
 

 

 

 

خرافات به شیگرا بای اجتماع تیمحروم رابطهی بررس  
 1یخان یلطفعل

 2یعلم محمود دکتر

 3یغفار مظفر

 4دکتر رضا اسماعیلی 

 22/4/9314 تاریخ دریافت مقاله:
 9/1/9314 تاریخ پذیرش نهایی مقاله:

 چکیده

. است دهیفروغلت ءالطبیعهاماور و یاجتماع تیمحروم جهنم دری منیاهر ییروین همانند جوامع در خرافات
 پژوهش قیتحق نیا .است خرافات به شیگرا بای اجتماع تیمحروم رابطه کشف دنباله ب حاضر پژوهش

 یگردآوریی روستا نفر 022از پرسشنامه قیطر از الزم اطالعات مقاله نیا در .استی شیمایپ کردیرو با
  و خالصهجانیاری بکتاش، آباد،مانیسل گل یاهاروست نیساکن  هیکل را حاضر مطالعه یآمار جامعه  .دیگرد
 نیب: که دادنشان آمده دسته بی هاافته. یبودند داده لیتشک 3131 سال در اندوآبیم شهرستان آوهشن

 با خرافات به شیگرا رابطه اما ،دارد وجود معنادار و مثبت رابطه خرافات به شیگرا وی اجتماع یدرماندگ
ی اجتماعیانزوا  رابطهی ول ،باشدیم معنادار صدم 5 سطح در وی منفی زندگ از تیرضا وی شهروند حقوق

 چند ونیرگرس لیتحل جینتا نیچنهم. باشدینم معناداری اجتماع خرافات به  شیگرا  با یگانگیخودب از  و
 تیمحروم و یشهروند حقوق، یاجتماع یدرماندگ ،یزندگ از تیرضای هااسیمق خرده  که دادنشان رهیمتغ

 .باشندیم خرافات به شیگرای نیبشیپی برا رهایمتغ نیتریقو ، یاجتماع
 ی.اجتماع تیمحروم خرافات، به شیگرا ی:دیکل واژگان

 

                                                 
  .(مسئول سندهینو) رانیا -دهاقان؛ یشناسجامعهگروه ، دهاقان واحدی اسالم آزاد دانشگاهی دکتری دانشجو .9

E-mail: khani.ali32@yahoo.com 
 ایران. -استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، گروه علوم اجتماعی؛ تبریز .2
 شناسی؛ ایران.دانشگاه پیام نور، گروه روان مربی .3
 ایران. –خوراسگان، گروه مدیریت فرهنگی؛ خوراسگان  واحد اسالمی آزاد دانشگاه استادیار .4

 «شناسیمطالعات جامعه»

 9312زمستان ، بیست و یکم، شماره ششمسال 

 7 -91ص  ص

 



 2931ست و یکم، زمستان ی، مشاره بششمشناسی، سال مطالعات جامعه                                                       8

 مقدمه

دانند که مردم آن، برای رسیدن آسان به هدف به زده میای عوامخرافی را جامعه شناسان جامعهجامعه
و  عقیده نامعقول آکسفورد، هر نوع فرهنگ .(3111، همکاران و د)صفاییآورنمی روی خرافات و  فال
 )ساروخانی،است کردهخرافات تعریف را توجیهی  فاقد جهات عینی و  گذشته،  از  ماندهباقی  عقیده  و  اساسبی

ات شود. خرافمی خرافات گفته آن زی است که بهیچ همان های انحرافی(. بارزترین مصداق اندیشه3131
    قدیمی  میراث اجتماعی أاست و از نظر منش 3یاجتماع های آگاهیدر فرهنگ معنوی جامعه از مقوله

 هایآسیب از  امروزه  که  باشدمی  ...(و  ها، عرابها، آشوریها، بابلی)کلدانی  های باستانیاز قوم ماندهباز

عه و بدآموزی طبقات محروم اجتماعی محسوب خردورزی جام عنوان مانع توسعه،ه ب   و  شمرده 0اجتماعی
عدم  های اولیه وانسان خرافات به جهل و ناآگاهی  گیریشکل تاریخی اصلی هایها و زمینهشود. شالودهمی

راهنمایی خودش به عقل اتکا  یبرا این شرایط است که انسان گردد. درها برمیمحیط توسط آن کنترل
یاجی که به دانستن علت وجود اشیا دارد به قلب احساسات و قوه تصور به واسطه میل و احت و کندنمی

که دیگر در اعصار سیاه اجتماعی و سیاسی، از جمله غلبه اقوام بیگانه و یا زمانی سوی از برد.خود پناه می
افت، گرایش به خرافات تنها راه کاهش یدرماندگی بوده و راه گریزی نمی 1جامعه دستخوش اضطراب

 در برای ادامه حیات نیازمند امید و چرا که ذاتاً .شدمی سلطه، شناخته های جوامع تحتو مصیبتآالم 

که از طریق انتساب  ،افی(. رفتارهای خر3111شد)فروغی، غیاب امید واقعی به آرزوهای واهی متوسل می
و تاثیر قابل  ستهاآن علت  ،ظاهری خردیشود، شاید بینادرست علت و معلولی رویدادها ایجاد می

 های اجتناباز ویژگی رفتارهای خرافاتی  توان گفت کهفرهنگ افراد عامه دارد. می روان و  ای برمالحظه
 4شود)فوسترمی افراد  ست و باعث کاهش اضطراب دراناپذیر و انطباقی در تمام موجودات، از جمله انسان 

خرافی ریشه عقالنی و منطقی  که باورهای هندگاآ افراد از این موضوع بسیاری گرچه .)0221 ،دیگری و
 خرافی شود که در مقابل آن سکوت کنند. باورهایمی ترس موجب اما یک احساس درونی یا حس ،ندارد

با رشد علوم  اصوالً ،اندیا رخدادها بوده و عدم شناخت درست وقایع  5اجتماعی که ناشی از محرومیت
که تحکیم قدرت سیاسی، اقتصادی و  بطن جامعه بودند د، اما افرادی درنهابایست رو به افول میجدید می
زیر سایبان تقدس خرافی تمایل داشتند که اجاق  در  و  خرافی بوده به چنین باورهای  وابسته  شاناجتماعی

ها با شعارهای خرافی به مردم آرامش و امیدهای واهی نان ظالمانه روشن باشد. آنچخرافات، هم
 1پذیری، مدتی مردم را سرگرم کرده و از مسیر حقیقی دور، اجازه تفکر عقالنی و حس مسولیتدادندمی

                                                 
Social consciousness .1 

Social Harms .2 

Anxiety .3 
4.  Foster 

Social exclusion.  5 

Responsibility . 6 
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کردند و در عین حال به روز تشویق و تبلیغ می جامعه روز کردند و انواع خرافات را دررا از آنان سلب می
   و بینیفال  گویی،زه، پیشانتظار معج  چون  گوناگونی  خرافات  و اسیر دندبرچنان افراد را به بیراهه می

 . (3111دادند)سیدمن، جمعی را به خود راه نمیهای دستهحرکت  فکر  هرگز  که کردندمیبینی کف
جا آن خرافات در گرایش به ست، زمینهاآن فقر، درماندگی و ناکامی بیشتر  که در جوامعی  میان این در

کنند محکوم ای زندگی میکه در چنین جامعه هایینسان. ا(3111 همکاران، و باشد)صفایینیز بیشتر می
شدت وابسته ه اعتماد به آن، بجمود فکری، فاقد روحیه سودمندانه، اسیر سرنوشت، هراس از نوآوری، بی

  (.3114د)آرون،نو قدرت تغییر سرنوشت را ندار بوده منفعل و به اقتدار سنتی
 ... هاتوده  اخالقی و روانی ظلمات تحقیراجتماعی، تثمار،که فقر، بیکاری، ستم، بردگی، اس جاییآن از

اعتقاد در نتیجه ، بوده مبارزه علیه چنین مواردی غیرممکن ریشه در ساختار جوامع داشته و ناتوانی آنان در
تمام  اجتماعی، در محرومیت دارای  است. افراد شده ترقی و ساله فرهنگ هزار  به خرافات دروغین، دشمن

ابند که تا هنگامی یبرند، توسط خرافات ویرانگر تعلیم میبسر می فقر در کشیده و خویش زحمتزندگی 
در آینده، زندگی  مانند و به امید دسترسی به آرزوهامی روی زمین هستند بردبار و مطیع باقی که بر

ران، خرافات را در مثابه استثمارگ دار برای توجیه موجودیت خویش بهکنند. از طرفی طبقات سرمایهمی
ند. مارکسیسم ریشه تمام افکار خرافی را در کنو تبلیغ می داده خرافات تعلیم نراگزاخدمت جامعه توسط

ساعت  داند که ناتوان مطلق در برابر بورژوازی، که هر روز و هرجوامع فقیر؛ استثمار طبقات ستمدیده می
گردند، نهفته است. ایع نادری مانند جنگ یا زلزله میی، هزاران بار بدتر از وقیهاباعث مشقات و شکنجهج

ه د بنتوانی، به این خاطر که آنان نمداندمی دارمارکس خرافات را خوف و ترس از نیروهای نهانی سرمایه
کاران کوچک کاسب زندگی کارگران و ،شوند، نیروهایی که در هر قدم  بینیهای کارگری پیشوسیله توده

گدایی، فقر، فحشا ، دنبال خود ، غیرمنتظره و تصادفی تهدید نموده و بهیانهدام ناگهانرا با ورشکستگی، 
 شناسی است. عهده جامعه پس مبارزه علیه خرافات )افیون مردم( بر .آوردو مرگ از گرسنگی را می
    سراسر  و ،دارد  جامعه  فرهنگ و کننده درنقش تعیینج سنتی  جوامع خرافی در باورها و عملکردهای

ماکس وبر، جوامع ابتدایی در باغ  گفته دهد. بهبینی و نظام ارزشی آنان را تحت تاثیر قرار میجهان
 دنباشمی جانبه جهان همه 3زداییافسون نوعی  نوین شاهد که جوامعکردند، حال آنجادویی زندگی می

یل رفته و لبایستی تح ،نابخردانه و بیهوده آمیز،های خرافی توهمبرداشت علم، . با رشد(3113 )همیلتون،ج
است که  0توان گفت که خرافات یک پدیده نامطلوب اجتماعییاجتماعی مشود. از رویکرد علوم نابود

 باشد. امیدمطالعه می  اجتماعی قابل بررسی وهای خاص علومهای اجتماعی، با روشهمانند سایر پدیده

 اکثر  چرا که  نداشته،جدر بر را هستند  یچنین افکار  که طرفدار انیکس ت، حساسییاست که چنین تحقیقات

مرحله  عنوان نمایشگر ماندگی، توحش و بههایی را محصول عقبباورداشت  چنین  اجتماعیی علما
برول آن را دارای خصلتی ماقبل منطقی ابتدایی اندیشه بشری، محصول یک ذهنیت ابتدایی یا مانند لوی

                                                 
Charm de .1 

ialAdverse soc .2 
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های نیرومند در موقعیت از آرزوها و هراس جوامع روستایی در تخرافا هایدانند. انگیزهی میو ماقبل علم
برآورد یا تخفیف داد.   ها راتوان آنگیرد که با وسایل معمولی نمیناپذیر روستایی سرچشمه مینییبپیش

عنوان مثال  شود. بهمتاسفانه در جوامع امروزی نیز در بین بعضی افراد رفتارهای خرافی مشاهده می
شست،   های خرافی نظیر نشان دادن انگشتنان بازی گلف معتقد بودند استفاده از انواع روشکبازی

به طور کلی  و شانسیشخو شنبه باعث افزایشکیروز ج در  بازی کردن و پوشیدن جوراب سفید رنگ
 (. 0221و همکاران،  3شود)دامیسچمیجبازی و تداوم ادامه  موفقیت

   و پرتنش  نئنامطم را حاکم است، زندگی آنان جوامع فقیر در که عاطفی هایو تنش 0اجتماعیشارف
آور خرافات ریشه عمیق و سرسام بنابراینآورند. ها، روی به خرافات میآن برای رهایی از شر سازد کهمی

نان خرافات را کنشی موثر جنسیتی افراد دارد. آ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و  در درماندگی و محرومیت
ی به آن یهای بحرانی عمده زندگی مانند تولد، مرگ و زناشودانند و در موقعیتدر برابر مشکالت می

های بیماران روانی مانند کنش خرافی  هایگفته فروید کنش گردند. بهو در دام آن اسیر می جسته تمسک
اولیه  مرحله  های خرافی، نمایشگرسان اندیشهبدین .ستاها و آرزوهای سرکوفته ها، هراسنتیجه اندیشه

در این مرحله   شده رنجورانه متوقف تحول نوع بشر است و یادآور مرحله اولیه تحول کودک و رفتار روان
 در کردن این مسائل و رفع بینانه مسائلباشد. ویژگی این مرحله تالش برای حل خیالی و غیر واقعمی

ه ب که طی آن، خرسندی و آرامش از طریق خیال .است که در واقع، نوعی آرزوعرصه اندیشه و تخیل 
ها آن های غریزی براثر سرکوبی و تنظیم کشش بر ،هایی را که فرهنگآید. تمام محرومیتدست می

بودن تعدادی از انواع خرافات در بین  رایج(. با توجه به 3113 شود)همیلتون،جبران می کندتحمیل می
 ، آمدن جغد، کوتاه کردن ناخن در شب و ...31عدد ی یر: شکستن آیینه، عطسه کردن، نحسمردم نظ

لذا  .خرافات در جوامع باشد اصلی بروز پدیده اجتماعی ریشه و درماندگی محرومیتکه رود احتمال آن می
ا گرایش آیا محرومیت و درماندگی اجتماعی ب که پرسش جواب داده شود این در این مقاله سعی شده به

 به خرافات رابطه دارد؟

 

 سوابق و پیشینه تحقیق

کند که در جوامع کشاورزی و روستایی، گذران زندگی بخش وسیعی از رونالد اینگلهارت اذعان می
 .مانند خورشید و باران ،آسمانی داشت أوابسته به چیزهایی بود که منش از طریق کشاورزی و عمدتاً ،مردم

کرد. ولی در جوامع صنعتی، ، رهایی از بیماری یا آسیب حشرات دعا میشخص برای آب و هوای خوب
شد. شخص در انتظار  بود کشانده تولید به داخل محیطی که توسط انسان ساخته شده، طور روز افزونهب

                                                 
Damisch. 1 

Social pressure. 2 
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به  کرد، بلکهدعا نمی تغییر فصل نبود. برای داشتن محصول خوب یا طلوع خورشید زا وابرهای باران
ها، حتی بیوتیکبا کشف میکروب و آنتی بود. وابسته بود که به وسیله انسان طراحی شده ییهاماشین
. (3131 )اینگلهارت، ندودبج انسان ل کنتر در هاآن  و  آمدندمیحساب نبه ،ها، دیگر معجزات الهیبیماری

ای از با انجام پارهوی  .باشدشناسان طرفدار توسعه و نوسازی در جوامع روستایی میجامعه از  زرراج
را قدرت   تحقیقات تجربی در مورد تقدیرگرایی در جامعه دهقانی بر این باور است که دهقانان، سرنوشت

جایی که دهقانان معتقدند که ستیز با طبیعت آن دانند. ازهای خود میمطلقه در تعیین بدبختی و موفقیت
اش در رو دهقانان هر موقع که خود و همسایه منظور باال بردن سطح زندگی دشوار است، از این به

 ،است معتقد وی .دانداز مداخله قوای مابعدالطبیعه می این امر را ناشی ،دست آوردهزندگی موفقیتی ب
 گمانی، تسلیم، بردباری،ارادگی، بدنظیر بی یدارای وجهه نظرهای ،مورد کنترل حوادث آتی در دهقانان

آنان  چنین باورهایی در بین روستاییان باعث گرایش ،کندگیری میآخر نتیجه در و باشندمی گریز  و نرمش
ابی ی. مکتب فروید، فهم، تحلیل و علت(3110، دیگریبه نقل از فروغی و  ؛گردد)راجرزخرافات می به

های روحی در برابر نامالیمات و جنس واکنش را از دهد و آنخرافات را به درون انسان ارجاع می
 (. 3111شجاعی،  به نقل از ؛یدداند)فروها میبستی روانی در مقابل مشکالت و بنهاایناشکیب

شناختی در وضعیت کاوش جامعه"ای تحت عنوانمقاله ( در3111همکاران)  و چوب بستی زادهعلیجان
چهارم داد که بیش از یکنشان "های مازندران و صنعتی نوشیروان بابلهگرایی دانشجویان دانشگاخرافه

شکل معناداری بیش ه ب دختر دانشجویان خرافات گرایش به میانگین و خرافات دارند گرایش به دانشجویان
مقطع کارشناسی بیش از  خرافات دانشجویان در چنین میانگین گرایش بههم .باشداز دانشجویان پسر می

انشجویان و گرایش به خرافات شده و بین میزان دینداری د داده و دکتری نشان ارشدکارشناسیمقطع 
 دارد. رابطه معناداری وجود

 از مردان دار بیشبه طرز بارز و معنی زنان .دارد در جامعه وجود زیادی خرافات ،دینی لیدر زمینه مسا
از نظر رابطه میزان خرافات و نوع شغل، بیشترین  معتقدند. قبیل امور این به ،سوادن بیشتر از باسوادانبی و

مربوط به مشاغل فکری و کارمندان  ،داری و کمترین میزانمربوط به مشاغل روستایی و خانه ،میزان
خرافات در  این نشان از افزایش که ابدیمی میزان شیوع خرافات افزایش ،چنین با باال رفتن سناست. هم

مردم به خرافات  یمیزان پایبند از معیشتی کاسته شدن از مشکالت بهبود سطح درآمد و است. با زمان  گذر
ای و زندگی سنتی به صنعتی، از گذر از خانواده گسترده به خانواده هستهبا شود. و موهومات کاسته می

رسد)سپهر و گاه به پایان نمیشود هر چند که هیچمیزان شیوع خرافات و موهومات سنتی کاسته می
  که افراد دست آوردندان تهرانی بهشهروند  ( در بررسی3111(. فروغی و عسگری مقدم)3135همکاران، 

چنین مردان، کمتر از زنان و گرا، تمایل کمتری به عقاید خرافی دارند. همدوست و تجربهنوگرا، علم
گانه شهر تهران به عقاید خرافی گرایش داشتند. صفایی و همکاران  00منطقه یک کمتر از سایر مناطق 

باشد و با افزایش سن، احساس زنان بیشتر از مردان می ( گزارش دادند که میزان خرافات در3111)
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خرافات  کمتری به گرایش فکری شود. مشاغلمی خرافات بیشتر بیگانگی، گرایش بهنابرابری و از خود
 کنش تحصیالت، آگاهی، افزایش  با داشتند. خرافات به بیشتری گرایش  کشاورزی مشاغل ولی ،داشته

 بررسی ( به0220کارل) شود.می کمتر خرافات گرایش به زندگی رضایت از و اساس امنیت درآمد، عقالنی،

 ه است.فریقای جنوبی پرداختآ در بین رانندگان تاکسی در ،پذیری در تصادفاتریسک با خرافات رابطه
ای بین سن، سطح تحصیالت و تجربه رانندگی گرچه شیوع خرافات در بین رانندگان زیاد بود، ولی رابطه

( نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که هرچه 0220)3کوپرتالبورن و هوت .نشد فات یافتبا خرا
خرافات یک  کلیسایی و گرایش به دینداری بیشتر باشد، گرایش به خرافات نیز بیشتر است. بین باورهای

 های مذهبییتخرافات، تمایل به کلیسا و فعال منفی بین چنین همبستگیدارد. هم رابطه قوی وجود

دهد. در نهایت نتایج این تحقیق نشان عبارت دیگر عقاید مذهبی، خرافات را کاهش میهب ،شده مشاهده

 خرافات در متفاوت بوده که میزان گرایش به ،دهد گرایش به خرافات در بین کشورهای مختلفمی

 دارطور معنیخرافات در زنان به  زانیم (. 0223 ،0از سایر کشورها است)تورگلر کمونیستی بیشتر کشورهای

چنین رابطه گرایش به خرافات با میزان کنترل ادراک شده )میزان ناتوانی( باشد و همبیشتر از مردان می
خرافی  میزان استرس و درماندگی در ایجاد باورهای (.0221، دیگریو  1باشد)زیبدار میمنفی و معنی

ند از: (. باورهای خرافی دو نوع هستند که عبارت0221ان، و همکار 4مونتس دارند)گارسیا اساسی نقش
(. افرادی که 0232، 5شود)رونباعث افزایش رضایت از زندگی می ،باورهای خرافی مثبت .مثبت و منفی

نسبت به سایر  ،عبارت دیگر درمانده هستندهب و دادن شغل خودشان نقش ندارنددر دریافت و از دست
که از  ها مواقعیانسان (.0232، 1شوند)شرمررها و باورهای خرافی کشانده میافراد بیشتر به طرف رفتا

علت واقعی رویدادهای ناخوشایند )بیماری، مرگ، زلزله، ناباروری، طالق و ...( ناتوان بودند و قادر   درک
  (. 0232، 3شدند)کورنربه نیروهای بیرونی نظیر خرافات متوسل می ،ها نبودندبه کنترل آن

روند افزایش گرایش به خرافات، یک روند جهانی است  ،دهندها و تحقیقات باال نشان میم دیدگاهتما
غالب، حتی مانع تغییرات اساسی گسترده جوامع گردد. از  یهاتواند مانع تغییرات گفتمان و سیاستو می

و رابطه آن با  طرف دیگر با نگاهی کوتاه به ادبیات پیشین و با توجه به اهمیت محرومیت اجتماعی
نشان داد میانگین گرایش به  3111در سال  دیگری )فروغی و جامعه روستایی گرایش به خرافات در

 (.باشدمی 54/31میانگین گرایش به خرافات در بین جوامع شهری و  02/11یان یدر بین روستا خرافات

                                                 
Thalbourne & Houtkooper . 1 
Torgler . 2 

3 . Zebb 

Montes García . 4 

Ravn . 5 
Shermer . 6 

Corner  .7 
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فقر شدید  دچار ایرانی شناسیو جامعهانجام نگرفته  شناختی در این زمینههای جامعهپژوهش لی،لیهر د بنابه
   کر و البته حساس برای جامعه است.شناختی نسبت به این موضوع ب

 

 های تحقیق فرضیه

 دارد. بین متغیر رعایت حقوق شهروندی و گرایش به خرافات رابطه وجود -

 دارد. گرایش به خرافات رابطه وجود  و  بین متغیر رضایت از زندگی -

 دارد. گرایش به خرافات رابطه وجود  و  گی اجتماعیبین متغیر بیگان -

 دارد. گرایش به خرافات رابطه وجود  و بین متغیر درماندگی اجتماعی  -

 دارد. گرایش به خرافات رابطه وجود  و طلبی اجتماعی ین متغیر انزواب -

و انزوا زندگی از رضایت اجتماعی، اجتماعی، بیگانگی درماندگی شهروندی، حقوق رعایت  متغیرهای -
 بینی متغیر گرایش به خرافات سهم دارند. طلبی اجتماعی در پیش

 انواع متغیرها

متغیرهای
 

رعایتبین: پیش
 

 اجتماعی درماندگی، اجتماعی بیگانگی، رضایت از زندگی، شهروندی حقوق
        . طلبی اجتماعیانزواو 

 گرایش به خرافاتمتغیر مالک: 
 نسیت، وضعیت تاهل، پایگاه اقتصادی و اجتماعی.ای: جمتغیرهای زمینه

 

 ابزار و روش تحقیق

اسژت،  گژردآوری شژده    هژا از طریژق پرسشژنامه   داده  بیشژتر  ،که در پژژوهش حاضژر   به این  با توجه
  شژیوه   در ، هژای بژارز پیمژایش   باشژد. ویژگژی  مژی  یروش پیمایشژ  ،ترین شیوه برای انجام تحقیقمناسب

 3131در سژال   (. جامعه آماری مطالعژه حاضژر،  3133 ها نهفته است)دواس،تحلیل آنها و داده  گردآوری
  اند.تشکیل یافته  ها و مذاهب مختلفقومیت که از  باشدکلیه افراد روستاهای شهرستان میاندوآب میبین 
قژرار   منظور تحژت پوشژش   است. بهای بودهای چند مرحلهگیری خوشهدر این تحقیق، نمونه  گیرینمونه
  زبژان  آباد و بکتاش ترکسلیمان گل ها و مذاهب مختلف در مرحله اول چهار روستا )روستایقومیت  دادن
  زبژان سژنی    آوه کژرد خالصه ترک زبان پیروان اهل حژق و روسژتای شژن   یاریجان        مذهب، روستای شیعه

خانوار، روستای  05آباد سلیمان تای گلدر مرحله دوم از روس .عنوان چهار خوشه انتخاب شدند همذهب( ب
خژانوار بژه روش    05آوه نیژز  خژانوار و از روسژتای شژن    05خانوار، روستای یاریجان خالصژه   05بکتاش 

سژکونت آنژان    محژل   بژه آدرس  ،پرسشژگران بعژد از انتخژاب خانوارهژا     اًو نهایتشدند  انتخاب تصادفی ساده
کردنژد. از   نفر بودند، اطالعژات الزم را گژردآوری   022شان که تعداد هاسرپرستان خانواده  ازج کرده ومراجعه

 در لژذا  ، باشژد مژی  اقژوام   سژایر   از  میاندوآب بیشتر روستاهای  در  شیعه ترک زبان  جایی که تعداد جمعیتآن
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جزیه ت spssدست آمده توسط نرم افزار های بهانتخاب شدن داشتند. داده  بیشتری برای  شانس  اول  مرحله
آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی شدت و نوع رابطه متغیرها،   این راستا عالوه بر  و تحلیل شدند. در

گرایش   بینی متغیردر پیش  بینبینی میزان نقش متغیرهای پیشچندگانه استاندارد برای پیش  از رگرسیون
 پرسشژنامه محرومیژت اجتمژاعی   ج اطالعات ازآوری جمع برای ،این مطالعه  در است. خرافات استفاده شده به

 شد.( استفاده3111( و پرسشنامه گرایش به خرافات افشانی و احمدی)3114ین)الدتاج  غفاری و
 که دارای شد طراحی ، احمدی توسط افشانی و 3111سال  در خرافات: این مقیاس به گرایش  پرسشنامه

 هایسوالپرسشنامه،   اعتبار بررسی باشد. برایمخالف( می موافق تا کامالً )از کامالً ایگزینه 5  گویه  15
 ،پرسشنامه هایسوالاعتبار   و شد ارزیابی اجتماعی علوم  متخصص اساتید از تن این پرسشنامه توسط چند

مطلوب گزارش شدند. برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن 
پرسشنامه، عالوه ای محتو اعتبار بررسی برای  این مطالعه  (. در3111، دیگری د)افشانی وآم دست به 11/2

مورد بازبینی قرار گرفتند و  ،کارشناس نفر از اساتید متخصص و 5نمونه(، توسط  35بر مطالعه مقدماتی )
باخ پرسشنامه در این چنین میزان آلفای کروناعتبار محتوای پرسشنامه را مطلوب ارزیابی کردند. هم

  به دست آمد. 11/2مطالعه 
الدین تاج  و  توسط غفاری 3114سال  اجتماعی در پرسشنامه محرومیت اجتماعی: پرسشنامه محرومیت

بررسی  ،طریق تحلیل عامل دارد. اعتبار این پرسشنامه از پرسش 14 است. این پرسشنامه تدوین شده
 دهنده قابلیتدست آمد که از نظر آماری معنادار بوده و نشانبه 31/2برابر با  KMO3 است. سنجه شده

کرونباخ  آلفای میزان ،چنینهم (.3114، دیگریو  است)غفاری انجام تحلیل عامل بوده ها برایداده
 دست آمد.به 13/2پرسشنامه در این مطالعه 

 

 هایافته

 مژردان  را درصژد  52و زنژان  را ددرصژ  52 کژه  ،یآزمژودن  نفر 022 شامل حاضر مطالعهی آمار نمونه
 ،ییراهنمژا  درصد 1/31 ،ییابتدا درصد 3/01، سوادیب درصد 1/01 :التیتحص زانیم که دادندیم لیتشک

ی دارا درصد 3 و ی کارشناس درصد 5/3 ،یکاردان مدرک درصد 0 ،رستانیدب التیتحصی دارا درصد 3/33
 1/31 ،کژارگر  درصژد  5 ،آزاد شژغل  درصد3/10 ،رداخانه درصد 0/12 :شغل. بودند ارشدیکارشناس مدرک
 05 وی سژن  درصژد  05 عه،یشژ  درصژد  52 :مذهب. بودند کاریب درصد 1 و کارمند درصد 5 کشاورز، درصد
 درصژد  05 ،(نینشژ  عهیش) آبادمانیسلگلیروستا درصد 05 :سکونت محل. ندبود حق اهل روانیپ درصد
ی روسژتا  درصژد  05 و (حق اهل روانیپ) خالصهجانیاری یروستا درصد05 ،(نینشعهیش) بکتاشی روستا
 .ندبود( نینشیسن) آوهشن

                                                 
  olkin measure-Kaiwer mayer 1. 
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 (: میانگین ، انحراف معیار، بیشترین و کمترین نمره متغیرهای1جدول شماره )

 انزواطلبی و بیگانگی اجتماعی ،گرایش به خرافات، حقوق شهروندی، رضایت از زندگی، درماندگی اجتماعی 

 
، انحراف 01/33دهد، میانگین نمره گرایش به خرافات می (  نشان3نتایج ارائه شده در جدول شماره )

، انحراف 12/35بود.  میانگین نمره حقوق شهروندی  313و نمره حداکثر  15، نمره حداقل 040/01معیار 
، انحژراف  33/01بود. میژانگین نمژره رضژایت از زنژدگی      05و نمره حداکثر  5، نمره حداقل 011/4معیار 
، انحژراف   33/3بود. میانگین نمره درماندگی اجتمژاعی   41و نمره حداکثر  32ل ، نمره حداق151/3معیار 
، نمره 35/1، انحراف معیار 14بود. میانگین نمره انزواطلبی 44و نمره حداکثر  5، نمره حداقل 100/5معیار 

، نمژره  133/0و انحراف معیار 45/33بود. نهایتاً میانگین نمره ازخودبیگانگی  51نمره حداکثر  و33حداقل 
 بود.33و نمره حداکثر  5حداقل 
 

  ،یاجتماعی درماندگ  ساده همبستگی ضرایب:  (2شماره ) جدول

 خرافات به گرایش وی زندگ ازی مندتیرضا ،یاجتماعی گانگیب ،یانزواطلب ،یشهروند حقوق

 9 2 3 4 5 6 

      9 درماندگی اجتماعی

     9 740/7 نزواطلبیا

    9 -203/7** 781/7 رضایت از زندگی

   9 785/7 975/7 995/7 بیگانگی اجتماعی

  9 735/7 379/7** -940/7* -745/7 حقوق شهروندی

 9 -203/7** -763/7 -243/7** 924/7 200/7 ** گرایش به خرافات

 
 مثبت  یهمبستگ( r=033/2ی )اجتماعی گدرماند با خرافات نیب که است آن ازی حاک ،جدولی هاهداد

 اما. ابدییم شیافزا زین خرافات به شیگرا زانیم ،ابدی شیافزای اجتماعی درماندگ هرچهی عنی دارد، وجود
 در و منفژی ( r= -031/2) شژهروندی  حقوق و( r= -041/2) زندگی از رضایت با ،خرافات به گرایش رابطه
 شیگرا زانیم ،باشد نییپای زندگ ازی مندتیرضا زانیم هرچهی ارتعب هب. باشدمی دارمعنی صدم 5 سطح

 هژا آن گرایش باعث ،افراد در یشهروند حقوق تیرعا زانیم بودن پایین واقع در. شودیم شتریب خرافات به

 حداکثر حداقل راف معیارانح میانگین متغیرها

 گرایش به خرافات

 حقوق شهروندی

 رضایت از زندگی

 گی اجتماعیدرماند

 انزواطلبی

 بیگانگی اجتماعی

28/10 

87/95 

91/28 

11/1 

34 

45/99 

242/23 

268/4 

853/0 

622/5 

957/6 

801/2 

35 

5 

97 

5 

90 

5 

961 

25 

46 

44 

58 

91 

10/1P< ** 10/1 و* P< (دامنه دو آزمون) 
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 وجژود  دارمعنژی  و مثبژت  رابطه( r=123/2) زندگی از رضایت و شهروندی حقوق بین. شودمی خرافات به
 دیگژر عبارتهب. باشدمی دارمعنی صدم 5 سطح در و منفی طلبیانزوا با شهروندی حقوق رابطه اًضمن. دارد

 کژاهش  انزواطلبژی  با گرایش و افزایش زندگی از رضایت میزان هاآزمودنی در شهروندی حقوق افزایش با
 .دارد وجود دارمعنی و مثبت رابطه( r= -031/2) طلبیانزوا به گرایش و زندگی از رضایت بین. یابدمی

 ،یانزواطلبژ  ،یشژهروند  حقژوق  ،یاجتماعی درماندگ) نیبشیپی رهایمتغ از کی هر سهم نییتعی برا
 چندگانژه  ونیرگرس لیتحل از خرافات به شیگرا ینیبشیپ دری( زندگ ازی مندتیرضا و یاجتماع یگانگیب

 لیژ تحل وارد همزمژان  طور به نیبشیپی رهایمتغ همه ونیرگرس نیا در. شداستفاده استاندارد ای همزمان
ی هامفروضه از یتخط  عدم از نانیاطم یبرا. شودیم یابیارز خود ینیبشیپ توان اساسبر ریمتغ هر و شده

ی بژرا  شژده  گژزارش  ریمقژاد . شد استفادهی مقدمات لیتحل از ،یپراکندگی کسانی وی خطهم بودن، نرمال
Tolerance و VIF اسژت  نشژده ی تخطژ  ،یخطژ هژم  مفروضه که است آن ازی حاک( 1) شماره جدول در .

 جینتژا . باشژد یم 32از کمتر رهایمتغ VIF ارزش و 3/2 از شتریب رهایمتغ تمام Tolerance ارزش که چون
         و یاجتمژژاع یدرمانژژدگ ،یشژژهروند  حقژژوق متغیرهژژای ،دادنشژژان اسژژتاندارد چندگانژژه ونیرگرسژژ لیژژتحل

 .باشژد مژی  افژراد  در خرافژات  بژه  شیگژرا ی نژ یبشیپژ ی بژرا  متغیژر  تژرین قژوی  ،یزندگ از یمندتیرضا
(411/=R،332=/مجژژذورRمجژژذور /=313 ؛R 233/3 شژژده لیتعژژد =F222/2؛ >p )بیضژژرا (1) جژژدول 

 .دهدیم نشان را خرافات به گرایشی نیبشیپ در داریمعنی رهایمتغی برا را بتا استانداردریغ و استاندارد
 

ی درماندگی رهایمتغ به توجه با خرافات به شیگرا ریمتغی نیبشیپی برا استاندارد چندگانه ونیرگرس بیرض:  (3شماره ) جدول

 یزندگ ازی مندتیرضا ،یاجتماعی گانگیب ،یانزواطلب ،یشهروند حقوق ،یاجتماع

 
 استاندارد ضرایب استانداردغیر ضرایب

t sig VIF Tolerance 
B  بتا استانداردخطای 

 811/7 992/9 775/7 -858/2 -916/7 302/7 -763/9 شهروندیحقوق 
 165/7 736/9 258/7 -934/9 -705/7 533/7 -674/7 بیگانگی اجتماعی
 835/7 918/9 778/7 -688/2 -919/7 297/7 -564/7 رضایت از زندگی

 179/7 997/9 505/7 562/7 738/7 258/7 945/7 انزواطلبی
 102/7 721/9 777/7 435/4 212/7 202/7 278/9 درماندگی اجتماعی

 

 یریگجهینت       

 ،یانزواطلبژ  ،یشژهروند  حقژوق  ،یاجتمژاع  یدرماندگی )شناختجامعهی رهایمتغ ارتباط مطالعه نیا در
 ازی بعضژ  ارتبژاط  کژه . شژد یبررسژ  خرافژات  بژه  شیگژرا  بای( زندگ ازی مندتیرضا وی اجتماع یگانگیب

 ،مژالک  ریژ متغ بژا  رهژا یمتغ از یگژر ید تعژداد  ارتباط اما بوده داریمعن ،کمال ریمتغ با نیبشیپ یرهایمتغ
 نیانگیژ م. باشژد یمژ  مژردان  از شتریب زنان نیب در خرافات زانیم که شد مشخص .امدین دستهب داریمعن
 زنژان  در یاجتمژاع  تیژ محروم زانیم بودن باال از نشان ،33 مردان در و 321 زنان در خرافات به شیگرا

 ،دارد رابطژه  خرافژات  بژه  شیگژرا  ریژ متغ با که یاجتماع تیمحروم یاساس یهاشاخص از یک. یباشدیم
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 شژاخص  نیبژ  رابطژه  که داد نشان مطالعه، نیا در  آمده دستهب افتهی. باشدمی یشهروند حقوق شاخص
 خرافژات  بژه  شیگژرا  کژه  گفژت  توانیم. باشدیم معنادار و یمنف ،خرافات به شیگرا و یشهروند حقوق

. داردیبازم هاخواسته به دنیرسی برای واقع کوشش و تالش از و کندیمی تنبل وی خمودگ دچار را نسانا
 بسا چه .داد کاهش را آن توانیمی دشوار به و شودیم اجتماع وارد سهولت وی راحت به خرافات متاسفانه

 باعث و شودیم جامعه در بحران جادیا و هاخانوادهی دگیپاشهم از موجب آن به عمل و خرافات به اعتقاد
 .شودیم اجتماع دری شهروند حقوق آمدن نییپا

 وجژود  رابطژه  خرافژات  بژه  شیگرا و یزندگ از تیرضا نیب کهنیا از بود عبارت پژوهش گرید هیفرض
 5 سژطح  در و مثبژت  ،خرافات به شیگرا ریمتغ با یزندگ از تیرضا رابطه که  داد  نشان قیتحق  جینتا. دارد

 ودو نژوع   خرافژی  باورهژای  داده نشان که( 0232)رون  افتهی با آمده دستبه افته. یباشدیم داریمعن صدم
شژود  باعث افزایش رضایت از زنژدگی مژی   ،خرافی مثبت باورهای که خرافی مثبت و منفی باور :از عبارتند

 قیژ طر نیژ ا از تژا  داشتند خرافات به یشتریب شیگرا نداشتند یزندگ از تیرضا که یافرادباشد. می مغایر
 گذرا یمسکن فقط و ستین شیب یتوهماین فکر  که نیا از غافل ،بگذارند خود کهنه یهازخم بر یمرهم

 یکی .هستند هالیبد از استفاده فکر به کمتر دارند تیرضا خود یزندگ از که یافراد باشد.می رپاید آالم بر
 شژدن  متوسژل  باشد، کارکرد فاقد حداقل ای کنندهبیتخر یکارکردها افراد یبرا تواندیم که ییهالیبد از
 .است مستمر تالش و یسع یجاهب خرافات به

. دارد وجژود  رابطژه  خرافژات  به شیگرا و یگانگیبازخود نیب کهنیا از بود عبارت مطالعه یبعد هیفرض
  افتژه . یباشژد ینم داریمعن خرافات به شیگرا و  یگانگیب خود از  رابطه که شد مشخص یآمار لیتحل از بعد

 بژه  شیگژرا  وی گژانگ یازخودب نیبژ  دادنژد  نشژان  که( 3111)همکارانش و اینییصفا افتهی با آمده دستهب
 گفت توانیم مارکس دگاهید طبق آمده دستهب افتهی نییتب در. نداردی همخوان ،دارد وجود رابطه خرافات

 مال کندیم دیتول چهآن رایز ،شود گانهیب کارش محصول از کارگر که دهدیم رخ یزمان یگانگیب خود که
 از قبل تا رانیا یروستاها در. (31: 3115  ،ینیخم یتوکل)ندارد آن سرنوشت در یاریاخت و شودیم گرانید

 کژار   (هژا فئژودال )     گرانید یبرا ثروت جادیا خاطرهب را عمر تمام که یانسان هزار هاده  و هزاران 3142 سال

 طاقژت  طیشژرا  کژار،  زیانگنفرت وضع دهییزا که ییهایماریب  غذا، یمیدا کمبود ،یگرسنگ از و کردندیم
 استثمار،  مورد دهقانان 3142 سال یحوال در. رفتندیم نیب از نگامههبنا ت،استراح کمبود و مسکن یفرسا

 و بردنژد یمژ  سژر ه ب یجیتدر آورمرگ ناکدرد طیشرا کی در و ساقط ستین و هست از و بودند هافئودال
 شژان یهادام با مردم روستاها، اکثر در و بود متمرکز اربابان اریاخت در ییروستا یهانیزم درصد 322 بایتقر

 وقژت  حکومژت . بژود  یاهیژ گ یهژا فرآورده ات،یلبن شانیغذا و پاره راهنیپ کی شانلباس و دندیخوابیم
 یواگژذار  و بژزرگ  مالکان از دیتول لیوسا و یاضار بازستاندن منظور به را یارض اصالحات 3143 درسال

 روسژتاها  از را زیژ انگاسفی گانگیبخود از طیشرا نیچن یتاحد بتواند تا کرد اجرا نیزمیب دهقانان به هاآن
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  کژه  باشژد  یارضژ  اصژالحات  یاجرا  نیهم از یناش فوق، هیفرض نبودن داریمعن علت احتماالً. دهد لیتقل
 .شود شیخو دسترنج حاصل از آنان یگانگیب مانع و( مالک)ر موج به لیتبد را جرمستا دهقانان توانسته

دارد. رابطه وجژود  ،که بین انزواطلبی و گرایش به خرافاتفرضیه دیگر مطالعه حاضر عبارت بود از این
و  .نژدارد  اداری وجژود عنژ رابطه م ،گرایش به خرافات نتایج مطالعه حاکی از آن هست که بین انزواطلبی و

شود. افراد انزواطلژب  جمعی مشترک روستاییان است که باعث کاهش انزواطلبی آنان میآن، وجدان دلیل
های فژردی  نمایند و سرگرمیدر سازگاری اجتماعی دچار شکست شده، از مصاحبت با مردم خودداری می

آشژنای   همساالنخود و دارند. اغلب اوقات تنها با اعضای خانواده را به شرکت در امور اجتماعی مقدم می
ها ممکن اسژت موجژب عژدم    نمایند. شرم و خجالت آنکنند و از دیگران دوری میخود ارتباط برقرار می

 .ها شودتوانایی در کسب برخی مهارت
 افتژه . یدارد وجژود  رابطژه  خرافات به شیگرا و یدرماندگ نیب کهنیا از بود عبارت مطالعه آخر هیفرض

 بژه  جژه ینت. داردوجود داریمعن و مثبت رابطه ،خرافات به شیگرا و یدرماندگ نیب ددا نشان  آمده دستهب
هژا مژواقعی کژه از درک     انسان داشتند اشاره که (0232)رکورن و (0232)شرمر مطالعه جینتا با آمده دست

قژادر بژه    علت واقعی رویدادهای ناخوشایند )بیماری، مرگ، زلزله، ناباروری، طژالق و ...( نژاتوان بودنژد و   
 هبژ  جهینت  نییتب درهمخوانی دارد.  شدندها نبودند به نیروهای بیرونی نظیر خرافات متوسل میکنترل آن

 کنژار  خژرد  و عقژل  کهی هنگام. استی اجتماع وی روان دهیپد کی خرافات که نمود اشاره دیبا آمد دست
 دهیژ پد کیژ  جژاد یا منتظژر  دیژ با کژه  ستاجانیا .دیآیم انسان سراغ به االتیخ و اوهام شود،یم گذاشته

 از تیژ تبع به ملزم را خود ،جماعت شدن با همرنگی برا زین افراد ریسا اوقاتی گاه. بود جامعه دری خراف
 عژدم  موجود، تیوضع از فرار ،یافسردگ ،یاعتقادی هاهیپا ضعف ،یعاطف خال. کنندیمی خراف دهیپد کی

 جملژه  از آرزوهژا  و هژا خواسژته  بژه  دنیرس از یدیناام و هایناکام ش،یتشو و اضطراب نان،یاطم و اعتماد
 ونیرگرسژ  لیژ تحل جینتژا  نیچنژ هژم . است هاتیواقع از دورشدن و جامعه در خرافات به بردن پناه عوامل

 ریژ متغ وی اجتمژاع  تیمحرومی شهروند حقوق وی زندگ از تیرضا اسیمق خرده که داد نشان رهیمتغچند
  .باشندیم خرافات به شیگرای نیبشیپی برا رهایمتغ نیتریقو یاجتماعی درماندگ
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