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Abstract: 

 
The current research aims at the following:                    
1. The four Image of God of children and adolescent according to the 

age variable (10,11,12,13) years                                

2. Indication of differences in four image of god depending on a 

according to the age variable (10,11,12,13) and sex for fulfilling the 

research goals , the researcher has adopted scale for children's 

imagination for God , 2012, Yildiz    
Every scale consists of (28) items divided in to four dimness or imag, 

two    image of (8) item , and other two image of (6) item.                   

Has translated the scales in to Arabic Language , confirming validity 

of translation and of all psychometric and properties after being 

equally applied on a sample of the research amounted (320) child or 
adolescent (80) child or adolescent for each age (40) mats and (40) 

females the data achieved has been addressed statistically the 

researcher has result concluded with set of conclusions , 

recommendations and suggestions.                                                                                                 
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 والمراهقي    فطال ( لدى ال إىل تطور الصورة العقلية نحو )هللا تع
 

 2 وليد قحطلن محمود

 

 الملخص
 فطاإ ة نحو هللا لدى إأل رععإلصور إلعقلية إأل يستهدف إلبحث إلحإلي إلتعرف عىل

 لمتغير إلعمر)
ً
ن تبعإ ن إلصور  وأيضإ معرفة .( سنة01،02، 01،00وإلمرإهقير دإللة إلاروق بير

 لمتغير إلعمر)ة ترععإأل
ً
( ولتحقيق أهدإف  ؤنإث( سنة وإلجنس ) ذكور 01،02، 00، 01بعإ

كية فطاإ إلبحث تبنن إلبإحث مقيإس تخيل هللا لل   scale for children’s إلنسخة إلير

Imagination of god.2012  ( لـ يلدزYildiz( وتكون إلمقيإس بصورته إلنهإئية من )17 )
ن بوإقع ) أبعإد ة أرعع ؤلفقرة، مقسم  ن 7أو صور صورتير ن إألخر ( فقرإت وإلصورتير يير

إللغة إلعرعية وثم إلتحقت من صدق ترجمته  ؤل( فقرإت وترجم وإلمقيإس 5بوإقع)
( فطاال  211وجميع خصإئصه إلقيإسية بعد تطبيقه عىل عينة إلبحث إلبإلغ عددهإ ) 

 بوإقع )
ً
ن إلذ 71ومرإهقإ وتم معإلجة  نإثؤل كور وإ( فطاال أو مرإهقإ ً لكل عمر منإصاة بير

مجموعة من إلنتإئج  ؤلإلبيإنإت إلمستخلصة من إلعينة ؤحصإئيإ وتوصل إلبإحث 
حإت  .وإإلستنتإجإت وإلتوصيإت وإلمقير

ن فطاإ إلتطور، إلصورة إلعقلية نحو هللا، إأل : الكلملت الماتلحية  .، إلمرإهقير
 

الو الاصل   
  :مشكلة البحث :أوال

عملية وإقعية تمثلت بإستاسإرإت  تأمالت وتصورإت فكرية، كذلك إشكإليإت خال حثه من إستشعر إلبإحث مشكلة ب
ن إلارد ورعه، مإ فطبيعية هذه  فرإد ملحة: هل يمتلك إأل صورة معينة عن هللا، ومإ هي هذه إلصورة، وهل هنإلك عالقة بير

لدرإسإت إألجنبية عندمإ حإولت إلتعرف هذه إلتأمالت خإضت بهإ إ ،فرإد إلعالقة؟ ومإ عالقتهإ بإلجوإنب إلناسية لل
ن صورة إؤل إت عديدة  لهعىل إلعالقة بير ن فطبيعية  Benson& spike (1973درس كل من )ؤذإ  .أخرىومتغير إلعالقة بير

إم إلذإت لدى) إلذين لديهم  فرإد ن إألأ ؤلإلمدإرس إلدينية، وخلص إلبإحثإن  ؤل( فطإلبإ كإنوإ يذهبون 017صورة هللا وإحير
ن  صورة ي نتإئج ناس إلدرإسة تبير

ن
ن أولئك إلذين يعإنون من إلبعد عن أسلبية عن هللا تقديرهم لذوإتهم منخاضة، وف
 (.shameهللا سجلوإ مستوى أعىل من إلشعور بإلخزي أو إلعإر )

ي )أدركوه ع لهذوي إلصورة إلسلبية عن إؤل فرإد ن إألأ Sehaap,jonker & associates (2002بينمإ كشات درإسة ) قإب 
ن صورةإألخر فقط( كإنوإ أكير قلقإ وأعىل عدوإنية نحو   ين، وكشات هذه إلدرإسة أيضإ وجود عالقة إرتبإفطية موجبة بير

ي ) Rowott& kikpatrick (2002هللا وأعرض إلشدة. بينمإ وجد كل من ) ( بإهلل avoidant attachmentإن إلتعلق إلتجنن 
 (.immortalityإرتبط عكسيإ مع إلبقإء وإلديمومة )

ترتبط مع أعرإض متنوعة من  فرإد إن صورة هللا إلسلبية عند إأل Bradshaw & associates(2008وأوضحت درإسة )
 (.paranoid ideationإإلضطرإبإت إلناسية ومن هذه إإلعرإض إلوسوإس إلتخيىلي )

رست صورة إؤل 
ُ
إت  لهومثلمإ د إلصورة إلعقلية نحو هللا لدى ، يحإو  إلبحث إلحإلي إلتعرف عىل أخرىمرتبطة بمتغير

إته، خإصة إن أغلب إلدرإسإت أجريت عىل إلرإشدين، لذلك جإءت هذه  فطاإ إأل   متغير إلعمر وتأثير
ً
إ ن مختي  وإلمرإهقير

، كذلك  إلدرإسة إلكتشإف مرإحل عمرية جديدة،
ً
 بإألخص تطوريإ

ً
ي لم يتطرق له إلبإحثون سإبقإ

ودرإسة متغير سإيكو دينن
إت وإلدرإسإت إلسإبقة إلمتنإمية ذإت إلعالقة قد ركزت عىل جوإنب قليلة من إلحيإة إلدينية وعصورة دبين معظم إأل أ

ي جوإنب إلمشإركة إلدينية إلمتمثلة بإلعالقإت إلحميمية مع هللا.   , Ellison & Brad show) أقل درإسة وبشكل منهج 

2010 , 130 ) 
ن إأل ي إلمعرفة إلناس دينية. وهللا فرإد وندرة هذه إإلبحإث حو  إلتاإعالت بير

ن
ة ف  Ellison & Bradshaw)  تمثل فجوة كبير

ي  إت وإلتحقيقإت إلمتعلقة بإلصورة إلعقلية نحو هللادبين إلدرإسإت وإأل أ ( فضال عن131 , 2010 ,
ن
معظمهإ قد جرى ف

 ألن إأل
ً
ي مجتمعنإ يختلاون من حيث خلايإتهم إلدينية وإلثق فرإد إلمجتمعإت إلغرعية، ونظرإ

ن
وري ف إفية، يصبح من إلضن

ي هذإ إلمجإ ، كذلك يرى إلبإحث أن إأل أفرإد درإسة هذإ إلماهوم عىل 
ن
إت  زمإتمجتمعنإ لسد إلنقص إلحإصل ف وإلتغير
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ي أدرإك وتقدير إلصورة نحو إؤل
ن
ي يمر بهإ إلمجتمع من إلممكن أن يكون لهإ إألثر ف

تب  لهإإلقتصإدية وإإلجتمإعية إلنر ومإ يير
ي 
ن
 .فرإد إلخصإئص إلدينية وإلناسية للعليهإ من أثر ف

 :عنهإ جإبةلذلك تتجىل أمإم إلبإحث بعض إلتسإؤإلت يحإو  إلبحث إلحإلي إؤل 
ي إلبحث.  إألعمإر وإلمرإهقون صورة عن هللا، ومإ فطبيعتهإ؟ وفق  فطاإ هل يمتلك إأل  .0

ن
 إلمحددة ف

ي تشكيلهمإ لصورتهمإ إلعقلية نحو هللا.  نإثؤل هل يختلف إلذكور عن إ .1
ن
  ف

 
 :ة البحثأهميثلنيل: 

ي ينظر فيهإ إلنإس 
ي تقدم لنإ إلكياية إلنر

 إلإناسهم و  ؤلتمثل إلصورة إلعقلية نحو هللا بنية معرفية ذإت بعد وجدإبن
إم إلذإت وإلسيطرة، وعليه فإن إلصورة نحو هللا وصورة إألخر  ين، وتوفر للنإس إلشعور بإإلنتمإء وإلقبو  وإلمعنن وإحير

إبطة ي أنهإ مرتبطة مع ماهوم إلذإت وإلخصإئص إلناسية وإلسلوك إلذإت مير
، فكوننإ نمتلك صورة عن هللا فهذإ يعنن

ة إلمتRobinson,2015:2وإلتصورإت. ) ي فهم عمليإتنإ إلناسية وفق  آتية(، لذلك فأن إلخي 
ن
من صورنإ نحو هللا تسإعدنإ ف

 :إلكثير من إلدرإسإت(، وهذإ مإ أثبته ودلت علية Eecles,2015,2خلاية ميثولوجيه )
ن إلعالقة إلحميمية مع هللا وإلرفإهية إلناسية  Pollner (1989) وجدؤذإ    إن إلرإبط بير

ً
إ  شيوعإ وتأثير

ي إلدإرسة إألكير
ن
ف

 لتصور إلارد لطبيعة هللا
ً
إن إلصورة إإليجإبية عن هللا  Kirkpatrick & shaver (1992وإظهرت درإسإت ) ,تختلف تبعإ

ن إإلعرإض إلجسدية، ووجد  خال لناسية من إرتبطت بإلصحة إ إلرضإ عن إلحيإة وإنخاإض إلقلق وإإلكتئإب وتحسير
Lawrence (1997) هم، ووجد كل لهإلذين يدركون إن لديهم قوة خإرجية )إؤل فرإد إن إأل ( إل يشعرون إن قدرهم بيد غير

 يتبنون أسإليب تعإونية بنإءه أكير إن إإلشخإص إلذين لديهم صورة محبة هلل Belavich & Pargament (2002)من 
ن إلصورة  Newton & Mclntntosh (1101(، وتوصل كل من )Spiritualبإتجإه إلتأقلم إلروحي ) عند درإستهمإ للعالقة بير

، إن إلصورة إإليجإبية نحو هللا إرتبطت بأسإليب موإجهة أكير  فطاإ نحو هللا وإسإليب إلتكيف لدى أبإء إأل  ن غير إلعإديير
ن ) قدرة كة بير

ي درإسة مشير
ن
، وف  عن تقييمهم للموإقف بإيجإبية أكير

ً
 Abdel- Khalek & Lester (1101وفإعلية فضال

ي إلكويت وإلوإليإت إلمتحدة وجدت إن إلتدين و 
ن
 بمقإييس عديدة  إؤليمإنإجريت ف

ً
ن يرتبط إيجإبيإ ي إلثقإفتير

ن
بإهلل ف

 بأعرإض آتيةللرفإهية إلذ 
ً
  .إإلكتئإب ويرتبط عكسيإ

وعليه يبدو إن إلصورة إلعقلية نحو هللا أكير من مجرد صورة إنهإ فطريقة للحيإة، وفطريقة للوجود، وإرتبإط وثيق مع  
) Robinson , 2015:2ذوإتنإ ومع هللا ) ي

(، هذإ مإ جعلهإ محط إهتمإم إلكثير من إلتخصصإت مثل إإلرشإد إلدينن
Pastoral counseling( وعلم إلالهوت إلعمىلي ،)Practical theology(وإلدعوة ،)Missiology وإلدين وإلنوع، وعلم ،)

( ي
 تهأهمي( إعتمإدإ عىل مإ تقدم إكتسب إلبحث Religion of Psychology(.)Eceles,2015 ,2إلناس، وعلم إلناس إلدينن

 
ً
  أهدإف إلبحث:  :ثإلثإ

 يستهدف إلبحث إلحإلي إلتعرف عىل: 
ي: وإلمرإ فطاإ إلصورة إلعقلية نحو هللا لدى إأل  .0  لمتغير

ً
ن تبعإ  هقير

 ( سنة02، 01، 00، 10إلعمر ).  

  ،(ؤنإثإلجنس )ذكور. 

ي إلصورة إلعقلية لدى إأل  .1
ن
ي إلعمر وإلجنس  فطاإ دإللة إلاروق ف  لمتغير

ً
ن تبعإ  وإلمرإهقير

 
 
 
 :حدود البحث :رابعل

)إلمرإهقة إلمبكرة( )إلذكور،فطاإ يتحدد إلبحث إلحإلي بإأل  ن ، 00، 01)إألعمإر( من نإثؤل إ )إلطاولة إلمتأخرة( وإلمرإهقير
ي 1111-1108( سنة للعإم إلدرإسي )02، 01

ن إلصبإحي وإلمسإب  ي إلمدإرس إإلبتدإئية وإلمتوسطة للدوإمير
ن
(م إلموجودين ف

ي محإفظة بغدإد ضمن مديريإت إلكرخ
ن
 .ف
 

: تحديد المصطلحلت
 
 :خلمسل

 (:Developmentإلتطور ) .0
  Fong (1980وعرفه ) -

ً
 :إصطالحإ

ي سلوك إلارد )سإسي ل إأل بأنه إلعإم
ن
 .p. 120) , لتاإعل عمليإت إلنضج إلجسيي وإلتعلم إلذي ينتج عنه تغيير ف

 (: Image of Godإلصورة إلعقلية نحو هللا ) .1
  إلنظري وفطريقة إلقيإس و مجموع تعإريف ذإت إلعالقة إؤلفطإر إعتمإدإ عىل 

Hofman, 2000) & ( Rizzuto, 1979 , krol, 1982  إلصورة إلعقلية نحو هللا بأنهإ: عرف إلبإحث 
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ة نحو هللا متكونة   معتمد عىل إلخي 
َ
 وناسيإ

ً
ي شخصي يمثل بوصاه تمثيالت عقلية عصبية مشبعة عإفطايإ

تكوين فرضن
إت إلمرتبطة بإؤل ي تسمح بأبدإء إلرأي وإفطالق إلحكم عن  لهمن إلمعلومإت وإلموإقف وإألحدإث وإلذكريإت وإلتاسير

إلنر
 أو تصورإت هللا وإلذي يأخذ 

َ
: أرععأشكإال  ة هي

ي جميع إلموإقف وإإلوقإت.  فرإد هللا إلمعتمد عليه: يمثل تصورإت إأل .0
ن
 إن هللا محل ثقة ويعتمد عليه ف

 م. ؤليه بإلخوف وإلقلق وإلخشية من نظرة هللا فرإد ويتمثل بتصور وشعور إأل هلل إلمثير للخوف وإلقلق:  .1

.  فرإد وفق هذإ إلصورة يشعر إأل هللا إلُمسإعد:  .2
ً
 إن هللا قريب منهم ويسإعدهم دإئمإ

ك لهم حرية إإلختيإر فرإد هللا إلمتسإهل )إلمحور(: وتمثل شعور إأل .3  إن هللا يسمح لهم ويسإمحهم ويير

  :(Children) فطاإ . إأل 2

 بإنهم Santrock (2006وعرفهم ) -
ً
  :إصطالحإ

ن )إلميالد  فرإد إأل ة عىل  ( سنة وتنقسم00 -إلذين تنحض أعمإرهم بير ( 13 -07 )إألولإلطاولة  :مرإحل هي  أرعــعهذه إلاير
، وإلطاولة إلمبكرة )نهإية إلمرحلة 

َ
-8( سنة، وإلطاولة إلمتأخرة )7 -5( سنة، وإلطاولة إلمتوسطة )5-4 – إألولشهرإ

 ((p.17( سنة. 00

ن )3  (:Adolescents. إلمرإهقير

نر وهيس ) -  بإنهم:  Lemer & Hess (1999عرفهم لير
ة إإلنتقإلية من مرحلة إلطاولة  فرإد إأل إت بيولوجية ومعرفية  ؤلإلذين يمرون بإلاير مرحة إلبلوغ وتحصل لهم تغير

 ((p.9وناسية وتخضع إلصاإت وإلخصإئص إإلجتمإعية لهذه إلتحوإلت. 
 

  
 
  :الاصل الثلن

 النظري ودراسلت السلبقة:  اإلفطلر 
  
 يعتمد عىل نظرية بيلجيه التطورية  و : الهنللك منحيلن نظريلن يارسان التطور الدين 

ي )
ن عىل Structure of Religiousومحور نظريإته يرتكز عىل بيئة إلاكر إلدينن كير

 من إلير
ً
( بإعتبإرهإ تتغير عي  إلزمن بدال

ك beliefs) Religiousمحتوى إلمعتقدإت إلدينة  ي يشير
إح ماإده إن إلتاكير إلدينن

مع (، وتتاق هذه إلنظريإت عىل إقير
ي مرحلة إلطاولة  ىإألخر مجإإلت إلتاكير 

ن
ي ف

ن
ي تؤكد عىل إإلنتقإ  من إلصور إلملموسة وإلمعتقدإت وإلتاكير إلحرف

 ؤلإلنر
ي مرحلة إلمرإهقة، وهذإ مإ ذهبت إدإءإت

ن
ي ف

ي إلتاكير إلدينن
ن
 أرإء كل ؤليه أكير تجريدية ف

ي  ، Lisa & Kristin (2002)( Harms,1944;piget,1958;Elkind,1962;Goldman,1964&oser,1991من)
 :وإلمنج إلثإبن

إت وإلتطورإت إلعإفطاية وإإلناعإلية هإ إأل يركز عىل إلتغير ي يخي 
 Christine , 2015إثنإء مرحلة إلطاولة إلمبكرة. ) فرإد إلنر

 (Frued,1937&kirkpitrick,1997)هذإ مإ أيده كل من  (12,
ي نظريته عن (fowler,1981بينمإ توسع فإولير  

ن
ي تتضمن Development of faith by fowler,1991) إؤليمإنتطور ( ف

( إلنر
ك  ؤلسلسلة من إلمرإحل تعتمد  ي لكولي 

حد كبير عىل إلمرإحل إلتطورية إلمعرفية لبيإجيه، وإلتطور إلخلقر
(Fowler,1981( ي تطور هوية إألنإ

ن
(. Eriksons,1950,1980(، متأثرة بقوة بنظرية أريكسون إلناسية إإلجتمإعية ف

( Passion( وإلشغف )Rationality( وإلعقالنية )Logics( وإلمنطق )Maturationبحسب فولير يؤدي كل من إلنضج )
ي تطور 

ن
 مهمإ ف

ً
ي وجهإت نظر مختلاة ) ، هذإ كله مرتبط بإلذكإءإؤليمإندورإ

ن
ي إلنظر ف

ن
 differentوإإلخالق وإلقدرة ف

perspective لكنه يتضمن أيضإ إلثقة ) يمإنإؤل يشتمل  إؤليمإن( وعإلرغم من إن ، ي
( لمرإكز Loyalty( وإلوإلء )Trustإلدينن

 إلقيم إلمتمثلة بإلعإئلة وإلوظياة وإلوفطن. 
ي إلطاولة وإلمرإهقة أرععونظرية فإولير شإملة لمدى إلعمر وتتكون من سبعة مرإحل تطورية تقع 

ي مرحلنر
ن
ة منهإ ف

(Fowler,1981 ي
 :( وكمإ يأبر

ي )إألولي  يمإنإؤل : إألولإلمرحلة 
( من emotional trust(: ويحصل فيهإ بدإيإت إلثقة إلعإفطاية )primal faith أو إلبدإب 

ي يوفرهإ مقدم إلرعإية تعد إلثقة إأل careوإلرعإية ) إلتوإصل خال 
إت إلنر ية سإس( وإللعب إلمبكر، وفق فولير هذه إلخي 

ي إلوفإء به لتطوير 
ط إلذي ينبغن ي هي إلشر

ي ذلك إلعقيدة إلدينية.  بمإ  إؤليمإنإلنر
ن
 ف

ي ) إؤليمإنإلمرحلة إلثإنية: 
ن إلخيإ  وإإلدرإك  فطاإ (: وفيهإ يجمع إأل Intuitive _ protective faithإلحدسي / إلوقإب  مإ بير

وإلمشإعر لتكوين صورة عقلية لليمإن )إلصورة نحو هللا جزء منهإ( وتعتمد هذه إلصورة بقوة عىل إلحكإيإت وإلقصص 
(Talesإل ) ي يقصهإ إإلبإء وإلشخصيإت

ح  سإسعن هللا وإلدين وإلسلوكيإت إلدينية. وعىل هذإ إأل  ىإألخر إمة ؤلهنر أقير
.  خال ( لليمإن تشكلت emotional basesفإولر إن إإلسس إلعإفطاية ) ي

 هذه إلمرحلة من إلتطور إلدينن
ي ) إؤليمإن :إلمرحلة إلثإلثة

ن
( بإلتاكير Colored( وتعد هذه إلمرحلة ملونه )Mythical faith– Literalإإلسطوري / إلخرإف

، فإأل  ي
ن إلوإقع وإلخيإ ، لذلك بإستطإعتهم إن يقدروإ وجهإت نظر  فطاإ إلمنطقر ن بير ين لكنهم إألخر قإدرين عىل إلتميير
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ي فهم إلماإهيم إلمجردة، فإأل 
ن
ي سن إلمدرسة إإلبتدإئية حرفيون للغإية وهذه حدود فهمهم هلل فطاإ يوإجهون صعوعة ف

ن
 ف

ي تخص وإلديهم لكنهم ياهمونهإ بعمق أقل. 
 وللدين، لذلك فهم يقبلون بشكل نمطي دون شك بإلمعتقدإت إلدينية إلنر

ي /  إؤليمإنإلمرحلة إلرإبعة:  كين 
( وتظهر هذه إلمرحلة مع بدإيإت مرحلة Syntactic / traditional faithإلتقليدي ) إلير

 عىل  إؤليمإن( لعالقة شخصية أكير مع Longing شوقإ ورغبة )إلمجردة وتعطي  إألفكإر إلمرإهقة وتعتمد عىل 
ً
إعتمإدإ

ي وإلمستقبل.  إألفكإر 
ي إلمإضن

ن
 إلشخصية ف

 للجوإنب إلعإفطاية بسبب تطور إلقدرإت 
ً
ي للقيم إلدينية تنبؤيإ

ز هذه إلمرحلة وفق فإولر عندمإ يصبح إلوصف إلذإبر وتي 
ي إلرسإئل ؤ ؤللذي يسإعد ويوصل إلمعرفية وعإألخص تعإظم فهم إلماإهيم إلمجردة إ

ن
درإك إلتنإقضإت إلمنطقية ف

وفق فولير مرتبطة بهوية إإلنإ  إؤليمإن(، إن عملية تطور fowler, 1991 , 35 - 38إلدينية وإإليديولوجيإت إلمتضإرعة )
ن إؤل ؤإلريكسون، وذكر  عىل شخصيإت  وية إلشخصية هو إلعثور إلهإت إلرئيسية ألثبإت إإلحسإس إلصجي بنجإز ن من بير

ز إلصورة إلعقلية نحو هللا بوضوح  إؤليمإنوإيديولوجيإت ومؤسسإت تمتلك  هذه إلمرحلة نتيجة  خال وفق فولير تي 
ن )  (.fowler, 1991 ,39( لليمإن ولنظم إلقيم إلبديلة )active explorationإإلستكشإفإت إلنشطة للمرإهقير

  
ً
 نظريإ

ً
 ليحثه لشموليتهإ وإعتمإدهإ عىل إفكإر نظرية متعددة وقد تبنن إلبإحث نظرية فولير أفطإرإ

 
 منهجية البحث وجراءته:  :الاصل الثللث

تحقيق أهدإف إلبحث إلمتمثلة بإختيإر منهج إلبحث وإلمجتمع  ؤلإت إلبإحث وصوإل ؤجرإءتضمن هذإ إلاصل جميع 
ي  دإةوإلعينة وأعدإد إأل 

 :وعىل إلنحو إإلبر
: منهجية البحث

ً
 :أوال

ي تحقيق أهدإف إلبحث وإلذي يعرف بآنه: أسلوب إعتمد إل
ن
ي ألنه أكير مالئمة ف

ي تنايذ بحثة عىل إلمنهج إلوصقن
ن
بإحث ف

لوصف إلظوإهر وإلمشإكل وإلخصإئص إلناسية وإلبحث عن إلعالقإت وإختبإر إلارضيإت وتطوير إلتعميمإت وإلمبإدئ 
 متعددة من إلدرإسإت من بينهإ ويأخذ إلم Borg & call (1979) وإلنظريإت بصورة وإفية ودقيقة

ً
ي أنوإعإ

نهج إلوصقن
ي تهدف 

تتبع مظإهر إلتطور لمجموعة من إإلشخإص  ؤلإلدرإسإت إلتطورية إلمستعرضة وإلذي إعتمدهإ إلبإحث، وإلنر
ي وقت وإحد)

ن
ي من إلزمن عىل متصل إلحيإة ف

ي قطإع عرضن
ن
 (. smith , 2007 103من فئإت عمرية مختلاة ف

 :
 
 :البحثات إجراءثلنيل

 :مجتمع البحث
ن من  فطاإ تمثل مجتمع إلبحث إلحإلي بإأل  ي تنإظر إلصاوف إلخإمس 02- 01-00 -01) إألعمإروإلمرإهقير

( سنة إلنر
ي و  وإلسإدس

ي إلمركز / محإفظة بغدإد إألو إإلبتدإب 
ن
ي مدإرس مديرية إلكرخ ف

ن
ي متوسط عىل إلتوإلي إلمتوإجدين ف

 وإلثإبن
 بوإقع )003,871لبإلغ عددهم )وإ 1111 -1108للعإم إلدرإسي 

ً
 وفطإلبإ

ً
 وتلميذة، و )56,368( تلميذإ

ً
 36,412( تلميذإ

ً
( فطإلبإ

ن  ( سنة و 01( بعمر )14,181( سنة، و )00( بعمر )16,408( سنوإت و ) 01( بعمر )28,851) ؤلوفطإلبة مقسمير
 ( سنة. 02( بعمر )11,100)

ي مديرة ترعية إلكرخ إلثإنية من مديريإت إلكرخ إلثالثة، ثم وللحصو  عىل عينة ممثلة أختإر إلبإحث بإألسلوب إل
عشوإب 

( مدإرس إبتدإئية ومتوسطة، بوإقع 3قإم إلبإحث بإختبإر منطقة سكنية وإحدة فكإنت إلبيإع وأختإر منهإ عشوإئيإ )
ن و  ن لكل مرحلة، مدرسة للبنير ن 211للبنإت، ثم إختإر إلبإحث ) أخرىمدرستير  مقسمير

ً
 ومرإهقإ

ً
ن ( فطاال منإصاة بير

ن إلذكور وإ فطاإ إأل  ن وعير ( فطال ومرإهق ولكل عمر نصاهم ذكور وإلنصف 71، سحبوإ عشوإئيإ بوإقع )نإثؤل وإلمرإهقير
 إلبإحث جميع إأل ؤنإث إألخر

ً
وط إلدرإسة فرإد مستبعدإ  .إلذين إل تنطبق عليهم شر

 :البحث أداة
 ؤل 
ً
 ألهدإف إلبحث وإستكمإال

ً
 ,Gorsuchلبإحث عىل مجموعة من إلمقإييس ذإت إلعالقة)فطالع إؤإته، وععد جرإءتحقيقإ

1968 , Benson & Spillka , 1973 , Lawrence , 1991 & Karpink , and Steiman,2006 إستعإن إلبإحث بمقيإس )
( 17( إلمعد وفق فطريقة ليكرت ويتألف إلمقيإس من )scale for children imagination of God , 2012تخيل هللا )

ثبتت من  أبعإد ة صور أو أرععأمإم كل فقرة خمسة بدإئل وللمقيإس  فقرة
ُ
:  خال أ ي هي

ن
 إلتحليل إلعإمىلي إإلستكشإف

( 5( فقرإت، هللا إلملهم للمسإعدة )7( فقرإت، هللا إلملهم للخوف وإلقلق )7هللا إلملهم للثقة ومعتمد عليه بوإقع )
، ( ف5فقرإت، وهللا إلمحرر ومخير إلنإس فيمإ ياعلوه ) ي

قرإت وكإنت جميع إلاقرإت إيجإبية أو مع إلمتغير عدإ إلبعد إلثإبن
ن إلمقيإس بقيم ثبإت جيدة وفق لاإكرونبإك )  ( Ylidiz, 2012 , 352( )1,64( وإعإدة إإلختبإر )1,62وتمير

  :: خطوات اعداد المقيلس2-1
إت جرإءم إلبإحث بمجموعة من إؤل إلبحث قإدرة عىل قيإس إلمتغير إلمدروس، لتحقيق أهدإف إلبحث قإ أدإةلجعل 

 : ي
 وعىل إلنحو إإلبر
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جمة: 2-1-1  : صدق التر
 لهذه إلخطوة قإم إلبإحث بعرض إلمقيإس بصيغته 

ً
كية)إألولتحقيقإ ن بإللغة إلير جمة 3ية عىل أحد إلمختصير ( لير

جمة  ؤلإلمقيإس  كية إإلصلية وإلعرعية إلمير ن إلير ( للتأكد 4عىل مختص آخر)إللغة إلعرعية، ثم عرض إلبإحث إلنسختير
 من هذه نإحية. 

ً
جمة وععد موإفقته أصبح إلمقيإس جإهزإ  من صحة ودقة إلير

إت، جرإء: وللتحقق من هذه إؤل جإبة: وضوح تعليمإت وفقرإت إلمقيإس وزمن إؤل الوىلالتجربة االستطالعية :2-1-2
ة سحبت عشوإئيإ من مجتمع إلبحث أدإةفطبق إلبإحث   بوإقع )21مكونة من ) إلبحث عىل عينة صغير

ً
 ومرإهقإ

ً
( 7( فطاال

ن إن جميع فقرإت إلمقيإس رععإأل إألعمإر من كل عمر من  أفرإد  ن وعحسب نتإئج هذه إلتجرعة تبير ة ومن كال إلجنسير
( سنة 02-01-00-01ألعمإر إلبحث) جإبةإلعينة وكإن متوسط زمن إؤل  أفرإد وتعليمإته سهلة ووإضحة وماهومة لجميع 

. 7 - 01- 01 -03هو)  ( دقيقة عىل إلتوإلي
  :: تصحيح المقيلس2-1-3

 , Ylidiz , 2012إت بنإءه )ؤجرإءة إعتمإدإ عىل رععإلمقيإس إأل أبعإد قإم إلبإحث بإيجإد درجة كلية مستقلة لكل بعد من 

ي يحتويإن عىل ) إألو (، وألن إلبعدين 352
ي إن ( درج2-0(من )5( فقرإت إمإمهمإ بدإئل ثالثة متدرجة)7وإلثإبن

ة فهذإ يعنن
( فقرإت، 5ين فيحتويإن عىل )إألخر ( درجة، أمإ إلبعدين 05( وعمتوسط نظري )13(، وأعىل درجة )7أصغر درجة هي )

( )5وعليه فأن أصغر درجة هي تم  سإس( درجة، وعىل هذإ إأل 01( درجة، وعمتوسط نظري )07( درجة، وأعىل درجة هي
 حسإب درجة إلمقيإس وإلتعإمل معه. 

ي إلمقإييس إلناسية  ؤجرإءتجرعة إإلستطالعية إلثإنية: إلتحليالت إإلحصإئية للمقيإس: وهو :إل1-0-3
ن
وري إلبد منه ف ضن

 لذلك قإم إلبإحث ب
ً
 ين همإ: إجرإءلجعلهإ أكير قدرة عىل إلقيإس وتحقيقإ

ن إلاقرإت: ويعد  ن إأل هخاللمهمإ نتأكد من  ؤجرإءأ. تميير ي إلتاريق بير
ن
ن إلخإصية من  فرإد عىل معرفة قدرة إلاقرة ف ممتلكير

ن عىل عينة إلبحث إلبإلغة ) ن إلمتضإدتير  211إلذين إل يمتلكونهإ، لذلك قإم إلبإحث بإتبإع إسلوب إلمجموعتير
ً
( فردإ

ن إلعليإ وإلدنيإ، فكإن عدد 16بإعتمإد نسبة ) ن إلمجموعتير ، ثم ؤيجإد 75كل مجموعة )  أفرإد %( لتعيير
ً
 ومرإهقإ

ً
( فطاال

ن كل  ن لكل  خال فقرة من معإمل إلتميير ن مستقلتير ي لعينتير
ن بإستعمإ  إإلختبإر إلتإب  ن إلمجموعتير ؤيجإد دإللة إلاروق بير

ن بعد مقإرنتهإ بإلقيمية إلجدولية )ؤذإ  فقرة، إ للتميير ( 1014( تحت مستوى دإللة )1,111تعد إلقيمة إلمحسوعة مؤشر
ة أل ؤلهإس دأتضح إن جميع فقرإت إلمقي سإس( وعىل هذإ إأل 061) ودرجة حرية ن  وهي ممير

ً
ن قيمتهإ إلمحسوعة إحصإئيإ

 ( يوضح ذلك0أكي  من إلقيمة إلجدولية وإلجدو  )
 (0جدو  )

ن  لهإلقيم إلتإئية إلمحسوعة لمقيإس تخيل إؤل ن مستقلتير ي لعينتير
 بإستعمإ  إإلختبإر إلتإب 

 أبعإد 
 إلمقيإس

ترتيب 
ي 
ن
إلاقرة ف
 إلمقيإس

قوة إل إلمجموعة إلدنيإ إلمجموعة إلعليإ
ية  ن إلتميير
 للاقرة

إلوسط 
ي   إلحسإب 

 ألنحرإفإ
 إلمعيإري

إلوسط 
ي   إلحسإب 

 ألنحرإفإ
 إلمعيإري

هللا 
إلمعتمد 
 علية

0 0,668 0,238 1,470 0,000 5,243 

4 0,830 0,231 1,181 1,684 80714 

8 0,807 1,851 0,135 10815 5,013 

02 0,644 0,234 4111 1,843 6,148 

06 0,726 0963, 1,618 0,115 4,557 

10 1,123 0,176 1,816 0,131 4,735 

14 0,618 0,216 1,251 1,741 6,818 

16 0,737 0,158 1,854 1,888 4,161 

هللا إلملهم 
للخوف 
 وإلقلق

1 0,726 0,233 1,412 0,148 6,006 

5 0,423 0,325 1,181 1,718 5,886 

01 1,086 0,112 1,516 00006 8,582 

03 0,251 0,251 1,133 1,573 5,677 

07 0,821 0,171 1,621 0,101 6,411 

11 0,575 0,237 1,435 0,147 5,053 

                                                           
3
 ا.م.د. عامر العزاوي/ كلٌة اللغات / قسم اللغة التركٌة. - 
4
 ا.د. عامر نعمة/ كلٌة اللغات/ قسم اللغة التركٌة. - 
5
 تم تقلٌل بدائل المقٌاس من خمسة الى ثالثة بحسب رأي المحكمٌن. - 
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15 0,784 0,172 1,505 0,1083 6,125 

17 0,703 0,158 1,435 0,110 6,156 

هللا 
 إلمسإعد

2 1,111 0,111 1,784 0,026 7,126 

6 1,182 0,168 1,251 1,641 01,721 

00 1,147 0,184 1,423 0,114 7,437 

04 1,016 0,152 1,063 1,446 02,012 

08 0,237 0,267 1,365 1,805 3,774 

12 00681 0,218 1,284 1,7211 7,145 

 00,738 1,876 1,307 0,158 1,168 3 هللا إلمحرر

7 0,842 0,211 1,821 1,364 01,345 

01 0,842 0,225 1,211 1,687 8,026 

05 0,865 0,172 1,714 0,018 5,135 

11 1,156 1,888 0,182 0,141 5,688 

13 0,513 0,330 1,703 1,354 8,216 

 
ي تنتيي  :صدق إلاقرإت .ب

، وتم إلتحقيق من هذإ ؤليه وهي فطريقة نثبت فيهإ قدرة إلاقرة عىل قيإس إلماهوم إلناسي إلنر
ن إجإبإت إألؤيجإد إلعالقة إإلرتبإفطي خال من  جرإءإؤل   أبعإد عىل إلاقرة وإجإبتهم عىل كل بعد عىل حد من  فرإد ة بير

سون إلذي أظهرت نتإئجه إن جميع فقرإت إأل  ة دإلة إحصإئيإ عند رععإأل بعإد إلمقيإس بإستعمإ  معإمل إرتبإط بير
 ( يوضح ذلك 2( وإلجدو  )1,14) لهمستوى دؤل

 (2جدو  )
 قيم معإمالت إإلرتبإط لصدق إلاقرة

ي إلمقيإس إلمقيإس إد أبع
ن
 قيم معإمالت إإلرتبإط ترتيب إلاقرة ف

 
 
 

                                        
 هللا إلمعتمد علية

0 1,282 

4 1,377 

8 1،221 

02 1،267 

06 1،241 

10 1,268 

14 1,271 

16 1،237 

هللا إلملهم                       
 للخوف وإلقلق

1 1،322 

5 1،312 

01 1،375 

03 1،310 

07 1,311 

11 1,257 

15 1,262 

17 1,302 

 
 
 

 هللا إلمسإعد

2 1,281 

6 1,423 

00 1,327 

04 1,511 

08 1,206 

12 1,324 

 3 1,467 

7 1,433 
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 هللا إلمحرر

01 1,361 

05 1,263 

11 1,277 

13 1,380 

سون عند مستوى دؤل* إلقيمة إلنظرية        (1,81( = )208( ودرجة حرية )1,14) لهلمعإمل إرتبإط بير
 
 : الخصلئص القيلسية للمقيلس: 3-2
ي إلمقإييس إلناسية لذلك إستخرج إلبإحث  : الصدق: 3-2-1

ن
هإ ف وهو من أهم إلخصإئص إلقيإسية إلوإجب توفير

ين للصدق همإ  :مؤشر
عرض فقرإت  خال من  جرإءمإته ظإهريإ وتحقق هذإ إؤل إلصدق إلظإهري: ويتمثل باحص إلمقيإس وتعلي . أ

ي مجإ  إلعقيدة )
ن
ن ف ي مجإ  إلعلوم وإلناسية )6( محكم)1إلمقيإس عىل مجموعة محكمير

ن
( حيث 7( محكم)5( وف

 عىل آرإئهم وإتاإقهم بنسبة )
ً
 %( فأكير قبلت جميع إلاقرإت مع تعديالت71حللوإ إلمقيإس منطقيإ وإعتمإدإ

ي لتكون أكير مالئمة ألعمإر عينة  ؤللبإحث مع تقليل عدد بدإئل إلمقيإس من خمإسي بسيطة إخذ بهإ إ
ثالبر

 إلبحث. 
: ويتمثل باحص فقرإت إلمقيإس و   . ب ي

إلبنإء إلنظري إلمعتمد عليه وقد  ؤله للتأكد من إنتمإئهإ أبعإدإلصدق إلبنإب 
ن وصدق إلاقرة.  خال تحقق هذإ إلنوع من إلصدق من  ي تمير

 إجرإب 

ي إلمقإييس إلناسية وقد تحقق إلبإحث منهإ من  : الثبلت: 3-2-2
ن
ض توإجدهإ ف ي خإصية ياير

ن  خال ويعد ثإبن إسلوعير
 همإ: 

 خال إلعينة عي  إلزمن وتحقق إلبإحث من ثبإت إإلعإدة من  أفرإد إعإدة إإلختبإر: ويعي  عن إستقرإر وتوإزن إدإء  . أ
 ومن كال إلجن41تطبيق إلمقيإس عىل عينة من )

ً
ن ثم أعيد تطبيق إلمقيإس عليهم بعد مإ يقإرب ( فردإ سير

، ثم ن ن درجإت إلتطبيق لكل بعد من  إإلسبوعير سون إلمعي  عن إلثبإت بير إستخرجت قيمة معإمل إرتبإط بير
 عىل حدة. وكإنت )رععإأل بعإد إأل 

ً
)هللا إلمعتمد عليه، هللا إلملهم للخوف  بعإد ( أل 1,62،  1,70،  1,65،  1,63ة كال

 . إلمسإعد ، هللا إلمحرر( وعىل إلتوإلي وإلقلق، هللا
: تعتمد هذه إلطريقة عىل مدى إستقرإر إجإبإت إأل . ب عي  فقرإت إلمقيإس، ولمعرفة  فرإد معإمل إإلتسإق إلدإخىلي

)هللا إلمعتمد عليه، هللا إلملهم للخوف  ةرععإلمقيإس إأل أبعإد ذلك فطبق إلبإحث معإدلة إلاإكرونبإك عىل 
( وعىل 60، 1،  1,71،  1,63، 1,64) عد، هللا إلمحرر( وأظهرت إلنتإئج أن قيمة معإمل إلاإ هي وإلقلق، هللا إلمسإ

 بمعإمل إلتحديد )ترعيع معإمل إإلرتبإط يصبح 
ً
 قيإسإ

ً
ن جيدإ . وتعد معإمالت إلثبإت هذه وفق إلطريقتير إلتوإلي

 (  Yildiz , 2012) فمإ فوق( كذلك عند مقإرنتهإ ببعض بإلدرإسإت إلسإبقة ذإت إلعالقة.  1014

  للمقيلس3-3
 
  :: التطبيق النهلن

 لذلك من 
ً
إت مإرة بإلذكر جرإءإؤل  خال فطبق مقيإس تخيل هللا بصيغته إلنهإئية عىل عينة إلبحث بعد أن أصبح معدإ

 
ً
تطبيق إلمقيإس بناسه وتوضيح تعليمإته  خال إلنتإئج إلمرجوة، وقد تحرى إلبإحث دقة إلتطبيق من  ؤلوصوال

ن عىل إؤل وف   جإبةقرإته وتشجيع إلمستجيبير
ً
 نتإئج أكير دقة ُيعتمد عليهإ.  ؤلبموضوعية وصوال

:إلوسإئل إإلحصإئية: لتحليل بيإنإت إلبحث إستعإن إلبإحث بإلحقيبة إؤلحصإئية للعلوم إإلجتمإعية وعىل إلنحو 2-3

 : ي
 إآلبر

ي صدق إل .0
ن
سون للتحقيق من إلعالقة إإلرتبإفطية ف  اقرة وثبإت إإلعإدة. معإمل إرتبإط بير

ي لعينة وإحدة ؤليجإد إلصور إأل .1
 ة نحو هللا. رععإإلختبإر إلتإب 

ن فقرإت إلمقيإس.  .2 ن ؤليجإد تميير ن مستقلتير ي لعينتير
 إإلختبإر إلتإب 

ي إلصورة إلعقلية نحو هللا وفق إلجنس وإلعمر وإلتاإعل بينهمإ .3
ن
ي ؤليجإد دإللة إلاروق ف

 .تحليل إلتبإين إلثنإب 

 

                                                           
6
 د حسٌن العبٌدي  أ. - 
 ا م. د. عمر عدنان الفراجً - 
7
 ا.م. د. فؤاد علً فرحان / علم النفس نمو - 

 أ.م .د علً عٌسى ادهم / علم النفس نمو - 
 أ.م. د عباس حنون / علم النفس المعرفً - 
 أ.م. د علً عبد اللطٌف / قٌاس وتقوٌم - 
 أ.م. د ناهض موسى طلفاح / علم النفس االجتماعً - 
 أ. اللطٌف غازي مكً / علم النفس التربوي  - 
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 :عالاصل الراب
هإ وفق  إلنظري إلمعتمد، كذلك إإلستنتإجإت وإلتوصيإت  إؤلفطإر يتضمن هذإ إلاصل عرض نتإئج إلبحث وتاسير

ي توصل
حإت إلنر : ؤليه وإلمقير ي

 إ إلبإحث وعىل إلنحو إإلبر
ن  فطاإ : إلتعرف عىل إلصورة إلعقلية نحو هللا لدى إأل إألو  إلهدف ي:  وإلمرإهقير  تبعإ ً لمتغير

ي وإ إلهدف( سنة تحقيقإ لهذإ 02،  01، 00، 01أ. إلعمر: ) إلمعيإري لكل  ألنحرإفقإم إلبإحث بإيجإد إلمتوسط إلحسإب 
ن إلمتوسطإت إلحسإبية إأل صورة عقلية ة لكل صورة ولكل رععنحو هللا ولكل عمر وألجل إلتعرف عىل دإللة إلاروق بير
  ة أستعمل إلبإحث إإلختبإر رععإأل إألعمإر عمر من 

ً
ي لعينة وإحدة إلذي أظهر وجود فروق دإلة إحصإئيإ

ي جميع  إلتإب 
ن
ف

كإنت إلقيمة إلتإئية إلمحسوعة أكي  من إلقيمة إلنظرية، بينمإ كإنت إلدإللة إؤلحصإئية لصإلح إلمتوسط إلنظري ؤذإ   إلصور 
ي عمرين )

ن
ي صورة وإحدة فقط )هللا إلمحرر(، وف

ن
ئية إلمحسوعة أصغر من إلقيمة كإنت إلقيمة إلتإؤذإ   ( سنة منهإ،01،00ف

( 4،3،2،1( وإألشكإ  إلبيإنية )2،3،4،5( وإلجدإو  )68( ودرجة حرية )1،14إلتإئية إلنظرية عند مستوى دإللة )
 يوضحون ذلك. 

 (3إلجدو  )

ي وإ ي  إألعمإر إلمعيإري وفق  ألنحرإفإلمتوسط إلحسإب 
لعينة لصورة هللا إلمعتمدة علية وإلقيم إلتإئية لالختبإر إلتإب 

 وإحدة

 إألعمإر  ت
ن   بإلسنير

عدد 
 أفرإد 
 إلعينة

إلمتوسطإت 
 إلحسإبية

إت ألنحرإفإ
 إلمعيإرية

إلمتوسط 
 إلنظري

إلدإللة  إلقيمة إلتإئية
إلمحسو  1،14

 بة

 إلنظرية

 دإ   2,752 05       3,210 06,751 71 01 0

 دإ  0,85 3,710 4,155 07,618 71 00 1

 دإ   5,100 3,878 08,351 71 01 2

 دإ   5,708 6,613 10,774 71 02 3

 (4إلجدو  )
ي وإ ي  إألعمإر إلمعيإري وفق  ألنحرإفإلمتوسط إلحسإب 

لصورة هللا إلملهم للخوف وإلقلق وإلقيم إلتإئية لالختبإر إلتإب 
 لعينة وإحدة

 إألعمإر  ت
ن   بإلسنير

 أفرإد عدد 
 إلعينة

إلمتوسطإت 
 إلحسإبية

إت ألنحرإفإ
 إلمعيإرية

إلمتوسط 
 إلنظري

 إلدإللة إلقيم إلتإئية
 إلنظرية إلمحسوعية 1،14

 دإ  0,85 3,245 05 5,220 08,171 71 01 0

 دإ  4,878 4,782 08,836 71 00 1

 دإ  2,144 4,217 06,701 71 01 2

 دإ  1,613 3,822 06,410 71 02 3

 (4إلجدو  )
ي وإ ي لعينة وإحدة إألعمإر وفق  إلمعيإري ألنحرإفإلمتوسط إلحسإب 

 لصورة هللا إلمسإعد وإلقيم إلتإئية لالختبإر إلتإب 

 إألعمإر  ت
ن   بإلنسنير

 أفرإد عدد 
 إلعينة

إلمتوسطإت 
 إلحسإبية

إت ألنحرإفإ
 إلمعيإرية

إلمتوسط 
 إلنظري

 إلدإللة إلقيم إلتإئية
 إلنظرية إلمحسوعة 1،14

 إ  د 0,85 2,474  01 3,141 02,613 71 01 0

 دإ  2,454 3,711 02,800 71 00 1

 دإ  3,383 3,054 03,181 71 01 2

 دإ  3,861 3,180 03,270 71 02 3

 
 (6إلجدو  )

ي وإ ي لعينة وإحدة إألعمإر إلمعيإري وفق  ألنحرإفإلمتوسط إلحسإب 
 لصورة هللا إلمحرر وإلقيم إلتإئية لالختبإر إلتإب 

 إألعمإر  ت
ن   بإلسنير

 أفرإد عدد 
 لعينةإ

إلمتوسطإت 
 إلحسإبية

إت ألنحرإفإ
 إلمعيإرية

إلمتوسط 
 إلنظري

 إلدإللة إلقيم إلتإئية
 إلنظرية إلمحسوعة 1،14

 غير دإ  0,85 -4,034 01 2,100 01,160 71 01 0

 غير دإ  -1,360 2,158 00,187 71 00 1



277 Waleed. Q MAHMUD 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
 p. 264 -  248  

 غير دإ  0,535 3,087 01,661 71 01 2

 دإ  1,822 3,211 02,317 71 02 3

 (2شكل )                          (0شكل )  

 
 (1شكل )  

 
 (3شكل )   

 
 

 
 

ي وإ إلهدف(: تحقيقإ لهذإ ؤنإثإلجنس )ذكور،  .ب إلمعيإري لكل من  ألنحرإفقإم إلبإحث بإيجإد إلمتوسط إلحسإب 
ن  عمإر إأل ة نحو هللا ولكل عمر من رععوفق إلصور إلعقلية إأل نإثؤل إلذكور وإ ومن أجل إلتعرف عىل إلاروق بير

ي لعينة وإحدة إلذي أظهر  نإثل إلمتوسطإت إلحسإبية للذكور وإلمتوسطإت إلحسإبية ل
أستعمل إلبإحث إإلختبإر إلتإب 

ي جميع إلصور و  نإثؤل وجود فروق ذإت دإللة إحصإئية للذكور وإ
ن
كإنت إلقيم إلتإئية إلمحسوعة أكير من ؤذإ   إألعمإر ف

ي عمرين )إلقيم إلتإ
ن
ؤذإ   ( سنة كإنت إلدإللة لصإلح إلمتوسط إلنظري00,01ئية إلنظرية عدإ صورة هللا إلمحرر فقط وف

( 6،7،8،01( وإلجدإو  )28( ودرجة حرية )114كإنت إلقيمة إلمحسوعة أصغر من إلقيمة إلجدولية عند مستوى دإللة )
 ( يوضحون ذلك. 4،5،6،7وإإلشكإ  إلبيإنية )

 (6إلجدو  )
لصورة هللا إلمعتمدة علية وإلقيم  نإثؤل لكل من إلذكور وإ إألعمإر إت إلمعيإرية وفق ألنحرإفسطإت إلحسإبية وإإلمتو 

ي لعينة وإحدة
 إلتإئية لالختبإر إلتإب 

 إألعمإر  ت
ن   بإلسنير

عدد 
 أفرإد 
 إلعينة

إلمتوسطإت  إلجنس
 إلحسإبية 

إت ألنحرإفإ
 إلمعيإرية 

إلمتوسط 
 إلنظري

 لةإلدإل إلقيمة إلتإئية
إلمحسو  1،14

 بة

 إلنظرية

 دإ  0,85 1,785       16  3,717 07,101 ذ 31 01 0

 دإ  1,746 3,117 06,811 أ 31

 دإ  2,701 2,808 07,251 ذ 31 00 1

 دإ  3,180 2,015 07,118 أ 31

 دإ  3,758 2,870 08,152 ذ 31 01 2

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4

 االعمار

 المتوسطات

13.2

13.4

13.6

13.8

14

14.2

14.4

14.6

1 2 3 4  االعمار

 المتوسطات

16

17

18

19

20

21

1 2 3 4  االعمار

 المتوسطات

0

5

10

15

1 2 3 4  االعمار

 المتوسطات
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 دإ  4,051 3,074 08,300 أ 31

 دإ  7,062 3,181 10,171 ذ 31 02 3

 دإ  8,677 2,714 10,772 أ 31

 (8إلجدو  )
لصورة هللا إلملهم للخوف وإلقلق  نإثؤل لكل من إلذكور وإ إألعمإر إت إلمعيإرية وفق ألنحرإفإلمتوسطإت إلحسإبية وإ

ي لعينة وإحدة
 وإلقيم إلتإئية لالختبإر إلتإب 

 إألعمإر  ت
ن   بإلسنير

عدد 
 أفرإد
 إلعينة

إلمتوسطإت  إلجنس
 إلحسإبية 

إت ألنحرإفإ
 إلمعيإرية 

إلمتوسط 
 إلنظري

 إلدإللة إلقيمة إلتإئية
إلمحسو  1،14

 بة

 إلنظرية

 دإ  0,85 2,034 05        4,371 07,613 ذ 31 01 0

 دإ  2,526 4,088 07,875 أ 31

 دإ  3,154 3,888 08,117 ذ 31 00 1

 دإ  3,084 4,113 08,611 أ 31

 دإ  1,415 3,613 06,751 ذ 31 01 2

 دإ  2,171 3,387 07,081 أ 31

 دإ  1,372 3,171 06,511 ذ 31 02 3

 دإ  1,678 3,222 06,800 أ 31

 (9إلجدو  )
لمسإعدة وإلقيم إلتإئية لصورة هللا إ نإثؤل لكل من إلذكور وإ إألعمإر إت إلمعيإرية وفق ألنحرإفإلمتوسطإت إلحسإبية وإ

ي لعينة وإحدة
 لالختبإر إلتإب 

 إألعمإر  ت
ن   بإلسنير

عدد 
 أفرإد 
 إلعينة

إلمتوسطإت  إلجنس
 إلحسإبية 

إت ألنحرإفإ
 إلمعيإرية 

إلمتوسط 
 إلنظري

 إلدإللة إلقيمة إلتإئية
إلمحسو  1،14

 بة

 إلنظرية

 دإ  0,85 1,511 05 3,518 02,810 ذ 31 01 0

 دإ  1,310 3,310 029558 أ 31

 دإ  1,518 4,114 03,171 ذ 31 00 1

 دإ  1,487 3,511 02,778 أ 31

 دإ  2,018 2,888 02,867 ذ 31 01 2

 دإ  2,175 3,131 03,011 أ 31

 دإ  2,473 3,311 03,380 ذ 31 02 3

 دإ  2,204 3,085 03,087 أ 31

 
 (10إلجدو  )

لصورة هللا إلمحرر وإلقيم إلتإئية  نإثؤل لكل من إلذكور و إ إألعمإر إت إلمعيإرية وفق ألنحرإفسإبية وإإلمتوسطإت إلح
ي لعينة وإحدة

 لالختبإر إلتإب 

 إألعمإر  ت
ن   بإلسنير

عدد 
 أفرإد 
 إلعينة

إلمتوسطإت  إلجنس
 إلحسإبية 

إت ألنحرإفإ
 إلمعيإرية 

إلمتوسط 
 إلنظري

 إلدإللة إلقيمة إلتإئية
إلمحسو  1،14

 بة

 إلنظرية

 دإ   1,96 -3,121 05 2,181 8,812 ذ 31 01 0

  -2,701 2,211 01,100 أ 31

  -1,746 2,348 10,440 ذ 31 00 1

  -2,412 2,200 10,298 أ 31

  0,118 3,211 01,710 ذ 31 01 2

  1,710 2,818 01,401 أ 31

  1,114 3,671 02,556 ذ 31 02 3
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  1,311 3,702 02,731 أ 31

 (6شكل )                          (4) شكل 

 
 
 
 (5شكل ) 

 
 
 
 (7شكل ) 

  
 

ي إلصور إلعقلية لدى إأل  إلهدف
ن
: دإللة إلاروق ف ي

ي إلعمر وإلجنس وإلتاإعل بينهمإ.  فطاإ إلثإبن  لمتغير
ً
ن تبعإ  وإلمرإهقير

ي صورة هللا إلمعتمد عليه:  .0
ن
 دإللة إلاروق ف

ي  إلهدفلتحقيق هذإ 
ن
ن إلعمر وإلجنس وإلتاإعل بينهم ف ي بتاإعل ؤليجإد إلاروق بير

أستعمل إلبإحث تحليل إلتبإين إلثنإب 
ي متغير إلعمر،

ن
ن إن إلنسبة إلاإئية إلمحسوعة إلبإلغة ؤذإ  صورة هللا إلمعتمد عليه، وإظهرت إلنتإئج ؤن هنإك فروق ف تبير

ي إلحرية )1,14( عند مستوى دإللة )2رية )( أكي  من إلنسبة إلاإئية إلنظ4,080)
ن 2,201( ودرجنر (، وإل يوجد تاإعل بير

ي إلجدو )
ن
ي إلقيم إلمحسوعة إلوإردة ف

ن
ي إلعمر وإلجنس وإل توجد فروق تعزى لمتغير إلجنس كمإ موضح ف  (. 00متغير

 (00جدو )
ي إلعمر وإلجن ي لصورة هللا إلمعتمد عليه لمتغير

 س وإلتاإعل بينهمإنتإئج تحليل إلتبإين إلثنإب 

مجموع  مصدر إلتبإين 
 إلمرععإت

متوسط  درجة إلحرية 
 إلمرععإت 

 إلدإللة   إلنسبة إلاإئية 

 دإ       40080   340111 2    340111 إلعمر

 غير دإ   .152 10168 0    50726 إلجنس

 غير دإ   .285 20322 2    010211 إلعمر + إلجنس

 -   -   70558 201   35811011 إلخطأ

 -   -   -    211   16550877 إلكىلي 

ن متوسطإت   لمتغير إلعمر أستعمل إلبإحث إختبإر شيايه للمقإرنإت إلبعدية  أفرإد ولمعرفة مصإدر إلاروق بير
ً
إلعينة تبعإ

 ( يوضح ذلك. 01وإلجدو  )
 
 
 (01جدو )
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ن   إألعمإرقيم شيايه للمقإرنإت إلبعدية ؤليجإد إلاروق بير

ي  إألو لعمر إ إألعمإر  
 إلعمر إلرإبع إلعمر إلثإلث إلعمر إلثإبن

     إألو إلعمر 

ي 
    -9.7756- إلعمر إلثإبن

   3.5208 -6.2548- إلعمر إلثإلث

  1.7668 5.2877 -4.4880- إلعمر إلرإبع

. 01ويتضح من جدو  )  ( أن جميع إلمقإرنإت دإلة لصإلح إلعمر إألكي 
 
ي صورة إؤل .1

ن
 ملهم للخوف وإلقلق: إل لهدإللة إلاروق ف

ي  إلهدفلتحقيق هذإ 
ن
ن إلعمر وإلجنس وإلتاإعل بينهم ف ي بتاإعل ؤليجإد إلاروق بير

إستعمل إلبإحث تحليل إلتبإين إلثنإب 
ي متغير إلعمر 

ن
ن إن إلنسبة إلاإئية إلنظرية ؤذإ  صورة هللا إلملهم للخوف وإلقلق، وأظهرت إلنتإئج إن هنإك فروق ف تبير

ي حرية )1,14( عند مستوى دإللة )2( أكي  من إلنسبة إلاإئية إلنظرية )04,658إلمحسوعة إلبإلغة )
( وإل 2,201( ودرجنر

ي 
ن
ي إلقيم إلمحسوعة إلوإردة ف

ن
ن إلجنس وإلعمر وإل توجد فروق تعزى لمتغير إلجنس كمإ موضح ف يوجد تاإعل بير

 ( 02إلجدو )

 (02جدو  )
ي لصورة هللا

ي إلعمر وإلجنس وإلتاإعل بنهمإإلملهم ل نتإئج تحليل إلتبإين إلثنإب   لخوف وإلقلق لمتغير

مجموع  مصدر إلتبإين 
 إلمرععإت

متوسط  درجة إلحرية
 إلمرععإت

 إلدإللة إلنسبة إلاإئية

 دإ  040658 1030402 2 1030402 إلعمر

 غير دإ  .117 .264 0 0014  إلجنس

 غير دإ  .111 .113 2 .102  إلعمر + وإلجنس

 - - 020513 201 31330211 إلخطأ

 - - - 211 10227011 إلكىلي 

ن متوسطإت   لمتغير إلعمر أستعمل إلبإحث إختبإر شيايه للمقإرنإت إلبعدية  أفرإد ولمعرفة مصإدر إلاروق بير
ً
إلعينة تبعإ

 ( يوضح ذلك. 03وإلجدو  )
 (03جدو  )

ن   إألعمإرقيم شيايه للمقإرنإت إلبعدية ؤليجإد إلاروق بير

ي  و إألإلعمر  إألعمإر  
 إلعمر إلرإبع إلعمر إلثإلث إلعمر إلثإبن

     إألو إلعمر 

ي 
    -5.6026- إلعمر إلثإبن

   4.7396 -8630.- إلعمر إلثإلث

  -2.5193- 2.2203 -3.3823- إلعمر إلرإبع

. 06ويتضح من جدو  )  ( أن جميع إلمقإرنإت دإلة لصإلح إلعمر إألكي 
 
ي صورة هللا إلمسإعد .2

ن
 :دإللة إلاروق ف

ي  إلهدفتحقيق هذإ ل
ن
ن إلعمر وإلجنس وإلتاإعل بينهم ف ي بتاإعل ؤليجإد إلاروق بير

إستعمل إلبإحث تحليل إلتبإين إلثنإب 
ي متغير إلعمر 

ن
ن إن إلنسبة إلاإئية إلنظرية إلمحسوعة إلبإلغة ؤذإ  صورة هللا إلمسإعد، وأظهرت إلنتإئج إن هنإك فروق ف تبير

ي حرية )1,14( عند مستوى دإللة )2نظرية )( أكي  من إلنسبة إلاإئية إل14,168)
ن 2,201( ودرجنر ( وإل يوجد تاإعل بير

ي إلجدو )
ن
ي إلقيم إلمحسوعة إلوإردة ف

ن
 (.04إلجنس وإلعمر وإل توجد فروق تعزى لمتغير إلجنس كمإ موضح ف

 (04جدو  )

ي إلجنس وإلعمر وإلتاإعل بي ي لصورة هللا إلمسإعد لمتغير
 نهمإنتإئج تحليل إلتبإين إلثنإب 

مجموع  مصدر إلتبإين 
 إلمرععإت

متوسط  درجة إلحرية
 إلمرععإت

 إلدإللة إلنسبة إلاإئية 

 دإ  140168 2560542 2 2560542 إلعمر

 غير دإ  .167 00025 0 20318 إلجنس
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 غير دإ  .113 1050 2 .073 إلعمر + إلجنس

 - - 030551 201 34620814 إلخطأ

 - - - 211 25138011 إلكىلي 

ن متوسطإت ولم  لمتغير إلعمر أستعمل إلبإحث إختبإر شيايه للمقإرنإت إلبعدية  أفرإد عرفة مصإدر إلاروق بير
ً
إلعينة تبعإ

 ( يوضح ذلك. 05وإلجدو  )
 (05جدو )

ن   إألعمإرقيم شيايه للمقإرنإت إلبعدية ؤليجإد إلاروق بير

ي   إألو إلعمر  إألعمإر 
 إلعمر إلرإبع إلعمر إلثإلث إلعمر إلثإبن

     إألو لعمر إ

ي 
    1.62 إلعمر إلثإبن

   2.27 2.15 إلعمر إلثإلث

  3.12 2.21 2.87 إلعمر إلرإبع

. 05ويتضح من جدو  )  ( أن جميع إلمقإرنإت دإلة لصإلح إلعمر إألكي 
 
ي صورة هللا إلمحرر: 3

ن
 . دإللة إلاروق ف

ي بتاإعل ؤل  إلهدفلتحقيق هذإ 
ي إستعمل إلبإحث تحليل إلتبإين إلثنإب 

ن
ن إلعمر وإلجنس وإلتاإعل بينهم ف يجإد إلاروق بير

ي متغير إلعمر 
ن
ن إن إلنسبة إلاإئية إلنظرية إلمحسوعة إلبإلغة ؤذإ  صورة هللا إلمحرر، وأظهرت إلنتإئج إن هنإك فروق ف تبير

ي حرية )1,14( عند مستوى دإللة )2( أكي  من إلنسبة إلاإئية إلنظرية )14,161)
ن  ( وإل يوجد 2,201( ودرجنر تاإعل بير

ي إلجدو )
ن
ي إلقيم إلمحسوعة إلوإردة ف

ن
 (.06إلجنس وإلعمر وإل توجد فروق تعزى لمتغير إلجنس كمإ موضح ف
 (06إلجدو  )

ي إلجنس وإلعمر وإلتاإعل بينهمإ  ي لصورة هللا إلمحرر لمتغير
 نتإئج تحليل إلتبإين إلثنإب 

مجموع  مصدر إلتبإين 
 إلمرععإت

متوسط  درجة إلحرية
 تإلمرععإ

 إلدإللة إلنسبة إلاإئية

 دإ  140161 3110812 2 3110812 إلعمر

 غير دإ  .141 .717 0 10373 إلجنس

 غير دإ  .117 .025 2 .318 إلعمر + إلجنس

 - - 050544 201 40850214 إلخطأ

 - - - 211 21378011 إلكىلي 

ن متوسطإت   لمتغير إلعمر  أفرإد ولمعرفة مصإدر إلاروق بير
ً
أستعمل إلبإحث إختبإر شيايه للمقإرنإت إلبعدية  إلعينة تبعإ

 ( يوضح ذلك. 07وإلجدو  )
 (07جدو  )

ن   إألعمإرقيم شيايه للمقإرنإت إلبعدية ؤليجإد إلاروق بير

ي   إألو إلعمر  إألعمإر  
 إلعمر إلرإبع  إلعمر إلثإلث  إلعمر إلثإبن

     إألو إلعمر  

ي  
    1.087 إلعمر إلثإبن

   2.237 1.16 إلعمر إلثإلث 

  2.87 2.75 1.15 إلعمر إلرإبع 

. 10ويتضح من جدو  )  ( إن جميع إلمقإرنإت دإلة لصإلح إلعمر إألكي 
 

 تاست  النتلئج ومنلقشتهل: 
ظهر نتإئج إلبحث وفق 

ُ
 ؤليمتلكون تصورإت عقلية إيجإبية نحو هللا تع إنإثإلعينة ذكور و  أفرإد إن جميع  إألو  إلهدفت

ن عن هللا تنبع من معتقدإتهم  فطاإ ة ويتضح من هذه إلنتيجة إن تصورإت إأل رععية إألبحسب إلصور إلعقل وإلمرإهقير
ن لثقإفة محلية  ن وإإلقرإن إلمنتمير إلدينية إلمستمدة من إفطإرهم إلمرجغي إلمتمثل بإلتعإليم إلدينية للوإلدين وإلمعلمير

ك صب ي تير
هإ وإلنر ي يصعب تغيير

غة إناعإلية تحدد وتقود هذه إلتصورإت و بحسب مستندة عىل إلثوإبت إلدينية إلنر
ي سيإق إلعالقإت إلشخصية مستندة عىل إلتقليد تإرة  إؤلفطإر 

ن
( هذه إلتصورإت تتطور ف إلنظري إلمتبنن )نظرية فولير
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 عن إرضإئهم ليثبتوإ إنهم 
ً
ي هي حدود فهم هللا  أفطاإ معتمدين عىل تعإليم وإلديهم بحثإ

جيدين وعىل حرفيتهم إلنر
عند بدإية إلمرإهقة  أخرىن، حيث أنهم يقبلون بشكل نمطي دون وجود شكوك بمعتقدإت وإلديهم إلدينية، وتإرة وإلدي

ي إلنشط لهذإ 
ن
وهذإ مإ أثبته  إؤليمإنيطور إلمرإهقون فهم وتقدير أعمق للدين إلذي نشأوإ فيه بسبب إكتشإفهم إلمعرف

ي وفق إلعمر حيث إتخذت إلصور إلعقلية إأل إلهدف
ي وهذإ مإ أوضحه رععإلثإبن

ي وإلخلقر
ن
 عىل إلنمو إلمعرف

ً
 معتمدإ

ً
ة تطورإ

ي صور إؤل
ن
ي إلبدإية يدركون إن هللا سبحإنه يقيد  فطاإ إلمحرر حيث إتضح إن إأل  لهمسإر إلدإللة إإلحصإئية حنر ف

ن
ف

ن ع لهإدإئهم وهو جل جل ي إلعمر ياهمون أنهم هم إلمسؤولير
ن
ن تضفإتهم وإن مسؤو  عن تضفإتهم بينمإ كلمإ تقدموإ ف

 .مؤلههللا مرإقب ألفع
ً
ن إلعمر وإلجنس وهذإ مؤشر  .. وإستكمإال ي لم نجد هنإلك إثر للجنس أو إلتاإعل بير

للهدف إلثإبن
هذه إلمرحلة إلعمرية وقد نجد هذه إلتطورإت عند مرإحل عمرية أكي  وهو  خال لعدم وجود تطورإت نوعية وإضحة 
 بأن هللا سبحإنه يمتلك 

ً
 قدسية مجتمعه ثإبتة. مؤشر إيضإ

 
ي  ؤليه وفق مإ توصل :االستنتلجلت

  :إلبإحث من نتإئج يمكن إستنتإج مإ يأبر
.  فطاإ قيمة عليإ لدى إأل  ؤلن هللا تعؤ .0 ن  وإلمرإهقير
ي إلبيئة إأل  ؤلن إلمنظومة إلقيمية أو إلعقإئدية نحو هللا تعؤ .1

ن
.  فطاإ ة وإإلجتمإعية لل شيرصينة ومقدسة ف ن  وإلمرإهقير

عوية نحو هللا ؤلنحو هللا تع نإثؤل ظرة كل من إلذكور وإتشإبه ن .2  جيدإ إلستقرإر إلمنظومة إلقيمية وإلير
ً
 .يعد متنبأ

 عن إلظروف  .3
ً
ي إنشإء صور عقلية إيجإبية نحو هللا بعيدإ

ن
ي ف

ي وإلخلقر
ن
يتاإعل إلبنإء إلقييي مع محدودية إلتطور إلمعرف

 إلضإغطة.  آتيةإلبيئة وإلحي

 عالتوصيلت: 
ً
 : تيةإلتوصيإت إآل  ؤلىل نتإئج إلبحث إلحإلي توصل إلبإحث إعتمإدإ

تغذيتهإ بإلماإهيم إإلخالقية وإلدينية إلعملية من إإلبإء  خال دعم وتقوية إلصور إلعقلية إإليجإبية نحو هللا من  .0
ن وإلمحإفظة عىل قدسيتهإ.  ن وإلمدرسير  وإلمعلمير

ن إلتالميذ وإلطلبة من  .1 ي  خال توضيح هذإ إلماهوم وإشإعته بير
ن
ي ف ح كإفة جوإنبه ومعطيإته وتبيإن دوره إإليجإب 

شر
ن إلصحة إلبدنية وإلعقلية وإلناسية.   تحسير

ي مجإ  علم إلناس وإلدين من أجل فهم هذإ إلماهوم وكشاه وإلتعرف عىل إلماإهيم  .2
ن
دعم كإفة إلجهود إلبحثية ف

 لخدمة مجتمع إلبحث
ً
 . ذإت إلعالقة، لتوسيع إلثقإفة إلناس دينية وصوال

حلت:  ي  المقتر
ح إلبإحث مإ يأبر  مع مإ إنجزه إلبحث إلحإلي يقير

ً
 -:توإصال

ن وإلعمإ  للتعرف عىل تصورإتهم إلمعرفية نحو هللا.  أخرىإعتمإد مجتمعإت بحثية  .0 ن وإلموظاير  مثل إلعسكريير
إئح إلمجتمعؤجرإء .1 ن فطبقإت وشر ي مقإرن بير

ن
 .رىأخمع مجتمعإت عرعية وأجنبية  إت درإسإت ذإت منحنن ثقإف

 مرحلة إلطاولة إلمبكرة.  أفطاإ درإسة إكتسإب ماهوم إلصورة نحو هللا لدى  .2

إت ناسية  .3 ن إلصورة إلعقلية نحو هللا ومتغير مثل إلرضإ عن إلحيإة وإلسعإدة  أخرىدرإسة إلعالقة إإلرتبإفطية بير
 إلشخصية وإلقلق إإلكتئإب. 

( -وسط  –إإلجتمإعية )عإلي  –درإسإت أثر إلبيئإت إإلقتصإدية  .4 ي إلصورة إلعقلية نحو هللا وإط 
ن
 .ف
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