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 : مقدمه

 ظرفيت  «،  »اخالق  آنگاهكنيم،  قلمداد  جديد  موقعيت  با  سازگاري  ظرفيت  را  «  هوش  »  اگر

  يتواند م  «اخالقي   »هوش  رو  اين  از.  داد  خواهد  پوشش  را  موقعيت  اين  به  ارزشي  سازماندهي

 كند  نمايان  زندگي   ابعاد   و   مراحل  همة   در   را   عاطفي  و   فكري   نديهايتوانم   ژرفاي   و  گستره

 .آورد پديد  را  نيكخويي و  نيكي و

  مربيان   و   اولياء   توجه  مورد «   هوشي  »رشد   كنار  در  «  اخالقي  »رشد  موضوع  اندازه  چه  تا  اما

  در  « عاطفي »فرآيندهاي با « ذهني فرآيندهاي»  بين رابطة اندازه چه تا گيرد؟ يم قرار

 شود؟ يم ارزيابي   و مطالعه كودكان زندگي

 به  نسبت  هستند،  خود  كودكان  «  منطقي  »هوش  نگران  والدين  كه  اندازه  همان  به  آيا

 دارند؟  حساسيت نيز آنها «  اخالقي »هوش

  نمرات   خود  «  آموزشي  »كارنامة  در  كه  دارند  انتظار  خود  فرزندان  از  كه  ميزان  همان  به  آيا

  دست  به  باال  نمرة  نيز  اخالقي  ارزشهاي  و  رفتارها  در   كه  دارند  انتظار  آنها  از  كنند،  رديف  باال

 آورند؟

اندازه كه والدين به فرزندان خود حساس     »لباسي  خوش» و    «خوشگلي»  آيا به همان 

آيا به همان اندازه كه والدين    آنها نيز توجه دارند؟ »خلقي   خوش»و    «خوشدلي »هستند به  

  كنند، به مهرورزي قلب و زيبايي عواطف و   فرزندانشان توجه مي  به قدرت ذهنورزي مغز

رسد پاسخ به اين پرسشها در بيشتر موارد   به نظر مي  كنند؟ احساسات آنها نيز توجه مي 

د  شود كه ابعا  مي  ساحتي به تربيت كودكان و نوجوانان موجب   باشد؛ زيرا نگاه تك   منفي

بسياري از فرزندان ما بزرگ ميشوند، اما    وجودي ديگر آنها ناديده گرفته شود. در حقيقت،

منطقي   پختگي را تجربه ميكنند. بسياري از فرزندان ما مراحل رشد   اندكي از آنها بلوغ و 

را طي    اخالقيكه مراحل رشد    را به سرعت طي ميكنند اما اندكي از آنها موفق ميشوند

  «قيالتحول اخ»  بايد    داري برقرار شود  آنكه بين اين ابعاد رابطه معنيپس براي   .كنند

              به ميزان    «پايگاه عاطفي قلب »پرورش يابد و    در كودكان   «تحول شناختي»به موازات  

رفتارها و    كودك مورد توجه قرار گيرد و اين مهم بدون پرورش  «مغز  پايگاه شناختي»



قي  الاما هوش اخ .امكانپذير نخواهد بود « قيالهوش اخ»يا به عبارت بهتر    اخالقيارزشهاي  

چيست؟ آيا روشهايي براي پرورش آن وجود    گيرد؟ كاركرد آن  چيست؟ چگونه شكل مي

است يا    يك مقولة فطري  اخالقيند؟ آيا هوش  كدام  اخالقيدر هوش    دارد؟ عوامل مؤثر

به رشد    چه عواملي   چه نقشي دارند؟  اخالقياكتسابي؟ وراثت و محيط، در شكلدهي هوش  

آيا قواعد  اخالقيهوش   از طريق آن    سرعت ميدهند؟  بتوان  و روشهايي وجود دارد كه 

روانشناسان و پژوهشگران بزرگي در    قي پرورش داد؟الي هوش اخالبا  كودكان را با ضريب

كتابهاي    ها در  اند و بسياري از اين نظريه   پردازي كرده  كودكان نظريه  قيالحيطة رشد اخ

 .گيرد مي  تحول كودك مورد استفاده قرارروانشناسي رشد و 

 قي چيست؟الهوش اخ

 قيالاخداشتن اعتقادات    توان تشخيص درست از نادرست است؛ يعني  «   قي الاخهوش  «

به  آنها،  بر اساس  رفتاري درست و محترمانه    گونه  محكم و عمل كردن  اي كه شخص 

اين    توان از جمله،  ي قابليت عالي، ويژگيهاي مهمي را در بردارد كه م  داشته باشد. اين 

ها در    رحمي و وسوسه  مهار بي  موارد را نام برد: توان تشخيص درد و رنج ديگران؛ توان

كامجويي؛ انداختن  تأخير  به  و همه  خود؛  بيطرفانه  دادن  قضاوت    گوش  از  پيش  جانبه 

؛ قيالاخغير   هاي   تفاوتها و پي بردن به ارزش گوناگوني؛ نپذيرفتن گزينه  كردن؛ پذيرش 

بودن؛ بي   همدل  با  و  مبارزه  ديگران  آن  عدالتي؛ درك  با  ويژگيها  ا  هرفتار محترمانه  اين 

هر  و  است؛  توانمند  و  باثبات  شخصيتي  آرزو    زيربناي  فرزندش  براي  گونه  اين   والدي، 

سقوط   كند  مي علل  مورد  قيالاخاگرچه  دو  اما  است،  است:    پيچيده   چشمگيرتر 

؛ روابط    قيالاخن؛ الگوهاي رفتار  السانظارت بزرگ :، فروپاشي عوامل اجتماعي ماننداول

باثبات و باكفايت.    پذير؛ پشتيباني اجتماعي؛ تربيت   ن؛ مدارس مسئوليت البزرگسا  بامعنـا با

مورد هجومدوم مداوم  به طور  كودكانمان  تضاد    ،  در  ارزشهايي  با  كه  هستند  پيامهايي 

ما همواره استوار سازيم  هستند كه  و  را تحكيم كنيم  آنان  پيامهاي سعي داريم    ؛ مانند 

هاي تجارتي.   و آگهي  پسنـد  هاي عامه  سمي تلويزيون، سينما، بازيهاي ويدئويي، ترانه

بي  بي  اينها  مادي   اعتمادي،  جلوه    گرايي،   احترامي،  اهميت  با  را  خشونت  و   هرزگي 

 .پراكني سهمي دارند حتي اطرافيان كودك هم در اين سم  .كنند دهند و ترويج مي مي



اند كه دور    دار شده   ما ريشه  واقعيت اين است كه عوامل مسموم به اندازهاي در فرهنگ 

ناممكن تقريباً  آنها  از  به همين دليل، بسيار مهم است كه هوش    كردن كودكان  است. 

درست   ق قدرت تشخيصاي پرورش دهيد كه او به طور عمي را به گونه فرزندتان قيالاخ

خوشبختانه هوش   .مقاومت كند  از نادرست را پيدا كند و بتواند در برابر عوامل بيروني 

شود، آن را    هنگامي كه كودكتان يكي دو ساله مي   توانيد از  اكتسابي است و مي   قيالاخ

شش ماهه به    اين است كه نوزادان  قيالاخدهيد. آخرين يافته دربارة رشد    در او پرورش

آموزند. اشتباه بيشتر والدين اين    را مي  دهند و همدلي  تي ديگران واكنش نشان ميناراح

 كنند تا فرزندشان شش هفت ساله شود؛ يعني به سن   صبر مي  است كه به طور معمول

كوشند. تأخير پدر و    او مي  قيالاخل برسد و سپس در جهت پرورش استعدادهاي  الاستد

شود كودك عادات منفي مخربي را     باعث ميالًااحتم مادر، اين زمينه را فراهم ميكند كه

هفت فضيلت   .كند هم رشد اخالقياش را كُند و هم تغيير را برايش دشوار مي بياموزد كه

 :هستند قيالاخيا نيكخويي، اساس هوش  

 همدلي  -1

اين    همدلي به فرزندتان اين قدرت را ميدهد كه بتواند احساس ديگران را درك كند. 

نيكخويي به فرزندتان كمك ميكند تا نسبت به نيازها واحساسهاي ديگران حساستر شود،  

و به احتمال زياد به اشخاصي كمك كند كه دچار مشكل يا رنجيده خاطر هستند، و با  

قي  خالاوه بر اينها؛ همدلي، عاطفة  عال .آميز داشته باشد  ديگران بيش از پيش رفتار محبت

قدرتمندي است كه فرزندتان را به انجام كارهاي درست تشويق ميكند؛ زيرا يك شخص  

رفتار  بيرحمانه  نتيجه  در  و  ميدهد  تشخيص  ديگران  بر  را  عاطفي  آزار  تأثير   همدل، 

 .كند نمي

 وجدان   -2

شود فرزندتان درست را از نادرست    بب ميوجدان نداي دروني قدرتمندي است كه س

قي باقي بماند. هر گاه او از مسير درست خارج شود، به  خالا تشخيص دهد و در مسير  

مي گناه  احساس  دچار  خود،  وجدان  برابر    ود.ش  كمك  در  را  فرزندتان  نيكخويي؛  اين 



برابر وسوسه،  سازد تا حتي در    كند و او را قادر مي   نيروهاي مخالف با نيكي تقويت مي

هاي مهمي مانند    رفتاري درست داشته باشد. وجدان؛ سنگ بناي رشد و پرورش نيكخويي

 صداقت، مسئوليت و اصالت است 

 داري   خويشتن -3

شود فرزندتان هوسهايش را مهار كند و پيش از عمل، فكر كند    داري سبب مي  خويشتن

وجو  كمي  احتمال  نتيجه،  در  باشد.  داشته  درستي  رفتار  تصميمهاي  تا  كه  دارد   د 

شود  شتابزده منجر  نتايج خطرناك  به  كه  بگيرد  كمك   .اي  فرزندتان  به  نيكخويي   اين 

وه  تواند رفتارش را كنترل كند. عال  داند كه مي   كند تا متكي به نفس شود؛ زيرا مي   مي

بر اين، خويشتنداري، دست و دلبازي و مهرباني را به همراه دارد؛ زيرا به كودك كمك  

 د. كند تا به دنبال كسب لذت فوري نرود و به كمك وجدانش كاري مفيد انجام ده مي

 احترام   -4

شود فرزندتان تشويق شود كه در برابر ديگران باادب و توجه رفتار كند؛   احترام، سبب مي

افرادي با با   اين نيكخويي فرزندتان را راهنمايي مي  . داند  ارزش مي   زيرا آنها را  تا  كند 

او در اين  ديگران هما بنابراين  با خودش رفتار شود.  ن گونه رفتار كند كه دوست دارد 

  عدالتي و نفرت است را پايه   تواند اساس جلوگيري از خشونت؛ كه همان بي  صورت مي

هنگامي كه كودك شما احترام را به عنوان بخشي از رفتارش در زندگي روزانه   .گذاري كند

اد به حقوق و احساس ديگران توجه ميكند و در  دهد به احتمال زي  مورد توجه قرار مي

 . شود نتيجه براي خود هم احترام بيشتري قائل مي

 مهرباني   -5

قه نشان دهد. با  شود فرزندتان به خوشبختي و به احساس ديگران عال  مهرباني سبب مي 

ديگران   به  نسبت  بيشتري  و محبت  نيكخويي؛ كودكتان خودخواهي كمتر  اين  پرورش 

هنگامي كه فرزندتان .    و درك خواهد كرد كه رفتار پرمهر، رفتار درست استخواهد داشت  

قة كند، و به مردم عال  يابد، دربارة نيازهاي ديگران بيشتر فكر مي   به مهرباني دست مي



شود و    همچنين براي كمك كردن به نيازمندان، بيشتر آماده مي .دهد  بيشتري نشان مي

 .اند اند يا مورد آزار و اذيت قرار گرفته شدهمدافع افرادي ميشود كه دچار مشكل  

 بردباري   -6 

كند تا براي ويژگيهاي گوناگون ديگران ارزش قائل شود؛    بردباري به فرزندتان كمك مي

در برابر ديدگاهها و اعتقادات جديد گوش شنوا داشته باشد؛ و با وجود تفاوتهاي نژادي،  

اين نيكخويي بر كودكتان .  ديگران احترام بگذاردجنسيتي، ظاهري، فرهنگي و اعتقادي، به  

گذارد تا با فهم و مهرباني با ديگران رفتار كند؛ در مقابل نفرت، خشونت و تعصب    اثر مي 

 . بايستد و براي اشخاص بر مبناي شخصيتشان احترام قائل شود

 انصاف داشتن   -7

نه رفتار كند. عصب و عادالت كند تا با ديگران درست، بي  انصاف فرزندتان را راهنمايي مي

كند،   شود، نوبت را رعايت مي  مدار مي  در اين صورت، او به احتمال بيشتر، فردي قانون

شود و پيش از قضاوت، و بدون تعصب به سخنان همه    آنچه را دارد با ديگران سهيم مي 

دهد،    قي فرزندتان را افزايش مياز آنجا كه اين نيكخويي حساسيت اخال .دهد  گوش مي

از افرادي كه دچار برخورد غيرمنصفانه شده اند، دفاع كند و    او شجاعت پيدا ميكند تا 

 (با هر نژاد، فرهنگ، وضعيت اقتصادي، توانايي يا مذهب و آييني)بخواهد با همة مردم  

 . مساوي رفتار شود


