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 بررسی رابطه بین عقاید خرافاتی و کیفیت زندگی در والدین

 

 (مسئول نویسنده)شهابی، طاهره رجبی صدیقی راضیه دالور، آرزو

 

 

 عالمه طباطبایی تهران دانشگاه ،تحصیلی  همشاور ارشد كارشناس

 ( رضوي اسانخر تحقیقات علوم پردیس)نیشاپور واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،مشاوره و هنماییرا ارشد كارشناس

 كرج واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،بالینی شناسی روان ارشد كارشناس

 

 انجام والدین زندگی كیفیت با عقاید خرافاتی ي رابطه بررسی هدف با  پژوهش این :چکیده

مدارس والدین  پژوهش، این آماري ي وجامعه بوده همبستگی نوع از تحقیق روش .پذیرفت

 تصادفی گیري نمونه روش ازطریق بودندكه 49-49سال تحصیلی استان البرز در   3ناحیه 

 بودند عبارت ابزارتحقیق شدند. انتخاب تحقیق ي نمونه گروه عنوان ،به نفر 06  تعداد به ساده

یافته  .خرافاتاعتقاد به  ي پرسشنامه و (SF-36سوالی ) 30پرسشنامه ي كیفیت زندگی :از

( و ضریب ANOVAمون تحلیل واریانس یکراهه )آزها با آزمون رگرسیون چند متغیري و 

نتایج  انجام گردید. spssهمبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت و به كمک نرم افزار 

نشان داد كه بین متغیر اعتقادات خرافی با اختالل نقش بخاطر سالمت جسمی و اختالل نقش 

بررسی ضرایب همبستگی بخاطر سالمت هیجانی رابطه معکوس و معناداري وجود دارد. در 

و سالمت جسمی همبستگی معنادار به وجود آمد و همچنین بین بین اعتقادات خرافی 

 اعتقادات خرافی و سالمت هیجانی نیز همبستگی معنادار به وجود آمد.

 .زندگی كیفیت ، والدین ، عقاید خرافی : ها واژه كلید

 

 مقدمه: 

 ازاعتقادات خاص اي داشته،دسته خودمشغول رابه زیادي واذهان میشود معرفی هاباور و اعتقادات درحیطه كه ازموضوعاتی یکی

 بوده مناقشه مورد همواره ، دارند كه شهودي ماهیت بر بنا ازعقاید دسته این  .میشود یاد ازآنها 1خرافات عنوان تحت كه است
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 یک دارندودرحیطه وقومی محلی جنبه باورها ازاین تعدادي. است داشته همراه به را مخالفی و موافق بعضاً هاي گیري وجهت

 تقریباً كه 13 عدد بودن نحس مثال براي ، دارند المللی بین جنبه اعتقادات نوع دیگرازاین برخی و میشود شناخته خاص جغرافیاي

 بخش كه این است مسلم آنچه . است كرده پیدا اشاعه مردم دربین باوري غیرقابل نحو به و است شایع ملل و ها دراكثرفرهنگ

 نحوه با طوركلی به و كردن احساس و اندیشیدن بنیادین هاي شیوه با و داشته اختصاص مفاهیم این به عامه فرهنگ از عظیمی

 .(1311 )فروغی و مقدم،. است پیداكرده تنگاتنگی پیوند محیط به انسانها پاسخگویی

 احساسی و اقوام احساسی )زیرساخت( صورزیرین با عقاید اینگونه ارتباط واسطه به كه است این خرافات مورد در اهمیت حائز نکته

 هیوم دیوید همانطوركه .تابند نمی بر را باورمتضادي ًهیچگونه تقریبا اندكه نموده كسب اعتباري و ارزش چنان وجودي، امنیت

 دسته آن ناپذیر جدایی بخش خرافات كه اینجاست متناقض نکته چون برد، بین از نمیتوان هرگز را خرافات به ،تمایل نموده بیان

 پنهانی و آشکار وكاركردهاي اهمیت به توجه با بنابراین .نیست حیات ادامه به قادر آدمی آنها بدون كه است انسان ازسازوكارهاي

 خرافیعقاید اقسام و انواع كه است ومحققان پژوهشگران بر ، دارد بشري جوامع وقف تحركیات ، دررشد فرهنگ از قِسم این كه

 به  .دهند قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد را پدیده این منفی و مثبت هاي جنبه و كنند راشناسایی مردم عامه بین در رایج

 به نقاب زیر در و كرده رسوخ هم زندگی نوین حوزه به بلکه ، افراد زندگی سنتی هاي حوزه به تنها نه خرافات امروزه كه این ویژه

 (1311)فروغی و مقدم ، .است یافته فزونی اسرارآمیز هاي پدیده به نسبت گسترده اشتیاق نوین عجام فردگراي ظاهر

 خرافه تعريف

 فاسد اي ویاعقیده حکایت،قصه معنی خبه حرف ضم با خرفهمیوهاست. چیدن معنی )خرف ( به آن وریشه عربی واژهاي خرافه

 عقل،منطق با كه اساس بی اعتقادات: » است آمده خرافات درتعریفها نامه درواژه . است خرافات آن جمع كه است باطل ورأي

 ودانش فرهنگ درجه با كه اساس وبی باطل ازعقاید پیروي : از است نیزعبارت پرستی خرافه.« اشدب نداشته سازگاري وواقعیت

 (1311 ویگنجه، مول)باشد نداشته تناسبی هیچ است آن به متعلق خرافی فرد كه اي جامعه

 وافسانه موهوم سخن (1341 ویاوه )عمید، بیهوده باطل،سخن حدیث معناي به مختلف دركتب ازخرافات همچنین

 درزندگی ماوراءالطبیعه عوامل تأثیر به افراطی هاواعتقاد شناخته نا از ومعلولها،ترس ها علت درستر كنا در. (1341اي)فروتن،

 مختلف پژوهشی دركتب اساس برهمین.میشود یاد(كسفوردآ فرهنگ)اساس وبی نامعقول عقیده وهرنوع(1341 صدري،)بشر

 تعریف اینگونه را خرافات جاهودا: میشود اشاره تعاریف این از اي پاره به درادامه كه است شده ارائه ازخرافات مختلفی تعاریف

 آن پایه كه عادتی یا ردید،ت خیالی مرموز، و ناشناخته چیز ازیک ترس یا غیرمنطقی وحشت و نامعقول یاعمل عقیده هرنوع :میکند

 نظروي به  .میدهد ارائه عملیاتی تعریف یک ازخرافات1اینگرسول رابرت. (1349 جاهودا،) میشود نامیده خرافات باشد، اجهل ترسی

 :از است عبارت خرافات

                                                                                                                                                                                           
 
1 . Ingersol 
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 نباشد؛ موجود آن براي تجربی شواهد كه هایی پدیده به اعتقاد 

 رازدیگر؛ وسیله به راز یک تخمین 

 میشود؛ هدایت وهوس شانس وسیله به جهان كه این به اعتقاد 

 آنها؛ اولیه طبیعت به اشاره با ومقاصد افکار،تمایالت ارائه 

 است؛ ها پدیده كنترل به قادر ذهن كه این به اعتقاد 

 است؛ خودبیرون ازنیروهاي خودهستندویاذات ازذات نیروهاخارج كه این اعتقادبه 

 ماوراءالطبیعه؛ به اعتقاد 

 (1619،اینگرسول وغیبگویی) طلسم ،سحر، معجزه به داعتقا  

 اینگرسول كه تعریفی .است واهی امیدهاي آن ومنزلگاه وعقیده آن است،وزیرساخت استوار نادانی بر خرافه وي،اساس زعم به

 و افزود تعریف این اراعتب بر آنچه .است خرافی اعتقادات درحوزه شده ارائه دیگر تعاریف از بسیاري ،مبناي میدهد ارائه ازخرافه

 خرافه كه است معتقد1 كوهلر .است خرافه مفهوم نمودن وعملیاتی تعریف وسعت رفتگقرار نظران ازصاحب بسیاري تعاریف مبناي

 با ویا گرفته شکل تقلید براساس یا اعتقاد این كه است درجهان ها پدیده نقش ایفاي درمورد غیرعلمی ای غیرمعقولی اعتقاد یک

 اعتقاد پارهتو. (1611 ،كوهلر) .وجادواست معجزه ، طلسم مالزم همواره خرافه بنابراین است، همراه گونه مریض معموالً() تمایالت

 ي اعضا وتوسط شده آمیخته فرهنگ با و گرفته ریشه تخیالت دنیاي از داردكه اشاره مرموزسحرآمیزي قواي به خرافات دارد

 ارائه متعددي نظري تعاریف ، عقایدخرافی از نیز ومتفکران پردازان سایرنظریه.است دهش پذیرفته امرطبیعی یک عنوان به اجتماع

 عقایدي با مترادف را وآن دارند، اشاره امورخرافی بودن خیالی و غیرمنطقی ، جهل چون ًبراصطالحاتی مشتركا كه اند نموده

 اینگونه رامیتوان خرافه كلی بندي جمع دریک ابراینبن . نمود فرض نمیتوان آن براي وعلمی تجربی مبناي هیچگونه میدانندكه

 :نمود تعریف

 دانش )عمدتاً( كه اقشاري درذهن موضوع آن حول گرفته شکل عقاید و باورها سلسله از است عبارت خاص موضوعی درباب خرافه

 هاست علّی پدیده روابط و ها پیوند درباره انسان آگاهی نا و ازجهل ناشی بیشتر خرافه اساس براین . ندارند موضوع به نسبت كافی

د )قاسمی، دار بیشتري وگستره نفوذ ، تحصیلکرده كمتر اقشار بین در كه ستا اینرو از .راندارند علمی و عینی اثبات قابلیت و

1343.) 

 خرافات تاريخي هاي زمینه

 دانش باضعف همراه دیگر، علتی به رخدادها دادن درنسبت او اصرار و ها پدیده بین روابط برقراري بشردر استعداد تاریخ، درطول

 ودر آغازین درگام. میشود محسوب بشر تاریخی ادوار فکري زیرساخت كه آورده یدید مختلف ،گرایشات اتفاقات و وقایع به اونسبت

 از تفکر رزط این نادرستی، یا درستی صرفنظراز . بود خدایان یا خدا دست وپرداخته ساخته اي هرپدیده اندیشه، طفولیت دوره

 غایی( علت عنوان ها)به پدیده درخلق خدایان داشتن ودخالت قضیه كلیت بودن صحیح فرض بر زیرا برخوردارنبود؛ چندانی پختگی
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 ،باران، باد خدایگان،  .شد می اكتفا غایی علت به وتنها شده واقع مغفول اعدادي هاي علت به وتوجه گیري شکل ،سازوكارهاي

 ازاین . بود اولیه انسانهاي وملک ملک مال، جان، بالي همواره شان وخشم داشتند خویش دستان در هارا دیدهپ  ... ،آفتاب صاعقه

 به« مالینفسکی» كه همانگونه و اوقرارگرفتند درخدمت اولیه خسته انسان به كمک براي ابزارهایی عنوان به وطلسم ،جادو رو

 بنابراین«مهاركند.  دانش ازطریق را واتفاقات زندگی شرایط نتواند یشودكهم متوسل جادو به زمانی انسان »دارد  اشاره درستی

 .برمیگردد او توسط محیط كنترل عدم یا ها انسان ناآگاهی و جهل به خرافات گیري شکل تاریخی هاي وزمینه اصلی هاي شالوده

 اشیاء وجود علت دانستن به كه واحتیاجی لمی واسطه وبه نمیکند اتکا عقل به خویش راهنمایی براي انسان كه است شرایط دراین

 بیگانه،زمانی اقوام غلبه دوره وسیاسی،ازجمله اجتماعی دیگر،دراعصارسیاه ازسوي.میشود تصورخودپناهنده وقوه احساسات به دارد

 تنهاراه نوانع به خرافی اعتقادات به گرایش یافت، نمی هروزي یا گریز براي وراهی میشد ودرماندگی اضطراب دستخوش جامعه كه

 امیدواقعی بودودرغیاب« امید»نیازمند  حیات ادامه ًبراي ذاتا زیراجامعهمیشد؛ شناخته سلطه تحت جوامع ومصیبتهاي آالم كاهش

 علّی پیوند درباره انسان وناآگاهی ازجهل خرافات میشودكه حاصل نتیجه ،بازاین بنابراین .میشد متوسل واهی آرزوهاي به

 .است گرفته نشئت ها پدیده موجودبین

 پژوهش پیشینه

 نمی دودست تعدادانگشتان به آن شمار كه میدانی و اسنادي پژوهش چند جز به شد مشاهده موردمطالعه، موضوع سابقة دربررسی

 هب میتوان ، شده انجام ازكارهاي اي نمونه عنوان به. است نرسیده انجام به درایران خرافات موضوع درباره اي گسترده رسد،پژوهش

 تحجر و ،جمود موهومات و باخرافات مبارزه هاي وراه بروز علل و عوامل بارز مصادیق بررسی» باعنوان « سپهر مسعود» پژوهش

 رسیده نتیجه این به تحقیق . است پرداخته خرافات شیوع میزان بررسی به توصیفی درسطح كه كرد اشاره 1341  درسال« فکري 

 محقق سؤاالت به متعدد علماي نیزپاسخ تحقیق درپایان . وجوددارد درجامعه زیادي اتخراف دینی، مسائل درزمینه كه است

 .(1310) مسعود سپهر ،.است شده ارائه مذهبی هاي خرافه برخی پیرامون

 استان اسالمی وارشاد فرهنگ كل اداره توسط 1341 درسال كه است دیگري تحقیق عنوان« وموهومات  خرافات با مقابله هاي راه»

 درصدي صورت به تحقیق ونتایج اند قرارگرفته بررسی مورد موجود هاي ازخرافه تحقیق،تعدادي دراین . است شده انجام ستانلر

 پیرامون تحقیق به داخلی،گرایش تحقیقات با درمقایسه .است شده ارائه راهکارهایی مختصر طوربسیار به نودرپایا شده ارائه

 تأثیرخرافات مورددر  كه درتحقیقی«  باربارا و زب». تراست قدیمی و بیشتر خارجی قانمحق دربین گرایی وخرافه خرافه موضوع

 دارند گرایش خرافات به بسیاربیشترازمردان زنان رسیدندكه نتیجه این بودند،به داده انجام دركشوركلمبیا روانی براختالالت

 (1610زب و باربارا ،شود. ) فتهدرنظرگر متغیراصلی یک عنوان به بعدي،جنسیت وپیشنهادكردنددرمطالعات

 ودانشجویا آموزان دانش مقایسه وبه داده انجام تحقیقی جنوبی ي درآفریقا ماوراءالطبیعی وعقاید نیزدرموردافکارجادویی« پلتزر»

 ازمردان بیشتر ،زنان ها آن درنمونه . هستد خرافاتی آموزان ازدانش كمتر دانشجویان تحقیق، این نتایج براساس . است نپرداخته

 افکارجادویی وداشتن سنتی مذهبی عقاید بین همچنین .دارنبود معنا آماري لحاظ به آمده دست به نتیجه ولی ، بودند خرافاتی
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 رابطه بررسی به رنر همراه به ،پلتزر دیگر درپژوهشی(. 1610، پلتزر) .داشت وجود معناداري ضعیف،ولی رابطه منطقه دراین

 خرافات ،شیوع تحقیق دراین اگرچه . پرداخت جنوبی درآفریقاي تاكسی رانندگان دربین تصادفاتدر پذیري ریسک با خرافات

. (1661) پلتزر و رنر، نشد. یافت خرافات با ن رانندگا وتجربه تحصیالت سطح ، سن بین اي رابطه ولی ، بود زیاد رانندگان دربین

 بینگو بازیکنان میان خرافی عقاید بررسی به – درتینگهام نفري 911 ايِ نمونه باگرفتن«  1گریفتس و بینگهام»دیگر،  اي درمطالعه

 خرافاتی ازمردان زنان رسیدندكه نتیجه این به ، خرافات شیوع فیدرمورد آمارتوصی یکسري ارائه ضمن آنها . پرداختند 

 .(1619، 1ا) گریفتس و بینگهدارند.  خرافات به بیشتري ترگرایش مسن بازیکنان ترند؛همچنین

 به محققان این .كردند بررسی دركراچی مختلف قومی گروههاي رادربین بهداشتی مسائل به مربوط خرافات ، ودیگران« بوخاري»

 بین دارد، معکوسی رابطه باخرافات تحصیالت دارند، عقایدخرافی بهداشتی مسائل پیرامون مردم درصد 33 رسیدندكه نتیجه این

 مسائل به مردم برنگرش خرافات نداردودرنهایت وجود خرافات به گرایش لحاظ به معناداري تفاوت مختلف قومی گروههاي

 (1661  ,3. ) بوخاري دارد تأثیربسیارزیادي بهداشتی

حمیدي زاده و همکاران، كیفیت زندگی عبارتست از برداشت هر شخص از وضعیت سالمتی خود و میزان رضایت از این وضع )

1313.) 

هانی كیفیت زندگی را درک فرد از جایگاهش در زندگی در بافت سیستم فرهنگ و ارزشهایی كه او در آنها سازمان بهداشت ج

 (.1611و همکاران،  نظري شاه).  زندگی می كند می داند كه در ارتباط با هدف ها، انتظارات، استانداردها و نگرانی هاي اوست 

 عینی شرایط و ها واقعیت كه نیست شکی .میشوند تعریف ملّی و جتماعیا و فردي ارزشهاي براساس 3 زندگی كیفیت هاي مؤلفه

 براساس كه است موجودي انسان كه داشت توجه باید اما، .دارند كننده تعیین نقشی نیزدرآن فرد زندگی ماديِ وضعیت و جامعه

 دارد واقعیت از كه است ودركی ذهنی هاي ازبرداشت متأثر ورفتارش میکند زندگی واقعیت خود نه واقعیت از خود تصویرذهنی

 بایکدیگر باره این در افراد برداشت یاخیر؛ است مطلوب اش زندگی كیفیت كند احساس باید كه است وشخص برداشتها واین

 زندگی كیفیت بودن ومطلوب زندگی واقعیتهاي از جوانان ارزیابی میان كه گرفت نتیجه بتوان شاید اساس براین .نیست یکسان

 وجود تفاوت دارند، جامعه ومسئوالن وحاكمان ومادران پدران آنچه با دارند، خود زندگی ارزیابی براي كه معیارهایی تر مهم وازآن

 مغز دانشمندان روانشناسان، كه است مهمترآن تاما،واقعی .ترخواهدشد وعمیق است بوده گسترش روبه شکاف،مدام این و دارد

 رامیتوان ذهنی مدلهاي ، دقیقتر معنایی وبه وتصاویرذهنی برداشتها گویندكه امیم به شناختی، علومِ وپژوهشگران واعصاب

 ومربوط سنجش قابل متغیرهایی عینی، متغیرهاي.میشوند بندي طبقه وذهنی عینی دردوبعد زندگی كیفیت متغیرهاي .تغییرداد

 به  رمجموعد (.1341رو، رخشنده)  .ندتهس بندي دسته قابل  واجتماعی فردي دردوبعد خود هستندكه زندگی وشرایط محیط به

اعتقادات  رابطه میان كه داریم قصد پژوهش دراین .راتغییردهد زندگی كیفیت طوركلی به تواند می ،اعتقادات خرافی نظرمیرسد
                                                           
 

1 Griffiths & Bingham 

2.Bukhari 
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 بین در زندگی باكیفیت اعتقادات خرافی میان ي رابطه تعیین پژوهش این كلی هدف .نماییم رابررسی زندگی خرافی وكیفیت

 است. بوده البرز استان 3مدارس ناحیه  والدین

 تحقیق روش

 .است فرد تحلیل واحد میباشد، والدین دربین زندگی كیفیت با اعتقادات خرافی میان ي رابطه حاضر پژوهش هدف كه ازآنجایی

 ي جامعه حجم .اشدب لبرزمیا استان  3مدارس ناحیه  والدین نظر، مورد آماري ي جامعه .بود خواهد همبستگی پژوهش، روش

 است بوده ساده تصادفی گیري نمونه صورت به پژوهش دراین گیري نمونه روش .هستند نفر ازوالدین 06طوركلی به ، موردپژوهش

ابزار تحقیق است. پرسشنامه تکمیل صورت به اطالعات آوري جمع تکنیک نظر از نیز پژوهش .این باشد نفرمی 06 نیز نمونه وحجم

 30 پرسشنامه كیفیت زندگی .(SF30-) سوالی 30 و پرسشنامه كیفیت زندگی4پرسشنامه ي اعتقاد به خرافات عبارت بودند از 

زیرمقیاس . ماده است 16 تا 1 سوال است و از هشت مقیاس تشکیل شده است كه هر مقیاس متشکل از 30 داراي( SF-30) سوالی

 :هاي این پرسشنامه عبارتند از

 9انرژي/خستگی ، (RE)3اختالل نقش بخاطر سالمت هیجانی، (RP)1نقش بخاطر سالمت جسمی اختالل، (PF)1كاركرد جسمی

(EF)،9بهزیستی هیجانی(EW) ،0كاركرد اجتماعی(SF) ،3درد(P) ،1سالمت عمومی(GH)   همچنین از ادغام زیرمقیاس ها دو زیر

 :آیدكه عبارتند از مقیاس كلی دیگر به دست می

(، درد RP، اختالل نقش بخاطر سالمت جسمی )(PF)هاي كاركرد جسم زیرمقیاسجمع زير مقیاس سالمت جسمي:  .1

(P ،)  و( سالمت عمومیGH) 

،  (EF) ، انرژي/خستگی(RE) هاي اختالل نقش بخاطر سالمت هیجانیجمع زیرمقیاس: زيرمقیاس سالمت رواني .1

 (SF) و كاركرد اجتماعی(EW) بهزیستی هیجانی

مه هاي كمالگرایی ،احساست نهایی وكیفیت زندگی دراختیارشان گذاشته شد وپس از پس از مشخص شدن نمونه ،پرسشنا

نمرات درنرم افزار آماري تحلیل هاي  SPSS پس ازنمره گذاري،واردشد و .اتمام پاسخگویی پرسشنامه ها جمع آوري گردید

 .آماري انجام شد

                                                           
1 Physical functioning 
2 Role limitations due to physical health 
3 Role limitations due to emotional problems 
4 Energy/fatigue 
5 Emotional well-being 
6 Social functioning 
7 Pain 
8 General health 

9 understanding yourself  
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( و ضریب همبستگی پیرسون مورد ANOVAکراهه )آزمون تحلیل واریانس ییافته ها با آزمون رگرسیون چند متغیري و 

 بررسی قرار گرفت .

 يافته ها

 ، شاخص هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش1جدول 

 كشیدگي كجي انحراف استاندارد میانگین متغیر

 33/1 -31/1 34/6 94/1 كاركرد جسمي

اختالل نقش 

بخاطر سالمت 

 جسمي

00/6 39/6 93/6- 44/6- 

اختالل نقش 

ت بخاطر سالم

 هیجاني

04/6 33/6 03/6- 16/1- 

 14/1 -91/6 99/6 14/3 انرژي/ خستگي

 11/3 -99/6 99/6 46/1 بهزيستي هیجاني

 69/6 19/6 99/6 46/1 كاركرد اجتماعي

 16/9 11/1 91/6 46/1 درد

 -69/1 -31/6 99/6 93/3 سالمت عمومي

 -11/6 -63/6 11/6 19/1 اعتقادات خرافي

نشان دهنده شاخص هاي توصیفی)میانگین، انحراف استاندارد ، كجی و كشیدگی( متغیرهاي پژوهش  1 نتایج حاصل از جدول

( و  متغیر اختالل نقش بخاطر سالمت 14/3است. همان طور كه مالحظه می شود در متغیر انرژي/ خستگی بیشترین میانگین )

+ است، توزیع نمرات متغیرها نرمال 1و  -1شیدگی بین ( دارد. در متغیرهایی كه مقدار كجی و ك00/6جسمی كمترین میانگین)

 است ولی توزیع نمرات سایر متغیرها نرمال نمی باشد.
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 ، همبستگی متقابل كیفیت زندگی با اعتقادات خرافی1جدول 

سالمت 

 عمومی
 درد

كاركرد 

 اجتماعی

بهزیستی 

 هیجانی

انرژي/ 

 خستگی

اختالل 

نقش 

بخاطر 

سالمت 

 هیجانی

اختالل 

نقش 

ر بخاط

سالمت 

 جسمی

كاركرد 

 جسمی
 متغیر

 اعتقادات خرافی -11/6 -31/6* -30/6** 63/6 -60/6 11/6 19/6 -10/6

بیانگر ضرایب همبستگی بین كیفیت زندگی با اعتقادات خرافی است. همان طور كه مالحظه می شود بین  1نتایج حاصل از جدول 

می و اختالل نقش بخاطر سالمت هیجانی  رابطه معکوس و معناداري متغیر اعتقادات خرافی با اختالل نقش بخاطر سالمت جس

 وجود دارد. 

 ،  تحلیل رگرسیون همزمان پیش بینی كننده متغیر اعتقادات خرافی3جدول

R 2 متغیر مالک
R 

2
Rتعدیل شده 

 16/6 11/6 93/6 اعتقادات خرافی

 

با توجه به مقادیر 
2

R رصد از تغییرات اعتقادات خرافیرا تبیین می كنند.در د 11متغیرهاي پیش بین حدود  3مندرج در جدول

توانند در پیش بینی متغیر مالک مؤثر باشند هاي پیش بین میادامه براي بررسی معناداري رگرسیون یعنی آزمون اینکه آیا متغیر

 ایه شده است.ار 9شود. نتایج این آزمون در جدول ( استفاده میANOVAیا خیر، از آزمون تحلیل واریانس یکراهه )

 

 

 

 



51-52، ص 6131 ردیبهشتا،  1، جلد 32روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

23 
 

 : نتایج تحلیل واریانس یکراهه متغیرهاي پیش بین9جدول

 مقدار معناداري F میانگین مجذورات d.f مجموع مجذورات منبع تغییرات

 13/6 1 61/1 رگرسیون

 63/6 91 03/3 خطا 163/6 31/1

  94 04/9 كل

 

معنادار  163/6غیرهاي پیش بین با مقدار معناداري به دست آمده براي مت Fشود مالحظه می 9همان گونه كه در جدول 

 )اعتقادات خرافی( ندارند. نیست و متغیرهاي  پیش بین نقش معناداري در پیش بینی متغیر مالک

 بحث و نتیجه گیري

ی پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعتقادات خرافی با كاركرد جسمی ، سالمت جسمی ، سالمت هیجانی خستگی ، بهزیست

مشخص گردید كه اعتقادات خرافی با طبق یافته هاي به دست آمده  هیجانی ، كاركرد اجتماعی ، درد ، سالمت عمومی انجام شد.

همین  درصد همبستگی معنادار وجود دارد. 44در سطح  رابطه منفی دارد و( =r  -31/6جسمی  ) سالمت بخاطر نقش اختالل

درصد  49و در سطح ( منفی است   =r-30/6هیجانی نیز ) سالمت بخاطر نقش اللطور ارتباط بین اعتقادات خرافی با اخت

كه نشان دهنده این است كه بین اعتقادات خرافی با اختالل نقش سالمت جسمی و همچنین همبستگی معنادار وجود دارد 

سطح سالمت عتقادات خرافی هیجانی رابطه وجود دارد. یعنی با كاهش سطح ا سالمت بخاطر نقش اعتقادات خرافی با اختالل

متغیرهاي  پیش همچنین نتایج حاصل از تحلیل متغیر هاي پیش بین نشان داد كه  جسمی و هیجانی افزایش می یابد و بالعکس.

در پایان باید اشاده نمود كه هر مطالعه اي با محدودیت  بین نقش معناداري در پیش بینی متغیر مالک )اعتقادات خرافی( ندارند.

اص خود مواجه است. با توجه به محتواي زیاد پرسشنامه ها و تالش پژوهشگر جهت پاسخگویی دقیق پاسخ دهندگان ، با هاي خ

این حال ممکن است دقت زیادي در تکمیل و پاسخ داده به سواالت صورت نگرفته باشد. همچنین استفاده از پرسشنامه براي 

 .سنجش ویژگی هاي روانشناختی خود یک محدودیت است
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