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ABSTRACT
Background and Aim: One of the components of every culture is beliefs. Some of these
beliefs are based on actual proven and solid foundation. Some of them are superstitions which
are baseless and have been accepted by people. The purpose of this study was to determine
the frequency of belief in superstitions and its related factors among the students of Kurdistan
University of Medical Sciences.
Material and Methods: This was a study with mixed method design which was a
combination of quantitative and qualitative research methods. The quantitative section was
cross-sectional and the qualitative part of the study included views of the experts on the
psychological, social, religious and political fields. In this study we used a valid and reliable
researcher-made superstition questionnaire. The questionnaire had 2 parts: belief in
superstitions and tendency to superstition. We used stratified random sampling method and
the sample size was estimated to be 386 students according to Cochran's formula. Data were
entered into SPSS-20 software and analyzed by ANOA and chi-square test.
Results: In this study 184(54%) students were male and 157 (46%) were female with the
mean age of 20.26 ± 1.60 years. 309 students (90.6%) lived in urban areas, 54 (15.8%) had a
tendency to superstition, 46 (13.5%) had high level and 122 (35.8%) had low level of
superstitious beliefs. In this study, there was a significant relationship between gender
(P=0.037) and age (p<0.001) with belief in superstitions. In addition, there was a significant
relationship between residential area with tendency to superstition and belief in superstitions
(p<0.001), while, there was no significant relationship between gender and tendency to
superstition (P=0.861).
Conclusion: Considering the high frequency rate (64.2%) of belief in superstitions among the
students as future community makers, comprehensive planning to decrease belief in
superstition by means of various systems, such as universities, television and other relevant
organizations, is essential.
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بررسي فراواني اعتقاد به خرافات و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجويان دانشگاه علوم
پزشكي كردستان
 .1دانشجوی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
 .2پزشک عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
 .3دانشیار گروه روانپزشکی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج
(مولف) مسول ،ایران،تلفن ثابتEmail:fykmsu@gmail.com، 383-33133133:

چکیده
زمینه و هدف :یکی از اجزاء مهم هر فرهنگ اعتقادات آن است که قسمتی از این اعتقادات حقیقی و واقعی و مبتنی بر
بنیانهای ثابتشده و استوار است و اما بخشی از آنها بیپایه ،بدون دلیل که در طول تاریخ توسط مردمان عام پذیرفته شدهاند
که به آنها خرافات میگویند هدف از اجرای این پژوهش تعیین فراوانی اعتقاد به خرافات و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال  1332بوده است.
روش بررسی :این مطالعه ،یک مطالعه Mixed Method Designاست بدین شکل که ترکیبی از روش مطالعه کمی و کیفی
است .بخش کمی آن مقطعی و بخش کیفی مطالعه با استفاده از نظرات صاحبنظران در حوزههای روانشناسی ،اجتماعی ،دینی و
سیاسی جمعآوری گردید .ابزار مورداستفاده در این مطالعه ،پرسشنامه محقق ساخته خرافه گرایی بود که روایی و پایایی آن
اثباتشده بود .این پرسشنامه حاوی  2قسمت باور به خرافات و گرایش به خرافات بود .نمونهگیری بهصورت تصادفی طبقهای بود و
حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 383 ،نفر برآورد شد .دادهها وارد محیط نرمافزار  SPSS-20شد و  ANOVAو کای
اسکوار مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها 181 :نفر ( )%11از افراد موردپژوهش مرد و  113نفر ( )%13زن بودند .میانگین و انحراف معیار سنی افراد موردمطالعه
 23/23±1/33سال بود 333 .نفر ( )%33/3در مناطق شهری زندگی میکردند 11 .نفر ( )%11/8از افراد موردمطالعه گرایش به
خرافات داشتند 13 .نفر ( )%13/1از آنها اعتقاد زیاد و  122نفر ( )%31/8اعتقاد کمی به باورهای خرافی داشتند .بین جنسیت
( )P=0.037و سن ( )p<0.001با اعتقاد به باورهای خرافی در افراد موردمطالعه رابطه معنیدار آماری مشاهده شد .همچنین بین
محل سکونت با گرایش به خرافات و اعتقاد به باورهای خرافی رابطه معنیدار آماری مشاهده شد ) ،(p<0.001اما بین جنسیت با
گرایش به خرافات ،رابطه معناداری یافت نشد (.)P=0.861
نتیجهگیری :با توجه به درصد باالی ( )%31/2اعتقاد به باورهای خرافی در بین دانشجویان بهعنوان آیندهسازان جامعه ،برنامهریزی
همهجانبه جهت کاهش این اعتقاد از ابزارهای گوناگون مانند دانشگاه ،تلویزیون و سایر دستگاههای ذیربط ،ضروری به نظر
میرسد.
کلیدواژه :خرافات ،گرایش به خرافات ،اعتقاد به باورهای خرافی ،دانشجویان
وصول مقاله 33/3/23:اصالحیه نهایی 21/3/21:پذیرش33/3/21:
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کارو ثروت یاری ،1سرور گروسی ،2فایق یوسفی

3

فایق یوسفی 51

خرافات ،به امور ماورا طبیعی و غیر قابل باور و اثبات نشده

به نحوی که سطح تحصیالت با گرایش و اعتقاد به خرافات

(همانند جادوگری و طالع بینی) گفته میشود که در تضاد با

در مطالعات متنوع رابطه معنادار و معکوسی داشت (.)13-8

علوم طبیعی یا غیرقابل درك مستقیم توسط حواس و یا

شاید دلیل این موضوع این باشد که علم سبب حل بسیاری

خارج از حد دانش انسانی است ( Foster .)1و Kokkoدر

از مجهوالت بشری باشد؛ بنابراین می توان با افزایش سطح

مطالعهی خود ،خرافات را یک ویژگی طبیعی و رفتار

تحصیالت در فرد و جامعه ،گرایش و باور به عقاید خرافی

غیرقابل اجتناب و انطباقی برای برخورد با شرایط گوناگون

را کمتر نمود .از سوی دیگر ،صفایی و خدابخشی به این

زندگی میدانند (.)2

نتیجه رسیدند که سطح تحصیالت ،درآمد ،احساس امنیت و

از طرفی دیگر خرافات روی نگرش مردم به مسائل بهداشتی

عمل عقالنی گرایش به خرافات را کاهش میدهد (.)11

تأثیر دارد به نحوی که در مطالعه ی بوخاری و همکاران ،در

علیرغم ظهور تکنولوژی توسعه نگرش خرافات ،در

شهر کراچی  33درصد مردم نسبت به مسائل بهداشتی،

نوجوانان به دلیل اینکه در سنین رشد اخالقی و شخصیتی

عقاید خرافاتی داشتند که این نسبت با سطح تحصیالت

قرار دارند مهم و ضروری است (.)12

مردم نسبت معکوس و معناداری داشت ( .)3درکل نمیتوان

مطالعات نشان میدهد در حدود  233هزار روش درمانی

برای خرافات تعریف واضح و کلی ارائه داد چراکه بر

سنتی و خرافی در افریقا شناسایی شده است ( .)13خرافات

اساس فرهنگ ،سطح سواد و گرایشهای دینی هر جامعه،

نیز همانند دیگر اعتقادات میتواند خطرناك باشد ،به عنوان

تعریف متفاوتی دارد ( .)1طبق برخی نظریهها ،تفکرهای

مثال در برخی از داستانهای قدیمی ،روز جمعه ،سیزدهم

خرافی هم هزینه کمتری دارد و هم منافع درك شدهی

ماه ،روزی بدشگون لقب داده شده است و قرنهاست که

بیشتری را برای اشخاص مذکور دارد بنابراین فرد ،منفعت را

مردم این روز را بدیمن و نحس میدانند .در مطالعهای،

در گسترش اعتقادات خرافی میبیند (.)1

میزان تصادفات رانندگی خانمها در این روز  1/33برابر

خرافات بر مبنای فرایندهای نادرست علت معلولی ناشی از

نسبت به دیگر جمعهها ارزیابی شد ( .)11اعتقادات خرافی

جهل ،ترس از ناشناخته ها ،برداشت نادرست و جادو است

در حیطه درمان میتواند سبب غفلت از درمان مناسب شده و

(.)2

حوادث بعدی بیشتری به همراه داشته باشد .به عنوان مثال با

در مطالعهی شجاع و همکاران تحت عنوان باورهای رایج در

افزایش سطح اضطراب منجر به ایجاد استرس و تضعیف

بین زنان درباره نزدیکی در دوران بارداری ،به این نتیجه

ایمنی بدن شوند (.)11

رسیدند که  33درصد از آزمودنیها در صورت دختر بودن

در رویکردی کلی ،میتوان اساس رویکرد خرافی بشر را

جنینشان ،گناه نزدیکی در دوران بارداری را همانند گناه زنا

جهل دانست .در گذشته چون جهل بر عقل حاکم بود،

با محارم میدانستند؛ از سوی دیگر  33درصد از آنها،

بیشتر عقاید مردم آن زمان خرافه باوری و خرافهپرستی بوده

نزدیکی در بارداری را سبب خفگی بچه و اختالالت بینایی

است جوامعی که از نظر فرهنگی فقیر و بیمار هستند ،بستر

و شنوایی میدانسته لذا از آن خودداری میکردند که این

مساعد و آمادهای جهت ایجاد و رشد خرافه خواهند بود و

خود سبب ایجاد مشاجره بین همسران میشد ( )3همچنین

به طرز فزایندهای این روند در طبقات فقیر ،درمانده،

بین سبک زندگی و اعتقادات خرافی ،رابطه معناداری

کمسواد و نیازمند دیده میشود (13-12و .)3خرافات گاه

مشاهده شد ( .)3در مطالعات مختلف بر تأثیر عمیق

درنتیجه یک تصادف محض سبب میشود اقبال نصیب افراد
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مقدمه

تحصیالت آکادمیک بر باور و گرایشهای افراد اشاره شده

 52بررسی فراوانی اعتقاد...

درخت تصمیم گرفته بود مأموریتی انجام دهند اگر در کار

معیار خروج نمونهها ،مهمان بودن دانشجو از دیگر

خود موفق شوند ازآنپس این درخت را مقدس مینامند .اما

دانشگاهها در دانشگاه محل مطالعه در سال تحصیلی فوق

اگر عکس این قضیه رخ دهد و انجام آن مأموریت با

بوده است.

شکست مواجه شود آن درخت نحس شناخته میشود (.)2
در خصوص علل گرایش به خرافات ،یکی از عوامل ،عامل
جنسیت است تحقیقات نشان داده که بهطور متوسط ،زنان
بیشتر از مردان به خرافات اعتقاد دارند ( .)13از دیگر عوامل
مؤثر ،مسئله سن است .با افزایش مدرنیته و گسترش
اطالعات و ارتباطات انسانی و نوگرایی ،از میزان خرافه
گرایی طبقه جوان کاسته شده است؛ سطح فرهنگ خانواده،
تحصیالت والدین ،منطقه جغرافیایی و محل زندگی نیز از
عوامل دیگر کاهش گرایش فرزندان به خرافات است (.)2
با توجه به نفوذ و نقش خرافات در تفکرات دانشجویان و
همچنین نقش مهم دانشجویان بهعنوان افرادی که در آینده
وارد نهاد جامعه و خانواده خواهند شد لذا هدف از اجرای
این مطالعه تعیین فراوانی خرافات و عوامل مرتبط با آن در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود.
روش بررسی
نوع مطالعه حاضر از نوع کمی و کیفی ( Mixed
 )Method Designاست بدین صورت که ترکیبی از
روش مطالعه کمی و کیفی است بخش کمی آن ،مقطعی

1

بوده است و بخش کیفی مطالعه با استفاده از نظرات
صاحبنظران در حوزههای روانشناسی ،اجتماعی ،دینی و
سیاسی جمعآوری گردید (شکل شماره  .)1جامعه آماری
شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه علوم
پزشکی کردستان در سال  1332است (.)11
حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران  383نفر برآورد شد.
معیار ورود نمونهها در این مطالعه دانشجو بودن در دانشگاه
علوم پزشکی کردستان در دانشکده های پزشکی ،دندان-
- Cross-sectional

1
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شود .بهعنوان مثال افرادی که بهطور تصادفی در زیر یک

پزشکی ،پرستاری ،پیراپزشکی در سال  1332بوده است و

فایق یوسفی 53

شکل  :1مدل Mixed Method Design

خرافه گرایی بود که این پرسشنامه شامل دو قسمت باور به

موضوع چندبعدی است به عبارت دیگر از جنبههای دینی

خرافات و گرایش به خرافات است که قسمت باور به

روانشناختی اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی قابلبحث است

خرافات شامل  18سؤال و بخش سؤاالت مربوط به اعتقاد به

لذا مصاحبه نیمه ساختاریافته از  3نفر از اساتید روانپزشکی

خرافات شامل  38سؤال بود .هر دو قسمت به شکل طیف

و روانشناسی ،جامعهشناسی و سیاسی که استاد تمام دانشگاه

لیکرت سه گزینه ایی بود .برای تعیین پایایی این پرسشنامه

تهران ،صاحب نظر و دارای کارهای پژوهشی متعدد

 pre-testروی  31نفر از نمونهها انجام شد و پایایی آن

درزمینهی خرافات بودند ،انتخاب گردیدند .همچنین در

برابر آلفا کرونباخ  %82و همچنین پایایی این پرسشنامه روی

حوزه دینی هم با دو نفر از روحانیون اهل سنت و تشیع که

کل نمونههای این مطالعه با آلفای کرونباخ  3/33بود .روایی

غیر از تحصیالت حوزوی ،دارای تحصیالت دانشگاهی نیز

این پرسشنامه توسط گروه روانپزشکی دانشگاه علوم

بودند و در زمینه موضوع خرافات مطالعه و تحقیق داشتند

پزشکی کردستان در سال  1332مورد تائید قرار گرفت .در

مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت و نتیجه مصاحبه

مرحله بعد ،با  3نفر از اساتید روانپزشکی و روانشناسی،

آنالیز گردید.

جامعهشناسی و حوزه دینی در خصوص علل و عوامل

برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار آماری SPSS V.20

گرایش به خرافات مصاحبه شد و نظر آنان تحلیل محتوی

استفاده شد .در آنالیز توصیفی ،برای متغیرهای کمی،

شد.

میانگین و انحراف معیار استفاده گردید .برای آنالیز رابطه

پس از هماهنگی با واحد آموزش دانشکدهها ،نسبت

جنسیت و رشتههای تحصیلی با گرایش و اعتقاد به خرافات

دانشجویان برحسب جمعیت آنان در هر دانشکده شامل

از کای اسکوار استفاده شد .همچنین برای آنالیز رابطه سن با

(پزشکی ،پرستاری و مامایی ،بهداشت و پیراپزشکی) تعیین

نمرات گرایش و اعتقاد به خرافات از ضریب همبستگی

و سپس نمونهها از طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب شد و

استفاده شد.

پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت و توضیحاتی مختصر

تجزیهوتحلیل اطالعات کیفی به این شکل است که

در مورد اهداف پژوهش ارائه شد و ضمن دعوت از آنان

اطالعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با طرح سؤاالت

برای شرکت در مطالعه رضایتشان جهت حضور در مطالعه

مندرج در بخش اهداف گرداوری شد و در مرحله بعد

جلب گردید .همچنین بر محفوظ ماندن کل اطالعات

اطالعات کلمه به کلمه پیاده گردید و پس از چندین بار

مربوط به آنان تأکید گردید .روش اجرای بخش کیفی

ویرایش کدهای نهایی کمی گردید و پسازاینکه اطالعات
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ابزار مورداستفاده در این مطالعه ،پرسشنامه محقق ساخته

مطالعه حاضر به این شرح بود ،ازآنجاکه مسئله خرافات یک

 93بررسی فراوانی اعتقاد...

درنهایت اطالعات تحلیل محتوا شد .در این مرحله،

موردپژوهش مرد و  113نفر ( 13درصد) زن بودند .میانگین

جنبههای مشترك و مغایر دیدگاه صاحبنظران بررسی،

سنی افراد موردمطالعه  23/23±1/33سال از حداقل  18سال

مشخص و مورد نقد و تفسیر و تبیین قرار گرفت .این مراحل

تا حداکثر  23سال است.

به روش گراند تئوری بود چراکه در گراند تئوری تدوین

 333نفر ( 33/3درصد) در مناطق شهری زندگی میکردند و

پرسشهای پژوهشی ،گردآوری دادهها ،کدگذاری دادهها

تعداد  32نفر ( 3/1درصد) در مناطق روستایی زندگی

و نوشتن یادداشت تحلیلی شامل ثبت اندیشهها و تفسیر

میکردند .از نظر وضعیت تأهل نیز  311نفر ( 32/1درصد)

دادهها صورت میپذیرد.

مجرد و  23نفر ( 3/3درصد) متأهل بودند و  3نفر (3/3

نتایج

درصد) از افراد موردمطالعه نیز مطلقه بودند.

میانگین و انحراف معیار نمره گرایش به خرافات و اعتقاد به

 11نفر ( 11/8درصد) از افراد موردمطالعه گرایش به

باورهای خرافی با توجه به سن و محل سکونت در جدول 1

خرافات داشتند 13 .نفر ( 13/1درصد) از آنها اعتقاد زیاد،

مشخص شده است

 133نفر ( 13/3درصد) اعتقاد متوسط و  122نفر (31/8
درصد) اعتقاد کمی به باورهای خرافی داشتند.

جدول  :1میانگین و انحراف معیار گرایش به خرافات و اعتقاد به باورهای خرافی بر حسب جنس و محل سکونت در بین افراد مورد مطالعه

گرایش به خرافات

متغییر

زیر گروه

میانگین و انحراف معیار

جنس

پسر

11/13 3/13

دختر

11/11 1/31

شهری

11/312/13

روستایی

13/213/13

پسر

13/81 23/23

دختر

11/11  13/83

شهری

11/3123/13

روستایی

31/3118/23

محل سکونت
اعتقاد به خرافات

جنس
محل سکونت

بین جنسیت و گرایش به خرافات در افراد موردمطالعه رابطه

اطالعات جدول  ،2بین محل سکونت و رشته تحصیلی با

معنیدار آماری مشاهده نشد ( .)p=3/813از سوی دیگر بین

گرایش به خرافات و باورهای خرافی در افراد موردمطالعه

جنسیت و اعتقاد به باورهای خرافی در افراد موردمطالعه

رابطه معنیدار آماری مشاهده شد (.)p<3/331

رابطه معنیدار آماری مشاهده شد ( ..)p=3/333با توجه به
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جمعآوریشده به مرحله اشباع رسید ،آنالیز انجام گردید و

نتایج مطالعه نشان داد که  181نفر ( 11درصد) از افراد

فایق یوسفی 97

جدول  :2فراوانی و درصد متغیرهای دموگرافیک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال  1332و ارتباط آن با گرایش به خرافات و اعتقاد به
باورهای خرافی
فراوانی (درصد)

جنس

پسر

)%13( 113

دختر

)%11( 181

محل

شهری

)%33( 333

سکونت

روستایی

)%13( 32

p=3/813

p=3/333
P<3/331

P<3/331

با توجه به اطالعات جدول  ،3دانشججویان رشجته پزشجکی بجا

با توجه به اطالعات این جدول ،دانشجویان رشته پزشکی بجا

پرستاری ،بهداشت و پیراپزشکی در زمینه اعتقاد به باورهجای

پرسججتاری و دنججدان پزشججکی در زمینججه گججرایش بججه باورهججای

خرافی رابطجه معنجی داری دارنجد و در مقابجل بجا دانشججویان

خرافججی رابطججه معنججی داری دارد و در مقابججل بججا دانشجججویان

رشته دندان پزشکی ارتباط معنی داری ندارد.

رشته بهداشت و پیراپزشکی ارتباط معنی داری ندارد.

جدول  :3نتایج تست شفه در خصوص مقایسه تفاوت میانگین و نمرات اعتقاد و گرایش به باورهای خرافی در بین رشته های تحصیلی در افراد مورد مطالعه
اعتقاد به باورهای خرافی
پزشکی

پرستاری

دندانپزشکی

پیراپزشکی

بهداشت

اختالف میانگین

خطای انحراف معیار

P

فاصله اطمینان
حداقل

حداکثر

پرستاری

13/81

2/33

3/33

21/31

3/331

دندانپزشکی

3/33

1/11

-13/12

18/38

3/338

پیراپزشکی

23/33

2/33

13/31

33/33

3/331

بهداشت

13/32

2/81

3/11

21/12

3/331

پزشکی

-13/81

2/33

-21/31

-3/33

3/331

دندانپزشکی

-3/83

1/23

-21/23

1/33

3/333

پیراپزشکی

12/11

2/33

1/13

23/13

3/331

بهداشت

3/11

3/33

-1/32

11/31

3/381

پزشکی

-3/33

1/11

-18/38

13/12

3/338

پرستاری

3 /8

1/23

-1/33

21/23

3/333

پیراپزشکی

22/38

1/23

8/32

33/31

3/331

بهداشت

13/31

1/33

-1/28

23/33

3/332

پزشکی

-23/33

2/33

-33/33

-13/31

3/331

پرستاری

-12/11

2/33

-23/13

-1/13

3/331

دندانپزشکی

-22/38

1/23

-33/31

-8/32

3/331

بهداشت

-3/33

3/31

-13/31

-3/38

3/331

پزشکی

-13/32

2/81

-21/12

-3/11

3/331

پرستاری

-3/11

3/33

-11/31

1/32

3/381
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متغیر

زیرگروه

گرایش به خرافات

اعتقاد به باورهای خرافی

 95بررسی فراوانی اعتقاد...

دندانپزشکی

13/31

1/33

-23/33

1/28

3/332

پیراپزشکی

3/31

3/31

3/38

13/31

3/321

گرایش به باورهای خرافی

پرستاری

دندانپزشکی

پیراپزشکی

بهداشت

دندانپزشکی

-2/13

3/13

-3/38

-3/13

3/333

پیراپزشکی

3/38

3/23

-3/13

1/13

3/333

بهداشت

3/31

3/31

-3/11

1/18

3/813

پزشکی

3/83

3/33

3/33

1/31

3/331

دندانپزشکی

-1/22

3/18

-2/81

3/38

3/223

پیراپزشکی

1/21

3/32

3/33

2/11

3/331

بهداشت

1/13

3/31

3/21

2/13

3/331

پزشکی

1/13

3/13

3/13

3/38

3/333

پرستاری

1/22

3/18

-3/38

2/81

3/223

پیراپزشکی

2/18

3/18

3/88

1/33

3/331

بهداشت

2/12

3/13

3/38

1/31

3/331

پزشکی

-3/38

3/23

-1/13

3/13

3/333

پرستاری

-1/21

3/32

-2/11

-3/33

3/331

دندانپزشکی

-2/18

3/18

-1/33

-3/88

3/331

بهداشت

-3/33

3/33

-3/38

3/81

3/333

پزشکی

-3/31

3/31

-1/18

3/11

3/813

پرستاری

-1/13

3/31

-2/13

-3/21

3/331

دندانپزشکی

-2/12

3/13

-1/31

-3/38

3/331

پیراپزشکی

3/33

3/33

-3/81

3/38

3/333

نتایج کیفی
با توجه به جدول  ،1دیدگاههای صاحبنظران رشتههای مختلف نسبت به پدیده خرافات به تفکیک مشخص و نقطه اشتراك این
دیدگاهها نیز بیانشده است.
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پزشکی

پرستاری

-3/83

3/33

-1/31

3/33

3/331

فایق یوسفی 99

جدول  :1مقایسه دیدگاههای مصاحبهشوندگان در خصوص خرافات
اشتراك

علوم سیاسی :استفاده از باورهای خرافی مذهبی در

ربط دادن مناسک مذهبی به خرافات
.1گرایش جوانان به خرافات

جامعه ،استفاده حکومتها از باورهای خرافی

 .2گرایش قشر تحصیلکرده به خرافات
جامعهشناسی :استفاده از خرافات در روابط اجتماعی،

دامن زدن خانوادهها به اعتقادات خرافی

خرافات در باور عامل
دیدگاه روحانی اهل تشیع :استفاده از آیات و

 .3برنامهریزی جهت کاهش گرایش به
خرافات در سطح جامعه
 .1راهکارهایی برای کاهش گرایش به

استفاده از روحانیون جهت کاهش خرافات

خرافات از قبیل گرایش به دین ،باال بردن

روایات در نفی خرافات ،افزایش آگاهی جهت دامن

سطح آگاهی مردم با استفاده از خواص و

نزدن به خرافات

افرادی که مردم بیشتر به آنها اعتقاد دارند.
 .1استفاده و سوءاستفاده از اعتقادات خرافی

روانپزشک :استفاده از هیجانات منفی در باورهای

تفاوت در دالیل گرایش به خرافات

خرافی ،ایجاد دوگانگی بین واقعیت و باور خرافی

دیدگاه روحانی اهل تسنن :نفی خرافات ،گرایش به

برخورد با عقاید خرافی

دین بجای باورهای خرافی

بحث

دانشجویان باورهای خرافی داشتند و یا تحت تجأثیر خرافجات

نتایج مطالعه حاضجر نشجان داد کجه  11/8درصجد ( 11نفجر) از

قرارگرفته بودند ( )18کجه بجه نسجبت مطالعجه حاضجر درصجد

دانشجویان گجرایش بجه خرافجات دارنجد و از نظجر اعتقجاد بجه

باالیی را گجزارش کجرده بودنجد ،همچنجین در مطالعجهای کجه

باورهای خرافی در  13/3درصد از دانشجویان اعتقجاد آنهجا

توسجججط  Georgeو  Sreedharدر بجججین  183دانشججججوی

متوسط و  13/1درصد اعتقاد زیاد به باورهای خرافی داشتند

تحصیالت تکمیلی هندوستان انجام شجد  18درصجد از افجراد

کججه در مجمججوع  31/2درصججد از افججراد موردمطالعججه از حججد

موردمطالعه اعتقادات خرافجی داشجتند کجه بجه نسجبت مطالعجه

متوسط به باال اعتقاد به باورهای خرافی داشتند

حاضر درصد کمتجری را بجه دسجت آورده بودنجد ( ،)13ایجن

در مطالعهای کجه توسجط  Deanدر سجال  2313در دانشجگاه

اخججتالف درصججد را مججیتججوان مربججوط بججه منطقججه جغرافیججایی

ولیزا انجام شد ،از مجموع  13نفر افجراد موردمطالعجه  11نفجر

بهعنوان یکی از عوامل مهم در افجزایش یجا کجاهش خرافجات

آنها اعتقجادات خرافجی داشجتند ( 18درصجد) کجه بجا مطالعجه

دانست .مسئله جنسیت و خرافات از گذشتههجای دور مطجرح

حاضر همخوانی و مطابقت دارد (.)13

بوده است ،در مطالعه حاضر نیجز از نظجر اعتقجاد بجه باورهجای

در مطالعججهای کججه توسججط  Conklinدر خصججوص بررسججی

خرافی تفاوت معنیداری ( )P=3/33بجین دختجران و پسجران

اعتقاد خرافی و عملکرد دانشجویان انجام شجد  82درصجد از

بجججه دسجججت آمجججد .در مطالعجججهای کجججه توسجججط  Georgeو
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صاحبنظران

افتراق
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اثر زیادی بر روی متغیرهجای بجاور خرافجی داشجت کجه تائیجد

آکادمیک نیز حضور داشتند.

کننججده مطالعججه حاضججر اسججت؛ یعنججی در زنججان موردمطالعججه،

محل زندگی بهعنوان عامجل مهجم و تجأثیر گجزار در خرافجات

باورهای خرافی بیشتر از مردان بود ،زیرا زنجان مجیداننجد کجه

است که این نقجش بجهصجورت کجاهش یجا افجزایش خرافجات

همهچیز در زندگی با عقل تحت اختیار فجرد در نمجی آیجد و

میتواند خود را مشخص نماید ( .)12در مطالعه حاضر ازنظر

درنتیجه به الهامات قلبی و خرافات روی میآورند .همچنجین

محل سکونت و گرایش به خرافات رابطه معنیداری وججود

در مطالعججهی شاهسججواری و بیججات ،زنججان بیشججتر از مججردان

داشت ( ).P<3/331همچنین بین محل سکونت و اعتقجاد بجه

باورهای خرافاتی داشتند ( .)23از سوی دیگر چنین میتجوان

باورهججای خرافججی نیججز رابطججه معنججیداری بججه دسججت آمججد

برداشت نمود که زنان در مجورد مسجائل غیرعقالنجی ،قجدرت

( .).P<3/331این نتایج با مطالعهای کجه توسجط  Georgeو

درك بهتججری نسججبت بججه مججردان دارنججد .از نظججر گججرایش بججه

 )13( Sreedharانجججام شججد ،مطابقججت و همخججوانی دارد

خرافات در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردسجتان

همچنین در مطالعه ی فروغی و همکاران ( )13به ایجن نتیججه

در بجین دختجران و پسجران رابطجه معنجیداری وججود نداشججت

رسیدند که بین محل سکونت با خرافجات رابطجه معکجوس و

( .)P=3/813در مطالعججججه ی رمضججججانی ( )3و همکججججاران و

معناداری دارد کجه بجا نتجایج مطالعجه حاضجر همخجوانی دارد،

همچنین مرادی رستگار و همکاران ( )8نیز رابطجه معنجاداری

علت آن را میتوان در افزایش مدرنیتجه افجرادی دانسجت کجه

بین جنس و اعتقاد به باورهای خرافی مشاهده شجد .از سجوی

اقامت بیشتر و تولد در شهرهای بزرگ را تجربه کردهاند.

دیگر رابطه ی معناداری بین جنسیت و گجرایش بجه خرافجات

در مطالعه ی حاضر بین سجن بجا گجرایش بجه خرافجات رابطجه

مشاهده نشد ،علت آن را میتوان این دانست که دانشجویان

معناداری مشاهده نشد اما بین سن با اعتقاد به باورهای خرافی

مطالعه حاضر به علجت داشجتن سجطح تحصجیالت آکادمیجک

رابطه معنادار و مثبتی دیده شد که این نتجایج مشجابه بجا نتجایج

گرایش کمتری نسجبت بجه خرافجات دارنجد امجا اعتقجاد آنهجا

مطالعه ی رمضانی است اما با نتایج مطالعجه ی عزیجز خجانی و

نسبت باورهای خرافی ،کماکان بیشتر از مردان بود.

همکاران ( )21مطابقت ندارد ،شاید یکی از دالیل این عجدم

در مطالعه ی حاضر ،بین جنسیت با اعتقاد به باورهای خرافی

تطابق را بتوان به جامعه آماری مختلف در دو پژوهش اشاره

رابطه معناداری مشاهده شجد کجه ایجن نتجایج مطجابق بجا نتجایج

کرد.

مطالعه ی فروغی و عسکری مقدم ( )13و شاهسواری و بیات

نتایج مطالعه حاضر نشجان مجی دهجد کجه در مجورد اعتقجاد بجه

بود ()23؛ آن ها نیز در تهران به این نتیجه رسیده بودنجد کجه

باورهای خرافی در بین دانشجویان پزشکی با همه ی رشته ها

اعتقاد به باورهای خرافی در زنجان بیشجتر از مجردان اسجت .از

بهجز دندانپزشکی ،تفجاوت معنجادار مشجاهده شجد بجه معنجای

سوی دیگر در مطالعجه حاضجر ،بجین جنسجیت بجا گجرایش بجه

اینکججه اعتقججاد بججه خرافججات در ب جین دانشجججویان پزشججکی بججا

خرافات رابطه معناداری مشاهده نشد ،این در حالی است که

دندانپزشکی اختالف معناداری نداشجت امجا بجین پزشجکی بجا

در مطالعه ی عزیز خانی و همکاران ( )21میجزان گجرایش بجه

پرستاری ،پیراپزشکی و بهداشت اختالف معنجاداری داشجت.

خرافات در زنان به طرز معناداری بیشتر از مردان بجود؛ علجت

درحالیکه بین رشجته هجای پیراپزشجکی بجا رشجتههجای دیگجر

این امر شاید این موضوع باشجد کجه در مطالعجه حاضجر کلیجه

(پزشکی ،دندانپزشکی ،پرستاری و بهداشت) رابطه آمجاری

افراد دارای تحصیالت آکادمیک بوده اما در مطالعه ی عزیز

مشاهده نشد ،به نظر میرسد علت این معناداری را در سجطح
سواد علمی و تجربجی دانشججویان پزشجکی نسجبت بجه دیگجر
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 Sreedharدر سال  )13( 2333انجام شد ،تفجاوت جنسجیت

خججانی و همکججاران ،افججراد بججی سججواد یججا فاقججد تحصججیالت
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رشته ها ،به دنبال کشف علیجت علمجی پدیجده هجای مختلجف

در بین دانشجویان بخصوص دانشجویان دختر و ارتباط آن با

هستند و کمتر دچار خرافات خواهند شد .شجاید دلیجل عجدم

سن و پیامدهای آن بر روی تفکر و عملکرد آنان و همچنین

معناداری بین رشته پزشکی با دندان پزشجکی را بجدین گونجه

نقش ویژه دانشجویان بهعنوان آینجدهسجازان جامعجه ،نیجاز بجه

توجیه کرد که هردو رشجته دکتجری حرفجه ای بجوده و سجطح

برنامهریزی جدی و همهجانبه جهجت کجاهش ایجن اعتقجاد از

هوش و تحصیالت دانشجویان بجین آنهجا تقریبجا مشجابه هجم

راههججای گونججاگون ماننججد دانشججگاه ،روزنامججه ،صداوسججیما،

می باشند .از سوی دیگر در مورد گرایش به باورهای خرافی

سایت هجای گونجاگون ،وزارت فرهنجگ و ارشجاد اسجالمی و

در بججین دانشجججویان پزشججکی بججا دندانپزشججکی و پرسججتاری و

دستگاه های ذیربط ضروری به نظر میرسد .یافتههجای ایجن

همچنین بین رشجته پیراپزشجکی بجا پرسجتاری و دنجدان رابطجه

مطالعججه مججیتوانججد بججه والججدین ،اسججاتید و مشججاوران در درك

معناداری مشاهده شد.

نگرشهای خرافی کمک کند و در صورت ایججاد رویکجرد

صاحبنظران ،دیدگاههای متفاوت و گاها مشابهی نسبت بجه

عملی تشویق و گسترش علجم و آگجاهی کودکجان در همجان

علیت خرافات مطرح کردهاند (جدول  .)1اطالعجات ججدول

سنین کودکی سبب ایجاد بستر مناسبی برای رفع این معضجل

فوق نشان میدهد که در حوزه علوم دینی بیشجترین گجرایش

و درنتیجه جلوگیری از عواقب آن میشود.

به پرهیز از خرافات است درحالیکه از دیدگاه روانپزشکان
تفاوت در گرایش به خرافات مطرح است .در مقابجل جامعجه

تشکر و قدردانی

شناسججان دامججن زدن خججانواده بججه اعتقججادات خرافججی را دلیججل

از اسجججاتید محتجججرم آقایجججان پروفسجججور حسجججن عشجججایری

پرداختن به خرافات ذکر میکنند از دیدگاه علوم سیاسی نیز

عصججبشججناس ،روانپزشججک و اسججتاد تمججام دانشججگاه علججوم

ربط دادن مناسک مذهبی به خرافات را وجه افتراق بجا سجایر

پزشکی ایران ،دکتر محمجدباقر حشجمت زاده دانشجیار گجروه

دیدگاهها بیان مینمایند (22و.)23

علوم سیاسی ،دانشکده علوم اقتصاد و سیاسی دانشگاه تهران،

ایججن تفججاوت دیججدگاههججا در مججورد گججرایش بججه خرافججات،

جناب آقجای جمجال شهسجواری کارشجناس ارشجد الهیجات –

نشججاندهنججده ایججن موضججوع اسججت کججه خرافججات یججک بحججث

علججوم قججرآن و حججدیث در اسججتان کردسججتان و دکتججر سججید

چندبعججدی اسججت؛ بنججابراین بججه نظججر مججیرسججد اگججر بخججواهیم

مصطفی محقق احمدآبادی دکتری حقوق دانشجیار دانشجگاه

گرایش به خرافات را در جامعجه کجاهش دهجیم بایسجتی ایجن

تهججران بججه خججاطر اظهججارنظر در خصججوص علججل گججرایش بججه

بحث از زوایا و دیدگاههای مختلف بررسی و بر اساس آنها

خرافات تشکر و قدردانی ویژه میشود.

عوامل گرایش به خرافات ،پیدا شود .مثال اکثر صاحبنظران

مطالعه حاضر مستخرج از پایجاننامجه مصجوب دانشجگاه علجوم

تأکید کردهاند که عدم شناخت و آگاهی باعث گجرایش بجه

پزشکی کردسجتان در تجاریخ  1332/12/13مربجوط بجه خجانم

خرافات میشود ،بنابراین برنامهریزی جهت کاهش گجرایش

دکتر سرور گروسجی بجا عنجوان" بررسجی فراوانجی اعتقجاد بجه

به خرافات از طریق افزایش آگاهی و علجم در سجطح جامعجه

خرافات و عوامل مرتبط بجا آن در بجین دانشججویان دانشجگاه

مهم و ضروری است ،چونکه مداخالت آموزشی مجی توانجد

علوم پزشکی کردستان در سال  ."1332است لذا از شجورای

باور غلط راتغییر بدهد(.)21

پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشجکی کردسجتان
بهخاطر تصویب این مطالعه تشکر و قدردانی میشود.
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