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Introduction
Superstition as a cultural category in any society is one of the aspects of the spiritual culture of that society that has
social damages and psychological consequences. Also, it affects every stratum of society in a variety of ways and
forms appropriate to time and place. Although the prevalence of supernaturalism seems to decrease with the increase
in the level of literacy and public culture of the society, even modern humans cannot completely reject or actually get
rid of superstition. Superstition has its special place in nations, within them there are still some people who are
following the superstitions of their previous generations and transferring these superstitions to their next generation.
In fact, in the mind of each human there are beliefs that are incompatible with any scientific logic and that their
beliefs cannot be understood with any rational justification. But, these beliefs exist and sometimes find functions in
life that can change the course of one’s life. The purpose of this study was to investigate the effect of social and
psychological security on the tendency toward superstition among Isfahan University students. Research showed that
although students were the educated and the future-maker group of the country, superstitious beliefs have always
been found among them. The theoretical framework for the research has been based on theories of Pareto’s
Irrationality, Weber's Traditional and Irrational Behavior, Maslow's sense of psychological security, and Ingelhart's
Social Security. Superstition has become widespread in response to the insecurities of individuals in life. In fact, it is
an inevitable attempt to influence the future course of events to make things enjoyable.

Material & Methods
The statistical population of the study included all
students of Isfahan University in 2018 (1397 AH). The
population size was 14375 and the sample size was 375
using Cochran formula, among them 400
questionnaires were distributed. The sampling method
was quota sampling from each faculty. In the present
study, content validity was based on the endorsement
of articles by specialists and experts. Cronbach's alpha
coefficient was used for assessing reliability. The alpha
coefficients for the variables of feeling of
psychological security, social security, and the
tendency toward superstition were 0.771, 0.745, and
0.766, respectively. Data were collected using a
researcher-made questionnaire and the findings were
analyzed by descriptive and inferential statistics using
SPSS software. The results showed that the mean of
mental security was 28.03 and social security was
34.56 which were 1.7 and 1.44 lower than the total
mean, respectively. The mean of superstitions was
41.21 with the standard deviation of 2.21 higher than
the mean. The relationship between psychological
security with the tendency toward superstition (-0.317)
and social security relationship with superstition (0.145) was directly and negatively confirmed. In

regression analysis, in order to determine the equation
with which to predict superstitions, we obtained an
equation with variables of psychological security,
social security, gender and employment status. Finally,
22.5% of the variance of the dependent variable was
explained by this equation.
Discussion of Results & Conclusions
The results indicated that there was a significant
relationship between the variable of feeling of
psychological security and social security and tendency
toward superstition. In fact, the obtained data supported
the main hypothesis of the above research. Namely,
those students who had the least sense of economic
security, uncertainty about the future, lack of
happiness,
and
other
micro-dimensions
of
psychological security and social security showed the
highest tendency for superstition. The relationship of
psychological and social security with the tendency for
superstition was different for men and women,
different
ethnicities,
educational
levels
and
unemployed persons, with women, unemployed,
undergraduates and ethnic Lur being more prone to
superstition.
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چکيده
خرافات در هر جامعهای ،مقولهای منفی از ابعاد فرهنگ معنوی آن جامعه محسوب میشود که با پيامدهای آسيب اجتماعی و روانی و به
اشکال گوناگون متناسب با زمان و مکان بر اقشار جامعه تأثير میگذارد؛ بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ تأثير احساس امنيت اجتماعی
و روانی بر گرایش به خرافات در بين دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شده است .چارچوب نظری ،مبتنی بر نظریههای کنش غيرمنطقی
پارتو ،کنش غيرعقالنی و سنتی وبر ،احساس امنيت روانی مازلو و امنيت اجتماعی اینگلهارت و جامعۀ آماری ،شامل کليۀ دانشجویان دانشگاه
اصفهان در سال 3182بوده است .حجم جامعه37120 ،و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با  120نفر است که بر این اساس799 ،
پرسشنامه توزیع شد .روش نمونهگيری به شيوۀ سهميهای از هر دانشکده است .متخصصان و صاحبنظران با تأیيد گویهها ،روایی محتوا را
تأیيد کردند .برای اعتبار پژوهش از ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) استفاده شده است .ضریب آلفا برای متغير احساس امنيت روانی (،)97223
متغير احساس امنيت اجتماعی ( )97270و برای ميزان گرایش به خرافات ( )97200است .دادهها با پرسشنامۀ محققساخته ،جمعآوری و
یافتههای مبتنی بر آمار توصيفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیهوتحليل شدند .نتایج نشان دادند ميانگين امنيت روانی79791 ،
و امنيت اجتماعی 17700 ،است که بهترتيب با انحراف معيار  372و  3777کمتر از ميانگين کل است .ميانگين خرافات 73773 ،با انحراف معيار
 7773بيشتر از ميانگين کل به دست آمد .رابطۀ امنيت روانی با گرایش به خرافات با شدت ( )-97132و رابطۀ امنيت اجتماعی با خرافات با
شدت ( )-97370بهصورت مستقيم و منفی تأیيد شد .رابطۀ امنيت روانی و اجتماعی با گرایش به خرافات در زنان و مردان ،قوميتهای
مختلف ،مقاطع تحصيلی و افراد شاغل و بيکار متفاوت بود که در این ميان ،زنان ،افراد بيکار ،مقطع کارشناسی و قوم لر ،گرایش بيشتری به
خرافات نشان دادند .در تحليل رگرسيون برای مشخصکردن معادلهای برای پيشبينی خرافات ،معادلهای با متغيرهای امنيت روانی ،امنيت
اجتماعی ،جنسيت و وضعيت اشتغال به دست آمد که درنهایت 7770 ،درصد از واریانس متغير وابسته با این معادله تبيين شد.
واژههای کلیدی :امنيت روانی ،امنيت اجتماعی ،خرافات ،دانشگاه اصفهان ،دانشجویان
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مقدمه و بیان مسئله

میشوند و او تمامی آنها را صورت وارونهای از حقيقت

بشر از ابتدای هستی تاکنون ،برای تبيين هر پدیدهای به موارد

میداند که در شرایط اجتماعی برساخته میشوند و بنيادی

گوناگونی متوسل شده است .زمانی که علم وی از امور جهان

حقيقی ندارند

(جهانشاهی افشار و شمسالدینی مطلق.)03 :3181 ،

محدود و ناقص بود ،هر پدیدهای را به خدایان ،ارواح،

مطالعات روانشناسی خرافات نيز نشان میدهد معموالً در

شياطين و امور ماوراءالطبيعه نسبت میداد و در مواقع ترس و

مواقع حساس و لحظاتی که اطمينان به آینده وجود نداشته

احساس ناامنی ،برای رفع و کاستن آنها به مراسمهای مختلف،

باشد؛ مثالً در رویارویی با مسائلی همچون تولد ،مرگ ،مرض،

سحر ،جادو ،دعانویسی و بهطور کلی ،خرافات3روی میآورد.

قحطی ،و خشم ،خرافات زاده میشود .در این مواقع ،انسانها

خرافات بخش جداییناپذیر فرهنگ غيرمادی 7هر جامعهای

بهعلت اینکه نمیتوانستهاند از راه علم و منطق ،دالیلی منطقی

است که به درازای تاریخ در اشکال و شيوههای گوناگون به

برای توجيه اتفاق بيابند ،به اعتقادات خرافی گرایش پيدا

حيات خود ادامه دادهاند .همانگونه که بسياری از باورها ،تابع

میکنند تا از اضطراب و تشویش درونی رها شوند و تسکين

شرایط زمانی و مکانی خاص خود هستند ،باورهای خرافی

خاطر پيدا کنند (ایسپا ،به نقل از افشانی .)19 :3190 ،درواقع،

نيز زمانپرور و زمينپرور هستند؛ بااینحال ،نادرست نيست

تهدیدها ،حالتی از بیاطمينانی نگرانکننده پدید میآورند و

اگر بگویيم در هر قشر و طبقهای ،رگهای از باورهای خرافی

همين امر ،فرد را به پناهبردن به ارزشهای فرهنگی قبلی سوق

با درجات متفاوت وجود دارد .امروزه ،که پيشرفتهای

میدهد .خرافات در این سازوکار دفاعی در قالب ارزشها و

تکنولوژیکی ،استفاده از رسانه ،اینترنت و  ...را افزایش داده

جهانبينیهای فرهنگی ظهور و بروز مییابد و ضمن کاهش

است ،خرافات نيز در همين رسانهها و شبکههای اجتماعی-

احساس ناامنی و بیاطمينانی ،شرایط را به لحاظ روانی به

اینترنتی (بهصورت فالگيری ،پيشگویی و ...به شيوۀ آنالین)

صورت کنترلپذیر درمیآورد (ربيعی 339 :3183 ،و  .)333گاه،

رسوخ کرده و افراد زیادی را به خود مشغول داشته است.

انسانها در موقعيتهای حساس یا فراتر از کنشوری خود،

در حال حاضر ،مسئلۀ مهم ،ادامۀ حيات این باورها در

در مسيری گام میگذارند که نقصها و ضعفهایشان را

عصری است که سرشار از پيشرفتهای علمی ،تکنولوژیکی،

جبران کند و یا اینکه به انتظار نزول معجزهای از عالم غيب

صنعت ،چيرگی زیاد انسان بر طبيعت ،انفجار اطالعات و

مینشينند .بدینگونه در شرایط بحرانی  -که معموالً فرد،

یافتههای علمی و غيره است و با اینکه بيشتر این باورهای

عقالنيت را قربانی احساساتش میکند  -زمينه و بستر پيدایش

خرافی به شيوههای علمی باطل شدهاند ،عدهای هنوز به آنها

خرافات و امور خرافی بيش از هر زمان دیگری فراهم
میشود .در چنين شرایطی ،افراد بهراحتی حاضر به گذشتن از

معتقد و پایبندند.
1

خرافات بهعنوان مرهمی در برابر ناامنیهای افراد در

این باورها نيستند و برای توجيه کار خود از هيچ بحثوجدلی

زندگی رواج یافته است و درواقع ،نوعی تالش ناگزیر برای

فروگذاری نمیکنند؛ زیرا کمتر از سطح معمول از بينش و

نفوذ در آینده است تا در مسير وقایع و حوادث برای

بصيرت بهره میبرند.

خوشایندسازی در امور تأثير بگذارد .در بينش مارکس 7نيز

با پيشرفت علم و صنعت و تغييرات عميق در زندگی

تمام مسائلی که صبغۀ متافيزیکی 0و ماوراءالطبيعی 0داشته

روزمرۀ مردم ،ترسها و برداشت از امنيت نيز تغيير کرد؛ یعنی

باشند  -ازجمله خرافات  -ذیل ایدئولوژی طبقهبندی

در دورههای قبل ،ترسهای بشر ،بيشتر از طبيعت و امور

1

ناشناخته بود؛ اما در دورۀ جدید ،این ترسها جای خود را به

Superstitions
Immaterial culture
3
Insecurity
4
Marx
5
Metaphysic
6
Supernatural
2

ترس از ناامنی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و غيره داد؛
درنتيجه ،گرایش به خرافات نيز برای حل این مسائل به حيات

مطالعۀ احساس امنيت روانی و اجتماعی با گرایش به خرافات مورد مطالعه :دانشجویان دانشگاه اصفهان

393

خود بهگونهای دیگر ادامه دادند؛ زیرا همچون مخدر و افيونی

برابر با  1170شد .براساس این نتایج ،تفاوت زیادی بين نتایج

رنج آنها از این امور را کاهش میداد.

در این سه شهر مشاهده نشده است؛ اما درنتيجه ،سطح توسعۀ

پژوهشها نشان میدهند ،با آنکه دانشجویان ،قشر

انسانی منطبق با سطح گرایش به خرافه نبود .همچنين،

تحصيلکرده و آیندهسازان هر مملکتی هستند ،در ميان این

گروههایی از مردم ،که تقدیرگراتر بودند ،بهشدت خرافهگراتر

قشر ،همواره باورهای خرافی مشاهدهشده است و در مواردی

بودند.

مانند پژوهشهای جانعليزاده چوببستی و همکاران3199 ،؛

آنگونه که رئيس پليس آگاهی استان اصفهان خبر داده

عزیزخانی و همکاران3187 ،؛ مرادی رستگار و همکاران،

است ،مراجعۀ مردم اصفهان به رماالن زیاد است .آمار دقيقی

3182؛ ثروتیاری و همکاران3182 ،؛ مارکل7992 ،3؛ شای

از مراجعۀ شهروندان اصفهانی به افراد رمال وجود ندارد؛ اما

هونگ 7998 ،7و ساگون و الویرا د .کارولو 7930 ،این

بررسیها نشان میدهند ،تعداد مراجعات به اینگونه افراد

موضوع بررسی شده است؛ اما همانگونه که توضيح داده شد،

بسيار زیاد است؛ بهگونهای که حتی در بازرسی از منزل یکی

باورهای خرافی در هر قشر و طبقهای ،متفاوت است؛ برای

از این مجرمان ،چهار عدد دستگاه پرداخت پول کشف شد.

مثال ،در پژوهشی در دانشگاههای مازندران و صنعتی

در شناسایی رمالی دیگر نيز مشخصات بيش از دوهزار نفر از

نوشيروانی بابل مشخص شد در ميان دانشجویان ،خرافهگرایی

مراجعان در دفاتر کشفشده از وی به دست آمد .رئيس پليس

اجتماعی در مقایسه با خرافهگرایی دینی ،شيوع بيشتری دارد

آگاهی استان اظهار داشت این رماالن ،سابقۀ مصرف مواد

(جانعليزاده و همکاران)370 :3199 ،

مخدر و حتی خریدوفروش مواد افيونی دارند .همچنين تقریباً

همچنين نتایج پژوهشی در دانشگاه کاتانيا نشان دادند در

نيمی از آنها پس از آزادی ،مجدداً به عمل مجرمانۀ رمالی و

رشتههایی همچون روانشناسی و مهندسی ،ميزان گرایش به

فالگيری روی میآورند که این موضوع ناشی از اطالع

خرافات براساس اسناددهی خارجی یا داخلی ،تفاوت دارد

رسانینکردن دقيق رسانهها و کماطالعی جامعه از فعاليت

(.)Sagone et al., 2015:366

مجرمانۀ آنان است که باعث میشود این افراد از غفلت مردم

و چيزی حدود دو برابر است

ربيعی ( )3183در پژوهشی دربارۀ شهر اصفهان نشان داد
مردم اصفهان ،تقدیرگرا هستند .وی به این نتيجه رسيد که بين

سوءاستفاده کنند و دوباره ،کار خود را بهطور مخفيانه از سر
گيرند

(زوارهای.)37 :3180 ،

باورهای خرافی و متغيرهای جنس ،سن ،تحصيالت،

بههرروی ،ميزان خرافهگرایی در شهر اصفهان ازجمله

دینداری و هزینههای زندگی ،رابطه وجود دارد .بهطور کلی،

مباحث مهمی است که بر باورها و نگرش افراد جامعه نيز اثر

زنان بيش از مردان به باورهای خرافی گرایش دارند و

میگذارد .تاکنون ،هيچ پژوهش منسجمی ،ابعاد مختلف

همچنين با افزایش سن بر ميزان خرافهگرایی افزوده میشود.

احساس امنيت روانی و اجتماعی و تأثير آن را بر ميزان

افشانی و همکاران ( )3190در پژوهشی که در اصفهان

گرایش به خرافات افراد بررسی نکرده است؛ بنابراین ،پژوهش

انجام دادند ،ميزان خرافهگرایی در سه شهر اصفهان ،اهواز و

حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که ميزان

ایالم را با سه سطح توسعۀ انسانی زیاد ،متوسط و ضعيف در

احساس امنيت روانی و اجتماعی ،به چه ميزان بر گرایش افراد

مقایسه با متوسط کشور بررسی کردند .براساس این پژوهش،

به خرافات تأثير دارد .در پژوهش حاضر کوشيده شد علل
1

که در قالب نمونهای  908نفری انجام شده است ،ميزان

تداوم این باورها ازمنظر امنيت روانی و اجتماعی در ميان

گرایش به خرافه در اصفهان 1772 ،به دست آمده است و

دانشجویان دانشگاه اصفهان بررسی و تبيين شوند.

ميانگين کلی ،بهعلت نابرابری جمعيت نمونه در سه شهر،
Markle
Shuihung

1
2

Socio-Psychological security

3
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پیشینۀ پژوهش

امروزی نيز نياز به بررسی این موضوع احساس میشود.

به نظر میرسد با گسترش سطح سواد و فرهنگ عمومی

تاکنون ،دربارۀ برخی از جنبههای خرافات ،مقاالت زیادی

جامعه ،ميزان گرایش به خرافات کاهش یابد؛ اما حتی

منتشر شده است که در این قسمت به چند نمونه اشاره

انسانهای مدرن نيز نمیتوانند خرافات را بهطور کامل رد

میشود.

کنند یا عمالً از آن خالص شوند؛ بنابراین همچنان در جامعۀ
جدول  -1یشینۀ پژوهش
پژوهشگران

نام پژوهش

ربيعی
()3180

کنکاشی در تلقی
افراد از چيستی
خرافات و عوامل
مؤثر بر آن .مطالعۀ
موردی:
شهرستانهای استان
اصفهان
عوامل مؤثر بر
گرایش به خرافات
در بين بازیکنان
فوتبال ایران

زارع و
همکاران
()3187

صفایی و
همکاران
()3198

جانعليزاده و
همکاران
()3199

افشانی
()3190

نوع پژوهش

روش ترکيبی

پيمایش
(کاربردی)

عوامل

بررسی
جامعهشناختی
مرتبط با خرافات،
مطالعۀ موردی شهر
همدان

پيمایش
(همبستگی)

کاوشی
جامعهشناختی
وضعيت
خرافهگرایی
دانشجویان

پيمایش
(همبستگی)

در

تبيين جامعهشناختی
گرایش به خرافات
در ایران ،مطالعۀ
موردی :شهرهای
اهواز ،اصفهان و
ایالم

پيمایش
(توصيفی-
همبستگی)

متغیرها

نتایج

متغير مستقل :وجود
خطر ،ميزان استفاده از
وسایل ارتباط جمعی،
وضعيت سوادآموزی
متغير وابسته :ميزان
خرافهگرایی

سطح توسعه و افزایش کيفيت زندگی فردی و جمعی بر ميزان خرافهگرایی
افراد ،اثر منفی اعمال کرده است .همچنين با افزایش سطح تحصيالت افراد
و بهویژه ،برخورداری آنان از تحصيالت دانشگاهی ،از ميزان خرافهگرایی و
تقدیرگرایی آنان کاسته است.

متغير مستقل :احساس
بیاطمينانی از بازی،
اهميت نتایج بازی،
اضطراب قبل از بازی
متغير وابسته :گرایش
به خرافات
متغيرهای مستقل:
آگاهی ،کنش عقالنی،
احساس امنيت و
رضایت از زندگی
متغير وابسته :گرایش
به خرافات

ميزان گرایش به خرافات در بين بازیکنان فوتبال ایران در سطح متوسط،
حدود  73درصد است و رابطۀ معنیداری بين شاخصهای تحصيالت،
وضعيت تأهل ،احساس بیاطمينانی بازی ،اهميت نتایج بازی ،اضطراب
قبل از بازی ،قوميت ،محل تولد و گرایش به خرافات وجود دارد .افزایش
سطح تحصيالت و تقليل اضطراب ناشی از بازی ،نقشی اساسی در کاهش
گرایش به خرافات در بين بازیکنان فوتبال دارد.
در تمام شاخصها بجز شاخص فال ،زنان خرافاتیتر از مردانند .با افزایش
سن ،احساس نابرابری و ازخودبيگانگی ،گرایش به خرافات بيشتر میشود.
مشاغل فکری (خدماتی) و فارسزبانان ،گرایش کمتری به خرافات دارد و
مشاغل کشاورزی و کرد و لرزبانان ،گرایش بيشتری به خرافات دارند .با
افزایش تحصيالت ،درآمد ،آگاهی ،کنش عقالنی ،احساس امنيت و رضایت
از زندگی گرایش به خرافات نيز کمتر میشود.
بسامد پایانی زیاد مقياس ساختهشدۀ خرافهگرایی ( ،)a<9/99خرافهگرایی
کمتر از یکچهارم دانشجویان (حدود  71درصد) ،وجود تفاوت معنیدار
در ميزان گرایش به خرافات دانشجویان برحسب جنس و دورۀ تحصيلی و
نبود این نوع تفاوت برحسب وابستگی رشتهای و دانشگاهی ،که حدود 39
درصد ميزان تغييرات متغير وابسته (خرافهگرایی دانشجویان) با استفاده از
سه متغير ميزان دینداری ،جنس و ميزان تحصيالت و مهمتربودن متغير
ميزان دینداری بهعلت اثربخشی بر ميزان خرافهگرایی این دانشجویان در
مقایسه با دو متغير دیگر ازجمله یافتههای مهم این مطالعه است.
ميانگين گرایش به خرافات در اصفهان ،کمتر از اهواز بوده است .همچنين
ميانگين گرایش به خرافات زنان بيش از مردان بود .از مجموع متغيرهای
واردشده در معادلۀ رگرسيون ،تقدیرگرایی و دینداری ،جنسيت و پایگاه
اقتصادی-اجتماعی ،بيشترین تأثير را بر گرایش به خرافات داشتهاند.
همچنين ،رابطۀ متغيرهای تحصيالت ،استفاده از وسایل ارتباط جمعی،
نوگرایی ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی با گرایش به خرافات ،معکوس و
معنیدار بوده است.

متغير مستقل :ميزان
دینداری ،جنس و
ميزان تحصيالت
متغير وابسته :خرافه
گرایی دانشجویان

مستقل:
متغيرهای
دینداری ،تحصيالت،
ميزان استفاده از
وسایل ارتباط جمعی،
پایگاه
نوگرایی،
اقتصادی-اجتماعی
متغير وابسته :گرایش
به خرافات

مطالعۀ احساس امنيت روانی و اجتماعی با گرایش به خرافات مورد مطالعه :دانشجویان دانشگاه اصفهان

پژوهشگران
هاال و
همکاران
()7938

3

ساگون و
الویرا
د.کارولی
()7930

حقکایانی
()7933

مارکل
()7992

تأثير خرافه بر
سالمتی :شواهدی از
ماه ارواح تایوانی

پيمایش
(توصيفی-
همبستگی)

متغير مستقل :ميزان
خرافهپرستی
متغير وابسته :ميزان
سالمتی

دربارۀ
اعتقادات
خرافات و شانس
دانشجویان
در
موردی:
(مطالعۀ
کاتانيا
دانشگاه
(سيسيل ایتاليا))

پيمایش
(همبستگی)

متغير مستقل :ميزان
کنترل شرایط ،ميزان
کارآمدی افراد
متغير وابسته :ميزان
گرایش به خرافات

7

اعتقاد به سرنوشت،
خرافات ،دین و
فرهنگ و اعتقادات
و رفتار کار بر جاده

1

آیا خرافات کمکی
مطالعه
میکند؟
خرافات،
رابطۀ
مرگ،
باورهای
و
شخصيت
اضطراب مرگ در
دانشجویان دانشگاه
هنگکنگ
جادویی که ما را
مقيد میکند :استرس
و خرافات

شایهونگ
()7998

7

نام پژوهش

نوع پژوهش

متغیرها

کيفی
دادهبنياد

پيمایش
(همبستگی)

متغير مستقل :ميزان
خرافهگرایی
متغير وابسته :ميزان
اضطراب ،باورهای
مربوط به مرگ

پيمایش
(همبستگی)

متغير مستقل :گرایش
به خرافات
وابسته :ميزان استرس

391

نتایج
 27درصد از تایوانیها به ماه ارواح معتقد بودند که براساس آن ،در این
ماه ،ارواح وارد دنيای زندگان میشوند و در آن پرسه میزنند و حضور آنها
به افزایش خطرات ناشی از تصادفها منجر میشود؛ درنتيجه ،معتقدان به
این باور ،در این ماه از کارهایی همچون مسافرت ،شنا ،ترک خانه پس از
غروب آفتاب ،رویدادهای مهم اجتماعی ،خریدهای عمده و حتی
جراحیها خودداری میکردند؛ زیرا ارواح به دنبال جسد قربانيان هستند تا
دوباره متولد شوند .این مسئله باعث شد تا در استفاده از مراقبتهای
بهداشتی ضعيف عمل کنند و یا آن را به تعویق اندازند که ممکن است
سالمتی آنها را به خطر اندازد .همچنين افراد در تمام این ماه از ازدواج
پرهيز میکردند.
بين دانشجویان رشتههایی چون روانشناسی و مهندسی در حيطۀ اسناد
خارجی و داخلی ،تفاوت وجود داشت .بهطور کلی ،اسناد خارجی ،تأثير
مثبتی بر گرایش به خرافات ،خوشبختی و بازنمایی شانس داشت و اسناد
داخلی ،آثار منفی بر بازنمایی خرافات دارد .درواقع ،هرچه دانشجویان،
شرایط زندگی خود را بهصورت شخصی کنترل کنند ،خرافات کمتری
دارند .همچنين ،هرچه ازنظر دانشگاهی ،خود را کارآمد بدانند ،کمتر
خرافاتی هستند.
افراد ،اعتقادات بیسابقهای در پيشبينی یا سرنوشت بيان کردهاند که نشان
میدهد عواقب سقوط جاده بهطور عام بهعنوان مسئلهای غير از کنترل
انسانها دیده میشود؛ زیرا خدا آن را کنترل کامل کرده است .چسباندن
پارچۀ سياه و سبز به وسيلۀ نقليه ،قراردادن نام اوليا در وسيلۀ نقليه و
انجامدادن کارهایی دیگر برای جلوگيری از آثار سحر و جادوی سياه و
سفيد
خرافات ،کاهشدهندۀ اضطراب ،نبود تحمل ،نبود قطعيت و مقابله با
اجتناب فرار از مرگ بودند .همچنين جنسيت در ميزان گرایش به خرافات،
تأثيرگذار بود و زنان بيش از مردان به خرافات ،گرایش نشان داده بودند.

جنسيت و قوميت ،بر ميزان گرایش به خرافات در شرایط استرسزا ،تأثيری
نداشته است .خرافات ،استرس و اضطراب را کاهش میداده و کارکرد
مثبت در آرامش فرد داشته است؛ بااینحال ،در بيان شواهد قطعی برای
حمایت از این نظریه موفق نيست.

1

Halla et-al.
Haq Kayani
3
Shuihung
4
Markle
2
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با نگاهی کلی به پژوهشهای گذشته ،پژوهشی یافت

یکی از علل اصلی گرایش به خرافات از ابتدای زندگی بشر

نشد که بهصورت همهجانبه ،عوامل مؤثر بر گرایش به

تاکنون ،احساس ناامنی وی به وقایع پيرامونش است .امنيت

3

خرافات را در حوزۀ احساس امنيت اجتماعی و روانی بررسی

ازنظر ،لغوی عبارت از حفاظت در مقابل خطر (امنيت عينی)،

کرده باشد؛ اگرچه در برخی از پژوهشها در کنار دیگر

احساس ایمنی (امنيت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به

متغيرهای زمينهای رایج همچون جنسيت ،سن ،تحصيالت،

دریافتهای شخصی) است (بوزان .)07 :3129 ،7امنيت انسانی

وضعيت تأهل و وضعيت اقتصادی ،بهصورت کلی و سطحی،

نيز شرایطی را توصيف میکند که در آن ،بستر رفع نيازهای

اشارهای به احساس امنيت نيز شده است که نشان میدهد

روحی و معنوی انسان بهطور توأمان و دائمی فراهم آید

افزایش احساس امنيت در بين افراد موجب کاهش ميزان

(کينگ

1

و موری .)220 :3191 ،

گرایش به خرافات میشود .درواقع ،آنچه این پژوهش را از

گروه زیادی از مردم ،که برای انواع و اقسام دعانویسی،

پژوهشهای دیگر متمایز میکند ،توجه به سطوح خرد و

طالعبينی ،فالگيری ،سحر ،جادو و  ...هزینه میکنند ،افرادی

زیرین احساس امنيت اجتماعی و روانی و تأثير آن بر گرایش

هستند که بيشترین احساس ناامنی را در زندگیشان دارند؛

به خرافات در دانشجویان بهعنوان قشر تحصيلکردۀ جامعه

بنابراین ،تقدیرگرایانهتر به امور پيرامون مینگرند و با گرایش

است که در هيچکدام از پژوهشهای قبلی بدان توجه نشده

به این امور ،دست روی دست میگذارند و منتظر فتح بابی در

است .همچنين در پژوهش حاضر ،با بررسی این موضوع،

کارهایشان هستند .بر این اساس ،همزمان با افزایش احساس

بهنوعی دغدغۀ اجتماعی با پيامدهایی روانی و اجتماعی

ناامنی افراد در جامعه ،بازار رماالن ،جادوگران ،فالگيران و

جامعۀ دانشجویی در شرایط فعلی جامعه نيز توجه شده است.

غيره نيز رونق میگيرد و ازآنجاکه این افراد بيش از دیگران،
احساساتشان بر آنان غلبه میکند ،دلبستۀ اموری میشوند که

مبانی نظری

مرهمی بر احساس ناامنی آنها گذارد و در گيرودار مشکالت،

رفتار انسانها از اندیشههای آنان متأثر است؛ بهگونهای که با

روزنهای از اميد در قلبشان باز کند .چه بسا آنها حاضرند در

مطالعۀ صحيح رفتار افراد مشخص میشود که این موضوع،

این راه ،هزینههای کالنی بکنند و گاه ،قربانی سودجویان

تا حد زیادی نشاندهندۀ طرز تفکر و نوع اندیشۀ آنان است و

شوند.

با آگاهی از طرز تفکر افراد ،رفتار آنان پيشبينیشدنی است.

خرافه ،خود به معنای چيزی است که واقعيت ندارد و

خرافات نيز از این قاعدۀ کلی مستثنا نيست .رفتارهای خرافی

ساختۀ ذهن و فکر انسان است که پس از پيدایش به آن

افراد از نوع اندیشه و طرز تفکر آنان تأثير میگيرد؛ به عبارت

اهميت میدهد و برای آن در زندگی خود قدرت تأثيرگذاری

دیگر ،کسانی که رفتارهای خرافی انجام میدهند ،در کنه

قائل میشود؛ در صورتی که هيچگونه تأثيری در زندگی و

اندیشه نيز بهدرستی و عقالنيت این اعمال ،اعتقاد دارند.

حقایق هستی ندارد؛ نظير فالگيری ،سحر و جادو ،سعد و

همچنين کسانی که رفتارهای خرافی را بهعلت غيرمنطقیبودن

نحس برخی از اماکن و امثال آن (ربيعی .)73 :3187 ،به تعبير

آنها نمیپذیرند ،از انجام آن نيز خودداری میکنند؛ پس نتيجه

مالينوفسکی« ،ما جادو – خرافه  -را در جایی مییابيم که

میگيریم رفتارهای خرافی از باورها ،اندیشهها و تفکرات

عناصری از شانس و تصادف و بازی احساسی ميان اميد و

خرافی ناشی میشوند؛ بنابراین اگر ما عوامل مؤثر بر
اندیشههای خرافی را شناسایی کنيم ،درواقع ،به شناخت
عوامل مؤثر بر خرافات موفق شدهایم

(افشانی.)02 :3190 ،
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هراس در سطح گستردهای وجود دارد» (

Malinowski, 1984:

390

پس از بررسی نمونههای مختلف در تاریخ گذشته و معاصر و
به گواهی بسياری از ایدئولوژیهای گوناگون – اعتقادات و

.)116

خرافات در طول تاریخ ،دو گونه کارکرد و نقش داشته

آیينهایی که معتقدند انسانها را به کنش وامیدارند -چنين

است :یکی کارکرد عينی خرافات که معموالً بهصورت شعائر،

نتيجه میگيرد که این نظامهای اعتقادی غيرعلمی ،بهندرت

اعمال و مناسک ،تجلی مییابد و عموماً در عرصۀ زندگی

تعيينکنندۀ کنش بشری بودهاند؛ بلکه غالب احساسات ریشه

فردی و اجتماعی جوامع دیده میشود و دیگری ،کارکردهای

دار انسانی که در این اعتقادات متبلورند ،انسانها را به کنش

ذهنی خرافات است که مجموعه کارکردهایی را شامل میشود

واداشتهاند .پارتو استدالل میکرد که انسانها منطقی عمل

(زارع و

نمیکنند؛ اما به منطقی جلوهدادن رفتارشان ،سخت گرایش

که در ساحت روان و درون انسانها اتفاق میافتد
همکاران ،به نقل از صالحی و اميری.)17 :3187 ،

کينان در پژوهشی که در طول جنگ خليج فارس انجام
داد ،به این نتيجه رسيد که بهعلت شرایط استرسزای جنگ،
خرافات و افکار جادویی بهشدت رواج یافته بود (

Keinan,

1994: 41؛ به نقل از افشانی .)Markle, 2007: 8 ،19 :3190 ،همچنين
پاجت و جورجنسون معتقدند در آلمان در فاصلۀ سالهای

دارند؛ یعنی میخواهند نشان دهند عملشان نتيجۀ منطقی
یکرشته افکار است .درواقع ،بيشتر اعمال ما مبتنی بر آن
رشته اعتقاداتی نيستند که برای معقول و «منطقی» جلوهدادن
اعمالمان به کار میبریم؛ بلکه یک حالت ذهنی از پيش
موجود و یک احساس بنيادی بشری ،ما را به کنش وامیدارند
(کوزر.)031 :3199،3

 3839تا ( 3879جنگ جهانی) همراه با فشارهای اقتصادی،

ازنظر پارتو ،کنشهای غيرمنطقی ،بيشتر از حاالت

Padgett and Jorgenson,

مشخص روحی و احساسات نيمهخودآگاه و نظایر آن

گرایش به خرافات بيشتر شده بود (

1982: 628؛ به نقل از افشانی19 :3190 ،؛ .)Markle, 2007: 8

سرچشمه میگيرند و این بر عهدۀ روانشناس است که چنين

ازآنجاکه در این پژوهش ،گرایش به خرافات ازمنظر

حاالت روحی را بررسی کند و ما با این احساسات فقط به

احساس امنيت اجتماعی و روانی ،تبيين جامعهشناختی

عنوان دادههای واقعيت برخورد میکنيم و از این جلوتر

میشود ،در بررسی آرای جامعهشناسی ،این نتيجه به دست

نمیرویم .پارتو نظامهای مابعد طبيعی ،مذهبی و اخالقی را

آمد که هيچکدام از نظریات این حوزه بهطور مستقيم به

در معرض تحليلی کوبنده قرار میدهد و نشان میدهد که

مبحث خرافات توجه نکردهاند؛ بااینحال ،با بررسی آرای

همگی این نظامها برخالف آنچه بهظاهر مینمایند ،هيچ فصل

نظریهپردازان حوزۀ کنش اجتماعی و امنيت اجتماعی ،تا

مشترکی با نظریههای علمی ندارند و بیمحتوایی مفاهيمی

حدودی محدودیتهای نظری این پژوهش برطرف میشود.

همچون آزادی ،برابری ،پيشرفت و ارادۀ همگانی بهاندازۀ

چارچوب نظری
نظریۀ کنش منطقی و کنش غیرمنطقی
کنشهای منطقی ،کنشهایی هستند که هم ازنظر ذهنی و هم
عينی ،منطقی باشند و کنش غيرمنطقی به هر کنشی اطالق
میشود که در چارچوب تعریف صریح پارتو از کنش منطقی
نگنجد و این کنش در مقولۀ تهنشستها جای میگيرد .پارتو
از روشی استقرایی برای ساختن چهارچوبی مفهومی برای
تحليل عناصر غيرمنطقی در کنش بشری استفاده میکند .او

افسانهها و اوراد جادویی مردم ابتدایی است که برای
معقولکردن اعمالشان به کار میبردند و هيچیک از این
مفاهيم ،تصدیقپذیر نيست و همگی ،افسانههایی هستند که
فقط برای مقبول جلوهدادن کنشهای انسانها به کار میآیند.
هرچند پارتو انکار نمیکند که چنين افسانههایی ،گهگاه بر
رفتار بشری تأثير میگذارند ،بيشتر بر نمونههایی انگشت
میگذارد که این افسانهها فقط بهصورت نقاب عمل میکنند و
Coser
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او نقابافکنی را یکی از مهمترین وظایف تحليلگران
اجتماعی میداند

شناختی و بيانی ،یک ارزش به شمار میرود .این نکته همان
قدر که دربارۀ عشق به حقيقت یا به یقين صدق میکند،

(کوزر.)030-037 :3199 ،

از دیدگاه وبر ،انواع کنش عبارتند از کنش عقالنی

دربارۀ عالقه به ایمنی نيز صادق است .احساس ایمنی ،انگيزه

معطوف به هدف ،کنش عقالنی معطوف به ارزش ،کنش

و محرک سودمندی نخواهد بود؛ بلکه استعداد فرد را در

عاطفی و کنش سنتی (وبر .)79:3127 ،3براساس این دسته

روبروشدن با مشکالت و خطرات و حلکردن آنها نيز محدود

بندیها ،خرافات در دستۀ کنش غيرمنطقی و سنتی قرار

میکند .نابهنجاریهای روانی و رفتاری در انسان ،هنگامی

میگيرد .از دیدگاه او ،ویژگی اصلی دوران مدرن،

شروع میشود که احساس ناایمنی بر وجود او حاکم شود .این

«خردورزی»« ،عقالنيت» و مهمتر از همه« ،وهمزدایی از

احساس به شيوههای مختلف بر زندگی آنها و دیگران تأثير

جهان» است« .خردورزی و عقالنيت و مهمتر از این دو،

میگذارد .احساس ناایمنی ،فرد درگير را در فشار قرار میدهد

"وهمزدایی از جهان" ویژگیهایی هستند که سرنوشت جامعۀ

و مسائل و مشکالتی را برای او ایجاد میکند و حتی

زمانه را ترسيم میکنند» .مطابق عبارت مذکور ،خردورزی و

پيامدهای سوئی نيز در بهداشت روانی فردی و ارتباطات

افسونزدایی ،ثمرۀ عقالنيت مدرن است نه چيزی غير از آن؛

اجتماعی او به همراه دارد .احساس ناایمنی در جنبههای

بنابراین با افزایش کنش عقالنی و منطقی باید از ميزان

مختلف زندگی شغلی ،تحصيلی ،خانوادگی و اجتماعی نمود

خرافات کاسته شود.

پيدا میکند و با متغيرهای سن ،جنس ،دین ،تأهل ،شغل،

فرایند تاریخی بزرگ عقالنیشدن در توسعۀ ادیان ،یعنی

رشتۀ تحصيلی ،شدت یا کاهش مییابد .احساس ناایمنی در

برچيدهشدن کامل بساط جادوگری در دنيا توسط پيامبران

دورههای مختلف سنی مشاهده میشود .مازلو ( )3100گرایش

عبری باستان ،به همراه تفکر علمی یونانيان ،که همۀ ابزارهای

به دینداری یا فلسفهای جهانی را ،که جهان و مردم آن را به

جادویی برای رستگاری را بهعنوان خرافات و معصيت باطل

شکل کليتی معنیدار ،منسجم و رضایتبخش سازمان میدهد،

کرده بود ،دراینجا به پایان منطقی خودش رسيد .پيوریتنهای

تاحدودی ،به انگيزۀ امنيتطلبی مربوط میداند.

اصيل حتی تشریفات مذهبی کفنودفن را کنار گذاشتند و

ازنظر مازلو برای بررسی وضعيت روانی و خانوادگی هر

عزیزترین افراد خانوادۀ خود را بدون مراسم مذهبی دفن

فرد باید به سنجش احساسات افراد در امور مختلف زندگی

میکردند تا مبادا خرافات و اعتقادات جادویی در ایمان آنها

روزمره توجه کرد .ازنظر او برای بررسی وضعيت روانی باید

رخنه کند؛ به بيان دیگر ،ازنظر وبر ،مهمترین مصداق عقالنی

مواردی ازجمله ناسازگاری محيطی ،پارانویا ،اعتقاد بـه خود،

شدن معرفت ،علم جدید و قرارگرفتن تبيين علمی و عقلی به

اشتياق به زندگی ،افسردگی ،احساس سعادتمندی ،امنيت

جای تبيينهای اسطورهای است؛ یعنی نظاممندکردن

اجتماعی ،خودآگاهی ،اعتمادبهنفس ،احساس عصبانيت ،یأس

جهانبينیها و اسلوببندی عقاید و باورهای مذهبی و رد و

و نااميدی ،عالقه به زندگی ،سازگاری با دیگران ،احساس

انکار افسانه و خرافات و موهومات

سالمت و احساس حقارت را سنجيد

(وبر.)81 :3121 ،

(زارع و امينپور.)3189،

مطالعات روانشناختی خرافات نيز نشان میدهند خرافات
امنیت روانی

معموالً در مواقع حساس و لحظههای وجود ناامنی روانی و

مازلو )3100( 7تأکيد میکند که هر یک از نيازهای عاطفی،

نااطمينانی به آینده زاده میشوند .رویارویی با مسائلی همچون
تولد ،مرگ ،مرض ،قحطی و فقر و حوادث طبيعی و مواردی

Weber
Maslow
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از این قبيل از این قبيل ،هميشه برای بشر ،منبع اضطراب بوده
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و احساس شکست و ترس و خشم به دنبال داشته است .بشر،

نظر میرسد ،این نشانگان با بقای نهادهای اجتماعی ،رابطه

توانایی توجيه علمی و منطقی هيچکدام از این مسائل را

دارد .همچنين ،این نشانگان با سطوح اقتصادی یک کشور،

نداشته است؛ بنابراین به خرافات و اعتقادات رو آورده است

ارتباط نزدیک دارند و کشورهای توسعهیافته ازلحاظ رضایت

تا از اضطراب و تشویش درونی رها شود و تسکين خاطر پيدا

اجتماعی ،اعتماد به یکدیگر و دیگر عناصر این نشانگان ،در

کند .با توجه به مؤلفههای احساس امنيت روانی ازنظر مازلو،

جایگاه بسيار معتبری هستند.

)Inglehart,؛ پس بنا

در این پژوهش ،مؤلفههای احساس سعادتمندی ،اعتمادبهنفس

بر نظر اینگلهارت ،با افزایش امنيت اجتماعی ،ارزشهای

و اميد به آینده استخراج شدند.

سنتی (که خرافات را نيز میتوان جزئی از این ارزشها

(1999: 88

دانست) ،رنگ میبازد و جای خود را به ارزشهای عقالنی
امنیت اجتماعی

میدهد .از ميان مؤلفههایی که اینگلهارت ،عامل احساس

ازنظر اینگلهارت ،اندیشۀ مهم امنيت ،سوای ماهيت خاص

امنيت اجتماعی میداند ،به امنيت اقتصادی ،امنيت جانی و

خطرها ،اندیشهای است که بهصورت گسترده برای سعادت

ميزان رضایت و اعتماد اجتماعی میتوان اشاره کرد که در این

انسان مهم تشخيص داده شده و امنيت اجتماعی و روانی،

پژوهش بهعنوان مؤلفههای متغير امنيت اجتماعی استفاده

الزم و ملزوم رشد و توسعۀ هر جامعهای است .همچنين،

شدهاند.

توسعۀ اجتماعی بهطور مستقيم ،بر حس امنيت شخصی افراد

با توجه به توضيحات مذکور ،احساس ناامنی روانی و

 .)Inglehart,وی با بررسی رابطۀ

اجتماعی به بروز کنشهای غيرمنطقی افراد در پاسخ به

امنيت اقتصادی و جانی ،عوامل مؤثر بر کاهش ارزشهای

ناکامیهای خود منجر میشود و گرایش به خرافات ازجمله

سنتی در جوامع پيشرفته صنعتی را افزایش احساس امنيت

کنشهای سنتی و غيرمنطقی بارز در جوامعی است که

اجتماعی میداند که ضرورت هنجارهای مطلق را کمرنگ

احساس ناامنی روانی و اجتماعی در آنها بسيار زیاد است.

میکند .افراد تحت فشارهای روانی به مقررات پيشبينیپذیر

درواقع ،ميان این دو متغير ،همواره ،رابطهای مستقيم وجود

و خشک نياز دارند که از آنچه روی میدهد ،اطمينان حاصل

دارد و با افزایش هر کدام ،دیگری نيز افزایش مییابد.

کنند؛ زیرا در خطر هستند و فاصلۀشان تا خطا کم است

همچنين عکس این قضيه نيز حاکم است؛ درنتيجه ،همانگونه

(اینگلهارت ،به نقل از زارع شاهآبادی و ترکان 333 :3187 ،و .)337

که اینگلهارت بيان میکند ،از عوامل تأثيرگذار بر کاهش

همچنين ازنظر اینگلهارت ،سطوح نسبتاً کم رضایت و اعتماد

برخی ارزشهای سنتی ،که همانا خرافات نيز جز آن است،

موجب میشود شخص بهاحتمالزیاد ،نظام ساختار موجود را

افزایش احساس امنيت اجتماعی است .ازنظر مازلو نيز رفع

نپذیرد و دچار حالت آنومی یا بيگانگی اجتماعی بشود.

نيازهایی همچون امنيت روانی و اجتماعی بر افکار ،باورها،

رضایت از زندگی ،رضایت اجتماعی ،فضای باز ارتباطات

رفتار و نظام ارزشی انسان -ازجمله گرایش به خرافات-

اجتماعی ،حمایت از نظم اجتماعی موجود و درنهایت ،اعتماد

تأثيرگذار است (زارع شاهآبادی و ترکان 333 :3187 ،و  .)337با

به یکدیگر ،که همگی به هم وابسته هستند ،نشانههای

توجه به نظریههای مطرحشده ،مدل نظری پژوهش بهصورت

نگرشهای مثبت به جهانی را تشکيل میدهند که شخص در

ذیل ترسيم میشود:

تأثير میگذارد

(2016: 10

آن زندگی میکند .جالبتر از همه ،این واقعيت است که به
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اعتماد اجتماعی

احساس سعادتمندی

امنیت اقتصادی

امنیت

امنيت

اجتماعی

روانی

گرایش به

اميد به آینده

خرافات

امنیت جانی

اعتمادبهنفس

متغيرهای
زمينهای

مقطع تحصيلی

جنسيت

وضعيت اشتغال

قوميت
شکل -1مدل نظری پژوهش

همانگونه که در مدل مشخص شده است ،بين ابعاد

روششناسی پژوهش

مختلف امنيت روانی (احساس سعادتمندی ،اميد به آینده و

روش پژوهش حاضر ،پيمایش از نوع همبستگی بوده است.

اعتمادبهنفس) با گرایش به خرافات و همچنين ابعاد امنيت

جامعۀ آماری شامل کليۀ دانشجویان دانشگاه اصفهان از تمامی

اجتماعی (اعتماد اجتماعی ،امنيت اقتصادی و امنيت جانی) با

رشتهها و هر سه مقطع تحصيلی (کارشناسی ،ارشد و دکترا)

گرایش به خرافات ،ارتباط نشان داده شده است .متغيرهای

است.

از ميان

زمينهای نيز بهعنوان متغيرهای پایهای و تأثيرگذار بر متغير

37120دانشجوی دانشگاه اصفهان از  37دانشکدۀ ادبيات (با

وابسته آورده شدهاند.

 3288نفر دانشجو) ،تربيتبدنی ( 721نفر) ،علومتربيتی

نمونۀ مدنظر به

شيوۀ سهميهای

( ،)3299زبان ( ،)3798علوم ( ،)7310اقتصاد ( ،)7389فنی –
فرضیههای پژوهش

مهندسی ( ،)3997اهلبيت ( )390و موارد دیگر انتخاب

فرضیۀ کلی

شدهاند .مالک سهميهبندی نيز براساس جنسيت و مقطع

بين احساس امنيت روانی و اجتماعی و ميزان گرایش به

تحصيلی است که جزیيات آن در جدول ذیل آمده است:

خرافات ،رابطه وجود دارد.
فرضیههای فرعی
 .3بين احساس امنيت روانی و گرایش به خرافات در هر
گروه از متغيرهای زمينهای (جنسيت ،اشتغال ،تحصيالت و
قوميت) تفاوت وجود دارد.
 .7بين احساس امنيت اجتماعی و گرایش به خرافات در هر
گروه از متغيرهای زمينهای (جنسيت ،اشتغال ،تحصيالت و
قوميت) تفاوت وجود دارد.

جدول  -2سهیمهبندی براساس جنسیت و مقطع تحصیلی
تعداد

مقطع تحصیلی

جنسیت

0277

کارشناسی

زن

1902

کارشناسی

مرد

3892

کارشناسی ارشد

زن

3033

کارشناسی ارشد

مرد

072

دکترا

زن

022

دکترا

مرد

حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده
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است و برابر با  120نفر است و بر همين اساس799 ،

است .برای تعيين روایی پرسشنامه از اعتبار محتوا و برای

پرسشنامه توزیع و درنهایت 128 ،پرسشنامه گردآوری شد.

تعيين پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
درپایان ،پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار
n

SPSS

تجزیهوتحليل شدند .هر کدام از گویهها با طيف ليکرت کامالً
موافقم ( ،)0موافقم ( ،)7تا حدودی ( ،)1مخالفم ( )7و کامالً
مخالفم ( )3سنجيده شده است.

n

روش گردآوری دادهها ،پرسشنامۀ محققساخته بوده
جدول  -3ضرایب آلفای کرونباخ
متغیرها /مؤلفهها

تعداد گویه

مقدار آلفای

بار عاملی

کرونباخ

KMO

آزمون بارتلت

درجه آزادی

احتمال
معناداری

امنيت روانی

30

97223

97027

29770

177

97993

امنيت اجتماعی

37

97270

97007

08871

177

97973

گرایش به خرافات

31

97200

97003

09870

770

97910

احساس سعادتمندی

0

97289

97080

09277

83

97993

اميد به آینده

1

97271

97070

29070

397

97977

اعتمادبهنفس

0

97227

97097

23770

390

97993

اعتماد اجتماعی

9

97200

97020

09779

89

97997

امنيت اقتصادی

7

97213

97073

29770

793

97972

امنيت جانی

7

97272

97007

23377

89

97970

با توجه به نتایج جدول ،مقدار آزمون KMOبـرای متغيـر

می شـود ،تفکيـک عامـلهـا بـهدرسـتی انجـام شـده اسـت و

وابسته برابر با ( )97003به دست آمد که بين صفر تا یک است

پرسش های مندرج در هر عامل ،با همدیگر همبستگی

دارنـد.

و هرچقدر به یک نزدیکتر باشـد ،بـه همـان مقـدار ،پایـایی

بهطور خالصه ،عامل های اسـتخراجشـده در ایـن مطالعـه ،بـا

نمونه بيشتر است .نتيجۀ آزمون بارتلـت برابـر بـا ( )09870در

انتظارات نظری پژوهشگر ،منطبق است و گویهها با بار عاملی

سطح خطای ( )97910به دست آمده است .برای متغير مستقل

مناسب ازلحاظ نظری و تجربی ،تأیيد میشوند.

احساس امنيت روانی ،مقدار آزمون  KMOبرابـر بـا ()97027
است و مقدار آزمون بارتلت ،برابر بـا ( )29770سـطح خطـای

متغیرهای پژوهش

( )97993به دست آمده اسـت .همچنـين بـرای متغيـر مسـتقل

در جدول ذیل به تعریف مفهومی و عملياتی متغيرهای مستقل

احساس امنيت اجتماعی مقدار آزمون KMOبرابر بـا ()97007

و وابسته پژوهش توجه شده است که به همراه گویهها در این

است و مقدار آزمون بارتلت ،برابر بـا ( )08871سـطح خطـای

جدول تنظيم شدهاند:

( )97973به دست آمده است .همچنين هر کدام از مؤلفهها بـا
سطح خطای کمتـر از  ،9790معنـادار هسـتند و نتيجـه گرفتـه
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جدول  -4تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

متغير /

تعریف مفهومی

تعریف عملياتی

گویهها

مؤلفهها

مؤلفه
احساس
امنيت
روانی

امنيت روانی ،حالتی
از احساس آرامش
درونی انسان است که
«به افراد توانایی
بر
تا
میدهد
راهکارهای مشکالت
شوند»
متمرکز
(شمس و خليجيان،
.)12 :3187

ميزان احساس امنيت
روانی با سنجش ابعاد
احساس سعاتمندی ،اميد
به آینده ،اعتمادبهنفس و
چگونگی ارتباط با
دیگران سنجيده میشود.

احساس
امنيت
اجتماعی

اجتماعی،
امنيت
نگران تهدیداتی است
که به هویت جامعه،
میکنند
تعرض
(روی)081 :3197 :3؛
یعنی دربارۀ تهدیدات
و آسيبپذیریهایی
است که بر الگوهای
هویت اجتماعی و
فرهنگ اثر میگذارند
( Buzan, 1991:
 )447و به بقای
گروههای اجتماعی
توجه دارد (روی،
.)03 :3197

امنيت اجتماعی با اعتماد
اجتماعی ،امنيت جانی و
امنيت اقتصادی سنجيده
میشود.

احساس
سعادتمندی

اميد به آینده

اعتمادبهنفس

اعتماد اجتماعی

امنيت اقتصادی

تاکنون زندگی برایم منصفانه رقم خورده است.
در کار و حرفه یا تحصيل خود موفق بودهام.
در زندگیام ،احساس خوشبختی میکنم.
در زندگی بهاندازۀ کافی از من قدردانی شده است.
همواره احساس سالمت و نيرو میکنم.
احساس میکنم ،زندگی باری پرمشقت است.
به آینده اميدوارم و میتوانم از پس مسير زندگی و سختیهایش،
بهخوبی برآیم.
معموالً به مسائل خوشبين هستم.
نگرانی دربارۀ آینده ،ذهن مرا مشغول کرده است.

احساس میکنم دنيا با من عادالنه رفتار نکرده است.
معموالً احساس میکنم چيزی بر وفق مراد نيست.
اغلب مواقع ،احساس بیتابی میکنم.
همواره ،احساس اعتمادبهنفس میکنم.
هميشه در محيطهای جدید و کنار افراد جدید ،راحت میتوانم
ارتباط برقرار کنم و با دیگران بهخوبی کنار میآیم.
برای امنيت بيشتر ،از ساعت  39شب به بعد بيرون نمیروم.
ماشينهای مسافرکش شخصی ،امنيت الزم را برای تردد ندارند.
بهتر است از دوستی با افراد غریبه خودداری کرد.
برای شرکتکردن در تجمعات شلوغ همگانی مانند جشنهای
خيابانی ،راهپيماییها ،اعتراضات و غيره ،احساس ناامنی میکنم.
معموالً در گفتن رازهای زندگیام به دوستان ،آشنایان و همکاران
اعتماد میکنم.
معتقدم در روابط با افراد نباید زیاد سخت گرفت و با دوستان،
همکاران و آشنایان ،ارتباط صميمی و رفتوآمد برقرار کرد.
در سپردن بچهها و یا منزل موقع مسافرت و ...به همسایهها اعتماد
میکنم.
همسایههای خود را قابل اعتماد میدانم.
در معامله با مردم و بیشيله پيلهبودن آنها اعتماد دارم.
از حمل مقدار زیادی پول نقد و جواهرات ،خودداری میکنم.
در قرضدادن پول یا یکی از وسایل منزل به همسایهها اطمينان
چندانی ندارم.
اعتماد چندانی به صداقت تبليغکنندگان کاالها ندارم.
به نيروهای قضایی و پليسی نسبت به برخورد قاطعانه با مجرمان،

امنيت جانی

اعتماد دارم.
در جامعه احساس امنيت جانی دارم.

Ruy

1
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متغير /

تعریف عملياتی

تعریف مفهومی

333

گویهها

مؤلفهها

مؤلفه
گرایش به

باورها و گزارههایی

ميزان گرایش افراد به

خرافات

راجع به ماهيت و

باورهای

در

نيروهای حاکم بر

کارهای روزمره

انسان،

طبيعت

خرافی

اسپند دودکردن یا شکستن تخممرغ در دفع چشمزخم ،تأثير دارد.
انداختن سفره در رفع بال تأثيرگذارند.
بعد از عطسهکردن ،نياز به صبر در انجام کار هست.
گاهی اوقات ،شياطين یا اجنه روح افراد را تسخير میکنند.

و

هستی است که در

آبریختن پشت سر مسافر ،برای سالمبرگشتنشان ،خوب است.

نظام تفکر و در

استخارهگرفتن در انجام امور ،یاریرسان هستند.

مناسک و آیينهای

بعضیها با کفبينی ،قدرت خواندن شخصيت ،گذشته و آیندۀ افراد را دارند.

جمعی و در اعمال و

شانس در زندگی ،نقش بسيار مهمی دارد.

سبک زندگی روزمره

بعضی روزها بدیمن و بعضی از روزها خوشیمناند.

خود را نشان میدهد

شخصيت افراد به طالع ماه تولدشان بسيار نزدیک است.

(ربيعی.)99 :3183 ،

قسمت هر کس از قبل ،تعيين شده است.
هر اتفاقی در زندگی انسان از کارهایی است که وی انجام میدهد و ربطی به خوش
شانسی و بدشانسی ندارد.
بخت و اقبال هر کس در دست خودش و بسته به تالشش است.

یافتههای پژوهش

پژوهش شرکت کردهاند ،به تفکيک جنسيت ،مقطع ،قوميت و

بخش توصيفی :تعداد و درصد فراوانی دانشجویانی که در این

وضعيت اشتغال در جدول ذیل آمده است.

جدول  -5تعداد پاسخگویان به تفکیک جنسیت ،مقطع ،قومیت و وضعیت اشتغال
درصد فراوانی

فراوانی

زنان

00%

739

فارس

مردان

77%

300

لر

3170%

کارشناسی

0778%

710

ترک

878%

12

ارشد

7873%

398

کرد

772%

32

دکتری

979%

19

عرب

7%

30

شاغل

30%

00

سایر اقوام

073%

77

بيکار

90%

138

با توجه به جدول مذکور ،بيشترین پاسخگویان را
دانشجویان مقطع کارشناسی ،افراد بيکار و قوميت فارس

درصد فراوانی

فراوانی

0770%

777
09

تشکيل میدهند.
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جدول -6توزیع درصد فراوانی پاسخگویان برحسب مؤلفههای متغیر وابسته و مستقل
مؤلفه
گرایش به خرافات
امنيت روانی
امنيت اجتماعی
احساس سعادتمندی
اميد به آینده
اعتمادبهنفس
اعتماد اجتماعی
امنيت اقتصادی
امنيت جانی

مقادیر

زیاد

تا حدودی

کم

فراوانی

397

329

80

درصد

7277%

72770%

70717%

فراوانی

91

380

82

درصد

77731%

07%

70792%

فراوانی

99

793

90

درصد

71770%

0170%

77787%

فراوانی

399

308

89

درصد

7979%

70790%

70731%

فراوانی

81

300

332

درصد

7779%

77%

1377%

فراوانی

393

383

91

درصد

70781%

09781%

77731%

فراوانی

98

388

92

درصد

71721%

01790%

7177%

فراوانی

80

397

329

درصد

70717%

7277%

72770%

فراوانی

773

391

03

درصد

09781%

72770%

3170%

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

73773

7773

31

00

79791

372

30

20

17700

3777

37

29

38781

3781

0

19

2789

-3797

1

30

39720

9720

0

19

79791

9791

9

79

9721

-1772

7

79

9789

7789

7

39

نتایج جدول  0نشان میدهد با توجه به ميانگين ،بيشتر

اعتمادبهنفس ،ميانگين بهدستآمده ،بيشتر از ميزان متوسط

دانشجویان به ميزان متوسط (تاحدودی) به خرافات گرایش

است؛ اما ميانگين اميد به آینده ،کمتر از حد متوسط است

دارند .همچنين بيشتر دانشجویان به ميزان متوسط (تاحدودی)

(انحراف معيار )-3797؛ یعنی در بين دانشجویان ،احساس

احساس امنيت روانی میکنند .دربارۀ امنيت اجتماعی نيز

اميد به آینده از دو مؤلفۀ دیگر ،کمتر است .همچنين با توجه

بيشتر دانشجویان به ميزان متوسط (تاحدودی) احساس امنيت

به ميانگين و انحراف معيار ،مؤلفۀ اعتماد اجتماعی در حد

اجتماعی دارند .مقایسۀ احساس امنيت روانی و اجتماعی

متوسط و امنيت جانی بيشتر از حد متوسط است؛ اما مؤلفۀ

نشان میدهد احساس امنيت اجتماعی ،کمی بيشتر از احساس

امنيت اقتصادی ،کمتر از ميانگين متوسط است (انحراف معيار

امنيت روانی است .دربارۀ مؤلفههای احساس سعادتمندی و

.)-1772
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جدول  -7نتایج آزمون مقایسۀ میانگین میزان احساس امنیت روانی و اجتماعی و گرایش به خرافات برای متغیرهای جنسیت و وضعیت اشتغال
متغیرها

مقوله

جنسيت

وضعيت

احساس امنیت روانی

احساس امنیت اجتماعی

میانگین

t

sig

زن

71789

973

9799

مرد

17799

شاغل

10771

میانگین
79770

Sig
9799

37777

79702

میانگین

T

sig

01773

9719

9799

77791
17700

اشتغال

3777
بيکار

t

گرایش به خرافات

9793

79791

8779

1877

9799

78787

8702

9799

77717

با توجه به جدول  ،2ميانگين احساس امنيت روانی برای

گرایش بيشتری به خرافات دارند .دربارۀ وضعيت اشتغال،

پسران بيشتر از دختران است و ميزان احساس امنيت اجتماعی

افراد شاغل ،احساس امنيت روانی و احساس امنيت بيشتری

بين دانشجویان پسر بيشتر از دختران است .ميانگين گرایش به

در مقایسه با افراد بيکار دارند و گرایش افراد بيکار به

خرافات نيز برای دختران بيشتر از پسران است؛ یعنی دختران،

خرافات ،بيشتر از افراد شاغل است.

جدول -8نتایج آزمون تحلیل واریانس میزان احساس امنیت روانی و اجتماعی و میزان گرایش به خرافات برای متغیرهای مقطع و قومیت
متغیرها

مقوله

مقطع

احساس امنیت روانی
میانگین

تحصيلی

قوميت

F

Sig

احساس امنیت اجتماعی
میانگین

کارشناسی

70707

11703

ارشد

19792

10707

7773

9793

F

Sig

گرایش به خرافات
میانگین
09701

1777

9790

79700

دکترا

11789

12737

17739

فارس

17700

19707

78729

ترک

78702

لر

70781

3787

9797

19771

F

sig

0790

72772

9797

01771

0711

1798

9799

9793

09700

با توجه به جدول 9ميزان گرایش به خرافات در

از سایر افراد است .امنيت اجتماعی در قوم فارس ،بيشتر از

دانشجویان مقطع کارشناسی ،بيشتر از سایر دانشجویان و در

سایر اقوام است و دربارۀ امنيت اجتماعی مقاطع تحصيلی با

قوميت لر و ترک بيشتر از فارس است .همچنين ميزان

توجه به ( )sig=0.06تفاوت معنیداری بين مقاطع مختلف

احساس امنيت روانی در مقطع دکترا و قوميت فارس ،بيشتر

وجود ندارد.
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جدول -9شدت رابطه و سطح معناداری بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
متغیر  /مؤلفه

متغیر

شدت

سطح

نوع آزمون

مستقل

وابسته

رابطه

معناداری

همبستگی

-97132

9793

پيرسون

مستقيم و معکوس

-97370

9793

پيرسون

مستقيم و معکوس

احساس امنيت روانی
احساس امنيت اجتماعی
جنسيت

ميزان گرایش به

97109

قوميت

خرافات

9791

نوع رابطه

آزمون t

غيرمستقيم

77913

9773

آزمونF

غيرمستقيم

اشتغال

97717

9791

آزمونt

غيرمستقيم

مقطع تحصيلی

0723

97370

آزمون F

غيرمستقيم

با توجه به جدول  ،8رابطۀ متغيرهای مستقل با متغير به

مستقل باید بر متغير وابسته تأثير داشته باشند .متغير ميانجی

صورت جداگانه آمده است .رابطۀ امنيت روانی با گرایش به

باید بر متغير وابسته در رگرسيونی از متغيرهای مستقل و

خرافات با شدت ( ،)-97132و رابطۀ امنيت اجتماعی با

متغير ميانجی بر متغير وابسته تأثير داشته باشد (

خرافات با شدت ( )-97370تأیيد میشود ،این روابط

.)Kenny, 1986

& Baron

بهصورت مستقيم و معکوس است؛ به این صورت که امنيت

در ابتدای تحليل دادهها ،اثر کل یعنی رابطۀ امنيت روانی

روانی و امنيت اجتماعی ،بهطور مستقيم بر گرایش به خرافات

و امنيت اجتماعی با ميزان گرایش به خرافات محاسبه شد.

اثر میگذارد؛ ولی این اثر ،منفی است؛ یعنی هرچه ميزان

نتيجه نشان میدهد این رابطه با ضریب  -97701و سطح معنی

امنيت روانی و امنيت اجتماعی افزایش پيدا کند ،ميزان گرایش

داری 88درصد معنیدار است؛ یعنی با افزایش امنيت روانی و

به خرافات کاهش مییابد.

امنيت اجتماعی ،ميزان گرایش به خرافات کاهش مییابد؛ به

رابطۀ متغيرهای زمينهای (جنسيت ،قوميت ،اشتغال و

بيان دیگر ،افرادی که احساس امنيت بيشتری دارند ،کمتر به

مقطع تحصيلی) بر گرایش به خرافات نيز غيرمستقيم است.

خرافات گرایش پيدا میکنند و به باورهای خرافی اعتقادی

متغيرهای زمينهای در این پژوهش ،متغير ميانجی در نظر

ندارند.

گرفته شدهاند .جنسيت با شدت ( )97109و اشتغال با شدت
( )97717بر ميزان گرایش به خرافات مؤثر است .رابطۀ قوميت
و مقطع تحصيلی با گرایش به خرافات با سطح معنیداری

جدول  -11رابطۀ متغیرهای احساس امنیت روانی و امنیت اجتماعی و
گرایش به خرافات
R

R-sq

F

P

( )9773و ( ،)97370تأیيد نشد.

-97701

9790

0772

9793

آمار استنباطی

در ادامۀ تحليل ،متغيرهای زمينهای بهعنوان متغير ميانجی

برای آزمون فرضيههای پژوهش از تحليل ميانجی3در برنامۀ
پروسس ( )processنرمافزار  spssاستفاده شده است .در بيشتر
پژوهشها برای آزمون اثر ميانجی متغيرها از رویکرد بارون و
کنی استفاده میکنند .براساس رویکرد بارون و کنی ،متغيرهای
Moderation Analysis

1

در نظر گرفته میشوند .تحليل ميانجی نشان میدهد متغيرهای
زمينهای (قوميت ،جنسيت ،اشتغال و مقطع تحصيلی) بر رابطۀ
دو متغير تأثير دارد و میتواند شدت رابطه را کم و زیاد یا
مثبت و منفی کند؛ یعنی ميزان رابطۀ احساس امنيت و ميزان
گرایش به خرافات با ورود متغيرهایی مانند جنسيت و قوميت
تغيير میکند .مدل ميانجی ،چگونگی یا چرایی رابطۀ دو متغير
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را توصيف میکند .در این مدل ،فرض بر این است که متغير

مطرح میشود؛ بنابراین باید آثار مستقيم ،غيرمستقيم و اثر کل

ميانجی بهعنوان رابط متغير مستقل یا پيشبين و متغير وابسته

بررسی شوند .متغير ميانجی ،متغيری است که برای رابطۀ

یا مالک قرار میگيرد و بر رابطۀ متغيرهای مستقل و وابسته

متغير پيشبين و مالک ،دليل ارائه میکند

اثر میگذارد .با ورود متغير ميانجی به مدل ،اثر غيرمستقيم

.)1986:1176

(جنسیت ،قومیت ،اشتغال ،مقطع

( Baron and Kenny,

متغيرهای ميانجی

تحصیلی)

متغير وابسته

متغيرهای مستقل

امنیت روانی

اعتقاد به خرافات

امنیت اجتماعی
شکل  -2مدل پژوهش باتوجه به متغیر میانجی

یکی از شرطهای تأیيد ميانجیبودن متغير ،این است که

گرایش به خرافات در زنان و مردان متفاوت است) تأیيد

رابطۀ متغير مستقل و متغير ميانجی معنادار باشد؛ یعنی اگر

میشود .به این ترتيب ،برای سایر متغيرهای ميانجی آزمون

رابطۀ احساس امنيت روانی و جنسيت ،معنادار باشد ،جنسيت،

انجام میشود تا فرضيهها رد یا تأیيد شود .جنسيت را متغير

متغير ميانجی در نظر گرفته میشود که در این صورت ،فرضيه

ميانجی در نظر میگيریم .تحليل دادهها در برنامۀ پروسس،

(رابطۀ احساس امنيت روانی و امنيت اجتماعی و ميزان

جدول ذیل را نشان میدهد.

جدول  -11اثر متغیرهای تعاملی جنسیت با امنیت روانی و اجتماعی
متغیر

t

ضریب

p

متغیر

Effect

t

P

غیراستاندارد
()coeff
جنسيت

37702

77372

9791

امنيت روانی

0793

17102

97993

امنيت اجتماعی

0707

7717

9799

 int-1اثر متغير تعاملی جنسيت و امنيت

-7701

-3739

9791

زن
مرد

07937
77912

17910
3770

97993
97999

با توجه به جدول ،اثر متغيرهای تعاملی جنسيت و امنيت

و امنيت اجتماعی با گرایش به خرافات در زنان و مردان،

روانی و اجتماعی ،رابطۀ معناداری ( )p<0.05را نشان میدهد؛

رابطۀ معنیدار را نشان میدهد و این رابطه در زنان ،قویتر

بنابراین ،متغير جنسيت بهعنوان متغير ميانجی تأیيد میشود و

است.

نشان میدهد رابطۀ امنيت و خرافات در بين زنان و مردان،
متفاوت است .همچنين مقدار  tبرای زنان ،برابر با  17910و
در مردان ،برابر با 3770است .بر این اساس ،رابطۀ امنيت روانی

متغير قوميت را متغير ميانجی در نظر میگيریم که نتایج
تحليل در جدول ذیل آمده است.
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جدول  -12اثر تعاملی متغیر قومیت با احساس امنیت روانی و اجتماعی
متغیر

T

ضریب

P

متغیر

effect

p

T

غیراستاندارد
()coeff
قوميت

1708

7791

9799

لر

2799

0717

9797

امنيت روانی

-3700

-7709

97993

ترک

0771

1739

9799

امنيت اجتماعی

-7713

-7717

9793

فارس

1798

3727

9799

 int-1اثر متغير تعاملی جنسيت و امنيت

7792

7731

9797

سایر

-0771

1717

9778

با توجه به جدول ،اثر متغيرهای تعاملی قوميـت و امنيـت

اطمينان تأیيد شد .دربارۀ سایر قوميتها این رابطه تأیيد نشـد؛

روانی و اجتماعی ،رابطۀ معناداری ( )p<0.05را نشان می دهد؛

بنابراین ،رابطۀ احساس امنيت روانی و اجتماعی و گرایش بـه

بنابراین ،متغير قوميت بهعنوان متغير ميانجی تأیيد مـی شـود و

خرافات در قوميتهای مختلف ،متفاوت است و این رابطه به

نشان می دهد رابطۀ امنيت روانی و اجتماعی و خرافات در بين

ترتيب در قوميت های لـر ،تـرک و فـارس بيشـترین ميـزان را

قوميت های مختلف متفاوت است .در قوم لر ،رابطـۀ امنيـت و

دارد؛ یعنی در قوم لـر ،ميـزان گـرایش بـه خرافـات بـه علـت

گرایش به خرافات با ميزان  )0717( tو با  80درصد ،اطمينـان

کمتربودن احساس امنيت روانی و اجتماعی ،بيشتر است.
متغير وضعيت اشتغال را متغير ميانجی در نظر مـی گيـریم

تأیيد شد .بعد از آن ،در قوم ترک ،این رابطه با ميـزان ()1739

که نتایج تحليل در جدول ذیل آمده است.

و در قوم فارس ،این رابطه بـا ميـزان ( )3727و بـا  80درصـد

جدول  -13اثر تعاملی متغیر وضعیت اشتغال با احساس امنیت روانی و اجتماعی
متغیر

ضریب

t

p

متغیر

t

effect

p

غیراستاندارد
()coeff
وضعيت اشتغال

0778

972

9791

امنيت روانی

1779

7701

9799

امنيت اجتماعی

0729

7780

99/9

 int-1اثر متغير تعاملی جنسيت و امنيت

7792

070

9797

شاغل
بيکار

7737
0798

3789
072

97771
9797

با توجه به جدول ،اثر متغيرهای تعاملی اشتغال و امنيت

بيکار است در افراد بيکار بهعلت کمتربودن احساس امنيت

روانی و اجتماعی ،رابطۀ معناداری ( )p<0.05را نشان میدهد؛

روانی و اجتماعی ،ميزان گرایش به خرافات بيشتر است؛ اما

بنابراین ،متغير اشتغال بهعنوان متغير ميانجی تأیيد میشود و

در افراد شاغل ،ميزان گرایش به خرافات ،رابطهای با احساس

نشان میدهد رابطۀ امنيت روانی و اجتماعی و خرافات در بين

امنيت روانی و اجتماعی آنها ندارد و ممکن است عوامل

افراد شاغل و بيکار متفاوت است .رابطۀ امنيت روانی و

دیگری باعث افزایش گرایش به خرافات باشد.

گرایش به خرافات در افراد بيکار با ميزان  )072( tو حداقل
 80درصد اطمينان تأیيد شد؛ اما این رابطه دربارۀ افراد شاغل
تأیيد نشد که نشاندهندۀ تفاوت این رابطه در افراد شاغل و

متغير مقطع تحصيلی را متغير ميانجی در نظر میگيریم
که نتایج تحليل در جدول ذیل آمده است.
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جدول  -14اثر تعاملی متغیر مقطع تحصیلی با احساس امنیت روانی و اجتماعی
متغیر

t

ضریب

effect

p

p

t

غیراستاندارد
()coeff
مقطع تحصيلی

87317

0723

9797

کارشناسی

87107

7797

97999

امنيت روانی

07937

17102

97999

ارشد

27717

7731

97973

امنيت اجتماعی

07837

77017

97999

دکتری

77837

1700

97773

 int-1اثر متغير تعاملی مقطع و امنيت

77731

77109

9797

با توجه به جدول ،اثر متغيرهای تعاملی مقطع تحصيلی و
امنيت روانی و اجتماعی ،رابطۀ معناداری ( )p<0.05را نشان
میدهد؛ بنابراین ،متغير مقطع تحصيلی بهعنوان متغير ميانجی
تأیيد میشود و نشان میدهد رابطۀ امنيت روانی و اجتماعی و
گرایش به خرافات در بين مقاطع مختلف تحصيلی ،متفاوت
است .رابطۀ امنيت روانی و اجتماعی و گرایش به خرافات
دربارۀ مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بهترتيب با ميزان

t

 7797و  7731تأیيد و در مقطع دکتری با توجه به ميزان

p

تأیيد نشد؛ یعنی تفاوت این رابطه در مقاطع تحصيلی مختلف،

کارشناسی نشان میدهد و با افزایشیافتن ميزان تحصيالت،
ميزان گرایش به خرافات کاهش مییابد.
نتایج رگرسیون
برای بررسی ميزان تأثير هر یک از متغيرها بر ميزان گرایش به
خرافات از رگرسيون همزمان ( )Enterاستفاده شد .تکنيک یا
روش رگرسيون همزمان ،رویکردی در انتخاب متغيرهاست
که در آن از کليۀ متغيرهای واردشده در یک مرحله در تعيين
رگرسيون استفاده

میشود.

متفاوت است و بيشترین گرایش به خرافات را در مقطع
جدول -15نتایج رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان بین متغیرهای مستقل و میزان گرایش به خرافات
متغیرهای مستقل

ضرایب معیارنشده

ضرایب
معیارشده

C0llinearitty
ststistics

T

R

2

R

sig
Tolerance
B

خطای معیار

VIF

Beta

احساس امنيت روانی

97378

97371

97392

9700

9799

0.782

1.034

احساس امنيت اجتماعی

9781

97309

97339

2737

9799

0.734

1.128

جنسيت

-97981

97370

-97110

27980

9799

0.845

1.012

وضعيت اشتغال

-97790

97989

-97398

77780

9797

0.712

1.197

0.475

0.225

تحليل رگرسيون ميزان گرایش به خرافات نشان داد چهار

و وضعيت اشتغال در مدل رگرسيونی باقی مانده است که

متغير مستقل احساس امنيت روانی ،امنيت اجتماعی ،جنسيت

ضریب همبستگی چندگانۀ آن با ميزان گرایش به خرافات
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 97720و ضریب تعيين تعدیلشده برابر با  97770به دست

 973یا  VIFبزرگتر از  39باشد ،مدل رگرسيونی از مشکل

آمده است .این ضریب نشان میدهد با استفاده از واریانس

همخطی رنج میبرد؛ درحالیکه در جدول خروجی  SPSSهر

ترکيب خطی متغيرهای مستقل موجود در معادلۀ رگرسيونی،

دو این شاخصها نشاندهندۀ نبود همخطی هستند.

 7770درصد از واریانس گرایش به خرافات را میتوان توضيح

نتایج اصلی رگرسيون نشان میدهد از ستون  Bبهعنوان

داد .همچنين هر ضریبی که  Betaبزرگتری دارد ،در مدل

ضریب برای پيشبينی مقدار  Yدر معادلۀ رگرسيون استفاده

رگرسيونی از اهميت بيشتری نيز برخوردار است .به این

شده است .فرمول عمومی معادلۀ رگرسيون چندگانه عبارت

ترتيب ،مشخص میشود متغير جنسيت

است از:

)(Beta = 0.336

بهترین متغير برای پيشگویی متغير وابسته است .بر این اساس،

براساس

متغيرهای بعدی بهترتيب ،احساس امنيت اجتماعی با
مقدار ) ،(Beta =0.110وضعيت اشتغال با مقدار

)Y = a + (b1X1) + (b2 X2)+ … +(bnXn
مقادیر ستون  Bمعادلۀ رگرسيون بهشرح ذیل

نوشته میشود:

Beta=0.109

)Y = 0.107 + (0.110 + (-0.336) + (-0.109

و امنيت روانی با مقدار  Beta=0.107است .بقيۀ تغييرات

با استفاده از مدل تحليل مسير نيز متغيرهای مستقلی که

متغير ميزان گرایش به خرافات بهعلت پيچيدگی و چندبعدی

بر مبنای مدل نظری ،تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم بر متغير

بودن متغير وابسته ناشی از تأثير عوامل دیگری است که در

ميزان گرایش به خرافات نداشتند ،بهترتيب ،محاسبه شدند.

اینجا بررسی نشدهاند .اگر مقدار  Toleranceیا ميزان تحمل از
جدول  -16اثر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (گرایش به خرافات)
متغیر مستقل

متغیر

اثر مستقیم

اثر کل

اثر غیرمستقیم

وابسته
امنيت روانی
امنيت اجتماعی
جنسيت
وضعيت شغلی

گرایش به
خرافات

97392

-

97392

97339

-

97339

97109
-

97082*97109=97730

97109+97730=97020

97717+97329=9713

97717+97329=9713
جنسیت

97109

گرایش به خرافات

97392

97082
97730

امنیت روانی
97717

97339
امنیت اجتماعی

97329

وضعیت شغلی

شکل - 3مدل تحلیل مسیر

متغير جنسيت با امنيت روانی به ميزان ( )97082و امنيت

ميزان ( )97109اثر مستقيم دارد .متغير وضعيت شغلی بر امنيت

اجتماعی به ميزان ( )97730و بر متغير گرایش به خرافات با

روانی با ميزان ( )97717و بر امنيت اجتماعی با ميزان ()97329
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اثر مستقيم و بر گرایش به خرافات به ميزان ( )9713اثر

نااطمينانی به آینده ،نبود احساس خوشبختی و دیگر ابعاد خرد

غيرمستقيم دارد .متغير امنيت روانی به ميزان ( )97392و متغير

احساس امنيت روانی و امنيت اجتماعی را داشتند ،بيشترین

امنيت اجتماعی به ميزان ( )97339بر گرایش به خرافات ،اثر

ميزان گرایش به خرافات را نيز از خود نشان دادند .همچنين

مستقيم دارند .متغيرهای مقطع تحصيلی و قوميت بهعلت

نتایج پژوهش نشان میدهند متغيرهای جنسيت ،قوميت،

اینکه تأثير معناداری بر گرایش به خرافات ندارند ) (p>0/05از

وضعيت اشتغال و مقطع تحصيلی بهعنوان متغير ميانجی تأیيد

مدل تحليل مسير حذف شدند.

میشوند؛ یعنی متغيرهای زمينهای نامبرده بر رابطۀ امنيت
روانی و اجتماعی و گرایش به خرافات تأثير میگذارند.

بحث و نتیجه

دربارۀ جنسيت ،این رابطه در زنان قویتر است .این یافتۀ

گرایش به خرافات و حيات آن در عصر حاضر ،همواره محل

پژوهش با نتيجۀ پژوهش شایهونگ ( ،)7998افشانی

بحث و پژوهش از دیدگاههای متفاوت بوده است .درواقع،

( ،)3190صفایی ( )3198و زارع و عمادی ( )3187همسویی

آنچه موجب اهميت این موضوع شده است ،حيات این باورها

دارد .همچنين در این پژوهش مشخص شد قوميت نيز به

در ميان قشرهای متفاوت ،با اشکال گوناگون در عصری است

عنوان متغير ميانجی ،نقش تأثيرگذار در گرایش به خرافات

که با نامهای چون عصر انفجار اطالعات ،انقالبهای علمی،

دارد که نتيجۀ پژوهش صفایی و همکاران ( )3198و زارع و

صنعتی و غيره شناخته میشود .اگر انسان در بدو تاریخ،

همکاران ( )3187نيز با این نتيجه همسوست .همچنين یافتۀ

بهعلت ناآشنایی با محيط و نبود پيشرفتهای تکنولوژیکی و

پژوهش مبنی بر تأثير احساس امنيت بر گرایش به خرافات نيز

غيره برای پاسخ به ناکامیها و احساس ناامنی از محيط

با پژوهش صفایی و همکاران مطابقت دارد .متغير مقطع

زندگی خویش ،به خرافات گرایش داشت ،در عصر حاضر،

تحصيلی نيز بهعنوان متغير تأثيرگذار نشان داد با افزایش ميزان

این ناامنی ،جای خود را به ابعاد دیگری از احساس ناامنی

تحصيالت ،گرایش به خرافات کاهش مییابد و این نتيجه با

همچون احساس ناامنی اجتماعی ،روانی ،اقتصادی ،فرهنگی و

پژوهش صفایی ( ،)3198زارع ( )3189و ربيعی ()3180

غيره داده است .گرایش به خرافات در بسترهای مختلف و

همسویی دارد.

زمينهها و علل گرایش به آن در زمان ،مکان و اقشار مختلف

اینگلهارت نيز در پردازش نظریۀ خود بيان میکند که

به شيوههای گوناگون دستیافتنی است .با این اوصاف ،آنچه

نبود احساس امنيت اجتماعی بر ميزان ارزشها و کنشهای

در پژوهش اهميت دارد ،مطالعۀ احساس امنيت روانی و

سنتی افراد میافزاید که تحت فشارهای روانی و احساس

امنيت اجتماعی بر گرایش به خرافات ،در ميان دانشجویان

خطر ،این ارزشها و کنشهای سنتی ،نمود بيشتری مییابند.

است که بهعنوان قشر تحصيلکردۀ هر جامعهای ،انتظار

همچنين ،همانگونه که مازلو بيان میدارد ،چنانچه نيازهای

کنشهای منطقیتری از آنها میرود .بر همين اساس ،هدف

انسان ازجمله نيازهای جسمانی ،امنيت ،عشق ،عزت نفس و

پژوهش حاضر ،آگاهی از ميزان گرایش به خرافات در ميان

خودشکوفایی برآورده شوند ،تأثير آنها در باورها ،افکار ،افعال

دانشجویان و تأثير احساس امنيت روانی و امنيت اجتماعی بر

و کردار دیده میشود (زارع شاهآبادی و ترکان 333 :3187 ،و .)337

آنها بوده است.

بدینترتيب ،گرایش به خرافات ،که از ارزشها ،کنشهای

نتایج نشان میدهند متغير احساس امنيت روانی و

سنتی و غيرمنطقی هر جامعهای است ،تحت فشارهای روانی

اجتماعی با گرایش به خرافات ،رابطۀ معنیدار دارد .درواقع،

و درنتيجه ،نبود احساس امنيت اجتماعی است که با برآورده

دادهها ،فرضيۀ اصلی پژوهش را تأیيد میکنند؛ یعنی

نشدن نيازهای افراد ،گرایش به خرافات در باورها و رفتارهای

دانشجویانی که کمترین ميزان احساس امنيت اقتصادی،

آنان افزایش مییابد.
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درهرحال ،با توجه به پژوهش حاضر ،مطالعۀ تأثير

شخصيت و دیدگاههای او متفاوت است .گرایش به خرافات

احساس امنيت روانی و امنيت اجتماعی بر گرایش به خرافات

از منابعی مانند ابهام موقعيت ازجمله موقعيتهای فردی و

در بين دانشجویان نشان میدهد در شرایط فعلی دانشجویان،

اجتماعی شکل میگيرد .هنگامی که مقدار تنش و فشار و

با توجه به برخی نابسامانیهای موجود ،احساس امنيت روانی

اضطراب و بیاعتمادی اجتماعی افزایش مییابد ،افراد مستعد

و اجتماعی کمی دارند؛ درنتيجه ،گرایش به خرافات در آنها

دچار تردید و بیاختياری میشوند .این موقعيتهای مبهم

زیاد است .درواقع ،گرایش به خرافات ،سازوکاری برای

دربارۀ زنان ،بيشتر صدق میکند؛ به همين علت برای خروج

تسکين و آرامش افرادی به شمار میآید که به آیندۀ شغلی و

از این تنش و اضطراب به سراغ خرافه میروند .همچنين

بهطور کلی ،زندگی خود اطمينان الزم را ندارند .همچنين،

دربارۀ امنيت روانی ،مطالعات زیادی نشان دادهاند که برخی از

نکتۀ مهم این است که در بيشتر پژوهشها ازجمله پژوهش

مشکالت روانی مانند اضطراب یا مشکالت عاطفی در زنان،

مذکور ،متغير جنسيت بهعنوان یک متغير ميانجی ،تأثير بسزایی

بيشتر است؛ به همين علت ،آنها برای کاهش بار این مشکالت

در گرایش به خرافات دارد .این امر نشان میدهد دانشجویان

به سراغ خرافه و رفتارهای خرافی میروند .برخی عوامل

دختر ،احساس ناامنی روانی و اجتماعی بيشتری دارند؛

دیگر را نيز میتوان از دالیل گرایش به خرافات برشمرد؛ مانند

درنتيجه ،ميزان گرایش آنها به خرافات نيز بيشتر است .باری،

دسترسینداشتن آسان و ارزان به نيازهای اوليه و فقر در

اینگلهارت معتقد است با توسعۀ کشورها ازنظر اجتماعی،

جامعه ،تأثيرپذیری از گروه همساالن و دوستان ،ضعف باور

سياسی ،اقتصادی و حرکت جامعه از سنتی به مدرن ،تغييراتی

به اعتقادات مذهبی ،ویژگیهای شخصيتی ،احساس نياز به

در ارزشها و سنتهای آنها به وجود میآید و ارزشهای

آرامش و اعتمادبهنفس ،کنجکاویهای هدایتنشده ،کمبود

نوینی با محوریت ارزشهایی همچون عقالنيت ،اعتماد و

آموزش و ناآگاهی و القائات برخی رسانهها .اعتقادات خرافی

سازوکارهای مشارکتی و دموکراتيک پيدا میشود .ازنظر او،

در ميان افراد زیادی وجود دارد و هرچه تعداد این افراد بيشتر

حرکت به سمت چنين ارزشهای فرامادیگرایی ،خطی و

میشود ،حرکت منطقی جامعه کندتر میشود و هزینههای

ساده نيست و غالباً شرایط جوامع در این زمينه دخيل هستند

اقتصادی و اجتماعی بيشتری به جامعه تحميل میکند .اگر

(بابایی و همکاران .)170 :3180 ،در چنين شرایطی ،افراد به

خرافات در افراد به باور تبدیل شود ،تغييردادن آن ،بسيار

ابزارهای مختلفی برای افزایش احساس امنيت خود ،هرچند

سخت است و باعث ایجاد وسواسهای فکری و عملی

کاذب و گذرا باشد ،چنگ میزنند و از این رهگذر در پی

میشود .همچنين آسيبدیدن روابط اجتماعی افراد در جامعه

ایجاد حاشيۀ امنی برای خود هستند.

از پيامدهای افزایش گرایش به باورهای خرافی است که افراد

درهرحال ،گرایش به خرافات در هر قوم و ملتی ،جایگاه

را درگير میکند .اعتقاد به خرافهها و عقيدههای بیریشه و

خاص خود را دارد و هنوز عدهای وجود دارند که به خرافات

اساس ،تأثيرات مخرّبی بر زندگی انسان بر جای میگذارد.

باقیمانده از نسلهای پيش خود پایبند هستند و در فرایند

زندگیهای بسياری براساس عقيده به یک خرافه ،دچار بحران

جامعهپذیری و فرهنگپذیری ،آنها را به نسل بعد از خود

شدهاند و پيوندهای بسياری با اعتماد به مطلبی بیاساس ،از

انتقال میدهند .درواقع ،در ذهن هر انسان ،باورهایی است که

هم گسيخته شده است .درحقيقت ،گرایش به خرافات در

با هيچ منطق علمی ،همخوانی ندارند و اعتقاد به آنها با هيچ

زندگی ،مانند آویزانشدن به ریسمانی پوسيده در چاهی

توجيه منطقی ،درکشدنی نيست؛ اما وجود دارند و گاهی در

تاریک و عميق است .زیان پارهای از اعتقادات خرافی ،فقط به

زندگی ،کارکردهایی مییابند که ممکن است مسير زندگی فرد

شخص دارندۀ آن عقيده بازنمیگردد .بعضی خرافهها،

را تغيير دهد .کم و زیاد این باورها در هر فرد با توجه به

خانواده ،بستگان ،دوستان و گاه ،گروه وسيعی از مردم را
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درگير میکند و آفتهای جبرانناپذیری به بار میآورد؛

عطارزاده ،تهران :پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

بنابراین ،شناختن ابعاد خرافات و تبعات منفی آن برای افراد

ثروتیاری ،ک.؛ گروسی ،س .و یوسفی ،ف.)3182( .
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«بررسی فراوانی اعتقاد به خرافات و عوامل مرتبط با آن

بهویژه دانشجویان به سمت عقالنيت و واقعبينی ،آنان را از

در بين دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان»،

گرایش به خرافات دور کرد.

مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،ش ،71

یکی از راهحلهای کاهش ميزان گرایش به خرافات،

ص .10-70

افزایش آگاهی از طریق آموزش انتقادی است؛ آموزشی که

جانعليزاده چوببستی ،ح.؛ بابازادهبائی ،ع .و ابراهيمی ،س.

روحيۀ پرسشگری و ذهن استداللگر پرورش دهد .دانشگاه

(.)3199

وضعيت

بهعنوان مهمترین محمل علمی هر جامعه ،نقش بسزایی در

خرافهگرایی دانشجویان» ،مجلۀ راهبرد فرهنگ ،ش ،0

کاهش گرایش به باورهای خرافی دارد .این امر با تقویت

ص .379-392

«کاوشی

جامعهشناختی

در

دانش «رهاییبخش» بهعنوان دانشی که انسان را از

جهانشاهی افشار ،ع .و شمسالدینی مطلق ،م.)3181( .

قيدوبندهای نادرست ذهنی رها کند ،تحقق میپذیرد .همچنين

«ریشههای خرافات و کارکرد آنها در فرهنگ مردم

ناهماهنگی و نبود ارتباط ارگانيک ميان توسعۀ آموزشی و

(مورد مطالعه :باورهای مردم کرمان)» ،دو فصلنامۀ

توسعۀ اقتصادی در کشور به بروز ناهماهنگیهایی ميان

فرهنگ و ادبيات عامه ،س  ،7ش  ،1ص .22-78

خروجیهای دانشگاه و ورودیهای بازار کار منجر شده

ربيعی ،ک .)3183( .توسعۀ اجتماعی-اقتصادی و تأثيرات بر

است؛ امری که در کاهش احساس امنيت روانی و امنيت

تلقی افراد از امر خرافی ،مطالعۀ موردی :شهرستانهای

اجتماعی دانشجویان ،نقش بسزایی دارد .اميد به آیندۀ شغلی
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فردی است .زمانی که این احساس امنيت به خطر میافتد ،راه

علوم انسانی.
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اصفهان :حوزه علميۀ قم ،دفتر تبليغات اسالمی ،شعبه

«دانشگاه کارآفرین» ،که دانشگاهها را به سمت کاربردیکردن

استان اصفهان.
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ربيعی ،ک« .)3180( .کنکاشی در تلقی افراد از چيستی

این کار ،شرایط برای ایجاد موقعيتهای شغلی مختلف برای
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