجانات مثبت و منفی به عنوان شکل هایی از قضاوت   .2
مــورد توجه و احتــرام قرار می گیرند. این امر، مربوط بــه تفکر عاطفی )در بعد 
عاطفی( است و در راستای پرورش توانایی گشودگی در برابر هیجانات خوشایند 

و ناخوشایند قرار می گیرد.
کاوش در مورد هیجانات: از داستان ها به عنوان محرکی برای شناسایی و تحلیل   .3
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هیجانات، استدالل در مورد آن ها و خوداصالحی استفاده می شود. این امر مربوط 
به تفکر عاطفی و فعال )در بعد شناختی و بعد عملی( است و در راستای پرورش 
توانایی های شناسایی هیجانات خود و دیگران، درک میزان وضوح، تأثیرگذاری 
و قابل قبــول بودن هیجانات، درک تغییرات متوالی هیجانات در روابط بین فردی 

و نمایش درست هیجان ها و نیازهای مرتبط با آن ها قرار می گیرد.
بررســی ارتباط هیجانــات با قضاوت ها، رویکردهــا و موقعیت ها: به هیجانات   .۴
به عنوان حاالتی که قضاوت و تفکر را شکل می دهد توجه می شود و با استفاده 
از داســتان، ارتباط آن ها بــا قضاوت ها، رویکردها و موقعیت های مختلف مورد 
بحث قرار می گیرد. این امر مربوط به تفکر عاطفی )در بعد شناختی( است و در 
راستای پرورش توانایی های شناخت تأثیر نوسانات حاالت هیجانی بر قضاوت، 
شــناخت تأثیر حاالت هیجانی بر تسهیل رویکردهای خاص و شناخت ارتباط 

هیجانات با موقعیت ها قرار می گیرد.
بذل توجه و ارزش گذاری: کودکان تشویق می شوند ارزش هایشان را تعیین کنند   .۵
و بر اســاس آن ها به کاوش و تفکر مســئوالنه در مورد آنچه برایشان مهم است 
بپردازند. این امر مربوط به تفکر مبتنی بر قدرشناسی )در بعد عاطفی( است و در 

راستای پرورش توانایی اولویت بندی تفکر توسط هیجانات قرار می گیرد.
همدلی: کودکان در جریان کاوش فلســفی خود را به جای دیگران می گذارند و   .6
ســعی می کنند احساسات و تفکرات دیگران را، چنان که هست، درک کنند. این 
امر مربوط به تفکر همدالنه )در بعد عاطفی( است و در راستای پرورش توانایی 

تولید و بررسی هیجانات به منظور درک بهتر آن ها قرار می گیرد.
تجــارب اخالقی و اجتماعی: این تجارب شــامل آگاهی از اســتلزامات وظیفه   .7
و نیازهــای دیگــران در جریان کار گروهی، تمرین کنترل تکانشــگری و آگاهی 
و عاملیــت به قوانین اخالقی در گروه اســت. این امر مربوط به تفکر عاطفی و 
هنجاری )در بعد شناختی( است و در راستای پرورش توانایی کنترل هیجانات 

قرار می گیرد.
حمایت عاطفی و تســهیلگری: کودکان در گفت وگوهای فلسفی از طریق گوش   .8
دادن فعــال، روشن ســازی و مانند آن، به کاهش تــرس هم گروهی ها و افزایش 
احساس مثبت آن ها از ابراز عقیده در گروه کمک می کنند. این امر مربوط به تفکر 
فعال )بعد عملی( است و در راستای توانایی مدیریت هیجانات خود و دیگران 

قرار می گیرد.
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ایــن موارد، نشــان می دهد که وجود انــواع تفکر مراقبتی در حلقة کاوشــگری، 
به عنوان یکی از ابعاد فبک، می تواند به پرورش توانایی های مربوط به هوش هیجانی 

کمک کند.
بر اساس موارد فوق، می توان نوآوری پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های 
مرتبــط را نشــان داد. از میــان پژوهش هایــی که در این مقاله به آن ها اشــاره شــد، 
پژوهش های جعفری و همکاران )1394(، حاتمی و همکاران )1390(، دهر )2000( 
و مهتــا و وایتربــرد )2005( مســتقیمًا تأثیر اجــرای فبک بر هــوش هیجانی و ابعاد 
اجتماعی و عاطفی را بررسی کردند. بقیة پژوهش ها، به گونه ای بود که صرفاًً برخی از 
یافته هایشان به طور ضمنی با هوش هیجانی در ارتباط بود )ناجی و قاضی نژاد، 1386، 
نوروزی و درخشــنده، 1386، هدایتی و همکاران، 1389، ســیف نراقی و همکاران، 
1390، ویلیامز، 1993 و بارو، 2015(. اما هیچ یک از این دو دســته، به تبیین ارتباط 
تفکــر مراقبتی و ابعاد و انواع مختلف آن با پرورش هوش هیجانی و مدل ســازی بر 
اســاس آن، توجه نداشتند درحالی که در پژوهش حاضر، ضمن بررسی ابعاد و انواع 
تفکر مراقبتی، ارتباط فبک و هوش هیجانی، به طور روشن تر مورد تحلیل قرار گرفت 
و به طور خاص نشــان داده شــد که هر یک از قلمروهــا و توانمندی های مربوط به 
هوش هیجانی، به واسطة چه نوع فعالیت یا ویژگی مربوط به تفکر مراقبتی )به عنوان 
جزئی از فبک( و انواع آن، پرورش می یابد. به این ترتیب، پژوهش حاضر، یک مبنای 

کیفی و نظری دقیق و روشن برای پژوهش های کمی و اجرایی فراهم می آورد.
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