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 پژوهشی مقاله

 چکیده
های پردازش اطالعات تعیین کننده مهم برای بلاور   اند که سبک : پژوهش ها نشان دادهاقداه

به خرافات هستند و افراد خرافی احساس کنترل کمتری بر سرنوشت خلود دارنلد، للذا هلدف     
هلای پلردازش اطالعلات و حلس      اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه باورهای خرافی با سبک

 . استعاملیت در افراد مراجعه کننده به رمال 
 990 جامعه آماری پلژوهش حاضلر  همبستگی،  –ء تحقیقات توصیفی: طرح پژوهش جزروش
 999نمونه پلژوهش شلامل    وافراد مراجعه کننده به رمال و فالگیر در شهرستان ارومیه   نفر از
که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطالعلات از   بودنفر  

، اعتقلاد بله خرافلات    (7666) اپستین و پاسلینی های پردازش اطالعات  پرسشنامه های سبک
 استفاده شد. برای تجزیله و  (9973، وودی و همکاران( و حس عاملیت (7361) محقق ساخته

 تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.  
خرافلی  : نتایج نشان داد که سبک پردازش خرد گرایی و حلس عاملیلت بلا باورهلای     ها ها مه

ای با باورهای خرافی رابطه مثبت دارند و هر سله   رابطه منفی معنی دار و سبک پردازش تجربه
 (.p <.97/9)باشند قادر به پیش بینی باورهای خرافی می

هلای پلردازش اطالعلات و حلس      ارتباط باورهای خرافلی بلا سلبک    : با توجه بهگیمی نمیجه
ی برای کاهش گسترش خرافه گرایلی و رملالی در   ، نتایج این مطالعه دارای کارکردهایعاملیت
 است.جامعه 
 های پردازش اطالعات، حس عاملیت : باورهای خرافی، سبک کلیدیکلاات 
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Original Article 
Abstract  
Introduction: Researches have shown that information processing 
styles are an important determination for superstitious beliefs and 
superstitious people have less sense of control over their 
destination. The purpose of this study was to investigate the 
relationship between superstitious beliefs, information processing 
styles, and a sense of agency among people going to a 
fortuneteller. 
Method: The research design is descriptive-correlational. The 
statistical population includes 425 people that going to a 
fortuneteller in Urmia. The sample of the study is 200 people 
selected by the available sampling method. To collect information, 
the information Process Styles questionnaire of Epstein and Pacini 
(1999), the superstitious belief questionnaire (2019), and The sense 
of agency rating scale (2013) were used. for data analysis, the 
Pearson correlation and multivariable regression were used 
Results: The results showed that there was a negative and 
significant relationship between the rationalism information 
process, sense of agency with superstitious beliefs, and The 
positive significant relationship between the intuitionalism 
information process and superstitious beliefs.  regression analysis 
showed that all of them predicted significantly the superstitious 
beliefs(P <0/01). 
Conclusion: Considering the significant relationship between 
superstitious beliefs, information processing styles, and a sense of 
agency, the results of this study have implications for reducing 
superstitious and fortunetelling expansion in society. 
Keywords: Superstitious Believes, Information Process Styles, 
Sense of Agency 
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 مقدمه
کنروني کره جوامرع برا     برای تحقق هر پدیده اجتماعي شرایط ذهني و عیني تزم است. در شرایط 

سرعت روزافزون در حا  تغییر و تحو  هستند، توسعه دغدغه اصلي بیشتر جوامع اسرت و عوامرل   
هرای  فرهنگي و اجتماعي متعددی در این زمینه نقش دارند. چنین جهشي نیازمند مردمي با انگیزه

ی حل مشرکالت  تزم و با سطح عقالنیت و رشد فرهنگي باتست. مردمي که در دنیای امروز برا
های نامرئي باشند، از جادوگران یاری بنواهند و چنان در شرکل  خود بي هیچ حرکتي منتظر دست

توانند افراد خوبي برای توسعه یرک کشرور   و ظاهر امور غرق شوند که به عمق امور پي نبرند، نمي
معه است. بنشي ای باورها و اعتقادات آن جاباشند. یکي از اجزاء تشکیل دهنده فرهنگ هر جامعه

های ثابت شده و عقل و منطق است، بنشي نیرز برر مبنرای    از باورهای هر جامعه مبتني بر بنیان
پایه بنا نهاده شده است. قسمتي از باورها کره علرل آن موهروم بروده و برر      موهومات و عوامل بي

ز ابتدای هسرتي  (. بشر ا1331شود)رمضاني، مبنای عقل و منطق بنا نشده باشد، خرافات نامیده مي
تا کنون، برای تبیین هر پدیده ای به موارد گوناگوني متوسل شده است. زماني که علم وی از امور 
جهان محدود و ناقص بود، هر پدیده ای را به خدایان، اروا ، و امور ماوراء الطبیعه  نسبت مري داد  

های منتل ، سرحر، جرادو،   و در مواقع ترس و احساس ناامني، برای رفع و کاستن آنها به مراسم 
. در لغرت  (1335دعانویسي و به طور کلي، خرافات روی مي آورد) شرریعتي و انصرافي مهربراني ،    

نامه های معتبر انگلیسي برای تعری  خرافات از واژه هایي ماننرد غیرعقالنري، غیرعلمري، تررس،     
فت و باور نادرست و غلط ابهام، ناداني و غیره استفاده مي شود که بر این اساس خرافه را یک معر

حدی  باطل، سنن بیهوده و یراوه و  »(. در زبان فارسي نیز خرافه، 4116، 1ریزنمعرفي مي نمایند)
:ذیل خرافه( معنا شده است. خرافات، به امور ماوراء طبیعي و غیرقابل براور   1365، )عمید،«اسطوره

در تضاد با علوم طبیعي یا غیرقابرل  و اثبات نشده)همانند جادوگری و طالع بیني( گفته مي شود که 
ثرروت یاری،گروسري و   به نقل از درک مستقیم توسط حواس و یا خارج از حد دانش انساني است)

 (.1331یوسفي 
انباشت  3(، عنوان مي کنند که خرافه مجموعه پاسخ های موقعیتي4112)4تم و کا چیو فونگ

یران دو چیرز فرراهم مري آورد، بنرابراین      شده است که پایه و اساسي برای باور به وجرود علیرت م  
خرافات راه ها و شیوه هایي است که انسان ها درباره ی وجود رابطه ای علي میان دو رویدادی که 
همزمان واقع شده اند، مي یابند. هم اکنون مي توان دید که در جوامع کامال صنعتي شده و تحرت  

ولید مي شود و علم گرایي مردرن نتوانسرته   نظام سرمایه داری، هنوز خرافات به صورت جمعي بازت
است به طور کامل از جامعه خرافه زدایري کنرد. در ارتبراط برا ایرن موضروع، آن چره بررای یرک          
پژوهشگر ایراني مي تواند مسئله باشد و ذهن او را بره خرود معطروف سرازد، تراثیراتي اسرت کره        
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3. Situational 
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ورها و ارزش های مردم رخ مي دهد، باورهای فرهنگي بر روند جامعه مي گاارد. تغییراتي که در با
نه تنها خود روند توسعه را کانالیزه مي کند، بلکه مهم تر از آن، شکل جامعره را مردام دسرتنوش    

(. هرچند داده ها و شواهد تجربي کره نشران دهنرد در    1331، )سنگدهي حمیدیدگرگوني مي کند
کنون چه تعداد مردم فا  مي گیرند، گاشته چه میزان مردم به فالگیری اقبا  نشان داده اند و هم ا

به رما )فا  گیر( مراجعه مي کنند یا چه میزان بر فعالیت های رمالي افرزوده شرده اسرت، وجرود     
ندارد؛ اما مي توان این واقعیت را پایرفت که فالگیری همیشه در زندگي بشر وجود داشته است. در 

بوجود مري آیرد و مراجعره بره رمرا  و      واقع خرافات در مواقع حساس و لحظه های عدم اطمینان 
 (.1335فالگیر، وسیله ای است برای تسکین و احساس آرامش)خالق پنراه، میرزاونردیان و جلونرد،    

خرافات در هر قوم و ملتي جایگاه خاصي دارد. هر فرد در طو  شب و روز آگاهانه یرا ناآگاهانره در   
کند. حتي امروزه که بیشتر خرافي استفاده ميهای گوناگون از باورها و اعتقادات رفتار خود به شکل

هرا نگریسرت،   توان با رویکرد علمي حل کرد و با نگاهي اندیشمندانه به آنحوادث و مسائل را مي
پرایری و  هنوز برخي افراد به خرافات باقي مانده از نسل پیش از خود پایبندند و در فراینرد جامعره  

توانرد  ترموضوع ميرو شناخت دقیقکنند. از ایننتقل ميپایری آن را به نسل بعد از خود مفرهنگ
پایری را با آگاهي بیشتری همراه سازد)جهانشراهي افشرار و شرمس الردیني مطلرق،      فرایند جامعه

شرود.  های انحرافي همان چیزی است که به آن خرافات گفته مي(. بارزترین مصداق اندیشه1333
های شرعور اجتمراعي اسرت و از نظرر منشراء از میرراث       خرافات در فرهنگ معنوی جامعه از مقوله

-های اجتماعي شرمرده مري  باشد که امروزه از آسیباجتماعي قدیمي بازمانده از اقوام باستاني مي

هرای آن اسرت و در   روجنبه بدآموزی داشته و صفت بازدارندگي از پیشرفت از مشنصهشود. از این
با آنکه برای پیشگیری از  (.1323نیا و عرفاني، ي، طیبيجوامع سنتي و ایستا بیشتر رواج دارد)صفای

وقوع رخدادها، بیشتر تاکید برر روش منطقري اسرت، بعضري اوقرات در ادبیرات هرر ملتري، روش         
هرا  های اخیرر، پرژوهش  (. در دهه1،4111گرین هیل و اپنهام)غیرمنطقي در پیش گرفته مي شود. 

های مهم برای باور بره خرافرات و   ز، تعیین کنندههای پردازش اطالعات نینشان داده اند که سبک
تجربه گرایي)شهودی(، دنیرا از   -(. بر اساس نظریه شناختي4،4112آفرینعقاید غیرمنطقي هستند)

یرا  2و تجربره گرایري  3شرود. خردگرایري  طریق دو نظام پردازش اطالعات در افراد مفهوم سازی مي
دگرایي)منطقري(، بیشرتر کالمري، تحلیلري،     (. سربک خر 1333، 1و پاسریني  6)اپستین 5شهودگرایي

 کنرد. گری ميآگاهانه و نسبتا کند است که رفتارها را از طریق ارزیابي آگاهانه ی رویدادها میانجي
هرا و  ها و سوگیریاجتماعي، کاهش جانبداری هایاین سبک به علت استدت  منطقي در موقعیت

                                                           
1. Greenhill & Oppenheim 

2. Afreen 
3. Rationality 

4. Experientiality 

5. Intuitive 
6. Epstein 

7. Pacini 
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گرایري پرهیرز   میمات مؤثر شرده و از خرافره  های مهم اطالعات اجتماعي باع  تصتمرکز بر جنبه
در مقابل، سبک تجربه گرایي یا شهودگرایي، فطری و انطباقي است و به ما این امکان را کند، مي
صاحبنظران در تحلیل این مفراهیم، عمردتا برر نروگرایي در نقطره      دهد تا از تجربه یاد بگیریم. مي

سنتي، جرو  فکرری غالرب بره طرور کلري، عراطفي و        اند. در جوامع گرایي تأکید کردهمقابل خرافه
شود ذهن در حا  رشد فرد را چنان شکل دهند که پایرای اساطیری و شهودی است که باع  مي

نامند، اما در جوامع علمي که بر خردگرایي تکیه طورکلي خرافات ميرا بهتداوم چیزی باشد که آن 
-بینري عینري کمرک مري    و به تشکیل یرک جهران  شود دارد، اندیشه اولیه کنار گااشته و نفي مي

(. مطالعرات پیشرین، ارتبراط برین سربک      1335)حسیني مهدی آبادی، رسرتمي و یاراحمردی،   کند
پردازش شهودی و استدت  خرافري و باورهرای غیرعرادی را نشران داده انرد)تزر، برائوم، بنکلرر،        

د کره  نر مطر  مي کن ،(1333)و پاسیني (. اپستین4112، 1بیرنسکي، گرین هیل، منزر و اسکادسون
سیستم شهودی)که در آن، هر چیزی که دیده مي شود، باور مي شود( بر گرایش انسان هرا بررای   

 باور پدیده های خارق العاده دتلت دارد.
از سوی دیگر بسیاری از باورهای خرافي در حیات اجتماعي کارکرد دارند. کارکردهایي از قبیل 

(. در 1332دید و خطر و افزایش حس کنتر  و اطمینان)ربیعي، انسجام بنشي، کاهش احساس ته
واقع خاستگاه حقیقي خرافات را باید در ناتواني انسان و مساعي گرفتن برای توضیح اسرار طبیعت 

ای اجتماعي است کره ریشره در تجربره    تقدیرگرایي پدیده(. 1334دانست. )شعیبي، تقدیرگرایي و 
کي از علل تداوم و بقای تقدیرگرایي، کارکردی اسرت کره بررای    تاریني و مسائل سیاسي دارد.  ی

-ها و نامالیمات قوت مري ها را در مقابل سنتيکند. اعتقاد به تقدیر، مقاومت انسانجامعه ایفا مي

کند)شریعتي و انصافي مهربراني،  بنشد و تحمل مصائبي که آدمي بر آن احاطه ندارد را آسانتر مي
و زمینه های تاریني شکل گیری خرافات به جهل و ناآگاهي انسران و  شالوده های اصلي (. 1335

عدم کنتر  محیط توسط او بر مي گردد، افرراد خرافري احسراس مري کننرد کنترر  کمترری برر         
سرنوشت و آینده خود دارند و لاا از حس عاملیرت کمترری برخوردارنرد. حرس عاملیرت، بره ایرن        

عما  خود و از طریق آنها بر رویدادهای جهان بیرونري  احساس اشاره دارد که ما به طور ارادی بر ا
(. توانایي کنتر  رویدادهای بیروني از طریق اعمرا   4111، 4کنتر  داریم )آدام، ات، رویون و باروخ

(. احساس عاملیت به تجربه 4113، 3خودمان، یکي از جنبه های اساسي تجربه بشر است)هامرمان
تاثیرگااری بر رویدادهای دنیای خارج از فرد یا محریط اشراره   آغازگری و کنتر  اعما ، به منظور 

(. رفتارها و اعما  ما اغلب با احسراس عاملیرت همراهنرد، یعنري تجربره کنترر        4116، 2دارد)مور
(. برین سیسرتم پرردازش تجربره     4113، 4و هرو   1، ولنترین 5اعما  و رفتارمان و اثرات آنها)فرارر 

                                                           
1. Lazer, Baum, Benkler, Berinsky, Greenhill, Menczer & Schudson  

2. Adam, Ela, Reuven & Baruch  

3. Hamerman 
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(. 4111، 3الطبیعه، همبستگي مثبت گزارش شده است)ایگوینای)شهودی( و باور خرافات و ماوراء 
همچنین در تحقیقي نشان داده شد که افراد با سبک پردازش اطالعات خردگرایي)منطقي( احتما  
کمتری دارد که شایعات را باور کنند. در مقابل، افراد با سبک پردازش تجربه ایي)شهودی( گرایش 

 (.4113، 2یشینگ، اکسلینگ، کیایو، میکي، لینگنانکابیشتری برای پایرش شایعه دارند)
اجتماعي مثبت مانند حل مسئله ادبیات پژوهشي همچنین نشان از ارتباط عاملیت با پیامدهای 

(. برر اسراس   1336 ،کفایت اجتماعي مي شود)فراهاني، یار محمدیان، ملک پرور و عابردی  موثر و 
(. 4116، 5)موردارنرد عدم کنترر  برر رویردادهای زنردگي      احساسنتایج تحقیقات ، مردم خرافاتي 

(، گویای آن است که هرچه رویدادها و محیط پیرامرون  4112) 6مطالعات مک گریگور ، نش و تاپر
شفاف تر، قابل کنتر  تر و قابل پیش بیني تر باشد، به همان اندازه گرایش بره باورهرای خرافري    

( در پژوهش خود، به این نتیجه دست یافتند کره برین   1332کاهش مي یابند. دهقاني و ابراهیمي)
دار وجرود دارد و  اجتمراعي برا گررایش بره خرافرات رابطره معنري        متغیر احساس امنیرت روانري و  

دانشجویاني که کمترین میزان احساس امنیت رواني، نااطمینراني بره آینرده را داشرتند، بیشرترین      
به اینکه امروزه بیشرتر حروادث و مسرائل را مري      با توجه میزان گرایش به خرافات را نشان دادند.

توان با رویکرد علمي حل کرد و با نگاهي اندیشمندانه و عالمانه به آن ها نگریست، هنروز برخري   
افراد به خرافات باقي مانده از نسل پیش از خرود پایبندنرد و در فرآینرد جامعره پرایری و فرهنرگ       

کنند، از این رو شناخت دقیق تر موضروع، مري توانرد    پایری، آن را به نسل بعد از خود منتقل مي 
 .(4112، 1فرآیند جامعه پایری را با آگاهي بیشتری همراه سازد) آراد

گاارد، زیرا با اتکا به بنرت و اقبرا    اندیشه خرافي اثر نامطلوب بر الگوهای رفتاری جامعه مي
برخرورد علمري و جسرتجوگری در    رود و از سوی دیگر روحیره  بلند، روحیه کار و تالش از بین مي

یابد و همچنین باورهای خرافي عاملي مزاحم در مسیر حرکت و رشد معنوی و جامعه گسترش نمي
تروان گفرت قررار گررفتن     بنابراین مري   (.4111، 2تعالي اخالقي جامعه است)اوفوری، تاد و توالي

بره نفرس و وابسرتگي بره     اساس زندگي بر پایه پوچي به جای تکیه بر حقیقت امور، کاهش اتکرا  
های درست علمي و دور شدن از واقعیرت و در نهایرت   خرافات در اعما  و رفتار، مانع تحقق روش

در گرایي در فررد و جامعره اسرت.    جلوگیری از پیشرفت کل جامعه، از پیامدهای منفي شیوع خرافه
رجروع دارنردگان   سا  های اخیر، گسترش و تنوع روش های رمالي، پایرش اجتماعي این پدیرده،  

مدارک دانشگاهي به فالگیری ، سبب اهمیت روز افرزون ایرن موضروع شرده اسرت)حیدریه زاده ،      

                                                                                                                                
1. Valentin 

2. Hupe 

3. Eugene 
4. Kaishieng, Xilling Xiaoya, Meiqi & Lingnan 

5. Moor 

6. MacGregor, Nash & Taper 
7. Arad 

8. Ofori, Tod & Lavalle 
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درصد از طالق ها با موضوع فالگیری، رمالي و جادوگری ارتبراط دارد. عرالوه برر     5(. حدود 1331
رمراتن رخ  این، جرایم متعدد دیگری، مانند: سوء استفاده جنسي، کالهبرداری و سرقت نیز توسط 

(. با توجه بره ایرن مروارد، ضررورت     1332رشید و یارمحمدی واصل،  فرهادی، داده است)، آذرمي،
های معنایي فالگیری و پیامدهای آن در زندگي اجتماعي و خانوادگي افراد دارد ، کارکردها و دتلت

سنتي زندگي افرراد،   واکاوی شود، به ویژه اینکه امروزه فالگیری و طالع بیني نه تنها به حوزه های
بلکه به حوزه های نوین زندگي هم رسوخ کرده و در زیر نقاب به ظراهر فردگررای جامعره نروین،     

(. این پرژوهش،  4116، 1اشتیاق گسترده نسبت به پدیده های اسرار آمیز فزوني یافته است)هاریش
ه امروزه رواج بیشرتری  از میان انواع رمالي، به بررسي فا  قهوه، تاروت و دعا نویسي مي پردازد ک

 نمرود  فرهنگري،  و اجتماعي –دارد.این مسئله در شهر ارومیه با وجود ارتقاء سرمایه های اقتصادی 
یرد تقاضرای   ؤبه نروعي م  نیز شهر سطح در فالگیری مراکز تعدد. است گرفته خود به توجهي قابل

 اجتماعي به این قسم کنش اجتماعي و فرهنگي است. 
تجربي فالگیری، این دسته از مطالعات، طالع بیني و دعانویسري را در ذیرل   با توجه به ادبیات 

رفتارهای خرافي دسته بندی نموده اند. از آنجا که در این دسته از مطالعرات در تبیرین فرالگیری و    
گرایش به رفتارهای خرافي، با اتناذ به نگاه بیروني به عواملي چون بنت گشایي، حل اختالفرات  

(، اشاره شده است و 1332دهقاني و ابراهیمي، پسرزایي و کنجکاوی نسبت به آینده)زناشویي، شفا، 
در گرایش به باورهای خرافي و مراجعره بره    واجتماعي تبییني در مورد علل روان شناختي و فردی

رما  اشاره نشده و با توجه به نفوذ و نقش خرافات در تفکرات افراد و خطرات آن بررای جامعره از   
تفکر انتقادی و تجزیه و تحلیل مسائل، تقدیرگرایي، باور و اعتقاد افرراد بره نداشرتن     قبیل کاهش

کنتر  و حس عاملیت بر رویدادها و در نتیجه تراثیرات منفري انکرار ناپرایر آن برر رفترار مرردم و        
احتما  تسلیم در برابر رخدادها و در نتیجه تمسک به هر امری برای حرل مشرکالت و مسرائل از    

از آنجایي که خرافات همواره با زمینه سیاسي و اجتماعي هر کشور پیوند    و دعانویس وقبیل رما
-رغم ظاهر فرهنگي آن، در زمره موضوعات مهم اجتماعي درميرو مسئله خرافات عليدارد، از این

نماید و پیشرفت جامعره  سالم و کنشگر اجتماعي را تنریب مي هایها و محرکآید، چرا که انگیزه
هرای   هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه باورهای خرافي با سربک سازد، لاا، شور را متوق  ميو ک

 پردازش اطالعات و حس عاملیت در افراد مراجعه کننده به رما  مي باشد.

 

  

                                                           
1. Harish 
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 روش
مراجعه کننده بره رمرا  و فرالگیر در شهرسرتان      نفر از افراد 245شامل جامعه آماری این پژوهش 

 25زن و  165)نفرر  411بود. به منظور انتناب نمونه، بر اساس جدو  کرجسي و مورگران،  ارومیه 
 سا  بود. 32انتناب شدند. میانگین سني گروه نمونه   به روش در دسترس مرد(،

 

 پژوهشابزارهای 

1پاسریني و اپسرتین   هبای پبردازش اعالعبات:    پرسشنامه سبب  الف( 
 1333در سرا    

هرای   ( را برای سنجش ترجیحرات افرراد در سربک   REIگرایي) تجربه –پرسشنامه ی خردگرایي 
سرئوا  اسرت و از پاسرخ     44(. این پرسشنامه شامل 1332پردازش اطالعات توسعه دادند)اپستین، 

دهندگان خواسته مي شود تا عقاید خودشان درباره ی هر سئوا  یا ماده را برر روی یرک مقیراس    
کنند. در این پرسشرنامه  ميکامال موافقم(، مشنص  =5و = کامال منالفم 1)پنج درجه ای لیکرتي

برا   1331برخي از سئواتت پرسشنامه به صورت معکوس نمره گااری مي شوند. رضایي در سرا   
حسریني مهردی آبرادی،    )استفاده از تحلیل عاملي، دو عامل را در ایرن پرسشرنامه شناسرایي کررد    

با این پرسشنامه به صورت همنوان نشان داده (. تحقیقات انجام گرفته 1335یار احمدی، ، رستمي
خوبي   (r > 16/1( و بازآزمایي)a > 25/1اند که هر دو مقیاس این پرسشنامه از همساني دروني)

پایایي همساني دروني یعني آلفرای کرونبراخ    4111برخوردارند.اسالک، بوند و فیلیپس نیز در سا  
روایري   .تجربره گرایري را گرزارش کررده انرد      برای مقیاس 22/1برای مقیاس خردگرایي و  31/1

گرزارش شرده    62/1و بررای مقیراس تجربره گرایري      66/1پرسشنامه بررای مقیراس خردگرایري    
 (.1331)رضایي، است

این پرسشنامه محقق ساخته خرافه گرایري برود کره     پرسشنامه اعتقاد به خرافات:ب( 

سئوا  و بنش سئواتت مربوط به اعتقاد بره خرافرات    12شامل دو قسمت باور به خرافات شامل 
سئوا  بود. هر دو قسمت به شکل طی  لیکرت چهار گزینه ای بود. برای تعیرین پایرایي ایرن     42

و 24/1م شد و پایایي آن برابر آلفرا کرونبراخ   نفر از نمونه ها انجا 51روی  pre – testپرسشنامه 
بود. روایري   31/1همچنین پایایي این پرسشنامه روی کل نمونه های این مطالعه با آلفای کرونباخ 
مرورد تائیرد    1334این پرسشنامه توسط گروه روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي کردستان در سا  

 (.1331قرار گرفت)ثروت یاری، گروسي و یوسفي، 

این مقیاس یک ابزار تجربري اسرت کره توسرط      مقیاس امتیازدهی حس عاملیت:پ( 

( برای ارزیابي توانایي افراد در انجام کارها به طور مستقل طراحري شرده   4113)4وودی و همکاران
درجه ای از کامال  1گویه است که حس عاملیت را در مقیاس لیکرت  11است. این مقیاس شامل 

                                                           
1. Passini & Epstein  

2. Woody & Et al 
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، 6، 5، 3، 4)سرئواتت  1خرده مقیاس بي اختیراری  4امتیاز( در  1کامال موافقم)امتیاز( تا  1منالفم)
4و بي تالشي

( اندازه مي گیرد. ماده های مربوط به بي اختیراری، میرزان   11، 2، 1، 2، 1سئواتت (
خودکار بودن اعما  را توصی  مي کنند که در این حالت اعمرا  فررد، متمرکرز برر منبرع کنترر        

ماده های مربوط به بي تالشي میزان سهولت اعما  را توصی  مي کننرد. در ایرن    بیروني است و
حالت اعما  فرد بیشتر متمرکز بر تجربره منفعرل رویدادهاسرت. در مطالعره تحلیرل عراملي ایرن        

% از کرل واریرانس   4/22عامل بي اختیراری و بري تالشري مري توانرد       4پرسشنامه نشان داد که 
گرزارش شرده اسرت.     55/1عامرل نیرز    4بیین کند و همبستگي برین  سئواتت این پرسشنامه را ت

آمده اسرت. ایرن    دستبه 13/1و بي تالشي  3/1ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس بي اختیاری 
پرسشنامه برای اولین بار توسط مول  او  این مقاله به فارسري برگردانرده و سرپس توسرط یرک      

 3شده اسرت.در مرحلره بعرد گویره هرا در اختیرار        کارشناس ارشد زبان انگلیسي، ترجمه معکوس
روانشناس عضو هیات علمي دانشگاه با مرتبه دانشیاری قرار گرفت که بعد از تایید روایري صروری   

دسرت آمد)بشررپور و   هبر  6/1و برای بي تالشي  61/1آن در پژوهش حاضر نیز برای بي اختیاری 
 (.1336احمدی، 

 

 یافته ها
و تحلیل آمار توصیفي بر اساس میانگین و انحراف استاندارد متغیرهرای   اطالعات مربوط به تجزیه

 .مورد مطالعه در جدو  زیر آمده است
 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. یافته0جدول 
  تعداد کل  انحراف معیار میانگین متغیر

 باورهای خرافي
 سبک پردازش خردگرایي
 سبک پردازش شهودگرایي

 حس عاملیت
 اختیاریمولفه بي 

 مولفه سادگي

42/66 
23/33 
41/21 

21 
36/41 

41/13 

32/12 
44/3 
32 /1 
42/2 
2/41 

36 /2 

 

411 
411 
411 
411 
411 
411 

 

 
پرژوهش از ضرریب همبسرتگي پیرسرون و      هرای استنباطي و بررسي فرضریه   منظور تحلیلبه

 دهد.، ماتریس همبستگي را نشان مي4تحلیل رگرسیون استفاده شد جدو  

 
 

 

                                                           
1. Involuntariness 
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 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 
 M                   1                     3                    2                  4                   9                     6       متغیرها          

                     (SD±)     

 1                42/66        .باورهای    1

  (  32/12)            خرافي  

         1              -266/1**            23/33سبک              .4
     (   44/3)       پردازش       

 خردگرایي
   1              -122/1**          425/1**             41/21      .سبک        3

 (        32/1)       پردازش       

  يشهودگرای
 1              143/1            456/1**           -413/1**            111/21       .حس       2
 (         42/2)        عاملیت      
 1              241/1**           141/1            452/1**           -313/1**             36/41         .مولفه     5

  (          41/2)       بي اختیاری  
 1                  531/1**           213/1**           -11/1            531/1**             142/1               41/13         .مولفه     6

 (          36/2)          سادگي     

**  = p<1/11                    * = p<1/11 

 
 (،p <11/1) دهد که سبک پردازش خررد گرایري برا حرس عاملیرت     نشان مي 4نتایج جدو  

دار و سربک   ، همبسرتگي منفري معنري   (p <11/1)همبستگي مثبت معني دار و با باورهای خرافي
همچنرین حرس   ، همبستگي معنري دار دارنرد.   (p <11/1)پردازش شهود گرایي با باورهای خرافي

 ، همبستگي منفي معني دار دارد.(p <11/1)عاملیت با باورهای خرافي
 

بینی باورهای خرافی براساس سبک های پردازش برای پیشچند گانه . ضرایب رگرسیون 3جدول 

 اطالعات و حس عاملیت

P R2 R F t Beta SE B متغیر 

 خرد گرایيسبک پردازش  -22/1 13/1 -24/1 -25/6 111 51/1 46/1 111/1
 سبک پردازش شهود گرایي 52/1 16/1 41/1 36/3 22/52 21/1 44/1 111/1
 حس عاملیت 51/1 16/1 44/1 16/3 36/3 44/1 122/1 114/1

 

در  -221/1نشان مي دهد که سبک های پردازش خردگرایي با ضرریب بترای    3 نتایج جدو 
بره طرور    533/1به طور منفي و سبک پردازش شهود گرایي با ضرریب بترای     P < 15/1سطح 

، باورهای خرافي را پیش بیني مي کنند. همچنین حس عاملیت  نیز با    P <15/1مثبت در سطح 
 باورهای خرافي را پیش بیني مي کند.  P <15/1در سطح   512/1ضریب بتای 
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 گیری  بحث و نتیجه
های پردازش اطالعات و حس عاملیرت   هدف این پژوهش، بررسي رابطه باورهای خرافي با سبک

پژوهش نشان داد که سبک پرردازش خردگرایري برا     این نتایجدر افراد مراجعه کننده به رما  بود. 
باورهای خرافري همبسرتگي منفري معنرادار و سربک پرردازش شرهودگرایي برا باورهرای خرافري           

. ایرن نترایج برا    (P <11/1(ادار داشته و باورهای خرافي را پیش بیني کردنرد ستگي مثبت معنبهم
(، که در پژوهش خود نشان دادند که افراد با سربک تفکرر   4113یافته های کایشینگ و همکاران)

خردگرایي)منطقي(، احتما  کمتری دارد که خرافات را باور کنند و در مقابل، افراد با سبک پردازش 
دی(، گرایش بیشتری برای پایرش شایعه دارند، همسو مي باشرد. همچنرین برا    تجربه گرایي)شهو

( نیز همسو مي باشد که به این نتیجه دست یافت کره برین سیسرتم    4111نتایج پژوهش ایگوین)
پردازش تجربه گرایي)شهودی( و باور خرافات و ماوراء الطبیعه، همبسرتگي مثبرت وجرود دارد. در    

رفتارهرا را از طریرق ارزیرابي آگاهانره ی رویردادها      ، سبک خردگرایري تبیین نتایج مي توان گفت: 
سبک تجربه گرایي یا شهود گرایي، هرچیزی کره دیرده مري    در میانجي گری مي کند. در مقابل، 

بر گرایش انسان ها برای باور پدیده های خارق العراده و خرافري    و از این نظر شود، باور مي شود،
چنین کنش اجتماعي نیز یکي از موضوعات مهم در علروم اجتمراعي   هم(.4112، آفریندتلت دارد)

های اجتماعي به کنش عقالني، باشد. کنشطورخاص ميطورعام و حوزه روانشناسي اجتماعي بهبه
شوند. آنچه که در دنیای کنروني اهمیرت بسرزایي دارد کرنش عقالنري      سنتي و عاطفي تقسیم مي

ای دارند، لاا به اموری که عقل بشرر را نقرک کررده    گرانهاست. در کنش عقالني افراد رفتار حساب
هرای  تر است، گرایش به خرافات و تمام شاخصیعني هرچقدر کنش افراد عقالني کنند.توجه نمي

. بره عرالوه، برر اسراس مرد       (1333)جهانشاهي افشار و شمس الدیني مطلرق،  شودآن کمتر مي
رفتارهای تکانشي یا اطالعات را به نحو سوگیرانه پردازش پردازش اطالعات اجتماعي، افراد دارای 

های اجتماعي برخورد کررده و یرا بردون طري     کنند، بدین معنا که به صورت بدبینانه با موقعیتمي
 (.1336اتسرالمي،  شروند)درزی رامنردی و شریخ   های پردازش، سریعا وارد گام رفتار ميکردن گام

توان فهمید که خرافه از ضع  عقل ر تعری  خرافه گفته شد، ميعالوه بر این و با توجه به آنچه د
ها به علرت حقیقري   نشأت گرفته است. مقصود، نیروی درک حقایق عالم است که در تحلیل پدیده

انسان دارای سبک پردازش خردگرایانه انساني است (. 4141، و همکاران )کایشینگها نظر داردآن
دارای استعداد برای ابداع و تغییرر، کارآمرد برودن و تسرلط برر       آماده برای پایرش تجربیات تازه و

کند، محکوم محیط، اما فردی که سبک پردازش شهودی دارد که اغلب در جوامع سنتي زندگي مي
به جمود فکری است، فاقد روحیه سودمندانه، اسریر سرنوشرت، منفعرل و نراتوان در جهرت تغییرر       

 (.4113، 1سرنوشت)داپارتي، سیریگو و نیکو

                                                           
1. Dapart, Sirigu & Nico 
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پژوهش همچنین نشان داد که بین حس عاملیت و باورهای خرافي همبستگي منفي این نتایج 
معنادار وجود دارد و حس عاملیت قادر به پیش بیني باورهای خرافي مي باشد که این یافته با نتایج 

( که به این نتیجه دست یافت که مردم خرافراتي از احسراس عردم کنترر  برر      4116پژوهش مور)
( و 4113دهای زندگي رنج مي برند، همسو مي باشد. همچنین برا نترایج پرژوهش هامرمران)    رویدا

(، همسو مي باشد، که به این نتیجه دست یافتند که هرچه رویدادها 4112مک گریگور و همکاران)
و محیط پیرامون شفاف تر، قابل کنتر  تر و قابل پیش بیني تر باشد، به همان اندازه گررایش بره   

( کره بیران   1332خرافي کاهش مي یابد. همچنین با نتیجه پژوهش دهقاني و ابراهیمري) باورهای 
کردند بین احساس امنیت رواني و باور به خرافات رابطه معنري دار وجرود دارد و دانشرجویاني کره     
کمترین میزان احساس امنیت رواني و نا اطمیناني به آینده را داشتند، بیشترین میزان گررایش بره   

ا نشان دادند. در بیان علت این همنواني ها تاکید مي شود کره از جملره مروارد تقویرت     خرافات ر
کننده ی خرافه، تقدیرگرایي است. این پرسش که آیا انسان در انجرام کرار خرود منترار اسرت یرا       
مجبور و آیا عوامل مرئي و نامرئي او را به سوی هدف خاصي سوق مي دهند؟ وقتي عدم اختیار و 

ینده، وجود فرد را فرا بگیرد و فرد حوادث را فراتر از کنتر  خود ببیند، احتمرا  تسرلیم   نومیدی از آ
در برابر رخدادها و تمسک به هر امر، که احتما  دهد با این امور مرتبط است، بیشتر احساس مري  
شود. مطالعات روان شناسي خرافات نیز نشان مي دهد که معموت در مواقع حساس و لحظاتي کره  

 دارمعنرا نجا که حس عاملیت ارتباط آاز نان به آینده وجود نداشته باشد، خرافات زاده مي شود. اطمی
ثر دارد، لاا افرادی کره از حرس   ؤبا احساس کنتر  دروني و توانایي های مقابله ای و حل مسئله م

ملرک   عاملیت پائیني برخوردارند، مستعد پایرش باورهای خرافي مي باشند)فراهاني، یارمحمدیان،
باشرد،  (. تقدیرگرایي نیز در جوامع سنتي که جامعه ما نیرز از ایرن جوامرع مري    1336پور و عابدی، 

شود، از آنجا که این افراد، سرنوشت را قدرت مطلقه در تعیین بدبنتي و موفقیت بیشتر مشاهده مي
نرین روحیره   باشرند. همچ ارادگي و تسرلیم مري  دانند، در مورد کنتر  حوادث آتي دارای بيخود مي

شرود.  تقدیرگرایي یکي از عواملي است که پایرش و نوسازی تغییر را در میان این افراد مرانع مري  
دهرد. فررد   های زندگي اجتماعي را تحت تأثیر قرار ميپرواضح است که نوگرایي بسیاری از عرصه

ا فررد غیرر نرو    نگررد، امر  نو اندیش در هر چیزی که مبنای عقالني نداشته باشد، با دیده تردید مي
پرایرد)فروغي و  اندیش، بدون کمترین مقاومت، بسیاری از امور را فارغ از هرگونه پایه عقالني مي

 (.1322عسگری مقدم، 
شد و نتایج پژوهش نشران مري   ید أیت به طور خالصه مي توان گفت که فرضیه های پژوهش

ابطره معنري دار دارد و   های پردازش اطالعات و حس عاملیت با باورهرای خرافري ر   دهد که سبک
افراد با سبک پردازش خرد گرایي و دارای حس عاملیت بات و احسراس کنترر  داشرتن برر امرور      

 ایبرروز پراره   زندگي باورهای خرافي کمتری داشته و لاا کمتر به فالگیر و رما  مراجعه مي کنند.
ي در دهره اخیرر زنرگ    ها و باورهای خرافي بویژه در حوزه اعتقرادات و رفتارهرای اجتمراع   گرایش
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هرای سیاسري و   خطری است که باید به آن توجه داشت. از آنجایي که خرافات همرواره برا زمینره   
های مورد نیراز بررای توسرعه کشرور و ترقري و      اجتماعي هر کشور پیوند دارد، پس مغایر با ویژگي

گرران  کرنش   هرای سرالم  ها و محرکباشد، چرا که انگیزهتحوتت مثبت اقتصادی و اجتماعي مي
سازد)شرریعتي و انصرافي   نماید و پیشرفت جامعه را معطرل و متوقر  مري   اجتماعي را تنریب مي

 (.1335مهرباني، 
از مهم ترین محدودیت های پرژوهش حاضرر، روش نمونره گیرری در دسرترس مري باشرد.        

محدودیت همچنین مقایسه نکردن دو گروه مردان و زنان در باورهای خرافي به صورت جداگانه از 
های پژوهش حاضر بود. پیشنهاد مي شرود در مطالعرات آتري از روش هرای نمونره گیرری دیگرر        
استفاده شود و همچنین دو گروه به شکل جداگانه مورد بررسي قرار بگیرنرد و بره مطالعره ارتبراط     
ز متغیرهای دیگری همچون وضعیت تاهل با باورهای خرافي و تاثیر این باورها بر زندگي افراد نیر 

پرداخته شود.یکي از راه حل های کاهش میزان گررایش بره خرافرات، افرزایش آگراهي از طریرق       
آموزش انتقادی است، آموزشي که روحیه پرسشگری و ذهن استدت  گر پرورش دهد. این امر برا  
تقویت دانش رهایي بنش، به عنوان دانشي که انسان را از قید و بندهای نادرست ذهني رها کند، 

 پایرد. تحقق مي
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