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   ملخص البحث  
هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف عىل مستوى الدومجاتية )االنغالق 
عىل  القدرة  وضعف  املعارضة،  واآلراء  النظر  وجهات  جتاه  العقيل 
اجلامعات  بعض  يف  الطلبة  لدى  املخالفة(  النظر  وجهات  حتمل 
وجامعة  سعود،  امللك  جامعة  طلبة  عىل  التطبيق  مع  السعودية 
املجمعة، واختالفها باختالف اجلنس، واملستوى الدرايس، واملعدل 
الطالبية.  األنشطة  يف  واالشرتاك  العلمي،  والتخصص  الرتاكمي، 
وتكونت عينة الدراسة من )499( طالًبا وطالبًة من طلبة اجلامعتني 
الوصفي  املنهج  استخدام  وتم   ،2021  /2020 الدرايس  للعام 
من  مكون  للدومجاتية  مقياس  خالل  من  البيانات  مجع  تم  املسحي، 
التأكد من  بعد  الركيبات واجلعافرة )2019(  إعداد  فقرة من   )30(
خصائصه السيكومرتية، وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود مستوى 
متوسط من الدومجاتية للطلبة يف اجلامعتني، وإىل وجود فروق ذات 
تعزى:  الدومجاتية  يف   )0.05( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة 
للجنس، والتخصص األكاديمي، واملعدل الرتاكمي، واالشرتاك يف 
فروق  وجود  عدم  إىل  كذلك  الدراسة  وأشارت  اجلامعية،  األنشطة 
ومن  الدرايس،  للمستوى  تعزى  الدومجاتية  يف  إحصائية  داللة  ذات 

خالل هذه النتائج تم التوصل إىل عدد من التوصيات واملقرتحات.

الكلامت املفتاحية: 
الدومجاتية، طلبة جامعة امللك سعود، طلبة جامعة املجمعة.

Abstract

The current study aimed to identify the level of dog-
matism (Mental closure towards opposing view-
points and opinions, and weak ability to tolerate 
opposing viewpoints) among students in some Saudi 
universities with the application on students of King 
Saud University and Majmaah University, and its dif-
ference according to gender, academic level, Grade 
Point Average (GPA), scientific specialization, and 
participation in student activities. The sample of the 
study consisted of (499) male and female students 
from the two universities in 2020/2021.

The researchers used a descriptive approach. The 
data was collected through a dogmatism scale after 
confirming its psychometric properties. The scale 
consists of (30) items prepared by Al-Rakibat and 
Al-Ja'afrah (2019).

The findings revealed that there is an average level 
of dogmatism among the students in the two univer-
sities. Furthermore, the findings indicated statisti-
cally significant differences at (0.05) in dogmatism 
in terms of gender, academic level, Grade Point 
Average (GPA), specialization, and participation in 
student activities. Finally, the findings indicated no 
statistically significant differences in dogmatism in 
terms of academic level. Based on the above find-
ings, the researchers provided some recommenda-
tions and suggestions.

Keywords:
dogmatism, King Saud University students, Ma-
jmaah university students.
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مقدمة:
التفكــر مــن العوامــل األساســية املؤثــرة   
يف شــخصية األفــراد، وســلوكهم، وتوافقهــم مــع 
اآلخريــن، كــا أنــه يؤثــر يف املواقــف وأحــداث احليــاة، 
فاألفــراد خيتلفــون يف أســاليب تفكرهــم، ومســتوياهتا، 
وحمتواهــا أيًضــا، فبعضهــم يفكــر بموضوعيــة وانفتــاح 
ومرونــة، وبعضهــم اآلخــر يفكــر بتفكــر منغلــق 
ــراد،  ــق األف ــران يف تواف ــلوبني يؤث ــد، وكال األس جام
وســلوكهم مــع املحيــط والبيئــة االجتاعيــة التــي 
يعيشــون فيهــا. إنَّ عمليــة التفكــر _خاصــة يف مرحلــة 
ــباب يف  ــة الش ــرة، فأغلبي ــة كب ــذ أمهي ــباب_ تأخ الش
هــذه املرحلــة عــىل مقاعــد الدراســة، ويتفاعلــون مــع 
ــطة  ــن األنش ــرة م ــة كب ــالل جمموع ــن خ ــن م اآلخري
ــح  ــر املنفت ــراد ذوو التفك ــة، فاألف ــة والالصفي الصفي
ــول  ــم ح ــم واجتاهاهت ــن آرائه ــون م ل ــق يعدِّ واملنطل
احلجــة  وجــدوا  املختلفــة، يف حــال  املوضوعــات 
تلــك  ويفنــد  يدحــض  الــذي  واملنطــق  والدليــل 
ــراد  ــن األف ــس م ــىل العك ــا، ع ــي حيملوهن ــكار الت األف
ــذي ال  ــني ال ــني، واملنغلق ــر املرن ــا، غ ــن فكريًّ اجلامدي
ــى  ــا حت ــون عنه ــم، وال يتزحزح ــن آرائه ــون م يعدل
مــع الدليــل واحلجــة عــىل بطالهنــا؛ ممــا يعكــس ذلــك 
يف خالفــات، وعالقــات متوتــرة، ونــزاع بــني أوســاط 

ــباب. الش
ــز  ــر، والتمرك ــالق يف التفك ــي االنغ ــة ه والدومجاتي
ــلوك  ــة س ــي ممارس ــراد، وه ــدى األف ــذات ل ــول ال ح
التغطــرس يف اآلراء، واالنغــالق العقــيل جتــاه وجهــات 
النظــر واآلراء املعارضــة، وضعــف القــدرة عــىل حتمــل 
dogma- ــة   ــة . و الدومجاتي ــر املخالف ــات النظ )وجه
tism( أو اجلمــود يف التفكــر مــن املشــكالت الشــائعة  

يف أوســاط الشــباب، يظهــر ذلــك مــن خــالل العنــف 
وبعــض  احليــاة،  يف  يارســونه  الــذي  والتعصــب 
الفئــات األخــرى يف املجتمــع بشــكل فــردي أو بشــكل 
مجاعــي، وهــو كذلــك موجــود يف أوســاط الشــباب يف 

املراحــل الثانويــة واجلامعيــة التــي يكــون فيهــا الطالب 
ــن  ــلوك م ــذا الس ــرز ه ــة، وي ــد الدراس ــىل مقاع ع
ــف  ــة، والعن ــلوكية، والعدواني ــكالت الس ــالل املش خ
اجلامعــي الــذي يــارس يف أوســاط اجلامعــة يف بعــض 
ــال أو  ــض األفع ــة بع ــالل ممارس ــن خ ــان، وم األحي
بعــض األفــكار املتطرفــة، أو ســلوك التعصــب الــذي 
ــده،  ــا يعتق ــه، وم ــن ب ــا يؤم ــرد إال م ــه الف ــرى في ال ي
ــف، دون  ــة وعن ــه برشاس ــاع عن ــوم بالدف ــث يق حي
أخــذ وجهــات النظــر األخــرى يف املوقــف بعــني 
االعتبــار، ومنغلــق التفكر)الدومجــايت( يتســامح غالًبــا 
مــع مؤيديــه؛ بينــا ال يقبــل وجهــات النظــر األخــرى 
ــر  ــا ذك ــرى ك ــات األخ ــن اجلاع ــه وم ــن معارضي م

 .) Doyle,2014( دويــل
 Adomo (1950  ( أدومــو  أشــار  ولقــد   
ــلوك  ــورت )Allport,1954( إىل س ــه يف الب ــار إلي املش
ــه  ــالل كون ــن خ ــارشة م ــر مب ــة غ ــة بطريق الدومجاتي
ــب،   ــف والتعص ــة والعن ــداوة، والكراهي ــا للع أساًس
ــة، وتقييمهــا بعــداوة  والتنافــس بــني اجلاعــات الديني
وكراهيــة، ويعتــر روكيــش Rokeash(1960) مــن 
ــث  ــر احلدي ــوم يف الع ــذا املفه ــن درس ه ــل م أوائ
يف كتابــه "العقــل املنفتــح واملنغلــق"  الــذي ألفــه عــام 
1960. وكان روكيــش مهتــاًّ بقيــاس الفــروق الفرديــة 
ــراد،  ــدات األف ــام معتق ــالق يف نظ ــاح واالنغ يف االنفت
وقيــاس االنغــالق والتشــدد لدهيــم. وهــو يشــر إىل إن 
ــبهوهنم  ــن يش ــع م ــاحمون م ــني متس ــراد الدومجاتي األف
ــرى  ــم، وي ــع غره ــاحمني م ــر متس ــاد، وغ يف االعتق
ــدى  ــب ل ــور التعص ــئ لظه ــة هتي ــة الدومجاتي أن حال
ــات يف  ــت الدراس ــت توال ــك الوق ــن ذل ــراد. وم األف
موضــوع الدومجاتيــة، وربطهــا بالكثــر مــن املتغــرات 

ــة. ــية واالجتاعي ــخصية والنفس الش

مشكلة الدراسة:
        تنتــرش الدومجاتيــة بنســبة عاليــة بــني الطلبــة 
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يف اجلامعــة بنســبة تــرتاوح مــا بــني 70% إىل 75 % 
)احلــريب،2003؛ القحطــاين،2008(. كــا لوحــظ 
-مــن خــالل مراجعــة الطلبــة لوحــدات ومراكــز 
ــر  ــد مظاه ــن أح ــة م ــبة عالي ــه- نس ــاد والتوجي اإلرش
الدومجاتيــة الــذي يــؤدي إىل بعــض املظاهــر الســلوكية 
ــا  ــة وتأثره ــورة الدومجاتي ــاين،2008(، وخلط )القحط
ــة  ــج دراس ــارت نتائ ــة؛ أش ــاة املختلف ــي احلي يف مناح
بدرجــة  الدومجاتيــة  انتشــار  إىل   )2003( احلــريب 
عاليــة بــني أوســاط الطلبــة يف املرحلــة الثانويــة. 
املتغــرات  مــن  الكثــر  مــع  وللدومجاتيــة عالقــة 
ــاة  ــر يف حي ــي تؤث ــلوكية الت ــة والس ــة االجتاعي احلياتي
فقــد  والشــخصية.  واالجتاعيــة  األرسيــة  الفــرد 
 Solberg( أشــارت نتائــج دراســة ســولبرج و اويــوس
Olweus, 2003&(   بــأن األفــراد الذيــن يتميــزون 

ــن  ــة باآلخري ــر مقارن ــة أكث ــرون عدائي ــدد يظه بالتش
ــا  غــر املنخرطــني يف التشــدد. كــا إن اجلامديــن فكري
ــرى  ــات األخ ــة الفئ ــن بقي ــا م ــا وعدواًن ــر غضًب أكث
 Ireland &( ــرش ــد و ارت ــة ايرلن ــارت دراس ــا أش ك
إىل  الدراســات  أشــارت  ولقــد   .)Artcher,2004

بــني  تــرتاوح  الدومجاتيــة  مــن  مســتويات خمتلفــة 
)أبــو شــندي،2016؛ جابــر  املنخفــض  املســتوى 
،2008( إىل املســتوى املتوســط )الزهــراين،2019؛ 
وكذلــك  الفارســية،2010(،  اخلشــان،2016؛ 
ــح،2018؛  ــي، 2019 ؛ صال ــع )بيوم ــتوى املرتف املس
ــة  ــدى طلب ــريب،2003( ل ــداهلل،2015؛ احل ــرة وعب م
ــات  ــاءت الدراس ــا ج ــة؛ ك ــات خمتلف ــة يف بيئ اجلامع
ــني  ــني اجلنس ــروق ب ــول الف ــا ح ــج أيًض ــة النتائ خمتلف
ــو  ــة، فقــد أشــارت دراســات كل مــن )أب يف الدومجاتي
الذكــور  أن  إىل  بيومــي،2019(،   شــندي، 2016؛ 
ــات  ــالف الدراس ــاث، بخ ــن اإلن ــة م ــر دومجاتي أكث
التــي أشــارت إىل أن اإلنــاث أكثــر دومجاتيــة مــن 
الذكور)جابــر،2008؛ الشــحات؛2012( يف حــني 
ــروق  ــود ف ــدم وج ــرى إىل ع ــات أخ ــارت دراس أش

ذات داللــة إحصائيــة بــني اجلنســني يف الدومجاتيــة 
مــرة  ،2010؛  الفارســية  ؛   Brown,2007(
وعبــداهلل،2015(. ولــذا جــاءت هــذه الدراســة ملعرفة 
مســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعــة امللك ســعود، 
ــة  ــروق ذات الدالل ــة الف ــة، ومعرف ــة املجمع وجامع
اإلحصائيــة يف مســتوى الدومجاتيــة التــي تعــزى لعــدد 

ــرات. ــن املتغ م
ــعود  ــك س ــي املل ــرص جامعت ــن ح ــا م           وانطالق
وجامعــة املجمعــة عــىل بنــاء الطالــب اإلنســان املنفتــح 
ــة العقليــة يف التفكــر الســليم  ــا، واملتمتــع باملرون عقلًي
ــرات  ــروف واملتغ ــة الظ ــن مواجه ــه م ــذي يمكن ال
ــول  ــول حلل ــتقبل، والوص ــات املس ــارعة، وحتدي املتس
مناســبة للمشــكالت التــي تواجهــه بفاعليــة، واحلرص 
ــوده  ــع يس ــره، يف جمتم ــع غ ــوار م ــم واحل ــىل التفاه ع
االحــرتام املتبــادل بــني أفــراده، ويتقبــل بعضــه بعًضــا 
ــات  ــام اجلامع ــع قي ــرؤى، وم ــالف يف ال ــع االخت م
يف  املجتمــع  وخدمــة  الطالبيــة  األنشــطة  برامــج 
مكافحــة التطــرف والدومجاتيــة واالنغــالق الفكــري، 
ــاط  ــني أوس ــطة ب ــة، ومتوس ــتويات عالي ــار مس وانتش
الشــباب يف املرحلــة اجلامعيــة؛ جــاءت هــذه الدراســة 

ــج.  ــك الرام ــر تل ــة أث ــة معرف ملحاول

أسئلة الدراسة:
ــة  ــة يف اإلجاب ــة احلالي ــكلة الدراس ــد مش ــن حتدي  يمك

ــة: ــئلة اآلتي ــن األس ع
مــا مســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعــة امللــك . 1

؟ د سعو
مــا مســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعــة . 2

املجمعــة؟
ــني . 3 ــة ب ــتوى الدومجاتي ــروق يف مس ــاك ف ــل هن ه

ــني ؟ ــة اجلامعت طلب
هــل هنــاك فــروق يف مســتوى الدومجاتيــة تعــزى . 4

الــدرايس،  واملســتوى  للمتغرات:)اجلنــس، 
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واملعــدل الرتاكمــي، والتخصــص(؟
أهداف البحث:

 تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف اآلتية:
ــة . 1 ــد طلب ــة عن ــتوى الدومجاتي ــىل مس ــرف ع التع

امللــك ســعود، وجامعــة  اجلامعتــني: جامعــة 
املجمعــة.

معرفــة الفــروق يف مســتويات الدومجاتيــة بــني . 2
الطلبــة يف اجلامعتــني .

ــي . 3 ــة الت ــتويات الدومجاتي ــروق يف مس ــة الف معرف
ــي،  ــتوى التعليم ــس، واملس ــرات اجلن ــزى ملتغ تع
واملعــدل الرتاكمــي، والتخصــص لــدى الطلبــة يف 

ــة. ــة اجلامعي املرحل

أمهية البحث: 
تنبثــق أمهيــة هــذه الدراســة مــن أمهيــة املرحلــة 
الــذي  وللموضــوع  الدراســة،  ملجتمــع  العمريــة 
ــح  ــة - يتض ــو الدومجاتي ــان- وه ــه الباحث ــدى ل تص
ذلــك مــن خــالل جانبــني مهمــني عــىل النحــو اآليت:

ــة  ــة النظري ــىل األمهي ــة: تتج ــة النظري ــن الناحي أوالً: م
ــأيت: ــا ي ــة في للدراس

ــن . 1 ــورة م ــة اخلط ــكلة بالغ ــة مش ــد الدومجاتي تُّع
الناحيــة الســلوكية، والنفســية، واالجتاعيــة عــىل 
ــا  ــا يف تأثره ــن خطورهت ــث تكم ــواء؛ حي ــٍد س ح
يف كل جمــاالت احليــاة، ومــن خــالل التشــدد 
والتعصــب والعنــف، يف التعامــل مــع اآلخــر 

ــه. ــاون مع ــه، والتع ــدم تقبل وع
وأكــدت )ملبــارك،2009( أن مســتوى الدومجاتيــة عند 
الطلبــة أعــىل مــن الدرجــة الوســيطة، كــا أنــه مل تظهــر 
فــروق بــني اجلنســني يف الدومجاتيــة , وهنــا تكمــن 
اخلطــورة يف أنــه بالفعــل يعــاين طــالب اجلامعــات مــن 
ــدة  ــا متواج ــاالت خطورهت ــايل احت ــة وبالت الدومجاتي

وجيــب التصــدي اليهــا.
ــة . 2 ــة املرحل ــن أمهي ــة م ــذه الدراس ــة ه ــأيت أمهي ت

اجلامعيــة  املرحلــة  يف  فالطلبــة  اجلامعيــة؛ 
الذيــن  األمــة ومســتقبلها، وهــم  ثــروة  هــم 
ــاء  ــؤولية بن ــتقباًل مس ــم مس ــىل عاتقه ــتقع ع س
أفكارهــم  يف  خلــل  وأي  وتقدمــه،  املجتمــع 
ــد   ــة. وأك ــب وخيم ــيؤدي إىل عواق ــلوكهم س وس
)بــركات،2008( عــىل أن أمهيــة مرحلــة الشــباب 
إىل كوهنــا أكثــر فئــات املجتمــع رغبــة يف التجديــد 
وتطلعــاً إىل احلديــث مــن األفــكار والتجــارب.
كــا قــد تفتــح هــذه الدراســة املجــال أمــام دراســات 
جديــدة ختصــص بحثهــا حــول الدومجاتيــة  مــن خالل 
دراســة الدومجاتيــة مــع متغــرات أخــرى ذات عالقــة. 

ثانيًا: األمهية التطبيقية:
تتضح األمهية التطبيقية للدراسة يف النقاط اآلتية:

يف ضــوء نتائــج الدراســة احلاليــة وتوصياهتــا . 1
الدومجاتيــة  إبــراز مفهــوم  الباحثــان يف  يأمــل 
ــة  ــة ومعرف ــاط الطلب ــني أوس ــاره ب ــبة انتش ونس

داللــة متغراتــه.
هيئــة . 2 أعضــاء  الدراســة  هــذه  ُتوجــه  قــد 

العاملــني  النفســيني  التدريــس، واألخصائيــني 
بمراكــز اإلرشــاد النفــي والتوجيــه اجلامعــي 
الرامــج  إعــداد  يف  األكاديميــني،  واملرشــدين 
ــىل  ــني ع ــة الدومجاتي ــة للطلب ــادية والعالجي اإلرش
أســس علميــة ســليمة؛ ممــا َسُيســِهم بشــكل 
ــم  ــي، وتفاعله ــم العلم ــني حتصيله ــال يف حتس فع
االجتاعــي؛ ممــا ينعكــس عــىل حياهتــم االجتاعية 

واألرسيــة مســتقباًل.
يف . 3 تســهم  الدومجاتيــة  درجــة  انتشــار  معرفــة 

ــة  ــاد والوقاي ــج اإلرش ــر برام ــم أث ــا بتقيي معرفتن
ــلوك  ــىل س ــا ع ــة، وأثره ــا اململك ــت هب ــي قام الت

التطــرف واالنغــالق بــني أوســاط الشــباب.
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مصطلحات البحث:

Dogmatism : الدومجاتية
بالّتشــدد،  الدومجاتيــة  روكيــش  يعــرف    
الشــخص  وأن  التفكــر،  يف  واجلمــود  واالنغــالق 
الدومجــايت هــو الشــخص املتشــدد، الــذي حيمــل 
أفــكارًا وتصــورات جامــدة، ويــرى أن خصائــص 
الدومجاتيــة متتــد عــىل خــط متصــل ذي قطبــني؛ 
ــو  ــر: ه ــه، واآلخ ــىل درجات ــالق يف أع ــا: االنغ أحدمه
 .)Rokeach,1960( درجاتــه  أعــىل  يف  االنفتــاح 
ــا يف  ــة إجرائي ــرف الدومجاتي ــي: تع ــف اإلجرائ  التعري
ــا  ــل عليه ــي حيص ــة الت ــا الدرج ــة بأهن ــة احلالي الدراس
مقيــاس  عــىل  االســتجابة  خــالل   مــن  الطالــب 

الدومجاتيــة املســتخدم يف هــذه الدراســة.

حدود الدراسة: 
تتحدد الدراسة يف ضوء املحددات اآلتية:

احلــد املوضوعــي: تقتــر الدراســة احلاليــة عــىل 
تنــاول متغــر الدومجاتيــة.

ــي:  ــالب جامعت ــة بط ــدد الدراس ــري: تتح ــد الب احل
ــور  ــة، الذك ــة املجمع ــالب جامع ــعود ، وط ــك س املل
واإلنــاث، ممــن هــم عــىل مقاعــد الدراســة يف مرحلــة 

ــوس. البكالوري

ــة  ــات جامع ــة بكلي ــق الدراس ــم تطبي ــكاين: ت ــد امل احل
امللــك ســعود يف الريــاض ، وكليــات جامعــة املجمعــة 

باملجمعــة.

ــل  ــالل الفص ــة خ ــق الدراس ــم تطبي ــاين: ت ــد الزم احل
الــدرايس األول مــن العــام 2021/2020.

اإلطار النظري:
 Rokeash  ( يــرى  كــا  الدومجاتيــة  مفهــوم  يشــر 
ــو  ــر، وه ــة يف التفك ــة منغلق ــط وطريق 1960(إىل نم

أســلوب عقــيل يتســم بالتفكــر اجلامــد، يمتــد يف 
شــخصية الفــرد عــىل متصــل لــه قطبــان: االنغــالق يف 

طــرف، وعــىل الطــرف اآلخــر االنفتــاح، ويقــوم هــذا 
ــرة  ــب،  والنظ ــا: التعص ــن، مه ــىل عنري ــوم ع املفه
ــني  ــراد  الدومجاتي ــل األف ــدم حتم ــىل ع ــلطية، وع التس
لآلخريــن الذيــن خيتلفــون معهــم، يف حــني يتســاحمون 
ــا  ــم. ك ــم ومعتقداهت ــس أفكاره ــون نف ــن حيمل ــع م م
يــرى )Brown,2007( أن الدومجاتيــة هــي متســك 
ــر  ــورة غ ــا بص ــون هب ــي يؤمن ــدات الت ــراد باملعتق األف
 Hunter & Morag( يــرى  بينــا  للنقــاش.  قابلــة 
ــلوب  ــو أس ــدد، وه ــي التش ــة ه 1998 ( أن الدومجاتي

ــل  ــىل تقب ــدرة ع ــدم الق ــم بع ــر، ويتس ــق يف التفك مغل
التــي ختتلــف عــن  اآلراء واألفــكار واملعتقــدات  
قناعــات اآلخــر. ويشــر)  Lohman )2010  إىل أن 
الدومجاتيــة هــي عــدم القــدرة عــىل تغيــر االجتاهــات 
واألفــكار عندمــا يتطلــب األمــر ذلــك، وهــي تصيــب 
الوظائــف املعرفيــة، وبخاصــة عمليــة اإلدراك، عندمــا 
تفتقــد القــدرة عــىل إدراك تغيــر األشــياء عنــد تغيــر 
ــه  ــر ط ــة.  وينظ ــا املوضوعي ــا، أو رشوطه مواصفاهت
ــة،  ــة عقدي ــن زاوي ــة م ــوم الدومجاتي )1993( إىل مفه
أو دينيــة، فيعرفهــا بأهنــا: اجلمــود عنــد اعتقــاد معــني، 
أو عقيــدة معينــة، أو مذهــب أو فكــر معــني دون ســند 
منطقــي، أو مــرر عقــيل يســوغ ذلــك، ويصعــب 
زحزحــة الفــرد عــن موقفــه، أو معتقــده مهــا ســيقت 
ــو  ــا ه ــه،  ك ــق يناقض ــه، أو منط ــة تدحض ــن أدل ــه م ل
احلــال بالنســبة ألصحــاب االجتاهــات السياســية، 
بــركات  وأشــار  واملتطرفــة.  اجلامــدة،  واملذهبيــة 
ــز  ــرد العاج ــو الف ــايت ه ــرد الدومج )2009( إىل أن الف
عــن تغيــر وجهــة نظــره، ووضــع نفســه مــكان 
لديــه  نظــره، وأن  لفهمــه، وفهــم وجهــة  اآلخــر 
ــىل  ــالق ع ــاز باالنغ ــة، ويمت ــة الفكري ــا يف املرون نقًص
اآلخــر، والذاتيــة، واملركزيــة يف اختــاذ القــرار. ويؤكــد 
ينظــرون  الدومجاتيــني  Doyle )2014 أن األفــراد   (
لــآلراء والتخمينــات التــي لدهيــم عــىل أهنــا حقائــق، 
ــكل  ــات بش ــك اآلراء، والتخمين ــع تل ــون م ويتعامل
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متشــدد. وعــرف الشــحات )2012( الدومجاتيــة بأهنا: 
ــتناد إىل  ــق دون االس ــني املطل ــازم، واليق ــاد اجل االعتق
براهــني يقينيــة، وإنــكار اآلخــر، ورفــض تقبــل رأيــه.
        وتــؤدي الدومجاتيــة إىل ســوء فهــم الــذات، 
اخلارجــي،  والضبــط  العقــاب،  نحــو  والتوجــه 
ــا  ــني أن انخفاضه ــة، يف ح ــلطة اجلاع ــوع لس واخلض
ــوم  ــة، وبمفه ــة العقلي ــون باملرون ــة يتمتع ــل الطلب جيع
ــة،  ــم املعرفي ــط قدراهت ــىل ضب ــدرة ع ــايب، وق ذات إجي
ــة،  ــف الضاغط ــة يف املواق ــد املواجه ــاعرهم عن ومش

.)Altemeyer,2002( الصعبــة  واملهــات 
         والدومجــايت فــرد ال يســتجيب بشــكل مالئــم 
خلصائــص املوقــف اإلدراكــي، وهــو يقــع حتــت 
تأثــر نظــام مغلــق، ويظهــر عليــه الســلوك العــدواين، 
باآلخريــن  مقارنــة  املرغوبــة  غــر  والســلوكات 
ــو  ــيا نح ــًؤا نفس ــه هتيُّ ــا أن لدي ــني، ك ــر الدومجاتي غ
االضطــراب ملــا حيملــه مــن أفــكار متشــددة، ومغلقــة 
ومتطرفــة. ويــرى)Ige )2017 أن الدومجاتيــة أحــد 
مواقــف،  خلــف  تقــف  التــي  القويــة  املنبئــات 
ــة  ــا البيئ ــو قضاي ــالب نح ــكام الط ــات، وأح واجتاه
املــدين يف نيجريــا، وأن هــذه األفــكار  واملجتمــع 
ــات  ــالل البيئ ــن خ ــالب م ــا الط ــدات يأخذه واملعتق
 Block and   2009( ويــرى  فيهــا.  نشــؤوا  التــي 
Kramer (أن املعتقــدات الدومجاتيــة حيملهــا الفــرد 

للمحافظــة عــىل نفســه ووجــوده، وأنــه يعتقــد بدورهــا 
يف املحافظــة عليــه وعــىل حياتــه، ولذلــك مــن الصعب 

ــا.  ــىل عنه ــه أن يتخ علي
ويالحــظ الباحثــان مــن خــالل االطــالع عــىل األدب 
النظــري أن الدومجاتيــة جتعــل األفــراد يتمســكون 
الرؤيــة  ويفتقــدون  عنهــا،  حييــدون  وال  بآرائهــم، 
للموضوعــات  واملوضوعيــة  والشــاملة  الواعيــة 
األخــرى،  احلياتيــة  واملواقــف  ككل،  وللموقــف 
بــل وحتــى املعيقــات التــي يواجهوهنــا يف احليــاة؛ 
ــاع  ــره، والدف ــة تغي ــرأي، وصعوب ــك بال ألن التمس

ــح  ــم الصحي ــم الفه ــليًا يفقده ــر س ــه وإن كان غ عن
ــي  ــلوكية الت ــكالت الس ــر املش ــذا تكث ــداث؛ ول لألح
ــا. ــم ثانًي ــل معه ــن يتعام ــم أوالً، وم ــا ه ــون منه يعان
 ومــن األمهيــة بمــكان اإلشــارة إىل أنــه يف ثقافتنــا 
ــر التعبــر عــن قــوة املعتقــد  ــة واإلســالمية يعت العربي
بعكــس  اجتاعيــا،  املقبولــة  املعايــر  مــن  جــزًءا 
ــراءة  ــد ق ــذا ينبغــي احلــذر عن ــات األخــرى؛ ول الثقاف
نتائــج الدراســات التــي تقيــس الدومجاتيــة يف جمتمعنــا.

خصائص الشخص الدومجايت: 
مــن  بمجموعــة  الدومجــايت  الشــخص  يتصــف 

منهــا: اخلصائــص 
امليــل الرسيــع لرفــض أي دليــل أو حجــة ختالــف 
معتقداتــه، وامليــل يف النظــر لألمــور عــىل أهنــا أبيــض 
ــه يف املعتقــد  ــن املخالفــني ل أو أســود، وهيمــل اآلخري

.)Doyle,2014( ــل ــار دوي ــا أش ك
كــا يمتــاز بالنظــرة املتشــددة للحيــاة، وعــدم التســامح 
ــار  ــا أش ــه ك ــة ملعتقدات ــدات املعارض ــع ذوي املعتق م
ــوض،  ــال الغم ــدم احت ــر )Milner,2003(. وع مايلن
إىل  الوصــول  يف  املناقشــات  إقفــال  يف  والرسعــة 
اســتنتاجات عــن املجــاالت، أو املوضوعــات املعقــدة، 
ــر،  ــاس التغي ــي أس ــا ه ــد بأهن ــوة، ويعتق ــن بالق ويؤم
اجتاعيــة  غــر  وســلوكيات  عدائيــة،  ويمتلكــون 
مقارنــة باآلخريــن غــر اجلامديــن كــا أشــار فرانــدو 
 Ferrando, Fabia & Urbano(  و فابيــا واوربانــو
ــون  ــن ال يؤمن ــخاص الذي ــن األش ــر م 2016(. وينف

ــع  ــد أن اقتن ــه بع ــر رأي ــب تغي ــه، ويصع ــن ب ــا يؤم ب
ــخص  ــف الش ــك يتص ــهري،2006(. كذل ــه )الش ب
الدومجــايت بصفــات مــن مثــل: الوقــوف عنــد اعتقــاد 
معــني دون ســند منطقــي أو مــرر عقــيل، وصعوبــة يف 
ــايت إىل  ــخص الدومج ــل الش ــث يمي ــرأي، حي ــر ال تغي
الثبــات وعــدم الزحزحــة عــن الــرأي مهــا ســيق لــه 

.)Brown, 2007( ــراون ــر ب ــا ذك ــة ك ــن أدل م
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كــا يالحــظ التطــرف عنــد الشــخص الدومجــايت 
ــاه  ــب االجت ــدى صاح ــد، أو ل ــب ويف املعتق يف املذه
أن  كــا  االجتاعي)طــه،1993(.  أو  الســيايس، 
الدومجاتيــني أكثــر غضًبــا وعدوانيــة مــن بقيــة األفــراد 
ــن،  ــتفزاز اآلخري ــون الس ــن، ويميل ــني اآلخري العادي
وعمــل مشــكالت ســلوكية معهــم، كــا أظهــروا 
مســتويات مــن االكتئــاب أكثــر مــن غرهم، وأن ســمة 
التشــدد تــزداد مــع ضعــف املهــارات االجتاعيــة، وقلة 
ــل  ــم أق ــرد، وه ــل للف ــدين الدخ ــي، وت ــق النف التواف
تســاحمًا مــع اآلخريــن، وخاصــة ممــن خيالفوهنــم املعتقد 
 Seals & Young( ــج ــيلز ويون ــر س ــا ذك ــرأي ك وال

 .)2003

عالقة الدومجاتية ببعض املتغريات:
          متــت دراســة العالقــة بــني الدومجاتيــة، وبعــض 
بعــض  أو  االجتاعيــة،  أو  الشــخصية،  املتغــرات 
املهــارات احلياتيــة األخــرى ممــا يشــر إىل أمهيــة 
املوضــوع وارتباطــه مــع متغــرات أخــرى ذات عالقــة 
ــش  ــدرس روكي ــة، ف ــخصية واالجتاعي ــاة الش يف احلي
بالتعصــب  الدومجاتيــة  عالقــة    Rokeach )1960(
ــر  ــن. ودرس الدردي ــاه اآلخري ــامح جت ــف التس وضع
الناقــد، ومفهــوم  التفكــر  )1994( العالقــة بــني 
الــذات والدومجاتيــة لــدى طــالب اجلامعــة، وأشــارت 
نتائــج الدراســة إىل عالقــة ســلبية بــني التفكــر الناقــد، 
والدومجاتيــة، كــا أشــارت الدراســة كذلــك إىل عالقــة 

ــذات. ــوم ال ــني مفه ــة وب ــني الدومجاتي ــلبية ب س
الدومجاتيــة   )2016( شــندي  أبــو  دراســة  ويف     
ــارت  ــر، أش ــلوب التفك ــية وأس ــا بالنرجس وعالقته
نتائــج الدراســة إىل عالقــة طرديــة دالــة إحصائيــًا  
ــر )2008(  ــية. ودرس جاب ــة والنرجس ــني الدومجاتي ب
ــا درس  ــكالت. ك ــل املش ــارة ح ــع مه ــة م الدومجاتي
ــايل،  ــزان االنفع ــع االت ــة م ــي )2019( الدومجاتي بيوم
حيــث أشــارت نتائــج الدراســة إىل عالقــة ســلبية 

بــني املتغريــن. وتناولــت دراســة احلــريب)2003( 
الدومجاتيــة مــع أنــاط التعلــم. ودرس الركيبــات 
ــئة  ــط التنش ــع نم ــة م ــرة )2016( الدومجاتي واجلعاف
الوالديــة، حيــث أشــارت النتائــج إىل أن مســتوى 
الدومجاتيــة يقــل مــع  نمــط التنشــئة الديمقراطيــة 
والدافــئ، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة بــني 
ــاس  ــا درس عب ــرى. بين ــاط األخ ــع األن ــن م املتغري
ــية  ــرات نفس ــع متغ ــة م ــم )2015( الدومجاتي وملح
ــج  ــارت النتائ ــة، وأش ــاب والعدائي ــب واالكتئ كالغض
إىل وجــود معامــالت ارتبــاط مرتفعــة بــني املتغــرات 
املذكــورة. كــا درســت الفارســية)2019( الدومجاتيــة 
مــع التفكــر الناقــد، وأشــارت النتائــج إىل تشــابه مــع 
ــني  ــلبية ب ــة س ــود عالق ــر )1994( بوج ــج الدردي نتائ
ــة بــني  ــد )2018( العالق ــن محي املتغريــن. وبحثــت ب
ــاة  ــة والتفــاؤل والتشــاؤم والرضــا عــن احلي الدومجاتي
ــود  ــج إىل وج ــارت النتائ ــث أش ــذات، حي ــر ال وتقدي
عالقــة ارتبــاط إجيابيــة بــني كل مــن الدومجاتيــة، 
ــة  ــود عالق ــاؤل، وإىل وج ــاة والتف ــن احلي ــا ع والرض
ارتباطيــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــني الدومجاتيــة 
وكلٍّ مــن تقديــر الــذات والتشــاؤم لــدى طــالب 
 Endo )2000 (اجلامعة.كــا أشــارت دراســة انــدو
إىل أن الطالــب اجلامــد ذهنًيــا منخفــض يف درجــة 
أقــل عــىل حــل  التحصيــل وأقــل مرونة،وقــدرة 

املشــكالت.

النظريات النفسية املفرسة للدومجاتية:
        هنــاك عــدد مــن النظريــات النفســية املفــرسة 
ــيل  ــاه التحلي ــاب االجت ــرى أصح ــث ي ــة حي للدومجاتي
ــه يف  ــه، وطريقت ــه بوالدي ــالل عالقت ــن خ ــرد م أن الف
حــل رصاعاتــه، ينشــأ لديــه نــوع مــن التفكــر الــذي 
لســلوكه  املوجــه  ويصبــح  عنــه،  ويدافــع  يتقبلــه 
ــر  ــل تأث ــاة بفع ــة حي ــلوب وطريق ــه كأس ــن ب ويؤم
العوامــل الشــعورية، والــال شــعورية التــي توجــه 
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ســلوكه، ويــرى أصحــاب نظريــة التعلــم االجتاعــي: 
ــن  ــراد األرسة، أو الوالدي ــد أف ــل ألح ــد الطف أن تقلي
ــر،  ــن التفك ــوع م ــذا الن ــور ه ــبب يف  ظه ــو الس ه
بينــا يــرى أصحــاب االجتــاه الســلوكي أن التعزيــز، أو 
اإلمهــال الــذي حيصــل عليــه الفــرد هــو املوجــه هلــذا 
ــة  ــة الدومجاتي ــة الدينامي ــرس النظري ــا تف ــلوك. ك الس
ــا:  ــخصية، مه ــن يف الش ــود مؤرشي ــاس وج ــىل أس ع
التســلطية، ومنحــى اإلحبــاط  الشــخصية  منحــى 
ــة،  ــم بالتقليدي ــلطية تتس ــخصية التس ــدوان، فالش والع
ــلطي،  ــدوان التس ــة، والع ــات التقليدي ــل للارس واملي
واألفــكار  والتطــر،  الــذايت،  التأمــل  ومعارضــة 
النمطيــة، والقــوة واخلشــونة التدمريــة، وتنعكــس 
ــوار،  ــادة للح ــلوكيات مض ــىل س ــات ع ــذه الصف ه
وعــدم تقبــل اآلخــر، وينظــر هــذا املنحــى بــأن 
ــس  ــي التنفي ــية، وه ــة نفس ــؤدي وظيف ــة ت الدومجاتي
ــة،  ــدوان وكراهي ــن ع ــخص م ــدى الش ــد ل ــا يوج ع

وإحبــاط مكبــوت )جــون،2000 (. 
ــة  ــي نظري ــة فه ــات النظري ــدث االجتاه ــا أح          أم
 Dogmatism-Belief(أنســاق املعتقــدات لروكيــش
العقــول  األفــراد ذوي  أن  يــرى  وفيهــا   ،)System

اجلديــدة  األفــكار  يرفضــون  الدومجاتيــني  املغلقــة 
ــكون  ــا، ويتمس ــاندة هل ــة املس ــوة األدل ــن ق ــم م بالرغ
بمعتقداهتــم القديمــة حتــى وإن ثبــت خطؤهــا، فالفرد 
ــة  ــه موجه ــكاره، وأعال ــًا ألف ــرف تبع ــل ويت يعم
ــَز روكيــش بــني  ــه. وقــد مّي بفكــره واعتقــاده وتوقعات
ــه  ــح: وفي ــر املنفت ــا: التفك ــر، مه ــن التفك ــني م نوع
يكــون أســلوب التفكــر نامًيــا ومتطــوًرا، هيتــم بمعرفة 
أفــكار األفــراد ومعتقداهتــم، حيــث يكــون لــدى 
الفــرد القــدرة عــىل تغيــر أفــكاره بنفســه إذا مــا ثبــت 
أهنــا خاطئــة. والتفكــر املنغلــق: وفيــه يكــون أســلوب 
ــو  ــر، فه ــا للتغي ــبيًا، ومقاوًم ــا نس ــًدا وثابًت ــرد جام الف
ــل  ــتطيع تقب ــس، وال يس ــوض أو اللب ــل الغم ال يتحم
أفــكار غــره أو يتفهمهــا، وتتميــز اســتجاباته إمــا 

ــكار دون  ــق لألف ــض املطل ــق، أو الرف ــول املطل بالقب
تفكــر فيهــا ) Rokeach,1979 (. وهنــاك نظريــة 
ــرتض أن  ــة تف ــذه النظري ــات وه ــني اجلاع ــراع ب ال
ــة  ــات تعصبي ــر اجتاه ــد تث ــات ق ــني اجلاع ــراع ب ال
ــة  ــح خاص ــة مصال ــكل مجاع ــث ل ــا، حي ــة بينه متبادل
ــىل  ــرى ع ــات األخ ــر للجاع ــة تنظ ــا، وكل مجاع هب
أهنــا تشــكل هتديــًدا هلــا؛ ممــا يشــكل عــداء عنــد هــذه 
ــة  ــارت دراس ــا أش ــرى ك ــات األخ ــة للجاع اجلاع

    .)  Rokeach,2015( روكيــش 

الدراسات السابقة:
تــم االطــالع عــىل عــدد مــن الدراســات التــي تناولــت 

موضــوع الدومجاتيــة يمكــن عرضهــا كــا يأيت: 
ــراون )Brown,2007( إىل  ــة ب ــت دراس هدف    
بحــث العالقــة بــني الذاكــرة العاملــة بنظــام املعتقدات 
ــن  ــة م ــة الدراس ــت عين ــة، وتكون ــة، واملنغلق املنفتح
مقيــاس  عليهــم  طبــق   ، جامعــيٍّ طالــٍب   )200(
الذاكــرة العاملــة، ومقيــاس الدومجاتّيــة لروكيــش، 
ــني  ــالب ب ــاط س ــة إىل ارتب ــج الدراس ــارت نتائ وأش
ــج  ــارت نتائ ــا أش ــة، ك ــرة العامل ــة، والذاك الدومجاتّي
باجلنــس،  ترتبــط  ال  الدومجاتيــة  أن  إىل  الدراســة 
والعمــر واملســتوى التعليمــي، أو املذهــب الدينــي، أو 

األكاديمــي. التخصــص 
       وهدفــت دراســة بــركات)2008( إىل بحــث 
العالقــة بــني اجلمــود الذهنــي )الدومجاتيــة(، وعالقتها 
ــدرايس  ــل ال بالقــدرة عــىل حــل املشــكالت والتحصي
ــت  ــية ،وتكون ــة األساس ــة املرحل ــدى طلب ــس ل واجلن
ــة  ــًة يف مدين ــا وطالب ــن )240( طالًب ــة م ــة الدراس عين
ــن  ــات م ــت البيان ــة، مجع ــطني املحتل ــرم يف فلس طولك
خــالل مقاييــس الدراســة .وأشــارت نتائــج الدراســة 
إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة ســلبية بــني اجلمــود 
ــدم  ــكالت، وإىل ع ــل املش ــىل ح ــدرة ع ــي والق الذهن
ــس،  ــرات اجلن ــزى ملتغ ــة تع ــروق ذات دالل ــود ف وج
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ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــة، وإىل وج ــة التعليمي واملرحل
تعــزى لصالــح الطلبــة ذوي املعــدالت الرتاكميــة 

ــة.  املنخفض
 ويف دراســة جابــر )2008( التــي هدفــت إىل التعــرف 
عــىل مســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعة القادســية 
ــة  ــتوى الدومجاتي ــروق يف مس ــة الف ــراق، ومعرف يف الع
باختــالف متغــرات الدراســة لــدى عينــة مكونــة مــن 
ــة اجلامعــة، أشــارت  ــٍة مــن طلب ــٍب وطالب )300( طال
الدراســة إىل أنَّ أفــراد عينــة الدراســة يميلــون إىل 
الدومجاتيــة، وأن اإلنــاث أكثــر دومجاتيــة مــن الذكــور.
           وتناولــت دراســة الفارســية )2010( العالقــة بني 
ــة  ــي الرتبي ــدى معلم ــة ل ــد، والدومجاتي ــر الناق التفك
اإلســالمية يف منطقــة الباطنــة بســلطنة عــان، تكونــت 
عينــة الدراســة مــن )242( معلــًا ومعلمــًة، وتــم مجــع 
البيانــات منهــم مــن خــالل اســتخدام مقيــاس التفكــر 
مــن  التأكــد  بعــد  الدومجاتيــة،  ومقيــاس  الناقــد، 
خصائصهــا الســيكومرتية، وأشــارت نتائــج الدراســة 
ــي  ــدى معلم ــة ل ــن الدومجاتي ــط م ــتوى متوس إىل مس
الرتبيــة اإلســالمية بمنطقــة الباطنــة، وإىل عــدم وجــود 
فــروق يف مســتوى الدومجاتيــة تعــزى للنــوع وللخــرة، 
ووجــود عالقــة ارتبــاط ســلبية  ضعيفــة بــني التفكــر 

الناقــد والدومجاتيــة.
ــت  ــي هدف ــحات )2012( الت ــة الش ــا دراس          أم
ــل  ــارة ح ــذات ومه ــر ال ــروق يف تقدي ــة الف إىل معرف
ــة  ــي الدومجاتي ــي ومنخف ــدى مرتفع ــكالت، ل املش
مــن طلبــة اجلامعــة يف حمافظــة بنهــا بجمهوريــة مــر 
ــا  ــة الدراســة مــن )198( طالًب ــة، فتكونــت عين العربي
وطالبــًة تــم تطبيــق مقيــاس روكيــش الدومجاتيــة 
ــايس  ــة إىل مقي ــة، باإلضاف ــة الدراس ــراد عين ــىل أف ع
ــج  ــارت النتائ ــكالت، وأش ــل املش ــذات وح ــر ال تقدي
إىل وجــود فــروق يف مســتوى الدومجاتيــة لصالــح 
ــج  ــارت نتائ ــة، وأش ــات األدبي ــة الكلي ــاث، وطلب اإلن
ــذات، وحــل  ــر ال ــروق يف تقدي ــك إىل ف الدراســة كذل

ــة.  ــي الدومجاتي ــح منخف ــكالت لصال املش
الدومجاتيــة   )2014( عليــان  درســت  كــا           
ــة  ــدى طلب ــاة ل ــودة احلي ــا بج ــا، وعالقته ــوة األن وق
ــالل  ــن خ ــات م ــت البيان ــزة، ومجع ــات يف غ اجلامع
ــاس  ــا، ومقي ــوة األن ــاس ق ــة ومقي ــاس الدومجاتي مقي
ــود  ــة إىل وج ــج الدراس ــارت نتائ ــاة، وأش ــودة احلي ج
عالقــة ارتبــاط ســالبة بــني الدومجاتيــة وجــودة احليــاة 
ــروق ذات  ــود ف ــود وج ــدم وج ــا، وإىل ع ــوة األن وق
ــض  ــة منخف ــر الدومجاتي ــزى ملتغ ــة تع ــة إحصائي دالل
اجلامعــة،  يف  الطالــب  حيــاة  جــودة  يف  مرتفــع   -
ــة  ــي الدومجاتي ــني منخف ــة ب ــروق دال ــود ف وإىل وج
احليــاة  جــودة  متغــر  مــع  الدومجاتيــة  ومرتفعــي 

لصالــح منخفــي الدومجاتيــة.
وهدفــت دراســة مــرة وعبــد اهلل )2015( إىل التعــرف 
عــىل مســتوى الدومجاتيــة، وعالقته بمتغــرات اجلنس، 
والتخصــص لــدى طلبــة جامعــة بغــداد، واختــار 
ــٍة،  ــٍب وطالب ــن )300( طال ــة م ــة مكون ــان عين الباحث
ــن  ــع م ــتوى مرتف ــة إىل مس ــج الدراس ــارت نتائ وأش
ــود  ــدم وج ــة، وإىل ع ــة اجلامع ــدى طلب ــة ل الدومجاتي
للجنــس،  تعــزى  الدومجــايت  التفكــر  يف  فــروق 

ــدرايس. ــص ال والتخص
ــت  ــي هدف ــم )2015( الت ــاس وملح ــة  عب ويف دراس
ــة  ــكل مــن العدائي ــة ل إىل التعــرف عــىل القــدرة التنُبِئي
والغضــب واالكتئــاب يف ســمة التشــدد يف الــرأي 
ــني يف األردن،  ــن املراهق ــة م ــدى عين ــة( ل )الدومجاتي
وعالقتــه بتقديــر الــذات لدهيــم، وتكونــت عينــة 
ومجــع  وطالبــًة،  طالبــًا   )1019( مــن  الدراســة 
الباحثــان البيانــات مــن خــالل مقاييــس الدراســة بعــد 
التأكــد مــن صدقهــا وثباهتــا، وأشــارت نتائجهــا إىل أن 
ــة،  ــة والغضــب قــد فــرّسا التبايــن يف الدومجاتي العدائي
ــا  ــرأي، ك ــدد يف ال ــر يف التش ــر األك ــا األث وكان هل
يف  فروًقــا  هنــاك  أنَّ  إىل  الدراســة  نتائــج  أشــارت 
ــاث. ــح اإلن ــس لصال ــر اجلن ــزى ملتغ ــة تع الدومجاتي
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ــت إىل  ــة هدف ــندي )2016( بدراس ــو ش ــام أب ــا ق ك
ــني  ــة ب ــة، والعالق ــتوى الدومجاتي ــىل مس ــرف ع التع
نمــط التفكــر، ومســتوى النرجســية لــدى طلبــة كليــة 
ــة  ــار عين ــروا( يف األردن، واخت ــة واآلداب)األون الرتبي
مكونــة مــن )204( طــالب وطالبــات مــن الكليتــني، 
ومجــع البيانــات مــن خــالل مقيــايس الدومجاتيــة 
ــي  ــي االرتباط ــج الوصف ــتخدًما املنه ــية، مس والنرجس
لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة، وأشــارت نتائــج 
الدراســة إىل مســتوى منخفــض مــن الدومجاتيــة لــدى 
ــة  ــل دومجاتي ــاث أق ــة، وأن اإلن ــة الدراس ــراد عين أف
ــة  ــة اآلداب أقــل دومجاتي ــة كلي مــن الذكــور، وأن طلب
ــية  ــنة الدراس ــة الس ــة، وأن طلب ــة الرتبي ــة كلي ــن طلب م
األوىل هــم األعــىل دومجاتيــة، وأن أقــل دومجاتيــة هــم 
طلبــة املســتوى الــدرايس الرابــع، وبخصــوص املعــدل 
الرتاكمــي أشــارت نتائــج الدراســة إىل أن األعــىل 
ــة هــم ذوو املعــدل املتــدين واملتوســط، وأن  دومجاتي
ــاز. ــي املمت ــدل الرتاكم ــم ذوو املع ــة ه ــل دومجاتي األق
        كــا أجــرت اخلشــان )2016( دراســة هدفــت إىل 
معرفــة شــيوع درجــة الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعــة 
ــني  ــة ب ــم، والعالق ــة لدهي ــتوى الدومجاتي ــه، ومس مؤت
أنــاط الشــخصية والدومجاتيــة لــدى الطلبــة. وتكونت 
عينــة الدراســة مــن )995( طالًبــا وطالبــًة مــن طــالب 
مقيــاس  خــالل  مــن  البيانــات  مجعــت  اجلامعــة، 
ــة( )1987(،  ــو ناهي ــل )أب ــن قب ــرب م ــش املع روكي
ــة  ــتوى الدومجاتي ــة إىل أن مس ــج الدراس ــارت نتائ وأش
لــدى طلبــة جامعــة مؤتــة كان متوســًطا، كــا أظهــرت 
ــة  ــة إحصائي ــلبية ذات دالل ــة س ــود عالق ــج وج النتائ
بــني مجيــع أنــاط الشــخصية، والدومجاتيــة ماعــدا 
ــخصية  ــت الش ــا كان ــة، بين ــخصية املخلص ــط الش نم

ــايب. ــاط إجي ــردة ذات ارتب املنف
ــت إىل  ــة هدف ــالمة )2017( دراس ــرى س            وأج
ــاؤل  ــا بالتف ــة وعالقته ــني الدومجاتي ــة ب ــف العالق كش
والتشــاؤم واالجتــاه نحــو التحديــث لــدى طلبــة 

اجلامعــة يف غــزة، وأشــارت نتائــج الدراســة إىل وجــود 
عالقــة بــني الدومجاتيــة والتفــاؤل والتشــاؤم، كــا 
توجــد عالقــة ارتبــاط ســالبة بــني الدومجاتيــة واالجتــاه 
داللــة  ذات  فــروق  توجــد  وال  التحديــث،  نحــو 
ــس،  ــرات: اجلن ــزى ملتغ ــة تع ــة يف الدومجاتي إحصائي
واملســتوى التعليمــي، والرتتيــب امليــالدي، واملســتوى 
االقتصــادي، بينــا أشــارت النتائــج إىل وجــود فــروق 

ــة. ــزى للجامع ــة تع ــة إحصائي ذات دالل
          ويف دراســة إجيــي) Ige )2017 التــي هدفــت 
ــات  ــر يف الترف ــة التفك ــة مراجع ــىل كيفي ــرف ع التع
ــة،  ــة واملدني ــا االجتاعي ــض القضاي ــاه بع ــة جت الطالبي
تكونــت عينــة الدراســة مــن )167( طالبــًا يف املرحلــة 
ــرر  ــدي يف مق ــكل قص ــم بش ــم اختياره ــة، وت الثانوي
ــق  ــا، وطب ــوب نيجري ــال وجن ــة ش ــة االجتاعي الرتبي
ــات  ــة، واالجتاه ــة: الدومجاتي ــس الدراس ــم مقايي عليه
ــارت  ــد، وأش ــر الناق ــة، والتفك ــف املدني ــال املواق حي
نتائــج الدراســة مــن خــالل حتليــل االنحــدار اخلطــي 
إىل أن االســتبداد والدومجاتيــة يمكــن التنبــؤ هبــا 
ــالب،  ــة للط ــات املدني ــف واالجتاه ــالل املواق ــن خ م
ــج  ــد يف مناه ــر الناق ــني التفك ــث بتضم وأوىص الباح

ــية.  ــة الدراس الطلب
ــىل  ــرف ع ــح )2018( إىل التع ــة صال ــت دراس  وهدف
عالقــة الدومجاتيــة الدينيــة بفقــدان الثقــة املتبادلــة 
لــدى طلبــة كليــة اآلداب يف جامعــة القادســية، واختار 
الباحــث عينــة بلغــت )200( طالــٍب وطالبــٍة بالطريقة 
ــة  ــايس الدراس ــق مقي ــم تطبي ــة، وت ــوائية الطبقي العش
ــة إىل  ــج الدراس ــارت نتائ ــة، وأش ــة الدراس ــىل عين ع
ــة بــني  ــة الديني وجــود مســتوى مرتفــع مــن الدومجاتي
ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــة، وال يوج ــة الدراس ــراد عين أف
الدومجاتيــة  يف  واإلنــاث  الذكــور  بــني  إحصائيــة 
الدينيــة، كــا أشــارت نتائــج الدراســة إىل وجــود عالقة 
ارتبــاط موجبــة بــني الدومجاتيــة الدينيــة وفقــدان الثقــة 
االجتاعيــة، وأن الطلبــة ذوي الدومجاتيــة املرتفعــة أكثر 
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ــة ذوي  ــن الطلب ــة م ــة املتبادل ــة االجتاعي ــا للثق فقداًن
ــة.   ــة املنخفض ــة الدومجاتي الثق

ــف  ــد )2018( إىل الكش ــن محي ــة ب ــت دراس ــا هدف ك
ــر  ــاة وتقدي ــن احلي ــا ع ــة بالرض ــة الدومجاتي ــن عالق ع
الــذات، والتفــاؤل والتشــاؤم لــدى طلبــة جامعــة 
امللــك ســعود، والتعــرف عــىل مــدى إســهام كل 
ــاؤل  ــذات، التف ــر ال ــاة، تقدي ــن احلي ــا ع ــن )الرض م
والتشــاؤم( يف التنبــؤ بالفكــر الدومجــايت لــدى الطلبــة، 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )669( طالًبــا وطالبــًة، 
ــي،  ــي االرتباط ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الباحث واس
ــة  ــاس الدومجاتي ــالل مقي ــن خ ــات م ــت البيان ومجع
روكيــش املعــرب مــن قبــل أبــو ناهيــة )1987(، 
ومقيــاس الرضــا عــن احليــاة، والقائمــة العربيــة 
ــاس  ــق )1996(، ومقي ــد اخلال للتفــاؤل والتشــاؤم عب
 ،)Hudson,1994( هادســون  ل  الــذات  تقديــر 
وأشــارت نتائــج الدراســة إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة 
ــة، وكلٍّ  ــني الدومجاتي ــة ب ــة إحصائي ــية ذات دالل عكس
ــالب  ــدى ط ــاؤل ل ــاة، والتف ــن احلي ــا ع ــن الرض م
ــة ذات  ــة طردي ــة ارتباطي ــود عالق ــة، وإىل وج اجلامع
داللــة إحصائيــة بــني الدومجاتيــة وكلٍّ مــن تقديــر 
كــا  اجلامعــة،  طــالب  لــدى  والتشــاؤم  الــذات 
ــروق  ــود ف ــك إىل وج ــة كذل ــج الدراس ــارت نتائ أش
ــن  ــا ع ــة، الرض ــن )الدومجاتي ــا يف كلٍّ م ــة إحصائيًّ دال
ــزى  ــاؤم( تع ــاؤل والتش ــذات، التف ــر ال ــاة، تقدي احلي
ــادي(.  ــتوى االقتص ــر، املس ــوع، العم ــرات: )الن ملتغ
وقــام الركيبــات واجلعافــرة )2019( بدراســة هدفــت 
إىل التعــرف عــىل الدومجاتيــة وعالقتهــا بنمــط التنشــئة 
ــالل يف  ــن ط ــني ب ــة احلس ــة جامع ــدى طلب ــة ل الوالدي
ــًا  ــن )290( طالب ــة م ــة الدراس ــت عين األردن. تكون
وطالبــًة، وتــم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية، اســتخدم 
الباحثــان مقيــايس الدومجاتيــة والتنشــئة الوالديــة، 
ــن  ــط م ــتوى متوس ــة إىل مس ــج الدراس ــارت نتائ وأش
ــدم  ــة، وإىل ع ــة الدراس ــراد عين ــدى أف ــة ل الدومجاتي

ــاط  ــة وأن ــني الدومجاتي ــة ب ــالف يف العالق ــود اخت وج
ومســتوى  اجلنــس،  باختــالف  الوالديــة  التنشــئة 
ــن. ــي للوالدي ــتوى التعليم ــر واملس ــدرايس، والتقدي ال
          كــا درس بيومــي )2019( الدومجاتيــة واالتــزان 
ــف،  ــة الطائ ــالب جامع ــن ط ــة م ــدى عين ــايل ل االنفع
ــة،  ــا وطالًب ــن )190( طالًب ــة م ــة الدراس ــت عين تكون
ــتخدم  ــا، واس ــن )19-21( عاًم ــم م ــرتاوح أعاره ت
الباحــث مقيــايس اجلمود الفكــري واالتــزان االنفعايل، 
ومهــا مــن إعــداده، وأشــارت نتائــج الدراســة إىل 
وجــود درجــة أكثــر مــن املتوســط يف اجلمــود الفكــري 
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــة، وإىل وج ــة اجلامع ــني طلب ب
إحصائيــة يف اجلمــود الفكــري، بــني الذكــور واإلنــاث 
لصالــح اإلنــاث، وإىل فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف 

ــور. ــح الذك ــايل لصال ــزان االنفع االت
ــت إىل  ــي هدف ــراين )2019( الت ــة الزه        ويف دراس
ــخصية  ــة والش ــني الدومجاتي ــة ب ــىل العالق ــرف ع التع
احلديــة لــدى طلبــة املرحلــة الثانويــة بمحافظــة قلوة يف 
اململكــة العربيــة الســعودية، وتكونــت عينــة الدراســة 
ــة  ــة الثانوي ــالب املرحل ــن ط ــالب م ــن )305( ط م
ــس  ــالل مقايي ــن خ ــات م ــت البيان ــة، ومجع باملحافظ
ــراض  ــاس أع ــة ، ومقي ــاس الدومجاتي ــة: مقي الدراس
الشــخصية احلديــة املختــرة، اســتخدم الباحــث 
نتائــج  وأشــارت  االرتباطــي،  الوصفــي  املنهــج 
ــطة،  ــت متوس ــة كان ــة الدومجاتي ــة إىل أن درج الدراس
ــي  ــن موضوع ــني املتغري ــة ب ــة موجب ــاك عالق وأن هن

ــة. الدراس
الدومجاتيــة   )2019( اهلل  كــرم  ودرس   
وعالقتهــا باملشــكالت الســلوكية لــدى طلبــة املرحلــة 
عــىل  التعــرف  إىل  الدراســة  وهدفــت  اإلعداديــة، 
مســتوى الدومجاتيــة وعالقتهــا باملشــكالت الســلوكية، 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )300( طالــٍب وطالبــٍة 
مــن مــدارس بغــداد، اســتخدم الباحــث مقيــاس 
روكيــش للدومجاتيــة املعــدل للبيئــة العربيــة، وأشــارت 
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ــة  ــن الدومجاتي ــع م ــتوى مرتف ــة إىل مس ــج الدراس نتائ
لــدى طلبــة املــدارس، وهنــاك عالقــة بــني الدومجاتيــة 
ــدة  ــزداد ح ــة، وت ــد الطلب ــلوكية عن ــكالت الس واملش
املشــكالت الســلوكية بازديــاد درجــة الدومجاتيــة.

يتضــح مــن خــالل عــرض الدراســات الســابقة التــي 
ــة  ــد بدراس ــام متزاي ــود اهت ــة وج ــت الدومجاتي تناول
هــذا املفهــوم يف البيئــة العامليــة، والعربيــة، واملحليــة؛ ملا 
لــه مــن أمهيــة عــىل صفــاء العالقــات االجتاعيــة بــني 
ــىل  ــك ع ــع، وكذل ــراد املجتم ــهم، وأف ــالب أنفس الط

ــة يف املســتقبل. ــة والتعليمي ــة واألرسي حياهتــم املهني
حجــم  مــن  الرغــم  عــىل  أنــه  املالحــظ  ومــن 
الدراســات التــي متــت عــىل املســتوى املحــيل والعــريب، 
ــة  ــوع الدراس ــًعا بموض ــا واس ــس اهتاًم ــي تعك والت
احلاليــة، إال أن هنــاك نــدرة عــىل املســتوى املحــيل 
)الزهــراين،2019( ممــا يســتدعي البحــث يف هــذا 
املجتمــع  املوضــوع، خاصــة يف ظــل مــا يشــهده 
حتــوالت  مــن  ومؤسســاته  رشائحــه  بمختلــف 
وثقافيــة،  واجتاعيــة،  وتكنولوجيــة  اقتصاديــة، 
ــة  ــل األم ــي، أم ــباب اجلامع ــاط الش ــذات يف أوس وبال

وثروهتــا.
وتتفــق بعــض أهــداف الدراســة احلاليــة بشــكل 
جزئــي مــع بعــض الدراســات يف الكشــف عــن 
درجــة ومســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة اجلامعــة كــا 
يف دراســات كل مــن الزهــراين )2019(، وبيومــي 
التــي   )2019( واجلعافــرة  والركيبــات   ،)2019(
أشــارت إىل مســتوى متوســط مــن الدومجاتيــة، يف حني 
أشــارت دراســة مــرة وعبــد اهلل) 2015  ( إىل مســتوى 
ــات  ــض الدراس ــا أن بع ــة، ك ــن الدومجاتي ــع م مرتف
ــو  ــة أب ــن الدومجاتي ــض م ــتوى منخف ــارت إىل مس أش
شــندي )2016(، كــا وجــد جابــر )2008( أن هنــاك 
ميــاًل نحــو الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعــة بغــداد، وأن 
هنــاك اختالًفــا يف نتائــج الدراســات الســابقة، ممــا يــرر 

ــة. ــذه الدراس ــراء ه إج

وقــد تضاربــت نتائــج الدراســات الســابقة حــول 
حيــث  الدومجاتيــة،  يف  اجلنســني  بــني  الفــروق 
 ،)2008( جابــر  مــن  كل  دراســات  أشــارت 
والشــحات )2012(، وعبــاس وملحــم )2015(، 
مســتوى  يف  فــروق  وجــود  إىل  وبيومــي)2019( 
نتائــج  وأشــارت  اإلنــاث،  لصالــح  الدومجاتيــة 
ــرة  ــية )2010(، وم ــة الفارس ــن عطي ــات كل م دراس
ــات  ــالمة )2017(، والركيب ــداهلل )2015(، وس وعب
واجلعافــرة )2019( إىل عــدم وجــود فــروق بــني 
اجلنســني يف مســتوى الدومجاتيــة، كــا أشــارت نتائــج 
ومــرة   ،)2019( واجلعافــرة  الركيبــات  دراســة 
ــروق يف  ــود ف ــدم وج ــا إىل ع ــداهلل )2015( أيًض وعب
ــدرايس،  ــتوى ال ــالف املس ــة باخت ــتوى الدومجاتي مس
ــالمة  ــة س ــدت دراس ــا وج ــي، ك ــر األكاديم والتقدي
)2017( أنــه ال توجــد فــروق يف مســتوى الدومجاتيــة  
تبًعــا الختــالف املســتوى التعليمــي، وأن هنــاك فروًقــا 
تبًعــا الختــالف اجلامعــة. وختتلــف هــذه الدراســة عــن 
الدراســات الســابقة يف أهنــا تناولــت الدومجاتيــة عنــد 
ــة  ــا: جامع ــني، إحدامه ــني حكوميت ــة يف جامعت الطلب
قديمــة تعــد أم اجلامعــات الســعودية، والثانيــة جامعــة 
ــرات  ــا ملتغ ــف يف تناوهل ــا ختتل ــا، ك ــا م ــة نوع حديث

ــدة.   ــة واح ــا يف دراس ــرى مجعته أخ
          ولقــد اســتفاد الباحثــان مــن الدراســات الســابقة 
مــن  بكثــر  احلاليــة  الدراســة  الدراســة  إثــراء  يف 
املعلومــات حــول موضــوع الدومجاتيــة يف اإلطــار 
النظــري، والتعــرف عــىل املقاييــس املســتخدمة يف 
مقيــاس  أبرزهــا  كان  والتــي  الدومجاتيــة،  قيــاس 
روكيــش، أو املقاييــس املطــورة عنــه، كــا تــم التعــرف 
عــىل املتغــرات ذات العالقــة التــي متــت دراســتها مــع 
هــذا املفهــوم، ويف حتديــد املنهج املســتخدم يف الدراســة 
احلاليــة، كــا متــت االســتفادة مــن هــذه الدراســات يف 
تفســر النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة احلاليــة، 
ــا. ــاق معه ــالف واالتف ــث االخت ــن حي ــتها م ومناقش
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فروض الدراسة: 
يف ضــوء اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة يمكن 

صياغــة فــروض الدراســة كــا يأيت:
يوجــد مســتوى منخفــض مــن الدومجاتيــة لــدى طلبــة 

جامعــة امللــك ســعود.
يوجــد مســتوى منخفــض مــن الدومجاتيــة لــدى طلبــة 

جامعــة املجمعــة.
ــد مســتوى  ــة عن ــة إحصائي ال توجــد فــروق ذات دالل
داللــة )α ≤ 0.05 (يف مســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة 

اجلامعتــني تعــزى للجامعــة. 
ــد مســتوى  ــة عن ــة إحصائي ال توجــد فــروق ذات دالل
داللــة )α ≤ 0.05 (يف مســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة 

اجلامعتــني تعــزى للجنــس.
ــد مســتوى  ــة عن ــة إحصائي ال توجــد فــروق ذات دالل
داللــة )α ≤  0.05(يف مســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة 

اجلامعتــني تعــزى للمســتوى الــدرايس.
ــد مســتوى  ــة عن ــة إحصائي ال توجــد فــروق ذات دالل
داللــة )α ≤  0.05 ( يف مســتوى الدومجاتيــة لــدى طلبــة 

اجلامعتــني تعــزى للمعــدل الرتاكمــي.
ــد مســتوى  ــة عن ــة إحصائي ال توجــد فــروق ذات دالل
داللــة ) α ≤  0.05( يف مســتوى الدومجاتيــة لــدى 

ــص. ــزى للتخص ــني تع ــة اجلامعت طلب

منهج الدراسة وإجراءاهتا:

ــن  ــة، وم ــكلة الدراس ــىل مش ــاء ع ــة: بن ــج الدراس منه
أجــل حتقيــق أهدافهــا؛ تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي 
ــة ,  ــة احلالي ــروض الدراس ــع ف ــق م ــذي يتف ــارن ال املق
وهــو أحــد مناهــج البحــث العلمــي الــذي ُيســتخدم 
ــتها  ــدف دراس ــر هب ــني أو أكث ــني ظاهرت ــة ب للمقارن
وإجيــاد حلــول للمشــاكل فيهــا هبــدف وضــع خطــط 

ــاكل. ــرر املش ــدم تك ــان ع ــتقبلية لض مس

جمتمع الدراسة وعينته:
ــات  ــالب كلي ــع ط ــن مجي ــة م ــع الدراس ــون جمتم يتك

وجامعــة  الريــاض،  يف  ســعود  امللــك  جامعتــي 
املجمعــة باملجمعــة يف مرحلــة البكالوريــوس والذيــن 
انطبــق عليهــم رشط الســكن يف النطــاق اجلغــرايف 
ــان  ــن الباحث ــى يضم ــا حت ــون هب ــي يدرس ــة الت للكلي
عــدم تأثــر املوقــع اجلغــرايف بالنســبة لطــالب اجلامعــة 
 2021/2020 احلــايل  الــدرايس  للعــام  الواحــدة 

والبالــغ عددهــم )  4900( طالبــًا وطالبــة.

ــة الدراســة بالطريقــة  ــار عين ــم اختي ــة الدراســة: ت عين
ــة  العشــوائية، بلــغ عــدد أفرادهــا )499( طالًبــا وطالًب

مــن طلبــة جامعــة امللــك ســعود وجامعــة املجمعــة.

أداة الدراسة:
Dogmatism Sscale  حيــث   مقيــاس الدومجاتيــة 
تــم تطبيــق مقيــاس الدومجاتيــة مــن إعــداد الركيبــات 
ــة  ــن طلب ــًة م ــا وطالب ــىل )290( طالًب ــرة، ع واجلعاف
يف  طــالل  بــن  احلســني  جامعــة  يف  البكالوريــوس 
األردن، وتــم التحقــق  مــن صــدق املقيــاس مــن خالل 
عرضــه عــىل ســبعة حمكمــني مــن ذوي االختصــاص يف 
ــم التحقــق  ــم، كــا ت ــاس والتقوي ــم النفــس، والقي عل
أيًضــا مــن صــدق املقيــاس مــن خــالل حســاب 
ــاس،  ــة للمقي ــة الكلي ــرة بالدرج ــاط الفق ــل ارتب معام
ــا  ــغ حجمه ــتطالعية بل ــة اس ــىل عين ــه ع ــد تطبيق بع
ــارج  ــة وخ ــع الدراس ــن جمتم ــًة م ــا وطالب )30( طالًب
عينتهــا، حيــث كان هنــاك ارتبــاط دال بــني مجيــع 
فقــرات االختبــار والدرجــة الكليــة، حيــث تراوحــت 

ــني )0.321 &0.704(. ــاط ب ــالت االرتب ــم معام قي
كــا تــم التحقــق مــن ثبــات املقيــاس بحســاب 
معامــالت االســتقرار )التطبيــق وإعــادة التطبيــق( 
عــىل العينــة االســتطالعية بعــد أربعــة عــرش يوًمــا مــن 
التطبيــق األول، حيــث كانــت معامالت ثبــات اإلعادة 
0.507، كــا تــم أيضــا حســاب معامــالت االتســاق 
ــات  ــالت ثب ــت معام ــا، وكان ــاخ ألف ــيل كرونب الداخ
ــدة، ويتكــون  ــق 0.835، وهــي معامــالت جي التطبي
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ــدى  ــة ل ــس الدومجاتي ــرًة تقي ــن )30( فق ــاس م املقي
ــاس  ــن مقي ــة م ــار درج ــالل اختي ــن خ ــوص، م املفح
ــة  ــة الدومجاتي ــن درج ــر ع ــايس، وللتعب ــرت اخل ليك
تــم إعطــاء وزن لــكل اســتجابة وفقــًا للتدريــج اآليت: 
ــرتدد )3(، وال  ــق )4(، وم ــدة )5(، ومواف ــق بش مواف
أوافــق )2(، وال أوافــق بشــدة )1(. وُتصّحــح الفقرات 
الســالبة بعكــس هــذه القيــم، وبذلــك تــرتاوح القيــم 
ــا  ــاس م ــىل املقي ــوص ع ــا املفح ــل عليه ــي حيص الت
بــني )30-150( بحيــث تشــر الدرجــة املرتفعــة 
ــة  ــدل الدرج ــني ت ــة، يف ح ــاس إىل الدومجاتي ــىل املقي ع
املنخفضــة إىل االنخفــاض يف مســتوى الدومجاتيــة ، 
ــىل  ــم ع ــة: للحك ــة اآلتي ــتويات الثالث ــب املس وحس
 )2.33( إىل   )1.00( مــن  الدومجاتيــة:  مســتوى 
 .66( حتــى   )2.34( ومــن  منخفــض،  مســتوى 
3( مســتوى متوســط، ومــن )67. 3( إىل )5.00( 
مســتوى مرتفــع مــن الدومجاتيــة. وألغــراض الدراســة 
احلاليــة فقــد عــرض الباحثــان املقيــاس عــىل جمموعــة 

ــاس  ــس والقي ــم النف ــاص يف عل ــل االختص ــن أه م
ــية  ــات أساس ــون مالحظ ــِد امُلحّكم ــم، ومل يب والتقوي
عــىل املقيــاس ،حيــث بقــي يف صورتــه األصليــة 
مكونــًا مــن )30( فقــرًة، وبعــد ذلــك تــم تطبيقــه عــىل 
عينــة اســتطالعية مكونــة مــن )30( طالبــًا وطالبــًة من 
طلبــة اجلامعــة، حيــث مل ترش إجــراءات التطبيــق إىل أي 
ــن  ــه، وكان زم ــم فقرات ــة يف فه ــات، أو صعوب مالحظ
التطبيــق 20 دقيقــة تقريًبــا، وقــام الباحثــان باســتخراج 
ــي  ــق النهائ ــل التطبي ــاس قب ــات للمقي ــدق والثب الص

ــة. ــىل العين ع
ــدق  ــاب الص ــم حس ــة ت ــة احلالي ــراض الدراس وألغ

ــأيت: ــا ي ــاس ك ــات للمقي والثب

 صدق املقياس: 

الداخــيل  االتســاق  حلســاب  الداخــيل:  االتســاق 
بحســاب عالقــة االرتبــاط بطريقــة برســون بــني 
ــة  ــع الدرج ــرة م ــىل كل فق ــة ع ــراد العين ــات أف درج
الكليــة للمقيــاس، واجلــدول )1( يوضــح ذلــك:

اجلدول )1(  معامالت االرتباط للفقرات والدرجة الكلية للمقياس 

معامل الفقرةالرقم
معامل الفقرةالرقماالرتباط 

االرتباط 

أعتقد أن الناس يف الوقت احلارض جيهلون ما 1
**554.أعتمد عىل الوساطات للنجاح يف املقررات الدراسية.16**348.ينفعهم.

**452.أعتقد أن املستقبل مظلم.17**472.األفكار صحيحة باملطلق أو خاطئة باملطلق.2

**603.من ليس معي فهو ضدي.18**303.معتقدايت الفكرية ثابتة.3

**508.التقدم التكنولوجي جلب الرّش للبرشية.19**328.أفصح عن وجهة نظري يف كل املواقف.4

أشعر أن هناك مؤامرة دولية باستهداف القيم 5
**562.أعّد من يرتاجع عن رأيه ضعيفًا.20**402.السامية.

**633.أمتسك بوجهة نظري ولو كنت عىل خطأ.21**307.أفضل العيش يف جمتمع من نفس ثقافتي.6

**511.أجتنب التعامل مع من خيالفني يف املعتقد.22**402.يفتقد املجتمع املعارص الناذج املتميزة.7

**581.أرفع صويت يف النقاش مع من خيالفني الرأي.23**354.أشعر بالقلق أثناء خويض جتربًة جديدًة.8

أصدقائي عىل مواقع التواصل االجتاعي من خمتلف 24**337.أجتنب مناقشة من يعجز عن فهم ما أقول.9
**133.األديان.

**395.التغير سبب انتشار املظاهر السلبية يف املجتمع.25**449.أتقبل فقط آراء من أثق هبم.10

أتبادل التهاين يف األعياد الدينية مع أتباع الديانات 26**546.يستفزين ساع اآلراء التي أعتقد أهنا خاطئة.11
**359.األخرى.

**263.أومن بحق اإلنسان باعتناق أي فكرة يؤمن هبا.27**473.التنوع الثقايف ُيعد سببًا ملشكالت املجتمع.12

**294.أومن باملساواة بني اجلنسني.28**396.أحذف القنوات الفضائية التي تتعارض مع أفكاري.13
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جدول )2( معامل الثبات الكيل للمقياس وبعد حذف الفقرة

معامل الفقرةالرقم
معامل الفقرةالرقماالرتباط 

االرتباط 
ا يل.14 **236.االستقالل االقتصادي للمرأة حق ينبغي االلتزام به.29**392.أعتر من يعارض ثوابت املجتمع عدوًّ

**253.أومن بحرية التعبر دون تقييد حلق الفرد.30**556.أنزعج كثرًا لعدم اقتناع من أناقشه بوجهة نظري.15

** االرتباط دال عند مستوى 0.01

يتضــح مــن اجلــدول )1( أن هنــاك ارتباطــا بــني 
درجــات كل فقــرة مــن فقــرات املقيــاس مــع الدرجــة 
ــاط  ــل االرتب ــراوح معام ــث ت ــاس، حي ــة للمقي الكلي
ــتوى  ــد مس ــة عن ــا دال ــني )0,133 &0,581( ومجيعه ب
ــاس يف  ــدق املقي ــىل ص ــد ع ــا يؤك ــة )0.01( مم دالل
ــات  ــالب وطالب ــدى ط ــة ل ــة الدومجاتي ــاس درج قي

ــة. اجلامع

ثبات املقياس:
ــتخدام  ــة باس ــاس الدومجاتي ــات مقي ــن ثب ــق م للتحق
 ،)Cronbach's Alpha( ألفا-كرونبــاخ  معامــل 
واجلــدول )2(، يوضــح نتائــج معامــالت الثبــات 

الــكيل للمقيــاس وبعــد حــذف الفقــرة:

معامل ألفا بعد الفقرات
معامل ألفا بعد الفقراتحذف الفقرة

حذف الفقرة
Q10.823Q160.817
Q20.819Q170.820
Q30.825Q180.814
Q40.824Q190.817
Q50.821Q200.816
Q60.824Q210.813
Q70.821Q220.817
Q80.823Q230.815
Q90.824Q240.833
Q100.820Q250.822
Q110.816Q260.823
Q120.819Q270.827
Q130.822Q280.827
Q140.822Q290.827
Q150.815Q300.827

ثبات 
املقياس 

الكيل
0.826

ــكيل  ــات ال ــة الثب ــدول )2( أن درج ــن اجل ــح م يتض
للمقيــاس بلغــت )0.826(، فيــا تراوحــت معامالت 
ثبــات املقيــاس بعــد حــذف الفقــرة بــني ) 0.813 
&0.833( بفــارق مل يتجــاوز )0.01( أي أن مجيــع 

ا يف تبايــن  الفقــرات أســهمت بمســتوى متقــارب جــدًّ
أداء العينــة عــىل مقيــاس الدومجاتيــة. وهــي معامــالت 
ثبــات مرتفعــة؛ ممــا يشــر إىل صالحيــة املقيــاس 

ــتهدفة. ــة املس ــىل العين ــة ع ــذه الدراس ــراء ه إلج
ــوص  ــة بخص ــة املركزي ــة النهاي ــىل نظري ــاًدا ع واعت
 )499( مــن  العينــة  تكونــت  البيانــات  اعتداليــة 
رشط  حتقــق  كبــرة  عينــة  هــي  مفحوًصــا، 

.)2018 لية)دوديــن، االعتدا

نتائج الدراسة ومناقشتها
ــو  ــىل النح ــة، وع ــئلة الدراس ــن أس ــة ع ــت اإلجاب مت

اآليت:

ــة  ــدى طلب ــة ل ــتوى الدومجاتي ــا مس ــؤال األول: م الس
ــعود؟ ــك س ــة املل ــة وجامع ــة املجمع جامع

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم صياغــة الفرضيتــني 
اآلتيتــني:

الفرضيــة األوىل: " يوجــد مســتوى منخفــض مــن 
الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعــة املجمعــة ".

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام اختبــار "ت" 
ــة واحــدة )One-Sample Test( ملعرفــة مســتوى  لعين
الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعــة املجمعــة عــىل مقيــاس 

الدومجاتيــة، واجلــدول رقــم )3( يوضــح ذلــك:
ــة  يتضــح مــن اجلــدول )3(، وجــود فــروق ذات دالل
ــطات  ــني متوس ــتوى )0.05( ب ــد مس ــة عن إحصائي
العينــة عــىل مقيــاس الدومجاتيــة  أفــراد  درجــات 
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جدول )3(  نتائج اختبار t-test لعينة واحدة للتعرف عىل مستوى الدومجاتية لدى طلبة جامعة املجمعة عىل مقياس الدومجاتية

جدول )4(  نتائج اختبار t-test لعينة واحدة للتعرف عىل مستوى الدومجاتية لدى طلبة جامعة امللك سعود عىل مقياس الدومجاتية

مستوى الداللةقيمة   تدرجات احلريةاالختالف عن املتوسطاالنحراف املعيارياملتوسطالعدد
1322.8470.3730.5168213115.9060.000

واملســتوى الفــريض املنخفــض، وكانــت الفــروق 
لصالــح أداء الطلبــة بمتوســط بلــغ )2.847(، حيــث

 . (t =15.906, df=131, p = .000)

منخفــض                       مســتوى  يوجــد   " الثانيــة:  الفرضــة 
)1-2.33( مــن الدومجاتيــة لــدى طلبــة جامعــة 

ســعود". امللــك 
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام اختبــار "ت" 
ــة واحــدة )One-Sample Test( ملعرفــة مســتوى  لعين
ــىل  ــعود ع ــك س ــة املل ــة جامع ــدى طلب ــة ل الدومجاتي

ــك: ــح ذل ــدول )4( يوض ــة واجل ــاس الدومجاتي مقي

مستوى الداللةقيمة    تدرجات احلريةاالختالف عن املتوسطاالنحراف املعيارياملتوسطالعدد
3672.9650.5350.6348836622.7190.000

ــة  يتضــح مــن اجلــدول )4(، وجــود فــروق ذات دالل
ــطات  ــني متوس ــتوى )0.05( ب ــد مس ــة عن إحصائي
العينــة عــىل مقيــاس الدومجاتيــة  أفــراد  درجــات 
واملســتوى الفــريض املنخفــض، وكانــت الفــروق 
لصالــح أداء الطلبــة بمتوســط بلــغ )2.965(، حيــث

(t =22.715, df=366, p = .000). 
إىل  األول  للســؤال  الفرضيتــني  نتائــج  أشــارت 
بــني  الدومجاتيــة  مــن  متوســط  مســتوى  وجــود 
الطلبــة يف اجلامعتــني، وقــد يكــون ذلــك لطبيعــة 
ــباب-  ــة الش ــة - مرحل ــا الطلب ــر هب ــي يم ــة الت املرحل
ــة  ــة الطلب ــه، وحماول ــاع عن ــرأي، والدف ــزاز بال واالعت
ــة  ــر نظري ــا تش ــم، ك ــم ومعتقداهت ــك بآرائه التمس
ــن  ــد للوالدي ــة والتقلي ــم االجتاعــي إىل دور البيئ التعل
التفكــر  مســتوى  اكتســاب  يف   )Lhalan.2010(
الدومجــايت مــن خــالل التعلــم .كــا يمكــن أن يكــون 
ــاخ األرسي  ــة، واملن ــة الوالدي ــلوب الرعاي ــر أس لتأث
ــة كوهنــا متغــرا  الســائد يف األرسة أثــر يف الدومجاتي
يتداخــل مــع متغــرات كثــرة: أرسيــة واجتاعيــة 
وشــخصية )الركيبــات واجلعافــرة،2019(. ويــرى 
ــي  ــة ه ــن الدومجاتي ــطة م ــة متوس ــان أن درج الباحث
ــة  ــة هام ــة كمرحل ــة اجلامعي ــة يف املرحل ــة مقبول درج
ــات  ــا إىل إثب ــب خالهل ــعى الطال ــة، يس ــاة الطلب يف حي

ذاتــه دراســًيا وأكاديمًيــا يف ظــل ثقافــة مجعيــة تســودها 
ــك  ــىل التمس ــجع ع ــراف تش ــد، وأع ــادات وتقالي ع
بــاآلراء واألفــكار، وحتــى يكــون مقبــوالً مــن الفــرد 
ــالمية  ــة واإلس ــا العربي ــاد يف ثقافتن ــوة االعتق ــان ق بي
بعكــس الثقافــات األخــرى، ومــع ميــل املجتمــع 
ــات  ــكار ووجه ــل أف ــة وتقب ــاح واملرون ــا لالنفت حديًث

ــابق.  ــن الس ــر م ــرى أكث ــر األخ النظ
وتتفــق نتائــج الدراســة احلاليــة مــع نتائــج دراســة كل 
مــن: )الزهراين 2019؛ والركيبــات واجلعافرة،2019؛ 
كــا  وعبــداهلل،2015(.  ومــرة  الطراونــة،2018؛ 
ــوان،2020؛  ــن )عل ــة كل م ــج دراس ــع نتائ ــف م ختتل
ــية،2018  ــي،2018؛ والفارس ــح،2018؛ وبيوم صال

ــندي،2016(. ــو ش وأب

داللــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل  الثــاين:  الســؤال 
إحصائيــة بــني متوســطات الطلبــة عــىل مقيــاس 
الدومجاتيــة تعــزى للمتغــرات التاليــة: )اجلامعــة، 
اجلنــس، املســتوى الــدرايس، التخصــص، املعــدل 
ــن  ــة ع ــطة(؟  لإلجاب ــرتاك يف األنش ــي، واالش الرتاكم

ــة: ــات اآلتي ــة الفرضي ــم صياغ ــؤال ت ــذا الس ه

داللــة  ذات  فــروق  توجــد  "ال  الثالثــة:  الفرضيــة 
بــني   ،)0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
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جدول )5(  نتائج اختبار t-test لعينتني مستقلتني للتعرف عىل داللة الفروق بني متوسطات أفراد عينة الدراسة عىل مقياس الدومجاتية تعزى للجامعة

جدول )6(  نتائج اختبار t-test لعينتني مستقلتني للتعرف عىل داللة الفروق بني متوسطات أفراد عينة الدراسة يف عىل مقياس الدومجاتية تعزى للجنس 
)ذكور، إناث(.

ــزى  ــة تع ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــة ع ــطات الطلب متوس
للجامعــة".

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام اختبــار "ت" 
 )Independent Samples Test( لعينتــني مســتقلتني

ملعرفــة الفــروق بــني متوســطات الطلبــة عــىل مقيــاس 
ــح  ــدول )5( يوض ــة، واجل ــزى للجامع ــة تع الدومجاتي

ذلــك:
ــة  يتضــح مــن اجلــدول )5(، وجــود فــروق ذات دالل

مستوى الداللةدرجة احلريةقيمة "ت"االنحراف املعيارياملتوسطالعدداجلامعة

13211.210.98املجمعة
-2.76331.300.006

36716.060.84امللك سعود

ــطات  ــني متوس ــتوى )0.05( ب ــد مس ــة عن إحصائي
درجــات أفــراد العينــة عــىل مقيــاس الدومجاتيــة وفًقــا 
ــة  ــح جامع ــروق لصال ــت الف ــة، وكان ــر اجلامع ملتغ

ــث ــغ )16.06(، حي ــط بل ــعود بمتوس ــك س املل
(t =-2.76, df=331.30, p = .006) . 

تشــر هــذه النتيجــة إىل وجــود أثــر للجامعــة يف 
ــعود،  ــك س ــة املل ــالب جامع ــح ط ــة لصال الدومجاتي
وقــد يعــود ذلــك إىل جمموعــة متغــرات منهــا: موقــع 
اجلامعــة يف جمتمــع املدينــة، وعــدم معرفــة الطلبــة 
الســابقة بعضهــم بعضــا قبــل ذلــك، وكثــرة أعدادهم، 
ــا  ــدًدا، ورب ــة األقــل ع ــة املجمع ــة جامع ــة بطلب مقارن
ــث  ــة، حي ــل اجلامع ــارف قب ــات وتع ــم عالق حتكمه
ــة   ــت كمدين ــة، وليس ــة ريفي ــة يف منطق ــر اجلامع تعت
الريــاض كــا يف جامعــة امللــك ســعود، كــا قــد 
ترجــع هــذه االختالفــات إىل ظــروف بيئيــة وتعليميــة 
ــة يف  ــداد الطلب ــث أع ــن حي ــني م ــن اجلامعت يف كل م

املحــارضات، وأنــاط طــرق التدريــس املختلفــة التــي 
يســتخدمها مدرســوهم، كل تلــك العوامــل قد تســاعد 
ــق  ــني. وتتف ــة يف اجلامعت ــني الطلب ــروق ب ــود ف يف وج
ــن  ــات كل م ــج دراس ــع نتائ ــة م ــذه الفرضي ــة ه نتيج

)ســالمة،2017(.

داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال  الرابعــة:  الفرضيــة 
بــني   ،)0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
ــزى  ــة تع ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــة ع ــطات الطلب متوس

إنــاث(. للجنــس )ذكــور، 
ــار  ــتخدام اختب ــم اس ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب
 Independent Samples( مســتقلتني  لعينتــني  "ت" 
ــىل  ــة ع ــطات الطلب ــني متوس ــروق ب ــة الف Test( ملعرف

مقيــاس الدومجاتيــة تعــزى للجنــس )ذكــور، إنــاث(. 
ــك: ــح ذل ــدول )6( يوض واجل

ــة  يتضــح مــن اجلــدول )6(، وجــود فــروق ذات دالل

مستوى الداللةدرجة احلريةقيمة "ت"االنحراف املعيارياملتوسطالعدداجلامعة

36788.7415.982ذكور
2.100315.3080.036

13285.9811.691إناث

ــطات  ــني متوس ــتوى )0.05( ب ــد مس ــة عن إحصائي
درجــات أفــراد العينــة عــىل مقيــاس الدومجاتيــة وفًقــا 
ملتغــر اجلنــس )ذكــور، إنــاث(، وكانــت الفــروق 

ــث ــغ )88.74(، حي ــط بل ــور بمتوس ــح الذك لصال
(t =2.100, df=315.30, p = .036) . 

يفــرس الباحثــان هــذه النتيجــة بــأن هنــاك فروقــا بــني 
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ــح الذكــور، وبذلــك نرفــض  ــاث لصال الذكــور واإلن
ــي  ــة الت ــة البديل ــل الفرضي ــة، ونقب ــة الصفري الفرضي
تقــول بوجــود فــروق. وهــذا قــد يعــود إىل أن اإلنــاث 
ــور، وأن  ــن الذك ــة م ــة، وجمامل ــارة اجتاعي ــر مه أكث
هنــاك ظروًفــا بيئيــة وثقافيــة، وأعراًفــا وتقاليــد وأدواًرا 
اجتاعيــة مســتقبلية خمتلفــة نوعــا مــا عنــد كل منهــا. 
وقــد يعــود ذلــك إىل أنــاط الرتبيــة األرسيــة الســائدة 

ــع. يف املجتم
وتتفــق تلــك النتيجــة مــع نتائج دراســات كل مــن )أبو 
شــندي،2016؛ وبيومــي،2019( التي أشــارت إىل أن 
ــاث، وختتلــف هــذه  ــة مــن اإلن ــر دومجاتي الذكــور أكث
 Brown,2007( :ــن ــة كل م ــج دراس ــع نتائ ــة م النتيج
ومــرة  والفارســية،2010؛  جابــر،2008؛ 
وعبــداهلل،2015؛ وملحــم،2015؛ وســالمة،2017؛ 
ــي أشــارت  ــوان،2020( الت ــة، 2018؛ وعل والطراون
إىل عــدم وجــود فــروق بــني اجلنســني يف درجــة 
ــان،  ــج دراســة )علي ــة. كــا ختتلــف مــع نتائ الدومجاتي
2014؛ ســالمة،2017( التــي أشــارت إىل أن اإلنــاث 
أكثــر دومجاتيــة مــن الذكــور. وهــذا يعــود إىل اختــالف 

جدول )7( الوصف اإلحصائي ملتغر املستوى الدرايس يف مقياس الدومجاتية

املستوى 
املتوسط عدد العينةالدرايس

احلسايب
االنحراف 

املعياري
9988.5816.32األول
6785.4614.73الثاين

5487.4612.97الثالث 
3890.7117.16الرابع 
4585.6010.82اخلامس
3284.198.76السادس
16489.6716.13السابع

ــات. ــا الدراس ــت فيه ــي أجري ــة الت ــات الثقافي البيئ
الفرضيــة اخلامســة: ال توجــد فــروق ذات داللــة 
بــني   ،)0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
ــزى  ــة تع ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــة ع ــطات الطلب متوس

الــدرايس. للمســتوى 
ــىل  ــة ع ــطات الطلب ــني متوس ــروق ب ــن الف ــق م للتحق
ــم  ــدرايس ت ــتوى ال ــزى للمس ــة تع ــاس الدومجاتي مقي
 One way اســتخدام اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي

ــة كاآليت: ــج موضح ــاءت النتائ Anova، وج

مستوى الداللة pقيمة Fمتوسط الفرق بني املربعاتدرجة dfجمموع املربعاتمصدر التباين
1940.9756323.496بني املجموعات

1.4440.196 110193.975492223.971داخل املجموعات

 112134.950498املجموع

يتضــح مــن اجلــدول )8(، ال توجــد فــروق ذات داللــة 
ــطات  ــني متوس ــتوى )05.0( ب ــد مس ــة عن إحصائي
درجــات أفــراد العينــة وفقــًا ملتغــر املســتوى الــدرايس 

ــث. ــة حي ــاس الدومجاتي يف مقي
.(F"6:292 "=1.444, p=0.196 (

إن  حيــث  مــن  النتيجــة  هــذه  الباحثــان  ويفــرس 
الدومجاتيــة نمــط مــن أنــاط التفكــر الــذي تعــود عليه 
الفــرد لفــرتة طويلــة، وأصبــح أســلوب حيــاة للفــرد، 

وأســلوبا ســائدا يارســه؛ ولــذا مل تظهــر الدراســة داللة 
إحصائيــة للفــروق يف الدومجاتيــة بــني املســتويات 
الدراســية. وختتلــف نتائــج الدراســة احلاليــة عــن 
نتائــج دراســة كل مــن )أبــو شــندي،2016( يف عــدم 
ــة  ــة يف الدومجاتي ــة يف إحصائي وجــود فــروق ذات دالل
ــة  ــع دراس ــق م ــية. وتتف ــتويات الدراس ــزى للمس تع
ــالمة،20117(. ــرة،2019؛ وس ــات واجلعاف )الركيب
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جدول )9( الوصف اإلحصائي ملتغر يعزى للتخصص يف مقياس الدومجاتية

جدول )11(  قيمة ليفني ملقياس الدومجاتية  وفقًا ملتغر التخصص

جدول )12( اجتاه الفروق بني متوسطات أفراد العينة عىل مقياس الدومجاتية 
وفقًا ملتغر التخصص 

جدول )10(: نتائج اختبار "حتليل التباين األحادي" لداللة الفروق بني متوسطات  أفراد عينة الدراسة وفق متغر التخصص

ــة  ــروق ذات دالل ــد ف ــة: " ال توج ــة السادس الفرضي
بــني   ،)0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
ــزى  ــة تع ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــة ع ــطات الطلب متوس

األكاديمــي". للتخصــص 
ــىل  ــة ع ــطات الطلب ــني متوس ــروق ب ــن الف ــق م للتحق
مقيــاس الدومجاتيــة تعــزى للتخصــص تــم اســتخدام 
 ،One way Anova ــن األحــادي ــل التباي ــار حتلي اختب

وجــاءت النتائــج موضحــة كاآليت:
يتضــح مــن اجلــدول )9( اإلحصــاءات الوصفيــة 
ــة  ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــتجابات ع ــطات االس ملتوس

التخصص 
املتوسط عدد العينةاألكاديمي

احلسايب
االنحراف 

املعياري
24890.7516.832علمي

22485.7112.530إنساين

2781.8910.882صحي 

ــط  ــىل متوس ــغ أع ــث بل ــص، حي ــر التخص ــًا ملتغ وفق
العلميــة،  الفــروع  يف  للتخصــص  وكان   )90.75(
ــص يف  ــط )81.89( وكان للتخص ــل متوس ــغ أق وبل
ــص يف  ــط للتخص ــل متوس ــني كان أق ــة، يف ح الصحي

ــانية. ــات اإلنس الكلي

مستوى الداللة pقيمة Fمتوسط الفرق بني املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين

4064.14922032.074بني املجموعات

9.3260.000 108070.801496217.885داخل املجموعات

 112134.950498املجموع

فــروق  توجــد  أنــه   ،)10( اجلــدول  مــن  يتضــح 
ــني  ــتوى )05.0( ب ــة عنــد مس ذات داللــة إحصائي
متوســطات درجــات أفــراد العينــة وفــق التخصــص يف 

ــث. ــة حي ــاس الدومجاتي مقي
) F"2:496 "=9.326, p=0.000). 

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــرًا لوج ونظ
ــات  ــطات درج ــني متوس ــة )0.05(، ب ــتوى دالل مس
ــر  ــًا ملتغ ــة وفق ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــة ع ــراد العين أف
Lev- ــني ــة ليف ــتخراج قيم ــم اس ــد ت ــص؛ فق  التخص
ــا  ــج ك ــت النتائ ــة، وكان ــس العين ــص جتان ene  لفح

ــايل:  ــدول الت ــا اجل يوضحه

 Levene
قيمة

درجة احلرية 
1

درجة احلرية 
2

مستوى 
الداللة

5.37524960.005

يتضــح مــن اجلــدول )11( فيــا خيــص جتانــس العينــة 
وفقــًا ملتغــر التخصــص يف مقيــاس الدومجاتيــة أن 
قيمــة ليفــني دالــة وبالتــايل ال يوجــد جتانــس يف العينــة؛ 
Tam- ــان ــدي مته ــار البع ــراء االختب ــم إج ــك ت  ولذل
ــن  ــق م ــددة؛ للتحق ــة املتع ــات البعدي hanee للمقارن

ــك: ــح ذل ــدول )12( يوض ــروق، واجل ــاه الف اجت

صحيإنساينعلمياملتوسطمدة املشاركة
-90.75علمي

-*85.715.044إنساين

-3.821*81.898.865صحي 
 * دالة عند مستوى )50.0(

باجتــاه  يتعلــق  فيــا   )12( اجلــدول  مــن  يتضــح   
التخصــص  ملتغــر  وفقــًا  الدومجاتيــة  يف  الفــروق 
أن الفــروق كانــت بــني التخصــص العلمــي وكال 
التخصصــني اإلنســاين والصحــي لصالــح التخصــص 
العلمــي بمتوســط بلــغ )90.75(. ويفــرس الباحثــان 
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ــة  ــر الطلب ــط تفك ــالل أن نم ــن خ ــة م ــذه النتيج ه
األرقــام،  عــىل  يعتمــد  العلميــة  التخصصــات  يف 
واملعــادالت والعمليــات احلســابية، التــي تتطلــب 
التخصصــات  بعكــس  واحــد،  بنمــط  تفكــرا 
ــهاب يف  ــوع، واإلس ــا التن ــر فيه ــي يكث ــانية الت اإلنس
النصــوص الوصفيــة، ووجهــات النظــر. كــا قــد 
يكــون طلبــة التخصــص العلمــي أكثــر غــروًرا، وثقــة 
ــم.  ــم وأفكاره ــكهم بآرائه ــرر متس ــا ي ــهم؛ مم بأنفس
ــن  ــج كل م ــع نتائ ــة م ــة احلالي ــج الدراس ــق نتائ وتتف
ــحات  ــة )الش ــع دراس ــق م ــهري،2015( وتتف ) الش
ــة،  ــة إحصائي ــا ذات دالل ــاك فروق ــأن هن ،2012( ب
ــح  ــروق لصال ــذه الف ــأن ه ــا ب ــف عنه ــا ختتل ولكنه

اإلنســانية. التخصصــات 
كــا ختتلــف نتائــج الدراســة احلاليــة مــع نتائــج دراســة 
وحافــظ  شــندي،2016؛  أبــو  )علــوان،2020؛ 
ــي  ــداهلل،2015( الت ــرة وعب ــوري،2014؛ وم واجلب
أشــارت إىل عــدم وجــود فــروق يف الدومجاتيــة تعــزى 

ــة. ــني الطلب ــة ب ــات األكاديمي للتخصص

الفرضيــة الســابعة: "ال توجــد فــروق ذات داللــة 

جدول )13( الوصف اإلحصائي ملتغر املعدل الرتاكمي يف مقياس الدومجاتية

جدول )15( قيمة ليفني ملقياس تقدير الذات وفقًا ملتغر مدة املشاركة

جدول )14( نتائج اختبار "حتليل التباين األحادي" لداللة الفروق بني متوسطات  أفراد عينة الدراسة وفق متغر املعدل الرتاكمي يف مقياس الدومجاتية

املتوسط عدد العينةاملعدل الرتاكمي
احلسايب

االنحراف 
املعياري

11392.5817.483أقل من 3.4

21386.8212.587من 3.5- 4.4

17386.4915.486أكثر من 4.5

بــني   ،)0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
ــزى  ــة تع ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــة ع ــطات الطلب متوس

الرتاكمــي. للمعــدل 
ــىل  ــة ع ــطات الطلب ــني متوس ــروق ب ــن الف ــق م للتحق
مقيــاس الدومجاتيــة تعــزى للتخصــص تــم اســتخدام 
 ،  One way Anova اختبــار حتليــل التبايــن األحــادي

ــج موضحــة يف جــدول )13(. وجــاءت النتائ

ــة  ــاءات الوصفي ــدول )13( اإلحص ــن اجل ــح م يتض
وفقــًا  الدومجاتيــة  عــىل  االســتجابات  ملتوســطات 
ــط  ــىل متوس ــغ أع ــث بل ــي، حي ــدل الرتاكم ــر املع ملتغ
)أقــل  معــدل  عــىل  للحاصلــني  وكان   )94.86(
مــن 2.5(، وبلــغ أقــل متوســط )86.82( وكان 
ــح  ــن 3.5- 4.4(. يتض ــدل )م ــىل مع ــني ع للحاصل

مستوى الداللة pقيمة Fمتوسط الفرق بني املربعاتدرجة احلرية dfجمموع املربعاتمصدر التباين
3066.40221533.201بني املجموعات

6.9720.001 داخل 
املجموعات

109068.547496219.896

112134.950498املجموع

داللــة  ذات  فــروق  وجــود   )14( اجلــدول  مــن 
ــطات  ــني متوس ــتوى )05.0( ب ــد مس ــة عن إحصائي
درجــات أفــراد العينــة وفقــًا ملتغــر املعــدل الرتاكمــي 

يف مقيــاس الدومجاتيــة حيــث.
(F"6:292 "=1.444, p=0.196(

ــد  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــرًا لوج ونظ
ــات  ــطات درج ــني متوس ــة )0.05(، ب ــتوى دالل مس
ــر  ــًا ملتغ ــة وفق ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــة ع ــراد العين أف

ــني  ــة ليف ــتخراج قيم ــم اس ــد ت ــي؛ فق ــدل الرتاكم املع
ــج  ــت النتائ ــة، وكان ــس العين ــص جتان Levene  لفح

ــدول )15(.  ــا اجل ــا يوضحه ك

 Levene
قيمة

مستوى درجة احلرية 2درجة احلرية 1
الداللة

2.99024960.063
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جدول )16(  اجتاه الفروق بني متوسطات أفراد العينة عىل مقياس الدومجاتية وفقًا ملتغر املعدل الرتاكمي 

جدول )17( نتائج اختبار t-test لعينتني مستقلتني للتعرف عىل داللة الفروق بني متوسطات أفراد عينة الدراسة 
عىل مقياس الدومجاتية تعزى لالشرتاك يف األنشطة

يتضــح مــن اجلــدول )15( فيــا خيــص جتانــس العينــة 
وفقــًا ملتغــر املعــدل الرتاكمــي يف مقيــاس الدومجاتيــة، 
ــس يف  ــد جتان ــايل يوج ــة وبالت ــر دال ــني غ ــة ليف أن قيم

العينــة؛ ولذلــك تــم إجــراء االختبــار البعــدي شــيفيه 
Scheffe، للمقارنــات البعديــة املتعــددة للتحقــق مــن 

اجتــاه الفــروق، واجلــدول )16( يوضــح ذلــك: 

أكثر من 4.5من 3.5- 4.4أقل من 3.4املتوسطاملعدل الرتاكمي
92.58أقل من 3.4

*86.825.767من 3.5- 4.4

0.326*86.496.093أكثر من 4.5

* دالة عند مستوى )50.0(
باجتــاه  يتعلــق  فيــا   ،)16( اجلــدول  مــن  يتضــح 
الفــروق يف الدومجاتيــة وفقــًا ملتغــر املعــدل الرتاكمــي 
أن الفــروق كانــت بــني احلاصلــني عــىل معــدل )أقــل 
ــن  ــدل )م ــىل مع ــني ع ــني كال احلاصل ــن 3.4( وب م
األول  لصالــح   )4.5 مــن  )أكثــر  و   )4.4  -3.5
بمتوســط بلــغ )92.58(. وُيفــرّس الباحثــان هــذه 
النتيجــة بــأن هنــاك فروقــا دالــة إحصائيــا وفقــا 
ــة،  ــدالت املتدني ــح املع ــة ولصال ــدالت الرتاكمي للمع
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع األدب الســابق الــذي يشــر 
ــدالت  ــة ذوي املع ــدى الطلب ــل ل ــة تق إىل أن الدومجاتي
الرتاكميــة املرتفعــة، عــىل افــرتاض أهنــم أكثــر يف 
املهــارات، وحــب االســتطالع، واملالحظــة، والتفكــر 
الناقــد، والتحليــل، واالســتدالل، والتعامــل مــع 
ــام  ــة، واالهت ــد بموضوعي ــم، والنق ــل، والتنظي البدائ
عــىل  والقــدرة  اآلراء،  وتقبــل  املنطقــي،  بالتفكــر 
املناقشــات بموضوعيــة ومنطقيــة، وتزيــد عــن الطلبــة 
ــات  ــك الصف ــون تل ــن ال يمتلك ــدالً الذي ــل مع األق

.)Endo.2000( الســابقة  والقــدرات  واملهــارات 
وتتفــق نتائــج الدراســة احلاليــة مــع دراســات كل مــن 
ــركات2008( التــي أشــارت  ــو شــندي)2016(؛ ب أب
داللــة  ذات  فــروق  وجــود  إىل  دراســتها  نتائــج 
إحصائيــة بــني ذوي املعــدالت الرتاكميــة املرتفعــة 
نتائــج  عــن  وختتلــف  الدومجاتيــة،  يف  واملنخفضــة 

.)2015 وملحــم  جابر،2008؛وعبــاس  دراســة 
داللــة  ذات  فــروق  توجــد  "ال  الثامنــة:  الفرضيــة 
بــني   ،)0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
ــزى  ــة تع ــاس الدومجاتي ــىل مقي ــة ع ــطات الطلب متوس

األنشــطة". يف  لالشــرتاك 
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام اختبــار "ت" 
 )Independent Samples Test( لعينتــني مســتقلتني
ملعرفــة الفــروق بــني متوســطات الطلبــة عــىل مقيــاس 
ــدول  ــطة، واجل ــرتاك يف األنش ــة تعــزى لالش الدومجاتي

)17( يوضــح ذلــك.
يتضــح مــن اجلــدول )17(، وجــود فــروق ذات داللــة 

مستوى الداللةدرجة احلريةقيمة "ت"االنحراف املعيارياملتوسطالعدداألنشطة

11491.3618.540مشرتك
2.321151.0880.022

38587.0213.658غر مشرتك

ــطات  ــني متوس ــتوى )0.05( ب ــد مس ــة عن إحصائي
العينــة عــىل مقيــاس الدومجاتيــة  أفــراد  درجــات 

وفقــًا ملتغــر االشــرتاك يف األنشــطة، وكانــت الفــروق 
بلــغ  بمتوســط  األنشــطة  يف  املشــرتكني  لصالــح 
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. حيــث   ،)91.36(
(t =2.321, df=151.088, p = .021) 

ــذي  ــابق ال ــة األدب الس ــذه النتيج ــت ه ــد خالف لق
يصــف الدومجاتيــني بأهنــم أقــل تفاعــاًل مــع اآلخريــن 
يف النشــاطات االجتاعيــة، ويف التفاعــل مــع اآلخرين، 
ولكــن يف الدراســة احلاليــة يمكــن تفســر هــذه النتيجة 
مــن خــالل أن الدومجاتيني يشــرتكون يف تلك األنشــطة 
االجتاعيــة اجلامعيــة مــع مجاعاهتــم، ورفاقهــم الذيــن 
يتفقــون معهــم؛ ألهنــم متســاحمون مــع مجاعتهــم 
الذيــن يتفقــون معهــم أكثــر مــن اجلاعــات األخــرى ) 
Doyle,2014( ســيا وأن الباحثني اعترا أن  االشــرتاك 

يف نشــاط واحــد هــو مشــرتك يف النشــاطات اجلامعيــة، 
وهــم مــن خــالل هــذه األنشــطة مــع مجاعاهتــم الذيــن 
يتقبلوهنــم يشــعرون بالكفايــة الذاتيــة، والثقــة بالنفــس 

ــهري،2015(. )الش

التوصيات: 
يويص الباحثان بناء عىل نتائج الدراسة با يأيت:

ــة 	  ــادية موجه ــج إرش ــداد برام ــىل إع ــل ع العم
ــص  ــاعدهتم يف التخل ــني ملس ــالب الدومجاتي للط
مــن  الكثــر  يف  املؤثــر  الســلوك  هــذا  مــن 

. والســلوكية  االجتاعيــة،  التفاعــالت 
اســتخدام النقــاش واحلــوار، والتفكــر الناقــد مــن 	 

ــة التدريســية، وطــرق تدريــس  ــل أعضــاء اهليئ قب
تســاهم يف خفــض الســلوك الدومجــايت.

املقرتحات: يتم اقرتاح اآليت:
ــر 	  ــرى غ ــرات أخ ــع متغ ــة م ــة الدومجاتي دراس

ــايل  ــذكاء االنفع ــة، كال ــت  ذات عالق ــي درس الت
ــاة،  ــن احلي ــا ع ــي، والرض ــي والروح واالجتاع
واليقظــة العقليــة، وعــىل عينــات أخــرى يف البيئــة 

ــة. املحلي

املراجع العربية:

  أبــو شــندي، يوســف )2016(. الدومجاتيــة عنــد 

طلبــة كليــة العلــوم الرتبويــة واآلداب )األونــروا( 
وعالقتهــا بأســلوب تفكرهــم ومســتوى نرجســيتهم. 
ــم  ــوث يف التعلي ــة للبح ــات العربي ــاد اجلامع ــة احت جمل

.191—171،)1(37 العــايل، 
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ــوث، 3)14(،173- ــات والبح ــه للدراس ــة مؤت جمل
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للعلــوم األمنيــة، كليــة العلــوم االجتاعيــة قســم علــم 

ــس. النف
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