
1  

 

 هوش اخالقي چيست؟

 

 

بيان ديگر، كسي داراي هوش اخالقي تعريف مي شود كه از  يص و تميز درست از نادرست است. بههوش اخالقي توانايي تشخ

اي صحيح و محترمانه رفتار  قوي و توانايي عمل كردن به آنها برخوردار باشد، به گونه اي كه فرد به شيوه باورهاي اخالقي راسخ و

 .كند

اخالقي كسب نكرده اند در معرض خطرهاي جدي  پژوهش هاي محققان تعليم و تربيت نشان داده كودكاني كه به هر دليل هوش

باورهاي كه به  وجدان متزلزل، ضعف در مهار كردن اميال، رشدنيافتگي حساسيت هاي اخالقي و قرار دارند. اين كودكان به دليل

اخالقي و اجتماعي دچار و در بزرگسالي به شخصيت هاي نابهنجار و  دي به عقب افتادگيگونه اي نادرست هدايت شده، تا حد زيا

هوش يه طور كامل آموختني و  مي شوند. شايد بتوان گفت مهم ترين نكته در مبحث هوش اخالقي اين است كه اين ناموفق تبديل

  .بيت به كودكان منتقل مي شودندارد و تنها از طريق تر قابل يادگيري است و به هيچ وجه جنبه ي وراثتي

نوجواني است و تعلل والدين در اين زمينه موجب ضعف  بهترين زمان آموزش هوش اخالقي در فرزندان از دوره ي نوزادي تا پايان

 .يادگيري فضايل اخالقي و ايجاد عادات مخرب مي شود بالقوه ي كودكان در

 

 هفت فضليت هوش اخالقي

 همـدلي

احساسات ديگران. اين فضيلت به كودك كمك مي كند غير از نيازهاي خود،  با مردم و درك نگراني ها وهمدلي يعني همدردي 

ديده يا دچار مشكل پيدا كند. همچنين  نيازها و احساسات ديگران نيز حساس باشد و تمايل بيشتري به ياري افراد آسيب نسبت به

را تشخيص  تي رفتار كند و از آنجا كه مي تواند رنج هاي عاطفي ديگرانوامي دارد به درس يك اهرم اخالقي قوي است كه كودك را

 .دهد و درك كند، از ظالمانه رفتار كردن در حق ديگران پرهيز كند

 جـدانو

تصميم گيري براي تعيين درستي و نادرستي امور كمك مي كند و باعث مي  وجدان، نداي دروني بالقوه اي است كه به كودك در

را در مقابله با نيروهايي كه در برابر خوبي  ر اخالق بماند و در صورت انحراف احساس گناه كند. وجدان بيدار، كودكدر مسي شود او
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اين خصيصه  .او را قادر مي سازد در مواجهه با وسوسه ي نفس نيز به طور صحيح رفتار كند قدعلم مي كنند تقويت مي كند و

 .امانتداري است قت و مسؤوليت پذيري وسنگ بناي تقويت حصايل نيك بنيادي مثل صدا

 

 تن داريشخوي

 عمل، فكر كند. در نتيجه او به گونه اي صحيح رفتار مي كند و كمتر احتمال به فرزند شما ياد مي دهد قبل از مبادرت به انجام هر

فضيلت همچنين به فرزند شما كمك مي كند و  دارد به انتخاب هاي عجوالنه كه برايش پيامدهاي خطرناك دارد، دست بزند. اين

مهرباني است چرا كه  به تنهايي قادر است اعمالش را مهار كند. همچنين پايه گذار بخشندگي و به خود متكي باشد زيرا او مي داند

 .كمك ديگران بشتابد به كودك كمك مي كند از لذات آني چشم بپوشد و در عوض به

 

 احتـرام

 به ديگران را ارزشمند مي داند، با ديگران با مالحظه رفتار كند. اين ويژگي مي كند. به دليل آن كه احترامفرزند شما را تشويق 

خودش رفتار شود. به همين دليل اساس پيشگيري  فرزند شما را بر آن مي دارد با ديگران همان گونه رفتار كند كه دوست دارد با

احتمال بيشتري  مي كند. وقتي كودك احترام را بخشي از زندگي روزانه اش بداند،پايه گذاري  از خشونت، بي عدالتي و نفرت را

 .خودش هم احترام بيشتري قايل مي شود دارد كه به حقوق و احساست ديگران توجه كند، در نتيجه براي

 

 مهـرباني

ان او كمتر خودخواهي به خرج خواهد كند. با تقويت اين فضليت در فرزندت توجه فرزند شما را به رفاه و احساسات ديگران جلب مي

ساده ترين كاري است كه مي شود كرد. وقتي  بيشتر دلسوز و غمخوار مي شود و درك مي كند كه مهرباني كردن به ديگران، داد و

و از  مي شود فكر نيازهاي ديگران است. به آن ها توجه مي كند و در كمك به نيازمدان پيشقدم فرزند شما مهربان باشد بيشتر به

 .كساني كه دچار آسيب يا مشكل شده اند، دفاع مي كند

 

 انصـاف

آمادگي پذيرش چشم اندازها و باورهاي جديد باشد. او ياد مي گيرد  به كودك كمك مي كند ويژگي هاي ديگران را درك كند و

ت گيري هاي قومي، به ديگران احترام جه به تفاوت جنسيتي، نژادي، ظاهري، فرهنگي، اعتقادي، و فارغ از توانايي ها با بدون توجه

مهم تر، به  همه از و كند مي ايستادگي تعصب  كند. چنين فرزندي در برابر خشم، خشونت و بگذارد و همدالنه و مهربانانه رفتار

 .افراد بر اساس منش آن ها احترام مي گذارد
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 بـردباري

 رفتار كند. بنابراين با رعايت قواعد نوبت و مشاركت با ديگران بازيطرفانه  باعث مي شود كودك با ديگران عادالنه، منصفانه و بي

اين فضيلت حساسيت اخالقي كودك را  مي كند و قبل از قضاوت در مورد مردم، همه ي جوانب را به خوبي مي سنجد . چون

 و خواستار اين باشد كه باتا از كساني كه در حقشان بي عدالتي شده حمايت كند  افزايش مي دهد، اين شجاعت را خواهد داشت

 .همه ي مردم عادالنه و يكسان رفتار شود

 

براي آن ها به جا مي گذاريم. اين توانايي ها در  به هر حال ايجاد ظرفيت هوش اخالقي در كودكان شايد بزرگترين ميراثي باشد كه

زندگي زناشويي و فرزند  جنبه هاي زندگي كنوني آن ها و نيز كيفيت روابط، حرفه، خالقيت، و مهارت هاي آينده مي تواند بر تمام

زندگي شان تغيير دهد. از آنجا كه اين فضايل هميشگي هستند و همه ي  پروري شان اثر بگذارد و نقش آن ها را در تمامي ابعاد

اعتبار آن ها را در مقام انسان تعيين خواهد  همان چيزي است كه در نهايت فرزندان ما مي مانند و از آنجا كه اين درست عمر با

دشوارترين وظيفه ي  ريزي پايه و اساس هوش اخالقي و سعي در ايجاد و حفظ آن اصلي ترين و كرد، مي توان نتيجه گرفت كه پي

 .هر پدر و مادر است

 


