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چکیده

خرافات در جوامع همانند نیرویی اهریمنی در جهنم محرومیت اجتماعی و ماوراءالطبیعه فروغلتیده است.
پژوهش حاضر به دنبال کشف رابطه محرومیت اجتماعی با گرایش به خرافات است .این تحقیق پژوهش
با رویکرد پیمایشی است .در این مقاله اطالعات الزم از طریق پرسشنامه از 022نفر روستایی گردآوری
گردید .جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه ساکنین روستاهای گل سلیمانآباد ،بکتاش ،یاریجانخالصه و
شنآوه شهرستان میاندوآب در سال  3131تشکیل داده بودند .یافتههای به دست آمده نشانداد که :بین
درماندگی اجتماعی و گرایش به خرافات رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،اما رابطه گرایش به خرافات با
حقوق شهروندی و رضایت از زندگی منفی و در سطح  5صدم معنادار میباشد ،ولی رابطه انزوایاجتماعی
و از خودبیگانگی با گرایش به خرافات اجتماعی معنادار نمیباشد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند
متغیره نشانداد که خرده مقیاسهای رضایت از زندگی ،درماندگی اجتماعی ،حقوق شهروندی و محرومیت
اجتماعی ،قویترین متغیرها برای پیشبینی گرایش به خرافات میباشند.
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مقدمه

جامعهشناسان جامعه خرافی را جامعهای عوامزده میدانند که مردم آن ،برای رسیدن آسان به هدف به
فال و خرافات روی میآورند(صفایی و همکاران .)3111 ،فرهنگ آکسفورد ،هر نوع عقیده نامعقول و
بیاساس و عقیده باقیمانده از گذشته ،فاقد جهات عینی و توجیهی راخرافات تعریفکرده است(ساروخانی،
 .)3131بارزترین مصداق اندیشههای انحرافی همان چیزی است که به آن خرافات گفته میشود .خرافات
در فرهنگ معنوی جامعه از مقولههای آگاهی اجتماعی 3است و از نظر منشأ میراث اجتماعی قدیمی
بازمانده از قومهای باستانی (کلدانیها ،بابلیها ،آشوریها ،عراب و  )...میباشد که امروزه از آسیبهای
اجتماعی 0شمرده و به عنوان مانع توسعه ،خردورزی جامعه و بدآموزی طبقات محروم اجتماعی محسوب
میشود .شالودهها و زمینههای اصلی تاریخی شکلگیری خرافات به جهل و ناآگاهی انسانهای اولیه و عدم
کنترل محیط توسط آنها برمیگردد .در این شرایط است که انسان برای راهنمایی خودش به عقل اتکا
نمیکند و به واسطه میل و احتیاجی که به دانستن علت وجود اشیا دارد به قلب احساسات و قوه تصور
خود پناه میبرد .از سوی دیگر در اعصار سیاه اجتماعی و سیاسی ،از جمله غلبه اقوام بیگانه و یا زمانیکه
جامعه دستخوش اضطراب 1درماندگی بوده و راه گریزی نمییافت ،گرایش به خرافات تنها راه کاهش
آالم و مصیبتهای جوامع تحت سلطه ،شناخته میشد .چرا که ذاتاً برای ادامه حیات نیازمند امید و در
غیاب امید واقعی به آرزوهای واهی متوسل میشد(فروغی .)3111 ،رفتارهای خرافی ،که از طریق انتساب
نادرست علت و معلولی رویدادها ایجاد میشود ،شاید بیخردی ظاهری ،علت آنهاست و تاثیر قابل
مالحظهای بر روان و فرهنگ افراد عامه دارد .میتوان گفت که رفتارهای خرافاتی از ویژگیهای اجتناب
ناپذیر و انطباقی در تمام موجودات ،از جمله انسان است و باعث کاهش اضطراب در افراد میشود(فوستر4
و دیگری .(0221 ،گرچه بسیاری افراد از این موضوع آگاهند که باورهای خرافی ریشه عقالنی و منطقی
ندارد ،اما یک احساس درونی یا حس ترس موجب میشود که در مقابل آن سکوت کنند .باورهای خرافی
که ناشی از محرومیت اجتماعی 5و عدم شناخت درست وقایع یا رخدادها بودهاند ،اصوالً با رشد علوم
جدید میبایست رو به افول مینهاد ،اما افرادی در بطن جامعه بودند که تحکیم قدرت سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعیشان وابسته به چنین باورهای خرافی بوده و در زیر سایبان تقدس خرافی تمایل داشتند که اجاق
خرافات ،همچنان ظالمانه روشن باشد .آنها با شعارهای خرافی به مردم آرامش و امیدهای واهی
میدادند  ،مدتی مردم را سرگرم کرده و از مسیر حقیقی دور ،اجازه تفکر عقالنی و حس مسولیتپذیری1
1.
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Social Harms
3.
Anxiety
4.
Foster
5.
Social exclusion
6.
Responsibility
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را از آنان سلب میکردند و انواع خرافات را در جامعه روز به روز تشویق و تبلیغ میکردند و در عین حال
چنان افراد را به بیراهه میبردند و اسیر خرافات گوناگونی چون انتظار معجزه ،پیشگویی ،فالبینی و
کفبینی میکردند که هرگز فکر حرکتهای دستهجمعی را به خود راه نمیدادند(سیدمن.)3111 ،
در این میان جوامعی که در آن فقر ،درماندگی و ناکامی بیشتر است ،زمینه گرایش به خرافات در آنجا
نیز بیشتر میباشد(صفایی و همکاران .)3111 ،انسانهایی که در چنین جامعهای زندگی میکنند محکوم
جمود فکری ،فاقد روحیه سودمندانه ،اسیر سرنوشت ،هراس از نوآوری ،بیاعتماد به آن ،به شدت وابسته
به اقتدار سنتی و منفعل بوده و قدرت تغییر سرنوشت را ندارند(آرون.)3114،
از آنجایی که فقر ،بیکاری ،ستم ،بردگی ،استثمار ،تحقیراجتماعی ،ظلمات روانی و اخالقی تودهها ...
ریشه در ساختار جوامع داشته و ناتوانی آنان در مبارزه علیه چنین مواردی غیرممکن بوده ،در نتیجه اعتقاد
به خرافات دروغین ،دشمن هزار ساله فرهنگ و ترقی شده است .افراد دارای محرومیت اجتماعی ،در تمام
زندگی خویش زحمت کشیده و در فقر بسر میبرند ،توسط خرافات ویرانگر تعلیم مییابند که تا هنگامی
که بر روی زمین هستند بردبار و مطیع باقی میمانند و به امید دسترسی به آرزوها در آینده ،زندگی
میکنند .از طرفی طبقات سرمایهدار برای توجیه موجودیت خویش به مثابه استثمارگران ،خرافات را در
جامعه توسط خدمتگزاران خرافات تعلیم داده و تبلیغ میکنند .مارکسیسم ریشه تمام افکار خرافی را در
جوامع فقیر؛ استثمار طبقات ستمدیده میداند که ناتوان مطلق در برابر بورژوازی ،که هر روز و هر ساعت
باعث مشقات و شکنجههایی ،هزاران بار بدتر از وقایع نادری مانند جنگ یا زلزله میگردند ،نهفته است.
مارکس خرافات را خوف و ترس از نیروهای نهانی سرمایهدار میداند ،به این خاطر که آنان نمیتوانند به
وسیله تودههای کارگری پیشبینی شوند ،نیروهایی که در هر قدم ،زندگی کارگران و کاسبکاران کوچک
را با ورشکستگی ،انهدام ناگهانی ،غیرمنتظره و تصادفی تهدید نموده و به دنبال خود ،گدایی ،فقر ،فحشا
و مرگ از گرسنگی را میآورد .پس مبارزه علیه خرافات (افیون مردم) بر عهده جامعهشناسی است.
باورها و عملکردهای خرافی در جوامع سنتی نقش تعیینکننده در فرهنگ و جامعه دارد ،و سراسر
جهانبینی و نظام ارزشی آنان را تحت تاثیر قرار میدهد .به گفته ماکس وبر ،جوامع ابتدایی در باغ
جادویی زندگی میکردند ،حال آنکه جوامع نوین شاهد نوعی افسونزدایی 3همه جانبه جهان میباشند
(همیلتون .)3113 ،با رشد علم ،برداشتهای خرافی توهمآمیز ،نابخردانه و بیهوده ،بایستی تحلیل رفته و
نابود شود .از رویکرد علوماجتماعی میتوان گفت که خرافات یک پدیده نامطلوب اجتماعی 0است که
همانند سایر پدیدههای اجتماعی ،با روشهای خاص علوماجتماعی قابل بررسی و مطالعه میباشد .امید
است که چنین تحقیقاتی ،حساسیت کسانی که طرفدار چنین افکاری هستند را در بر نداشته ،چرا که اکثر
علمای اجتماعی چنین باورداشتهایی را محصول عقبماندگی ،توحش و به عنوان نمایشگر مرحله
ابتدایی اندیشه بشری ،محصول یک ذهنیت ابتدایی یا مانند لویبرول آن را دارای خصلتی ماقبل منطقی
ج

ج

ج

ج
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Adverse social
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و ماقبل علمی میدانند .انگیزههای خرافات در جوامع روستایی از آرزوها و هراسهای نیرومند در موقعیت
پیشبینیناپذیر روستایی سرچشمه میگیرد که با وسایل معمولی نمیتوان آنها را برآورد یا تخفیف داد.
متاسفانه در جوامع امروزی نیز در بین بعضی افراد رفتارهای خرافی مشاهده میشود .به عنوان مثال
بازیکنان بازی گلف معتقد بودند استفاده از انواع روشهای خرافی نظیر نشان دادن انگشت شست،
پوشیدن جوراب سفید رنگ و بازی کردن در روز یکشنبه باعث افزایش خوششانسی و به طور کلی
موفقیت و تداوم ادامه بازی میشود(دامیسچ 3و همکاران.)0221 ،
فشاراجتماعی 0و تنشهای عاطفی که در جوامع فقیر حاکم است ،زندگی آنان را نامطمئن و پرتنش
میسازد که برای رهایی از شر آنها ،روی به خرافات میآورند .بنابراین خرافات ریشه عمیق و سرسامآور
در درماندگی و محرومیت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و جنسیتی افراد دارد .آنان خرافات را کنشی موثر
در برابر مشکالت میدانند و در موقعیتهای بحرانی عمده زندگی مانند تولد ،مرگ و زناشویی به آن
تمسک جسته و در دام آن اسیر میگردند .به گفته فروید کنشهای خرافی مانند کنشهای بیماران روانی
نتیجه اندیشهها ،هراسها و آرزوهای سرکوفته است .بدینسان اندیشههای خرافی ،نمایشگر مرحله اولیه
تحول نوع بشر است و یادآور مرحله اولیه تحول کودک و رفتار روان رنجورانه متوقف شده در این مرحله
میباشد .ویژگی این مرحله تالش برای حل خیالی و غیر واقعبینانه مسائل و رفع کردن این مسائل در
عرصه اندیشه و تخیل که در واقع ،نوعی آرزو است .که طی آن ،خرسندی و آرامش از طریق خیال به
دست میآید .تمام محرومیتهایی را که فرهنگ ،بر اثر سرکوبی و تنظیم کششهای غریزی بر آنها
تحمیل میکند جبران میشود(همیلتون .)3113 ،با توجه به رایج بودن تعدادی از انواع خرافات در بین
مردم نظیر :شکستن آیینه ،عطسه کردن ،نحسی عدد  ،31آمدن جغد ،کوتاه کردن ناخن در شب و ...
احتمال آن میرود که محرومیت و درماندگی اجتماعی ریشه اصلی بروز پدیده خرافات در جوامع باشد .لذا
در این مقاله سعی شده به این پرسش جواب داده شود که آیا محرومیت و درماندگی اجتماعی با گرایش
به خرافات رابطه دارد؟
ج

ج

سوابق و پیشینه تحقیق

رونالد اینگلهارت اذعان میکند که در جوامع کشاورزی و روستایی ،گذران زندگی بخش وسیعی از
مردم ،از طریق کشاورزی و عمدتاً وابسته به چیزهایی بود که منشأ آسمانی داشت ،مانند خورشید و باران.
شخص برای آب و هوای خوب ،رهایی از بیماری یا آسیب حشرات دعا میکرد .ولی در جوامع صنعتی،
بهطور روز افزون ،تولید به داخل محیطی که توسط انسان ساخته شده بود کشانده شد .شخص در انتظار
Damisch
Social pressure

1.
2.
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ابرهای بارانزا و طلوع خورشید یا تغییر فصل نبود .برای داشتن محصول خوب دعا نمیکرد ،بلکه به
ماشینهایی وابسته بود که به وسیله انسان طراحی شده بود .با کشف میکروب و آنتیبیوتیکها ،حتی
بیماریها ،دیگر معجزات الهی ،بهحساب نمیآمدند و آنها در کنترل انسان بودند (اینگلهارت.)3131 ،
راجرز از جامعهشناسان طرفدار توسعه و نوسازی در جوامع روستایی میباشد .وی با انجام پارهای از
تحقیقات تجربی در مورد تقدیرگرایی در جامعه دهقانی بر این باور است که دهقانان ،سرنوشت را قدرت
مطلقه در تعیین بدبختی و موفقیتهای خود میدانند .از آنجایی که دهقانان معتقدند که ستیز با طبیعت
به منظور باال بردن سطح زندگی دشوار است ،از این رو دهقانان هر موقع که خود و همسایهاش در
زندگی موفقیتی بهدست آورد ،این امر را ناشی از مداخله قوای مابعدالطبیعه میداند .وی معتقد است،
دهقانان در مورد کنترل حوادث آتی ،دارای وجهه نظرهایی نظیر بیارادگی ،بدگمانی ،تسلیم ،بردباری،
نرمش و گریز میباشند و در آخر نتیجهگیری میکند ،چنین باورهایی در بین روستاییان باعث گرایش آنان
به خرافات میگردد(راجرز؛ به نقل از فروغی و دیگری .)3110 ،مکتب فروید ،فهم ،تحلیل و علتیابی
خرافات را به درون انسان ارجاع میدهد و آن را از جنس واکنشهای روحی در برابر نامالیمات و
ناشکیبایهای روانی در مقابل مشکالت و بنبستها میداند(فروید؛ به نقل از شجاعی.)3111 ،
جانعلیزاده چوب بستی و همکاران( )3111در مقالهای تحت عنوان"کاوش جامعهشناختی در وضعیت
خرافهگرایی دانشجویان دانشگاههای مازندران و صنعتی نوشیروان بابل" نشانداد که بیش از یکچهارم
دانشجویان گرایش به خرافات دارند و میانگین گرایش به خرافات دانشجویان دختر به شکل معناداری بیش
از دانشجویان پسر میباشد .همچنین میانگین گرایش به خرافات دانشجویان در مقطع کارشناسی بیش از
مقطع کارشناسیارشد و دکتری نشان داده شده و بین میزان دینداری دانشجویان و گرایش به خرافات
رابطه معناداری وجود دارد.
در زمینه مسایل دینی ،خرافات زیادی در جامعه وجود دارد .زنان به طرز بارز و معنیدار بیش از مردان
و بیسوادن بیشتر از باسوادان ،به این قبیل امور معتقدند .از نظر رابطه میزان خرافات و نوع شغل ،بیشترین
میزان ،مربوط به مشاغل روستایی و خانهداری و کمترین میزان ،مربوط به مشاغل فکری و کارمندان
است .همچنین با باال رفتن سن ،میزان شیوع خرافات افزایش مییابد که این نشان از افزایش خرافات در
گذر زمان است .با بهبود سطح درآمد و کاسته شدن از مشکالت معیشتی از میزان پایبندی مردم به خرافات
و موهومات کاسته میشود .با گذر از خانواده گسترده به خانواده هستهای و زندگی سنتی به صنعتی ،از
میزان شیوع خرافات و موهومات سنتی کاسته میشود هر چند که هیچگاه به پایان نمیرسد(سپهر و
همکاران .)3135 ،فروغی و عسگری مقدم( )3111در بررسی شهروندان تهرانی بهدست آوردند که افراد
نوگرا ،علمدوست و تجربهگرا ،تمایل کمتری به عقاید خرافی دارند .همچنین مردان ،کمتر از زنان و
منطقه یک کمتر از سایر مناطق  00گانه شهر تهران به عقاید خرافی گرایش داشتند .صفایی و همکاران
( )3111گزارش دادند که میزان خرافات در زنان بیشتر از مردان میباشد و با افزایش سن ،احساس
ج
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نابرابری و از خودبیگانگی ،گرایش به خرافات بیشتر میشود .مشاغل فکری گرایش کمتری به خرافات
داشته ،ولی مشاغل کشاورزی گرایش بیشتری به خرافات داشتند .با افزایش تحصیالت ،آگاهی ،کنش
عقالنی ،درآمد ،اساس امنیت و رضایت از زندگی گرایش به خرافات کمتر میشود .کارل( )0220به بررسی
رابطه خرافات با ریسکپذیری در تصادفات ،در بین رانندگان تاکسی در آفریقای جنوبی پرداخته است.
گرچه شیوع خرافات در بین رانندگان زیاد بود ،ولی رابطهای بین سن ،سطح تحصیالت و تجربه رانندگی
با خرافات یافت نشد .تالبورن و هوتکوپر )0220(3نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که هرچه
دینداری بیشتر باشد ،گرایش به خرافات نیز بیشتر است .بین باورهای کلیسایی و گرایش به خرافات یک
رابطه قوی وجود دارد .همچنین همبستگی منفی بین خرافات ،تمایل به کلیسا و فعالیتهای مذهبی
مشاهده شده ،بهعبارت دیگر عقاید مذهبی ،خرافات را کاهش میدهد .در نهایت نتایج این تحقیق نشان
میدهد گرایش به خرافات در بین کشورهای مختلف ،متفاوت بوده که میزان گرایش به خرافات در
کشورهای کمونیستی بیشتر از سایر کشورها است(تورگلر .)0223 ،0میزان خرافات در زنان بهطور معنیدار
بیشتر از مردان میباشد و همچنین رابطه گرایش به خرافات با میزان کنترل ادراک شده (میزان ناتوانی)
منفی و معنیدار میباشد(زیب 1و دیگری .)0221 ،میزان استرس و درماندگی در ایجاد باورهای خرافی
نقش اساسی دارند(گارسیا مونتس 4و همکاران .)0221 ،باورهای خرافی دو نوع هستند که عبارتند از:
مثبت و منفی .باورهای خرافی مثبت ،باعث افزایش رضایت از زندگی میشود(رون .)0232 ،5افرادی که
در دریافت و از دستدادن شغل خودشان نقش ندارند و بهعبارت دیگر درمانده هستند ،نسبت به سایر
افراد بیشتر به طرف رفتارها و باورهای خرافی کشانده میشوند(شرمر .)0232 ،1انسانها مواقعی که از
درک علت واقعی رویدادهای ناخوشایند (بیماری ،مرگ ،زلزله ،ناباروری ،طالق و  )...ناتوان بودند و قادر
به کنترل آنها نبودند ،به نیروهای بیرونی نظیر خرافات متوسل میشدند(کورنر.)0232 ،3
تمام دیدگاهها و تحقیقات باال نشان میدهند ،روند افزایش گرایش به خرافات ،یک روند جهانی است
و میتواند مانع تغییرات گفتمان و سیاستهای غالب ،حتی مانع تغییرات اساسی گسترده جوامع گردد .از
طرف دیگر با نگاهی کوتاه به ادبیات پیشین و با توجه به اهمیت محرومیت اجتماعی و رابطه آن با
گرایش به خرافات در جامعه روستایی (فروغی و دیگری در سال  3111نشان داد میانگین گرایش به
خرافات در بین روستاییان  11/02و میانگین گرایش به خرافات در بین جوامع شهری  31/54میباشد).
1.

Thalbourne & Houtkooper
Torgler
3.
Zebb
4.
García Montes
5.
Ravn
6.
Shermer
7.
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بنابه هر دلیلی ،پژوهشهای جامعهشناختی در این زمینه انجام نگرفته و جامعهشناسی ایرانی دچار فقر شدید
شناختی نسبت به این موضوع بکر و البته حساس برای جامعه است.
فرضیههای تحقیق

 بین متغیر رعایت حقوق شهروندی و گرایش به خرافات رابطه وجود دارد. بین متغیر رضایت از زندگی و گرایش به خرافات رابطه وجود دارد. بین متغیر بیگانگی اجتماعی و گرایش به خرافات رابطه وجود دارد. بین متغیر درماندگی اجتماعی و گرایش به خرافات رابطه وجود دارد. بین متغیر انزواطلبی اجتماعی و گرایش به خرافات رابطه وجود دارد. متغیرهای رعایت حقوق شهروندی ،درماندگی اجتماعی ،بیگانگی اجتماعی ،رضایت از زندگی و انزواطلبی اجتماعی در پیشبینی متغیر گرایش به خرافات سهم دارند.
انواع متغیرها

متغیرهای پیشبین :رعایتحقوق شهروندی ،رضایت از زندگی ،بیگانگی اجتماعی ،درماندگی اجتماعی
و انزواطلبی اجتماعی.
متغیر مالک :گرایش به خرافات
متغیرهای زمینهای :جنسیت ،وضعیت تاهل ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی.
ابزار و روش تحقیق

با توجه به این که در پژژوهش حاضژر ،بیشژتر دادههژا از طریژق پرسشژنامه گژردآوری شژدهاسژت،
مناسبترین شیوه برای انجام تحقیق ،روش پیمایشژیمژیباشژد .ویژگژیهژای بژارز پیمژایش ،در شژیوه
گردآوری دادهها و تحلیل آنها نهفته است(دواس .)3133 ،جامعه آماری مطالعژه حاضژر ،در سژال 3131
بین کلیه افراد روستاهای شهرستان میاندوآب میباشد که از قومیتها و مذاهب مختلف تشکیل یافتهاند.
نمونهگیری در این تحقیق ،نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای بودهاست .به منظور تحژت پوشژش قژرار
دادن قومیتها و مذاهب مختلف در مرحله اول چهار روستا (روستای گل سلیمانآباد و بکتاش ترکزبژان
شیعه مذهب ،روستای یاریجانخالصه ترک زبان پیروان اهل حژق و روسژتای شژنآوه کژرد زبژان سژنی
مذهب) به عنوان چهار خوشه انتخاب شدند .در مرحله دوم از روستای گل سلیمانآباد  05خانوار ،روستای
بکتاش  05خانوار ،روستای یاریجان خالصژه  05خژانوار و از روسژتای شژنآوه نیژز  05خژانوار بژه روش
تصادفی ساده انتخاب شدند و نهایتاً پرسشژگران بعژد از انتخژاب خانوارهژا ،بژه آدرس محژلسژکونت آنژان
مراجعهکرده و از سرپرستان خانوادهها که تعدادشان  022نفر بودند ،اطالعژات الزم را گژردآوری کردنژد .از
آنجایی که تعداد جمعیت ترک زبان شیعه در روستاهای میاندوآب بیشتر از سژایر اقژوام مژیباشژد ،لژذا در
ج
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مرحله اول شانس بیشتری برای انتخاب شدن داشتند .دادههای به دست آمده توسط نرم افزار spssتجزیه
و تحلیل شدند .در این راستا عالوه بر آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی شدت و نوع رابطه متغیرها،
از رگرسیون چندگانه استاندارد برای پیشبینی میزان نقش متغیرهای پیشبین در پیشبینی متغیر گرایش
به خرافات استفاده شدهاست .در این مطالعه ،برایجمعآوری اطالعات از پرسشژنامه محرومیژت اجتمژاعی
غفاری و تاجالدین( )3114و پرسشنامه گرایش به خرافات افشانی و احمدی( )3111استفادهشد.
پرسشنامه گرایش به خرافات :این مقیاس در سال  3111توسط افشانی و احمدی ،طراحی شد که دارای
 15گویه  5گزینهای (از کامالً موافق تا کامالً مخالف) میباشد .برای بررسی اعتبار پرسشنامه ،سوالهای
این پرسشنامه توسط چند تن از اساتید متخصص علوم اجتماعی ارزیابی شد و اعتبار سوالهای پرسشنامه،
مطلوب گزارش شدند .برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن
 2/11به دست آمد(افشانی و دیگری .)3111 ،در این مطالعه برای بررسی اعتبار محتوای پرسشنامه ،عالوه
بر مطالعه مقدماتی ( 35نمونه) ،توسط  5نفر از اساتید متخصص و کارشناس ،مورد بازبینی قرار گرفتند و
اعتبار محتوای پرسشنامه را مطلوب ارزیابی کردند .همچنین میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه در این
مطالعه  2/11به دست آمد.
پرسشنامه محرومیت اجتماعی :پرسشنامه محرومیت اجتماعی درسال  3114توسط غفاری و تاجالدین
تدوین شده است .این پرسشنامه  14پرسش دارد .اعتبار این پرسشنامه از طریق تحلیل عامل ،بررسی
شده است .سنجه  3KMOبرابر با  2/31بهدست آمد که از نظر آماری معنادار بوده و نشاندهنده قابلیت
دادهها برای انجام تحلیل عامل بوده است(غفاری و دیگری .)3114 ،همچنین ،میزان آلفای کرونباخ
پرسشنامه در این مطالعه  2/13بهدست آمد.
ج

یافتهها

نمونه آماری مطالعه حاضر شامل  022نفر آزمژودنی ،کژه  52درصژد را زنژان و 52درصژد را مژردان
تشکیل میدادند که میزان تحصیالت 01/1 :درصد بیسواد 01/3 ،درصد ابتدایی 31/1 ،درصد راهنمژایی،
 33/3درصد دارای تحصیالت دبیرستان 0 ،درصد مدرک کاردانی 3/5 ،درصد کارشناسی و  3درصد دارای
مدرک کارشناسیارشد بودند .شغل 12/0 :درصد خانهدار10/3 ،درصد شژغل آزاد 5 ،درصژد کژارگر31/1 ،
درصد کشاورز 5 ،درصد کارمند و  1درصد بیکار بودند .مذهب 52 :درصژد شژیعه 05 ،درصژد سژنی و 05
درصد پیروان اهل حق بودند .محل سکونت 05 :درصد روستایگلسلیمانآباد (شیعه نشژین) 05 ،درصژد
روستای بکتاش (شیعهنشین)05 ،درصد روستای یاریجانخالصه (پیروان اهل حق) و  05درصژد روسژتای
شنآوه (سنینشین) بودند.
Kaiwer mayer-olkin measure

1.
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جدول شماره ( :)1میانگین  ،انحراف معیار ،بیشترین و کمترین نمره متغیرهای
گرایش به خرافات ،حقوق شهروندی ،رضایت از زندگی ،درماندگی اجتماعی ،انزواطلبی و بیگانگی اجتماعی
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

گرایش به خرافات

10/28

23/242

35

961

حقوق شهروندی

95/87

4/268

5

25

رضایت از زندگی

28/91

0/853

97

46

درماندگی اجتماعی

1/11

5/622

5

44

انزواطلبی

34

6/957

90

58

بیگانگی اجتماعی

99/45

2/801

5

91

نتایج ارائه شده در جدول شماره ( )3نشان میدهد ،میانگین نمره گرایش به خرافات  ،33/01انحراف
معیار  ،01/040نمره حداقل  15و نمره حداکثر  313بود .میانگین نمره حقوق شهروندی  ،35/12انحراف
معیار  ،4/011نمره حداقل  5و نمره حداکثر  05بود .میژانگین نمژره رضژایت از زنژدگی  ،01/33انحژراف
معیار  ،3/151نمره حداقل  32و نمره حداکثر  41بود .میانگین نمره درماندگی اجتمژاعی  ، 3/33انحژراف
معیار  ،5/100نمره حداقل  5و نمره حداکثر 44بود .میانگین نمره انزواطلبی  ،14انحراف معیار  ،1/35نمره
حداقل 33و نمره حداکثر  51بود .نهایتاً میانگین نمره ازخودبیگانگی 33/45و انحراف معیار  ،0/133نمژره
حداقل  5و نمره حداکثر 33بود.
جدول شماره ( :)2ضرایب همبستگی ساده درماندگی اجتماعی،
حقوق شهروندی ،انزواطلبی ،بیگانگی اجتماعی ،رضایتمندی از زندگی و گرایش به خرافات
9

2

انزواطلبی

7/740

9

رضایت از زندگی

7/781

**-7/203

بیگانگی اجتماعی

درماندگی اجتماعی

3

4

5

6

9
9

7/995

7/975

7/785

9

حقوق شهروندی

-7/745

*-7/940

**7/379

7/735

9

گرایش به خرافات

** 7/200

7/924

**-7/243

-7/763

**-7/203

9

دادههای جدول ،حاکی از آن است که بین خرافات با درماندگی اجتماعی ( )r=2/033همبستگی مثبت
وجود دارد ،یعنی هرچه درماندگی اجتماعی افزایش یابد ،میزان گرایش به خرافات نیز افزایش مییابد .اما
رابطه گرایش به خرافات ،با رضایت از زندگی ( )r= -2/041و حقوق شژهروندی ( )r= -2/031منفژی و در
سطح  5صدم معنیدار میباشد .به عبارتی هرچه میزان رضایتمندی از زندگی پایین باشد ،میزان گرایش
به خرافات بیشتر میشود .در واقع پایین بودن میزان رعایت حقوق شهروندی در افراد ،باعث گرایش آنهژا
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به خرافات میشود .بین حقوق شهروندی و رضایت از زندگی ( )r=2/123رابطه مثبژت و معنژیدار وجژود
دارد .ضمناً رابطه حقوق شهروندی با انزواطلبی منفی و در سطح  5صدم معنیدار میباشد .بهعبارتدیگژر
با افزایش حقوق شهروندی در آزمودنیها میزان رضایت از زندگی افزایش و گرایش با انزواطلبژی کژاهش
مییابد .بین رضایت از زندگی و گرایش به انزواطلبی ( )r= -2/031رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.
برای تعیین سهم هر یک از متغیرهای پیشبین (درماندگی اجتماعی ،حقژوق شژهروندی ،انزواطلبژی،
بیگانگی اجتماعی و رضایتمندی از زندگی) در پیشبینی گرایش به خرافات از تحلیل رگرسیون چندگانژه
همزمان یا استاندارد استفادهشد .در این رگرسیون همه متغیرهای پیشبین به طور همزمژان وارد تحلیژل
شده و هر متغیر براساس توان پیشبینی خود ارزیابی میشود .برای اطمینان از عدم تخطی از مفروضههای
نرمال بودن ،همخطی و یکسانی پراکندگی ،از تحلیل مقدماتی استفاده شد .مقژادیر گژزارش شژده بژرای
 Toleranceو  VIFدر جدول شماره ( )1حاکی از آن است که مفروضه هژمخطژی ،تخطژی نشژده اسژت.
چون که ارزش  Toleranceتمام متغیرها بیشتر از  2/3و ارزش  VIFمتغیرها کمتر از 32میباشژد .نتژایج
تحلیژل رگرسژیون چندگانژژه اسژژتاندارد نشژژانداد ،متغیرهژژای حقژژوق شژژهروندی ،درمانژژدگی اجتمژژاعی و
رضایتمندی از زندگی ،قژویتژرین متغیژر بژرای پژیشبینژی گژرایش بژه خرافژات در افژراد مژیباشژد.
(=/332،R=/411مجژژذورR؛  =/313مجژژذور Rتعژژدیل شژژده F= 3/233؛ )p> 2/222جژژدول ( )1ضژژرایب
استاندارد و غیراستاندارد بتا را برای متغیرهای معنیدار در پیشبینی گرایش به خرافات را نشان میدهد.
جدول شماره ( :)3ضریب رگرسیون چندگانه استاندارد برای پیشبینی متغیر گرایش به خرافات با توجه به متغیرهای درماندگی
اجتماعی ،حقوق شهروندی ،انزواطلبی ،بیگانگی اجتماعی ،رضایتمندی از زندگی
ضرایب غیراستاندارد
حقوق شهروندی
بیگانگی اجتماعی
رضایت از زندگی
انزواطلبی
درماندگی اجتماعی

B
-9/763
-7/674
-7/564
7/945
9/278

ضرایب استاندارد

خطای استاندارد

بتا

t

sig

VIF

Tolerance

7/302
7/533
7/297
7/258
7/202

-7/916
-7/705
-7/919
7/738
7/212

-2/858
-9/934
-2/688
7/562
4/435

7/775
7/258
7/778
7/505
7/777

9/992
9/736
9/918
9/997
9/721

7/811
7/165
7/835
7/179
7/102

نتیجهگیری

در این مطالعه ارتباط متغیرهای جامعهشناختی (درماندگی اجتمژاعی ،حقژوق شژهروندی ،انزواطلبژی،
بیگانگی اجتماعی و رضایتمندی از زندگی) با گژرایش بژه خرافژات بررسژیشژد .کژه ارتبژاط بعضژی از
متغیرهای پیشبین با متغیر مالک ،معنیدار بوده اما ارتباط تعژداد دیگژری از متغیرهژا بژا متغیژر مژالک،
معنیدار بهدست نیامد .مشخص شد که میزان خرافات در بین زنان بیشتر از مژردان مژیباشژد .میژانگین
گرایش به خرافات در زنان  321و در مردان  ،33نشان از باال بودن میزان محرومیژت اجتمژاعی در زنژان
میباشد .یکی از شاخصهای اساسی محرومیت اجتماعی که با متغیژر گژرایش بژه خرافژات رابطژه دارد،
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شاخص حقوق شهروندی میباشد .یافته بهدست آمده در این مطالعه ،نشان داد که رابطژه بژین شژاخص
حقوق شهروندی و گرایش به خرافات ،منفی و معنادار میباشد .میتوان گفژت کژه گژرایش بژه خرافژات
انسان را دچار خمودگی و تنبلی میکند و از تالش و کوشش واقعی برای رسیدن به خواستهها بازمیدارد.
متاسفانه خرافات به راحتی و سهولت وارد اجتماع میشود و به دشواری میتوان آن را کاهش داد .چه بسا
اعتقاد به خرافات و عمل به آن موجب از همپاشیدگی خانوادهها و ایجاد بحران در جامعه میشود و باعث
پایین آمدن حقوق شهروندی در اجتماع میشود.
فرضیه دیگر پژوهش عبارت بود از اینکه بین رضایت از زندگی و گرایش بژه خرافژات رابطژه وجژود
دارد .نتایج تحقیق نشان داد که رابطه رضایت از زندگی با متغیر گرایش به خرافات ،مثبژت و در سژطح 5
صدم معنیدار میباشد .یافته بهدست آمده با یافته رون( )0232که نشان داده باورهژای خرافژی دو نژوع و
عبارتند از :باور خرافی مثبت و منفی که باورهای خرافی مثبت ،باعث افزایش رضایت از زنژدگی مژیشژود
مغایر میباشد .افرادی که رضایت از زندگی نداشتند گرایش بیشتری به خرافات داشتند تژا از ایژن طریژق
مرهمی بر زخمهای کهنه خود بگذارند ،غافل از این که این فکر توهمی بیش نیست و فقط مسکنی گذرا
بر آالم دیرپا میباشد .افرادی که از زندگی خود رضایت دارند کمتر به فکر استفاده از بدیلها هستند .یکی
از بدیلهایی که میتواند برای افراد کارکردهای تخریبکننده یا حداقل فاقد کارکرد باشد ،متوسژل شژدن
به خرافات بهجای سعی و تالش مستمر است.
فرضیه بعدی مطالعه عبارت بود از اینکه بین ازخودبیگانگی و گرایش به خرافژات رابطژه وجژود دارد.
بعد از تحلیل آماری مشخصشد که رابطه از خود بیگانگی و گرایش به خرافات معنیدار نمیباشژد .یافتژه
بهدست آمده با یافته صفایینیا و همکارانش( )3111که نشژان دادنژد بژین ازخودبیگژانگی و گژرایش بژه
خرافات رابطه وجود دارد ،همخوانی ندارد .در تبیین یافته بهدست آمده طبق دیدگاه مارکس میتوان گفت
که خود بیگانگی زمانی رخ میدهد که کارگر از محصول کارش بیگانه شود ،زیرا آنچه تولید میکند مال
دیگران میشود و اختیاری در سرنوشت آن ندارد(توکلیخمینی .)31 :3115 ،در روستاهای ایران تا قبل از
سال  3142هزاران و دهها هزار انسانیکه تمام عمر را بهخاطرایجاد ثروت برایدیگران (فئژودالهژا) کژار
میکردند و از گرسنگی ،کمبود دایمی غذا ،بیماریهایی که زاییده وضع نفرتانگیز کژار ،شژرایط طاقژت
فرسای مسکن و کمبود استراحت ،نابههنگام از بین میرفتند .در حوالی سال  3142دهقانان مورد استثمار،
فئودالها بودند و از هست و نیست ساقط و در یک شرایط دردناک مرگآور تدریجی به سژر مژیبردنژد و
تقریبا  322درصد زمینهای روستایی در اختیار اربابان متمرکز بود و در اکثر روستاها ،مردم با دامهایشژان
میخوابیدند و لباسشان یک پیراهن پاره و غذایشان لبنیات ،فرآوردههژای گیژاهی بژود .حکومژت وقژت
درسال  3143اصالحات ارضی را به منظور بازستاندن اراضی و وسایل تولید از مالکان بژزرگ و واگژذاری
آنها به دهقانان بیزمین اجرا کرد تا بتواند تاحدی چنین شرایط از خودبیگانگی اسفانگیژز را از روسژتاها
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تقلیل دهد .احتماالً علت معنیدار نبودن فرضیه فوق ،ناشی از همین اجرای اصژالحات ارضژی باشژد کژه
توانسته دهقانان مستاجر را تبدیل به موجر (مالک) و مانع بیگانگی آنان از حاصل دسترنج خویش شود.
فرضیه دیگر مطالعه حاضر عبارت بود از اینکه بین انزواطلبی و گرایش به خرافات ،رابطه وجژوددارد.
نتایج مطالعه حاکی از آن هست که بین انزواطلبی و گرایش به خرافات ،رابطه معنژاداری وجژود نژدارد .و
دلیل آن ،وجدانجمعی مشترک روستاییان است که باعث کاهش انزواطلبی آنان میشود .افراد انزواطلژب
در سازگاری اجتماعی دچار شکست شده ،از مصاحبت با مردم خودداری مینمایند و سرگرمیهای فژردی
را به شرکت در امور اجتماعی مقدم میدارند .اغلب اوقات تنها با اعضای خانواده خود و همساالن آشژنای
خود ارتباط برقرار میکنند و از دیگران دوری مینمایند .شرم و خجالت آنها ممکن اسژت موجژب عژدم
توانایی در کسب برخی مهارتها شود.
فرضیه آخر مطالعه عبارت بود از اینکه بین درماندگی و گرایش به خرافات رابطژه وجژود دارد .یافتژه
بهدست آمده نشان داد بین درماندگی و گرایش به خرافات ،رابطه مثبت و معنیدار وجوددارد .نتیجژه بژه
دست آمده با نتایج مطالعه شرمر( )0232و کورنر( )0232که اشاره داشتند انسانهژا مژواقعی کژه از درک
علت واقعی رویدادهای ناخوشایند (بیماری ،مرگ ،زلزله ،ناباروری ،طژالق و  )...نژاتوان بودنژد و قژادر بژه
کنترل آنها نبودند به نیروهای بیرونی نظیر خرافات متوسل میشدند همخوانی دارد .در تبیین نتیجه بژه
دست آمد باید اشاره نمود که خرافات یک پدیده روانی و اجتماعی است .هنگامی که عقژل و خژرد کنژار
گذاشته میشود ،اوهام و خیاالت به سراغ انسان میآید .اینجااست کژه بایژد منتظژر ایجژاد یژک پدیژده
خرافی در جامعه بود .گاهی اوقات سایر افراد نیز برای همرنگ شدن با جماعت ،خود را ملزم به تبعیژت از
یک پدیده خرافی میکنند .خال عاطفی ،ضعف پایههای اعتقادی ،افسردگی ،فرار از وضعیت موجود ،عژدم
اعتماد و اطمینان ،اضطراب و تشویش ،ناکامیها و ناامیدی از رسیدن بژه خواسژتههژا و آرزوهژا از جملژه
عوامل پناه بردن به خرافات در جامعه و دورشدن از واقعیتها است .هژمچنژین نتژایج تحلیژل رگرسژیون
چندمتغیره نشان داد که خرده مقیاس رضایت از زندگی و حقوق شهروندی محرومیت اجتمژاعی و متغیژر
درماندگی اجتماعی قویترین متغیرها برای پیشبینی گرایش به خرافات میباشند.
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