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ويفيد الذكاء الروحي في تقييم 
في  وأسلوبه  وطريقته  الفرد  عمل 
فهو   ، باآلخرين   

ً
مقارنة الحياة 

 ، املعرفي  العقلي  الذكاء  أساس 
 – هو  بل   ، معًا  العاطفي  والذكاء 
لهذين  محرك   – نظري  وجهة  من 
 ونشاط 

ً
الذكائني لكي يعمال بكفاءة

وارتفاع  الفرد  توجيه  في  وفاعلية 
استخدامه  في   ، املعنوية  روحه 
تكيفي  بشكل  الروحية  للمعلومات 
حل  عملية  تسهيل  اجل  من 
املشكالت اليومية التي تواجهه في 
وتحقيق   ، املعاصرة  الحياة  هذه 
ذاته وآماله بطريقة متقنة وبكفاءة 

عالية .
ويتمثل الذكاء الروحي في :

االستقامة  على  القدرة   -
مع  التعامل  في  واإلخالص 

اآلخرين في املجتمع.
استخدام  كيفية  على  القدرة   -
املصادر الروحية في حل املشكالت 

املختلفة.
- القدرة على استخدام الخبرة 

الذاتية والحياتية.
دائما  يبحث  بطبيعته  فاالنسان 
االجتماعية  حياته  يثري  عما 
واالجتماعية  النفسية  وسعادته 
واالستقرار  واألمان  واألمن 
النفسي واالجتماعي والوصول إلى 
حياة أفضل لها قيمة ومعنى ، ومن 

ثم تقدير ايجابي للذات .
اإلنسان  ومن هنا تختلف نظرة 
باختالف  وجودتها  للحياة 
 ، بها  يمر  التي  النمائية  املرحلة 
إشباعها  طرق  الختالف  وتبعًا 
وباختالف   ، مطالبها  وتحقيق 
فيه  يعيش  الذي  واملجال  املنظور 
الفرد  شعور  عدم  ان  كما   ، الفرد 
في  مقصرًا  تجعله  الحياة  بجودة 
خدمة  في  بها  املنوط  املهام  أداء 

املجتمع.
الذكاء  أهمية  تظهر  هنا  ومن 
النفسي  التوافق  في  الروحي 

للفرد،  االجتماعي  والتكيف 
يقوم  التي  املهام  أداء  في  وبالتالي 
الروحي  بذكائه  الفرد  ألن  ؛  بها 
شخصية  سمات  يمتلك  يجعله 
 ، الذاتي  )الوعي  مثل:   ، جميلة 
األمور  وحقيقة   – والتفوق  املعنى 
الروح  وبالتالي  ؛   ) واألشياء 
يخترق  تجعله  التي  املعنوية 
االجتماعية  الحياة  جودة  مجاالت 
وخاصة   ، وفاعلية  وكفاءة  بقوة 
 – الوظيفي   – النفسي  املجال   (  :
االجتماعي ( ، وتقدير ذات مرتفع 
 – الذاتية  بالقيمة  )الشعور  مثل 
الثقة بالنفس – الشعور بالكفاءة – 

ومواجهة تحديات القرن 21( 
ن 

ِّ
مك

ُ
ت وسيلة  الروحي  الذكاء 

الفرد من النجاح بامتياز في حياته 
بصورة  جوانبها  ورؤية   ، اليومية 
بسلوكيات  واإلتيان   ، حكيمة 
فاضلة وأخالق حميدة وروٍح طيبة 
اللني   – الرحمة   – )الشفقة  مثل   ،
الشجاعة   – التسامح    - اإليثار   –
 – النقاء   – السماحة   – الكرم   –
كما  السعادة(   - السالم   – املحبة 
وفهم  وعي  على  الفرد  يجعل  انه 
ولألحداث  ولآلخرين  لنفسه  أدق 
اليومية ، ويحقق الوفاق بني الفرد 
 

ْ
ونفسه واآلخرين في املجتمع، وَمن

بسمات  يتميز  روحي  بذكاء  يتمتع 
إليها  أشرت  والتي  طيبة  شخصية 
العيش  على  ويساعد   ، سابقًا 

بمستوى عاٍل الجودة الحياة.
عقلية  قدرة  الروحي  فالذكاء 
الوعي  تنمية  في  تسهم  وعاطفية 
الحياة  مشكالت  ومواجهة  الذاتي 
املعنى  بناء  وفي  وفاعلية  بكفاءة 
الشخصي لخفض السلوك السلبي 
ناجحة  اجتماعية  عالقات  إلقامة 
مشاكلنا  حل  من  ُيمكنا  ثم  ومن   ،
على أفضل وجه وبطريقة إبداعية 
ويجعل  للحياة  تجديد  هو  إذن   ،
الجيدة  األعمال  بني  يميز  الفرد 
والرديئة ، ويتمتع باألمانة والصدق 

مع الذات  ومع الناس ، بمعنى عدم 
 ، واآلخرين  لنفسه  اإلنسان  خداع 

أي ال يكذب ، بل يكون صادقًا.
يؤدي  الروحي  الذكاء  أن  كما 
وتقدير  املعنوية  الروح  ارتفاع  إلى 
جيدة  اجتماعية  وعالقات  الذات 
التكيف  على  أفضل  وقدرة   ،
الحياة  وضغوط  املرض  ومواجهة 
واقتدار  وكفاءة  بحكمة  الحديثة 

وفاعلية ونشاط.
 Spiritual الروحي  الذكاء 
القدرة  في  يظهر    intelligence
القدرات  بعض  استخدام  على 
والروح  الروحية  والخصائص 
املعنوية التي تزيد من فاعلية  الفرد 
  ، النفسية  ورفاهيتها  الحياة  في 
بالظروف  يستمتع  الفرد  وتجعل 
االجتماعية  حياته  في  املادية 
الضرورية  الحاجات  وإشباع   ،
وجودة  بمعنى  والشعور  والنفسية 
الحياة والسعادة النفسية وبالتالي 
وشعوره  الذاتية  بقيمته  شعوره 
بنفسه  وثقته  وكفاءته  بجدارته 
تحديات  مواجهة  على  والقدرة 
السيطرة  على  والقدرة  املستقبل 
االجتماعية  حياته  في  والتحكم 
شخصية  وكفاءة  ونشاط  بفاعلية 
وبروح معنوية عالية في هذا القرن 

.)21(
الروحي  الذكاء  آخر  بمعنى 
السلبية  حالته  من  اإلنسان  ينقل 
اإليجابية   الحالة  إلى  التشاؤمية 
وبروح   ، باملستقبل  التفاؤلية 
إلتمام  كفء  تجعله  عالية  معنوية 
القرن  في  منه  تطلب  مهمة  أي  

الحادي  والعشرين.
إذن الذكاء الروحي هو األساس 
في صناعة الرجال والرجولة التي 
نفتقدهما في القرن )21( واللذان 

يعتبران من أهم متطلباته .
يقول:(  إذ  العظيم  الله  وصدق   
َما  وا 
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الذكاء الروحى .. مجددًا للحياة  فى القرن )21(

د. إبراهيم  محمد املغازى        
قسـم علم النفس - كليــــة 
الرتبية  - جامعة بور سعيد

مفهوم  أن  الشك 
من  الروحي«  »الذكاء 
الحديثة  املفاهيم 
علم  تضمنها  التي 
اإليجابي  النفس 
النفسي  والقاموس 
في  بقوة  وانتشر   ،
في  النفسية  البحوث 
التسعينات  بداية 
الروحي  فالذكاء   ،
يختص بوعي اإلنسان 
بنفسه وبالعالم الذي 
وإدراك  فيه  يعيش 
األفراد  بني  العالقات 
والعالقات التي تربط 
املرتبطة  الظواهر 
 ، عنه  بعدت  مهما  به 
بذاته  اإلنسان  ووعي 
نوعية  في  يتعمق   ،
هية  وما  مشاعره 
يقوده  مما  ؛  وجوده 
بذاته  االعتزاز  إلى 

وبنفسه .


