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 :المستخمص

ييدف المقال الحالي إلى معرفة طبيعة الذكاء الروحي لدي طالب الجامعة حيث تناول ىذا      
المقال مفيوم الذكاء الروحي وكذلك مراحل نموه والتي أشتممت عمي ثالثة مراحل وىي مرحمة 
البداية، ومستويات التضامن، ومستويات ما بعد التضامن وىذه المراحل الثالثة تقابل مراحل النمو 

نفسي )مرحمة الطفولة ،والمراىقة، والرشد(.كما تناول ىذا المقال أبعاد الذكاء الروحي والتي  ال
ن كانت في المجمل متشابية . ويناقش أيضا عالقة الذكاء الروحي  تنوعت من عالم إلى آخر وا 

ي الجسد/ببعض الذكاءات االخري المتمثمة في الذكاء االنفعالي والذكاء المغوي والذكاء البدني
والذكاء الوجودي كما تناول أيضا الفرق بين الذكاء الروحي والذكاء التقميدي.وفي نياية المقال 

 شمل أىمية الذكاء الروحي وخصائص ذوي الذكاء الروحي. 
  طالب الجامعة. -الذكاء الروحي الكممات المفتاحية:
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Abstract: 
The current article investigates to identify the nature of the spiritual 

intelligence of the students of the university.It deals with the concept of 

spiritual intelligence as well as the stages of its development,which 

included three stages:the beginning stages ,conventional levels and post 

Conventional Levels. These three stages correspond to the stages of 

Psychological development(childhood,adolescence and youth).This 

article also deals with the dimensions of spiritual intelligence, which 

varied from one Psychologist to another,Although they are  similar.Also 

It discusses with the relationship of spiritual intelligence to some other 

intelligences as emotional intelligence , linguistic intelligence , physical  

intelligence and existential intelligence. Also it discusses the difference 

between spiritual intelligence and Traditional intelligence.Finally this 

article indicates the importance of spiritual intelligence and the 

characteristics of spiritual intelligence. 
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 :مقدمة

ن حيث ازداد اىتمام الباحثين في عموم يطروحة القرن الواحد والعشر أيعد الذكاء الروحي   
 .والديانات بالذكاء الروحي بشكل كبير ،وعمم االجتماع ،وعمم النفس ،عصابواأل ، المخ
شكل من أشكال الذكاء ودلل  ةمقااًل يوضح فيو أن الروحاني2000 عام Emmons وقدم      

 ،واالستعدادات التي تمكن الفرد من حل المشاكل ،عمى ذلك بأن الروحانية مجموعة من القدرات
  Spiritualوقد حدد خمس مكونات لما أسماه بالذكاء الروحي  ،وميةوتحقيق أىداف حياتو الي

intelligence. 

ما إذا   عن موافقتو عمي معبراً  (Emmons)بالتعميق عمي مقال  Gardner(2000وقام )       
قد  Emmonsأن  Gardner أىكانت الروحانية ينبغي أن تكون نوعا من أنواع الذكاء. ور 

وحقائق متعددة لعمم  ،أعتمد عمي تعريفات ومعايير جمع من خالليا مظاىر مختمفة لمروحانية
ي أن بعض أنو ر أ،إال بتوضيح مزايا إثارة ىذه المفاىيم التي جمعت معاً  Gardnerوقام  النفس،

ب فييا والقيم وأنواع السموك المرغو  ىذه المظاىر من الروحانية التي تستقي عمي الخبرة الظاىرة،
أنيا تتعامل مع قضايا وجودية  ىلإرجع أىمية ىذه المفاىيم أو  قد تعتبر خارج مجال الذكاء،

ويثير العديد من القضايا  ،مقبول Emmonsأوتصف الذكاء وتوصل إلى أن مشروع ، توضح
التي تستحق المزيد من  وقدرة التوحد الديني ( وحل المشكالت، القدسية :المثيرة لالىتمام )مثل

 لتحقيق.ا
نساني فطري يمنحننا المقدرة إأن الذكاء الروحي ىو ذكاء  Simpkins(2002)ويري        

ليحقق لنا السالم الداخمي والخارجي وفي ذلك الشعور بالتوافق ؛ حكمة والتعاطفالعمي التصرف ب
 .خرينمع الذات واآل

 تعريفات الذكاء الروحي:
 بين األىمية من كبيرا قدرا المتعددة الذكاءات أنواع أحد بوصفو الروحي الذكاء مفيوم نال     
 ختمفت فمن ىذه التعريفات:او  ،فتعددت تعريفات الذكاء الروحيالنفس  عمماء

أو  ،الذكاء الروحي بأنو مجموعة من القدرات واالستعدادات Emmons,(2000) يعرف-1
 وتحقيق األىداف في حياتيم اليومية. ،مكانيات التي تمكن األفراد من حل المشاكلاإل
 ،الذكاء الروحي بأنو الذكاء الذي يمكننا من معالجة Zohar and marshal,(2000يعرف )-2

 ،وسعأنشطتنا وحياتنا في سياق أويمكننا من خاللو وضع وحل المشكالت من معني وقيمة. 
 وتقيمو.وأكثر فائدة كما يمكننا من تحديد الطريق األمثل في الحياة 
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بأنو القدرة عمي الفيم العميق لمقضايا الوجودية والنظرة المتعددة   Vaughan(2002)ويعرف -3
والموجودات  ،خرين والكونآلونحو ا ،لموعي ذلك الوعي الذي يتضمن الوعي المتسامي بالذات

 وىو الذي يفتح القمب وينير العقل ويميم الروح. ،بشكل عام
الذكاء الروحي بانو الذكاء الذي يمثل القدرة عمى االستفادة من  Nasel (2004:42)ويعرف - 4

وحل القضايا  ،والبحث في المعنى ،وتحديد الموارد عمى نحو األفضل ،قدرات الفرد الروحية
 الوجودية والروحية والعممية.

 ،نو مجموعة من السمات الفطرية التي يتسم بيا الفردأ( ب2004ويعرفو مدثر سميم احمد)-5
وتدعميا بيئة طفولتو فتكسبو قدرات روحانية تمكنو من الدخول في حاالت من السمو تساعده 

والجسمية بما يحقق لو إمكانية توجيو عالقاتو  ،والسيطرة عمي العمميات العقمية ،عمي التركيز
 وتزيد من حدسو. ،والعاطفية ،ومواجية الصدمات النفسية، االجتماعية

ن الذكاء الروحي ىو الذكاء المركزي واألىم من بين كل أ(2006ويري ستيفين ر.كوفي)-6
 ويمثل الذكاء الروحي سعينا نحو المعني واالتصال بالالمحدود. ،ألنو يقودىا ؛الذكاءات األخري

مثل  ،( بأنو"طاقة حياة الفرد والجانب غير الجسدي وغير المادي12: 2007يعرفو بوزان) -7
والشجاعة  ،والحماس ،الطاقة :من الطاقة الحيوية مثلوالشخصية وىو أيضا يتض ،المشاعر:
خالقية والعاطفية". نمائيا، وتنمية اليوية األا  صرار، ويتعمق بيكيفية اكتساب ىذه الصفات و إلوا

براىام ماسمو عمي أنو "حالة روحية يتدفق فييا أبداع إكما يري بوزان أن تحقيق الذات الذي يعرفو 
ويكرس نفسو لمساعدة األخرين في بيئة تمتمئ بالتعاطف  ،ومثابراً  ،ومتسامحا ،المرء ويصبح مرحا

 والحب "يري بوزان أن ىذا الوصف ما ىو إال مفيوم آخر لمذكاء الروحي .
الذكاء الروحي بانو مجموعة من القدرات العقمية القائمة عمي التكيف  King (2008ويعرف )-8

لواقع وخاصة تمك التي تتعمق بطبيعة اع مالتي ترتكز عمي جوانب غير مادية وغير متجانسة 
 والتجاوزي وتوسيع حالة الوعي . يوجود الفرد  والمعني الشخص

 الذكاء الروحي بأنو القدرة عمى تطبيق  Amram and Dryer(2008وتعرف )-9
 لتعزيز األداء اليومي. ؛الموارد الروحية والقيم، والصفات تجسيد
الذكاء الروحي بأنو القدرة عمي التصرف بحكمة ورحمة  Wigglesworth(2011ويعرف )-10

 مع االحتفاظ بالسالم الداخمي والخارجي بغض النظر عن الظروف المحيطة بالفرد.
 نو قدرات فطرية يمتمكيا الفردأ(الذكاء الروحي ب2011تعرف فاطمة بنت سالم الغداني )-11

لمواجية وأدارة أحداث  ؛ي التفكيرتساعده عمي صحوة الضمير، والدخول في حاالت من السمو ف
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تنظيميا، والتوافق مع كل ما و  الحياة التي يواجييا ،والتحكم في أموره وعالقتو مع ربو واألخرين
 حولو، وما يساىم في تنمية الذكاء الروحي كل من التنشئة االجتماعية والعوامل البيئية.

انو مجموعة من القدرات المترابطة ( الذكاء الروحي ب2014تعرف عفراء أبراىيم العبيدي) -12
والنظر  ،غير المستقمة والتي تمنح الفرد القدرة عمي التسامي بالذات نحو األخرين وحب األخر

بنظره أكثر أدراكا لمواقع ولمكون ولمنفس؛ لموصول بالفرد إلى حالة النفس المطمئنة اليادئة والتي 
 .ثراءً ا  تصبح الحياة معيا أكثر معني و 

 الذكاء الروحي:مراحل نمو 
إلى أن   Wilbur.K(2000) كما ورد في( 2007)بشري إسماعيل أحمد أرنوط  واشارت    

 الذكاء الروحي ينمو ويزداد لدي الفرد في ثالثة مراحل وىي:
                                                      Beginning stage :مرحمة البداية -1

     
ليو إنتباه عمي الذات في ىذه المرحمة من خالل التوجو إلى اهلل والتوسل إليتركز ا  

 زمات الشخصية.مان أثناء األنينة والسكينة والشعور باألأمن أجل الطم ؛والصالة والشكر هلل
                                              Conventional levels:مستويات التضامن -2

    
ىتمام الفرد بذاتو إلى االىتمام وامتداد ال ،حمة إلى التضامن مع الدينتشير ىذه المر   

 خرين .باآل
                                Post Conventional Levels:مستويات مابعد التضامن -3

     
والروحية إلى  ،نتقال من مجرد االلتزام بالمدركات الدينيةىذه المرحمة إلى اإل تشير  

 .دراك ومعايشة الواقع والحقيقة إلساليب المختمفة وفيم الطرق واأل ،م لموعي بالذاتالتوجو العا
وىذه المراحل الثالثة تقابل مراحل النمو النفسي حيث مرحمة الطفولة التى تتسم   

 والتفكير الناقد.، ومرحمة المراىقة التى تتميز باالجتماعية، والرشد الذي يتميز بالتفرد باالعتمادية،
أن نمو الذكاء الروحي ليس بالضرورة أن يسير في خطوات  ((Vaughan,2002يري  ولكن
  وعمى وتيرة واحدة من التقدم والنمو. ،محددة

 :أبعاد الذكاء الروحي
 أبعاد الذكاء الروحي في اآلتي: Emmons(2000*حدد )
 القدرة عمي التسامي .-1
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 . القدرة عمي الدخول في حاالت عالية من الوعي الروحي-2
 حساس بكل ما ىو مقدس.إلنشطة اليومية واالقدرة عمي استثمار األ-3
 القدرة عمي استخدام المصادر الروحية في مواجية المشكالت اليومية .-4
 القدرة عمي االندماج في سموك الفضيمة كالتسامح واالمتنان والتواضع والرحمة والحكمة.-5

 وحي وىي:ثالثة أبعاد لمذكاء الر  Gardner (2000)حدد *
 Spiritual as concern with .ىتمام  بالقضايا الكونية أو الوجوديةية كاالان. الروح1

cosmic or existential issues. 

 Spiritual as achievement of a state of ية كتحقيق حالة من الوجود.ان. الروح2

being. 

 .Spiritual as effect on others ية كتأثير عمى اآلخرين.ان. الروح3
 أبعاد الذكاء الروحي التى تمثمت في : Zohar and marshal(2000وأقترح )* 

 المرونة .-1
 الوعي الذاتي .-2
 القدرة عمي مواجية واستخدام المعاناة .-3
 القدرة عمي مواجية وتجاوز االلم.-4
 العيش وفق الرؤية والقيمة التي تقود الفرد .-5
 االيجابية عند الشدائد.-6
 الميل لرؤية االتصال بين االشياء المختمفة.-7
 فيم االموروالبحث عن اجابة. إىلالميل الى التساؤالت االساسية التي تؤدي -8
 االستقالل عن االخرين في حالة وجود قناعات عند الفرد.-9

 التواضع.-10
خمسة أبعاد الذكاء الروحي التي تتمثل في  Amram and Dryer(2008*وحدد امرام ودراير)

 أبعاد وىما:
 .Consciousnessالوعي -1 
 .Graceالنعمة-2
 .Meaningالمعني-3
 .Transcendenceالتفوق-4
 .Truthالحقيقة-5
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 تتمثل في: أبعاد لمذكاء الروحي ةأربع  King (2008)حدد *كما
 .(Critical Existential Thinking: CET)التفكير الوجودي الناقد-1
 .(Personal Meaning Production:PMP)انتاج المعني الذاتي أو الشخصي -2
 .(Transcendental Awarness:TA)الوعي المتسامي -3
 .(Conscious Stste Expansion:CSE)توسيع حالة الوعي-4

مياره التي يعتقد أنيا تمثل ميارات الذكاء  21قائمة من Wigglesworth(2011*وضع )
 بعاد وىي :أ ةتمثل في أربعوالتي ت ،الروحي

 نا األعمي لمذات .البعد االول : الوعي باأل
 العالمي .|البعد الثاني : الوعي الشامل

 نا.األ|البعدالثالث : أجادة الذات العميا
 الوجود الروحي.|البعد الرابع : االتقان االجتماعي

 ربعة وماتتضمنو من ميارات.بعاد األوفيما يمي عرض لأل
يوضح أبعاد الذكاء الروحي وما تتضمنو من ميارات كما  (2) جدول
 Wigglesworth(2011حددىا)

عمي لمذات،ويتضمن نا األالوعي باأل-1
 HigherSelf/Egoself تية:الميارات األ

Awareness 

العالمي ،ويتضمن الميارات |الوعي الشامل -2
 Universal Awareness :تية ألا

 الوعي بوجية نظرنا العالمية. .1
 .الرسالة\الوعي بالغرض من الحياة  .2
ادراك التسمسل | الوعي بيرم القيم .3

 اليرمي لمقيم.
 تعقيد الفكر.|تققيد التفكير الذاتي  .4
 عمي لمذات.نا األالوعي باأل .5

 

ن تدرك أالوعي باالرتباط بكل الحياة ) .1
 الترابط(.

 خرين عامة.الوعي بوجيات نظر اآل .2
 اتساع نطاق تصور الوقت . .3
 نساني.قوة التصور اإل|الوعي بالقيود .4
 الوعي بالقوانين الروحية . .5
 تجربة االنفتاح / تجربة وحدانية- 6    

نا،ويتضمن األ|أجادة الذات العميا -3
 Higher Self/Ego self تية:الميارات األ

Mastery 

االتقان االجتماعي/الوجودالروحي،ويتضمن  -4
 Social Mastery/Spiritual :تيةالميارات األ

Presence 
 قائد حكيم وروحي فعال.|معمم-1 االلتزام بالنمو الروحي.-1
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 االيمان.
رشاد والتوجو من إلالبحث عن ا-5    

 الروح.

 عامل تغيير حكيم وفعال.-2
 قرارات عاطفية وحكيمة .اتخاذ -3
 وجود ىادىء ومعالج.-4
االندماج مع محاذاة وتدفق مجريات -5

 الحياة.

( خمسة أبعاد لمذكاء الروحي كما في النموذج 2012حدد فتحي عبد الرحمن الضبع ) *كما
 التالي:

 ( الذكاء الروحي1) جنموذ 
 عالقة الذكاء الروحي بالذكاءات األخري :

 الممارسة االنفعالي حيث أن بالذكاء يرتبط الروحي أن الذكاءVaughan(2002 يري )         
 ، صحيح والعكس باالخرين وعالقاتيم االفراد لدى االنفعالية  الحساسية تطوير الروحية تتضمن

 بحياتنا وعينا من يزيد) االنفعالي )الذكاء والتعاطف والمشاعر االفكار إلى االنتباه توجيو ان إذ
 ضغوط وسط والبيجة لمحب الخفية المنابع اكتشاف عمى الروحي الذكاء يساعد وبيذا ، الروحية

وأكد أن انو يمكن أن يتطور ويزيد بنسب متفاوتو مثل الذكاءات األخري .اليومية الحياة واضطراب
 وقد يتوقف نموه لدي الفرد عندما يواجو صعوبات تعرقل نموه وتطوره االخالقي واالنفعالي.

نموذج مبسط لتوضيح عالقة الذكاء الروحي بثالث  Wigglesworth(2014قدم ) ما ك        
 الجسدي(|البدني الذكاء المغوي، الذكاء الوجداني، )الذكاء ذكاءات من الذكاءات المختمفة وىي
( وفكرة ىذا النموذج تكمن في توضيح تتابع وتعاقب نمو 2وذلك في شكل ىرمي النموذج رقم )

تعاقب مراحل نمو االنسان ففي مرحمة الطفولة يتم االىتمام بالذكاء الذكاء بناء عمي 
يمثل قاعدة اليرم ويجب أن تكون ىذه القاعدة قوية من أجل دعم المستويات  وىو (PI)الجسدي

االعمي منو فعندما النيتم نحن باجسادنا يعاني كل شئ آخر ثم بعد ذلك تبدا مرحمة تنمية الذكاء 

 الذكاء الزوحي

  المعاناة
 كفزصت

 الممارست
 الزوحيت

 في التأمل
 الطبيعت

الحياة معني بالذاث التسامي   
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ىو يمثل المستوي الثاني في اليرم )الذكاءات المعرفية أو االدراكية( وىي و  (IQ)المغوي والرياضي
أن يكون الشخص أكثر دراية وذلك ىو ما تدعمو وتنميو نظمنا التعميمية في البداية وتركز عمي 

والميارات التقنية االساسية وبالتالي تنمو ميارات االتصال ويصبح  الذكاءات الرياضية والمغوية
( لمكثير منا منطقة البؤرة ولكن عندما نشعر بأننا نحتاج لتطويره ولتغييره من EIاني)الذكاء الوجد

خالل التغذية الراجعة في العالقات العامة وعالقات العمل وكل ىذا يتطمب بعض الميارات مثل 
   .(SIالتعاطف واالستماع والتعاون وىنا يظير الذكاء الروحي)

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 ( يوضح  عالقة الذكاء الروحي بالذكاءات االخري2منوذج)
الروحي في  أرتباط قوي بين الذكاء الوجداني والذكاء الروحي حيث عندما يبدأ النموىناك و 

إلى تقوية الذكاء الوجداني والتي بدورىا تعزز وتساعد في نمو ميارات  الظيور فنحن بحاجة
( . وبناء عمي ذلك فنمو الذكاء الوجداني يساىم 3ويظير ذلك في النموذج رقم ) الذكاء الروحي

 الذكاء الروحي يعزز نمو الذكاء الوجداني في نمو الذكاء الروحي ونمو
(Wigglesworth,2014). 
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 ( يوضح العالقة التبادلية بني الذكاء الروحي والذكاء الوجداين3منوذج)
 

أن ىناك أختالف بين معامل الذكاء Zohar and Marshall  (2000يري ) بينما        
( وأن ىذا االختالف الرئيسي يكمن في قوتو EQ( ومعامل الذكاء الوجداني )SQالروحي)

بأنو يسمح لمفرد بالحكم عمي ماىو الموقف  Golemanالمحولة فالذكاء الوجداني يعرفو جولمان  
الذي ىو فيو؟ثم بالتصرف تصرفا مالئما في حدوده وىذا يعني العمل في نطاق حدود الموقف 

ح لو أن يسال إذا ما كان يود أن يكون في فيتيح لمموقف أن يقود الفرد بينما ذكاؤه الروحي يتي
 ىذا الموقف أو الوضع المعين في المقام االول،أم سيغيره ويقيم موقف أو وصفا جديد أفضل ؟ 

في تفسيره المختصرلمفرق بين  in (Bozdag,2005 )  (Ayranci,2011وىذا ما يؤكده )       
  ي :الذكاء االنفعالي والذكاء الروحي الذي يتمثل في االت

الذكاء االنفعالي لو أىداف واضحو وثابتة ومحددة  بينما يركز الذكاء الروحي عمي تقدم -1
 الميام.  الوعي اكثر من إنجاز

الذكاء االنفعالي يعتمد عمي االنفعاالت وعمي عممية إدارة العواطف لتحقيق االىداف بينما -2
  والوعي بالكون ككل.يعتمد الذكاء الروحي عمي جميع ىذه العناصر وعمي الشعور 

كأحد  Gardnerحدده  (الذي Existence Intelligenceكما أن الذكاء الوجودي )        
نساني ومعني الحياة والموت وأىم ما يتميز إلنواع الذكاءات الذي يتمثل في التفكير في الوجود اأ

لنسبة لالنسان بو أصحاب ىذا النوع من الذكاء التركيز عمي الدين والعقيدة واىميتيما با
واالسترخاء والتأمل والتصوف والتفكير في الكون والخمق وىذا  يعد مؤشر عمي وجود الذكاء 

 ( 2006الروحي ويمثل أداة لتنمية الذكاء الروحي .) عبداليادي مصباح،

sSسس   

( 1)نموذج
 عالقت  eeيوضح

 الذكاء
EESeEOالزوحي

EQooknn 

sI 

EI 
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(أن الذكاء الروحي عبارة عن خطوة أستكمالية لمذكاء الشخصي 2007كما يري بوزان )       
يو تقدم طبيعي من معرفة الفرد وفيمو لنفسو مرورا بتقديره وفيمو لالخرين بل واالجتماعي ف

 وفيمو الكائنات االخري والكون كمو.
 الفرق بين الذكاء الروحي والذكاء التقميدي:

 ويمكن   فرق بين الذكاء الروحي والذكاء التقميديأن ىناك   Nasel.,(2004 (يري      
 توضيح ىذا الفرق في الجدول التالي: 

 يوضح الفرق بين الذكاء الروحي والذكاء التقميدي (2جدول )        
 الذكاء الروحي الذكاء التقميدي

 رمزي لفظي
 غير محدود"مطمق" محدود

 يوحد بين االفراد يميز بين االفراد
 تحقيق الذات ضبط الذات

 نوعي"كيفي" كمي
 روحي دنيوي

أن الذكاء الروحي يعكس نمط االداء العقمي لدي الفرد وأنو Emmons ((2000ويري      
لى أنو يتميز بكونو ممثل إضافة إليتكون من مجموعة من القدرات المترابطة غير المستقمة با

وأكد محمد عبد اليادي  الذكاء أي أنو يشير إلى تكامل كل أنواع الذكاءات االخري.
( أن الذكاء الروحي اليتواجد إال إذا تواجد كال من الذكاء العاطفي والذكاء المعرفي 2007حسين)

 معا وىذا يعني أن: 
 

 
 أىمية الذكاء الروحي:

 يحتاج أفراده إلى التوجيو نحو الطريق المستقيم  ،روحانيانو سقيم أوصف بوزان عالم اليوم ب     
 وليذا فقد جاء االىتمام العالمي بتنمية الذكاء الروحي وفي  ،الذي أفتقدوه في ظل الحياة الروتينية

 نسان لينتقل من حالة الظممة الروحانية إلى عصر الوعي والتنوير الروحي واإل ؛وقتو المناسب
 صرار إلالطاقة وا :العممية االنتقالية حيث يتضمن الصفات الحيوية لمفردمثليعتبر جزءا من ىذه 

 ( .2007خالقية لمفرد )توني بوزان،والحماس وتنمية اليوية األ

 الذكاء الروحي =الذكاءات املتعددة +الذكاء العاطفي 
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( أن الذكاء الروحي ىو الذكاء المركزي واألىم من بين 2006كما يري ستفين.ركوفي )       
وأنو منحو من  ،المعني واالتصال بالالمحدود نو يوجييا ويمثل سعينا نحوأل ؛خريالذكاءات األ

ألن الناس اليستطيعون أن يعيشوا منعزلين في عالم يعتمد فيو الناس عمي  ؛الذكاء العاطفي
 بعضيم البعض .

في  ( أن أىمية الذكاء الروحي تنبع من من كونو موجيا2013) ويري فيصل خميل الربيع       
شخاص الذين يممكون شياء السيئة وخاصة لألالجيدة واأل شياء لمعرفة الفرق بين األ ؛حياتنا
شياء المخالفة لمقواعد والمعايير ويمتنعون عن عمل األ ،نفسيمأويستطيعون السيطرة عمي   ،توازنا

ي شي أفالشخص الذي يمتمك مستوي عاليا من الذكاء الروحي يمنع نفسو من عمل  ،السائدة
فعالو وىذا ما يدفعو الي عدم أنو يمتمك قمبا نقيا يجعل عقل االنسان يسيطر عمي أل ؛لفامخ

ب بسموب غير ميذب كما أن ارتفاع مستوي الذكاء الروحي يتسإالتصرف ب أو ،التحدث بجالفة
يجاد رغبة لددي الفرد لكي يحقق رغبات محددة وىذا يشجعو لمعمل بشكل قوي ليحقق إفي 

 أحالمة.
أن الذكاء المعرفي، العاطفي، الروحي ىي  إلى Villagonzlo(2016)ت دراسة شار أ كما      
 .المشتركو الذي يتم االعتراف بو كعامل كبير يساىم في األداء األكاديمي اتالذكاء
الي التحقق مما اذا كان الوعي )كبعد من  .Brazdaa, &Mihai,.(2011)وىدفت دراسة      

(طالبا وطالبة من 138كاديمي وتكونت عينة الدراسة من )داء األباأل أأبعاد الذكاء الروحي( كمتنب
كاديمي ألاداء وجود تأثير أكثر لموعي في األ إلي طمبة جامعة بوخارست وأشارت نتائج الدراسة

 لمطمبة .
 أن  إلى Ahmadian, Hakimzadeh, and Kordestain.(2013)  واشارت دراسة       

والجيود المبذولة لمحصول عمي  ،حالمعطينا السمطة واألتي تقدرة الالذكاء الروحي يمكن أعتباره ال
 ،ويتضمن الذكاء الروحي التوجيو والحكمة الداخمية والتوازن الفكري الداخمي والخارجي ،ىذا الحمم

 ،صلأوالذكاء الروحي ىو الذكاء المت ،وأن الذكاء الروحي ىو القدرة عمي التصرف بذكاء وحكمة
 ساس لتحقيق معني الحياة.نو ىو األأو   خر ينبغي أن ينموآي ذكاء أولكن مثل 

إلى أن الروحانية تمثل جزء من فيم واسع لمذكاء  Ronel (2008)أشارت دراسة
والتحقيق في القدرات البشرية،  وينظر إلى الذكاء الروحي بانو القدرة عمى فيم العالم والنفس من 

ء وفقا لذلك. ويمثل القدرة األساسية التي تشكل خالل التركيز عمى اهلل والتكيف مع حياة المر 
وتوجو جميع القدرات األخرى، ومن سمات الذكاء الروحي اإليمان، والتواضع، واالمتنان، والقدرة 
التكاممية، والقدرة عمى تنظيم العواطف واألخالق، والقدرة عمى السموك األخالقي، والقدرة عمى 
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حي تنمويا في الطبيعة، التي بنيت من خالل تراكم الخبرات الغفران والمحبة، ويعتبر الذكاء الرو 
كما تظير مظاىر الذكاء الروحي في حياة الفرد بطريقة متزايدة. مثال عمي ذلك المنفصمة، 

 العمل.
إلى أن الذكاء الروحي  Chin,Anantharaman and Tong(2011)وأشارت دراسة        

فراد فى التطبيق والمجاىرة وتجسيد الموارد الروحية ألىو مجموعة  من القدرات التى يستخدميا ا
داء اليومي والرفاه.ومع ىذا الذكاء سوف تكون البيئة أكثر والقيم والصفات  في سبل تعزيز األ

 أفضل ومستوي أعمي من االنتاجية. مواتاة وبيئة
أن لمذكاء الروحي  ,Krauss and Ismail, Saidy,Rahman (2009) شارت دراسةأو       
وتفادي  ،فبوجود مستوي عال منو يستطيع الطالب حل مشكالتيم ،ثير خاص في الطمبةأت

ويمنع االنفعاالت التي  ،ويساعد عمي التحكم بالخمول والكسل في التعمم ،االتجاىات السمبية
 يا.نفعاالت الفرد والينفصل عناتشوش تفكير الطمبة لذا فالذكاء الروحي يرتبط بقوة مع 

إلى أىمية الذكاء الروحي حيث أنو   Safara and Bhatia(2013)دراستوأشارت        
يمنحنا القدرة عمي فيم وتطوير الجزء العموي من أنفسنا وفيم األخرين والعالم من حولنا، والذكاء 

والحكمة في التعامل مع القضايا العاطفية والفكرية  ،الروحي بمثابة اكتشاف الحكمة والذكاء
نسان والتخمص من عدم الثقة والتردد وذيادة في إلوحيث أن اليدف من عمم النفس ىو أنقاذ ا

ويجعل الناس  ،وىو يغطي نسبة عالية من أىداف عمم النفس ،تكوين شخصيات مستقمة وسميمة
اكثر دراية، وىو يمكننا من الحفاظ عمي مركزنا السممي وسموكياتنا والمحبة حتي تحت ضغط 

حيث عندما يكون الذكاء الروحي مرتفع يكون الفكر والسموك سميم وعندما يكون منخفض  ؛كبير
شكالية في السموك لدييم أضافة إلى أن األفراد ذوي الذكاء الروحي العالي إسوف تكون ىناك 

ثير العميق لمقوي أواكدت الدراسات السابقة عمي الت ،داءأظيروا تدابير أعمي من االرتياح واأل
 ة عمي جسم اإلنسان والعقل.الروحي
إلى أن الذكاء الروحي يعد بنية Isfahani, and Nobakht ((2013أشارت دراسة        

ولو دور أساسي في مختمف المجاالت وخاصة في مجال تعزيز  ،أساسية من المعتقدات الفردية

وحي بسعادة وىدفت ىذه الدراسة إلى التحقق من عالقة الذكاء الر  ،الصحة النفسية وتوفيرىا

 وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك عالقة كبيرة بين الذكاء الروحي وسعادة الموظفين. ،الموظفين

  خصائص ذوي الذكاء الروحي:
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شخاص الذين يتمتعون بالذكاء أن من صفات األ Zohar and marshal,(2000يري )      

النظر لمعالم عمى أنو مكان المرونة، وتشير إلى مرونة الشخص الذاتية وقدرتو عمى الروحي 

وتختص المرونة أيًضا بقدرة الفرد عمى االندماج والفيم والتكيف طبًقا  ،واقعي متنوع ومختمف

والوعي الذاتي، وكذلك القدرة عمي المواجية والتعمم من خبرات  ،لمتطورات والمستجدات

الجماعي،القدرة عمي العمل شياء المختمفة والتفكير الفشل،القدرة عمي النظر إلى الروابط بين األ

 وأن يكون كما يسميو عمماء النفس مستقل المجال.

 نأ إذ ، الشخصي النمو عمى ويسمو يتفوق الروحي أن الذكاء Vaughan(2002)يري         

 يتسم ويجعمو ، لمفرد والصحي النفسي لمنمو المختمفة نواعاأل ليشمل يمتد الذكاء الروحي تطور

 شارتأ ما وىذا ، البشر جميع تجاه التعاطف حساسية ويطور، بالصحة والتمتع الذاتي بالوعي

  بدرجة الشخصية الخصائص بعض مع يرتبط الروحي الذكاء نأ وجدت التي الدراسات ليوإ

 لخدمة واالستعداد االختالفات واحترام الخيرية باألعمال والقيام والتواضع الصدق مثل إيجابية

 الشعور وتدني النفسي الدفاع حيل استعمال بقمة الروحي الذكاء تطور يرتبط كذلك ، األخرين

 والكرم بالشفقة االتسام عمى ىاما مؤشرا الذكاء الروحي  يعد لذلك األخرين، تجاه بالكراىية

 .الجيدة النفسية والصحة

والقدرة عمي التأمل  ،أن من مميزات الذكاء الروحي إدراك مشاعر االخرين Kellyكما يري       

لتزام إلوالحكمة واالستبصار والقدرة عمي االستمتاع والراحة التمقائية وا ،والخشوع والحس بالكونيات

 ،مل كما يري أنو يمكن أن يطور ويزيد من ذكائناوالقدرة عمي تحقيق األ ،الثقافي والوفاء بالوعد

 ت وتوحيد المفاىيم البنائية لمذات.خرين وتقدير االختالفاويساىم في ترابط العالقات مع األ

 (2008)محمد عبد اليادي حسين،
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الذكاء الروحي  يعمم الناس الرحمة،  أنBagheri, Zarea and Esmaili,( 2013)   ويري   

االعتراف بكرامة الفرد وقيمتو و  ،والمطف، والنزاىة وتطبيق التسامح في العالقات الشخصية

واالعتراف بعممية النمو الروحي وضبط العوامل الداخمية  يتيا،والحفاظ عمى ىذه الكرامة وتنم

  والخارجية من أجل تحقيق عممية النمو األمثل.

تعددت سمات ذوي الذكاء الروحي فمنيا اإليمان، والتواضع، واالمتنان، والقدرة التكاممية،         

وسوف  ،عمى الغفران والمحبة والقدرة عمى تنظيم العواطف واألخالق ، والسموك األخالقي، والقدرة

والقدرةعمى  لمتطبيق، قابمة تظير ىذه الفضائل في كيفية بناء قدرة متميزة،

 .(Ronal,2008)التكيف
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