
 

 

 پرسشنامه اعتقاد به خرافات

 

 تا چه اندازه خرافی هستید؟

سونگری  صطالحات رایج هر گونه اعتقاد به نیروهای فوق طبیعی ، ایمان به نیروی معجزه یا اف در فرهنگ مردم وا

قبیل را خرافات تعریف می کنیم. اما این تعریف در واقع ناقص بوده و بدین معنی و از این  "تقدیر "،  "قسمت"، 

استتت که چن ه که در مامعه ای به خرافات تعبیر می دتتود ، ممسن استتت در مامعه ای دیگر حقیقتی م    و 

 عرف و سنت بادد .

ون به عنوان یسی از مالب ، پدیدۀ هیپنوتیزم را چرندیات خرافی تلقی می کردند اما اکن "متخصتتتصتتتان "زمانی 

ست در برخورد با چن ه که  دود . بدیهی ا دناخته می  سی نوین  دنا دنگرترین بخش های روان  داید رو ترین و 

بود بدون چنسه  "خرافی"باورهای خرافی اطالق می دوند باید بسیار م تاط بادیم و نیز واضح است که می توان 

ت. روان دتتناستتان مدتهاستتت به این مطلب پی برده اند  که تمایل به الزاماً به نیروهای فوق طبیعی اعتقاد دادتت

دادتتتن باورهای خرافی بخ تتی از دتتخصتتیت افراد استتت و ممسن استتت به طرز قابل تومه ای با ترکیب روان 

 دناختی و سبک زندگی چنان درچمیخته بادد.

ست و اگر با دقت و صداقت چن را پرس نامۀ حاضر به منظور ارزیابی گرایش دما در این زمینه طراحی گردیده ا

توصتتیف می  "بهر خرافه "یا  "خارج قستتمت خرافه  "تسمیل کنید  به نمره ای دستتت خواهید یافت که چن را 

کنیم. کلید درک این خارج قستتمت همراه با توضتتی اتی دربارۀ چن در انتهای پرستت تتنامه چورده دتتده استتت . 

و باید با صداقت کامل و دقت تمام تسمیل دود . در تمام موارد  پرس نامه به منظور خود چزمایی طراحی گردیده

باید به گونه ای به پرس ها پاسخ دهید که فسر می کنید در مورد خودتان صادق هستند و نه در مورد دیگران و 

نیز برای پرس ها بیابید و  "معنایی پنهان "یا چن ه که تصور می کنید باید در مورد دما صادق بادد. سعی نسنید

تالش نسنید تا بفهمید کدام پاسخ درست است تا همان را به عنوان پاسخ خود منظور کنید . تنها پاسخ درست ، 

 همانی است که با صداقت تمام در مورد خودتان بیان می کنید.

 



 

 

با تومه به دناختی که از خود دارید ، فسر می کنید کدام یک از ممله های زیر دما را دقیق تر توصیف  -1

 کند ؟می 

عقاید مست سم و عمیقی درباره مسایل دارم و باید دالیل م سم و قابل قبولی ارایه دود تا متقاعد دوم  -الف

 و نظرم تا تغییر دهم .

 عقاید م سم و استواری درباره مسایل  دارم  اما تغییر چنها برایم چندان هم ددوار نیست.-ب

ندارم اما وقتی نسبت به موضوعی نظر خاصی دارم ، تغییر معموالً درباره مسایل مختلف ، عقاید م سمی  -پ

 عقیده نمی دهم .

 نظر خاصی درباره مسایل مختلف ندارم و به راحتی تغییر عقیده می دهم. -ت

 

میزان اعتقاد یا بی اعتقادی خود را به هر یک از ممله های زیر که عده ای چن را خرافی می پندارند و  -2

 ند ، م خص نمائید.عده ای دیگرچنین نظری ندار

 راه رفتن در زیر نردبان  دانس نمی چورد؟ -الف

 کامالً بی اعتقاد   تا حدودی بی اعتقاد   تاحدودی معتقد  کامالً معتقد 

 افرادی که موی سردان قرمز است ، باهوش تر از دیگرانند. -ب

 کامالً بی اعتقاد   تا حدودی بی اعتقاد   تاحدودی معتقد  کامالً معتقد

 بددانسی به صورت متناوب ظاهر می دود. -پ

 کامالً بی اعتقاد   تا حدودی بی اعتقاد   تاحدودی معتقد  کامالً معتقد

 وزیدن باد دوم برای هیچ کس سودمند نیست. -ت

 کامالً بی اعتقاد   تا حدودی بی اعتقاد   تاحدودی معتقد  کامالً معتقد

 چفتاب ، چتش را خاموش می کند. تابش ددید -ث

 کامالً بی اعتقاد   تا حدودی بی اعتقاد   تاحدودی معتقد  کامالً معتقد



 

 

 افراد بسیار باهوش از نظر ذهنی باثبات نیستند. -ج

 کامالً بی اعتقاد   تا حدودی بی اعتقاد   تاحدودی معتقد  کامالً معتقد

 تأثیر می گذارد.وضع حرکت ماه بر دخصیت افراد -چ

 کامالً بی اعتقاد   تا حدودی بی اعتقاد   تاحدودی معتقد  کامالً معتقد

 سرطان ، یک بیماری ارثی است. -ح

 کامالً بی اعتقاد   تا حدودی بی اعتقاد   تاحدودی معتقد  کامالً معتقد

 دنیای تجارت موفق می دوند.اکثر افراد نه بر مبنای قضاوت خویش بلسه بی تر به واسطه دانس در  -خ

 کامالً بی اعتقاد   تا حدودی بی اعتقاد   تاحدودی معتقد  کامالً معتقد

 زنان در مقایسه با مردان ، ظرفیت بی تری برای ت مل درد و رنج دارند. -د

 کامالً بی اعتقاد   تا حدودی بی اعتقاد   تاحدودی معتقد  کامالً معتقد

 

که امیدوارید روی بدهد و به حقیقت بپیوندد با کستتی صتت بت کنید ، چیا به تخته می اگر درباره چیزی  -3

 می گویید؟ "گوش دیطان کر "زنید یا 

 خیر   بلی 

 

 اعتقاد دارید؟ 13چیا به ن سی عدد  -4

 خیر   بلی 

 

تصتتور کنید می خواهید با اتومبیل به راه دور ستتفر کنید و دتتب قبل از مستتافرت درباره یک تصتتادف  -5

 وح تناک خواب می بینید. کدام یک از ممله های زیر به واکنش دما نزدیستر است؟

 سفرتان را لغو می کنید و یا با وسیلۀ دیگری به مسافرت می روید. -الف



 

 

 به این فسر می افتید که سفرتان را لغو کنید اما در نهایت طبق برنامه عمل می کنید. -ب

 عمول احساس اضطراب و ت ویش می کنید.سوار اتومبیل می دود اما بیش از م -پ

 به خوابی که دیده اید تومه نمی کنید واین مسافرت را هم مانند بقیه مسافرتها می پندارید. -ت

 

سسونت خود را تغییر دهید ، اما پس از دیدار با یک طالع بین او به  -6 صمیم گرفته اید م ل  فرض کنید ت

 ، چه می کنید؟دما توصیه می کند از این کار امتناب کنید 

 هر کاری از دستتان براید انجام می دهید تا تغییر سسونت ندهید. -الف

 به طالع بین دیگری مرامعه می کنید تا نظر او را در این باره بدانید. -ب

 مدتی برنامه هایتان را به تعویق می اندازید تا ببینید چیا دلیلی برای این توصیه پیدا می دود.-پ

 نگرانی به م ل مدید اقامتتان اسباب ک ی می کنید. بدون هیچ گونه -ت

 

 به همراه خود دارید؟ "خوش دانسی  "چیا مهرۀ طلسم یا ن ان  -7

 خیر   بلی 

 چیا به نظر دما ، طالع بینی : -8

 یک علم مدی است و ارزدهای پیش گویانه دارد؟ -الف

 ترکیبی از حقیقت و عرفان است که کمی هم ارزش پیش گویانه دارد؟ -ب

 یک سرگرمی است که کمی چادنی حقیقت هم همراه چن است؟ -پ

 یک سرگرمی است که هیچ حقیقتی به همراه ندارد؟ -ت

 

به نظر دتتتما کدام یک از ممله های زیر کامالً حقیقت دارد ، احتماالً حقیقت ندارد یا کامالً بی پایه و  -9

 اساس است؟



 

 

 برخی از افراد توانایی اندی ه خوانی دارند. -الف

 احتماالً حقیقت دارد  امالً حقیقت داردک

  کامال ً بی پایه و اساس است.  احتماالً حقیقت ندارد

 ب قاب های پرنده ، سفینه های  فضایی متعلق به دیگر نقاط عالم ومود هستند. -ب

 احتماالً حقیقت دارد  کامالً حقیقت دارد

  است.کامال ً بی پایه و اساس   احتماالً حقیقت ندارد

 نیروی دعا و نیایش می تواند بر گیاهان تأثیر بگذارد. -پ

 احتماالً حقیقت دارد  کامالً حقیقت دارد

  کامال ً بی پایه و اساس است.  احتماالً حقیقت ندارد

 حیوانات به طریقی می فهمند که کسی از چنها ترسیده است. -ت

 احتماالً حقیقت دارد  کامالً حقیقت دارد

  کامال ً بی پایه و اساس است.  احتماالً حقیقت ندارد

 اگر فرد بیماری در این اندی ه غوطه ور دود که دارد می میرد ، در این صورت به طور حتم خواهد مرد. -ث

 احتماالً حقیقت دارد  کامالً حقیقت دارد

  کامال ً بی پایه و اساس است.  احتماالً حقیقت ندارد

 

یسی از دوستان خود به میدان اسب دوانی رفته اید و دوستتان درط بسته است و به نظر می رسد  به همراه -10

 دانس به او رو چورده است ، چیا :

 درط بندی های او را تسرار می کنید تا داید از دانس او چیزی هم نصیب دما دود؟ -الف

 ند ، از این کار امتناب می کنید؟از اینسه ممسن است با درط بندی دما ، دانس از او رو برگردا -ب



 

 

 بر روی موارد دیگر درط بندی می کنید زیرا می دانید بزودی دانس از او رو برمی گرداند؟ -پ

 به طور کلی اگر هم درط بندی کنید، صرفاً بر اساس ظن و گمان خود چنین می کنید؟ -ت

ما می گوید که به زودی یسی از نزدیسانتان در در دیدار با یک فرد نهان بین و وارد به امور باطن ، او به دتتت -11

 سان ۀ سقوط هواپیما مانش را از دست خواهد داد ، چیا :

 با فردی که فسر می کنید مورد نظر است در این باره گفتگو می کنید؟ -الف

 حرفی از این بابت برزبان نمی چورید اما در درون نگران و دلواپس هستید؟ -ب

 ی زنید، مگر اینسه او تصمیم به مسافرت هوایی بگیرد؟در این باره حرفی نم -پ

 به این پیش گویی به هیچ ومه اعتنا نمی کنید؟ -ت

 چیا بر این باورید که در زندگی خود: -10

 بیش از سهم منصفانۀ خود دانس چورده اید؟ -الف

 کمتر از سهم منصفانۀ خود دانس چورده اید؟ -ب

 بوده است؟در حد متوسط دانس با دما یار  -پ

قرار دارید و گفته می دود اگر سسه ای در چن بیندازید ، برایتان دانس می چورد،  "چاه چرزو  "در م ل یک  -10

 چیا:

 بدون چنسه چرزویی بسنید یا سسه ای در چن بیاندازید ، از کنارش رد می دوید ؟ -الف

 سسه ای می اندازید و چرزوی ثروت و خودبختی می کنید؟ -ب

 ی می اندازید و برای برچورده ددن نیت کوچسی چرزو می کنید؟سسه ا -پ

 سسه ای می اندازید بدون انسه چرزویی بسنید؟ -ت

میزان اعتقاد و یا بی اعتقادی خود را به هر یک از ممله های زیر که عده ای چن را خرافی می پندارند و  -10

 عده ای دیگر چنین نظری ندارند، م خص نمایید.

 از چهره افراد به منش چنان پی برد .می توان -الف



 

 

 کامالً بی اعتقاد  تاحدودی بی اعتقاد تاحدودی معتقد کامالً معتقد

 اگر مصیبت یا حزن و اندوهی در خانه ای رخ داده بادد ، می توان به طریقی چن را حس کرد. -ب

 کامالً بی اعتقاد  تاحدودی بی اعتقاد تاحدودی معتقد کامالً معتقد

 می توان با ورق های بازی طالع افراد را گفت. -پ

 کامالً بی اعتقاد  تاحدودی بی اعتقاد تاحدودی معتقد کامالً معتقد

 گاهی اوقات دیطان روح افراد را تسخیر می کند. -ت

 کامالً بی اعتقاد  تاحدودی بی اعتقاد تاحدودی معتقد کامالً معتقد

 انه به چیزی می توان چن را به واقعیت تبدیل کرد .در صورت اعتقاد عمیق و خالص -ث

 کامالً بی اعتقاد  تاحدودی بی اعتقاد تاحدودی معتقد کامالً معتقد

 احتماالً مصریان باستان و دیگر تمدن های از بین رفته ، نیروهای فوق طبیعی دادتند. -ج

 اعتقادکامالً بی   تاحدودی بی اعتقاد تاحدودی معتقد کامالً معتقد

 چیزهایی به نام ارواح ومود دارند. -چ

 کامالً بی اعتقاد  تاحدودی بی اعتقاد تاحدودی معتقد کامالً معتقد

 با بررسی خطوط کف دست افراد می توان از چیندۀ چنان خبر داد. -ح

 کامالً بی اعتقاد  تاحدودی بی اعتقاد تاحدودی معتقد کامالً معتقد

 طوالنی به پ ت سر کسی خیره دویم ، چن فرد به طرف ما برمی گردد.اگر برای مدت  -خ

 کامالً بی اعتقاد  تاحدودی بی اعتقاد تاحدودی معتقد کامالً معتقد

 با نیروی اراده می توان بر طاس تخته نرد اعمال نفوذ کرد. -د

 کامالً بی اعتقاد  تاحدودی بی اعتقاد تاحدودی معتقد کامالً معتقد

 می توانند به ومود چب یا دیگر منابع زیر زمینی پی ببرند. "گمانه "بعضی افراد به واسطۀ  -ذ



 

 

 کامالً بی اعتقاد  تاحدودی بی اعتقاد تاحدودی معتقد کامالً معتقد

به دنبال اتومبیل دستتت دومی با رنگ و مدل بخصتتوصتتی هستتتید . دقیقاً چن ه را که به دنبالش بودید در  -10

دما در میان می وضعیتی اید صادقانه با  سبی پیدا می کنید . کارگزار ، قیمت پایین اتومبیل را  ه چل و قیمت منا

ست. کدام یک از ممله  ست که مالک چن در این اتومبیل خودک ی کرده ا ضافه می کند علتش این ا گذارد و ا

 های زیر به واکنش دما نزدیستر است؟

 را خریداری می کنید. بر خالف این داستان عجیب، اتومبیل -الف

 اتومبیل را با دو دلی و تردید خریداری می کنید  با این امید که بزودی این رابطه را فراموش کنید. -ب

اتومبیل را خریداری می کنید و تصتتتمیم می گیرید خودتان از چن استتتتفاده نسنید بلسه با فروش چن به  -پ

 ید.کسی که در این باره چیزی نمی داند ، سودی کسب کن

 تصمیم می گیرید از خریداری چن صرفنظر کنید. -ت

 دما است؟ "بد دانسی "و یا  "دانس "چیا احساس می کنید روز بخصوصی از ایام هفته معموالً روز  -10

 خیر   بلی 

 

 می چورد؟ "بددانسی "یا  "دانس"چیا معتقدید عدد بخصوصی برای دما  -10

 خیر   بلی 

 

 برای اتومبیل خود دارید؟چیا نام بخصوصی  -10

 خیر   بلی 

 

 چیا طالع بینی روزنامه ها را مطالعه می کنید؟ -10

 هرگز -پ   گاهی -ب   همی ه -الف

 



 

 

صورت از امرای چن  -10 سه می کند در این  سی عط صله ک صمیم به انجام کاری گرفته اید ، اما بالفا چیا اگر ت

 تصمیم صرف نظر می کنید؟

 هرگز -پ   گاهی -ب   همی ه -الف

 

 چیا تا کنون حتی برای تفریح و سرگرمی در ملسۀ احضار ارواح  و از این قبیل درکت کرده اید؟ -11

 خیر   بلی

 مثبت است ، در این صورت چیا اتفاق فوق طبیعی رخ داد؟  21اگر پاسخ دما به سؤال دمارۀ -11

 خیر   بلی

 

 دناسی ، طالع بینی ، موضوع های اسرار چمیز یا ادراک فرا حسی دارید؟چیا کتاب یا کتابهایی درباره ستاره  -11

 خیر   بلی

اگر از بیماری چزار دهنده ای رنج ببرید که هیچ گونه مداوای پزدتتسی در درمان چن مؤثر نبوده استتت ، چیا  -11

 را بسار می برد؟ "درمان اعتقادی "حاضرید به فردی مرامعه کنید که از نظر پزدسی صالحیت ندارد و روش 

 خیر   بلی

 

 :امتیازات
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 تحلیل پرسشنامه:

پرس نامه اداره دد که در خرافی بودن الزاماً به معنای اعتقاد به نیروهای فوق طبیعی نیست. در مقدمۀ این 

کامالً  یا مامعه ای دیگر  نداریم در زمانی دیگر  قادی که امروز چن را خرافی می پ بعالوه ممسن استتتت اعت

ی به کار می رود طبیعی و یک عرف و سنت بادد. تعریف مفید و مامعتری که  در حال حاضر در روان دناس

به این موضتتوع ادتتاره دارد که خرافات ، اعتقاد یا مجموعه ای از باورهایی استتت که پایه و استتاس م سمی 

ندارند. و حتی همین تعریف نیز مستتتلزم دتترایطی استتت زیرا باورهای حقیقتاً خرافی باید گذدتتت زمان را 

. همین امر بین خرافات و ظن و گمان  ت مل کنند و در مقابل دتتتواهد متضتتتاد و متعارض مقاومت نمایند

 عنوان کرد. "کوتاه مدت "تفاوت قائل می دود . داید بتوان ظن را خرافاتی 

برای چنسه ببینید در مقایستته با یک فرد عادی تا چه اندازه خرافاتی هستتتید و هم نین دریابید امتیازی که 

ی زیر را مطالعه فرمایید . اگر با صداقت حاصل نموده اید دربارۀ دخصیت دما چه می گوید ، توضی ات کل

دت اما مانند همۀ  ضی ات دور نمایی کلی در اختیارتان خواهد گذا س نامه را تسمیل کرده اید ، این تو پر

 تست های خود چزما در تعبیر مطالب عنوان دده باید انعطاف پذیر بادید.

د یا باورهای خرافی ندارد. به صراحت بگوییم، (این امتیاز ن انگر چن است که چزمودنی هیچ گونه اعتقا10زیر 

انتظار نمی رود عدۀ زیادی چنین امتیاز پایینی بدستتت چورند و دتتاید دلیل عمدۀ چن این بادتتد که چزمودنی 

سؤال ها را  صادقانه عمل نسرده است و یا در نمره گذاری دچار ادتباه دده اید . از چزمودنی بخواهید مجدداً 

 مرور کند!

این امتیاز ن ان می دهد مقداری تمایالت و باورهای خرافی در چزمودنی ومود دارد . در ظاهر امر   (25-10

به نظر می رسد چزمودنی رویسردی ستودنی و سرسختانه نسبت به زندگی دارد که ممسن است با دخصیت 

دده و چنین بنمایاند که در هر حرفه ای که با واقعیات و اعد سیار عملگرای وی همراه  اد و ارقام ) به مای ب

ظن و گمان و الهام ( ستتتر و کار دارد ، بستتتیار موفق خواهد بود . از طرف دیگر ممسن استتتت بدبینی ذاتی 



 

 

سبت به ایده ها و افسار  چزمودنی ، مومب دده است که یک م تاط تمام عیار بادد و ت مل و بردباری وی ن

خود را کمی وسعت بخ د ، زندگی هیجان انگیز دیگران سلب دود. اگر چزمودنی افق های ذهنی و تخیالت 

 و پربارتری خواهد دادت.

سرار چمیزی که در چن زندگی می کند ،  (50-26 این امتیاز ن ان می دهد که چزمودنی در ارتباط با دنیای ا

ترکیب معقولی از دتتتک و تردید و انعطاف پذیری از خود ن تتتان می دهد . نگرش وی نقطۀ تعادل بین دو 

اد استتت. از یک طرف چزمودنی به این نسته واقف استتت که دان تتمندان در دتتناخت عالم ومود قطب متضتت

موفقیتهای بی ماری بدست اورده اند و هم نین روان ناسان در درک ماهیت ذهن راهی طوالنی پیموده اند 

سیاری ومود دارند که توضی ات من دناخته های ب طقی را و از طرف دیگر چزمودنی احساس می کند هنوز نا

برای اتفاقات عجیب و غریبی  که روی می دهند ، ددوار می سازد. احتماالً چزمودنی به صورت خود چگاه یا نا 

 خود چگاه براین امر چگاه است که خرافات امروز می تواند به حقیقت فردا تبدیل دود.

دسارا دارای تم(  75-51 ست ، معرفی امتیاز در این م دوده چزمودنی را به عنوان فردی که چ ایالت خرافی ا

می کند هر چند که وی در این باورها با بخش قابل تومهی از افراد هم داستتتان استتت . اگر امتیاز چزمودنی 

ساب می چید و امازه می دهد ظن و گمان وی بدون  65بیش از  ست ، در نظر دیگران چدمی خرافاتی به ح ا

دتتود .اگر در دنیای تجارت فعالیت می کند، ممسن استتت  دتتواهد معتبر و قابل قبول به عقیده و باور تبدیل

این تمایالت فامعه چمیز بادند ) هر چند که گاهی اوقات چنین ظن و گمان هایی به ثمر می ن ینند( اما از 

طرف دیگر اگر فعالیت چزمودنی در حوزه های هنری یا ابتساری است در این صورت ممسن است این تمایالت 

سودمند با سبت به برای وی  ضر خود ن دند . اما بطور کلی چزمودنی باید تالش کند تا کمی بیش از حال حا

 قضایا با دک و تردید بنگرد.

این امتیاز چزمودنی را فردی خرافاتی معرفی می کند او هنوز هم با ادعاهای عجیب و غریبی که   (100-76

ن می دهد . اگر این عالقه ، صتترفاً یک بدون هیچ گونه دلیل و مدرکی ارایه می دتتوند ، عالقه زیادی ن تتا

سرگرمی است، چزمودنی باید از چن لذت ببرد در غیر این صورت ممسن است به دساری چسان برای دیادان و 

سایل مربوط به پدیده های روحی یا عالم ارواح  ست چنان قرار گیرد . اگر م دود و بازی ۀ د حقه بازان تبدیل 

دیار بادد و فریب دیادان را نخورد. هم نین الزم است در این زمینه ها بر را دنبال می کند ، الزم است هو

دامنۀ مطالعات خود بیافزاید و در انتخاب کتابهایی که برای این منظور خریداری می کند با دتتتناخت کافی 

 اقدام نماید.



 

 

سؤالها در  (100بیش از  دید و یا چزمودنی به  دتباه کرده با ست در نمره گذاری ا سخ نداده ممسن ا ست پا

دد. این امتیاز ن ان می دهد که چزمودنی  ستثنایی و به واقع خرافاتی می با ست و یا اینسه چزمودنی فردی ا ا

ست و از وی به عنوان فردی عجیب یاد می کنند.  سیار غیرعادی ا ست که در نظر دیگران ب دارای باورهایی ا

سختی را ست که دوران  در زندگی خود می گذراند. اگر امتیاز چزمودنی  گاهی چنین باورهایی ن انۀ فردی ا

سپری می کند. اگر وی  125از  دناختی  ست در این صورت به واقع دوران نامطمئنی را از نظر روان  بی ترا

دک خانوادگی خود م ورت نماید ، کمک بزرگی به  ص بت بسند و یا با پز ستی مورد اطمینان  بتواند با دو

 خود کرده است.
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