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 چکیده
 عمیق فهم به پدیدارشناسی رویکرد با و کیفی یشناس روش هب تا است درصدد حاضر پژوهش

 تبریز دانشگاه ارشد یکارشناس مقطع دختر دانشجویان نایم در گرایی خرافه ةزیست ةتجرب

 که است تبریز دانشگاه ارشد مقطع دختر دانشجویان پژوهش این مطالعه مورد ةجامع .بپردازد

 روش هب ها مصاحبه .اند کرده مراجعه نیب فال به 137۱-137۱ اخیر سال یک در بار دو حداقل

 اشباع به پژوهشگر نظر از که جایی تا واست  شده انجام افتهیساختار  مهین و عمیق ةمصاحب

 حداقل و پژوهش زمان و مکان درنظرگرفتن با پژوهش اعتبار .است یافته ادامه ،برسد نظری

 متن مطالعة و ها داده دآوریگر از بعد است. گرفته صورت گر مصاحبه سوی از ارزشی دخالت

 های یافته نتایج .شدند یبند مقوله و کدگذاری مکرر یها ینیبازب از بعد ها داده ،ها مصاحبه

 جمله از منفی ذهنی پیامدهای به ییگرا خرافه ةپدید که است آن از حاکی حاضر پژوهش

 .شود یم جرمن شوندگان آزمون ذهن بر منفی تأثیرگذاری و فکری وابستگی تقدیرگرایی،

 احساس به توان یم حاضر پژوهش در ییگرا خرافه بر ارتأثیرگذ متغیرهای جمله از همچنین

 و جامعه فضای بر حاکم مردساالری نظام ،(شده آموخته ة)تجرب خانوادگی ةپیشین ،ناتوانی

 ییگرا خرافه به گرایش در تأثیرگذار متغیرهای برآیند پژوهش پایان در کرد. اشاره یهنجار یب

 است. شده حاصل «ذهنیت تخدیر» شرطی ماتریس
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 مسئله طرح و مقدمه
 به ،عمید یفارس فرهنگ در و  افسانه و بیهوده سخنان یمعنا به خرافات معین، فرهنگ در

 .(111 :1399 ،همکاران و یچوبست زادهیعل جان) است یاوه و بیهوده سخن باطل، حدیث یمعنا

 برای استعدادی یا گرایش» را موهومات به اعتقاد یا خرافه ،شناسی روان علم پژوهشگران

 یباور یا طبیعی فو  یا سری عوامل به طبیعی، توضیح با پدیده یک بروز دناد نسبت

 اکنون هم .(7 :1399 ،پور یقل) اند کرده معنا «باشد شدهن ثابت علم با آن درستی که شده پذیرفته

 و فرهنگ در ،شرفتهیپ کشورهای در حتی ،مختلف کشورهای در فنی و علمی رشد وجود با

 ،رمالی چون مشاغلی بازار و شود می مشاهده خرافات از ییها نشانه ها آن اجتماعی سنن

 (.212 :1391 زاده، فتاحی) دارد بسیاری رونق ینیب کف و ینیب طالع

 از یامر است نکمم گر،ید عبارت به .است انکم و زمان به دیمق و ینسب یاصطالح خرافات 

 یمنطق امالًک گرید انکم ای زمان به متعلق مردم دید از و یخراف منطقه یک ای زمان یک مردم دگاهید

 چه -باشد نداشته وجود خرافات هک افتی توان ینم را یزمان و ییجا هک است نیا جهینت .شود یتلق

 نوشی، شاه) است متفاوت خرافات ضعف و شدت البته -ایکآمر مردم چه و قایآفر انیبوم میان در

 راه آن، انکار حتی یا بشری جمعی و فردی عقل ضوابط گرفتن نادیده با یپرداز خرافه .(11۱ :1399

 انمردم میان در سفانهأمت که (72 :139۱ وکیلی،) دیگشا یم یپرداز خرافه مهلک یها داالن یسو به را

 و سحر از استفاده دور های گذشته از و دارد دیرینه ای سابقه خرافی باورهای به ایشگر نیز ما کشور

 ةحوز در) یاندیش خرافه که جاآن از .است داشته بسیاری رواج مشکالت حل و درمان برای جادو

 ساختار و سامان (رفتار و عمل ةحوز در) یخراف اعمال و کند یم مشکل دچار را یعقل سامان (نظر

 اهمیت از آن ةمطالع کند، می آلوده آفات و ها بیآس انواع به را یاجتماع و یردف یزندگ

 طور به دانشجویان دربارة و اعم طور به یپژوه خرافه گرید ضرورت است. برخوردار یا العاده فو 

 آن کسب و سعادت راه در نهادن قدم یبرا انسان یمحور عقل و یخواه قتیحق ضرورت اخص،

 و بود نخواهد نکمم موهوم و یخراف دیعقا با جامعه شرفتیپ و توسعه ردک شفرامو دینبا .است

 چه که دانست باید أسفانهمت .هستند دانش و علم ،یفناور ،ها پژوهش راه سر بر یمانع دیعقا نیا

 حل برای هستند، جامعه نخبگان از که یارشد یکارشناس دانشجویان است شده سبب عواملی

 و ینیب فال به کرده لیتحص قشر این ةمراجع زیرا ؛شوند می ییگرا خرافه دامن به دست خود مشکالت
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 اجتماعی های آسیب بروز ساز نهیزم و جامعه در ییگرا عقل عدم برای نیروش نقض مثال دعانویسی

 که دانشگاهی دختران ویژه به ،دانشگاهی نخبگان میان در ییگرا خرافه افزایش شود. می جامعه در

 ،دارند جانبه همه ةتوسع در راهبردی نقش و هستند آینده های نسل دهندگان پرورش و مادران

 عوامل از ها پدیده سایر مثل خرافی عقاید .کند می مواجه چالش با را عقالنی و منطقی های کنش

 دانشجویان میان در خرافی عقاید این دهد می نشان پیشین خارجی مطالعات است. متأثر ای عدیده

 بیشتر ریپذ نیتلق دانشجویان و پایین اجتماعی اقتصادی پایگاه پایین، هوشی ضریب ی باافراد دختر،

 کنش به تمایل و پایین شناختی توانایی عاطفی، ناسازگاری مانند دیگری عوامل همچنین .است

 خرافی عقاید میان دیگر پژوهشگران دیدگاه از براین، عالوه است. مرتبط خرافی عقاید با غیرمنطقی

 (.1 :211۱ )استنک، دارد وجود یدار امعن ةرابط ناپذیر ینیب شیپ  زندگی شرایط با سازگاری به نیاز و

 و خودکارآمدی مذهبی، عقاید شخصیتی، های ویژگی ،یشانس خوش با ارتباط در خرافی عقاید

 نتیجه این به خود مطالعات در (211۱) ساچز نمونه برای ؛است شده تحلیل سازگاری راهبردهای

 تحصیالت دانشجویان خودکارآمدی پایین سطوح با خرافی عقاید باالی میزان که است رسیده

 اعتقاد دهد می نشان (2113) مالتبی و دی مطالعات نتایج همچنین، دارد. معنادار ةرابط چین تکمیلی

 یها نهیشیپ (.317 :211۱ کارونی، دی و )ساگون دارد غیرمنطقی عقاید با یمعنادار ةرابط شانس به

 متغیرهای بیشتر همچنین اند. پرداخته ییگرا خرافه بررسی به کمی رویکرد با موجود ژوهشیپ

 افراد گرایش میزان و ییگرا خرافه بر افراد دینداری سطح تأثیر تحصیالت، جنسیت، قبیل از یا نهیزم

 هدف اساس، اینبر .اند کرده اقدام زمینه این در کیفی رویکرد به کمتر و اند دهیسنج را ییگرا خرافه به

 دانشجویان دعانویسی( کارت، فال قهوه، )فال ییگرا خرافه ةزیست ةتجرب فهم حاضر پژوهش اصلی

 پرسش ،ادشدهی موارد راستای در .است (کیفی )مطالعه تبریز دانشگاه ارشد کارشناسی مقطع دختر

 انشگاهد ارشد کارشناسی مقطع دختر دانشجویان برخی چرا که است این حاضر پژوهش اصلی

 .کنند یم پیدا یشگرا  خرافه عقاید به تبریز

 پژوهش پیشینة
 حاضر پژوهش رمدنظ که ذهنی فرهنگی یدهایپد ویژه به ،اجتماعی یها دهیپد تبیین منظور به

 نیمادن یمعان بر کیمت افتیره ها آن از یکی که گیرد می استفاده دیمتع های رهیافت از است،
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 یعنی ،یاجتماع فیتعر بر 2انگارانه مردم یشناس روش و 1یتشناخ دهیپد یشناس جامعه است.

کنند  می دیتأک فیتعار نیا ةیپا بر ها آن یردهاکعمل و ها تیموقع از نشگرانک فیتعر ةنحو

 واجد ییجادو یها نییآ ریسا و جادو افت،یره نیا یمبنا بر .(321 :1771/139۱ ،3زرتی)ر

 درواقع .اند ردهک معلوم (زمان طول در) کمناس آن یابر ها آن به نندگانک عمل هک هستند ییمعنا

 باورها، و ریشعا گونه نیا از یکهر یپ در و است یظاهر و یسطح بعد تنها ،یخراف یباورها

 شود، یم دهینام خرافه گاهی هک یاعمال ای جادو لیتحل یبرا نیبنابرا ؛است نهفته خاصی یمعان

 قیدق فهم رویکرد، اینبراساس  (.11 :۱،2111/1399لتونی)هم پرداخت رفتار یمعنا به باید

 مراودات و افعال یمعنا قیدق ریتفس پرتو در مگر ؛ستین نکمم یاجتماع یرفتارها و نهادها

 .(71 -97 :1399 امیری، )صالحیهستند   افعال آن بخش تحقق هک یاشخاص

 گرایی خرافه ةپدید تبیین راستای در استفاده قابل رهیافت دومین عقالنی انتخاب رهیافت

 حاصل حوادث، و هادادیرو است معتقد یاجتماع حوادث نییتب مقام در رویکرد این .است

 و جادو هک معنا بدین ؛نندک یم عمل یعقالن محاسبات براساس هک است یافراد اعمال جمع

 یعقالن و یتجرب یفنون شود، محسوب خرافه یبرخ نگاه از است نکمم هک ییها نییآ ریسا

 و گانهیب یها نییآ ای ریشعا اعمال، با چنانچه نیبنابرا ؛شوند می یتلق مقصود به ندیرس یبرا

 ؛میشو یداور ارزش و یژفهمک دچار ها آن کادرا و فهم مقام در دینبا م،یشو رو هروب ناشناخته

 .هاست آن نبودن ای بودنمؤثر دارند، توجه هک یزیچ تنها به شگردها نیا به نندگانک عمل رایز

 گرفتن درپیش با 9تو پاره و 9وبر از قبیل یشناسان جامعه و 1زریفر و ۱لریتا مانند یناسانش مردم

 دهیناد را جادوگرانه یها کنش ،کنشگر یعقالن محاسبات و شناخت انه،یگرا عقل یموضع

 و ها دهیپد ةدیسنج یها نییتب یمذهب و ییجادو یها باورداشت ،نظر نیا از .رندیگ ینم

 (.13 :1399 لتون،یهم) هستند  جهان در تصرف و لدخ یبرا ییشگردها

                                                           
1. Phenomenological sociology 

2. Ethnographic methodology 
3. Ritzer 

4. Hamilton 

5. E.B. Taylor 

6. J. Frazer 

7. Max Weber 

8. Vilfredo Pareto 
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 بر حاکم فرهنگ خرافی، یها شهیاند و رفتارها دلیل نیز 1اجتماعی یادگیری ت وری منظر از

 دارند اعتقاد ت وری این پیروان .دکن یم متأثر را ها نسل فرد بر اثر و نفوذ با که است جامعه

 کمک به و شود می ایجاد فرد در محیط و ها رسانه ویژه به و همکاران رفتار ةمشاهد با ،رفتار

 آوردن دست به پولی، و مالی پاداش آوردن دست به کشمکش، تقلیل مانند هایی کننده تقویت

 (.193-192 :1399 مقدم، و )فروغی شود یم تقویت نفس عزت اکتساب یا همکاران تحسین

 تقلید و تعامل طریق از انحرافی رفتارهای که کند می مطرح اجتماعی یادگیری ت وری همچنین،

 ،همکاران و اویتسل )وان شود می گرفته یاد همساالن و والدین جمله از نقشی های مدل از

 از که داردریشه  فشارهایی اعمال در خرافات 2اجتماعی یشکل هم ةنظری طبق (.299 :2119

 و دیآ یم وارد دفر بر همکاران و مرجع گروه سوی از ویژه به و اجتماع یک یا گروه جانب

 جمع با و ندکن ایجاد تغییراتی خود عقاید و رفتار در تا دانند یم ملزم را خود افراد ،آن جهیدرنت

 .(193-192 :1399 ،قدمعسگری م و فروغی) شوند هماهنگ

 موضوع بررسی برای که خرافی یها دهیپد به افراد ةتجرب فهم در مدنظر رهیافت آخرین

 بار نخستین را رهیافتاین  است. شناسیپدیدار رهیافت است، ردیکارب سیارب مطالعه مورد

 پدیدارشناسی، مکتب گذار انیبن برد. کار به «روح پدیدارشناسی» کتاب در 1919 سال درهگل 

 را پدیدارشناسی او خود از ثیرگذارترأت ۱هوسرل او شاگرد است. فرانسوی فیلسوف 3برنتانو

 طریق از پدیدارها شناخت معنای به لغوی از نظر ارشناسیپدید .(1 :1399 )دارابی، کرد تداعی

آغازگر  با که شود می اطال   یفلسف یحرکت به واژه این تر قیدق معنای در اما ،هاست آن تحلیل

 تجارب تقلیل شناسیپدیدار اصلی هدف (1۱1 :1399 ،یالله تیآ و )دهباشی است هوسرلآن 

 ها داده پویشگران است. «چیز آن واقعی ماهیت» ۱رفراگی ذات از تجمعی به پدیده یک از افراد

 ذات از ترکیبی توصیفی و کنند یم گردآوری ،اند کرده تجربه را پدیده آن که افرادی از را

 جهان، به پدیدارشناسی (.91-97 :1371 ،1)کرسول دهند می ارائه افراد ةهم برای آن مشترک

                                                           
1. Social Learning Theory 

2. The theory of social uniformity 

3. Brentano 

4. Husserl 

5. Universal essence 

6. Creswell 
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 زیسته روزمره زندگی در کهچنان را معانی و دارد توجه ،شود یم زیسته فرد یک کمک به کهچنان

 (.22 :1373 ،همکاران و )شریفی کند آشکار شوند، می

 پژوهش ةپیشین

 به اعتقاد از باالیی میزان نوجوانان دهد، می نشان (211۱) کارولی دی و ساگون پژوهش نتایج

 ،داشتند قرار ینوجوان ةدور ةمیان در که نوجوانانی .اند کرده بیان را یشانس خوش و خرافات

 نوجوانی ةدور اواخر در که نوجوانانی دارد، اما تأثیر شان یزندگ وقایع بر شانس بودند معتقد

 خرافاتی کمتر . همچنیندارند خودشان کنترل تحت را زندگی وقایع بودند معتقد ،دداشتن قرار

 نتایج .دادند یم نسبت یشانس خوش به میانی نوجوانان به نسبت را خود موفقیت کمتر و بودند

 جادویی تفکر بر غلبه برای کاربردی شناختی بلوغ ةتوسع به توان می را ها داده این از حاصل

در  دخترها بودن خرافاتی ةیفرض ،پژوهش این در .داد نسبت  ،دارد وجود کودکی دوران در که

 منفی و مثبت معنای بررسی به خود پژوهش در (211۱) تسیهائو .نشد تأیید هاپسر مقایسه با

 باور این به ها ینیچ بیشتر هنوز دهد یم نشان و پردازد یم ها ینیچ میان در اعداد ترکیب و اعداد

 مانند مثبت معنای 9 صدای زیرا ؛دهند یم ترجیح را 9 عدد ها ینیچ بیشتر دارند. اعتقاد

 برای مرگ معنای مثل منفی یمعن ۱ عدد که یدرحال ؛کند یم تداعی ها ینیچ ذهن به را نیکبختی

 برخی برای واست  پذیرفته ها ینیچ میان در فردی یها تفاوت براساس 13 عدد دارد. ها آن

 اعداد و کنند می استقبال 77 یا 99 مانند دوپهلو اعداد ترکیبها از  آن .ستنی قبول قابل

 رد هم باورها این پژوهش، این یها افتهی براساس .دهند ینم ترجیح را 131۱ مانند شده بیترک

 مور سی و زب جی براساس پژوهش است. داشته وجود مدرن جوامع در هم و باستان جوامع

نیز  (2112) پلتزر یها افتهی براساس .دارند گرایش خرافات به مردان از بیشتر زنان (2111)

 میان همچنین .هستند خرافاتی مردان از بیشتر زنان و خرافاتی آموزان دانش از کمتر دانشجویان

 در .دارد وجود یمعنادار ولی ،ضعیف ةرابط جادویی افکار داشتن و سنتی ذهبیم عقاید

 به گرایش ،دباش بیشتر دینداری هرچه که دست آمد به نتیجه این (179۱) نیآرو پژوهش

 را بهداشتی مسائل به مربوط خرافات (2112) همکاران و بوخاری .شود می بیشتر نیز خرافات
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 مردم درصد 93 که رسیدند نتیجه این به و کردند رسیبر مختلف قومی های گروه میان در

 .دارد معکوس ةرابط خرافات با التیتحص و دارند خرافی عقاید بهداشتی مسائل پیرامون

 نتیجه این به بینگو بازیکنان میان خرافاتی عقاید بررسی در (2113) بینگهام و گریفتس

 خرافات به بیشتری گرایش تر مسن یکنانباز همچنین و تر یخرافات مردان از زنان که رسیدند

 افراد ه دهد یم نشان 1آدرنو های پژوهش نتایج (.119 -111 :1399 ،مقدم و فروغی) دارند

 منطبق افراد این خانوادگی ةزمین با نکته این و دیگرند افراد از تر یخرافات متعصب، العاده فو 

 آن بر تهدیدگر و خشن انضباطی که بود محیطی ،ها آن خانوادگی محیط که معنا بدین ؛است

 ةاجاز کسی و کردند می اعمال را یناپذیر انعطاف کنترل والدین آن در که محیطی ؛بود حاکم

 سرنوشت که است باور این آمدن وجود به مشو  وضعی چنین .نداشت آن در چرا و چون

 یها افتهی .ردندا ها آن بر کنترلی شخص که است یا ناشناخته خارجی ینیروها دست در آدمی

 سطح و اجتماعی ةطبق نظر از متعصب، شدت به افراد بیشتر که است این بیانگر مطالعه، این

 عوامل از احتماالً نیز ها این البته رند.دا تعلق ینیپا یها رده به یهوش ضریب و تحصیلی

 سطح میان ،است معتقد نیز (17۱1) 2مارش (.2۱1-2۱۱ :1391 )جاهودا، اند بوده ساز نهیزم

 فرد تحصیالت سطح هرچه یعنی ؛دارد وجود معکوس یا رابطه ییگرا سرنوشت و تحصیالت

 و بل (.121 :1373 مقدم، شفائی و نیازی) شود می ترکم وی ییگرا سرنوشت میزان ،باشد باالتر

 های یافته که پرداختند نابارور زنان بین در تقدیرگرایی مطالعه به کیفی روش با (211۱) 3هترلی

 از بعد معموالً دارند، اختیار در که امکاناتی براساس متوسط طبقات زنان داد؛ نشان ها آن

 یژهو ؛ بهبرند یم پناه تقدیرگرایی به ها آن کارسازنبودن و دسترس در امکانات ةهم کارگرفتن به

 به کمتر هستند، پایین طبقات از معموالً که پوست اهیس زنان اولیه. مراحل در پایین طبقات زنان

 تاریخی سابقه بلکه تقدیرگرایی، نه امر این دلیل .دهند یم نشان تمایل درمان سمت

 سعی تقدیرگرایی با پوست سیاه زنان است. پوستان اهیس از پزشکی علم یها سوءاستفاده

 .بگیرند دست به را خود سرنوشت بر خود کنترل ؛کنند یم

 درباره عمیقی و گسترده یها شپژوه ایران در هک شد مشاهده ،موضوع سابقه یبررس در

                                                           
1. Adorno 

2. Marsh 

3. Bell and Hetterly 
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 به توان یم شده انجام کارهای از ،نمونه عنوان به .است شدهن انجام به رانیا در خرافات موضوع

 به خود تحقیق در ها آن .کرد اشاره 1399 سال در همکاران و یبست چوب زادهیعل جان پژوهش

 کارشناسی دوره انشجویاند و پسران به نسبت دختر دانشجویان گرایش که رسیدند نتیجه این

 به گرایش میزان با دینداری میزانمیان  همچنین است. بیشتر دکترا و ارشد دانشجویان به نسبت

 عسگری و فروغی که پژوهشی در دارد. وجود یمعنادار و مستقیم همبستگی ییگرا خرافه

 نوع از) باشد داشته مدرن جامعه به شیگرا آنچه هر که دریافتند دادند؛ انجام (1399) مقدم

 با یبه نحو ...( و خانواده یآگاه سطح و التیتحص و تولد و ونتکس طیمح تا گرفته مشاغل

 به اعتقاد که رسید نتیجه این به (1399) کاشانی .است تضاد در ییگرا خرافه با مرتبط میمفاه

 یفراوان رطو به مردان در درمان عامل عنوان به چه و یبیمار عامل عنوان به چه جادویی دیعقا

 سال 21 از کمتر گروه از بیشتر سال ۱1-۱1 گروه در جادویی دیعقا به اعتقاد .است بوده بیشتر

 ییجادو دیعقا به عتقادا میزان کمترین ها کرده لیتحص و بیشترین سوادان یب گروه در و بوده

 ئلمسا ةنیزم در که دیرس نتیجه این به خود پژوهش در (1391) سپهر مسعود .شد مشاهده

 .دارد وجود جامعه در زیادی خرافات دینی

 پژوهش یشناس روش

 استفاده یدارشناسیپد رویکرد از گرایی( خرافه) پژوهش موضوع به عنایت با مطالعه، این در

 های تجربه بر امکان حد تا خود شناختی هستی اصول به توجه با رویکرد این؛ زیرا است شده

 خودداری ثانویه موضوعات به پرداختن از و ودش می متمرکز ةزیست های تجربه یا اول دست

 صورت افرادی با مصاحبه کمک به تنها زیسته ةتجرب یا اول دست های تجربه دریافت .کند می

 ةمطالع یدارشناسیپد (.۱2 :137۱ ایزدی، و )حسینی اند داشته را تجربه این خود که ردیگ یم

 یک کمک به کهاست  چنان  جهان به یاسدارشنیپدتوجه  است. زندگی جهان یا زیسته ةتجرب

 را پرسش این؛ بنابراین باشد انسان از جدای چیزی که واقعیتی با جهان نه شود می زیسته فرد

 را معانی کوشد می پدیدارشناسی زیرا «است؟ ای تجربه نوع چه زیسته ةتجرب» که کند می مطرح

 ،همکاران و سیگارودی )امامی کند می آشکار ،شوند می زیسته روزمره زندگی در کهچنان 
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 از افراد تجارب توصیف دنبال به محقق پژوهش این در اینکه به عنایت با بنابراین ؛(۱9 :1371

 است. شده استفاده یدارشناسیپد رویکرد از ،است ییگرا خرافه

 پژوهش میدان
 یریگ نمونه روش و نمونه حجم

 تبریز دانشگاه ارشد مقطع دختر نشجویاندا شامل پژوهش، این در مطالعه مورد میدان یا جامعه

 نیب فال به 137۱-137۱ زمانی ةفاصل در یعنی ،اخیر سال یک در بار دو حداقل که است

 کردند. مراجعه

 هایی ویژگی که دارد مردم از یا ژهیو های گروه تعیین در سعی کیفی پژوهش در یریگ نمونه

 :1371 )جاللی، کنند یم زندگی پژوهش دمور اجتماعی ةپدید از مشابهی موارد در یادارند، 

 و نیست مشخص و شده  تعیین پیش از کمی یها روش مانند کیفی روش در نمونه حجم (.311

 دو از توان یم کیفی یها یبررس در دارد.بستگی  تکوین حال در مقوالت و پژوهش روند به

 از اند عبارت یریگ نمونه نوع دو این کرد. استفاده زمان هم صورت به گیری نمونه نوع

 مورد افراد گزینش برای هدفمند یریگ نمونه از نظری. یریگ نمونه و هدفمند یریگ نمونه

 و موردنیاز یها داده محل تعیین افراد، تعداد تشخیص برای نظری یریگ نمونه از و مصاحبه

 ظرین یریگ نمونه (11 :1371 ایثاری، و فسایی )صادقی شود یم استفاده پژوهش مسیر یافتن

 زمان هم لگریتحلکمک آن  به که یپرداز هینظر برای ها داده گردآوری فرایند از است عبارت

 در را ییها داده چه که گیرد می تصمیم و کند می تحلیل و کدگذاری ،گردآوری را شیها داده

 کند. تدوین اش گیری شکل حین در را اش نظریه تا بیابد کجا را ها آن و گردآوری بعدی ةمرحل

 سوی از (.139 :1399 ،کیفل) کند یم کنترل را ها داده گردآوری فرایند تدوین حال در ةیظرن

 از یا مرحله به و دارد بستگی ها داده اشباع سطح به کیفی مطالعات در نمونه حجم دیگر،

 یا های پژوهش پرسش به شده داده یها پاسخ که شود یم اطال  کیفی های داده گردآوری

 مشابه مصاحبه، از راه شده یگردآور یها داده زیرا ؛رسند یم نظر به کافی شده مانجا یها مصاحبه

 تا ها مصاحبه حاضر، پژوهش در .(11 :1371 ایثاری، و فسایی صادقی) شوند یم تکراری و

 خاتمه 21/2/137۱ روز در و آغاز 1۱/2/137۱ تاریخ از و یافته ادامه اشباع ةمرحل به رسیدن
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 از بعد که نحو این به است. بوده مورد 11 شده انجام یها مصاحبه ژوهش،پ این در است. یافته

 .دست نیامد به ها مصاحبه از جدیدی مقوالت و مفاهیم و شد حاصل نظری اشباع مصاحبه، 11

 از بعد یافت. پایان اطالعات آوری جمع فرایند شد، حاصل ها داده در نظری اشباع که زمانی

 کدگذاری سپس .شد بازبینی و مطالعه دقت با بارها ها مصاحبه ،ها داده یآور جمع ةمرحل اتمام

 .قرار داده شد ها تم و ها مقوله از یکی در ،ها یکدگذار از هریک و گرفت صورت ها آن متن از

 نمونه های ویژگی توصیف

 و تحصیلی مقطع در ها همة آن مشترک ویژگی که است نفر 11 حاضر پژوهش ةنمون حجم

 ها آنهمة  جنسیت و ندبود تحصیل به غولمش ارشد مقطع در این افراد زیرا ؛هاست آن جنسیت

 از نفر 3 تأهل وضعیت نظر از .است سال 32-2۱نیز  شوندگان مصاحبه سنی ةفاصل .بود زن

 یها رشته در شوندگان آزمون از نفر 12 بودند. مجرد ها آن نفر 13 و متأهل شوندگان آزمون

 .کردند می تحصیل انسانی علوم یها رشته در ها آن از نفر ۱ و پایه علوم

 ها افتهیبحث و 
 روش به اطالعات تحلیل و تجزیه و کدگذاری ،ها داده اجرای و ها مصاحبه فرایند اتمام از بعد

 و مهم عباراتپس از استخراج  پژوهشگر دوم گام در شد. انجام 1کالیزی ای مرحله هفت

 در کدها یبند طبقه از پس .کرد تنظیم تم یا مقوله قالب در را شده استخراج معانی، متن معنادار

 یها رمفهومیز یا زیردسته در ودسته بندی  هم به مرتبط مفاهیم به مربوط کدهای ،پنجم گام

 براساس شده یبند دسته مفاهیمهمة  کالیزی روش به ،ششم گام در .گرفت قرار هم به مرتبط

 به نتایج ،آخر گام در .شد مشخص هشپژو اساسی ساختار و بندی تقسیم پژوهش، هدف

 آذر یفتح) کنند مقایسه خود تجارب با راپژوهشگر  توصیفات تا شد برگردانده کنندگان شرکت

 از ،جامعه اجتماعی شرایط دهد می نشان عمیق یها مصاحبه نتایج .(92 :1373 ،همکاران و

 قانونی های راه و افاهد گسست ،جامعه عیاجتما ساختار در مردساالری نظام حاکمیت جمله

 مراجعه برای ارشد دانشجویان ژهیو به ،زنان گرایش بر مؤثر عوامل از جامعه در ها آن به رسیدن

 .است ینیب طالع به

                                                           
1. Colaizzi 
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 (شده آموخته ةتجرب) خانوادگی ةپیشین

 بیشتر بینی فال به گرایش و خرافه باورهای دهد، می نشان مصاحبه های یافته در تدق

 و بینیطالع به مراجعه ةسابق که مادرانی .دارد آنان خانوادگی پذیریجامعه در ریشه دانشجویان

 در خرافه باورهای به گرایش ،آموزش دلیل به نیز دختران ژهیو به و فرزندان ،دارند دعانویسی

 ةتجرباساس بر کند می بروز مشکلی که زمانی در کنندمی سعی و شودمی نهادینه ها آن

 در همکاران و خود به هانگرش است معتقد 1رابینسون کنند. مراجعه بینفال به شده آموخته

 چارچوبی نوعی به که دارد جهان به دیدگاهی خانواده در شخصی هر و گیردمی شکل خانواده

 (.127 :1373 مقدم، شفائی و نیازی) کند تفسیر را اتفاقی هر بتواند تا آوردمی فراهم وی برای

 در زیادی نقش کودک شدن اجتماعی و تربیت آغازین هایقطهن دارد اعتقاد (1712) هیگن

 نیازی، و وحیدا) شود آن پذیرش یا نوآوری مانع است ممکن که ایگونه به ؛دارد او ةندیآ رفتار

 شناسی جامعه از گرفته نش ت مفهومی پذیری جامعه است معتقد نیز (1711) 2بریم .(12۱ :1393

 منظور به رفتار و ها مهارت دانش، کسب و اجتماعی ةنیزم یک به واردشدن یندافر به که است

 اساس (.۱1 :2111 اینکل، و )دینگلر دارد اشاره مجموعه آن از عضوی عنوان به بودن و کنش

 در که است اجتماعی و فردی تجارب انتقال و بازتولید انباشت، جذب، ندایفر پذیری جامعه

 ةکنند تعیین ساختار 3شامینو رویکرد براساس شود. می داده نمایش ممکن های ارزش همة قالب

 زندگی شرایط انتظارات، ها، سنت هنجارها،) یرونیب های کننده تعیین سیستم ،ذیریپ جامعه

 فردی، های گییژ)و درونی های کننده تعیین و (ها عامل و نهادها پذیری جامعه از متأثر واقعی

 متن از حاصل هایداده (.97 :2111 )کاپوزتینا، است (ها شناخت و شخصی صفات ها، ارزش

 و فرزندان ،دارند دعانویسی و بینیطالع به مراجعه ةسابق که مادرانی ،دهدمی نشان هامصاحبه

 سعی و شودمی نهادینه ها آن در خرافه باورهای به گرایش آموزشدلیل  به نیز دختران ژهیو به

 .کنند مراجعه بینفال به شده آموخته بةتجر اساسبر ،کند می بروز مشکلی که زمانی در کنندمی

 :گویدمی ساله 2۱ ح، .م

 بین فال از هم رو خواهرام ،رفتم می من وقتی .رن می خیلی خواهرام»

                                                           
1. Robinson 

2. Brim 

3. Shamionov 



  8938 زمستان، 4، شمارة 8مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دورة    858

 

 چون و تره خرافاتی کوچولو یه و داره اعتقاد دعانویس به هم مادرم .پرسیدم می

 «.داره اعتقاد خیلی تره، مسن

 :گویدمی ساله 32 ،خ .ن

 اوقات برخی مامانم .رفتیم خودم خانواده با همراه بار لیناو برای»

 «.ریم می خیلی خواهرم با اما ،ره می دعانویسی

 :گویدمی ساله 2۱ م، .پ

راه که کنن فکر منطقی کنننمی سعی ،بیاد پیش مشکلی هر ما ةخانواد تو»

 «.یسدعانو پیش رن می ،شه می پیدا مشکلی و بکنن پیدا حلی

 :گویدمی باره این در لهسا 2۱ الف، .ن

 ،ره می اون پیش مامانم دایی ه.ر می اون پیش بزرگم مامان مامانم، دیدم من»

 «.رم می هم من

 ساززمینه متغیر عنوان به دانشجویان میان در گراییخرافه باورهای به گرایش در آنچه

 از خود یزندگ طول در آنچه براساس افراد که است شده آموخته ةتجرب ،شودمی محسوب

 .کنند می عمل ،آموزند می والدین طریق

 اجتماعی فشار

 به مراجعه به گرایش در مهمی نقش اجتماعی فشار دهد، می نشان مصاحبه های یافته کدگذاری

 طیمح هک یمیرمستقیغ و میمستق ار،کآش و نهان تأثیرات مجموع یبرخ رو این از ؛دارد بینیفال

 یعنی ؛دانند یم یاجتماع فشار دارد یم اعمال ،نندک یم یزندگ آن در هک را یافراد بر یاجتماع

 کیسلو و رفتار رشیپذ به را اعضا و خورد یم چشم  به نفسه یف گروه ای جامعه در هک ییروین

 دارد یوام رفتهیپذ عادات و گروه تسب،کم یها شهیاند مسلط، یلک یالگوها با منطبق

 و ها همسایه دانشگاهی، دوستان ه،مصاحب های یافته براساس بنابراین ؛(3 :1391)سخاوت،

 د.ندار بینی فال به آنان ةمراجع در مهمی نقش آشنایان

 :گویدمی ساله 2۱ ن، .ع

 پیدا تمایل ما و درسته حرفاش گفتند ها همسایه و بودم مشتا  خیلی»

 «.بین فال پیش بریم که کردیم
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 :گویدمی ساله 2۱ ز، .پ

بینی شپی خیلی و خوبه که گفت آشنایان از یکی .نداشتم اعتقاد اولش»

 «.رفتم من و بینه فال این درسته هاش

 :گویدمی ساله 2۱ ر .ل

 «.کردم مراجعه ریگ فال به دانشگاهیم دوستای زور به»

 جامعه مردساالرانه ساختار

 باورهای ساززمینه و مؤثر متغیرهای از یکی ،دهدمی نشان حاضر پژوهش هاییافته تحلیل

 تحت جامعه اقتصادی و سیاسی اجتماعی، ساختار که است آن دانشجویان میان در خرافی

 .دارند زنان به فراوان حاکمیتی و قدرت مردان آن در که مفهومی .است مردساالری حاکمیت

 ةتوسع شاخص با تواندمی این و است مردساالری کامل ةسیطر تحت جامعه اجتماعی ةبدن

 مغایرت ،باشند برخوردار ایعادالنه و برابر اجتماعی حقو  زا نیز زنان آنان در که انسانی

 قدرت، مانند ،اجتماعی مزایای از بیشتری سهم مردان مردساالرانه نظام در زیرا ؛باشد داشته

 و عمل آزادی .دارند محدودی اختیارات نظامی چنین در زنان و برخوردارند احترام و ثروت

 ،باشندن ختارم که زمانی و باشند نداشته عمل در ایاراده آنان شود یم سبب کمتر اختیار

 نیروهای به را حوادث و رندیپذ یم است شده نوشته قبل از آنچه قبول و گراییسرنوشت

 .کنند موکول است بشری دسترس از خارج که ماورالطبیعه

 :گویدمی ساله 2۱ ،ن .ع

 هیچ دیگه هم من و کنم ازدواج هنوز من که نیست راضی اصالً پدرم»

 من اگر حتی ،زنه می پدرم را آخر حرف تنها ما ةخون تو چون ؛زنم نمی حرفی

 «.بزنم حرفشو تونم نمی اصالً بیاد خوشم کسی از

 :گویدمی ساله 2۱ ح، .م

 «.هشمی همون بگه اون که هرچی و پدرساالریه خانوادمون کل در»

 :گویدمی ساله 2۱ ،ر .ل

 قدرت شوهر، شغل برای بده، باید اجازه پدرم ازدواج برای نظر هر از»

 براشون که هستند دیگه افراد اکثراً خانما .کمه نوآقای به نسبت خانما انتخاب
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 زمان از .بود کمتر آقایان به نسبت قدیم در خانما سواد سطح .گیرند می تصمیم

 رن می نبود انتخابشون قدرت اینکه از و کنه ازدواج کی با گفته پدرشون قدیم

 ...«بگیره تصمیم براشون که کسی سراغ

 نندهکهیتنب و ریگ سخت ر،یگ نارهک یپدران هک یافراد است معتقد استبدادی تیشخص در آدرنو

 از یا ژهیو ةگون ،اند استفاده کرده یبدن هیتنب به دیتهد ای ادیز یبدن هیتنباز  ها آن نیوالد و اند داشته

 تأمل ،ینگر درون از صاخ طور به افراد نیا .است یاستبداد به مرسوم هک نندکیم دایپ تیشخص

 یزیاسرارآم یهانندهکنییتع و عوامل به و نندکمی پرهیز یپرداز الیخ و رکتف و شهیاند تعقل، و

 .(131 :1373 مقدم، شفائی و نیازی) دارند اعتقاد خود سرنوشت در ریتأث یبرا

 یهنجار یب

 که است این هامصاحبه تحلیل براساس بینیفال برای ها آزمودنی ةمراجع دالیل ترین مهم از یکی

 و دانندمی ابهام و ترس از پر ،کنندمی تحصیل ارشد مقطع در که یدرحال را خود ةندیآ ها آن

 برای دعایی نیاز صورت در و کند حالجی آنان برای را آینده تا روند می گوپیش سراغ جهیدرنت

 ما که علتی گویدمی که مرتون وسایل و اهداف ةنظری با شرایط این .بنویسد مناسب شغل یافتن

 و قانونی اهداف میان جامعه آن در که ستدلیل ا این به ،هستیم جرائم ناظر و شاهد جوامع در

 (قانونی وسایل) باشد داشته وجود باید مشروع هدف آن به رسیدن برای که وسایلی و مشروع

 کافی حمایت شده نهادی های راه از ها هدف به رسیدن برای جامعه هرگاه .ندارد وجود تناسب

 های راه وقتی .نندیگز یمبر را دیگری عادات و ومرس جامعه از هایی بخش حالتی چنین در ،نکند

 که کنند انتخاب را هایی راه جدید های راه از میان است ممکن افراد شوند،می رها شده نهادی

 ةدهند لیتشک عناصر وحدت ،وضعیتی چنین در .رساندب هدف به را ها آن ترراحت و تر سریع

 و مسنر (.۱1 :1391 سخاوت،) آیدمی پدید (آنومی) هنجاریبی حالت و شود می سست ساخت

 توسعه پرورش آموزش و خانواده مانند نهادهایی ضعف دلیل به آنومی که ندباور این بر 1روزنفلد

 ناقل نهادها این ،آن جای به و دوش   ترلکن مالی های موفقیت بر افراطی دیتأک دبای که یابد می

 های ارزش از سوی موفقیت به رسیدن مالی، نهادهای ةسلط با جوامعی در باشند. ها ارزش

 شامل ،شود می دیتأک ها بر آن جوامع این در که فرهنگی شزار چهار شود. می تشویق فرهنگی

                                                           
1. Massner and Rosenfeld 
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 موفقیت یایؤر به سازه اولین .است پولی فیتیشیسم و گرایی عام فردگرایی، موفقیت، به گرایش

 مهم شدن برنده چگونه ،درواقع شود. می ارزیابی آن با کسهر که است معیاری این دارد. شارها

 (.1۱1 :2113 ،همکاران و خدری) است مهم طریقی( هر )به شدن برنده نیست؛

 :گویدمی ساله 2۱ ح، .م

 شغل که ندارم یامید و نیستم امیدوار زیاد ام شغلی و تحصیلی ةآیندبه »

 به .بیاد گیرم خوب کار یه و بنویسه دعایی یه تا مر یم حتماً .بیاد گیرم مناسب

 «.نیستم امیدوار هم درصد نیم موفقیت برای جامعه بستر

 :گویدمی ساله 29 م، .ز

 که بود این اممقطعی آرزوی تنها و گشتم می کار دنبال خیلی هم زمان ونا»

 ،رفتم که فالگیر پیش .باشم داشته شغل یه هم ،بشم قبول لیسانس فو  هم

 دولتی و ثابت شغل به من آیا که پرسم می همیشه رم می که بین فال پیش بیشتر

 «.نه یا رسم می

 ناتوانی احساس

 بینیفال به مراجعه از شوندگانمصاحبه که دلیلی ترین مهم دهد یم نشان هامصاحبه متن تحلیل

 عنوان به توانمی آن از که است خود زندگی مشکالت و مسائل حل قدرت نداشتن ،کردند بیان

 مشکلی به ها انسان که زمانی .کرد قلمداد پدیده این بر تأثیرگذار اجتماعی شناختی روان عامل

 .گیرندمی کمک مس له حل در موجود اجتماعی امکانات تمام از ،کنندمی برخورد زندگی در

 انسانی روابط و مسائل و افراد عقاید بر حاکم سنتی باورهای ،سنتی جوامع در که درحالی

 چیزی و ماورالطبیعه هاینیروی کنترل تحت رویدادها و حوادث که باورند این بر ها آن .است

 کنترل تحت نیز مشکالتشان حل که پندارند می چنین افراد تردیدبی .است انسانی کنترل از غیر

 .کنندمی جوو جست سنتی باورهای وندر را خود مشکالت حلراه و نیست خودشان

 :گویدمی ساله 32 خ، .م

 هم نتیجه و رفتم هم گشایی بخت برا .بین فال برای رفتم داشتم مشکلی یه»

 یه وقتی بینه،فال سراغ رم می ،چیه مشکلم حلراه دونم نمی وقتی .داد

 «شه؟ نمی یا شه می ببینم رفتم یم داشتم خواستگاری
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 :ویدگمی ساله 2۱ م، .پ

 کردم می احساس بعد ،بودم مریض خیلی روحی نظر از ،بودم مریض من»

 که شیخی هر به زدم دری هر به همین یبرا .دارم نیاز قوی ایمان یک به

 یعنی ؛بود بیماریم برای کالً .بشم خوب که کنند دعا برام خواستم می دمیرس یم

 برای خودمون شهر تو داشتیم ما که شیخایی مثالً ؛کردم مراجعه بار چندین

 «.نبودند مؤثر کدوم هیچ من بیماری

 :گویدمی ساله 2۱ الف، .ن

 چی آخرش دونستم نمی .براش بودم دل دو ،بکنم خواستم می که کاری یه»

 یه مثل من برا فال ببین .بشم مطم ن تقریباً رفتم همین دلیل به .شه می

 من پرسیدم می ازش پیشش رفتم می که بگم بهت جوری این .بود سفید ریش

 دودلم .شم می تنها من ،نباشه اون گها االن .گفت می من به اون .کنم چیکار

 «.موقع اون گیرم می تصمیم تر راحت بینه فال با .دیگه

 بشر خامی و جهل را خرافات رشد و پیدایش مهم عوامل از یکی پژوهشگران از گروهی

 و علت قانون ها،پدیده منطقی ةرابط حقایق، درک از انسان که اندازه هر به :معتقدند و دانندمی

می پرستیخرافه و خرافات دچار نسبت همان به ،باشد عاجز واقعیات فهم و تشخیص معلول،

 (.2۱ :139۱ صادقی،) شود

 ناتوان را مشکل حل در خود عاملیت افراد، که است آن گویای شده بیان هایمصاحبه ةنمون

 در اختیاری و اراده افراد ،باشد ترپایین افراد نفس اعتمادبه چقدر هر زیرا ؛دانندمی ضعیف و

 از تالشی و دانند می ناچیز بسیار ماورالطبیعه نیروی برابر در را خود و ندارند خود مسائل حل

 .شوند می گرایی خرافه باورهای محض تابع تنها و هنددنمی نشان خود

 تقدیرگرایی

 و چون یب پذیرش ،کننده مراجعه فرد نگرش در ییگرا خرافه منفی پیامدهای عمده از یکی

 نحوی  به و انگارند یم هیچ را انسانی ةاراد نقش تقدیرگراها .است 1گراییتقدیر چرای

 طرفداران از که (1712) تایلور مانند ؛کنند یم تأکید الهی ةاراد یا بیرونی عوامل بر جانبه یک

                                                           
1. Fatalism 
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 رخ یا واقعه نشود، فراهم یا واقعه وقوع ضروری شرایط تا وی اعتقاد به است. تقدیرگرایی

 آن وقوع باشد، نشده محقق رخدادی وقوع ضروری شرایط که زمانی تا بیترت نیبد .دهد ینم

 شرایط تا باشد داشته مهارت که هم چقدر هر انسان .نیست 1عاملی هیچ ةاراد و توان در

 به هم و گذشته و تاریخی وقایع به هم ناتوانی این .ندارد را کاری انجام توان ندهد، رخ مساعد

 یک تقدیرگرایی (1711) الدر دیدگاه از .است خارج انسان ةاراد از که است مربوط آینده وقایع

 اش یزندگ رویدادهای بر تأثیرگذاری برای را خود فرد آن، طی که نگرشی است. نگرش

 ها بر آن فرد که داند یم عواملی را رویدادها ةکنند نییتع عوامل که نگرشی .کند یم معنا قدرت یب

 و طبیعی و درست پذیرش این دارد، رویدادها بر کمی نفوذ بپذیرد انسان اگر دارد. اندکی نفوذ

 در ها دهیپد و امور ةهم افراد ،شود یم سبب امر این (.32 :1373 ،زادگان صداقت) است عادالنه

 که دهند نسبت 2الیکزیمتاف و عهیماوراءالطب عوامل و روهاین ردکارک به را دخو یاجتماع اتیح

 در شیها یباز نقش دراست که  محدود یها تیقابل با و ناتوان موجودی انسان آن براساس

 ها یناتوان دربارة او کدر همچنین .است آمده تصور به یزندگ عیوقا و امور و یرامونیپ جهان

 اش ییناتوانا به و دیآ گرفتار یقدرت یب احساس ینوع به شود یم سبب شیها تیمحدود و

 ندک دایپ باور ندهیآ نترلک و یزندگ در عیوقا ینیب شیپ ها، دهیپد و عیوقا علل شناخت ةدربار

 چرای و چون یب پذیرش از است عبارت تقدیرگرایی حال هر به .(12۱ :1373 مقدم، و نیازی)

 رارق انسانی لطتس ةحیط از خارج وقایع که اندیشه این از منبعث ،ها آن برابر در تسلیم و وقایع

 هک است باور نیا بر فرد ییرگرایتقد در که استاین  مسلم (.291 :139۱ )ساروخانی، دارد

 ندةیآ و تیوضع شانس، ای سرنوشت و ریتقد و ستین یو نترلک در یاجتماع طیمح و ندهیآ

 .(12۱ :1373 مقدم، شفائی و نیازی) زند یم رقم را یسکهر

 :دیگو یم رابطه این در ساله 2۱ ،م پ.

 پای یذار یم تو و افته یم اتفا  یهویی بعد ،کنه یم ینیب شیپ رو چیزی یه»

 کنم ینم تالش و یگرد ینم منطقی حل راه دنبال و یکن یم ولش رو مس له و فال

 «.شه ینم درست و گفته نهیب فال چون ؛شه ینم درست هم کنم تالش گم یم و

                                                           
1. Agent 

2. Metaphysical 
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 :دیگو یم ساله 2۱ الف، ن.

 .بشم مطم ن تقریباً رفتمدلیل  همین به .شه می چی آخرش دونستم نمی»

 اتفا  برام دقیقاً گفت، رو دور ةندیآ فالگیرا از یکی حتی .رهبُ میان راه بین فال

 «.دیگه افتاده

 :دیگو یم ساله 2۱ ن ع.

 ،بیفته بدی اتفا  قراره گها و بگه دقیق مو آینده که کسی و بدونم رو آینده»

 بزنم رقم خوب مو آینده و شه می جوری چه ام آینده اینکه بشم، خبردار قبلش

 «.بیفته بدی اتفا  اینکه قبل

 فکری وابستگی

 و مسائل حل در افراد شود یم سبب است که ییگرا خرافه منفی پیامد دیگر فکری وابستگی

 و یریگ میتصم قدرت و شوند متکی نانیب فال یها حل راه و ها دیدگاه به زندگی مشکالت

 ةاندیش ترین کوچک بدون افراد حالت، این در کنند. واگذار آنان به را مس له لح توانایی

 در حتی افرادی چنین جهیدرنت کنند. می بسنده مس له حل در آنان نظر به تنها یا عاقالنه

 این در باشند. داشته را خاصی یریگ میتصم توانند ینم نیب فال نظر بدون مشکالت نیتر کوچک

 در توانایی گونه چیه که پایین نفس اعتمادبه با فردی به زندگی، یها عرصه تمام در فرد حالت،

 حل در ها آزمودنی بیشتر مصاحبه، نتایج براساس .شود یم تبدیل ،ندارد خود مشکالت حل

 این بر شوندگان مصاحبه .دهند یم قرار خود انتخابی اولویت در را بین فال نظر خود مشکل

 آورد. می فکری وابستگی و اعتیاد ینب فال به مراجعه که باورند

 :دیگو یم ساله 2۱ ز، .پ

 کنه می تنبلم و رمب هی دارم دوست و میاره اعتیاد جور یه برام ،رم می زیاد»

 «.دم می دست از اختیارمو دیگه و

 :دیگو یم ساله 2۱ ر، ف.

 ناراحت خیلی اوه رم. می بار یک ماهی را قهوه ولی ،رفتم دوبار رو تاروت»

 شم می تنها خوب. داشت تأثیر فال تصمیماتمو بیشتر شدم. وابسته دیگر م.ش می

 «.انگار
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 شرطی ماتریس

 منفی پیامدهای و ییگرا خرافه ةدیپد بر تأثیرگذار متغیرهای ،ها مصاحبه یبند مقوله اتمام از دبع

 تبریز دانشگاه ارشد یکارشناس دختر دانشجویان ییگرا خرافه بر که متغیرهایی شد. تعیین آن

 ةشد آموخته ةتجرب خویشاوندان، و دوستان اجتماعی فشار از :اند عبارت بودند تأثیرگذار

 ةمقایس براساس .ناتوانی احساس و هنجاری بی ،جامعه بر حاکم مردساالری ساختار والدین،

 براساس پژوهش این در که اساسی مفهوم است. شده تنظیم و تهیه شرطی ماتریس ،ها مصاحبه

 مانند ها انسان ذهنیت که معنا بدین ؛است تذهنی یرتخد، شد افتهی دست آن به تغیرهام ةمقایس

 در ذهنیت تخدیر .ردیگ یم شکل عادات بودنریپذ یشرط و عادت براساس موجودات دیگر

 در تأثیرگذار متغیرهای براساس ،مقاله این در است. ذهن شدن شرطی معنای به کلی بیان

 نابی گونه این توان یم پذیربودن خرافه و ییگرا خرافه به فرد مایلت و ییگرا خرافه گیری شکل

 در افراد  این ةهماما  ،کنند می پیدا گرایش عمل این به متفاوتی های انگیزه با افراد که دکر

 یعنی ، مشترک هستند؛برساند ذهنی رامشآ و ذهنی سکون به را ها آن که ای نتیجه به رسیدن

 ؛دارد را پستانداران و حیوانات میان در یمغز عصبی سیستم نیتر دهیچیپ که انسان مغز و ذهن

 یها فیط در گرایی خرافه .برخوردار است نیز باالیی بسیار یریپذ یشرط قدرتاز  رو نیا از

 حاد موارد در اینکه ، اولردیگ یم شکل انسانی ةجامع هر درگوناگون  یها شدت با و متفاوت

 فر  موضوع ،نگرد یم فال و خرافه نگاه از را خود ةروزمر فعالیت و تصمیم هرگونه فرد که

 و کنند مراجعه می ریفالگ به بیشتر ،اند شده شرطی ذهنی شکل به کار این به که یافراد .کند یم

 تفسیر سینو فال و ریگ فال منظر از را خود تصمیم هر نفس اعتمادبه نبوداز نظر  فرد اینکه دوم

 شرطی راو ا ذهن ،فالگیراز سوی  مس له حل و مراجعه داومتم و تکرار بنابراین ؛کند یم

 یها هیادع و افعال، القائات با ذهنی( )القائات تلقینی ةماد حضور در او مغز یعنی ؛کند می

 در که است وابسته یمخدر اطالعات به فرد این ذهن یعنی ؛کند یم پیدا فعالیت توان بین فال

 اطالعات این باید .ابدی یم تخدیر کننده مراجعه فرد ذهنی، القائات و اطالعات این حضور

 تخدیر فرد این ذهن بین فال یها حرف و القائات با ؛ پسبیفتد کار به او ذهن تا باشد مخدر

 که افرادی کرد عنوان توان یم مقاله این اقتضای در و کلی نگاهی در بنابراین ؛ابدی یم

 همان یا ذهنی شرطی ،گذرانند یم ها نیب فال ظرمن و نگاه از زندگی طول در را خود یها میتصم
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 دیگر یها مقوله در بلکه ،ییگرا خرافه باورهای در تنها نه ذهنیت تخدیر .اند شده ذهنیت تخدیر

 آرامش به رسیدن .شود استفاده تواند می و دارد معنایی وسعت انسان رفتاری و فکری و ذهنی

 تر راغب بعدی مراجعات به را کننده مراجعه ،نیب فال به کننده مراجعه ةاولی مراحل در ذهنی

 القائات با کننده مراجعه ذهن و کند یم فر  موضوع مراجعات این تکرار صورت در اما ،کند یم

 .ابدی یم تخدیر ها سیدعانو و ها نیب فال

 

 یریگ جهینت و بحث
 پرداخته ینیب فال و ییگرا خرافه از کنشگران تصور و عمیق فهم بررسی به ،حاضر پژوهش در

 ارشد یکارشناس مقطع دختر دانشجویان از محدودی ةنمون با کیفی ةمصاحب هرچند است. شده

 یها هیال تواند یم، باشد داشته بررد آماری از نظر تعمیمی قابل نتایج تواند ینم تبریز دانشگاه

 براساس رحاض پژوهش نتایج .کند آشکار بیشتر را حوزه این در مانده مغفول و عمیق ،پنهان

 دختران گرایش در گوناگونی اجتماعی عوامل که است آن از حاکی ها مصاحبه یها افتهی تحلیل

 متن از که عواملی جمله از .است مؤثر تبریز دانشگاه ارشد یکارشناس مقطع سطح در دانشجو
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 زیرا است؛ شده آموخته ةتجرب همان یا خانوادگی ةپیشین عامل اند، شده استخراج ها مصاحبه

 یندافر طی خود ةخانواد اعضای از را ییگرا خرافه افراد ،مصاحبه های یافته براساس

 ت وری باوبل، دلبستگی ت وری با یافته این بنابراین ؛گیرند می یاد خانوادگی پذیری هعجام

 عوامل جمله از همچنین دارد. خوانی هم اجتماعی یشکل هم ةنظری و اجتماعی یادگیری

 مردساالری ساختار حاضر پژوهش یها افتهی براساس ییگرا خرافه به گرایش بر تأثیرگذار

 متأثر از عوامل همة که است ناتوانی احساس و یهنجار یب هنجاری، فشار جامعه، بر حاکم

 پیامدهای جمله از .شود منجر می ییگرا خرافه منفی پیامدهای بروز به یکدیگر با متقابل ارتباط

 تقدیرگرایی شد، استخراج ها مصاحبه متن از که نشجویاندا میان در گرایی خرافه منفی

 (1791) مانفرد یها افتهی با تقدیرگرایی ةمؤلف است. فکری وابستگی و باوری( )سرنوشت

 بررسی مردان خرافی باورهای و مطالعه شدند زنان جنس تنها پژوهش، این در .خوانی دارد هم

 کرد استدالل توان یم شونده مصاحبه افراد یخانوادگ ةپیشین ةمؤلف تحلیل از اما ،است نشده

 کارولی دی الویرا و ساگون نتایج با یافته این کنند مراجعه می نیب فال به زنان از کمتر مردان

 بینگهام و گریفتس (،2112) پلترز (،2111) مور سی و زب جی یها افتهی با نیست، اما منطبق

 و تحصیالت میان همچنین .خوانی دارد هم (1399) همکاران و چوبستی علیزاده جان و (2113)

 مشاهدهسویی  هم (2112) همکاران و بوخاری یها افتهی با حاضر پژوهش بین ییگرا خرافه

 ها انسان که است استوار مالک این بر آن اساس که انسانی ةتوسع شاخص با تقدیرگرایی نشد.

 که است پایبند عقیده این بر تقدیرباوری زیرا ؛دارد منافات ،هستند اختیار و اراده صاحب

 شوند محسوب می منفعل موجوداتی و هستند ماورالطبیعه نیروهایی ةسلط و اراده تابع ها انسان

 ةمؤلف ،حاضر پژوهش ةپیشین به کلی نگاه در ندارند. خود سرنوشت تعیین در اختیاری هیچ که

 سو هم مردساالری های همؤلف است. نمادی معانی ت وری بر تأییدی له مس حل ناتوانی احساس

 نشان پژوهش این از آمده دست هب یها افتهی است. بوده آدرنو پژوهش از آمده دست هب نتایج با

 تربیت و آموزش مانند خانوادگی عوامل جامعه، ساختارهای از قبیل اجتماعی عوامل ،دهد یم

 باورهای به گرایش در پایین نفس اعتمادبه و اضطراب از قبیل شناختی روان عوامل و فرزندان

 تولید کانون عنوان به دانشگاه که است مسلم .ندنک یم ایفا بارزی نقش ینیب طالع و گرایی خرافه

 دانشجویان یباور سرنوشت و خرافی باورهای با تواند نمی عقالنی ةاندیش و ذهن ترویج و
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 دارد انسان فکری ةریدا بودن تنگ و نظری کوتاه در ریشه خرافات زیرا ؛باشد داشته خوانی هم

 و اندیشه پویایی ،عقالنیت تخریب به دنبال خود دارد و به را یماندگ عقب و تحجر که

 در یریناپذ جبران یها بیآس ساز نهیزم شرایطی چنین .شود یممنجر  جامعه در یمدار عقل

 از آمده دست هب مفاهیم مجموع از نهایی یریگ جهینت در شد. خواهد ةجامع اندیشه و فرهنگ

 ةکنند مراجعه افراد که معنا بدین ؛است ذهنیت تخدیر مفهوم حاضر، پژوهش یها مصاحبه متن

 مس له حل و امیدواری به ذهنی شرطی ها نیب فال امیدبخش القائات کمک به ها بین فال به دائمی

 ،نیب فال به مراجعه تکرار و بلندمدت در .شود یم ایجاد ها آن در موقتی ذهنی آرامش و شوند یم

 ذهنیت تخدیر .اند شده تخدیر، گرا خرافهفرد   یزندگ مهم یها یریگ میتصم قدرت و ذهن

 از باشد موضوعی طرحتنها  شاید حاضر، ةمقال موضوع رب بنا که است ذهنی الگویی

 جامعه. فرهنگی اکوسیستم ماندگی واپس

 شود: می ارائه زیر شرح به کاربردی هایپیشنهاد پژوهش، های یافته براساس

 و آموزشی های کالس برگزاری با دانشگاهی و خانوادگی پذیری جامعه های پایه تقویت .1 

 ؛تواناساز تلویزیونی های برنامه بخش و تهیه

 های شبکه در معنوی گفتارهای جلسات برگزاریبا  دانشگاهی معنویت تقویت .2 

 ؛آموزشی های کالس و اجتماعی

 استاندارد آموزش و دانشگاهی دختر یاندانشجو اجتماعی و روانی توانمندسازی .3

 ؛دانشگاهی دختران نمیا در مس له حل و ها استرس مدیریت

 دانشگاهی دختران آگاهی و دانش افزایش منظور به علمی سیمنارهای و نشست برگزاری .۱

 . و... ینیب فال پیامدهای از
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 منابع
 سعید نوریعلی  و زهرا رهنورد، ناهید، نیری، دهقان عبدالحسین، سیگاررودی، امامی 

 سال ،نگر جامع مامایی و پرستاری ،«یدارشناسیپد کیفی: تحقیق شناسی روش» (،1371)

 .13-۱1 :19 ةشمار ،دوم و بیست

 ،ظهور سازان نهیزم انتشارات :قم ،بشر تاریخی معضل ییگرا خرافه ،(1371) احمد تشکر 

 )عج(. عصر امام

 کاوشی» ،(1399) ابراهیمیسمانه  و علی ،یبائ بابازاده حیدر، ،یبست وچ علیزاده جان 

 .129 -119 :۱ ةشمار ،فرهنگ راهبرد ،«دانشجویان ییگرا خرافه وضعیت در یشناخت جامعه

 ،تهران: ،یبراهن یمحمدتق ةترجم ،«خرافات یشناس روان» (،1391) گوستاو جاهودا 

 .البرز انتشارات

 ،علوم در کیفی تحقیقات ةمجل ،«یفیک یها پژوهش در یریگ نمونه» (،1371) رستم جاللی 

 .321-311 :۱ ةشمار ،اول سال ،سالمت

 ،مجرد زنان ةستیز ةتجرب پدیدارشناسی» (،137۱) ایزدیزینب  و حسن سید حسینی 

 اجتماعی مطالعات ،«تهران شهر سال 3۱ باالی مجرد زنان مطالعه: مورد جمعیت

 .92-۱1 :1 ةشمار ،چهاردهم سال ،زنان شناختی روان

 سیاسی یها دهیپد تحلیل و تجزیه در پدیدارشناسی رویکرد» (،1399) علی رابی،دا»، 

 .22-1 :۱ ةشمار ،دوم سال ،سیاسی مطالعات ةفصلنام

 ،محض سمیآل دهیا هوسرل: پدیدارشناسی» (،1399) یالله تیآحمیدرضا  و فهیمه دهباشی 

 .191-1۱1 :۱ ةشمار ،ششم سال ،فلسفی معرفت ،«استعالیی؟ آلیسم ایده یا

 یثالث محسن ةترجم ،«معاصر دوران در یشناس جامعه ةینظر» (،139۱) جورج تزر،یر، 

 (. 1771)تاریخ انتشار به زبان اصلی، .یعلم انتشارات تهران:

 ،کیهان انتشارات تهران: ،«اجتماعی علوم المعارف دایره بر یا مقدمه» (،139۱) باقر ساروخانی. 

 ،نور امیپ انتشارات تهران: ،«اجتماعی انحرافات یسشنا جامعه» (،1391) جعفر سخاوت. 
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 ،ةشمار ،پژوهشنامه ،«آن یها نهیزم و علل برخی و خرافات» ،(1399) مجتبی شاهنوشی 

۱1: 111-111. 

 ،مغزی: فلج افراد اجتماعی نیازهای» (،1373) چابک علی و محمد کمالی، اعظم، شریفی 

 ،ة هشتمدور ،نوین بخشی توان پژوهشی علمی ةمجل ،«پدیدارشناسی روش به کیفی ةمطالع

 .31-21 :2 ةشمار

 طال : از پس زندگی از جنسیتی تحلیل» (،1371) ایثاریمریم  و سهیال فسایی، صادقی 

 .31-۱ :3 ةشمار ،ة دهمدور ،سیاست و توسعه در زن ،«کیفی ةمطالع

 ،12، شماره سال سوم ،اسوه ةنشری ،تهران ،«اجتماعی خرافات بررسی» (،139۱) نبی صادقی. 

 به پسر جوانان و نوجوانان گرایش بر مؤثر اجتماعی عوامل» (،1397) مهدی ،فرد یصادق 

 از پیشگیری مطالعات ترویجی -علمی ةفصلنام ،«آن از پیشگیری راهکارهای و بزهکاری

 .11۱-91 :11 ةشمار ،پنجم سال ،جرم

 انتخابی، امیر سعید، یفی،شر علی، زمانیان، جواد، سید نگارنده، رضا، سید امیری، صالحی 

 و چرایی و چیستی ،ییگرا خرافه» ،(1399) درویشیپری  و عبدالحسین ضمیری، شهرود،

 گروه نظام مصلحت تشخیص مجمع استراتژیک تحقیقات ةپژوهشکد ،«کارکردها

 .192-1 :23 ةشمار ،اجتماعی و فرهنگی های پژوهش

 نیالد جمال سید دیدگاه از قدر و قضا اجتماعی ةنظری» (،1373) شهناز ،زادگان صداقت 

 متفکران اجتماعی یها هینظر پژوهشی–علمی ةفصلنام ،«مطهری مرتضی و اسدآبادی

 .۱3-27 :1 ةشمار ،چهارم سال ،مسلمان

 چهارم سال ،شیعه بانوان ةفصلنام ،«زن پیرامون باوری خرافه» ،(1391) فتحیه ،زاده یفتاح، 

 .223-211 :1۱ و 13 ةشمار

 در بینی زیبایی جراحی عمل» (،1373) غالمیسمیه  و یوسف ادیب، اسکندر، ،آذر یفتح 

 سال ،زنان مطالعات ،«پدیدارشناسی رویکرد با عمل از مند تیرضا زنان تجربیات

 .7۱ -19 :1 ةشمار ،دوازدهم
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 ،بین در خرافات به گرایش میزان بررسی» ،(1399) مقدم عسگریرضا  و علی فروغی 

 .171-111 :۱3 ةشمار هجدهم، سال ،راهبرد ةلنامفص ،«تهرانی شهروندان

 ،نی نشر تهران: جلیلی، هادیترجمة  ،کیفی تحقیق بر درآمدی (،1399) اووه فلیک. 

 شاملو انتشارات :مشهد ،(ییگرا خرافه بر )درآمدی مار ةمهر ،(1399) محمد ،پور یقل. 

 ،حسین و ردف ییدانا حسن ةترجم ،پژوهش طرح و کیفی پویش ،(1371) جان کرسول 

 .اشراقی -صفار انتشارات تهران: کاظمی،

 ،تقدیرگرایی میزان بر مؤثر عوامل بررسی» (،1373) الهام مقدم، شفائی و محسن نیازی 

 پنجم، سال ،فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه فرهنگی، پژوهی جامعه ،«زنان

 .1۱9-123 :1 ةشمار

 ،مشارکت و خانواده ساختار بین ةرابط در أملیت» (،1393) نیازیمحسن  و فریدون وحیدا 

 .141-111 :23 ةشمار ،اجتماعی علوم ةنام ،«اجتماعی

 ،71-9۱ :۱1 ةشمار ،نقد کتاب ،«آن نقد و خاستگاه ؛یپرداز خرافه» (،139۱) هادی وکیلی. 

 ،ةمؤسستهران:  ،یثالث محسن ةترجم ،«نید یشناس جامعه» ،(1399) مکمل همیلتون 
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