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 ــــــــــةالدوجماتيـــــــــ
 (Dogmatism) 

 إعداد
 *()أ.د/ إبراهيم عمى إبراهيم

 

 :Dogmatismالدوجماتية 
تعتبر الد جماتيػة سوػى بًا معرفيػًا يتوػـ بالتشػدد  االنلػالؽ الػتىني يلتوػبو ال ػرد مػف ضػالؿ ع امػؿ لفيػرة 

ف تػػدريجيًا ضػػالؿ سوػرية  بيئيػػة ا فػاالنلالؽ  االن تػػاح مػف ض ػػائ  الشض ػػية االنوػانية ا يلتوػػبيا اإلنوػا
المدضالت النويةا نيث تواىـ العائىة  المجتمػ  معػًا فػي تبىػ ر ىػتا ا وػى ب المعرفػيك فػ تا لانػت تنشػئة 
ال ػػرد تتوػػـ بال ػػرامة  تةػػـ  عىػػ  مبػػدس المباللػػة فػػي الةعػػاب فمػػف شػػمف ىػػتا سف يضػػعؼ ا نػػا الم تةػػر إلػػ  

 ضش نة في التعامؿا  لىةًا دائمًاا لمػا يػيدي إلػ  التراب   التماوؾا  ي لد نةعة عد انية  فظاظة وى لية ا 
 منا لة االرتبا  بالماضي ض فًا مف الموتةبؿا  الشؾ في لؿ ما ى  جديدك

 

 تعريف الدوجماتية:-1
( سف الد جماتيػػػػػة تتمفػػػػػؿ فػػػػػي ا نشػػػػػ ة المعرفيػػػػػة المنلىةػػػػػة ا Rokeach,1960:32تلػػػػػر ر لػػػػػي  )

  الوى  ية العامةا  عدـ التوامح العاـك
( سف الد جماتيػػة ىػػي نظػػاـ مػػف الت ليػػر التػػممىي الةػػائـ عىػػ  مبػػاد  Webster,1961ام س ) تلػػر لػػ

لبىية معينةا س  عى  الرسي ض   ًا عندما ال يل ف لو مبرر س   جية نظرا س  نظاـ  فلار موتندة عى  
 سوس غير م ن  ة بشلؿ لاؼك

يعلػػػس سوػػػى ب  Closed minded( سف االنلػػػالؽ ال لػػػري Rokeach,1980:32 يػػػرى ر لػػػي  )
الت لير الجامد المةا ـ لىتلييرا لمػا سف  ػانب ال لػر المنلىػؽ ال ينتمػؿ اللمػ ج س  الىػبسا  ال يوػت ي  
سف يتةبػػػؿ سفلػػػار غيػػػره س  ي يميمػػػاا  تتميػػػة اوػػػتجابتو إمػػػا بػػػالةب ؿ الم ىػػػؽ س  الػػػرفج الم ىػػػؽ ل فلػػػار س  

 لآلضريفك
( عةيػػػدي Dogmatic)وياوػػػية ا دينيػػػة   )( تعنػػػي عةيػػػدة Dogma( سف )7991 جػػػاي فػػػي المنجػػػد )
فىوػػػػػ ية( ا جةميػػػػػة  -( اعتةاديػػػػػة )دينيػػػػػة Dogmatismجاةمػػػػة(   ) -ناوػػػػػمة  –يػػػػتلىـ بىيجػػػػػة )لا عػػػػػة 

                                                           
 اوتات ال نة الن وية  اإلرشاد الن وي بلىية التربية جامعة المنيا(*)

  عميد لىية التربية الن عية بجامعة المنيا وابةاً     
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( تلىػػػػػـ بىيجػػػػػة لا عػػػػػة ناوػػػػػمة Dogmatize( اعتةػػػػػادي ا   )Dogmatist)ل شػػػػػضا  ل فلػػػػػار( ا   )
 جاةمةك

"التوػى   االوػتبداد بػالرسي" ا  الشػض  ( تعنػي Dogmatic( سف لىمػة )7991تلر لام س الو  رد )
الد جماتي يميػؿ إلػ  فػرج سرائػوا  التوػى  ب ػ رة غيػر منتمىػة د ف توػامحا لمػا تعنػي سمػرًا س  م ضػ عًا 
متىبيًا مبينًا عى  مباد  موبةةا  ليس عى  روػائؿ البرىػاف  الػدالئؿ النظريػة س  المػتىب س  المبػاد  ا س  

 ابراة الدليؿ"ك
 Dogma( عى  سنيػا مشػتةة مػف 811: 2002اتية في )لام س س ىس الم و عيا لما  ردت الد جم

 تعني "عةيدة" )نظاـ يتعىؽ بمم ر ا ضالؽ  اإليمػاف تنشػره س  ت ضػنو اللنيوػة روػميًاا  تعنػي سيضػًا مبػدس 
 المعبر Dogmatistس  إيمانًا روميًا بمفلار س  آراي  ضا ة ال نينة تمامًا( )الى ت(ا  الشض  الجاـة 

 ا  الناشرا يعبر عف ن وة بشلؿ جاـة  متع بك
( ىػػي "اتجػػاه يػػتىب إلػػ  افبػػات ليمػػة 2002 الد جماتيػػة فػػي المعجػػـ ال ىوػػ ي لػػػػ )عبػػد المػػنعـ الػػدرديرا 

ملػػػػاف ال  ػػػػ ؿ إلػػػػ  اليةػػػػيف"ا  للػػػػف ىػػػػتا المعنػػػػي تليػػػػر عىػػػػ  يػػػػد لػػػػان ا  العةػػػػؿ  لدرتػػػػو عىػػػػ  المعرفػػػػة  ا 
يػػتـ إ الليػػا عىػػ  التوػػىيـ بػػممر د ف تمنػػي ا  ال يةت ػػر ا مػػر فالد جماتيػػة عنػػده ال تضىػػ  مػػف الػػتيلـ   

 عى  تلؾ ا بؿ يتعدى إل  منا لة فرج الرسي عى  الليرك
( تعنػػي 277: 2002 الد جماتيػػة فػػي م وػػ عة عىػػـ الػػن س  التنىيػػؿ الن وػػي لػػػػ )فػػرج عبػػد الةػػادر  ػػوا

س  مػتىب معػيفا د ف وػند من ةػي  التةمت فػي االعتةػاد ا سي الجمػ د عنػد اعتةػاد معػيفا س  عةيػدة معينػة
س  مبػػرر عةىػػي يوػػ غ تلػػؾا  ي ػػعب عنػػد تلػػؾ ةنةنػػة ال ػػرد عػػف م ل ػػوا س  معتةػػده ميمػػا وػػةت لػػو سدلػػة 

 تدنضوا س  من ؽ ينالضوك
( الد جماتية بمنيا نظػاـ معرفػي لالعتةػاد س  عػدـ االعتةػاد فػي النةيةػة 2002 عرؼ )ناوف الشيريا 

المعتةػدات  وػى ة م ىةػػة تػ فر بػد رىا ىػيلاًل مػف نمػاتج التع ػب ضػػد  س  ال الػ  ينػتظـ نػ ؿ مرلةيػة مػف
 اآلضريف س  التوامح معيـا  ى  النة ع إل  التشبث بالرسيك

( الد جماتيػة فػي الىلػة االنجىيةيػة بمنيػا 211:  2001ىتا  لد عرؼ المعجـ الىلػ ي لػػػ )مبيػر بعىبلػيا
 تعني عةدى منو ب إل  العةيدة ا  Dogmatic تعني عةيدة س  مبدس ا  الد جماتي  Dogmaمشتةة مف 

 د غماتيا ميلد مف د ف بينة س  دليؿك–جاـة 
( تت ػػػ ر مػػػف وػػػف مبلػػػر  ت ػػػبح مىنمػػػًا فابتػػػًا مػػػف بنػػػاي Wilson,2011 :71 س ضػػػح  يىوػػػ ف )

الشض ػػػية إال سنيػػػا لابىػػػػة لىتعػػػديؿ مػػػػف ضػػػالؿ بػػػػرامج  عالجػػػات لائمػػػة عىػػػػ  اإلرشػػػاد ا مػػػػف سجػػػؿ تنةيػػػػؽ 
 و ية  النيى لة د ف تمفيرىا الوىبي عى  االبتلار  االبداعكموت يات مف ال

( سف الد جماتية تت ىب اللمالية ف التات Rosin, Nelson, 2011: 208 لد تلر ر وف  نيىو ف )
 ا  تت ىب المعامىة المفالية مف اآلضريف ا  تت ىب ت افر الظر ؼ المفالية مف العالـ المني ك
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( الد جماتية بمنيا سوى ب ملىؽ في الت لير يتوػـ بعػدـ 792:  2072لما عرؼ )وامي منمد مىنـا 
 الةدرة عى  تةبؿ سية معتةدات تضتىؼ عف معتةدات الشض  س  الجماعةك

( إلػ  سف الد جماتيػة تتمفػؿ فػي الالمن ةيػة  التنػالج مػ  ال الػ  Kemp,2013 :34 لد سشار لمب )
  تن ؿ د ف تنةيؽ ا فراد  ىدافيـ ا واويةك

 

 ص األشخاص الدوجماتيين:خصائ-2
 ( سىـ ض ائ  الد جماتييف:Rokeach,1954:7-9تلر ر لي  )

ا لفر د جماتيػةا ىػ  ا لفػر ت ريةػًا بػيف نظػاـ المعتةػدات  الالمعتةػدات ا لمضتى تػيف فػي المنتػ ى  -7
  ا ىداؼ )اللاف ليؾ  البر وتات مفاًل(ك

إلػػػ  التشػػػابو بػػػيف سنظمػػػة المعتةػػػدات ا لفػػػر د جماتيػػػةا ىػػػ  ا لفػػػر مجادلػػػة سيدي ل جيػػػةا  يشػػػير  -2
  الالمعتةداتا لشيي ليس لو عاللة )ضارج الم ض ع/ غير مرتب (ك

 ا لفر د جماتيةا ى  ا لفر إنلار ل نداث التي تتنالجا س   تيدد نظاـ معتةدات الشض ك -8
يػػػد ا لفػػػر د جماتيػػػةا لديػػػو تنالضػػػات سلفػػػر داضػػػؿ نظػػػاـ معتةداتػػػو )االيمػػػاف بالنريػػػة  للػػػف مػػػ  تةي -2

 نريات جماعات معينة(ك
 ( ومات الشض ية الد جماتية لما يىي:Davises, 2016: 466 ندد )
 عدـ التنمؿ العاـك -7
 تجنب الت لير اليدي ل جيك -2
 االعتةاد الضا ئ الالعةالنيك -8
 الت لير الجامد المنلىؽ  التوى ك -2

 ة:( الومات الشض ية التالية المرتب ة بالد جماتيCarr,2014:230سيضًا ا   ؼ )
لىما ارت عت موت يات الد جماتية بيف ا شضا  يتةايد انلالليـ التىني في تة يـ سنظمة س   رؽ  -7

 تة يـ الت ليرك
ا فػراد ت ي الشض ػية الد جماتيػة ليوػ ا بالضػر رة لػدييـ جمػ د س   ػالبة فػي الت ليػرا نيػث مػػف  -2

 تيـ الرئيويةكالمملف سف يلير ا معتةدات معينة  الما سنيا ال تيفر عى  إ ار معتةدا
 ( ض ائ  الشض ية الد جماتية لما يىي:Hunt & Miller, 2015 :37  ؼ )
 عدـ تةبؿ س  الوماح لىنةد المن ةي لىمعتةدات الالعةالنيةك -
 عدـ الوماح بمي ن ع مف تنىيؿ معاني  مالئمة ا فلارك -
 عدـ التنظيـ الن وي  الت ليريك -
 الشض ية الد جماتية ليا تمفير مميت لىتلايك -
-  
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 ( ومات الشض ية الد جماتية لما يىي:Leone, 2014 :1243 مف جانبوا ندد )
 الد جماتية ترتب  ايجابيًا بالُع ابية  وىبيًا باالنبوا يةك -7
 الد جماتية ترتب  ايجابيًا بالُع ابيةك -2
 الد جماتية آلية دفاعية بيف ا شضا  ضد الةىؽك -8
 الد جماتية نالة مرتب ة بالجم د ال لريك -2

 بين الشخصية عالية الدوجماتية ومنخفضة الدوجماتية: الفروق
( التػػي لارنػػت بػػيف وػػمات الشض ػػية مرت عػػة الد جماتيػػة Starbird & Miller, 2015فػػي دراوػػة )

 منض ضػػة الد جماتيػػةا تػػـ الت  ػػؿ إلػػ  سف ا شػػضا  ت ي الد جماتيػػة المرت عػػة تتوػػـ بالمةا مػػة الشػػديدة 
دضاؿ معى مػات اضػافية داضػؿ بنػاي اعتةػادىـ الم جػ د بال عػؿا سمػا  لىتليير بوبب عدـ الةدرة عى  تجمي   ا 

بالنوػػبة لىشض ػػية منض ضػػة موػػت يات الد جماتيػػةا فػػ نيـ ي اجيػػ ف  ػػع بات سلػػؿ فػػي المرنىػػة التجميعيػػة 
 لنؿ المشلالتك

 & ,Juan في دراوة سضرى لمةارنة بيف ومات الشض ية الد جماتية المرت عة  المنض ضة ا ت  ؿ )
Haley, 2016 إل  سف ا شػضا  ت ي وػمات الشض ػية الد جماتيػة المرت عػة يرفضػ ف س  يوػيئ ف فػي )

ت وػػير المعى مػػات اإلضػػافية فػػي نػػيف يوػػت ي  ا شػػضا  ت ي وػػمات الشض ػػية الد جماتيػػة المنض ضػػة 
 يوت يع ف اوتضداـ المعى مات ب ريةة سفضؿك

 اقين بصريًا:العوامل المؤثرة عمى ظهور الشخصية الدوجماتية بين المع
( نظػاـ االعتةػاد الػتي يػرتب  الضىػؿ فيػو بالد جماتيػة Taylor,& Dunette, 2016: 420ي ضػح )

( اضتيػار المعى مػات الػدفاع ضػد تىػؾ المعى مػات التػي يػتـ إدراليػا 2( فيػـ العػالـ ا 7يػيدي  ظي تػيف  ىمػا:
 عى  سنيا تشلؿ ض  رةك

معتةػػدات ا نيػػػث يوػػت ي  ال ػػػرد ت  الشض ػػػية تعتمػػد الد جماتيػػػة عىػػ  عةلػػػة مجم عػػات معينػػػة مػػػف ال
 الد جماتية تةبؿ افنيف مف المعتةدات المتعارضة في ن س ال لتك

( الع امػػؿ المنػػددة لوػػمات الشض ػػية الد جماتيػػة بػػيف ا شػػضا  ت ي Lee, 2014: 249نػػدد )
 اإلعالة الب رية عى  النن  التالي:

 لمعتةدات الوابةةك: تتضمف اإلعالة النوية  العادات  اعوامل داخمية  -7
 : تتمفؿ في البيئة  المفيرات الضارجية  المشلالت الم انبةكعوامل خارجية -2

 مكونات الشخصية الدوجماتية:
( فػػي إ ػػار تنىيىػػو لمةيػػاس ر ليػػت  لىد جماتيػػة إلػػ   جػػ د مل نػػات Babad,2014: 195سشػػار )

 رئيوية لىشض ية تتمفؿ في:
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تةدات ن ؿ الض ؼ  البيس  عػدـ الشػع ر با مػاف نػ ؿ العػالـ : تتمفؿ في المعاالعتةاد ا  ل  البدائي (7
 باإلضافة إل  الشل ؾ ن ؿ مدى مالئمة التاتك

 : تشمؿ المعتةدات ن ؿ ال بيعة الم ىةة لىوى ةكالتوى ية (2
 : تتضمف رفج سي معتةدات س  آراي سضرى تضتىؼ معيـكعدـ التنمؿ (8

 

 لمعاقين بصريًا:المشكالت المرتبطة بسمات الشخصية الدوجماتية بين ا
( إلػػػ  سف المعػػػاليف ب ػػػريًا ت ي وػػػمات الشض ػػػية O'Connor,& Ward, 2014:53سشػػػار )

 الد جماتية ي اجي ف مجم عة المشلالت التالية:
 المي ؿ لىشع ر بعدـ ا مف الن ويك (7
 التع ب  االننياة ل جية نظرىـك (2

ةػة تىنيػًا عىػ  معتةػدات ( سف ا شػضا  الػد جماتيف شض ػيات منلى7912 لد سشػار )منمػد وػالمةا 
  ليـ معرفية  يت   ف بما يىي:

 الرفج الوري   ي دليؿ س  منالشة تتعارج م  معتةدات ال ردك -7
 عدـ الرغبة في اضتبار البرىاف الجديد إتا ما تل ف الرسي فعاًلك -2
 معاداة س ناب المعتةدات المضال ةك -8
 النظر إل  ا م ر الجدلية عى  سنيا سبيج  سو د  فة ك -2

( سف ا شػػػضا  الػػػد جماتيف يتميػػػة ف بجمػػػ د ا فلػػػارا فا شػػػضا  7991ضػػػح )معتػػػة عبػػػد ا ا  س  
الد جماتيف غير لادريف عى  التضىي عف آرائيػـ نتػي لػ  بػدا لػو عػدـ  ػنتيا عىػ  علػس س ػناب ال لػر 

 ريةػػة المن ػػتح الػػتيف يتشػػ ل ف لمعرفػػة الجديػػد وػػ اي لػػاف م افةػػ ف لمػػا ير ىػػو س  مضال ػػًا ليػػـا لمػػا سف ليػػـ 
منلىةة في الت ليرا ترتب  بمية ايدل جية ا ب رؼ النظر عف مضم نيا )الت ىب( ا  لو نظرة توى ية في 
النيػػاة ا  لػػدييـ إيمػػاف لػػ ي بػػالة ة لموػػى ب  نيػػد لىتلييػػر ا  ال يتنمػػؿ ا شػػضا  الػػتيف يضتى ػػ ف معػػو س  

 يعارض نوك
 ف يت   ف بما يمتي:( سف ا شضا  الد جماتي2002لما سشار )عبد اللريـ بلارا 

الىلػػة التػػي يوػػتضدميا الشػػض  الػػد جماتي تميػػؿ إلػػ  الملػػاالة  الة عيػػة فيػػ  يوػػتضدـ جمػػاًل مػػف ننػػ :  -
فالف دائمًا يلتب ا سنا ال سل ؿ ىتا سبدًا ا لالمؾ ال يملف لب لوا فالم ردات التػي نوػتضدميا تات داللػة 

منػػػا نػػػيف يوػػػتضدـ ا ل ػػػاظ ال ػػػارمة يع ػػػ   ل يػػػة عىػػػ  رييتنػػػا ل شػػػياي عىػػػ   ريةػػػة ت ليرنػػػًاا  ال انػػػد
 لآلضريف شع رًا ض يًا بعدـ  ج د جد ى لىن ارا س  إملانية لتليير اآلرايك

ال يشعرؾ  انب ال لر المنلىؽ بمنو شض  عةالني من ةيا  ىتا سمر  بيعي فت ىبو التىني ييدي  -
 إل  إعالة  رنو  تةادـ م اىيمو  مة التوك



  الدوجماتيـــــــــــــــــــة                                                                              أ.د/ إبراهيم عمى إبراهيم
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ؽ ان باعػػًا بػػمف لديػػو ج ابػػًا للػػؿ وػػياؿ ا  الوػػبب فػػي تلػػؾ سف مماروػػتو نواوػػية  ػػانب ال لػػر المنلىػػ -
لىمشارلة في التندث لائمة عى  عدد مند د مف المبػاد   الم ػاىيـ الجػاىةة  المنػد دةا  التػي ين ظيػا 
عف ظير لىب  يوارع إل  اوتضداميا في منا راتوا  ال نجد لديو مشلىة لآلفػار التػي تترتػب عىػ  عػدـ 

  نتياك
لػػالؽ الػػتىني يجعػػؿ  ػػانبو يضوػػر انوػػجامو الػػتاتي ا لمػػا يجعىػػو عػػاجةًا عػػف إدراؾ مػػدى من ةيػػة االن -

 سعمالو  اتواؽ مةدماتو م  نتائجو  ىتا لفيرًا ما يجعىو يعمؿ ل الح ض  موك
( ل ػػانب ال لػػر الػػد جماتي ميػػاؿ إلػػ  مفاليػػة تػػمبي  بػػائ  ا شػػياي 2009 لػػد سشػػارت )وػػمية مبػػارؾا

اللمػػاؿ فػي ال وػ  الػتي يعػػي  فيػو ا  يػرفج المعى مػات النال ػػة عػف سي شػيي ظنػػًا تنةيةيػاا فيػ  ينشػد 
 منو سف ا م ر ال توير بلير تلؾ ا  ىتا يعني لىة الضبرة ب ال  الناؿ  ييدي إل  االرتباؾ  التنالجك

( ض ػػائ  ا شػػضا  الػػد جماتييف س  Jones,& Trower, 2014: 153نػػدد جػػ ف  تػػر ر )
   النن  التالي:المنلىةيف تىنيًا عى

 عدـ التوامح إةاي مشاعر  د اف  اآلضريفك (7
 تجنب التليير في البيئة  ا نش ة الي ميةك (2
 إظيار وى ليات ال ت افةية نتيجة لىتشلؾ في ليمة التاتك (8
 الدفاعية  عدـ االلتةاـ  عدـ الرضا عف وى لياتيـ س  ماليمتيـ الشض يةك (2
 الجديدة  وي لة التعرج لإلنبا  نتيجة لتلير الظر ؼكالنم ية  التةىيدية فيما يتعىؽ با فلار  (2

 سشػػارت نتػػائج ا بنػػاث سف ا شػػضا  الػػد جماتيف لػػدييـ انض ػػاج فػػي تةػػدير الػػتاتا  عػػدـ لػػدرة عىػػ  
تنمػػػؿ اللمػػػ ج ا االلتئػػػاب ا وػػػ ي الت افػػػؽ الن وػػػي  االجتمػػػاعي ا تلػػػ يف اتجاىػػػات تع ػػػبيةا انض ػػػاج 

(ا )عبػػػد اللػػػريـ Wizbick,1998ا مػػػا سشػػػار إليػػػو نتػػػائج ) يةبيػػػؾ م يػػػـ  الػػػتات ا العدائيػػػةا اللضػػػبا  ىػػػت
(ا)لر نلػػػػػػػػػػػػػػػت Goh,1995( ا )جػػػػػػػػػػػػػػػ ه Hughy, 1988(ا )ىيػػػػػػػػػػػػػػػ غي 7912 لػػػػػػػػػػػػػػػا ا 

Cronknite,2006 (ا)ىيمافHeyman,2006 ( ا )ف رس بارلايParkay, Forest,W.1983ك) 
 

 عالقة:أوجه التشابه واالختالف بين الدوجماتية وبعض المتغيرات األخرى ذات ال
 التوػػػػػػػػػػػػػى ية  Rigidity الجمػػػػػػػػػػػػػ د  Dogmatismلػػػػػػػػػػػػػد يضىػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػبعج بػػػػػػػػػػػػػيف الد جماتيػػػػػػػػػػػػػة 

Authoritarianism  التع ب Preajudicism  الت ػىب  الن ػ ر مػف اللمػ ج  تلػؾ  ف ىنػاؾ تشػابو 
 لبير بيف ىته المتليراتك

ابو بػيف تىػؾ (ا إلػ  سف "التشػRokeach,1960(ا )ر لػي  7991 في ىتا سشار لؿ مف )معتة عبد ا  
المتليػػرات يلػػػ ف فػػي سنيػػػـ يػػػيد ف إلػػ  اتجػػػاه د جمػػاتي  يظيػػػر ىػػػتا االتجػػاه فػػػي التموػػؾ الشػػػديد بػػػا د ار 
 المعايير ا  العد اف عى  اآلضريف ا  يمضت ف ال اب  المعادي لىمجتم ا لما سف التلرار ومة سواوية ليته 

 ىؼ في ندتيا  ض  رتيا"كالمتليراتا لد تتشابو ىته المتليرات فيما بينيـ للنيا تضت
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نيػػػث تمفػػػؿ الد جماتيػػػة سلفػػػرىـ ض ػػػ رة عػػػف المتليػػػرات ا ضػػػرىا  التع ػػػب ىػػػ  ا لفػػػر عم ميػػػة ا وػػػ ؼ 
 يتنا ؿ البانث في الجد ؿ التالي س جو االضتالؼ بيف ىته المتليراتك

-DSM فةػػًا لمػػػا  ػػػدر فػػػي الػػدليؿ التشضي ػػػي  اإلن ػػػائي ل مػػػراج الن وػػية  العةىيػػػة ال بعػػػة الرابعػػػة )
IV.1994ا لبعج مف ىته المتليراتك) 

( Ray,1980( ا )راى Rokeach,1960- 1954لتلؾ  فةًا لريية العديد مف البانفيف سمفػاؿ ر لػي  )
(ا فانػو يملػف 2000( ا )جػ ف دلػت ا 7990( ا )فا مة ض ػاجيا 7919ا )عبد الرليب سنمد البنيريا 

 تالي:ت ضيح ال رؽ بيف ىته المتليرات مف ضالؿ الجد ؿ ال
 جدول يوضح المقارنة بين الدوجماتية ، التعصب ، التسمطية ، التصمب ، عدم تحمل الغموض

 )النفور من الغموض(

جوانب 
 االختالف

الدوجماتية 
Dogmatism 

 عدم تحمل الغموض
Intolerance of 

Ambiguity 

 التعصب
 prejudice 

 التسمطية
Authoritarianism 

 التصمب
Rigidity 

 التعريفات

د جماتيػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػارة ال
عػػف مةا مػػة ا فلػػار 
الجديػػػػػػػػدة   ضػػػػػػػػعيا 
ضػػػػػػػػػػػػػػػمف معػػػػػػػػػػػػػػػايير 
نم يػػػػػػػػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػػػػػػػػددة 
 ي ػػػػػػػػػػانبيا عػػػػػػػػػػادة 
نػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت الةىػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
 اللمػػػػػ ج  لراىيػػػػػة 
لػػػؿ مػػػا يضػػػالؼ ىػػػته 

 ا فلارك
الد جماتية ىي نظاـ 
معرفػػي منلىػػؽ نوػػبيًا 
لمعتةػػدات ال ػػرد عػػف 
النةػػػػػػػػػػائؽ الم ىةػػػػػػػػػػة 
 تشػػػػػػػػػػػػػليؿ نمػػػػػػػػػػػػػاتج 
لىتعامؿ م  اآلضػريف 

 ػػػػػػػة  ا شػػػػػػياي المني
 لوك

الد جماتيػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػي 
درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ان تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
 انلػالؽ الػتىف التػػي 
يظيرىػػػػا ا شػػػػضا  
لاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجابة 
لىمعى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات س  

اللمػػػػػػػ ج  تنمػػػػػػػؿ عػػػػػػػدـ
 الةػػػػػػدرة عػػػػػف عػػػػػدـ يعبػػػػػر

مػػػػػػػػػػػػػ   التعامػػػػػػػػػػػػػؿ عىػػػػػػػػػػػػػ 
الم الػػػػػػػػػؼ اللامضػػػػػػػػػة س  

 بملػػػػػػػػػػػؿ غيػػػػػػػػػػػر الميلػػػػػػػػػػػدة
مػػػػػػػػػػػف  مملػػػػػػػػػػػف موػػػػػػػػػػػت ى
دراؾ ال ع بة الم الؼ   ا 
  غيػر سنيػا عىػ  اللامضة

 ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددة
(Basoz,2016: 53)  

 ىػ  اللمػ ج تنمؿ عدـ
 س  إدراؾ الميػػػػػػػػػػؿ ننػػػػػػػػػػػ '

 الم الػػػػؼ المعةػػػػدة ت وػػػػير
 ,Mcclaryلم ػػػادر 

2009: 14)  
 ىػ  اللمػ ج تنمؿ عدـ

 س  إدراؾ الميػػػػػػػػػػػػؿ ننػػػػػػػػػػػػ 
 التػػػػي ت وػػػػير المعى مػػػػات

باإلبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ س   تتوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
س   التشػػػػػتت س  النة ػػػػػاف
 س  االنتمػػػػػاؿ  س  التنػػػػػ ع
 الشػػػػؾ س  التنظػػػػيـاعػػػػدـ 

 التنػػػػػالجس   الت ػػػػػا ت س 
عػػػػػػػػػػدـ  س  التعػػػػػػػػػػارج س 

التع ػػب ىػػ  العن ػػر 
االن عػػػػػػػػالي لت ػػػػػػػػاعالت 
سنػػػػػػد ا شػػػػػػضا  مػػػػػػ  
المجم عػػػػات ا ضػػػػرىك 
يعبػػػػػػػر التع ػػػػػػػب فػػػػػػػي 
ا وػػػػػػػاس عػػػػػػػف اتجػػػػػػػاه 
)وػػػػػػػىبي عػػػػػػػادة( ننػػػػػػػ  
سعضػػػػػػػػػػػػػاي مجم عػػػػػػػػػػػػػة 

فةػػػػػػ   معينػػػػػػةا اوػػػػػػتناداً 
إلػػػػػػػ  عضػػػػػػػ يتيـ فػػػػػػػي 

 تىؾ الجماعةك
التع ػػػػػب ىػػػػػ  شػػػػػع ر 
وػػػػػػػػػػػىبي عػػػػػػػػػػػاـ تجػػػػػػػػػػػاه  
سعضػػػػػػػاي مػػػػػػػف ضػػػػػػػارج 
الجماعػػػػة التػػػػي ينتمػػػػي 

 إلييا ال ردك
التع ػػػػب ىػػػػ  لراىيػػػػة 
عامة  عضاي جماعة 
معينػػػػػػػػػػػة ينػػػػػػػػػػػتج عػػػػػػػػػػػف 
الت اعػػػػػؿ مػػػػػ  سعضػػػػػاي 
تىػػػػػػػػػػػػؾ الجماعػػػػػػػػػػػػةا س  
مجػػػػػرد الت ليػػػػػر فػػػػػييـا 
ممػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػدف  ا فػػػػػػػػػػراد 
المتع ػػػػػػػػػػػػػػػػبيف إلػػػػػػػػػػػػػػػػ  

التوػػػى ية ىػػػي منظ مػػػة 
مف الت جيػات  الم الػؼ 
 الوػػػػى ليات الشض ػػػػية 
ال رديػػػة تات نػػػ ع معػػػيف 
مػػػف االوػػػتةرار  مةا مػػػة 
التلييػػػػػػػر  التػػػػػػػي تضىػػػػػػػؽ 

 ريية  ارمة لىعالـك
يعبػػػر م يػػػـ  الشض ػػػية 
التوػػػى ية عػػػف متالةمػػػة 

ت تات ن وية مف الوػما
االرتبػػػػا  المرت ػػػػ  بتىػػػػؾ 
المتليػػػػرات اليامػػػػة مفػػػػؿ 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػتن ظ الوياوػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

  التع بك
يعبػػػر م يػػػـ  الشض ػػػية 
التوػػػػػػػػى ية عػػػػػػػػف نالػػػػػػػػة 
عةىيػػػػػػة س  اتجػػػػػػاه يتوػػػػػػـ 
باالعتةػػػػػاد فػػػػػي ال اعػػػػػة 
الم ىةػػػػػػػػػػة س  اإلتعػػػػػػػػػػاف 

 لوى ة شض  آضرك

يعبػػػػػػػر الت ػػػػػػػىب عػػػػػػػف 
عػػػػػػػػػػدـ الةػػػػػػػػػػدرة عىػػػػػػػػػػ  
المر نػػػػػػػػػػػػة س  رفػػػػػػػػػػػػج 
تةدير الشػض  ل جيػة 

ف س  نظػػػػػػػػػػػػػػر اآلضػػػػػػػػػػػػػػري
مشػػػػاعرىـ التػػػػي تتوػػػػـ 

 بالتعا ؼك
يعبػػػػر الت ػػػػىب لوػػػػمة 
شض ػػػػػية عػػػػػف الميػػػػػؿ 
لىػػػػتن ظ الػػػػتي ي ػػػػػؼ 
عدـ الةدرة عىػ  تلييػر 
العادات س  عدـ الةػدرة 
عىػػػػ  تعػػػػديؿ الم ػػػػاىيـ 
 الت جييػػػػػػػػػػػػػػػات عنػػػػػػػػػػػػػػػد 

 ت  يرىاك
يعػػػػػػػػرؼ الت ػػػػػػػػىب لػػػػػػػػػ 
 ػػػػػع بة فػػػػػي التنػػػػػ ؿ 
مػػػف  ريةػػػة االوػػػتجابة 
ل ريةة اوػتجابة سضػرى 

 مضتى ةك



  الدوجماتيـــــــــــــــــــة                                                                              أ.د/ إبراهيم عمى إبراهيم
 

 

- 126 - 

جوانب 
 االختالف

الدوجماتية 
Dogmatism 

 عدم تحمل الغموض
Intolerance of 

Ambiguity 

 التعصب
 prejudice 

 التسمطية
Authoritarianism 

 التصمب
Rigidity 

 عىػػػػػػػػ  المعنػػػػػػػػ   ضػػػػػػػػ ح الم الؼك
 س  فعىػػػػي ل نيػػػػا م ػػػػدر

 س  لعػػػػدـ الرانػػػػة منتمػػػػؿ
 ,(Leeالػػن س التيديػػد

2013: 1  

 الشػػػػػػػع ر بمػػػػػػػةيج مػػػػػػػف
المشػػاعر الوػػىبية مفػػؿ 
اللراىيػػػػة ا س  االةدراي 
س  اللضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب س  

 جميعياك

 الخصائص

د جماتيػػػػػػػة تت ػػػػػػػ ر ال
فػػػي وػػػف مبلػػػر مػػػف 
العمػػر  ت ػػبح جػػةي 
فابػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػػاي 

 شض ية ا فرادك
الد جماتيػػػػػػػػػػػة لابىػػػػػػػػػػػة 
لىتعػػػػػػػديؿ  التنوػػػػػػػيف 
مػػػػػػػف ضػػػػػػػالؿ بػػػػػػػرامج 
 العالجػػػػػػات الةائمػػػػػػة 

 عى  اإلرشادك
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جماتي ف 
ي اجي ف ل ػ ر فػي 
موػػػػػػػت يات الوػػػػػػػعادة 

  اليناي ك
الد جماتيػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػيفر 
وػػػىبيًا عىػػػػ  اإلبػػػػداع 

  االبتلارك

د ت  عػػػػػػػػدـ تنمػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػر 
اللمػػػػػػ ج يتجنػػػػػػب س  ال 
ي ضػػػػػػػؿ الم الػػػػػػػؼ التػػػػػػػي 
تتضػػػمف اللمػػػ ج  عػػػدـ 
االوػػتعداد لتةبػػؿ الم الػػؼ 
تات الت وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرات س  

 النتائج المتعددةك
عػػػػػػػدـ تنمػػػػػػػؿ اللمػػػػػػػ ج 
يػػػرتب  بعػػػدـ الةػػػدرة عىػػػ  
التعامػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػاجح بملػػػػػػػػؿ 
 ػػػػػػػػع بات مملنػػػػػػػػة مػػػػػػػػ  
الم الػػؼ  اللامضػػة التػػي 
تت ىػػػػػػػػػػػب اللفيػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف 

ؿ مػػػػ  المعى مػػػػات لىت اعػػػػ
العنا ػػر غيػػر المعر فػػة 

 س  غير الميلدةك
الميؿ ننػ  ربػ  المفيػرات 

 بت ني ات  ارمةك
االضتيار المبلػر  الن ػاظ 
الشػديد عىػ  سنػد النىػ ؿ 
فػػػػػػػي م الػػػػػػػؼ اللمػػػػػػػ ج 

 المدرلةك
الميؿ نن  تةبؿ مع يات 
الم لػػؼ التػػي تمفػػؿ رييػػة 

 جامدة

التع ػػػػػػػػػػػػػػػػب عمىيػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ملتوػػبة نيػػث يلتوػػبيا 
ا فػػػػػػػػػراد مػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػالؿ 

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعىـ  عمىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
  التنشئة االجتماعيةك

التع ػػػػػػػػػػػػػػػػػب يتىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف 
بال ػػػػػػػػػػػبلة العا  يػػػػػػػػػػػة 
 يلػػػػػػ ف م جيػػػػػػًا ضػػػػػػد 
جماعػػػػة س  مجتمػػػػ  س  

 ديفك
التع ػػػػػػػػػب عمىيػػػػػػػػػػة ال 
من ةيػػػة نيػػػث ال تنبػػػ  
مػػػف ت ليػػػر من ةػػػي س  
نلمػػة معينػػة لمػػا سنيػػا 
ال تتليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 المعى مات  ا دلةك
التع ػػػػػػػػػػػػػػػػب عمىيػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ظي ية إت تواعد ال رد 
عىػػػػػػػ  تبريػػػػػػػر رغباتػػػػػػػو 
 مشاعره بتةدير الػتات 

  التمييةك
التع ػػػػػػػػػػػػب ال يمػػػػػػػػػػػػت 
لى الػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػىة ننػػػػػػػػ  
النيػػػػػػػاةك الميػػػػػػػؿ ننػػػػػػػ  
ال  ػػػػػ ؿ لنيايػػػػػة لبػػػػػؿ 
ا  اف ك الوػػػػػػػػػعي  راي 
التمليػػػػػػػػػػػػػػػد  التنةػػػػػػػػػػػػػػػؽك 
الت ػػػػػػػػػػػنيؼ ال ػػػػػػػػػػػػاـر 
 ال اضػػػػػػح إلػػػػػػ  سنػػػػػػ اع 
 ت ػػػػػػػػػػػػػني ات فابتػػػػػػػػػػػػػةك 

الشض ػػػػػػػػػػية التوػػػػػػػػػػى ية 
تتوـ بالتةاـ تىةائي  آلي 
لىمعػػايير  الةػػيـ التةىيديػػة 

 لمجتمعاتيـك
تتوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الشض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
التوػػى ية بالةػػدرة العاليػػة 
عىػػػػػ  ال  ػػػػػؿ  التمييػػػػػة 
بػػػػػيف ا شػػػػػضا  الػػػػػتيف 
يشػػػػػػػػترل ف معيػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي 
منظ مػػػػػة الةػػػػػيـ )داضػػػػػؿ 
المجم عػػػػة( عػػػػف الػػػػتيف 
ال يشػػػترل ف معيػػػـ فييػػػا 

 م عة(ك)ضارج المج
اإلتعػػػػػػػػػػػاف إلػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػد 

 االوتوالـ بالوى ةك

الشض ػػػػػػية المت ػػػػػػىبة 
تتوػػػػػػـ بػػػػػػالتنية  عػػػػػػدـ 
المر نػػػػػة فػػػػػي التوػػػػػمؾ 

 با ىداؼ الفابتةك
الشض ػػػػػػية المت ػػػػػػىبة 
تتوػػػـ بػػػااللتةاـ بػػػا داي 
الليػػػػػػر مالئػػػػػػػـ لىميػػػػػػػاـ 
بمعنػػػ  سف ا شػػػػضا  
ت ي الت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىب ال 
يوت يع ف التن ؿ مف 
سداي آلضػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 تةتضي المياـك
لىيؿ النػد ث الت ىب 

فػػػػي الم الػػػػؼ النياتيػػػػة 
 الي ميةك

الت ىب يػرتب  بػرفج 
المعى مػػػػػػػػػػػػػػػات عىػػػػػػػػػػػػػػػ  
 اعتبار عدـ مالئمتياك

الت ػػىب يػػرتب  بالميػػؿ 
 لىتةييـك

الت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػىب يػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتب  
 باللماليةك
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االنلػػػػػػػػػػػػػػالؽ الوػػػػػػػػػػػػػػابؽ 
  انػػػػػػػوك الميػػػػػػػؿ ننػػػػػػػ  
االضتيػػػػػػػػػػػػػػػار المبلػػػػػػػػػػػػػػػر 
 ال ػػاـر  نػػد النىػػ ؿ 

م لػػػػػػؼ غػػػػػػامج فػػػػػػي 
 مدرؾك

 العوامل

: عوامــــــــل داخميــــــــة
تتضػػػػػػػػػػػمف اإلعالػػػػػػػػػػػة 
النوػػػػػػػػػية  العػػػػػػػػػادات 
  المعتةدات الوابةةك
: عوامـــــــل خارجيـــــــة

تتمفػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي البيئػػػػػػػػة 
يػػػػرات الضارجيػػػػة  المف

 المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلالت 
 الم انبة ك

ــــــــة: ــــــــل ديمو را ي  عوام
تتمفػػػػؿ فػػػػي نوػػػػبة الػػػػتلاي 

العوامـــــــــــــــــل  الوػػػػػػػػػػػػػػػػػفك 
: تتمفػػػػػؿ فػػػػػي  الســـــموكية

 الةىؽ  الت ترك
: تتمفػؿ العوامل المعر يـة

فػػػي الةػػػدرة عىػػػ  معالجػػػة 
 ت وػػػػػػػػػػػػػػػػػػير  اوػػػػػػػػػػػػػػػػػػتضداـ 

 المعى ماتك

 بناي الملانة  الة ةك
ال لػػػػائ  التاريضيػػػػة مػػػػف 
 ػػػػػػراعات  منػػػػػػا الت 

 فبات الة ة  غيرىاكال
ع امػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مرتب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 بالم الؼ س  الوياؽك

ع امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعىـ 
 االجتماعيك
 التنافويةك

االن ػػػػػػػػػياع لىمعػػػػػػػػػايير 
 الجماعية  المجتمعيةك

 سنما  الت اعؿك
 الشض ية الوى  يةك
 االنبا   العد انيةك

ال بةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  النالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
االجتماعيػػة االلت ػػػادية 

  التعىيـك
 التنشئة االجتماعيةك

 ةافيةكال ر ؽ الف

العيػػػػ ب فػػػػي الت ا ػػػػؿ 
 المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلالت 

 االجتماعيةك
 عي ب اإلدراؾك

 الوى ليات الةيريةك
عػػػػػػػػػدـ المر نػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي 
الت جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  اآلراي 

  اإلدراؾك

أهم 
 النظريات

نظريػػػػػػػػػػة ر ليػػػػػػػػػػت : 
الد جماتيػػػػػػػػة تتمفػػػػػػػػػؿ 
فػػػػػػػػػي انلػػػػػػػػػالؽ فػػػػػػػػػي 
 ريةػػػػػػػة الت ليػػػػػػػر  ال 
تػػػػػػػػػرتب  بػػػػػػػػػمي نػػػػػػػػػ ع 
معػػػيف مػػػف المنتػػػ ى 
االيػػػػد ل جيا  نظػػػػرة 

ياة  عدـ وى  ية لىن
الةػػػدرة عىػػػ  التنمػػػؿ 
ننػػػػػػػػػػػ  ا شػػػػػػػػػػػضا  
التيف يضتى  ف معيػـ 
فػػػػػػػػػػػػػػػي المعتةػػػػػػػػػػػػػػػدات 
لػػػػػػػرار س  اعتػػػػػػػراؼ   ا 
بييالي التيف يمىلػ ف 
 سفلارًا تشبو سفلارىـك

نظرية تنمػؿ اللمػ ج : 
افتػػػػػػػػػرج سف مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػيف 
مظػػاىر تنمػػػؿ اللمػػػ ج 
ميػػػػػػػػػػؿ ا شػػػػػػػػػػضا  ت ي 
الموػػػػػػػػت يات المنض ضػػػػػػػػة 
مػػف تنمػػؿ اللمػػ ج إلػػ  
الشػػػع ر بػػػالت تر  التوػػػرع 
فػػي رد د سفعػػاليـ  تجنػػب 
المعى مات اللامضةا سما 
ا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضا  ت ي 
موػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يات تنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
اللمػػ ج المرت عػػة فػػانيـ 
ينظػػػر ف إلػػػ  الم الػػػؼ / 

ت اللامضػػػػػػػػػػػة المعى مػػػػػػػػػػػا
عىػػػ  اعتبػػػػار سنيػػػا جيػػػػدة 

نظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
االجتماعيػػػػػػػػػة: سلػػػػػػػػػدت 
نظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
االجتماعيػػػػة سف وػػػػى ؾ 
ال ػػػػػػرد يعلػػػػػػس  ندتػػػػػػو 
المجتمعيػػػػػػػػة ا لبػػػػػػػػر ا 
يعنػػػػػي تلػػػػػؾ سف ا بيػػػػػة 

ماعات المجتمعية لالج
 المنظ مػػات  الفةافػػات 
ا باإلضػػافة إلػػ  ى يػػة 
ال ػػػػرد بػػػػداضىياا  الةػػػػيـ 
 االرتبػػػػػػػػػػا  العػػػػػػػػػػا  ي 
بتىػػػػػػؾ العضػػػػػػ ية ىػػػػػػي 
التػػػػػي ت جػػػػػو العمىيػػػػػات 

 المعرفية لى ردك

نظريػػػػػػػػػػػػػػػػة الشض ػػػػػػػػػػػػػػػػية 
التوػػػػػػػػػػػػػػػػػى ية: تعتبػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
النظريػػػػػة سف الشض ػػػػػية 
التوػػى ية لػػدييا نػػ ع مػػف 
ا نػػػػػػا العىيػػػػػػا ال ػػػػػػارمة 
التػػي توػػي ر عىػػ  ا نػػا 
الضػػػػػػعي ة الليػػػػػػر لػػػػػػادرة 

التليػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػ  عىػػػػػػػػػػػ  
النةعػػػػػػػػػػػات الشض ػػػػػػػػػػػػية 
الة يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةك  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدي 
ال ػػراعات الناتجػػة إلػػ  
اضػػػػػػػػ رابات شض ػػػػػػػػية 
تجعػػػػػػػػػػػؿ ا نػػػػػػػػػػػا العىيػػػػػػػػػػػا 
ل شػػػػػػػػػػػػضا  توتوػػػػػػػػػػػػىـ 
بشػػدة لىمعػػػايير التةىيديػػػة 

نظريػػػػػػة لػػػػػػ يف: تشػػػػػػير 
النظرية إل  سف سوػاس 
الت ػػػػػػػىب يعبػػػػػػػر عػػػػػػػف 
مةػػػػػػدار التمييػػػػػػة لػػػػػػدى 
الشػػػػػػػػػػػض  ا اعتبػػػػػػػػػػػػر 

ف سف درجػة التمييػة ل ي
لىشػػػػػػض  تمفػػػػػػؿ سنػػػػػػد 
الع امػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الوػػػػػػػػػػػػػػػػببية 
لىت ػػػػػػػػػػػػىبا  توػػػػػػػػػػػػمح 
درجة التمييػة المرت عػة 
بػػػػػػػدرجات سعىػػػػػػػ  مػػػػػػػف 
الفػػػػػػػػػراي  التنػػػػػػػػػ ع فػػػػػػػػػي 
عػػػادة  سنمػػػا  الوػػػى ؾ  ا 
ىيلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
الم ىػػػػػػػػػػػػػػػ ب لىػػػػػػػػػػػػػػػريى 
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جوانب 
 االختالف

الدوجماتية 
Dogmatism 

 عدم تحمل الغموض
Intolerance of 

Ambiguity 

 التعصب
 prejudice 

 التسمطية
Authoritarianism 

 التصمب
Rigidity 

جػػػػػػ ف ديػػػػػػ ي: تةػػػػػػـ  
فػػػر ج جػػػ ف ديػػػ ي 
نػػػػػػػػػػ ؿ الد جماتيػػػػػػػػػػة 

 عى  ما يىي:
الد جماتية تعبر  -7

عػػػػػػػػف ميػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػج 
البشػػػػر إلػػػػ  الت ليػػػػر 
بشػػلؿ مت ػػرؼ بعيػػد 

وػػػػػػػػػػػػػػػػػ ية عػػػػػػػػػػػػػػػػػف ال  
 المر نػػػػػػػػػػة ال لريػػػػػػػػػػة 
 فةػػػًا ل بػػػائ  ا مػػػ ر 

 المتليرةك
الد جماتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -2

تػػػػػػػػػػػػػػرتب  بػػػػػػػػػػػػػػالت لير 
ا  لػػػػػػػػػػػػػػػي  الميػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
اللريػػػػػػػػػػػػػػػػػةي ننػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
االعتةػػػػاد فػػػػي سشػػػػياي 
ف  معينػػػػػػػػػػػة نتػػػػػػػػػػػ   ا 
لانػػػت جميػػػػ  ا دلػػػػة 

 تشير إل  العلسك
النةاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  -8

ال  ريػػػػػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػػػػػدف  
الػػػػػػػػػػد جماتييف إلػػػػػػػػػػ  
الت ليػػػػر الالعةالنػػػػي 
الليػػػػػر موػػػػػتند عىػػػػػ  

 يةكسوس من ة

 مفيػػػػػػػػػػػػػػرة لالىتمػػػػػػػػػػػػػػاـ  ال 
ينلػػػػػػػػػػػػػر ف س  يشػػػػػػػػػػػػػ ى ف 
موػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يات تعةيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 التعارجك
عػػػػػػػدـ تنمػػػػػػػؿ اللمػػػػػػػ ج 

 يرتب  بالت ترك
عػػػػػػػدـ تنمػػػػػػػؿ اللمػػػػػػػ ج 
يػػػػػػػػػػػػػدف  ا فػػػػػػػػػػػػػراد ننػػػػػػػػػػػػػ  
الت ػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ المتوػػػػػػػػػػػػػػػػػرع 
 تجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب المفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات 

 اللامضةك
عػػػػػػػدـ تنمػػػػػػػؿ اللمػػػػػػػ ج 
يػػػػػرتب  بموػػػػػت يات الةىػػػػػؽ 

 المرت عةك
عػػػػػػػػػػػػدـ تنمػػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػػؾ 

 التو يؼك  
سيضًا ا ت جد فػالث رد د 
سفعػػػاؿ مضتى ػػػة تنشػػػم مػػػف 
عػػػدـ الةػػػدرة عىػػػ  تنمػػػؿ 

 اللم ج  ىي:
رد د سفعػػػػػػػػػػػػػػاؿ معرفيػػػػػػػػػػػػػػة 
)تتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
االوػػػػػػػػػػػتجابات المنػػػػػػػػػػػددة 
لميػػػػػػؿ ال ػػػػػػرد ننػػػػػػ  إدراؾ 
م الػػؼ اللمػػ ج ب ريةػػة 
منػػػػػػػػػددة  ػػػػػػػػػارمة( رد د 
ا فعػػاؿ ال جدانيػػة )تشػػير 
إلػػػػػ  التعبيػػػػػر عػػػػػف عػػػػػدـ 
الرانػػػػػػػػػػػػػػػة  االمتعػػػػػػػػػػػػػػػاج 

راىيػػػػػػػػػػػػػػة  اللضػػػػػػػػػػػػػػب  الل
 الةىػػؽ لاوػػتجابة منتمىػػة 

 لم الؼ اللم ج(ك
رد د ا فعػػػػػػػاؿ الوػػػػػػػى لية 
)تشػػػػػػير إلػػػػػػ  اوػػػػػػتجابات 
تنػػػػػػدد رفػػػػػػج س  تجنػػػػػػب 

تشػػػػتمؿ النظريػػػػة عىػػػػ  
فػػػػػالث نةػػػػػا  رئيوػػػػػية: 

( النػػػػػػػػػػػػػاس لػػػػػػػػػػػػػدييـ 7)
د افػػػػػػ  لىن ػػػػػػاظ عىػػػػػػػ  
م يػػػػـ  تات ايجػػػػابي ا 

( مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػتؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 2)
اس مػػػػػػف الي يػػػػػػة ا وػػػػػػ

( النػػاس 8الجماعيػػةا )
يبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف ى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتيـ 
االجتماعيػػػػػة االيجابيػػػػػة 
مػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػالؿ مةارنػػػػػػػػػة 
الجماعػػػػػػػػػة بجماعػػػػػػػػػات 

 سضرىك
نظريـــــــــــــة اتســـــــــــــاق 
المعتقــدات لــروكيتش: 
اعتبػػػػػػػػػر ر ليػػػػػػػػػػت  سف 
االتجػػاه يمفػػؿ منظ مػػة 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المعتةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 
المتراب ػػػػػػػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ 
ا  عن ػػػػػػػػػػػػػػػػػر معىػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 بالتػػػػػػالي فيػػػػػػ  ينمػػػػػػؿ 
ال ػػػػػػػػػػػابعيف التةػػػػػػػػػػػديري 

وػػػػػػػ اي فػػػػػػػي   التػػػػػػػمفيري
ن ػػػػػس االتجػػػػػاه س  فػػػػػي 
اتجػػػػاىيف متعارضػػػػيفك 
فػػػػػػػي ضػػػػػػػ ي نظريتػػػػػػػوا 
لوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ر ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  
المعتةػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
عنا ػػػػػػػػػػػر معرفيػػػػػػػػػػػة ا 

  تمفيريةا  وى ليةك

الم ر ضػػػػػػػػػػػػػػة عىييػػػػػػػػػػػػػػاك 
التوػػػػػػػى ية مػػػػػػػف  جيػػػػػػػة 
: نيث اعتبر  نظر فرـ 
فػػػػػػػػػػػػ ـر سف الشض ػػػػػػػػػػػػية 
المتوػػػػػػػى ة تمفػػػػػػػؿ سنػػػػػػػد 
اآلليػػػات المنتمىػػػة التػػػي 

ييػػػػػػػػػػد توػػػػػػػػػػمح لى ػػػػػػػػػػرد بتة
نريتػػػػػو ا  يػػػػػتـ تعريػػػػػؼ 
التوػػػػػػػػى ية فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػ ي 
النظريػػػة لػػػػ "الميػػػؿ ننػػػ  
تنػػػػػػػاةؿ الشػػػػػػػض  عػػػػػػػف 
اوػػػػتةاللية ا نػػػػا التاتيػػػػة 
لػػو  دمجيػػا مػػ  شػػض  
س  شػػػػيي ضػػػػارج الػػػػتات 
 مػػػػػف فػػػػػـ التوػػػػػاب لػػػػػ ة 

 غائبة عف التاتك

ال لريػػػػػةا بينمػػػػػا تػػػػػرتب  
درجػػػػػة التمييػػػػػػة ا لػػػػػػؿ 
بال ػػػػػػػػػالبة الوػػػػػػػػػى لية 

 ا عى ك
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 م الؼ اللم ج(ك

المشلالت 
 المرتب ة

اتيػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػ ؽ الد جم
ال ػػػػػػػرد مػػػػػػػف تنةيػػػػػػػؽ 
سىدافو ا  تيدي إل  
ضىػػػػؽ مجم عػػػػة مػػػػف 
المشػػػػػػػػػاعر الوػػػػػػػػػىبية 
التػػػػػي توػػػػػبب اللػػػػػدر 
 االنبا   تيدي فػي 
مجمىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
وػػػػػػػػػػػى ليات ميتيػػػػػػػػػػػة 
لىػػػػػػػػػػتات  اآلضػػػػػػػػػػر ف 
 نيػػاة ا فػػراد ب ػػ ة 

 عامةك
تشػػػػػػػػػػػػػ يو النةػػػػػػػػػػػػػائؽ 
انيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث يتوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
الشػػض  الػػد جماتي 
بوػػػػػػػػ ي ت وػػػػػػػػير مػػػػػػػػا 
ينػػػػدث ضا ػػػػة فػػػػي 
 نالػػػػة غيػػػػاب الػػػػدليؿ
عىػػػػػػػػػ  ض ػػػػػػػػػم تىػػػػػػػػػؾ 
المعتةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 

 الد جماتيةك

التع ػػػػػػػػػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػػػػػػػػػرتب   
 بالتمييةك

التع ػػػػػػػػػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػػػػػػػػػرتب  
بالعةلػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػة 
 المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلالت 

 االجتماعيةك
التع ػػػػػب يػػػػػيدي إلػػػػػ  

 العن ريةك

سنمػػػػا  ت ليػػػػػر مشػػػػػ ىة  
االرتبػػػػػا  باضػػػػػ رابات 

 الشض ية النديةك

العاللات 
 االرتبا ية

ت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سف  
ا شػػػػػػػضا  ت ي تنمػػػػػػػؿ 

ف إلػػػػػػػ  اللمػػػػػػ ج يميىػػػػػػ  
إظيار موػت يات ضػعي ة 
مف الد جماتيػة باإلضػافة 
إلػػػػػػػػ  ةيػػػػػػػػادة اوػػػػػػػػتجابتيـ 
لىتلييػػر نظػػرًا  نيػػـ سلفػػر 
ان تانػػػػػػػػًا عىػػػػػػػػ  النىػػػػػػػػ ؿ 

 البديىة  المبتلرةك

   

 ثانيًا: جوانب التشابه
تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترؾ 
جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
الم ػػػاىيـ فػػػي 

 ػػػػػػػػػػػػػػ ر ر ليػػػػػػػػػػػػػػػت  
م يػػػػػػػػـ  الد جماتيػػػػػػػػة 
مػػػػػف ضػػػػػالؿ فنػػػػػ  

يميػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػضا  ت ي 
الموػػػت يات المرت عػػػة فػػػي 
عدـ تنمؿ اللم ج إل  

ي  ػػػػػػػؼ ا فػػػػػػػراد ت ي 
عػػػدـ تنمػػػؿ اللمػػػ ج 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنيـ يظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ف 

ا شػػضا  ت ي التوػػى  
نتيجػػػػػػة لشػػػػػػع رىـ بعػػػػػػدـ 

الظػػػر ؼ  ا مػػػاف ضػػػالؿ

تتشػػػػػابو  ريةػػػػػة ليػػػػػاس 
التع ػػػػػػػػػػػػػػػػػب  عػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ 
اللمػػػػػػ ج نيػػػػػػث يػػػػػػتـ 
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ل نيا ومات 
 لىشض ية

ا شػػػػػػػػػضا  الػػػػػػػػػتيف 
ي اجيػػػػ ف مةيػػػػد مػػػػف 
ال ػػػػػػػػػػػػػع بات فػػػػػػػػػػػػػي 
الضىػؿ المعرفػيك مػػف 
النانية النظريػةا يػتـ 
إدراؾ العةؿ المنلىػؽ 
 المت ػػػػػػتح لنةيضػػػػػػيف 
عبػر وىوػىة متدرجػػة 
 اف م يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  
"الد جماتيػػػة" يوػػػا ي 
فػػػػػػي معنػػػػػػاه "الػػػػػػتىف 

 المنلىؽ"ك
يشػػػػترؾ عػػػػدـ تنمػػػػؿ 
اللمػػػػ ج  الت ػػػػىب 
فػي عمىيػات معالجػة 
المعى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 ا واويةك
فػػػػي  يتشػػػػابو لالىمػػػػا

تجاىػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ال الػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 الوػػػعي ننػػػ  ت افػػػؽ 
وػػػػػػػػػػػػػػػػػري   رفػػػػػػػػػػػػػػػػػج 
ل فلػػػػػػػػػػػار ا ضػػػػػػػػػػػرى 
 التي تضتىؼ عنيـك

إظيػػار موػػت يات مرت عػػة 
مػػػػػػػػف الد جماتيػػػػػػػػة نظػػػػػػػػرًا 
لةيادة ارتيػانيـ  ل ػايتيـ 
 في التعامؿ م  التجريدك

وػػػػػػػػػػػػى ليات تتضػػػػػػػػػػػػمف 
الشض ػػػػػػية المتوػػػػػػى ة 
 ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  المػػػػػػػػػػػػػػػػػادي 
 اإلفػػػػػرا  فػػػػػي التعمػػػػػيـ 
 الىجػػػػػ ي إلػػػػػ  النىػػػػػ ؿ 
الةا عػػػػػػػػػػػػة )ا بػػػػػػػػػػػػيج 
 ا وػػػ د(  الميػػػؿ ننػػػ  
ت ضػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ النم يػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ال  ػػػ ؿ إلػػػ  لػػػرارات 

 متورعة س  مشتتةك
وػػػػػػػاندت العديػػػػػػػد مػػػػػػػف 
الدراوػػػػػػػػػػػػػات التشػػػػػػػػػػػػػابو 
 االرتبػػػػػػػا  بػػػػػػػيف عػػػػػػػدـ 
تنمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اللمػػػػػػػػػػػػػػػػ ج 

ف ضػػػػػػػالؿ  التوػػػػػػػى  مػػػػػػػ
دراوػػػػػػػة العاللػػػػػػػة بػػػػػػػيف 
عػػػدـ تنمػػػؿ اللمػػػ ج 
)تػػػػـ لياوػػػػيا باوػػػػتضداـ 
العديػػػػػد مػػػػػػف التجػػػػػػارب 
المعيارية(  التوى  )تػـ 
لياوػػػػػػػػػػػػػػػػو باوػػػػػػػػػػػػػػػػتضداـ 
مةيػػػػػػػػػػػاس لالي  رنيػػػػػػػػػػػا( 
 تلؾ ضالؿ العديد مف 
التجػػػػػػػػػػػػػارب النرليػػػػػػػػػػػػػة 
التىةائيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػؿ 
 ظر ؼ ا نا  المياـك

اللامضػػػة يضػػػػع ف فةػػػػة 
لىيىػػػػػة مػػػػػف جػػػػػانبيـ فػػػػػي 
اآلضػػػػػػػػػػػػريف  ينػػػػػػػػػػػػػا ل ف 
الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رة بةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر 
الموػػػػت اع عىػػػػ  البيئػػػػة 
) مػػػف بينيػػػا ا شػػػضا  
المني ػػػيف بيػػػـ( ي ػػػبح 
تػػػػػػػػػػػػمفير تىػػػػػػػػػػػػؾ الوػػػػػػػػػػػػمة 
الشض ػػػية عىػػػ  وػػػى ؾ 
ا د ار ىػػػ  "الد جماتيػػػة 
 النىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ الم ىةػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لىمشػػػػػػػػػػػػػلالت المعةػػػػػػػػػػػػػدة 
 مماروػػػػػػػة الةػػػػػػػ ة عىػػػػػػػ  

 اإلشباع الشض ي"

ليػػػػػػػػػاس عػػػػػػػػػدـ تنمػػػػػػػػػؿ 
اللمػػػػػػػػػ ج باوػػػػػػػػػتضداـ 
تػػػػمفير النرلػػػػة التاتيػػػػػة 
)باوػػػػػػػػػػػتضداـ م ػػػػػػػػػػػدر 
فابػػت لىضػػ ي( لنوػػاب 
ال لػػػػػت الػػػػػتي يةضػػػػػيو 
المشػػػػػارل ف فػػػػػي بنػػػػػاي 
إ ػػػػػػػػػػػػػػػػار مرجعػػػػػػػػػػػػػػػػي ا 
 ليػػػػػػػػػػػػػػاس التع ػػػػػػػػػػػػػػب 
باوػػػػػػػػػػػػػػتضداـ مةيػػػػػػػػػػػػػػاس 

 بيرلىيك

تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترؾ 
جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
الم ػػػاىيـ فػػػي 
تمفيرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
الوػػىبي عىػػ  
ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد 

  المجتم ك

تتشػػػػػػػابو الد جماتيػػػػػػػة 
مػػػػػػػ  الت ػػػػػػػىب فػػػػػػػي 
الوػػػػى ؾ الم يمػػػػ مي 
ل شػػػػػضا  عنػػػػػد ح 
المشػػػػػػلالت ال لريػػػػػػة 
مػػػػف من ىػػػػؽ معرفػػػػة 
 موت يات الت ىبك

يتشػػػػػػػػػػػابو عػػػػػػػػػػػدـ تنمػػػػػػػػػػػؿ 
اللمػػ ج مػػ  الد جماتيػػة 
فػػػػػػػي الملػػػػػػػ ف الرئيوػػػػػػػيا 
فالد جماتية تتضمف عػدـ 
المر نة في الت لير  عدـ 
االوػػتعداد لتلييػػر الت ليػػر 

عنػػػػػػد  جػػػػػػ د سدلػػػػػػة  نتػػػػػػ 
 جديدةك

تةػػدـ العاللػػة بػػيف عػػدـ 
تنمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اللمػػػػػػػػػػػػػػػػ ج 
 الشض ػػػػية المتوػػػػى ة 
التػػػػػػي تتوػػػػػػـ بػػػػػػػالجم د 
نة ػػػػػػػػة من ريػػػػػػػػة فػػػػػػػػي 
البنث  المنالشة نػ ؿ 
ض ػػػػػائ  الشض ػػػػػية 
الرئيوػػػػػػػػػػػػية  عاللتيػػػػػػػػػػػػا 

 بوى ليات الةيادةك
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جوانب 
 االختالف

الدوجماتية 
Dogmatism 

 عدم تحمل الغموض
Intolerance of 

Ambiguity 

 التعصب
 prejudice 

 التسمطية
Authoritarianism 

 التصمب
Rigidity 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ر 
جميعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ن ؿ التليير 
 مةا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
التلييػػػػػػػػػػػػر ي 
الوػػػػػػػػػػػى ؾ س  
االعتةػػػػػػػػاد س  
 الشض يةك

  لالىمػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػرتب
 بعمىيات معرفيةك

يتشػػػػػػػػػػػابو ا شػػػػػػػػػػػضا   
ت ي التوػػػػػػػػػى  ب ػػػػػػػػػ ة 
عامػػػػػة مػػػػػ  ت ي عػػػػػدـ 
تنمػػػػػؿ اللمػػػػػ ج فػػػػػي 
الوػػػػػػػعي ننػػػػػػػ  إشػػػػػػػباع 
الػػػػػػػػػػػػد اف   ال ج ديػػػػػػػػػػػػة 
ا يد ل جيػػػػة المرتب ػػػػة 
بػػػػػػػػ دارة  الػػػػػػػػتنلـ فػػػػػػػػي 
الةىػػػػػػػؽ  الشػػػػػػػؾ  عػػػػػػػدـ 

 التملد  التيديدك
يظيػػػر ج انػػػب التشػػػابو 
بػػػػػػػػػػػيف عػػػػػػػػػػػدـ تنمػػػػػػػػػػػؿ 
اللمػػ ج  التوػػى  مػػف 

نظريػػػػة ضػػػػالؿ فرضػػػػية 
التوػػى  بػػمف ىنػػاؾ فمػػة 
عاللة بػيف ا يػد ل جيا 
الوياوػػػػػية االجتماعيػػػػػة 
ل شػػػػػػػػػػػػػضا   عػػػػػػػػػػػػػدـ 
تنمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اللمػػػػػػػػػػػػػػػػ ج 

 لدييـك

تعػػػػػػػػػػد الناجػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػ   
التنديػػػد  الة ػػػ  )عػػػدـ 
تنمػػؿ اللمػػ ج( سنػػػد 
مل نػػػػػػػػػات الشض ػػػػػػػػػية 

 التع بيةك

 نظريات تفسير الدوجماتية:
 (Flexible Merit Standard Model نموذج معيار الميزة المرنة ) -

-Sumaktoyo, 2016: 8 ا (Ottati, Price, Wilsonفػـ  ضػ  النمػ تج عىػ  يػد س تػائي  آضػر ف   
 ا  يةـ  النم تج عى  ال ر ج التالية:  (10
عنػػػدما ي لػػػر ا فػػػراد نػػػ ؿ موػػػملة معينػػػة فػػػ نيـ يضتػػػار ف  يوػػػتضدم ف معيػػػار مميػػػة' مالئػػػـ  ي لػػػر ف   (1

 مف  جية نظرىـك يوتضدم ف رد فعف معيف مناوب لىم لؼ 
 يعد الت جو المعرفي ل فراد مالئمًا في سند الم الؼ  غير مالئما في م لؼ آضرك (0
تعتمد بعج الم الؼ عى  تنشي  معيار من تح تىنيًا  مف فػـ معالجػة معرفيػة تتوػـ باالن تػاح الػتىنيا  (6

 منلىةة تىنيًاكبينما تعتمد م الؼ سضرى عى  تنشي  معيار سلفر د جماتية  مف فـ إفارة اوتجابات 
 جون ديوي والدوجماتية: -
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سشير الُمنظريف في مجاؿ الت لير  بو العديد مػف النظريػات  الميل ػات     (Dewey, 1933/1960)يعتبر
في ىتا المجاؿ سيضًاي لاـ دي ي باللتابة عف العديد مف ا ن اع المضتى ػة مػف الت ليػر  العػادات  الت جيػات 

 جماتيػػػػةك سيضػػػػًا ا تنػػػػا ؿ ديػػػػ ي الد جماتيػػػػة مػػػػف نيػػػػث اآلراي  ال رضػػػػيات المرتب ػػػػة بيػػػػـ  مػػػػف بيػػػػنيـ الد
 التػاري   الػديف  المعتةدات   سرج  دي ي جت ر الد جماتية إل  الميتافيةيةا  ال ىوػ ة االجتماعيػة  النظريػات

  الالى ت  الوياوةا  لد سرج  دي ي الد جماتية إل  ا وباب التالية:
 اآلليةكالت لير اللير مرف ا شبو ب 
 الت لير في ا شياي مف منظ ر  اند فة ك 
 المي ؿ ال  رية اللريةيةكك 
 الناالت الفةافيةك 
 عدـ االوتةرار العا  ي  ال لريك 
 البيئة االجتماعيةك 

 

 تفسير الدوجماتية عند روكيتش -
اتيػػة س  (ك  ػػاغ ر ليػػت  نظريتػػو نػػ ؿ الوػػى ليات الد جم7فػػ  لتابػػو بعنػػ اف الػػتىف المن ػػتح  المنلىػػؽ )ك 

لػػاـ ر ليػػت   رفالػػو بعػػةؿ مجم عػػة مػػف الموػػىمات العامػػة « فمػػف ضػػالؿ العديػػد مػػف المالنظػػات« المنلىةػػة
الؽ فػػػي  ريةػػػة لناف جػػد ا سف ىػػػيالي ا شػػػضا  يتوػػػم ف عػػادة بػػػا الم جػػ دة لػػػدى ا شػػػضا  الػػػد جماتييف

 عػػػدـ الةػػػدرة عىػػػ  ا  نظػػػرة وػػػى  ية لىنيػػػاةا الت ليػػػر ال تػػػرتب  بػػػمي نػػػ ع معػػػيف مػػػف المنتػػػ ي ا يػػػد ل جي
لرار س  اعتراؼ بييالي التيف يمىل ف سفلػارًا  التوامح نن  ا شضا  التيف يضتى  ف معيـ في المعتةدات   ا 

ة فػػي نػػد ث بتشػػبو سفلػػارىـ   لػػاـ ر ليػػت  فػػي لتابػػو ب ػػياغة منظ مػػة وػػيل ل جية مػػف المعتةػػدات المتوػػب
 تمييػػػػةؿ بالةػػػػدرة المعرفيػػػػة س  الةػػػػدرة عىػػػػ  ارتب ػػػػت المنظ مػػػػة للػػػػ« تىػػػػؾ الوػػػػمات   فػػػػي التنىيػػػػؿ النيػػػػائي

 المعى مات ا واوية الج ىرية مف المعى مات ن ؿ الم در  ت نيؼ لؿ عى  ندهك
 The Cognitive Organization for theالتنظــيم المعر ــي لمشخصــية عنــد روكيــتش :  -

Personality   
  فيػـ عالمػو بمنوػف  ريةػة  بػو الػتي يوػت ي  اإف نظاـ المعتةدات/ الالمعتةداتك ى  اإل ار اللىوػي لى ػرد

 االالمعتةػػدات-مػػف فالفػػة سبعػػاد : بعػػد المعتةػػدات ر لػػي  مملنػػة:  يتلػػ ف التنظػػيـ المعرفػػي لىشض ػػية عنػػد
 ك (Rokeach,1960,3 -53 )بعد االمتدادا  البعد المرلةي اليامشي

   Belief System Theory المعتةدات  نظرية نظـ-
  Points of Departure for Beliefرية نظـ المعتةدات  نظل االن الؽةا  ن-

Disbelief Systems   
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جايت ت ػ يرًا لدراوػات وػابةة تنا لػت ،لميىت ف ر ليت   Belief System جايت نظرية نظـ المعتةدات
 ماوػػى   Frommل ػػ ـر The Authoritarian Character Structure   بنيػػة الشض ػػية التوػػى ية

Maslo  التوى ية  ية الشض Authoritarian Personality     د رن Adorno التي جػايت  ا آضر ف
 Generalمشػالؿ الالوػاميةا  الناةيػةا  ال اشػيةا  االنتةػاؿ مػف تلػؾ إلػ  دراوػة التوػى ية العامػة  في ظؿ

Authoritarianismك 
 منظ مػػة متلامىػػة عػػف عبػػارة:  بمنػػو سضػػرى ب ريةػػة  الالمعتةػػداتا المعتةػػدات نظػػاـ تعريػػؼ  يملػػف

 العػػػالـ بنػػػاه نػػػ ؿ لػػػد الشػػػض  يلػػػ ف سف المملػػف مػػػف - نػػػ ع سي مػػػف - معتةػػػد ال س  معتةػػػد لػػػؿ  يتضػػمف
 مػا بمل ػ  عالمػو ل يـ   (Framework)س  الييلؿ البنية يعني  ىتا: فيو يعي  التي  االجتماعي المادي

.(Rokeach, 1960, 31-35)   ك 
 Belief — Disbelief Systemsأنظمة المعتقدات والالمعتقدات  -أ

 ن ره يملف ال عدد لديو لؿ فرد سف يرى نيث   Belief م ي ـ ى  ر ليت  نظرية في ا واوي العن ر
:  مفػػؿك «الوػػى ؾ مػػف عىييػػا يملػػف االوػػتدالؿ  للػػف ل ظيػػًاا عنيػػا التعبيػػر يملػػف ال التػػي المعتةػػدات  مػػف

 عػػػف يعبػػر ا نوػػاف ية لػػو مػػا لػػؿ لػػيس  بالمةابػػػؿ :يػػةالتعبير   النرلػػات الةيريػػةا  ا فعػػاؿ الىوػػافا ى ػػ ات
 لػػد مػػفالً  الديمةرا يػػة عػػف فلالمػػو ضػػادع  بشػػلؿ مػػا ية لػػو يبػػرر لػػد س  متعمػػداً  بة لػػو يضػػدعنا فيػػ  معتةداتػػوا

 مما ال رد يعتةده ما عى  نوتدؿ سف  ال نيح التات  ن ؿ ت ردية  تمرلة  نةعة اوتبدادية شض ية يض ي
 —  The Total Beliefاللىػػي   الالمعتةػػدات المعتةػػدات فنظػػاـ  مػػة  انػػدةالمنظ ي عىػػو  مػػا ية لػو

Disbelief system الت لعاتك  الت جيات  المعتةدات الضمنية ا ل اظا  الم اىيـ مف ى  تنظيـ  
 لنظػاـ Mirror Imageمعل وػة   ػ رة اعتباره يملف ا فال Disbelief System الالمعتةدات  نظاـ سما

 يةبىو التي المعتةدات نظاـ  رفييا عى  سند في  تنت ي لمنظ مة بؿ  Disbelief System  المعتةدات
 المارلوػي فمػفالً  اآلضػرا ال ػرؼ في يرفضيا الشض  التي المعتةدات  سنظمة مف وىوىة  عى  الشض ا
  سنػػ اع التر توػػليةا يػػرفج اآلضػػر ال ػػرؼ  فػػي فػػي  ػػرؼ المعتةػػداتا مػػف منػػدداً  نظامػػاً  يةبػػؿ الوػػ فيتي
 ك ال اشية  غيرىا االشترالية مف مضتى ة

  غيػػػػر  الت جيػػػػات الى ظيػػػػة المعتةػػػػدات  مػػػػف تنظػػػػيـ عػػػػف عبػػػػارة:  الالمعتةػػػػدات المعتةػػػػداتا سنظمػػػػة سف سي
  مػف «ال ػرد يةبىيػا المعتةػدات التػي مػف منظ مػة مػاي جيػة مػف يتضػمف  ى   ال رينة  الضمنية الى ظيةا

 .(Rokeach, 1960)رفضيا   التي ا نظمة مف وىوىة سضرى جية
 : المعتقدات نظام داخل منطقياً  المتعارضة لممعتقدات المشترك التواجد -ب

The Coexistence of Logically Contradictory Beliefs Within the Belief 
System 
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 العنػؼا اوػتضداـ مػف يعػارج تلػؾ سمفىػة  مػف داضىيػًاا متوػةة  ػ رة فػ  ن وػو يػرى سف عىػ  ال ػرد ينر 
 يييػد  مػف معينػةا جماعػات مػ  اوػتفناي  للػف لىجميػ  النرية يع    مف معينةا شر   تنث ييديو  للف

 سف يػػرى للنػػو العػػاديا الرجػػؿ بنلمػػة س  يػػيمفا النضبػػة تػػديرىا سف يجػػب النل مػػات سف  يػػرى الديمةرا يػػة
 كال لري الت لير نة  االتواؽ سيضاً   يوم  بلبايا تت رؼ الجماىير

 :والالمعتقدات المعتقدات نظام بين التشابه قميلوت الفروق تضخيم -ج
The accentuation of differences and minimization of similarities   
between belief and disbelief systems  

 ا شػػضا ا بػػيف لى ػػر ؽ  تمليػػداً  لىتشػػابو  إنلػػاراً  نوػػم  مػػا لفيػػراً   للننػػا نظػػاـ ن ػػس ليمػػا شض ػػاف ي جػػد ال
 التنىيػػؿ مدروػػتي سن ػػار بػػيف س  لالشػػي عييف اللاف ليػػؾ  الضا ػػةا نظػػامي معتةػػداتيما فػػي تى ػػ فيض الػػتيف

 مػف التيديػد الػتات لنمايػة  تلػؾ ا(وػابةا) الوػ فيتي  االتنػاد المتنػدة ال اليػات بػيف س  الن وػي  الوػى لييف 
  ػػد مػػف ال ػػر ؽ نػػ ع  تضػػضيـ التشػػابو  إنلػػار سف اعتبػػار المملػػف فمػػف الديناميػػة النانيػػة  مػػف الضػػارجيا

  نظػػاـ المعتةػػداتا بػػيف نظػػاـ انعػػةاالً  يعتبػػر البنائيػػة الجيػػة  مػػف بػػال ردا الضا ػػة المعتةػػدات لنظػػاـ التيديػػد
 كالالمعتةدات

 The Perception of Irrelevanceإدراكعدمالتعلق-د
 ف ػي ةاييس الم ضػ عية بالم إلييا نظرنا إتا فعالً  متعىةة ىي موائؿ عى  التعىؽا بعدـ ا فراد بعج ينلـ

 متعىةػة غيػر موػائؿ بمنػو ينػال  اآلضػرا  ػرؼ لػؿ يػتيـ - ا فػراد فييا يت ؽ ال التي - النامية المنالشات
 نظػػػاـ فػػػي الم جػػػ د التنػػػالج  لت ػػػادي   معتةداتػػػوا نظػػػاـ لنمايػػػة  تلػػػؾ - بػػػو تعىةيػػػا رغػػػـ - بالم ضػػػ ع
 المعتةػػػػػدات نظػػػػػـ بػػػػػيف لنالػػػػػة االنعػػػػػةاؿ راً ميشػػػػػ يعتبػػػػػر( متعىػػػػػؽ غيػػػػػر) مػػػػػا شػػػػػيئاً  بػػػػػمف  النلػػػػػـ المعتةػػػػػدات 
 تعػديؿ د ف عىيػو لينػافظ المعتةػداتا فػي نوػؽ الم جػ د التنالج تجنب إل  ييدؼ سنو لما « الالمعتةدات

 كمواس س 
 :  Denial of Contradiction التعارض انكار -ه

 س   ػػػدفة س  (يوػػػ ن تنػػػالج) سنػػػو يةػػػاؿ لػػػمف مضى ػػػة  ب ػػػرؽ إنلارىػػػا يػػػتـ سف يملػػػف المتنالضػػػة النةػػػائؽ
متنيػػػػةة  م ػػػػادر المعى مػػػػات سف س  إلييػػػػاا ال  ػػػػ ؿ ال ػػػػعب مػػػػف النةػػػػائؽ سف س ك الةاعػػػػدة مػػػػف اوػػػػتفناي

(Rokeach, 1960) 
 موػػميات تنػػت يػػدرس  Right Intolerance اليمينػػ  التع ػػب دراوػة مػػف انتةػػاالً  النظريػػة جػػايت  لػتلؾ

  prejudice التع ػػػػػػػب  ا   Discrimination  التمييػػػػػػػة Intoleranceالتوػػػػػػػامح  عػػػػػػػدـ:  مفػػػػػػػؿ متعػػػػػػػددة
 Ethnocentrism  العن ػػػرية Social Distance االجتمػػػاعي  التبػػػايف Bigotry ا عمػػػ   التع ػػػب

 العػاـ التع ػب دراوػة إلػ   االنتةػاؿ الضػا  بػاليميف التع ػب سشػلاؿ مػف انػداً    جانبػاً  يض  لاف نيث
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General Intolerance  ال نػػػد ييف  ال ر يػػػدييف ىيبػػػرالييف ال ال ئػػػات لالمارلوػػػييف مضتىػػػؼ لػػػدى  
 ك غيرىـ  ا لاديمييف

 Belief  سنظمػػػة المعتةػػػدات دراوػػػة إلػػػ  Beliefs المعتةػػػدات دراوػػػة مػػػف انتةػػػاالً  النظريػػػة جػػػايت  لػػػد
Systems  االتجاىػػات Attitudes  سنظمػػة االتجاىػػات دراوػػة إلػػ Attitudes Systems  بدراوػػة  تلػػؾ 
    Expectances  الت لعػػػػػػػػػػػػػات   Sets المنػػػػػػػػػػػػػددات Percents المػػػػػػػػػػػػػدرلات  Concepts الم ػػػػػػػػػػػػػاىيـ
 ,(Rokeach لمعتةدات جةئية من  ىة  ليس لىي بشلؿ اندة   لمنظ مة   Hypotheses االفتراضات

1960, 11-19)  
 عند روكيتش هي:  الالمعتقدات - المعتقدات أنظمة أبعاد-و

 : ىي ر ليت  ندع الالمعتةدات - المعتةدات  نظمة سبعاد فالفة ىناؾ
 : الالمعتقدات - المعتقدات بعد عمى التنظيم- 1

Organizational Along a Belief — Disbelief Dimension  
 نظػػاـ:  اآلضػػر ا ىمػػا عىػػ  منيمػػا لػػؿ يعتمػػد «متػػداضىيف نظػػاميف داضػػؿ تنظيميػػا يػػتـ ال ػػرد معتةػػدات لػػؿ

 درجػػػة فػػي التػػي تت ػػػا ت ال رعيػػػة ا نظمػػة مػػف العديػػػد مػػف يتل نػػػاف الىػػتاف الالمعتةػػػدات   نظػػاـ المعتةػػدات
 تةبػؿ مػف سلبػر المعتةػدات الشبيية بنظاـ لىمعتةدات ال رعية ا نظمة تةبؿ يل ف سف المت ل   مف تشابيياا 

 تتػػػ افر سف الضػػػر ري مػػػف لػػػيس: ض ػػػائ  إضػػػافية عػػػدة ا نظمػػػة ليػػػته بػػػو الشػػػبو بعيػػػدة تلػػػ ف التػػػي تىػػػؾ
 :  ىي جةالدر   بن س ال اند ال رد في جميعيا

 Isolation االنعزال -
  جػ د نةػرر ال لػت ن وػو فػي ف ننػا ملػال( ب) ( س) ىما معينيف معتةديف بيف عاللة  ج د عدـ نةرر عندما
ك رييػػتيـ نةػػا ـ ف ننػػا ارتبػػا  جػػ ىري بينيمػػا معتةػػداف ىنػػاؾ يلػػ ف  عنػػدما االنعػػةاؿا  ىػػي العاللػػة مػػف نػػ ع

 كبينيما عاللة ت جد ال سنو  نة ؿ لتلؾ 
-التمايزDifferentiation 

  درجػة الت ا يؿا في  الشراي س  االرتبا  س  التماية درجات في الالمعتةدات  - المعتةدات سنظمة تت ا ت
 :يى  لما تلؾ  يتضح :داضىو المضتى ة ا جةاي في بؿ اللىيا النظاـ في فة  تل ف ال التماية

 :  معتقداتلال المتجاورة الفرعية األنظمة بين التشابه إدراك-
The Perception of Similarity between adjacent disbelief subsystems :  

 س  تماماً  لالمعتةدات متشابياف فرعييف نظاميف سف إدراؾ بو يملف التي المدى إل  يشير الميشر ىتا
 بينيماا فرؽ سي اآلضر يرى البعج ال بينما  االشترالييف  الشي عييف بيف البعج يمية فةد تماما مضتى اف

 ىما: الالمعتةدات نظاـ ت جد في التي التماية درجة يندداف سواوييف  ض  المملف  مف
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 تمػايةاً  التشػابوا تلػ ف سلػؿ مت ػؿ عىػ  متةاربػاً  ملانػاً  تنتػؿ التػي لالمعتةػداتا ال رعيػة ا نظمة سف -
 كمتباعداً  ملاناً  تنتؿ التي ا نظمة تىؾ مف

 تلػ ف بينمػا البعيػدة تمايةاً  سلفر تل ف «المعتةدات نظاـ مف الةريبة لالمعتةدات ال رعية ا نظمة سف -
 كتمايةاً  سلؿ

 يتبعػػ ف مػػف بيػػنيـ  بػػيف يميػػة ا سف بوػػي لة يوػػت يع ف التةىيػػدييف ال ر يػػدييف الػػن س عىمػػاي فػػ ف تلػػؾ  مفػػاؿ
 لبػػافى ؼا المضتى ػػة المػػدارس الوػػى لية بػػيف التمييػػة فػػي  ػػع بة يجػػد ف بينمػػاا فػػر ـ س  يػػ نج إدلػػر  مػػنيج

 ك ولنر  ىيؿا   ا وفا

  النظام  ي الضيق أو الشمولية -
Comprehensiveness or Narrowness of the system   

 الالمعتةػدات  - نظػاـ المعتةػدات داضػؿ الم جػ دة لالمعتة ػدات ال رعيػة ل نظمػة اإلجمالي العدد بو  ية د
 ا دبيػة س  ال ىوػ ية المػتاىب عػف يعرؼ شيئاً   ال معيف  سدبي س  فىو يا متىب إل  ينتمي مف: تلؾ مفاؿ

 ضػيةاً  س  شػامالً  يعػد «الالمعتةػدات - فنوػؽ المعتةػدات لىمعتةػدات  ضيؽ ندنؽ  انب يعد في  ا ضرى 
 ((Rokeach, 1960, 37-39اتواعو   مدى لالمعتةدات  ال رعية لىنظـ اللىي لىعدد  بةاً 

 : التالية اال تراضات  ي روكيش يقرر التمايز خاصية عمى وبناء
  ا فلػػػػار  ا نػػػػداث لىنةػػػػائؽا المعرفػػػػة امػػػػفالؾ درجػػػػة بػػػػيف تعارضػػػػاً  ا لفػػػػر ىػػػػ  د جماتيػػػػةا ا لفػػػػر -7

 المتعىةػػة المعى مػػات لميػػة سي سف: لالمعتةػػدات فرعيػػة سنظمػػة بػػمي مةارنػػة المعتةػػدات  نظػػاـ فػػي  الت وػػيرات
 كظاـ لمعتةداتوبن المتعىةة المعى مات مف بلفير سلفر «معتةداتو بنظاـ

  وػػيدرليا ال رعيػػة لالمعتةػػدات  ا نظمػػة داضػػؿك االضػػتالؼ لعػػدـ إدرالػػاً  ا لفػػر ىػػ  د جماتيػػةا ا لفػػر -2
  الىيبراليػػػػػة الديمةرا يػػػػػة بػػػػػيف س  الشػػػػػي عييف  االشػػػػػترالييف بػػػػػيف لػػػػػالجم  الشػػػػػييا ن ػػػػػس سنيػػػػػا عىػػػػػ  لىيػػػػػا

((Rokeach,1954,9-11ك 
 :الهامش -المركزي البعد عمى التنظيم

Organization Along a Central — Peripheral Dimension  
 :ىي مرلةية سجةاي فالفة إل  البعد ىتا ينةوـ

 : The Central Region المنطقة المركزية -
 فيػو يعػي  العػالـ الػتي نػ ؿ ا واوػيةا ا  ليػة المعتةػدات مػف مجم عػة شػض  لؿ نياة ف  سف  ي ترج
 الةمػػػافا   الملػػػافا لػػػالى فا  الشػػػلؿ   ال ػػػ تا ال يةيةيػػػةا  النةػػػائؽ ياالمػػػاد العػػػالـ  بيعػػػة:  فػػػي تتمفػػػؿ

 عىػػ  سـ النػػبا عىػػ  لائمػػاً   د داً  سـ غيػػر  د داا سلػػاف وػػ اي فيػػو نعػػي  الػػتي االجتمػػاعي العػػالـ   بيعػػة
  ليمػػػة «االعتماديػػػة س   االوػػػتةاللية التاتيػػػة التاتيػػػة  الي يػػػة المعتةػػػدات عػػػف ا  ليػػػة  المعتةػػػدات الضػػػ ؼا

 كلتاتا
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 اإلنوػػاف غربػػة نػػ ؿ :الد جماتيػػة فػػي مرت عػػة درجػػات عىػػ  ين ػػى ف مػػف عنػػد المرلةيػػة المعتةػػدات  تػػد ر
 التضػػنية إلػػ   الناجػػة النػػاس  الموػػتةبؿا بض ػػ   التشػػايمية  ا فلػػار «لػػاس مػػ ن  عػػالـ فػػي   ندتػػو
 الػتات إلػ   النظر: ندة ال   بالعةلة لإلنواس لرد فعؿ  العظمة  الة ة  اتجاىات معتةداتا  تبني بالن سا

 .(Rockeach, 1960, 40-42عيب ضىةي مةارنة باآلضريف ) لؿ مف المنةىة  ندىا سنيا عى 
-الوسطىالمنطقةThe Intermediate Region 

  ىػػته عاللػػة  ظي يػػةا فػػي ا  ليػػة بالمعتةػػدات ال وػػ  ا المن ةػػة فػػي الم جػػ دة المعتةػػدات تت ػػؿ
 عالمو  ضري ة تشليؿ ال رد في عىييا يعتمد التي الوىبيةا س  اإليجابيةا الوى ة ب بيعة تضت  المعتةدات
 ل نػػػػ  س  العػػػػالـا نػػػػ ؿ عىػػػػ  معى مػػػػات لىن ػػػػ ؿ إليػػػػو ينظػػػػر م ػػػػدر سي ىػػػػي Authority الوػػػػى ة 
 نمتىليا فعاًلك التي المعى مات

 ىنػاؾ شض ػاف لػاف فىػ  المضػم فا مف سلفر الشلىي بالمنت ى تيتـ ال و   المن ةة  معتةدات
 الشػلىي المنتػ ى يتشػابياف فػي فيػا الم ىةػة بالوػى ة ييمنػاف  لالىمػا متعارضػتيفا  يػدي ل جيتيف ينتمياف
 يػيدي معرفػي تمييػة إلػ  بيػا تػيدي ييمنػاف التػي الم ىةػة  الوػى ة المضػم فا فػي اضتالفيما رغـ لىوى ة 

 الشػض ا مػ  يت ةػ ف ال لػتيففاككك  سوػ د س  ل ارا سبػيج س  ميمنيف س  لم دلاي الناس بيف التميية إل 
 االت اؽ في اوتمرارىـ بشر  يتةبىيـ الشض  م  يت ة ف  اإلنواف ا  التيف  ال  ف ا  لمعداي رفضيـ يتـ
 كمعو

 نػػ ؿ فػػي الد جماتيػػة مرت عػػة درجػػات عىػػ  ين ػػى ف مػػف عنػػد ال وػػ   المن ةػػة معتةػػدات  تػػد ر
  راي  انػد نةيةػي وػبب فػي  جػ د  يعتةػد ف ةام ىةػ سنيػا عىػ  الوػى ة إلػ  ينظر ف فيـ الم ىةةا الوى ة
 ىنػاؾ سف يعتةػد ف لمػا العظمػايا مػف الم لػريف ن نػة عىػ  مةت ػر ليػـ بالنوبةا اإلنوانية فتاري  ا شيايا
ميادنػة ض ػ ميـ س   الض ػر مػف  سنػو المضتى ةا بيف ال ىو ات مف العالـ في فة   نينة  ك  اندة فىو ة
 النػػاس  سف عظػػيـا مبػػدس س  لةضػػية ن وػػو اإلنوػػاف يلػػرس سف  سنػػو البػػد امعتةػػداتيـ فػػي معيػػـ يضتى ػػ ف مػػف

 ال رلػة مػف سلفػر ليمتيػا توػا ي ال تنتشػر التػي ا فلػار سلفػر  سف النػؽا ضد النؽا  ن ع م  ن ع:  ن عاف
 (كRokeach, 1960, 42-46)الم ب عة

 : The Peripheral Regionالهامشية المنطقة 
 مػػػػف الوػػػػى ة المنبفةػػػة  الالمعت ػػػػدات «ا  ليػػػػة غيػػػر المعتةػػػػدات لػػػػؿ اليامشػػػية المن ةػػػػة فػػػػي ت جػػػد

 س  - المييػدة معتةػدات ال ػرد المفػاؿ وػبيؿ فعىػ  ليػاا النوػي اإلدراؾ عف النظر بلج  الوىبيةا اإليجابية
 الشػػلىي المنتػػ ى مػػف  نيػػا موػػتمدة اليامشػػية  المن ةػػة معتةػػدات مػػف تعتبػػر «النوػػؿ لتنظػػيـ - المعارضػػة
تا  غيرىاا  الوياوة الديف ن ؿ  رداال لمعتةدات   يملف ف نو الوى ة  ن ؿ ال و    بيعة المن ةة عرفنا  ا 
 المعتةػػدات مػػف الةىيػػؿ العػػدد فمعرفػػة ا ضػػر المعتةػػدات اليامشػػية مػػف العديػػد المنتػػ ى تلػػؾ مػػف االوػػتنتاج
 اليامشيةك مف معتةداتو عدد بملبر التنبي عى  يواعد ال و  
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 نوب آلضرا  تلؾ شض  مف اليامشية المن ةة  المعتةدات لمعتةدات الضا  المنت ى  يضتىؼ
 ال وػػػػ   معتةػػػػدات المن ةػػػػة مػػػػ  اليامشػػػػية الّمن ةػػػػة معتةػػػػدات بػػػػيف البنائيػػػػة المتبادلػػػػة االت ػػػػاالت  بيعػػػػة

 الترميػػػػػػػةي الت ليػػػػػػػر النشػػػػػػػ  بعمىيػػػػػػػة توػػػػػػػم  البنائيػػػػػػػة المتبادلػػػػػػػة االت ػػػػػػػاالت  ىػػػػػػػته المرلةيػػػػػػػةا  المن ةػػػػػػػة
 يملػف الضػارج مػف بنيػث سف ىػته المعى مػات المتىةػاة  Processing — Coding Activity Thinkingا
 ىته  تبدس الالمعتةداتا المعتةدات سنظمة داضؿ ترفج س  تةبؿ سف

 ا  ليػةا المعتةػدات مػ  ماليمتيػا مدى بةياس  Screening First ا  ل  الت  ية بعمىية العمىية
 المرلةيػػة فػي المن ةػػة لب ليػػا تػػـ لػ   نتػػ   رفضػػياا عىييػا لتضػػييؽا س  لب ليػػاا فيػتـ المرلةيػػة المن ةػػة فػي

 عىييػػا التضػػييؽ س  فيػػتـ لب ليػػا( الوػػى ة) ال وػػ   المن ةػػة معتةػػدات مػػ  متالئمػػة غيػػر تلػػ ف سف فػػيملف
 لىمن ةػة نةىيػا  ريػؽ عػف المعى مات  ت  ية ىته تنةيح ىي ا ضيرة  الض  ة ا تبديىيا يتـ  ربما  رفضياا
 فيػػػػو تػػػػدضؿ الػػػػتي  المػػػػدى معتةػػػػدا ال س  لى ػػػػرد لمعتةػػػػد الن وػػػػي التشػػػػليؿ فػػػػي م جػػػػ دة  ػػػػبحلت اليامشػػػػية
 اإلجمػػالي الالمعتةػػدات - المعتةػػدات نظػػاـ التػػي يلػػ ف فييػػا الدرجػػة عىػػ  يعتمػػد النظػػاـ داضػػؿ المعى مػػات

 داضػؿ نتػ اي اال  التبػديؿ التضػييؽا بعمىيػة الجديػدة وي اجو المعى مػات المنلىؽ فال رؼ من تنًاا س  منلىةاً 
 مػػػ  الجديػػػدة المعى مػػػات  تتوػػػؽ وتتشػػػابو المن ػػػتح ال ػػػرؼ  فػػػي النظػػػاـ وػػػىيمًاا يظػػػؿ لػػػي منعةلػػػةا نػػػد د

 نظػاـ فيػ  من تنػاً  س  منلىةػاً  الالمعتةػدات - المعتةػدات نظػاـ لػاف إتا عمػا  بلػج النظػر النظاـا معتةدات
 وػػيظؿ  للػػف مضػػ ربا غيػػر  س مضػػ رباً  يلػػ ف لػػد  الشػػض  من ةػػيا غيػػر س  يلػػ ف من ةيػػاً  لػػد ن وػػيا

  ال وػ    اليامشػيةا المرلةيػة المعتةدات: بويف البنائية  االت االت معتةدات   ال - لديو نظاـ معتةدات
 ك (Rokeach,1960,47-51)المنظمة اللىية بض ائ و النظاـ تعلس التي ىي

 بػػػػيف اؿفػػػػي االت ػػػػ درجػػػػة سلفػػػػر يلػػػػ ف سف الم تػػػػرج مػػػػف «د جماتيػػػػة ا لفػػػػر سف ر ليػػػػت   يػػػػرى 
 ىػ  د جماتية ا لفر د جماتية ا  لتلؾ ا لؿ يض  فيما  نيح  العلس « اليامشية المرلةية المعتةدات

  ريؽ عف بو الضا ك المعتةدات  الالمعتةدات نظاـ م  تتنالج التي  ا نداث لىنةائؽا اوتيعاباً  ا لفر
 ا لفػػر ىػػ  د جماتيػػة ا لفػػر سف لمػػا اتػػوا ال معتةد نظػػاـ معتةداتػػو مػػ  لتػػتاليـ  ت وػػيرىا  تعػػدينيا تلييرىػػا
 نظػػاـ تييػػد النػػي س  المعتةػػداتا نظػػاـ تيػػدد التػػيككك  اللتػػب النػػاسا ا نػػداثا:  بػػالمفيرات لالت ػػاؿ تجنبػػاً 

   .(Rokeach, 1954, 12-14)المتنالضةالالمعتةدات
 نػػ ؿ تيػػةالد جما مرت عػػة فػػ  درجػػات عىػػ  ين ػػى ف مػػف عنػػد اليامشػػية المن ةػػة معتةػػدات  تػػد ر

  سف « الضبػراي الةػادة مػف ينترمػ نيـ ممػف يلػ ف إال ال العػالـ  فػي يجػري مػا معرفػة عىػ  االعتماد سف فلرة
 مػػا  سف « االتجاىػػات المعتةػػدات فػػي معػػو يتشػػابي ف مػػف بػػيف  ةمػػاليه مػػف س ػػدلايه يتضػػت سف ال ػػرد عىػػ 
ليػـ  يوبب ما  المراىة ف الشباب يةرا  ف داعي ال  سنو المضم فا مف دعاية فارغة مجرد ال نؼ تنشره
 .(Rockeach,1960,47-51) النيرة

 التنظيم عمى البعد الزمني 
 Organization Along Time- Perspective Dimension 
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 ميووػػةالموػػتةبؿ نػػ ؿ  ت لعاتػػو معتةداتػػو تلػػ ف الةمنػػي المػػدى فػػي اتوػػاع لديػػو الػػتي  الشػػض 
 ن ػس  فػي ىػ ا لمػا  يوػتمت  بالناضػر يدرؾ سف يوت ي  الشض   ىتا  الناضرا بالماضي ال عي عى 
  فاتنة لىموتةبؿك لىماضيا نياية الناضر سف ل  لما  يعمؿ يعتةد ال لت

  التنػػػدث عػػػف االنشػػػلاؿا دائػػػـ يلػػػ ف ف نػػػو الةمنػػػيا المػػػدى فػػػي ضػػػيؽ لديػػػو الػػػتي الشػػػض  سمػػػا 
 الػػػتي الشػػػض  العجػػػ ةل Past-Orientedالماضػػػي  ننػػػ  فالت جػػػو الموػػػتةبؿا س  الناضػػػر س  الماضػػػي

 ننػ   الت جػو فػي الماضػيا نماتجيػا عػف تبنػث سلتػي ا يدي ل جيػة النرلػات س  ماضيو  عف يتندث يظؿ
 الملب تا غير( ا عى  ا نا) بوبب المشد د لىناضر الويل باتي ض   Present-Oriented الناضر

  النػػي  الوياوػيةا الدينيػة نرلػاتلال ا Oriented  Futureفةػ ا  بالناضػػر الميػتـ ا   ػاؿ وػى ؾ فػي س 
 سف اعتبػار الناضػرا عىػ  فػي تنػدث التي  المعاناة بالظىـ تلترث  ال لو  الناضر  تعتبر تيتـ بالموتةبؿا

 إليوك نريد ال   ؿ التي الموتةبؿ ى  ا ىـ
 بالتعاوػػة الناضػر يةضػر الػةمف سف - د جماتيػة ا لفػر - الضػيؽ الةمنػي االمتػداد س ػناب  يػرى

 المجيدا الماضي إل  إال بالع دة االجتماعي التةدـ لتنةيؽ وبيؿ ال  سنو الموتةبؿ  في ا مؿ  سف ايا الشة
 الة ة اوتضداـ الضر ري مف  سنو المظالـ الناليةا انتماؿ يت ىب الموتةبؿ في البشرية الوعادة تنةيؽ  سف

  الشػػػػػػػػػػمس تنػػػػػػػػػػت جديػػػػػػػػػػد ال  سنػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػيمف بيػػػػػػػػػػاي التػػػػػػػػػػي المبػػػػػػػػػػاد  ينشػػػػػػػػػػر سف اإلنوػػػػػػػػػػاف سراد إتا سنيانػػػػػػػػػاً 
(Rokeach,1960,51-53)ك 

 ال اضػػػػىة فػػػػي لىمدينػػػػة ممػػػػراً  باعتبػػػػاره نوػػػػبيًاا ميػػػػـ غيػػػػر الناضػػػػر سف وػػػػيدرؾ د جماتيػػػػة  ا لفػػػػر
 الوػػتضداـ ا لفػػر تمييػػداً   ىػػ  البشػػريةا بالمعانػػاة  مىػػئ عػػادؿ  غيػػر سنػػو عىػػ  الناضػػر  وػػيدرؾ الموػػتةبؿا

 بوػػبب بػػو  التنبػػي الموػػتةبؿا  دلػػة عػػدـ فػػي الضػػداع  وػػيةيد االناضػػر فػػي الجػػتري التلييػػر إنػػداث فػػي الةػػ ة
 ك(Rokeach,1954,15)الالمعتةدات  بمنظمة االرتبا 

 
 : والمنغمقة المنفتحة المعتقدات ألنظمة المحددة الخصائص

The Defining Characteristics of Open — Closed Systems 
 :   A belief — Disbelief Dimensionالالمعتقدات  -المعتقدات بعد - أ

 The Closed Systemالنظام المنغمق  The Open Systemالنظام المنفتح 
مةدار الرفج ل نظمة ال رعية لالمعتةدات منض ج 

 نوبيًا للؿ نة ة عى  مت ؿ الالمعتةداتك
مةػػػدار الػػػرفج ل نظمػػػة ال رعيػػػة لالمعتةػػػدات مرت ػػػ  

 نوبيًا للؿ نة ة عى  مت ؿ الالمعتةداتك
ات ػػػػػػػػاؿ ل جػػػػػػػػةاي داضػػػػػػػػؿ ا  بػػػػػػػػيف سنظمػػػػػػػػة ىنػػػػػػػػاؾ 

 الالمعتةداتك -المعتةدات
ىنػػػػػػػػػاؾ انعػػػػػػػػػةاؿ ل جػػػػػػػػػةاي داضػػػػػػػػػؿا  بػػػػػػػػػيف سنظمػػػػػػػػػة 

 الالمعتةداتك -المعتةدات
فػػػي درجػػػة التمػػػاية بػػػيف  -لبيػػػر نوػػػبياً –ىنػػػاؾ تبػػػايف فػػػي درجػػػة التمػػػاية بػػػيف  -لىيػػػؿ نوػػػبياً -ىنػػػاؾ تبػػػايف
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 لالمعتةداتكا –سنظمة المعتةدات  الالمعتةداتك -سنظمة المعتةدات
داضػػؿ نظػػاـ المعتةػػدات  -مرت ػػ  نوػػبياً –ىنػػاؾ تمػػاية 

 الالمعتةداتك –
 –داضػؿ نظػاـ المعتةػدات  -لىيؿ نوبياً –ىناؾ تماية 
 الالمعتةداتك

 

 The Central- Peripheral Dimensionالبعد المركزي الهاشمي  - ب
 The Closed Systemالنظام المنغمق  The Open Systemالنظام المنفتح 

المنتػػػػػػػ ى الضػػػػػػػا  بالمعتةػػػػػػػدات ا  ليػػػػػػػة لىمن ةػػػػػػػة 
المرلةيػػػةا يةػػػـ  عىػػػ  سوػػػاس سف العػػػالـ الػػػتي يعػػػي  
فيو ال ردا س  النالػة التػي يمػر بيػا فػي م لػؼ معػيف 

 تات  اب   د دك

المنتػػػػػػػ ى الضػػػػػػػا  بالمعتةػػػػػػػدات ا  ليػػػػػػػة لىمن ةػػػػػػػة 
المرلةيػػػةا يةػػػـ  عىػػػ  سوػػػاس سف العػػػالـ الػػػتي يعػػػي  

تػي يمػر بيػا فػي م لػؼ معػيف فيو ال ردا س  النالػة ال
 تات  اب  تيديديك

المنتػػػػػ ى الشػػػػػلىي لىمعتةػػػػػدات نػػػػػ ؿ الوػػػػػى ة  مػػػػػف 
يموػػػػل ف بالوػػػػى ة )المن ةػػػػة ال وػػػػ  ( يةػػػػـ  عىػػػػ  
سوػػػػاس سف الوػػػػى ة ليوػػػػت م ىةػػػػةا لمػػػػا سنػػػػو ال يػػػػتـ 
تةيػػػػيـ النػػػػاس  فةػػػػًا لمػػػػ ال يـ س  عػػػػدـ مػػػػ افةتيـ ليػػػػته 

 الوى ةك

 مػػػػػف  المنتػػػػػ ى الشػػػػػلىي لىمعتةػػػػػدات نػػػػػ ؿ الوػػػػػى ة
يموػػػػل ف بالوػػػػى ة )المن ةػػػػة ال وػػػػ  ( يةػػػػـ  عىػػػػ  
سوػػػػاس سف الوػػػػى ة ليوػػػػت م ىةػػػػةا لمػػػػا سنػػػػو ال يػػػػتـ 
تةيػػػػيـ النػػػػاس  فةػػػػًا لمػػػػ ال يـ س  عػػػػدـ مػػػػ افةتيـ ليػػػػته 

 الوى ةك
البنية المدرلػة لىمعتةػدات  الالمعتةػدات المنبفةػة عػف 
الوػػػػى ة )المن ةػػػػة الياشػػػػمية( التػػػػي تعتبػػػػر سواوػػػػية 

 ي م  بعضيا البعجكتل ف في ات اؿ نوب

البنية المدرلػة لىمعتةػدات  الالمعتةػدات المنبفةػة عػف 
الوػػػػى ة )المن ةػػػػة الياشػػػػمية( التػػػػي تعتبػػػػر سواوػػػػية 

 تل ف في ات اؿ نوبي م  بعضيا البعجك
 

 The Time- Perceptive Dimensionبعد االمتداد الزمني  -ج

 The Closed Systemالنظام المنغمق  The Open Systemالنظام المنفتح 
االمتػػػػػداد الةمنػػػػػي متوػػػػػ  نوػػػػػبيًا )لػػػػػؿ ةمػػػػػف مػػػػػرتب  
بػػاآلضرا سي إدراؾ الناضػػر لنيايػػة لىماضػػي  بدايػػة 

 لىموتةبؿ(ك

االمتداد الةمني ضيؽ نوبيًا )لؿ ةمف من  ؿ عف 
اآلضرا سي التشبث بةمف  اند لالماضي س  

الناضر س  الموتةبؿ بد ف تةدير لىت ا ؿ بيف 
 ا ةمنة(ك

(Rokeach,1960,55-56) 

 المراجع:



  2222 - التاسعالعدد  – السادسالمجمد  –جامعة المنيا  –النفسي بكمية التربية  اإلرشاد مجمة
 

 
 

 

- 118 - 

 ا"لمعىمػػػػػي المنػػػػػ رة( الد جماتيػػػػػة) ال لػػػػػري االنلػػػػػالؽ موػػػػػت ى(6002)الشػػػػػيري  رافػػػػػ  ناوػػػػػف
 العةيػػةا عبػػد المػػاؾ جامعػػة التربيػػةا لىيػػة  الن وػػيةا الترب يػػة لىعىػػـ  الوػػع دية الجمعيػػة
   (62وعاءالنشر،رسالةالتربيةوعلمالنفس،العدد) المن رةا المدينة

مػف  عينػة لػدى الػتات  تةػدير الػتعىـ بمنمػا   عاللتيػا ( الد جماتيػة2072) مىنػـ منمػد وام  
 كبنيا جامعة التربيةا مجىة لىية إبريؿا( 7) العدد «ا ردف في المراىةيف

 الجػػامعييفا روػػالة ماجوػػػتير ال ػػالب لػػدى الد جماتيػػة سوػػى ب:  (2009) لمبػػارؾ بػػف وػػمية
 كباتنةا الجةائر لضضر الناج جامعة نيةا العىـ  اإلنوا اآلداب لىية: منش رة غير

 ومات الشض  الدجماتي (6002)بلار اللريـ عبد
www.Maknoon  .com/Mon/Section28/1222.htm/2006   

متليػرات الشض ػية ا  بػبعج  عاللتيػا الػد جماتي الت ليػر بنيػة( : 7912)  لػا  اللػريـ عبد
 جامعة المىؾ وع دا الرياجك

 لػدى  عاللتيػا بالد جماتيػة الػتات  م يػـ  النالػد الت ليػر( : 7992) يرالػدرد سنمػد المنعـ عبد
 كجامعة سوي   بةناا لىية التربية الجامعةا  الب

اآلدابا  ملتبػػة لىيػػة الن وػػيا  التنىيػػؿ الػػن س عىػػـ م وػػ عة( : 2002)  ػػو الةػػادر عبػػد فػػرج
 كشمس عيف جامعة

 الةػاىرة عربػيا – إنجىيػةي - الم وػ عي س ىس لام س:  (2002) الم و عي س ىس لام س
 كلى باعة الد لية ا الشرلة

 لػدى  التن ػيؿ الدراوػي التعىػيـ بموػت ى( الد جماتيػة) عاللة( : "7912) والمة سنمد منمد
 ك202-718الفالثا  العدد ل را التربيةا جامعة لىية ن لية'” الة ريف المراىةيف
ا دار  غريػػػب لى باعػػػة ا 2ةا  (: "التع ػػػب" دراوػػػة ن وػػػية اجتماعيػػػ7991معتػػػر عبػػػد ا  )
 الةاىرةك

 كلىمالييف العىـ دار بير تا الم ردا لام س( : 2001) بعىبلي منير 
Babad, E.. Y.(2014) : Personality correlates of susceptibility to

dogmatism. Journal of _Personality and   Social Psychology;, 37, 
  ك195-202



  الدوجماتيـــــــــــــــــــة                                                                              أ.د/ إبراهيم عمى إبراهيم
 

 

- 119 - 

Carr, R. A, (2014) : Cognitive differentiation, cognitive   isolation, and 
dogmatism .Stoichiometry, 43237-230  ا. 

Davies, M. F, (2015) : Dogmatism and the distinctiveness of   
opposite vs. different cognitive systems ك  : Release from 
proactive inhibition for shifts   - _within- and between 
dimensions of meaning ك  ا Journal of Research in Personality, 
39: 574-591 

Hunt, M. F., & Miller, G. R. (2015) : Open- and closed -  
mindedness, belief-discrepant   communication behavior, and 
tolerance for   cognitive consistency, Journal of Personality   and 
Social Psychology, 8, 35-37 ك   

Jones, J., & Trower, P. (2014) :Irrational and evaluative beliefs  in ك~  
individuals with anger disorders. Journal    of Rational Emotive 
and Cognitive   Behavior Therapy 22: 153-69ك  

Lee, D. (2014) : Dogmatism, Learning, And Resistance to Change: 
A Review And A New Paradigm. Psychological Bulletin; 71, 
249-260. 

Leone, C. (2014) : Self-generated attitude change: Some effects of 
thought and dogmatism on attitude polarization. Personality 
and-Individual Differences, 10, 1243-1252. 

O'Connor, C. A., & Ward, G. R. (2014) : Correlation of high school 
and. low dogmatics and EPPS scores. The Texas Personnel 
and Guidance Journal.5(1),53-58. 

Ottati, V., Price, E.D., Wilson, C. & Sumaktoyo, N. (2016):.When 
Self-Perceptions of Expertise Increase Closed-Minded 
Personality in Visually Impaired Individuals: The Earned 



  2222 - التاسعالعدد  – السادسالمجمد  –جامعة المنيا  –النفسي بكمية التربية  اإلرشاد مجمة
 

 
 

 

- 102 - 

Dogmatism Effect, Journal of Experimental Social Psychology; 
13 

Roheach, M. (1960) :"The open and closed mind", NUY. Basic Book, 
Inc. 

Rokeach, M, & Kemp, C. G. (1960):Open and closed systems-in_ 
relation to anxiety and child-hood Experience. The Open and 
Closed Mind. New York: Basic Books. 

Rokeach, M. (1954) : The Nature and meaning of Dogmatism, view, 
1984 Valve psychological ; review, Vol (61) , Issue (3), 194-
204. 

Rokeach, M. (1980) : Some Unsoloved issues in the ories of | Belifs 
Atitudes and values, universiny of Nobrask apress. 

Rokeach, Milton (1960) : The Open and Closed ‘Mind, New . York, 
Basic Books, Inc., 1960. 

Rokeach, Milton (1960) : "Political and Religious Dogmatism: Au 
Alternative to the Authoritarian| Porsonality,” Psychological 
Monographs, LXX, Whole No. 425. 

Rokeach, Miltou (1960) ; "Political and Religious Dogmatism: An 
Alternative to the Authoritarian Personality," Psychological 
Monographs, I.\X, Whole No, 425. 

Rosin, 1... & Nelson, W. M. (2011) : The effects of rational and 
irrational self-verbalizations on performance efficiency and 
levels of anxiety. Journal of Clinical Psychology, 39, 18 (2), 
208-213. 

Starbird, DOL, & Miller, IL B. (2015) : An exploratory study of the 
interaction of cognitive complexity, dogmatism, and repression-



  الدوجماتيـــــــــــــــــــة                                                                              أ.د/ إبراهيم عمى إبراهيم
 

 

- 101 - 

sensitization amon college students. Journal of Genetic 
Paycholopy, 128, 227-232. 

Taylor, R. N., Dunette, MLD. (2016) : Influence of dogmatism, risk-
taking, and intelligence on decision- making, strategies, Journal 
of Applied Psychology, 59, 420 — 423. 

Webster, M. (1961) :Mcrriam _Sideal Dictionary, 5", Ed.,USA, Mass, 
G. & Merriam Co. Publishers,1980. 

Wilson, Charles R., (2011) : "The Relationship of Conformity to 
Dogmatism as Measured by Rokeach's Scale," Dissertation 
Abstracts, XXV: 3 153. 

 
 


