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  الذكاء الروحى وعالقته بالصحة النفسية

  لدى عينة من المشاركين بالعمل التطوعى

 

البحث الحالى إلى الكشف عن العالقة بين الـذكاء الروحـى    فهدي
والصحة النفسية لدى عينة من المشاركين بالعمل التطوعى فـى ضـوء   
متغيرات الجنس والعمر والمؤهل الدراسى وعدد سنوات الخبـرة، وقـد   

مـن المشـاركين بالعمـل التطـوعى     ) ٣٠٠(تكونت عينة الدراسة من 
إلى ما  ٢٥اإلناث تراوحت أعمارهم مابين ور والقاهرة من الذكبمحافظة 

فوق الستين من الحاصلين على مؤهالت جامعية ومتوسطة طبق علـيهم  
مقياس الذكاء الروحى إعداد الباحثة ومقياس الصحة النفسية إعداد عبد 

  .المطلب القريطى وعبد العزيز الشخص

أشارت نتائج هذا البحث إلى وجود ارتباط موجـب ودال إحصـائياً   
درجات أفراد العينة على مقياس الذكاء الروحى ومقيـاس الصـحة    بين

كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية لـدى   . النفسية
أفراد العينة فى الذكاء الروحى تبعاً لمتغير العمر لصالح األعمار األعلـى  
كذلك وجدت فروق لدى أفراد العينة تبعاً لمتغير المؤهل الدراسى لصـالح  
 األفراد ذوى المؤهالت العليا كما وجدت فروق بين أفـراد العينـة تبعـاً   
لمتغير عدد سنوات الخبرة لصالح ممن لهم خبرة أكبر فى هـذا المجـال   

  .بينما لم تتضح فروق بين أفراد العينة فى متغير الجنس

باإلضافة إلى ذلك أشارت نتائج التحليل العاملى إلى وجـود بنيـة   
كمـا  . الذكاء الروحى والصحة النفسية ض مكوناتعاملية جمعت بين بع
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أشارت نتائج تحليل االنحدار إلى أن أكثر أبعاد الصحة النفسية قدرة على 
التنبؤ بالذكاء الروحى هى الدرجة الكلية للمقياس يليها البعـد اإلنسـانى   
والقيمى يليه توظيف الطاقة فى أعمال مشبعة ثم القدرة علـى التفاعـل   

  .االجتماعى
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إتسع مفهوم الذكاء خالل السنوات األخيرة بصورة كبيرة وتطـرق  
اهتمام علماء النفس إلى أنواع من الذكاءات ال تقوم على قياس القدرات 
العقلية فقط وقد وجدت هذه النظريات الجديدة طريقها إلى التطبيـق فـى   

تهـاء  مختلف الميادين ابتداء بنظرية الـذكاءات المتعـددة لجـاردنر وان   
  .بمفهوم الذكاء الروحى

فمنذ بداية القرن العشرين صمم علماء النفس بما يعرف بحاصـل  
والذى يستخدم لقياس القدرة العقلية والمعلوماتيـة فكلمـا    (IQ)الذكاء 

 .حقق الشخص حاصالً أعلى فى تقييم اختبار الذكاء كان  ذكـاؤه أعلـى  
لذكاء العاطفى وهو وفى نهاية القرن العشرين صمم جولمان بما يعرف با

واآلن وبعد نهاية القـرن العشـرين   . تقييم التعاطف والشعور باآلخرين
اكتشف العلماء الذكاء الروحى وهو األساس الجوهرى لمعامـل الـذكاء   
العقلى والعاطفى معاً وهو الذكاء الذى يدفع اإلنسان ألن يكـون مبـدعاً   

لف األفعال والعيش ويستطيع تغيير القواعد أو الظروف والتمييز بين مخت
   .بالبصيرة الداخلية والنزوع نحو اإلبداع والتأمل والفكر الخالق

 2000: Zohar & Marshall
حى من المفاهيم الجديدة للذكاء الـذى يتضـمن   ورويعتبر الذكاء ال

نوعاً من التكيف وسلوك حل المشكلة الذى يمثل أعلى مسـتويات النمـو   
ت المعرفية والعاطفية واألخالقية ويسـاعد الشـخص   فى مختلف المجاال

  .على التنسيق مع العالم المحيط به وتحقيق التكامل الداخلى والخارجى
     2012 : Ahmadi & Abedi
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) الـنفس  –الذات (إلى أن الروح  Buzan (2001)ويشير بوزان 
فى سـلوك الفـرد    تعد من األبعاد الهامة فى الشخصية التى لها أثر كبير

وتصرفاته فهى مركز الشخصية وهى ذلك الكل الذى تتكون مدخالته مـن  
فكرة الفرد عن نفسه ومخرجاته من السلوك الظاهرى حيث يعبر الفـرد  

كمـا يـدرك اآلخـرون ذات    . عن ذاته فى كل قول  أو سلوك يصدر عنه
روح الفرد من خالل ما يقوم به من سلوك، ولكن حديثاً استخدم مفهوم ال

ليشير إلى الجانب غير المادى مثـل اإلحسـاس والمشـاعر والحيويـة     
والشجاعة والتحدى واكتساب مثل هذه الصفات وإنماؤها يمثـل ذكـاءاً   
روحياً فعندما نمتلك خصائص هذا الذكاء نصبح أكثـر إدراكـاً للصـورة    

  .الكاملة ألنفسنا وللكون ولغايتنا وأهدافنا

يسى لإلنسان  الذى يوجهه دومـاً  فالذكاء الروحى هو المحرك الرئ
نحو فعل الخير وتعبد الخالق بيقين وخشوع لذلك فإن نقصانه أو غيابـه  
يجعل اإلنسان أسيراً لرغباته واحتياجاته لكنه إذا إنشغل بإشباع الجانـب  
المادى مع الجانب الروحى بآداءه المناسك والشـكر والخشـوع وحـب    

داد صفاء وروحانيـة وشـفافية   اآلخرين والتفانى فى مساعدتهم فإنه يز
  )٢٠٠٧: بشرى أرنؤط (

وتدعم القيم الروحية صحة العقل والجسد وتعزز قـدرة اإلنسـان   
على محاربة السلبيات التى يتعرض لها من خـالل بـث روح التسـامح    
والخير والثقة بالنفس فعندما يتزود الفرد بمجموعة من المبادئ والقـيم  

ن الشعور باإلستقرار النفسى والتوجـه  األخالقية والروحية يمكنه ذلك م
  .الهادف والتأقلم مع الحياة
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إلـى أن أهـم   ) ٢٠١١ ،كمـال مرسـى   (وفى هذا اإلطار يشير  
مؤشرات الصحة النفسية تكمن فى إشباع القيم الروحية التى تتمثل فـى  

اد وقبول الذات والقدرة علـى تحمـل   قالصدق مع النفس والخلو من األح
  .ئوليةاإلحباط وتحمل المس

أن األشخاص الـذين   Dan cohen (2012)كما يرى دان كوهين 
يمتلكون قدرات روحانية عالية تكون لديهم القـدرة علـى التـأقلم مـع     

جهاز التصـدى  بة وأن هذه القدرات الروحية تكون بمثابة عالمواقف الص
الذى يساعد على التعامل مع اإلجهاد النفسى ويسـاعد اإلنسـان علـى    

نانية والتمركز حول الذات وتطوير اإلحسـاس باالنتمـاء   التخلص من األ
  .وتحقيق السكينة والهدوء النفسى

ويؤكد هذا من خالل نتائج األبحاث التى تم التوصل إليها فـى دراسـة   
حيث أشارت نتائج هذه الدراسـة   (Seybold & Hill, 2001)سيبولد وهل 

يجابية مـع الصـحة   إلى أن الممارسات والمعتقدات الروحية ارتبطت بنتائج إ
النفسية والبدنية والتوافق الزواجى واإلسـتقرار واآلداء اإليجـابى وتحسـين    

 .Ebrahimi et al  نوعية الحياة وكذلك نتائج دراسة إبراهيمـى وآخـرون  
(2012)  

حيـث   (Rapheal & Paul, 2013)ودراسة رافائيـل وبـاول   
لروحـى  راسات إلى وجود عالقـة بـين الـذكاء ا   أشارت نتائج هذه الد

والرفاهية النفسية للفرد بما تتضمنه من أبعاد الرضا والصحة النفسـية  
والعالقات بين األفراد كما توصلت إلى أن الـذكاء الروحـى أداة مفيـدة    

  .للصحة النفسية للفرد
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فى التأثير وفى ضوء ما سبق يتضح أن الجانب الروحى له أهمية 
ته التى تـؤثر إيجابـاً   على الجانب النفسى للفرد وتوجيه سلوكه وتصرفا

لذلك فإن هذه الدراسة تعـد خطـوة إللقـاء     .على الصحة النفسية للفرد
الضوء على هذا المفهوم والكشف عن عالقته بالصـحة النفسـية لـدى    

  .المشاركين بالعمل التطوعى


حى من المفاهيم الحديثة فى ميدان العلوم النفسية وريعتبر الذكاء ال

  .ضح فى حياة األفراد مما يستوجب دراسته دراسة علميةوله تأثير وا

وتطويرها فنحن نحتـاج   الروحىكما أنه يمكن تعلم مهارات الذكاء 
إلى هذه المهارات لتحريك الدافع الفطرى بداخلنا حتى نصل إلـى أنبـل   
الصفات من الحكمة والرحمة التى تشكالن معاً مظهراً من مظاهر القـدرة  

ان الداخلى والتزام الهدوء والسلوكيات الودودة حتى فى الحفاظ على االتز
:    Wigglesworthوجلـيس وورث  . (فـى حالـة وجـود الضـغوط    

2012.(  

ويلعب الذكاء الروحى دورا هاماً فـى تعزيـز وتحسـين الصـحة     
النفسية وزيادة الثقة بالنفس وخفض اإلجهـاد والقـدرة علـى التكيـف     

  .)King  :2008كنج . (الشخصى والمهنى

رى بعض العلماء ارتباط آداء الفرد بالصحة النفسية فلكى يقوم وي
الفرد بأداء الواجبات الملقاه على عاتقه فالبد أن يتمتع بصـحة نفسـية   

فالعطاء فعل واع واختيارى يميز إنسـانية  . سليمة خالية من االضطرابات
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الفرد ويحدد معناها كما يعتبر من أهم مظاهر تحقيـق الفـرد لوجـوده    
  ).٢٠٠١ ،عبد السالم عبد الغفار . (يتهإلنسانو

ويتخذ العطاء مظاهر ومجـاالت مختلفـة ومنهـا مجـال العمـل      
االجتماعى التطوعى الذى يشمل منظومة متكاملة من الجهود التطوعيـة  
تكون نابعة من اإلرادة الحرة للفرد وبمبادرة ذاتية منه ويتطلب ذلك بـذل  

الجاد وشحذ الهمة من أجـل  الجهد والتضحية بالوقت وممارسة التفكير 
رتبطـت قيمـة   افهو يقوم على أساس مردود معنوى . مساعدة اآلخرين

العمل فيه بغايات معنوية وإنسانية وقيمية وهذه الغايات هى التى تـوفر  
  .القوة المعنوية والطاقة الروحية الالزمة للقيام بهذا العمل

لـدى   وفى ضوء ما سبق يحاول هذا البحث دراسة الذكاء الروحى
هذه الفئة من المشاركين بالعمل التطوعى وعليه تتضح مشكلة البحث فى 

  :محاولتها اإلجابة على التساؤالت اآلتية

ما العالقة بين الذكاء الروحى والصحة النفسية لـدى أفـراد    -١
  .العينة المشاركين بالعمل التطوعى

هل توجد فروق فى درجات الذكاء الروحى لدى المشـاركين   -٢
وعى تبعاً الختالف الجنس، والعمـر، والمؤهـل   بالعمل التط

 .الدراسى، وعدد سنوات الخبرة

 .هل يشكل الذكاء الروحى مع الصحة النفسية بنية عاملية -٣

هل يمكن التنبؤ بالذكاء الروحى من خالل الصـحة النفسـية    -٤
 .بأبعادها المختلفة
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وحـى  يهدف البحث الحالى إلى الكشف عن العالقة بين الـذكاء الر 

بأبعاده مع الصحة النفسية بأبعادها وإختبار الفروق فـى أبعـاد الـذكاء    
الروحى فى ضوء متغيرات الجنس والعمر والمؤهل الدراسـى وسـنوات   

وهل تجمع أبعاد الذكاء الروحى مع أبعاد الصحة النفسـية فـى   . الخبرة
عامل واحد ومدى إمكانية التنبؤ بالذكاء الروحـى مـن خـالل الصـحة     

  .النفسية


يكتسب هذا البحث أهميته من خالل الموضوع الذى يتم تناوله وهو 
الذكاء الروحى وعالقته بالصحة النفسية وتوصيف هذا المفهوم من حيث 
مكوناته وطرق قياسه لما يتضمنه من قدرات مختلفة تؤثر بشكل إيجابى 

  .فى حياة األفراد وبخاصة فى مجال العمل التطوعى

هذا البحث إسهاماً فى مجال الدراسات النفسـية المتعلقـة    كما يعد
زيـد مـن   مبالعمل التطوعى والتى تفتح المجال أمام الباحثين إلجـراء ال 

  .البحوث فى هذا المجال

كما يكتسب البحث أهميته من خالل العينة التى تتناولها الدراسـة  
ـ  ى لـديها  وهذه العينة لم يتم التطرق إليها من قبل لقياس الذكاء الروح

  .وهذا فى حدود ما تم اإلطالع عليه

وتكمن األهمية التطبيقية لهذا البحث من خالل النتائج التى يسـفر  
عنها ومدى إمكانية االستفادة من هذه النتـائج فـى تصـميم البـرامج     

  .اإلرشادية لتنمية الذكاء الروحى لدى قطاعات مختلفة من المجتمع
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Spiritual intelligence 

يعرف الذكاء الروحى إجرائياً فى هذا البحث بأنه مجموعـة مـن   
القدرات اإليمانية والوجدانية والعقالنية والمعرفية والتى تشـتمل علـى   
اإللهام والحدس والمرونة والتسامى والوعى بالقيم والحكمة كما تتضمن 

جهة المشكالت وذلك باسـتخدام  القدرة على استخدام الروحانيات فى موا
طرق متعددة للمعرفة فى محاولة للتكيف قدر المسـتطاع مـع أحـداث    

  .الحياة

كما يتحدد بالدرجات التى يحصل عليها أفراد العينة على مقـايس  
  :الذكاء الروحى والتى تتضمن أربعة بنود هى

١-  : وتتضمن اإللهام والحدس والنظرة المتفائلة
ة فى اهللا والرجوع واالستفادة من القيم الدينيـة فـى حـل    والثق

  .المشكالت

٢-  :  وتتضمن المرونة فى القدرة على العمـل
بشكل فعال فى عدة مواقف ضاغطة والقدرة على إظهار سـلوك  
توافقى أمامها كما تتضمن العفوية والتسامى وخدمـة اآلخـرين   

 .التعاطفورحابة الصدر واالمتنان والتواضع و

٣-  :  وتعنى القدرة على التعايش مع المشـكالت
والوعى بوجهات نظر اآلخرين والوعى بالقيم والحكمة والتـأثر  
بها والسيطرة على العواطف واستخدام الحلول التفاوضية لحـل  

 .المشكالت
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٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

٤-  :  وهى مجموعة من القدرات تمكن الفرد مـن
صول إلى أهداف بمعنى استخدام طرق متعددة حل المشكالت والو

للمعرفة كالحلول االبتكارية والقدرات العقلية التكيفية التى ينـتج  
عنها إظهار وسائل فريدة ومتنوعة لسلوك حل المشـكلة ودمـج   

 .هذه الوسائل مع المعانى الروحية
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٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   


التـى  تعنى الصحة النفسية تمتع الفرد ببعض الخصائص اإليجابية 

تساعده على حسن التوافق مع نفسه وبيئته االجتماعية والمادية وكـذلك  
ق هـذا  تحرره من الصفات السلبية أو األعراض المرضـية التـى تعـو   

  )١٩٩٢عبد المطلب القريطى، عبد العزيز الشخص، . (التوافق

وهذا التعريف هو تعريف إجرائى للباحثين الـذين أعـدو مقيـاس    
  .م استخدامه فى البحث الحالىالصحة النفسية والذى ت

كما تتحدد بالدرجات التى يحصل عليها أفراد العينة على مقيـاس  
  :الصحة النفسية والذى يتضمن سبع بنود هى

 
وتعنى إحساس الفرد بقيمته وتوفر ما لديه من إمكانـات تجعلـه   

  .قادراً على العطاء ومواجهة الصعاب والتحديات

 
ويقصد به مقدرة الفرد على إقامة الصـداقات وتكـوين عالقـات    

  .إنسانية مشبعة واإلسهام بدور إيجابى فى المناسبات واألنشطة

 
الصراعات النفسية والسـيطرة علـى    ويعنى القدرة على مواجهة

  .نها بصورة مناسبة ومقبولة اجتماعياًاالنفعاالت والتعبير ع
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٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

ويعنى سعى الفرد إلى تحقيق ما لديه من طاقات واالستفادة ممـا  
لديه من إمكانات فى أعمال مثمرة ال تتعارض مع مصالح اآلخرين 

  .وتشعره بالرضا واإلشباع

 
ويعنى خلو الفرد من االضطرابات النفسية والعصابية التى تعـوق  

  .من مشاركته فى الحياة االجتماعية وتفاعله مع اآلخرين

 
ويعنى تبنى الفرد إلطار قيمى يهتدى به ويوجه سـلوكه ويراعـى   

  .فيه مشاعر اآلخرين ويحترم مصالحهم وحقوقهم

 
أى تقبل الفرد لذاته كما هى على حقيقتها ورضاؤه عنهـا وعـدم   

  .النفور أو الخجل مما تنطوى عليه من معوقات جسمية

 :يعرف العمل التطوعى فى هذا البحث بأنه:  

كل جهد أو عمل أو وقت يبذله الفرد لمجتمعه طواعيه بال مقابـل  
نى دينى لإلسهام فى تحمل المسـئولية  وذلك عن رضا وقناعة بدافع إنسا

  .وتقديم العون والدعم والمساندة لآلخرين

 : يتحدد البحث الحالى بالمنهج الوصفى والعينة المكونة
من المشاركين بالعمل التطوعى وبالمقاييس المستخدمة لقيـاس  

  .الذكاء الروحى والصحة النفسية واألساليب اإلحصائية المناسبة
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٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   


Spiritual intelligence

الكثير من المتخصصين فى العالج واإلرشاد النفسـى أن الـذكاء    يتوقع
الروحى سوف يصبح أكثر وضوحاً وأكثر فهماً وأن اسـتخدامه سـوف   
يتسع ويتجدد من أجل ممارسة العالج النفسى فمن المفترض أنـه مـن   

لنمو شخصية الفرد فإن الروحانيـات  خالل الدرجات المتفاوتة والمختلفة 
ستكون جزءاً مكمالً للخبرة البشرية وستكون مستخدمة بشكل أكثر وعياً 
بواسطة المعالجين فى تيسير عملية العالج وفى تطور شخصـية الفـرد   

  ). (ونموها

ظهر الذكاء الروحى نتيجة لدمج الذكاء مع الروحيـة وذلـك فـى    
وفوغـان  Noble   (2000)ونوبـل   Emmon (2000) كتابات إيمونز
Voughan  (2002)    وزوهـار ومارشـالZohar & Marshall  

ورغم وجود تداخل بين الدين والروحانية إال أن هنـاك اتفاقـاً    (2000)
على اختالفهما فالدين يركز على األشياء المقدسة أما الروحانية فتركـز  

 :وورثـنج تـون   . (والتفـوق على العناصر التجريبية للمعنى والسمو 

Worthington 2002(  

 & Zoharويؤكد على هذا المعنى كال مـن زوهـار ومارشـال    

Marshall  (2000) الذكاء الروحى ليس له عالقـة بالتـدين    فيرى أن
فكون الشخص متديناً ال يعنى أنه يتمتع بذكاء روحـى مرتفـع فالـذكاء    

قـات األخـرى كالـذكاء    الروحى يعنى القدرة على االنسجام وتجميع الطا
والشـخص  . العاطفى والذكاء العقلى ويعتبر الضمير الـداخلى لإلنسـان  



 

 
١٦ 
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حكیمة فتحي الطویل/د   

المتدين الذى يتمتع بذكاء روحى عالى قد يتميز بنوعيـة مـن السـمات    
الطبية مثل عدم التعصب واالنفتاح على كل األديان فهو ليس مجموعـة  

توغل فى أعماق من الكم ولكن الكيفية هى األهم ألن الذكاء الروحى هو ال
الواقع العلمى والواقع االجتماعى واكتشـاف أعمـق للـذات والعـيش     

  .بالبصيرة الداخلية والنزوع نحو اإلبداع والتأمل والفكر الخالق

فيذهب إلـى أن الروحانيـة ليسـت    ) ٢٠٠٧مدثر سليم، (ويؤيده 
يضم مجموعة من األفـراد الـذين    ىمرادفاً للدين ألن الدين بناء مؤسس

مجموعة من العقائد والممارسات والطقوس التى تتعلق بقضـايا   يعتنقون
ر من النـاس يمكـن أن يكونـوا    واهتمامات روحانية كما أن هناك الكثي

روحانيين دون أن يكونوا متدينين ومن الممكن أن يكون الشخص متديناً 
  .وليس روحانياً

فيشـير إلـى أن    (٢٠٠٠)  Simpkinsويوافقه كذلك سـمبكنز  
دة معينة بـل  يمن الضرورة أن يرتبط بدين ما أو عق وحى ليسالذكاء الر

يمكن مالحظة ذلك من خالل احترام الصدق والتعاطف والتعـاون البنـاء   
والقدرة على اإلندماج فى الكون واإلحساس بالراحة عندما يكون المـرء  

  .مع اآلخرين والشعور بالوحدة بدونهم

فى حياتنـا لمعرفـة    وتتمثل أهمية الذكاء الروحى فى كونه موجهاً
الفرق بين األفعال الحسنة والسيئة وخاصة لألشخاص المتزنين انفعاليـاً  
الذين يستطيعون السيطرة على أنفسهم ويمتنعون عن عمل شئ مخـالف  

فالشخص الذى لديه مستوى عال مـن الـذكاء   . للمعايير والقيم السائدة
وهذا ما يدفعه إلى  الروحى يمتلك قلباً نقياً يجعل عقله يسيطر على أفعاله
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حكیمة فتحي الطویل/د   

لديه رغبة فـى  التحدث بلباقة وعدم التصرف بأسلوب غير مهذب كما أن 
  )٢٠٠٦:  Emmonsإيمونز . (تحقيق أهدافه بشكل قوى وخالق

أن جاردنز تناول فى كتابه ) ٣٧:  ٢٠١١خديجة الدفتار، (وتشير  
فصــوالً تناولــت  (Extraor Minds dinary): العقــول النــادرة" 

الروحية واهتم بها اهتماماً كبيراً وكأنه يرى فى ذلك أنها تمثل المعجزات 
قدرة وهذا ما أكد عليه إيمونز الذى يرى أن هذه القدرات الروحانية تمثل 
بذرة مفهوم الذكاء الروحى وبدايته الفعلية إذ عزز جاردنر هـذا الـرأى   

ة الذى جاء به إيمونز والذى أكد فيه على وجود قدرات لها أهمية كبيـر 
  ".القدرات الروحية"فى السلوك أسماها 


إلى أن الـذكاء الروحـى ينمـو     (٢٠٠١)  Wilburيشير ولبر 

  : ويزداد لدى الفرد فى ثالث مراحل

وهذه المرحلة يتركـز فيهـا    Beginnig Stageمرحلة البداية  -١
مـن  االنتباه على الذات من خالل التوجه إلى اهللا والتضرع إليه 

  .أجل الطمأنينة والسكينة والشعور باألمان أثناء األزمات

وتشير هذه المرحلة  Conventional Levelsمرحلة التضامن  -٢
إلى التضامن مع الدين واالمتداد من اهتمام الفـرد بذاتـه إلـى    

 .االهتمام باآلخرين

 Post conventional Levelsمستويات مـا بعـد التضـامن     -٣
النتقال من مجرد االلتـزام بالمـدركات   وتشير هذه المرحلة إلى ا

الدينية والروحية إلى التوجه العام للوعى بالذات وفهم الطـرق  
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حكیمة فتحي الطویل/د   

واألساليب المختلفة إلدراك ومعايشة الواقـع والحقيقـة وهـذه    
المراحل الثالثة تقابل مراحل النمو النفسى حيث مرحلة الطفولـة  

باالجتماعية التى تتسم باالعتمادية ومرحلة المراهقة التى تتميز 
  .ومرحلة الرشد التى تتميز بالتفرد والتفكير الناقد

إلى أن الـذكاء الروحـى عمليـة    (٢٠٠٤)   Naselويشير ناسل 
تراكمية تزداد بتقدم العمر وتعكس نمط األداء العقلى للفرد كما أنه يتكون 
من مجموعة من القدرات المترابطة فيما بينها كما أنه نوعى وليس كمى 

  .لضرورى أن يسير فى مراحل ثابتة على وتيرة واحدةوليس من ا


أن الذكاء الروحى يتكون مـن  (٢٠٠٠)   Emmonsيرى إيمونز 

  :عدة سمات أو قدرات توجد بدرجات متفاوتة من شخص آلخر وتشمل

القدرة على الدخول فى حاالت روحانية عميقة مـن التفكيـر    -١
  .كالتأمل والخشوع

لقدرة على توظيف الموارد واإلمكانات الروحيـة فـى حـل    ا -٢
 .المشكالت الحياتية

القدرة على استثمار األنشطة واألحداث اليومية والعالقات مـع   -٣
 .اآلخرين

القدرة على االندماج فى سلوك الفضيلة الملفت لالنتباه ويتجلى  -٤
 .فى العطاء والتسامح والتواضع والتعبير عن االمتنان
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حكیمة فتحي الطویل/د   

ن الـذكاء الروحـى   أ(٢٠٠٢)   Kathleen وأوضحت كـاثلين 
يشمل مساحات متعددة من القدرات ذات األهمية والمتعمقة فى الشخصية 
من تعاطف ووعى ذاتى وصحة نفسية كما أن الذكاء الروحى يتحدد مـن  

  :خالل

 القدرة العالية على التفاهم والمقدرة على تحمل الصدمات. 

 سلوك الضارالرفض الواعى للمواقف المحطمة للذات وال. 

   القدرة على التجديد واالستخدام المثمر للمصادر الداخلية لتجديـد
 .الحياة

 التعاطف والشفقة والحنو على الذات وعلى اآلخرين. 

 االلتزام بأكبر قدر ممكن للمشاركة فى الحياة االجتماعية. 

بتحديد المكونات التى تصـف الـذكاء    (٢٠٠٨)  Kingوقام كنج 
  : الروحى فى

 الوجودى الناقد وهذه القدرة العقلية تعنى اإلبداع والفهـم   التفكير
العميق لألسئلة المتعلقة بالوجود والوعى والقدرة على استعمال 

  .مستويات مختلفة من المعرفة لحل المشكالت

     الوعى المتسامى ويتضمن قدرة الشخص علـى دمـج تجاربـه
المادية والعقلية مع المعنى الشخصى مما يـؤدى إلـى شـعوره    

  .بالرضا
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حكیمة فتحي الطویل/د   

 قـاء فـى حالـة مـن     بليع حالة الوعى وتعنى القدرة على اتوس
التركيز والتفكير التحليلى والقدرة على التسامح والتحمل وتقبـل  

  .الخبرات الصعبة والمتناقضة

أن الذكاء الروحـى  ) ٩:  ٢٠٠٧محمد عبد الهادى حسين، (ويرى 
فـى التفكيـر   غالباً ما يدور حول األسئلة التى تفعل عمل العقل البشرى 

ويعمل على خلق الدرجة المناسبة من التوازن بين الواقعيـة والمثاليـة   
حيث تتوسط القيم وأخالقيات السلوك بينهما فالواقعيـة المطلقـة تهـتم    
بالمصالح الشخصية على المدى القريب وتتجاهل مصالح المجتمع علـى  

م الخيـال  رق فى عـال غكما أن اإلفراط فى المثالية يعنى ال. المدى البعيد
أما القيم واألخالقيـات فهـى التـى تقيـد     . الوهمى الذى ال يمكن تنفيذه

السلوك اإلنسانى وتحافظ على ثقة واحترام اآلخرين له كذلك يتميز الذكاء 
ر الـنفس مـن   يالروحى بالسماحة والرحمة والعفو وتجنب االنتقام وتطه

 اآلخـرين اء آرلتقبـل   واالستعدادالحقد والكراهية واالبتعاد عن التعصب 
  .واحترامها والتفاعل اإليجابى لتفهمها واالستفادة منها

أن   .Tekkeveettil, et al (٢٠٠٣)ويشير تكيفيتـل وزمـالؤه   
هناك مجموعة من الخصائص السلوكية يتميز بها األفـراد ذوى القـدرة   

  :العالية من الذكاء الروحى وهى

  المختلفةالقدرة المتميزة فى إيجاد الروابط بين األشياء.  

 ًالوعى الذاتى بكل ما يشعر به الفرد داخلياً وخارجيا. 

    المرونة والقدرة على التكيف مع كافة الظروف التى يمـر بهـا
 .الفرد واالندماج والفهم العميق لكل المواقف
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حكیمة فتحي الطویل/د   

     القدرة العالية على مواجهة االحباط والفشـل واالسـتفادة مـن
 .التجارب السابقة والقدرة على العمل مستقبالً

وباستعراض بعض التعريفات التى تناولت هذا المفهوم نجد تعريف 
يشير إلى أنه نـوع   (٢٠٠٠)  Zohar & Marshallزوهار ومارشال 

لح متسع كما أنـه ذكـاء لتقيـيم    ثالث من الذكاء يضع السلوك فى مصط
نا وطريقنا للحياة مع اآلخرين وهو أساس نحتاج إليه ليعمل ذكاؤنـا  عمل

  .فى بكفاءةالمعرفى والعاط

بأنه أكثر من قدرة عقليـة   (٢٠٠٢)  Vaughanويعرفه فوغان 
فهو يزيد من ارتباط الشخص بالخالق والذات والروح وهو الـذى ينيـر   

  .العقل ويفتح القلب

بأنه القدرة على ممارسـة   (٢٠٠٠)  Emmonsويعرفه إيمونز 
تيار ودمج أشياء مثل الحكمة والمعرفة والحب والمسئولية والتواضع واخ

مسارات أخالقية والتصرف وفقاً للقيم التى تفيد الشخص وتفيد مجتمعـه  
والقدرة على اتباع سـلوك الفضـيلة كـالمغفرة واالمتنـان والتعـاطف      

  .والشفقة

بأنـه  (٢٠٠٤)   Wigglesworthكما تعرفـه وجلـيس وورث   
القدرة على التصرف بعاطفة وحكمة فى الحياة اليوميـة مـع االحتفـاظ    

اخلى بغض النظر عن األحداث الخارجية أو الظروف التى يمر بالسالم الد
  .بها الفرد

بأنه مجموعة من السمات الفطريـة  ) ٢٠٠٤مدثر سليم، (ويعرفه 
فتكسبه قدرات روحانية تمكنـه  يتسم بها الفرد وتدعمها البيئة والطفولة 
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من الدخول فى حاالت من السمو تساعده على التركيز والسـيطرة علـى   
لعقلية والجسمية بما يحقق لها توجيه العالقـات االجتماعيـة   العمليات ا

  .لمواجهة الصدمات النفسية والعاطفية

بأنـه   (٢٠٠٧)  Amram & Dryerوعرفته أمـرام ودرايـر   
مجموعة من القدرات المتكاملة والمتناغمة فيما بينهـا كالقـدرة علـى    

  .الوعى واإلحساس بالثقة والسمو والتفوق على الذات

بأنـه القـدرة علـى تطبيـق     ) ٢٠٠٨شرى أرنـؤط ،  ب(وتعرفه 
واستخدام القدرات والخصائص الروحية التى تزيد من فعاليتنا ورفاهيتنا 

  .النفسية

بأنـه الـذكاء   ) ٢٠١٢، ناصر إيمان الخفاف وأشواق(كما تعرفه 
الذى يمكننا من مناقشة وحل المشاكل التى تواجهنا ويجعلنا أكثـر ثقـة   

بمعنى الحياة اوإحساس.  

بأنه مجموعة من السـمات  ) ٢٠١٣حنان بن زايد، (عرفته بينما 
الفطرية والقيم األخالقية السامية التى تـربط اإلنسـان بخالقـة وتـنظم     
عالقاته مع نفسه ومع من حوله ليصبح أكثر قدرة على التواصـل مـع   
مفردات الكون والتعامل اإليجابى مع األحداث اليومية وتحقيـق السـالم   

  .سه ومع البيئة المحيطة بهالداخلى مع نف

بأنه مجموعة من القـدرات  ) ٢٠١٤نمير إبراهيم، (وأخيراً يعرفه 
الموروثة والكامنة لدى الفرد تلعب البيئة دوراً فى دعمها وتهذيبها مـن  
أجل أن يكون اإلنسان أكثر سموا فى العواطف واالنفعاالت وأكثر سيطرة 

وأكثـر تـأثيراً فـى    وجودية وروحيـة   على ما يتعرض له من مشكالت



 

 
٢٣ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

اآلخرين كما يتضمن التفوق على الـذات واإللهـام والجمـال والحـدس     
واإلحساس بمعنى الحياة مما يجعل الفرد أكثر استقراراً وشعوراً بالسعادة 

  .وقدرة على تحقيق أهدافه وطموحه


من خالل ما تقدم يتضح أن مفهوم الذكاء الروحى يتضمن بعـض  

ـ المكونات التى يشمله والـذكاء   ىا الذكاء الوجودى والوجدانى والشخص
العقلى كما أن للسمات الفطرية والعوامل البيئية دوراً هاماً فى دعم هـذا  
الذكاء بالنسبة للفرد ليكون أكثر قدرة على التواصل مع مفردات الكـون  

يتضـمن مجموعـة    كذلك فإنه. بمعنى الحياة اًوأكثر سمواً وثقة وإحساس
ية السامية والقيم اإلنسانية الراقية التى تمثـل المرشـد   من القيم األخالق

والموجه الرئيسى الذى يقود الفرد للسلوك األخالقى والمعنـوى السـليم   
باإلضافة إلى ذلك فإن وعى الشخص بذاته وتعمقه فى فهـم أحاسيسـه   

  .يقوده إلى قوة التواصل الروحى مع نفسه ومع اآلخرين

للجانب الروحى وتوضيح مكوناته  ويعتبر التوجه فى تناول العلماء
وإدراج وسائل قياس لهذا الجانب يعتبر نقطة تحول هامة فى وجهة نظر 

بعض العلماء السابقين لهذا  علماء النفس الغربيين على الرغم من تناول
ولينك وفرانكل إال أنهم لم يقوموا بمحاولـة   رالجانب أمثال يونح وجالس

  .قياس لهذا الجانب

جد أن نظريـة علـم الـنفس اإليجـابى لمـارتن      من جانب آخر ن
قد تناولت الجانب الروحـى للشخصـية ونفـس    ) ١٩٩٨(سليجمان عام 

فقـد تنـاول   . ا مفهوم الذكاء الروحى إلى حـد كبيـر  هالنقاط التى تناول
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سليجمان فى نظريته ما أسماه بنقاط القـوة اإليجابيـة ومنهـا التفـاؤل     
الحكمة وغيرهـا وانتهـى مـن    والتسامح واإليثار والعطف واالمتنان و

نظريته إلى وجود ست فضائل أساسية تندرج تحـت أربـع وعشـرون    
عنصراً وأدرج الروحانية ضمن هذه العناصر وأوضح أنها تشتمل علـى  
. اإلحساس بالمعنى واإليمان والتدين والصفح والرحمة واالمتنان والشكر

  ).٢٠٠٥مارتن سليجمان، (

أن ) ٢٠٠٧ن عن مـدثر سـليم،   سيد عثما(فى هذا السياق يذكر و
إرهاصات اإلثراء النفسى بكل ما حملته من فكر صـاف وإتسـاع أفـق    

إلبـن  " الفتوحات المكيـة " وتجليات علمية إيمانية ظهرت جلية فى كتاب 
داً للـذكاء  عربى والذى رأى فيه أصحاب المنهج العلمى من الغربيين رائ

" قلـب المتأمـل  ال"جيمس مورس فى مجلـده   الروحى وذلك فيما جمعه
إكتشاف الذكاء الروحى فى أضواء ابن عربـى المكيـة وهـذا الكتـاب     

  : بعنوان
The Reflective Heart : Discovering spiritual 

intelligence in ibn Arabis "Meccan illuminations" 

إمتاعـاً   Frances Vaughanوالذى يرى فيه فرانسيس فوغان 
مين بقضايا الحياة واإلدراك الروحى من لجماهير الغرب من القراء المهت

الـدينى  " ابـن عربـى  "خالل عدة موضوعات عملية أساسية فى تدريس 
والتى يركز فيها على ضرورة التفاعل بين الممارسة والخبرة والتفكيـر  
لنمو الجانب الروحى كما يرى أن العناصر األساسـية للحيـاة الروحيـة    

ن وهو القلـب كمـا أن مراحـل    تكمن فى الرمز القرآنى المركزى لإلنسا
التطور الروحى تبدأ بالبحث لتنتهى بتحقيق الهدوء التأملى حيـث يبـدأ   
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تطهير القلب بالتركيز على تنمية االستمتاع الروحى الداخلى واإللهام ثـم  
إلـى   دبعد ذلك الحب اليقظ والحث على إدراك الجمال اإللهى والذى يقـو 

الصالح وهى أنشطة تقود فـى  الوضوح اإلبداعى الشخصى للحق والعمل 
  .النهاية إلى الرؤية المبهجة

إسـالمى عربـى   مـنهج  يؤكد سيد عثمان على ضرورة إيجاد كما 
لدراسة الفطرة البشرية والعودة إلى قراءة كتابـات الفالسـفة العـرب    
والمتصوفين الذى سبقنا الغرب إلى قراءته وانجذبوا إليه وغاصوا فـى  

  .أعماقه

وحى أو علم الـنفس اإليجـابى   رنات الذكاء الوإذا نظرنا إلى مكو
لوجدناها قيماً ومبادئ إسالمية وهى المنبع األصيل الذى يعطى المعنـى  

  . للحياة واألمل والراحة والطمأنينة

وهذا يؤكد على أن الكثير مما تم التوصل إليه فـى الغـرب مـن    
نظريات وقوانين نفسية واجتماعية هى فى األصل تراث عربى وإسـالمى  
وفى ذلك دعوة لذوى االختصاص إلى االهتمام بهذا التراث الذى سـبقنا  

  .إليه هإليه الغرب ونسب


تعددت مفاهيم الصحة النفسية وفقاً الختالف النظريـات النفسـية   
واألطر الفكرية التى تبناها الباحثون إال أننا نجد أن هناك إتفاقاً ملحوظـاً  

عائم التى تقوم على أساسها وعليه يتميز مفهوم بين العلماء على أهم الد
ستمرارية والنسـبية كمـا يتـأثر بـاألطر الثقافيـة      إلالصحة النفسية با

  .للمجتمعات
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هذا المعنى عندما ) ٣٤ – ٢٨:  ١٩٩١أحمد عبد الخالق، (ويؤكد 
يشير إلى أن الصحة النفسية هى حالة دائمة نسبياً فهى ليست ثابتة إمـا  

تحقق كما أنها حالة دينامية متحركة ونسبية تتغير مـن  أن تتحقق أو ال ت
فرد إلى آخر ولدى الفرد ذاته من وقت إلى آخر كما تختلف معاييرها تبعاً 
لمراحل النمو التى يمر بها الفرد وأيضاً تتغير تبعاً لتغير الزمان وتغيـر  

ال يمكن مالحظتها مباشرة فى حـين   ىكما أنها تكوين فرض. المجتمعات
الستدالل على وجودها عن طريق بعض الخصائص السلوكية التى يمكن ا

يمكن مالحظتها مالحظة علمية وموضوعية وقياسـها باسـتخدام أدوات   
  .علمية كاالختبارات والمقاييس النفسية

أن إدراك الفرد بما ) ٢١٦ : ٢٠٠١(ويرى عبد السالم عبد الغفار 
د به يعتبر مـن  زود به من إمكانات ورضاه عن نجاحه فى تحقيق ما زو

دالئل الصحة النفسية السليمة وكذلك إدراك أن النـاس يختلفـون فيمـا    
زودوا به من إمكانات سواء كانت عقلية أو معرفية أو إنفعالية فيدرك أن 
هذا االختالف فى صالح البشرية ألننا نختلف لنتكامـل وأن مـن الخيـر    

ى االنتفاع بهـا  لإلنسان أن يرضى بذلك القدر من اإلمكانات وأن يعمل عل
واستثمارها وتحقيقها وال يقوم هذا الرضا عن استسالم أو خضوع وإنما 
يقوم على إدراك واقعى للحياة التى نعيشها فهناك من جوانب الحياة مـا  

وممـا  . نستطيع السيطرة عليه وهناك أيضاً ما نعجز عن السيطرة عليـه 
تحقيق إمكاناتـه  يؤدى إلى رضا الفرد عن نفسه أيضاً إدراكه لنجاحه فى 

المختلفة وشعوره بأنه حقق أو فى سبيل تحقيقه ألهدافه التـى اختارهـا   
  .بحرية ولم تفرض عليه من اآلخرين
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فيعرف الصحة النفسـية  ) ٢٨ : ٢٠٠٣ (طلب القريطىمأما عبد ال
بأنها حالة إنفعالية إيجابية مستقرة نسبياً تعبر عن تكامل طاقـات الفـرد   

ن القوى الداخلية والخارجية الموجهة لسـلوكه  ووظائفه المختلفة وتواز
فى مجتمع ما ووقت ما ومرحلة نمو معينة وتمتعـه بالعافيـة النفسـية    

  .لية االجتماعيةوالفعا

بأنها حالة يفهم فيهـا الفـرد   ) ٤٨:  ٢٠٠٤( ويعرفها سعيد العزة
نفسه من جميع النواحى مثل دافعه لتقدير ذاته وهويته وسعيه نحو النمو 

قدراته وتحقيق ذاته بقدر ما يستطيع ومحافظتـه علـى وحـدة    وتنمية 
شخصيته وتماسكها وتحكم الفرد فى ذاته ومواجهته الظروف المحيطة به 
واتخاذ قراراته المتصلة بحياته ضمن الظروف البيئيـة التـى يعيشـها    

  .والعمل على تنفيذ هذه القرارات

لصحة وصفت ا) ١٦:  ٢٠٠٥(وفى تقرير منظمة الصحة العالمية 
النفسية بأنها حالة من العافية التى يحقق فيها الفـرد قدراتـه الخاصـة    
والتى من خاللها يمكن أن يتغلب على االجهادات العاديـة فـى الحيـاة    
ويمكن أن يعمل بإنتاجية مثمرة ويستطيع المساهمة فى مجتمعـه وهـذا   

ـ   ن اإلحساس اإليجابى هو القاعدة أو األساس للعافية النفسية الفعالـة م
  .أجل الفرد والمجتمع

الصحة النفسية بأنهـا  ) ٣٧٣:  ٢٠٠٩( ماجدة إبراهيمكما تعرف 
تعنى التوافق الشخصى واالنفعالى واالجتماعى أى توافق الفرد مع نفسه 
ومع بيئته وأن يشعر بالسعادة مع نفسه ومع اآلخرين ويكون قادراً على 

  .تحقيق ذاته واستغالل قدراته ومواجهة مطالب الحياة
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وترى الباحثة أن الصحة النفسية هى قدرة الفرد علـى مواجهـة   
مشكالته دون توتر مع توفر المرونة والفاعلية فى العالقات االجتماعيـة  
باإلضافة إلى تحقيق التوازن بين الجانب المادى والجانب الروحى الـذى  
يعد من أقوى العوامل التى تحفظ على اإلنسان صحته النفسية وتسـاعده  

  .توافق مع المحيط الذى يعيش فيهعلى ال


تُعد القيم الروحية هى المنبع الذى يعطى المعنى للحياة واألمـل  

وإذا كانت الصحة النفسية تعنى فى مجملها . والراحة والطمأنينة لإلنسان
تحقيق التوازن بين الذات والبيئة، فحتى ال تختل البد من مراعاة التوازن 

ين الجانبين المادى والروحى لتحقيق الشخصية السـوية التـى تتمتـع    ب
  .بالصحة النفسية

أن إغفال علماء الـنفس  ) ٢٧٦:  ٢٠٠٢( ويذكر عثمان نجاتى
المحدثين للجانب الروحى لإلنسان فى دراسـتهم للشخصـية والصـحة    
النفسية أدى إلى قصور واضح فى فهمهم للشخصـية اإلنسـانية وفـى    

ل المحددة للشخصية السوية وغير السوية كما أدى إلـى  معرفتهم للعوام
فـنحن ال  . عدم اهتدائهم إلى تكوين مفهوم واضح ودقيق للصحة النفسية

نستطيع أن نفهم اإلنسان فهماً صحيحاً إذا قصرنا اهتمامنا فـى دراسـة   
شخصيته على الجوانب البيولوجية واالجتماعية والثقافية وأهملنا الجانب 

درس اإلنسان بأكمله دراسة كلية تتناول جميـع العوامـل   الروحى إنما ن
المحددة للشخصية سواء كانت بيولوجيـة أو اجتماعيـة أو ثقافيـة أو    

  .روحية
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أن قـوة  ) ١٩٨٨:  Franklفرانكـل  (وفى هذا السياق يؤكـد  
اإلنسان فى مواجهة الحياة تقوى وتضعف اعتماداً على وجـود القـوى   

لحياة مليئة بالفرص التى تمكن اإلنسـان  الروحية الداخلية كما يرى أن ا
من استخدام قيمه فى تقديم عمل إبداعى حتى لو وجدت فى حياته بعـض  

مة بالرجاء واألمل عالمحن واآلالم ألنه يجب أن تكون هناك دائماً نظرة مف
فى القدرة على التسامى والوصول إلى المعنى ألن الدافع الحقيقـى فـى   

نا فقط وإنما فى البحث عن المعنى ولكـى  حياتنا ليس فى البحث عن ذات
يتحقق ذلك يجب أن ننسى ذاتنا قليالً ونتجاوزها فاإلنسان ال يكون إنساناً 

  .إال إذا تجاوز ذاته وتسامى فوقها وارتقى بإنسانيته إلى ما ورائها

أن ابن القيم أكد على أهميـة  ) ١٩٩٩(عبد العزيز األحمد ويذكر 
ع الجانب الجسمى فى إشباع حاجات البدن الجانب الروحى وقوة تفاعله م

فقد ذكر ابن القـيم عـدداً   . وحاجات الروح التى ال حياة لإلنسان بدونها
كبيراً من السمات أغلبها يدور حول الجانب الروحى والقيمى وتقويته كما 
أن بعضها يصلح أن يكون سمة ومؤشراً لتحقيق الصحة النفسية فقد أكد 

ل لمن قصر الخير على نفسه وأهمل اآلخرين بل أن الحياة الطيبة ال تحص
  .يجب أن يكون الشخص كامالً فى نفسه مكمالً لغيره

ومن هنا يتضح أن الجانب الروحى يعتبـر مـن أهـم األبعـاد     
المساهمة فى تحقيق الصحة النفسية للفرد باإلضافة إلى التوافق فى كافة 

تى تؤدى إلى تماسـك  النواحى الجسمية والنفسية والعقلية واالنفعالية وال
تزانها وصمودها فى مواجهـة مختلـف الضـغوط    االشخصية وتكاملها و

  .الحياتية والتوافق معها قدر المستطاع
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د من البحوث التى تناولت مفهوم الـذكاء الروحـى   يأجريت العد

وحاولت هذه البحوث وصف وتحليل هذا المفهوم والـربط بينـه وبـين    
وسيتم عرض الدراسـات والبحـوث التـى أمكـن     . المتغيرات المختلفة

  .التوصل إليها والتى ارتبطت قدر اإلمكان ببعض متغيرات البحث الحالى

 العالقة بين الذكاء الروحى
وكالً من التوافق النفسى واالجتماعى والمهنى على عينـة مكونـة مـن    

وادى بأسوان شـملت األقسـام   طالباً وطالبة من كليات جنوب ال) ٤٥٣(
اإلسالمية واالنسانية والكليات العملية وقد أظهرت النتائج وجود ارتبـاط  
دال وقوى بين الذكاء الروحى والتوافق النفسى واالجتماعى والمهنى كما 
أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة فى الـذكاء الروحـى بـين طـالب     

إلنسانية مقابل الكليات العمليـة  الجامعة لصالح طالب الكليات األزهرية وا
كما وجدت فروق بين الذكور واإلناث فى أبعاد الذكاء الروحـى لصـالح   

فى سلوك الفضيلة حيث لـم تظهـر    باالندماجالذكور عدا البعد المتعلق 
  .فروق بين الجنسين

   فحص العالقة بـين
مس الكبرى كما استهدفت فحـص  الذكاء الروحى وعوامل الشخصية الخ

الكفاءة القياسية لمقياس أمرام ودراير للـذكاء الروحـى علـى البيئـة     
من المـوظفين بـوزارات   ) ١٥٠(المصرية وذلك على عينة مكونة من 

مختلفة وطلبة الجامعة وطلبة الدراسات العليا وقسمت العينة إلى ثـالث  
اط دال بين الـذكاء  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتب. مجموعات
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الروحى وعوامل الشخصية كما أظهرت النتائج أن عاملى الجنس والعمر 
كذلك أشارت النتائج إلى وجـود فـروق   . لهما تأثير على الذكاء الروحى

بين الموظفين وطلبة الدراسات العليا وطلبـة الجامعـة لصـالح طلبـة     
الـذكور   الدراسات العليا كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فـروق بـين  

واإلناث فى الذكاء الروحى لصالح اإلناث كما أن درجـات العينـة فـى    
االنفتـاح علـى الخبـرة، والضـمير الحـى،      (مقياس أبعاد الشخصـية  

  .تنبأت بوجود الذكاء الروحى) واالنبساطية

Amram & Dryer () 
 ٨٣لـذى يتكـون مـن    تطوير وفحص مقياس الذكاء الروحى المتكامل ا

عبارة وذلك على عينـة   ٤٥عبارة والنسخة المختصرة التى تتكون من 
فرداً قسموا إلى سـت مجموعـات عمريـة تكونـت     ) ٢٦٣(مكونة من 

) ٢٤-١٨(فرداً تراوحت أعمارهم ما بـين  ) ٣٤(المجموعة األولى من 
  عاماً 

 ٢٥(فرداً تراوحت أعمارهم ما بـين ) ٤٤(وتكونت المجموعة الثانية من 
   .عاماً) ٣٤ –

 ٣٥(فرداً تراوحت أعمارهم ما بين ) ٨٣(الثالثة من وتكونت المجموعة 
  .عاماً) ٤٤ –

فرداً تراوحت أعمـارهم مـا بـين    ) ٣٣(وتكونت المجموعة الرابعة من 
  .عاماً) ٥٤-٤٥(

فرداً تراوحت أعمارهم مـا بـين   ) ٣١(وتكونت المجموعة الخامسة من 
  .عاماً) ٦٤-٥٥(
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 .عاماً وتم استخدام ٦٥فرداً فوق ) ١٦(موعة السادسة من وتكونت المج
  .وقائمة اإللهام ومقياس السعادة (isis)مقياس الذكاء الروحى المتكامل 

وقد توصلت الدراسة إلى التحقق من صـدق وثبـات الصـورة    
المختصرة للمقياس وبلـغ معامـل االرتبـاط بـين النسـخة األصـلية       

ج الدراسة إلى وجـود تـأثير دال   كما توصلت نتائ) ٠.٩٩(والمختصرة 
للجنس والعمر على الذكاء الروحى وأن األفراد األكبر سناً كان متوسـط  

كما أن هناك عالقة ارتباطية دالـة بـين   . درجاتهم أعلى من األقل عمراً
  .الذكاء الروحى وكالً من اإللهام والسعادة

    بدراسة العالقـة بـين الـذكاء
مـن المهندسـين   ) ١٦٣(وجودة الحياة على عينة مكونة مـن   حىالرو

والمدرسين والمحامين من الذكور واإلناث طبق عليهم مقيـاس الـذكاء   
الروحى للباحثة ومقياس جودة الحياة لمنظمة الصـحة العالميـة وقـد    
أشارت نتائج هذه الدراسة إلى وجود ارتباط بين مقياس الذكاء الروحـى  

وحـى بـين الـذكور    رووجود فروق فى الذكاء ال ومقياس جودة الحياة
واإلناث لصالح اإلناث وكذلك وجود فروق دالة فى مقياس جودة الحيـاة  
لصالح اإلناث كما أشارت نتائج تحليل اإلنحدار إلى أن أكثر أبعاد الـذكاء  
الروحى قدرة على التنبؤ بمستوى جودة الحيـاة هـى الدرجـة الكليـة     

  .ها النعمةللمقياس يليها الحقيقة يلي

 Shabani, et al. ()  دراسة هـدفت
إلى فحص عما إذا كان الذكاء الروحى والذكاء االنفعالى يعـدان منبئـين   
بالصحة النفسية وعما إذا كان هناك أثر للجنس فى العالقة بـين الـذكاء   

بـة  مـن طل ) ٢٤٧(الروحى والذكاء االنفعالى وتكونت عينة الدراسة من 
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ـ  ١٢٤المدارس العليا فى طهران منهم  طالبـة تراوحـت    ١٢٣، اًطالب
سنة واستخدم الباحث مقياس الذكاء الروحـى   ١٧-١٤أعمارهم ما بين 

ومقياس الذكاء العاطفى لبـار أون   Amram& Dryerألمرام ودراير 
(Bar – on)    الصـحة النفسـية لــ كولـدبيرج ووليـامز      ومقيـاس

(Coldberg & Williams) شارت النتائج إلى أن الصحة النفسـية  وأ
يمكن أن تتأثر بالذكاء الروحى والذكاء االنفعالى كمـا أظهـرت نتـائج    
الدراسة أنه لم يثبت أثر للجنس فى العالقة بين الذكاء الروحى والـذكاء  

  .االنفعالى

Ebrahimi, et al 
() اء الروحـى والمرونـة والصـحة    التحقق من العالقة بين الذك

النفسية بين الطالب فى جامعة هرمزغان بإيران على عينة مكونـة مـن   
طالب وطالبة طبق عليهم مقياس الذكاء الروحـى لعبـد اهللا زاده    ١٠٠

 عالقـة  واستبيان المرونة والصحة النفسية وأشارت النتائج إلى أن هناك
كاء الروحـى والمرونـة   إيجابية بين المرونة والصحة النفسية وبين الذ

النتـائج أن الصـحة   وبين الصحة النفسية والذكاء الروحى كما أكـدت  
النفسية لها دوراً هام فى المرونة وللذكاء الروحى أهميـة كبيـرة فـى    

وفسرت الدراسة هذه النتائج بأن ارتفاع المرونـة يمثـل   تفسير المرونة 
مل الروحية مـن  أن العوادرجة عالية من الصحة النفسية باإلضافة إلى 

  .شأنها تعزيز مرونة األفراد فى مواجهة التوتر واإلجهاد

Freeman, et al. 
()  بدراسة العالقة بين الذكاء الروحى وأنماط الشخصية على عينة

من طالب الجامعة وتم استخدام مقياس الذكاء الروحى ) ٤٨٠(مكونة من 
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ألنماط الشخصية وتقيس النمط الواقعى  Holandالند للباحث وقائمة هو
والنمط الفنى والنمط المغامر والنمط التقليدى وقد أظهرت نتائج الدراسة 
وجود فروق ذات داللة فى الذكاء الروحى بين الذكور واإلنـاث لصـالح   
اإلناث كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين الـذكاء  

االجتماعى والفنى فى مقياس أنماط الشخصية كما وجدت  الروحى والنمط
عالقة ضعيفة وسالبة بين الذكاء الروحى والنمط المغامر والتقليدى فـى  

  .الشخصية

Rapheal & Paul ()
الفـرد   أهمية الذكاء الروحى فى تحقيق الرفاهية النفسـية فـى حيـاة   

ليل شامل للحصول علـى صـورة واضـحة    والجماعة وذلك من خالل تح
ألبعاد الذكاء الروحى التى يرجح أن تحسن الرفاهية النفسية التى تتمثـل  

بين األفراد وتكونـت  ) الرضا ، الكفاءة االجتماعية، الصحة النفسية(فى 
من طلبة الجامعة فى الهند وأشارت نتائج هـذه   ١٢٦عينة الدراسة من 

 ة كبيرة بـين أبعـاد الـذكاء الروحـى    الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطي
والرفاهية النفسية كما وجد أن الذكاء الروحى يختلف بشكل كبيـر بـين   
الطوائف الدينية المختلفة وأن الرفاهية النفسية لألفراد تختلف بـاختالف  

  .ذكائهم الروحى


Sahebalzamani, et al. () عالقـة بـين    للتحقق من وجـود

الذكاء الروحى وتقبل الذات والرفاهية النفسية المتمثلة فـى االسـتقالل   
الذاتى والغرض من الحياة والتطور الشخصى والعالقات االيجابيـة مـع   

ممرضـة مـن    )٢٧٠(وأجريت الدراسة على عينة مكونة من . اآلخرين
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بعض المستشفيات التابعة لجامعة طهران وأشارت النتائج إلـى وجـود   
عالقة ارتباطية بين مكونات الذكاء الروحى والرفاهية النفسـية وتقبـل   
الذات كما وجد أن المستويات المرتفعة للذكاء الروحى لدى الممرضـات  
تساعدهم فى تحسين رفاهيتهم النفسية ووجود هدف فى الحياة يمكن أن 

كما أشارت النتـائج إلـى   . يؤدى لتوفير الرعاية الصحية لهم ولمرضاهم
وجود فروق بين الذكاء الروحى والخصـائص الديموجرافيـة مثـل    عدم 

  .العمر، والنوع وعدد سنوات الخبرة

Naveen & Srivstava 
()   بدراسة العالقة بين الذكاء الروحى والصحة النفسـية وجـودة

هنـد  طالباً من طالب جامعة آباد فـى ال  ٥٠الحياة على عينة مكونة من 
طبقت عليهم أدوات الدراسة وانتهت النتائج إلى أن هناك عالقة ملحوظة 
بين الذكاء الروحى والصحة النفسية وجودة الحياة بين الطالب كما أنهـا  

  .ترتبط بشكل كبير مع بعضها البعض


من خالل اإلطالع على نتائج الدراسات السابقة نجـد أن هنـاك   

هتمت بتحليل مفهـوم الـذكاء الروحـى    بعض الدراسات الوصفية التى ا
 Amramوبيان أبعاده ومكوناته وتصميم أداه لقياسه وذلك فى دراسات 

& Dryer   (٢٠٠٧) ــماعيل ــرى إس  Roberts، )٢٠٠٧(وبش

(٢٠١٣).  

كما اهتم جانب آخر مـن الدراسـات بتنـاول أثـر المتغيـرات      
ة تناولت الديموجرافية على الذكاء الروحى كما أن هناك دراسات إرتباطي
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عالقة الذكاء الروحى بعوامل الشخصية ومهـارات التكيـف والمرونـة    
، )٢٠٠٧(ر سـليم  ثوجودة الحياة والذكاء الوجدانى وذلك فى دراسة مد

ــماعيل  ــرى إس   Ebrahimi، (٢٠١١)   Shabahi، )٢٠٠٨(بش
ومن حيث نوعية العينات فقد تناولت البحوث السـابقة فئـات    (٢٠١٢)

ن والممرضين والمدرسين ولكن كانت معظم العينـات  مختلفة من الموظفي
ومن حيث النتـائج أظهـرت   . فئة الطالب وخاصة المرحلة الجامعيةمن 

نتائج معظم الدراسات وجود فروق بين الجنسين ووجود تأثير دال للعمر 
كما أن هناك عالقة ارتباطية بين الـذكاء الروحـى   . على الذكاء الروحى

وكالً من التوافق النفسى واالجتماعى وجودة الحياة والرفاهية النفسـية  
  .ن الصحة النفسية لها دور هام فى التنبؤ بالذكاء الروحىكما أ

لوحظ كذلك من خالل الدراسات التى تم إجراؤها أنها لم تتطـرق  
إلى دراسة العينة التى سيتم دراستها فى هذا البحث وهى المشاركين فى 

للقيام بهذه الدراسة االعمل التطوعى مما يعد مبرر.  
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من مفاهيم الـذكاء الروحـى والصـحة     فى ضوء ما تم عرضه

النفسية ونتائج البحوث السابقة أمكن صياغة فروض البحث على النحـو  
  :التالى

 


 


–––


 


 



  .يستند هذا البحث على المنهج الوصفى االرتباطى

 :   مـن الـذكور   ) ٣٠٠(تكونت عينة البحث الحـالى مـن
واإلناث من المشاركين بالعمل التطوعى وقد تم اختيارهم من مؤسسـات  

المؤسسات االجتماعيـة  بالقوافل الطبية وبعض رسالة وكذلك المتطوعين 
  .المهتمة بهذا المجال



 

 
٣٨ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

  :وفيما يلى عرضاً لخصائص عينة البحث من حيث المتغيرات التالية

% ٥٠بنسـبة  ) ١٥٠(بلغ عدد أفراد العينة من الـذكور  :   -  أ
  %٥٠بنسبة ) ١٥٠(وعدد أفراد العينة من اإلناث 

 :ةتم تقسيم أفراد العينة إلى الفئات العمرية التالي:    - ب

بنسـبة  ) ٩٠(عاماً بلغ عدد أفراد العينة ) ٣٩ – ٢٥(من أقل  الفئة
٣٠%  

بنسـبة  ) ١١٥(عاماً بلغ عدد أفـراد العينـة   ) ٥٩ – ٤٠(الفئة من 
٣٨.٣%  

بنسـبة  ) ٩٥(بلغ عـدد أفـراد العينـة    ) عاماً فأكثر ٦٠(الفئة من 
٣١.٧%  

بلغ عدد أفراد العينة الحاصـلين علـى مؤهـل    :  -ج
وعدد الحاصلين على مؤهل متوسـط  % ٥٣.٧بنسبة ) ١٦١( لىعا
  %٤٦.٣بنسبة ) ١٣٩(

بلغ عدد أفراد العينة ممن عمـل فـى هـذا    :  -د
وممن % ٥٧.٣بنسبة مئوية ) ١٧٢(سنوات ) ١٠ – ٥(المجال من 

  %٤٢.٧بنسبة مئوية ) ١٢٨(سنوات بلغ  ١٠عمل أكثر من 


 :   تم إعداد هذا المقياس فى ضـوء التعريفـات

المختلفة بشأن هذا المفهوم كما تم تحديد مكوناته فى ضـوء الكتابـات   
قياسة لدى مختلـف البـاحثين أمثـال    النظرية والمقاييس التى وضعت ل



 

 
٣٩ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

ــان ف ــيس وورث  Voughan (٢٠٠٢)وغـ  (٢٠٠٨)، وجلـ

Wigglessworth  ،  أمرام ودرايرAmram & Dryer   (٢٠٠٧) ،
وقد تمت ) ٢٠١٢(إيمان الخفاف وأشواق ناصر  ،(٢٠٠٨)  Kingكنج 

من هذه الدراسات والمقاييس فى اختيار األبعاد والعبارات التى  االستفادة
  .ساهمت فى بناء المقياس

    تم صياغة عبارات المقياس واألبعاد المكونة له تحت أربعـة أبعـاد
  :هى

 

  

  

  

  عبارة موزعة علـى  ) ٦٨(تكونت الصورة المبدئية للمقياس من
ئى يتفق مع كل بنـد  األبعاد السابق ذكرها مع وضع تعريف إجرا

 .من هذه البنود

    تم عرض المقياس على عدد من األساتذة المحكمين فـى مجـال
اً للتعريف اإلجرائى علم النفس للحكم على صالحية العبارات وفق

 .لكل بعد مع اقتراح ميزان تقدير لعبارات المقياس

  عبارات لتكـرار المضـمون   ) ٦(انتهت عملية التحكيم إلى حذف
وتعديل صياغة بعضها اآلخر مع اقتراح أن يكون ميزان التقـدير  

 .لعبارات المقياس ثالثياً



 

 
٤٠ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

 :  تم حساب صدق المقياس عن طريق حساب صـدق
  :تساق الداخلى كمايلىاال


تم حساب االتساق الداخلى لعبارات مقياس الذكاء الروحى وذلك 
من خالل حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والبعد الذى تنتمـى  

من الجنسـين وهـى مطابقـة فـى     ) ٨٠(إليه وذلك على عينة قوامها 
عـن حـذف بعـض     خصائصها للعينة األصلية وأسفرت هذه الخطـوة 

  .عبارات) ٤(العبارات التى لم تصل لحدود الداللة اإلحصائية وعددها 

معامالت االتساق الداخلى بـين كـل عبـارة    ) ١(ويوضح جدول 
  .والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه



 

 
٤١ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   





  الروحية المعرفية  الروحية العقالنية  روحية الوجدانيةلا  الروحية اإليمانية

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

٠.٥٩  ١  **٠.٥٨  ١  **٠.٤٨  ١  **٠.٤٣  ١**  
٠.٥٣  ٢  **٠.٤٤  ٢  **٠.٥١  ٢  **٠.٣٣  ٢**  
٠.٤٩  ٣  **٠.٢٤  ٣  **٠.٥٧  ٣  *٠.٢٥  ٣**  
٠.٤٤  ٤  **٠.٣٥  ٤  **٠.٤١  ٤  **٠.٣٢  ٤**  
٠.٥٢  ٥  **٠.٣٧  ٥  **٠.٤٦  ٥  **٠.٤١  ٥**  
٠.٤٢  ٦  **٠.٤٩  ٦  **٠.٥٧  ٦  **٠.٤٣  ٦**  
٠.٢٣  ٧  **٠.٥٩  ٧  **٠.٣٦  ٧  **٠.٣٩  ٧*  
٠.٤٢  ٨  *٠.٢٤  ٨  **٠.٤٩  ٨  **٠.٤٨  ٨**  
٠.٢٧  ٩  *٠.٢٧  ٩  **٠.٣٧  ٩  **٠.٣٢  ٩*  
٠.٤٤  ١٠  **٠.٣٩  ١٠  **٠.٣٥  ١٠  *٠.٢٩  ١٠**  
٠.٤٦  ١١  **٠.٤٢  ١١  *٠.٢٤  ١١  **٠.٥١  ١١**  
٠.٤٦  ١٢  *٠.٢٨  ١٢  **٠.٣٨  ١٢  **٠.٤٢  ١٢**  
٠.٣٩  ١٣  *٠.٢٨  ١٣  *٠.٢٨  ١٣  **٠.٤٨  ١٣**  
٠.٣٢  ١٤  **٠.٣١  ١٤  **٠.٥٠  ١٤  **٠.٣٣  ١٤**  
        ٠.٢٥  ١٥*      
        ٠.٢٣  ١٦*      

  ٠.٢٣=  ٠.٠٥ر عند مستوى *           ٠.٣٠=  ٠.٠١ر عند مستوى ** 



 

 
٤٢ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

أن معامالت االرتباط تراوحت مـا  ) ١(أشارت النتائج فى جدول 
) الروحيـة اإليمانيـة  (فى عبارات البنـد األول  ) ٠.٥١إلى  ٠.٢٥(بين 

الروحيـة  (فى عبارات البند الثانى ) ٠.٥٧إلى  ٠.٢٤(وتراوحت ما بين 
فى عبارات البند الثالث ) ٠.٥٩إلى  ٠.٢٤(وتراوحت ما بين ) الوجدانية

فى عبارات البند ) ٠.٥٩إلى  ٠.٢٣(الروحية العقالنية وتراوحت ما بين 
،  ٠.٠١(وكلها معامالت دالة عند مسـتوى  ). الروحية المعرفية(الرابع 
٠.٠٥.(  

إلى جانب هذا تم حساب االتساق الداخلى ألبعاد مقياس الـذكاء  
ط بـين درجـة كـل بعـد     الروحى وذلك من خالل حساب معامل االرتبا

  .هذه النتائج) ٢(والدرجة الكلية للمقياس ويوضح جدول 



 

 
٤٣ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   







الروحية   أبعاد المقياس 
  اإليمانية

الروحية 
  الوجدانية

الروحية 
  العقالنية

الروحية 
  المعرفية

ــة  الروحيــ
  اإليمانية

 --        

ــة  الروحيــ
  الوجدانية

٠.٧٧**   --      

ــة  الروحيــ
  العقالنية

٠.٥٤  **٠.٦٩**   --    

ــة  الروحيــ
  المعرفية

٠.٥٥  **٠.٦٧  **٠.٥٦**   --  

  **٠.٦٤  **٠.٦٦  **٠.٧٧  **٠.٧٩  الدرجة الكلية

أن معامالت ارتباط درجـات األبعـاد فيمـا بينهـا     ) ٢(يتضح من جدول 
ممـا يشـير إلـى صـدق     ) ٠.٠١(وبالدرجة الكلية دالة عند مسـتوى  

  .المقياس

  



 

 
٤٤ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   


تم الحصول على الصدق العاملى للمقياس من خـالل  التحليـل   
العاملى للعينة الكلية حيث أسفرت النتائج من وجود عامل عام قد تشـبع  

  :ىبجميع أبعاد المقياس وهو العامل الخامس وذلك على النحو التال

، والروحيـة  ٠.٥٣، الروحية الوجدانية ٠.٦٨الروحية اإليمانية 
والدرجـة الكليـة للـذكاء     ٠.٥٩، والروحية المعرفيـة  ٠.٦٧العقالنية 
فى حين وصـلت   ١.١٨ووصل الجذر الكامن لهذا العامل  ٠.٧٨الروحى 

وتؤكد هذه النتـائج تحقـق الصـدق العـاملى      ٥.٠٧نسبة التباين إلى 
  .للمقياس


تم حساب ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ألفا لكرونباخ وكانـت  

  :معامالت الثبات كالتالى

، ٠.٦٦= ، البعـد الثالـث    ٠.٧٥= ، البعد الثانى ٠.٦٥= البعد األول 
وهـى معـامالت    ٠.٧٨والدرجة الكلية للمقياس  ٠.٥٣= والبعد الرابع 

  .٠.٠١دالة عند مستوى 


عبارة تندرج تحـت  ) ٥٨(أصبح المقياس فى صورته النهائية مكوناً من 

) ١٤(الروحية الوجدانية   عبارة ) ١٤(الروحية اإليمانية : أربعة أبعاد هى
  عبارة) ١٦(عبارة الروحية العقالنية 



 

 
٤٥ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

عبارة وقد تم توزيع العبارات توزيعاً تبادلياً على ) ١٤(الروحية المعرفية 
  :النحو التالى

ــة ا ــة اإليماني ، ٣٣،  ٢٩،  ٢٥،  ٢١، ١٧، ١٣،  ٩،  ٥،  ١: لروحي
٥٣،  ٤٩، ٤٥، ٤١،  ٣٧.  

، ٣٨، ٣٤، ٣٠، ٢٦، ٢٢، ١٨، ١٤، ١٠، ٦،  ٢: الروحية الوجدانيـة 
٥٤، ٥٠، ٤٦، ٤٢.  

، ٣٩، ٣٥، ٣١، ٢٧، ٢٣، ١٩، ١٥، ١١،  ٧،  ٣: الروحية العقالنيـة 
٥٨، ٥٧، ٥٥، ٥١، ٤٧، ٤٣  

  ، ٤٠، ٣٦، ٣٢، ٢٨، ٢٤، ٢٠، ١٦، ١٢، ٨ ،٤: الروحية المعرفية

                   ٥٦، ٥٢، ٤٨، ٤٤.  


أعد هذا المقياس عبد المطلب القريطى وعبد العزيـز الشـخص   

لقياس الصحة النفسية وتم استخدام هذا المقياس فى الدراسـة  ) ١٩٩٢(
ت التى ال تتناسب الحالية مع تعديل صياغة بعض العبارات وحذف العبارا

مع عينة البحث الحالى وذلك مع االحتفاظ بمسميات العوامل وتم عرضـه  
على المختصين بالصحة النفسية واتفق المحكمون أن عبارات المقيـاس  

  .مالئمة لعينة البحث الحالى

عبارة موزعة على سـبعة عوامـل   ) ١٠٥(يتكون المقياس األصلى من 
  : هى

  .عبارة) ١٥.  (نفسالشعور بالكفاءة والثقة بال -١



 

 
٤٦ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

 عبارة) ١٥(   .القدرة على التفاعل االجتماعى -٢

 عبارة) ١٥. (النضج االنفعالى والقدرة على ضبط النفس -٣

 .عبارة) ١٥. (القدرة على توظيف الطاقة فى أعمال مشبعة -٤

 عبارة ) ١٥. (التحرر من األعراض العصابية -٥

 عبارة) ١٥(البعد اإلنسانى والقيمى  -٦

 عبارة) ١٥(صور العضوية تقبل الذات وأوجه الق -٧

بعد إجراء تعديل لبعض العبارات وحذف العبارات التى ال تتناسـب  
عبـارة تنـدرج   ) ٨٥(مع عينة البحث الحالى أصبح المقياس يتكون من 

وقد تم توزيـع  . تحت سبعة أبعاد مع االحتفاظ بمسميات العوامل السابقة
  :العبارات توزيعاً تبادلياً على النحو التالى

 :  عبـارة وتشـمل   ) ١٣(الشعور بالكفاءة والثقة بـالنفس
، ٦٤، ٥٧، ٥٠، ٤٣،  ٣٦، ٢٩، ٢٢، ١٥، ٨،  ١العبـــارات 

٨٢، ٧٧، ٧١.  

 : عبـارة وتشـمل   ) ١٢(القدرة على التفاعل االجتماعى
ــارات  ،  ٦٥،  ٥٨، ٥١، ٤٤، ٣٧، ٣٠، ٢٣، ١٦،  ٩، ٢العبـ

٧٨،  ٧٢  

 :عبارة ) ١٢(نفعالى والقدرة على ضبط النفس النضج اال
،  ٥٢،  ٤٥،  ٣٨،  ٣١،  ٢٤،  ١٧،  ١٠،  ٣وتشمل العبارات 

٧٩،  ٧٣،  ٦٦،  ٥٩.  



 

 
٤٧ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

 :   ١٢(عة القدرة على توظيف الطاقة فـى أعمـال مشـب (
،  ٤٦،  ٣٩،  ٣٢،  ٢٥،  ١٨،  ١١، ٤عبارة وتشمل العبارات  

٨٠،  ٧٤،  ٦٧،  ٦٠،  ٥٣  

 : بارة وتشـمل  ع) ١١(التحرر من األعراض العصابية
،  ٦١،  ٥٤،  ٤٧،  ٤٠،  ٣٣،  ٢٦، ١٩،  ١٢،  ٥العبــارات 

٧٥،  ٦٨  

 : عبارة وتشمل العبـارات ) ١٤(البعد اإلنسانى والقيمى 
٧٦،  ٦٩،  ٦٢،  ٥٥،  ٤٨،  ٤١،  ٣٤،  ٢٧، ٢٠،  ١٣،  ٦ 
 ،٨٥،  ٨٣،  ٨١  

:  عبارة وتشمل العبارات) ١١(تقبل الذات وأوجه القصور 
٨٤،  ٧٠،  ٦٣،  ٥٦،  ٤٩،  ٤٢،  ٣٥،  ٢٨، ٢١،  ١٤، ٧.  




أمكن الحصول على الصدق العاملى لمقياس الصحة النفسـية حيـث       
ول قد تشبع بثالثـة مـن أبعـاد المقيـاس     أسفرت النتائج أن العامل األ

باإلضافة إلى الدرجة الكلية كما أن العامل الرابع قد تشبع بأربعـة مـن   
  العامل األول -:أبعاد المقياس وذلك على النحو التالى

  .توظيف الطاقة فى أعمال مشبعة ٠.٧٨البعد الرابع  

  .النضج االنفعالى والقدرة على ضبط النفس ٠.٦٧البعد الثالث 



 

 
٤٨ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

  .البعد اإلنسانى والقيمى ٠.٥٦البعد السادس 

  .التحرر من األعراض العصابية ٠.٤٥البعد الخامس 

  ٠.٧٦الدرجة الكلية للصحة النفسية 

فى حين بلغت نسـبة التبـاين    ٣.٧٨الكامن لهذا العامل  وقد بلغ الجذر
١١.٠٩  

س وذلك أبعاد المقيامن تشبع العامل الرابع بأربعة : العامل الرابع : ثانياً
  :على النحو التالى

  .الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس  ٠.٥٣البعد األول 

  .القدرة على التفاعل االجتماعى ٠.٦٣البعد الثانى 

  .البعد اإلنسانى والقيمى ٠.٦٦البعد السادس 

  .تقبل الذات وأوجه القصور  ٠.٥١البعد السابع 

  ٥.٠٩اين ونسبة التب ١.٩١وقد بلغ الجذر الكامن لهذا العامل 


لكرونباخ وكانت معـامالت  عادلة ألفا تم حساب ثبات المقياس باستخدام م

) ٠.٦٤(البعـد الثـانى   ) ٠.٦٦(البعد األول : ثبات أبعاد المقياس كالتالى
البعـد  ) ٠.٦٤(البعد الخامس ) ٠.٧٧(البعد الرابع ) ٠.٦٥(البعد الثالث 

) ٠.٨٦(والدرجة الكلية للمقياس ) ٠.٥٣(البعد السابع ) ٠.٦٦(السادس 
  ٠.٠١وهى معامالت دالة إحصائياً عند مستوى 



 

 
٤٩ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   


تحليـل   –) ت(اختبـار   –معادلة ألفا لكرونباخ  –معامل ارتباط بيرسون 
  .تحليل االنحدار المتعدد –التحليل العاملى  –التباين أحادى االتجاه 

 
 :ينص الفرض األول على مايلى:  




يوضح معامالت االرتباط وداللتها اإلحصـائية بـين أبعـاد    ) ٣(وجدول 
  .مقياس الذكاء الروحى والصحة النفسية لدى عينة الدراسة



 

 
٥٠ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   




  الذكاء الروحى    

  الصحة النفسية
الروحية 
  اإليمانية

الروحية 
  الوجدانية

الروحية 
  العقالنية

الروحية 
  المعرفية

الدرجة 
  الكلية

الشعور بالكفـاءة والثقـة   
  بالنفس

٠.٣٦  **٠.٣٣  **٠.٠.٢٩  ٠.٠٨  ٠.١٠**  

ــل   ــى التفاع ــدرة عل الق
  االجتماعى

٠.٣١  **٠.٢٣  ٠.٠٦  **٠.٣١  **٠.٣٤**  

النضج االنفعـالى وضـبط   
  النفس

٠.٠٩  
٠.١٠  **٠.٣٥  **٠.٢٣  ٠.٥١  

توظيف الطاقة فى أعمـال  
  مشبعة

٠.٤٣  ٠.١٠  ٠.٠٩  **٠.٤٣  **٠.٤٣**  

التحــرر مــن األعــراض 
  العصابية

٠.٠٨  ٠.٠٢  **٠.١٩  ٠.٠٣  ٠.٠٧  

  **٠.٤٦  ٠.٦  ٠.٠٧  **٠.٣٣  **٠.٤٥  ى والقيمىالبعد اإلنسان

  ٠.١٠  ٠.٠٢  *٠.١٣  ٠.٠٩-  *٠.١٣  تقبل الذات وأوجه القصور

  **٠.٦١  **٠.٣٩  ٠.٠٢-  **٠.٥٨  **٠.٥٦  الدرجة الكلية

  ٠.١١=  ٠.٠٥      ٠.١٥=  ٠.٠١ستوى الداللة عند م** 



 

 
٥١ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

  :ما يلى) ٣(يتضح من جدول 


ط دال إحصائياً بين الدرجة الكلية للذكاء الروحـى والدرجـة   يوجد ارتبا

كمـا  ) ٠.٠١(وهى دال عند مسوى ) ٠.٦١= ر (الكلية للصحة النفسية 
وجدت عالقة ارتباطية بين الدرجة الكلية للذكاء الروحى وكال من البعـد  

  عـد الشـعور   اإلنسانى والقيمى وتوظيف الطاقة فى أعمـال مشـبعة وب
عد القدرة على التفاعل االجتماعى وقـد بلغـت   بالنفس وببالكفاءة والثقة 

) ٠.٣١(، ) ٠.٣٦(، ) ٠.٤٣(، ) ٠.٤٦(معامالت االرتباط على الترتيب 
  ٠.٠١وجميعها دال عند مستوى 


وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الروحية االيمانيـة والدرجـة الكليـة    

سانى والقيمى وتوظيف الطاقـة فـى   للصحة النفسية وكالً من البعد اإلن
ة والقدرة على التفاعل االجتماعى وتقبـل الـذات وأوجـه    عأعمال مشب

، ) ٠.٤١(، )٠.٥٥(القصور وقد بلغت معامالت االرتباط على الترتيـب  
  .)٠.٠٥(،) ٠.٠١(دالة عند مستوى  وهى معامالت) ٠.١٣(، ) ٠.٣٤(


بين الروحية الوجدانية وبين الدرجة رتباطية موجبة وجدت عالقة إ

الكلية للصحة النفسية وكال من أبعاد توظيف الطاقة فى أعمال مشـبقة،  
والقيمـى وقـد بلغـت     القدرة على التفاعل االجتماعى، والبعد اإلنسانى

) ٠.٣١(، ) ٠.٣٣(، ) ٠.٤٣(، ) ٠.٥٨(ط على الترتيب ابمعامالت االرت
  . )٠.٠١(وهى معامالت دالة عند مستوى 



 

 
٥٢ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   


وجدت عالقة ارتباطية موجبة بين الروحية العقالنية فـى الـذكاء   
الروحى وكال من أبعاد الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس، والنضج االنفعالى 
وضبط النفس، والتحرر من األعراض العصابية وتقبـل الـذات وأوجـه    

، ) ٠.٢٣(، ) ٠.٢٩(القصور وقد بلغت معامالت االرتباط على الترتيـب  
  ).٠.٠٥(، ) ٠.٠١(وهى معامالت دالة عن مستوى ) ٠.١٣(، )٠.١٩(


وجدت عالقة إرتباطية موجبة بين الروحيـة المعرفيـة والدرجـة    
الكلية للصحة النفسية وكال من الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس، والنضج 

وقـد بلغـت   . الجتمـاعى االنفعالى وضبط النفس، والقدرة على التفاعل ا
) ٠.٢٣( ، ) ٠.٣٣( ،)٠.٣٥(، )٠.٣٩(معامالت االرتباط على الترتيب 
  . ٠.٠١وهى معامالت دالة عند مستوى 

ووفقاً لهذه النتائج فإنها تتفق مع ما توصلت إليه نتائج دراسـات  
ودراسـة رفائيـل وبـاول     (٢٠٠١ ,Sybold & Hill)سيبولد وهـل  

(Rapheal & Poul, ٢٠١٣)  اسة نافين وسرفستافا ودر(Naveen 

& Srivstava, حيث أثبتت نتائج هذه الدراسات وجود عالقـة   (٢٠١٤
ارتباطية بين الذكاء الروحى والصحة النفسية والرفاهية النفسـية بمـا   

  .تتضمنه من أبعاد الرضا عن الحياة والتوافق النفسى واالجتماعى

ن فـى العمـل   ويتضح من هذه النتائج أن أفراد العينة المشـاركي 
التطوعى تتوافر لديهم مكونات الذكاء الروحى بما تتضمنه مـن قـدرات   
إنسانية ووجدانية وقيم مثالية وروحية عالية وأن هـذه المكونـات قـد    



 

 
٥٣ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

ارتبطت لديهم بدرجة عالية من الصحة النفسية بمختلـف أبعادهـا فقـد    
ظفـون  ارتبطت الروحية اإليمانية بالبعد اإلنسانى والقيمى كما أنهـم يو 

طاقاتهم فى أعمال إنسانية تشبع ما لديهم من عطاء كما أن هؤالء لديهم 
 أن تؤكدوالنضج االنفعالى وهذه الصفات القدرة على التفاعل االجتماعى 

  .نجاحهم فيما يقومون به من أعمال خيرية ال يبتغون منها إال رضا اهللا

العون اعدة والحرص على تقديم كذلك فإنه ترتفع لديهم قيمة المس
خرين ومشاركتهم فى حل مشكالتهم بطريقة واقعية وهذا يتضـح فـى   لآل

فهـؤالء  . ىاالرتباط بين الروحية العقالنية والقدرة على التفاعل االجتماع
لديهم اهتمام أن يكونوا مسئولين عن اآلخرين حريصون علـى تحقيـق   
 أهدافهم هذا باإلضافة إلى تقبل الذات والتحكم فـى االنفعـاالت وضـبط   

  .النفس وهذه أعلى مؤشرات الصحة النفسية

ومن ثم فهذه النتائج تؤيد صحة اختبار الفرض األول جزئياً والذى 
ينص على وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذكاء الروحى 

  .والصحة النفسية لدى أفراد العينة المشاركين فى العمل التطوعى



 

 
٥٤ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   







–––
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسـطات الحسـابية   

فات المعيارية ثم حسبت داللة الفروق بـين المتوسـطات علـى    واالنحرا
كما تـم اسـتخدام تحليـل    ) ت(مقياس الذكاء الروحى باستخدام اختبار 

  .التباين أحادى االتجاه للمقارنة بين متوسطات الدرجات لمجموعة العمر

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة  ) ٤(ويوضح جدول 
المؤهـل  ) الـذكور واإلنـاث  (إلحصائية لمجموعات وداللتها ا) ت(وقيمة 

) سـنوات ١٠-٥(عدد سنوات الخبرة ) متوسط –مؤهل عالى (الدراسى 
  ).سنوات ١٠أكثر من (



 

 
٥٥ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   




–

  اداألبع           

  المجموعات
الروحية 
  اإليمانية

الروحية 
  الوجدانية

الروحية 
  العقالنية

الروحية 
  المعرفية

  الدرجة الكلية

  ١٦٣.٩٢٦٧  ٣٠.٤٦٦٧  ٣٤.٩٦٠٠  ٣٠.٦٦٦٧  ٣٩.٠٢٦٧  م  ذكور

= ن 
١٥٠  

  ١٩.٤٠٧٠١  ٤.٠٤١١٨  ٤.٩٥٠٦٠  ٥.٢٦٠٥٥  ٦.٦١٠٩  ع

  ١٦٤.٠٨٦٧  ٢٩.٨٧٦٧  ٣٥.٦٠٦٧  ٣٠.٥٦٠٠  ٣٩.٨٥٠٠  م  إناث

= ن
١٥٠  

  ١٩.٤٨٨٧٥  ٤.١٠٣٦٧  ٤.٥٦٧٠٢  ٥.٥٢٠٥٣  ٦.٥٩٠٨٩  ع

  ٠.٧١  ١.٤٤  ١.١٧  ٠.١٧  ٠.٧٥  قيمة ت

  --   --   --   --   --   الداللة اإلحصائية

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسـط  ) ٤(يتضح من جدول 
درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث فى أبعاد مقياس الذكاء الروحـى  

لنتيجة تختلف مع معظم نتائج الدراسـات  والدرجة الكلية للمقياس وهذه ا
التى تناولت تأثير هذا المتغير على الذكاء الروحـى باسـتثناء دراسـة    



 

 
٥٦ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

والتى اتفقت نتائجها مع نتائج الدراسة (٢٠١٢)   Ebrahimiإبراهيمى 
الحالية ويمكن تفسير هذه النتيجة قد يرجع إلى طبيعة عينـة الدراسـة   

اسات السابقة وخاصة أن أفراد العينـة  الحالية واختالفها عن عينات الدر
الحالية يعملون تطوعاً فى مجال إنسانى تجعلهم يركزون اهتمامهم علـى  
خدمة أفراد المجتمع وبالتالى تتوفر لديهم القيم اإليمانية والوجدانية بمـا  
تمثله من تعاطف ومرونة وتسامى ورحابة صدر فى التعامل مع اآلخرين 

ة على التعايش مع مشكالتهم ويضعون أهـدافاً  كما أنهم يكونون أكثر قدر
يسعون من خاللها إلى البحث عن معنى وقيمة للحياة من خـالل القيـام   
بهذا العمل التطوعى وبالتالى تتوفر لديهم هذه المكونات الروحية سـواء  

  .كانوا ذكوراً أم إناث

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمـة  ) ٥(ويوضح جدول 
  .داللتها حسب متغير المؤهل الدراسىو )ت(



 

 
٥٧ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   


–

  األبعاد

  المجموعات
الروحية 
  اإليمانية

الروحية 
  الوجدانية

الروحية 
  العقالنية

الروحية 
  المعرفية

الدرجة 
  الكلية

  ١٧١.٣٥٤٠  ٣٦.٨٦٣٤  ٣١.٢٣٦٠  ٤١.٣٧٢٧  ٣٢.٠٢٤٨  م  ذكور

= ن 
١٦١  

  ١٤.٦٣٩٨٥  ٣.٤٤٣٤  ٣.٦٦١٤٨  ٥.٢٠٩١٥  ٤.٢١١٥٢  ع

  ١٥٥.٤٩٦٤  ٣٣.٤٥٣٢  ٢٨.٤٨١٧  ٣٦.٦٠٦٥  ٢٨.٩٧٨٦  م  إناث

  ٢١.٠٠٩٧٩  ٥.٢٤٦٤٢  ٤.١٧٤٢١  ٦.٧٦٨٣١  ٦.٠٩٩٩٧  ع  ١٣٩= ن

  ٧.٥١  ٦.٤٤  ٥.٢٤  ٦.٣٢  ٤.٩٥  قيمة ت

  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  الداللة اإلحصائية

 متوسـط وجود فروق دالة إحصـائياً بـين   ) ٥(من جدول  يتضح 
درجات أفراد المؤهل العالى وبين درجات أفراد المؤهـل المتوسـط فـى    
عوامل الذكاء الروحى والدرجة الكلية لصالح أفراد المؤهل العالى وذلـك  

  ) .٠.٠١(عند مستوى داللة 

حيـث وجـدت   ) ٢٠٠٤(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مدثر سليم 
فروق دالة بين طالب الجامعات وطالب الدراسـات العليـا فـى الـذكاء     

كما تتفق مـع دراسـة بشـرى    . الروحى لصالح طالب الدراسات العليا



 

 
٥٨ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

حيث أشارت نتائج هذه الدراسة إلى فروق فى الذكاء ) ٢٠٠٧(إسماعيل 
بين مجموعة الموظفين وطلبة الجامعة وطلبة الدراسات العليـا   الروحى

  .ح طلبة الدراسات العليالصال

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن المستوى التعليمى العالى يسهم فى 
توظيف الخبرات بصورة مناسبة ويرفع المستوى الثقافى للفـرد الـذى   
ينعكس بدوره على تنمية المستوى الفكرى فيصبح الفرد أكثر قدرة علـى  

جهات نظر اآلخرين إدراك العالقات والمتعلقات وأكثر قدرة على الوعى بو
وأكثر مرونة وفاعلية وبالتالى أكثر تأمالً وإبـداعاً واستبصـاراً وهـذه    
الخصائص تزيد من حدسة فى التعامـل مـع المواقـف والتعامـل مـع      

  .اآلخرين

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة  ) ٦(ويوضح جدول 
  وداللتها حسب متغير سنوات الخبرة 



 

 
٥٩ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   




  األبعاد       

  المجموعات
الروحية 
  اإليمانية

الروحية 
  الوجدانية

الروحية 
  العقالنية

الروحية 
  الدرجة الكلية  المعرفية

  خبرة

)١٠-٥(  
  ١٥٧.٧٧٣٣  ٣٤.٠٢٣٣  ١٣.٦٧٤٤  ٣٧.٦١٠٥  ٢٩.٤٨٢٦  م

  ٢٠.٥٩٨١٠  ٥.٠٨٥١٨  ٢.٦٩٤٧٧  ٦.٨١٢٨٣  ٥.٨٥٢٤٥  ع  ١٧٢= ن 

خبرة أكثر من 
  ١٧٢.٣٨٢٨  ٣٦.٩٧٦٦  ١٤.٧٥٧٨  ٤١.٥٧٨١  ٣٢.١٣٢٨  م  )١٠(

  ١٣.٨٨٨٢٦  ٣.٦٨٩٦٦  ٢.٤٠٩٧٨  ٤.٩٠٧٩٩  ٤.٢٤٨٨٧  ع  ١٢٨= ن

  ٧.٣٣  ٥.٨٣  ٣.٦٠  ٥.٨٦  ٤.٥٤  قيمة ت

  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  ٠.٠١  الداللة اإلحصائية

ت داللـة إحصـائية عنـد    وجود فـروق ذا ) ٦(يتضح من جدول 
بين أفراد العينة حسب سنوات الخبرة لصـالح األفـراد   ) ٠.٠١(مستوى 

سنوات فـى هـذا المجـال     ١٠األكثر خبرة وممن عملوا لفترة أكثر من 
وهذه النتيجة تعتبر طبيعية نتيجة الكتساب الخبرة ممن عمـل فـى هـذا    

 تيـة وبالتـالى  المجال اإلنسانى وقدرة األفراد على تنمية مهـاراتهم الذا 
محمد عبد (إحساسهم بالمتعة فى القيام بهذا العمل وفى هذا السياق يؤكد 

بأن أهمية الذكاء الروحى تتمثل فى العمل على استخدام ) ٢٠٠٧الهادى 



 

 
٦٠ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

األفراد الباحثين له عن التميز فى حياتهم وفى العالقة مع أنفسهم ومـع  
حتـرام والسـماحة   اآلخرين وذلك من خالل استخدام بعض القيم مثل اال
  .وخدمة اآلخرين وكيفية اكتساب هذه الصفات وإنماءها

ى أن فيـر Siumpkins (٢٠٠٠)   سمبكنزويوافقه فى هذا الرأى 
الذكاء الروحى يمكن مالحظته من خالل الصـدق والتعـاطف والتعـاون    
البناء مع اآلخرين واإلحساس بالراحة عندما يكون الفرد معهم والشعور 

فالذكاء الروحى يساهم فـى تطـور شخصـية الفـرد     . بالوحدة بدونهم
  ).٢٠٠٧مدثر سليم . (ونموها

نتائج تحليل التباين أحادى االتجاه لمعرفة أثـر  ) ٧(يوضح جدول 
على الذكاء الروحى ولبيان اتجاه الداللة تـم اسـتخدام   ) العمر(اختالف  

  .اختبار شيفية للمقارنات المتعددة



 

 
٦١ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   


––

عوامل 
الذكاء 
  الروحى

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  الداللة  قيمة ف  المربعات

بين   
      ٦٣.٥٢١  ٢  ١٢٧.٠٤٣  اتالمجموع

الروحية 
  اإليمانية

داخل 
  --   ٢.٢١  ٢٨.٧٤٨  ٢٩٧  ٥٨٣٨.١٠٤  المجموعات

        ٢٩٩  ٨٦٦٥.١٤٧  الكلى  

بين   
      ١٢٣.٩٦٨  ٢  ٤٢٧.٩٣٥  اتالمجموع

الروحية 
  الوجدانية

داخل 
  ٠.٠١  ٥.٤٢  ٣٩.٤٧٣  ٢٩٧  ١١٧٢٣.٤٦  المجموعات

        ٢٩٩  ١٢١٥١.٤٠  الكلى  

بين   
  اتالمجموع

٨١.٩٦٦  ٢  ١٦٣.٩٣٣      

الروحية 
  العقالنية

داخل 
  ٠.٠٥  ٣.٦٧٣  ٢٢.٣١٣  ٢٩٧  ٦٦٢٦.٩٨٤  المجموعات

        ٢٩٩  ٦٧٩٠.٩١٧  الكلى  



 

 
٦٢ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

 بين  
      ٩٨.٨٨٧  ٢  ١٩٧.٧٧٤  اتالمجموع

الروحية 
  المعرفية

داخل 
  ٠.٠١  ٦.١٤  ١٦.٩٠٢  ٢٩٧  ٤٧٧٩.٤١٣  المجموعات

        ٢٩٩  ٤٩٧٧.١٨٧  الكلى  

بين   
      ١١٩١.٠٤٢  ٢  ٢٣٨٢.٠٨٣  اتالمجموع

الدرجة 
  الكلية

داخل 
  ٠.٠٥  ٣.٢١  ٣٧١.٤٨١  ٢٩٧  ١١٠٣٢٩.٩  المجموعات

        ٢٩٩  ١١٢.٧١٢١٠  الكلى  

أن هناك فروقاً دالة إحصـائياً فـى ثـالث    ) ٧(يتضح من جدول  
عوامل باإلضافة إلى الدرجة الكلية فى الذكاء الروحى تبعاً لمتغير العمـر  
ولمعرفة اتجاه الفروق ثم استخدام اختبار شيفية البعدى والجداول التالية 

  .توضح هذا االتجاه



 

 
٦٣ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   




  )١(مجموعة   المجموعات

  ٣٧.٨٢= م 

  )٢(مجموعة 

  ٤٠.٧٠= م 

  )٣(مجموعة 

  ٣٩.٠٢= م 

)١(  --      

)٢.٨٧  )٢*  --    

)١.٦٧  ١.٢٠  )٣  --  

  

بـين  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة عند مستوى ) ٨(يتضح من جدول 
نيـة  والمجموعة الثا) ٣٩-٢٥(أقل من متوسط أعمار المجموعة األولى 

لصالح المجموعة الثانية بينما ال توجد فروق بين المجموعة ) ٥٩-٤٠(
  .األولى والثالثة



 

 
٦٤ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   






  )١(مجموعة   المجموعات

  ٣٤.٤٨= م 

  )٢(مجموعة 

  ٣٤.٩٤= م 

  )٣(مجموعة 

  ٣٦.١٩= م 

)١(  --      

)١.٤٤  )٢  --    

)١.٢٤  *٢.٤٦  )٣  --  

بـين  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة عند مستوى ) ٩(يتضح من جدول 
لصالح " األكبر عمراً" والمجموعة الثالثة ) األقل عمراً(المجموعة األولى 

  .المجموعة الثالثة بينما ال توجد فروق بين المجموعة األولى والثانية



 

 
٦٥ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   



  )١(مجموعة   المجموعات

  ٤٣.١٨= م 

  )٢(مجموعة 

  ٤٥.٧٠= م 

  )٣(مجموعة 

  ٤٧.٠٣= م 

)١(  --      

)٢.٥٢  )٢*  --    

)١.٣٢  *٣.٤٨  )٣  --  

بين ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة عند مستوى ) ١٠(يتضح من جدول 
 والمجموعة الثانية فئة عمرية) ٣٩-٢٥(المجموعة األولى فئة عمرية 

لصالح المجموعة الثانية ووجود فروق دالة بين المجموعة ) ٥٩-٤٠(
  ). العليا عماراأل(األولى والثالثة لصالح المجموعة الثالثة 



  )١(مجموعة   المجموعات

  ١٦٠.٦٨= م 

  )٢(مجموعة 

  ١٦٤.٠٠= م 

  )٣(مجموعة 

  ١٦٧.٣٧= م 

)١(  --      

)٢.٤٠  )٢  --    

)٤.٢٩  **٦.٧٠  )٣*  --  



 

 
٦٦ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

فى ) ٠.٠١(وجود فروق دالة عند مستوى ) ١١(يتضح من جدول 
وقد ) فأكثر ٦٠(الذكاء الروحى تبعاً لمتغير العمر لصالح األعمار الكبرى 

والمجموعـة  ) ألعمار الصغرىهذا الفرق بين المجموعة األولى ااتضح 
لة لصالح المجموعة الثالثة كما وجدت فروق دا) األعمار الكبرى(الثالثة 

  .بين المجموعة الثانية والثالثة لصالح الثالثة) ٠.٠٥(عند مستوى 

  :ويتضح من خالل نتائج تحليل التباين الخاصة بمتغير العمر مايلى

بـين  ) ٠.٠١،  ٠.٠٥(وجدت فروق دالة إحصائياً عند مسـتوى  
 ٦٠) (٥٩-٤٠) (٣٩-٢٥(المستويات العمرية الثالث ألفراد العينة من 

  :ينة األعلى عمراً ويتضح ذلك فيمايلىلصالح الع) فأكثر

 : وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى
مـع  ) األكبـر عمـراً  (بين المجموعة األولـى  ) ٠.٠٥(، )٠.٠١(داللة 

  ).فأكثر ٦٠(المجموعة الثالثة األقل عمراً لصالح المجموعة األكبر عمراً 

الثـة والثانيـة لصـالح    كما وجدت فروق دالة بين المجموعة الث
  .المجموعة الثالثة األكبر عمراً

 :   ٠.٠٥(وجدت فروق دالة عنـد مسـتوى (
  .بين المجموعة األولى والثانية لصالح الثانية األكبر عمراً

 : بين ) ٠.٠٥(وجدت فروق دالة عند مستوى
وبين المجموعـة  ) عمراً ألكبرا(المجموعة األولى والثانية لصالح الثانية 

  .عمراً األكبراألولى والثالثة لصالح الثالثة 

بينما لم تتضح فروق بين أفراد العينة فى البعد الخاص بالروحيـة  
  .اإليمانية



 

 
٦٧ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

وعلى هذا تتحقق هذه الجزئية الخاصة بوجود أثـر للعمـر علـى    
 & Amram)الذكاء الروحى وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليـه  

Dryer, أن األفراد األكبر سناً كان متوسط درجاتهم أعلى مـن   (٢٠٠٧
األقل عمراً فى الذكاء الروحى كما اتفقت مع دراسـة بشـرى إسـماعيل    

حيث أثبتت نتائج هذه الدراسة أن عامل الجنس والعمر لهمـا  ) ٢٠٠٧(
  .تأثير على الذكاء الروحى لدى أفراد العينة

تصقل خبـرات   ة فبازدياد العمرجة منطقية وطبيعيوتعتبر هذه النتي
الفرد بأمور الحياة ويصبح أكثر نضجاً وأكثر حكمة وأكثـر قـدرة فـى    

إلى هـذه النقطـة    (٢٠٠١) Wilbur ولبر التعامل مع من حوله ويشير
فيرى أن الذكاء الروحى ينمو ويزداد لدى الفرد على ثالث مراحل وهـذه  

الفرد وهذا ما اتضح من  المراحل الثالثة تقابل مراحل النمو النفسى لدى
خالل النتائج فنرى أن األفراد األكبر سناً تزداد لديهم خصـائص الـذكاء   
الروحى فيعطى لهم ذلك استبصـاراً بـذاتهم والقـدرة علـى ممارسـة      

وفـى هـذا يشـير ناسـل     . واستثمار الروحانية فى األنشطة االجتماعية
Nasel   (٢٠٠٤) ـ زداد بتقـدم  إلى أن الذكاء الروحى عملية تراكمية ت

العمر كما أنه يعكس األداء العقلى للفرد فـى مجموعـة مـن القـدرات     
  .المترابطة



 

 
٦٨ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   


  :ينص الفرض الثالث على مايلى




وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء تحليـل عـاملى للعينـة    
ة المكونات األساسية لهوتلنج كما تم تدوير المحاور بطريقة الكلية بطريق

لة فقـط والتـى تبلـغ    الدا ألفاريماكس لكايزر مع إبراز تشبعات العوامل
  .فما فوق وفقاً لمحك جيلفورد) ٠.٣ +(قيمتها 

يوضح النتائج النهائية للتحليل العاملى للعينة الكلية ) ١٢(والجدول 
عامل الذى تقل فيـه نسـبة التبـاين عـن     بعد التدوير وسيتم استبعاد ال

)٠.٠٥(  



 

 
٦٩ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   




  العوامل  الرقم
  المتغيرات

قيم   ٥  ٤  ٣  ٢  ١
  الشيوع

  ٠.٦١  ٠.٦٨        ٠.٤٩  الروحية اإليمانية  ١
  ٠.٧٩  ٠.٥٣  ٠.٥٨        الروحية الوجدانية  ٢
  ٠.٧١  ٠.٦٧        ٠.٣٨  الروحية العقالنية  ٣
  ٠.٧٩  ٠.٥٩          الروحية المعرفية  ٤
  ٠.٧٨  ٠.٧٨          الذكاء الروحى  ٥
ــة    ٦ ــاءة والثق الكف

  بالنفس
  ٠.٦١    ٠.٥٣    ٠.٤٣  

القدرة على التفاعل   ٧
  االجتماعى

  ٠.٥٣    ٠.٦٣  ٠.٤٣  ٠.٤١  

ــالى   ٨ النضــج االنفع
  وضبط النفس

٠.٥٣          ٠.٦٧  

لطاقة فـى  توظيف ا  ٩
  أعمال مشبعة

٠.٦١          ٠.٧٨  

ــن    ١٠ ــرر مـ التحـ
  األعراض العصابية

٠.٥١          ٠.٤٥  

  ٠.٧٣    ٠.٦٦      ٠.٥٦  البعد اإلنسانى والقيمى  ١١
تقبل الذات وأوجـه    ١٢

  القصور
      ٠.٦١    ٠.٥١  

  ٠.٨٨      ٠.٤٥    ٠.٧٦  الصحة النفسية  ١٣
    ١.١٨  ١.٩١  ٢.٩٨  ٣.٠٤  ٣.٧٨  الجذر الكامن
    ٥.٠٧  ٥.٠٩  ٨.٠٧  ٩.٠٤  ١١.٠٩  نسبة التباين



 

 
٧٠ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 
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أنه أمكن الحصـول علـى عـامالن مـن     ) ١٢(يتضح من جدول 
العوامل الخمس المستخرجة ارتبطت مكوناتها الدالة مع أبعـاد الـذكاء   
الروحى باإلضافة إلى وجود عامل عام تشبعت عليه أبعاد مقياس الـذكاء  

  :الروحى والدرجة الكلية ويتضح ذلك فيما يلى


متغيـرات شـملت   ) ٧(وهو عامل أحادى القطب وقد تشبع عليـه  

بعدين من أبعاد الذكاء الروحى والدرجة الكلية للصحة النفسية وأربع من 
، )٠.٧٨(توظيف الطاقة فى أعمال مشـبعة  : أبعادها وهى على الترتيب

، البعد )٠.٦٧(، النضج االنفعالى )٠.٧٦(الدرجة الكلية للصحة النفسية 
وقد بلغ الجـذر  ). ٠.٣٨(، الروحية العقالنية )٠.٥٦(نى والقيمى اإلنسا

ويمكـن   ١١.٠٩فى حين بلغت نسبة التبـاين   ٣.٧٨الكامن لهذا العامل 
إرتباط الصـحة النفسـية بـبعض عوامـل الـذكاء      " تسمية هذا العامل 

  ".الروحى


 متغيرات وهو عامل أحادى القطب وتشـبع ) ٥(تضمن هذا العامل 

مع أربـع   ٠.٥٨عليه أحد أبعاد الذكاء الروحى وهو الروحية الوجدانية 
من أبعاد الصحة النفسية وهى على الترتيب البعـد اإلنسـانى والقيمـى    

ويمكن  ٠.٥١عد تقبل الذات ب ، ٠.٥٣، بعد الكفاءة والثقة بالنفس ٠.٦٦
  ".دانيةالبعد اإلنسانى والقيمى وعالقته بالروحية الوج"تسمية هذا العامل 
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تضمن هذا العامل جميع أبعـاد مقيـاس الـذكاء    : العامل الخامس 
الروحى باإلضافة إلى الدرجة الكلية وتراوحت تشبعات هذا العامل ما بين 

  .وأمكن تسمية هذا العامل بالذكاء الروحى ٠.٥٣إلى  ٠.٧٨







  :ينص الفرض الرابع على مايلى




ئج تحليل االنحـدار  وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام نتا
المتعدد الذى يوضح قيمة اإلسهام والداللة اإلحصائية حيث يتميـز هـذا   
األسلوب بإمكانية إدراج أقوى المتغيرات تأثيراً فى المتغير التابع ثم الذى 

 ريليه فى الخطوة الثانية وهكذا وال يدرج المتغيرات الضعيفة أو التى تفس
  .كمية ضئيلة من التباين

  .تائج االنحدار المتعدد التى تم التوصل إليهاوفيمايلى ن
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المتغير 
  التابع

المتغير 
  المستقل

معامل 
االرتباط 

R 

قيمة 
المشاركة 

R٢ 

النموذج 
R 

مستوى   قيمة ف
  الداللة

معامل 
االنحدار 

B 

عامل م
االنحدار 
المعيارى 

Beta 

  الداللة  قيمة ت

حى
لرو

ء ا
كا

لذ
ا

  

القدرة 
على 

التفاعل 
  االجتماعى

٠.٠١  ١٨.٥٨  ٠.١٣٠  ٠.٢٩٣  ٠.٠١  ٤٢٢.٨٨٨  ٦.٩١  ٠.٦٧١  ٠.٨١٩  

توظيف 
الطاقة فى 

أعمال 
  مشبعة

٠.٠١  ٤.٧٦  ٠.٢٠٠  ٠.٢٩٣  ٠.٠١  ٢٤٦.٨٢٧  ٧.١٤  ٠.٧١٣  ٠.٨٣٦  

البعد 
اإلنسانى 
  والقيمى

٠.٠١  ٤.٣٥  ٠.١٩٥  ٠.٤٧١  ٠.٠١  ١٨٤.٥١١  ٠.٧٢١  ٠.٧٤٨  ٠.٨٥١  

الدرجة 
الكلية 
للصحة 
  النفسية

٠.٠٥  ٢.١٤  ٠.١٣٠  ٠.٢١٣  ٠.٠١  ١٤١.١٤٥  ٠.٧٤٠  ٠.٧٦٣  ٠.٨٦٧  

) ت(وقيمـة  ) ف(يتضح من خالل نتائج تحليل اإلنحدار أن قيمـة  
فى خطوات تحليل االنحدار ) ٠.٠٥(، )٠.٠١(دالة إحصائياً عند مستوى 

ما يشير إلى داللة تأثير هذه المتغيرات المستقلة فـى المتغيـر   المتعدد م
  .التابع

كما يتضح أن أعلى المتغيرات إسهاماً فى التنبؤ بالذكاء الروحـى  
) ٠.٨٦٧(هى الدرجة الكلية للصحة النفسية حيث بلغت قيمة المشـاركة  



 

 
٧٣ 

٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

  
 الذكاء الروحي وعالقتھ بالصحة النفسیة 

 

حكیمة فتحي الطویل/د   

ة الثانية البعد اإلنسانى والقيمى حيث بلغت قيمة المشارك يليه فى المرتبة
يليه توظيف الطاقة فى أعمال مشـبعة حيـث بلغـت قيمـة     ) ٠.٧٤٨(

فـى  ) ٠.٦٧١(يليه القدرة على التفاعل االجتماعى ) ٠.٧١٣(المشاركة 
  .المرتبة الرابعة

وبالتالى فإن هذا الفرض قد ثبتت صحته جزئياً واتفقت نتائج هـذه  
حيث أشارت نتـائج  ) ٢٠٠٨(بشرى إسماعيل سة مع نتائج دراسة الدرا

إلى وجود عالقة تنبؤيـة بـين الـذكاء    حليل االنحدار فى هذه الدراسة ت
كما تتفق كذلك مـع دراسـة شـابانى     . الروحى ومستوى جودة الحياة

حيث أشارت نتائج هذه الدراسة أن الـذكاء الروحـى   ) ٢٠١١(وزمالؤه 
  .والذكاء االنفعالى يعدان منبئان بالصحة النفسية

تبـاط قيمـة المشـاركة بالعمـل     وبذلك تشير هذه النتائج إلـى ار 
التطوعى لدى أفراد العينة الحالية بغايات معنوية وإنسانية وهذا االرتباط 
يعطيهم القوة المعنوية والطاقة الروحية الالزمة للقيام بهذا العمل طائعين 
مختارين هذا إلى توفر الجانب القيمى واألخالقى واإلنسـانى فـى هـذا    

طاقة حيوية تدفعهم إلى االنخراط فى هذا  العطاء وبما تحمله نفوسهم من
العمل بحيث يشعرون بدرجة عالية من الرضا والعافية النفسية مما يعطى 

  .مؤشراً إيجابياً لديهم بالذكاء الروحى
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 :  

فى ضوء اإلطار النظرى الذى قامت عليه هذه الدراسة ومن خـالل  
  :مايلىما توصلت إليه من نتائج فإن هذه الدراسة توصى ب
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١- )أصول الصـحة النفسـية،   ). ١٩٩١

  .دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية

٢- )الـذكاء  ). ٢٠١٢
الروحى لدى طلبة الجامعـة، مجلـة كليـة التربيـة، الجامعـة      

 .المستنصرية ، العدد الخامس والسبعون

٣- )الذكاء الروحـى وعالقتـه   ). ٢٠٠٧
بسمات الشخصية لدى عينات عمريـة مختلفـة، مجلـة كليـة     

 .جامعة بنها). ٧٢(العدد ) ١٧(التربية، المجلد 

٤- )الذكاء الروحـى وعالقتـه    ).٢٠٠٨
 ).٢(بجودة الحياة، مجلة رابطة التربية الحديثة، العدد 

٥-  .مكتبة : ، القاهرة٢ط. قوة الذكاء الروحى
 .جرير للترجمة والنشر

٦-  . الذكاء الروحى وعالقته بدافعية
ة، رسـالة  االنجاز األكاديمى لدى طالب معهد العلـوم الشـرعي  

 .سلطنة عمان: ماجستير، كلية العلوم واآلداب 

٧-  . الــذكاء الروحــى لــدى
 .دار الفكر: األطفال، عمان

٨-  . ٢ط .تمريض الصحة النفسـية، 
 .دار الفكر: عمان 
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٩-  .  ،مقدمة فى الصحة النفسـية
 .دار النهضة العربية: القاهرة

١٠ -  .   الطريق إلـى الصـحة
 .مكة المكرمة: النفسية عند ابن القيم الجوزية، كلية التربية

١١ -  .
مكتبـة األنجلـو   : مقياس الصحة النفسية للشـباب، القـاهرة  

 .المصرية

١٢ -  . فى الصحة النفسـية .
 .دار الفكر العربى: القاهرة ،٣ط

١٣ -  .  ،ترجمـة  اإلنسان يبحث عن معنـى
 .دار القلم للطباعة والنشر: طلعت منصور، القاهرة

١٤ -  .  ،تعريفات الصحة النفسـية
 .٥٢،  ٥١مجلة المسلم المعاصر، العدد : القاهرة 

١٥ -  .  دراسة نفسية مقارنة بـين
منخفض ومرتفعى الصحة النفسية فى الذكاء االنفعـالى مـن   
طالب جامعة سوهاج، مجلة دراسات نفسية، المجلد التاسـع،  

 .العدد الثانى

١٦ -  .  السعادة الحقيقية، ترجمة صـفاء
، فاديـة  األعسر، عالء كفافى، عزيزة السيد، فيصـل يـونس  

 .دار العين للطباعة والنشر: علوان، سهير غباشى، القاهرة
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١٧ -  .     الـذكاء الروحـى لـدى طـالب
الجامعة وعالقته بتوافقهم النفسـى واالجتمـاعى، المـؤتمر    
السنوى الحادى عشر لإلرشاد النفسى، جامعة عـين شـمس،   

 .المجلد األول

١٨ -  .المكتب : وحى، القاهرةالذكاء الر
 .الجامعى الحديث

١٩ -  . الحديث النبوى وعلم الـنفس. 
 .دار الشروق للطباعة والنشر: القاهرة ،٢ط

٢٠ -  .   دليلك العملى إلـى قـوة
 .دار العلوم للنشر والتوزيع: الذكاء الروحى، القاهرة

٢١ -  .   ،تعزيز الصـحة النفسـية
 .المكتب اإلقليمى للشرق األوسط: التقرير المختصر، القاهرة

٢٢ -  . الذكاء الروحى وعالقته
بأساليب التفكير لدى طلبة الجامعـة، مجلـة تكريـت للعلـوم     

 ).٢(العدد ). ٢١(اإلنسانية، كلية التربية، المجلد 
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