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  چکیده
بررسی سرعت واکنش و سوگیري در  یقتحق ینهدف ا :مقدمه

با توجه به . است یعیفرا طب يباورها پردازش ادراکی مرتبط با
و  یدر پردازش ادراک توانند یم یگوناگون هنیذ يکارکردها اینکه

سرعت موضوع ما  ینابررسی  ياثرگذار باشند، برا سرعت واکنش
 یعیطبفرا يدر باورهارا  کیواکنش و سوگیري در پردازش ادرا

با استفاده ) مرد 23( سی و دو نفر :روش .مورد تحقیق قرار گرفت
هاي  عنوان گروه به وانتخاب شدند  در دسترس یريگ از روش نمونه

با مقیاس شدند و  یمتقسفراطبیعی شدید و خفیف  داراي باور
 یبررس مورد خانه/باورهاي فراطبیعی و تکلیف طبقه بندي چهره

بین  ها نشان داد که تفاوت معنی داريیافته :هایافته .قرار گرفتند
فراطبیعی شدید و خفیف در باورهاي  هاي داراي باور گروه

داري در سرعت معنی اطبیعی وجود دارد و همچنین تفاوتفر
ها وجود واکنش در پردازش ادراکی و سوگیري ادراکی بین گروه

که باورهاي فراطبیعی در سرعت توان گفت می :گیريیجهنت .دارد
 . واکنش و پردازش ادراکی نقش دارد

  

سرعت  -سوگیري ادراکی - باورهاي فراطبیعی :کلیدي واژگان
  .واکنش

  

Abstract 
 

Introduction: The present study intended to examine the rate 

of reaction and bias in the perceptual processing associated to 

paranormal beliefs. Paranormal beliefs are strongly correlated 

to perceptual biases for detecting illusory patterns, for 

instance. Perceptual processing and biases are strongly 

influenced by prior expectations and learning experiences. 

Methods: A convenient sample of 32 university students (23 

male) were recruited for the experiment and were measured 

by a computerized face/house recognition task and 

Paranormal Belief Questionnaire (Blackmore & Moore, 

1994). Results: The result of ANOVA showed a significant 

difference between groups with severe and moderain 

paranormal belief. Therefore, the results showed a significant 

difference between groups in perceptual-bias and reaction 

time in relation to paranormal belief. Conclusion: 

Paranormal beliefs influence the reaction time and perceptual 

processing. 

Key words: paranormal belief- Perceptual biases-reaction 

time. 
  

  
  

  a_narmashiri@sbu.ac.ir: Email                                                                              عبدالواحد نرماشیري :نویسنده مسئول

 
  

113 



  
 بررسی سرعت واکنش و سوگیري: پردازش ادراکی در باورهاي فراطبیعی  :و همکاران عبدالواحد نرماشیري

  
 

 مهمقد

 باوري عنوان به فراطبیعی باورهاي توصیف شاید
 باورها این ولی باشد، آمیز غراقا توصیفی فراگیر
. دارند وجود مردم از بسیاري میان در قطعاً

 آمریکا مردم اکثریت که دهد می نشان هانظرسنجی
 ،1ایروین( معتقدند فراطبیعی باور به یک حداقل
 باور از بیش چیزي درواقع فراطبیعی باور ).2009

 تر،دقیق بیان به. است فراطبیعی هاي پدیده به
 که هستند رویدادهایی فراطبیعی هاي پدیده

فیسک و  راجرز،( هستند غیرممکن علمی ازلحاظ
کند  می استدالل) 1949( 3برواد ).2017 ،2الوري

 اصول که هستند مسائلی که باورهاي فراطبیعی
 کنونی علم دانش در اساسی موجود  محدودکننده

 علمی ازلحاظ توان گفتکنند و می می نقض را
   ).4،2017لیندمن( هستند غیرممکن

) 1959 ،5راوکلیفمانند ( برخی پژوهشگران
 خطاب هذیان را فراطبیعی باورهاي اوقات گاهی

 ازلحاظ هم هذیان تعاریف گرچه. کنند می
 نیستند کامل بالینی ازلحاظ هم و مفهومی

 ؛1999 ،7اودونوهوي و ؛ لیسر1995 ،6یورگنسن(
 باور یک به اما از آن )1993، 8واسپیتزر ماهر

 محتوایی اغلب برند کهنام می پایدار نادرست
 باور. )2001 ،9ویلیامز( پوچ دارد یا عجیب
 سایر و اسکیزوفرنی اصلی عالئم از یکی  هذیانی

 باورهاي ارتباط درنتیجه و بوده روانی اختالالت

                                                
1  . Irwin 
2  . Rogers, Fisk & Lowrie 
3  . Broad 
4  . Lindeman 
5  . Rawcliffe 
6  . Jorgensen 
7  . Leeser and O’Donohue 
8  . Maher and Spitzer 
9  . Williams 

 نسبت براي تالشی حدي تا هذیان با فراطبیعی
 رهايبه باو معتقدان به روانی شناسی آسیب دادن

 در درواقع افکار حال، این است که بااین فراطبیعی
 ،10ون الک( شود می مشاهده نیز عادي جمعیت

 اختالل شاخص لزوماً ها هذیان درنتیجه،. )2017
 طورکلی، به). 1995 ،11منسچریک( نیستند روانی

 در که هستند هاییویژگی هذیانی هاي گرایش
 متفاوت جوامع و افراد مختلف با میزان شدت

 زمان مدت و اعتقاد  درجه در و شوددیده می
هرگویچ و ( هستند متفاوت باور با ذهنی درگیري
 که باورهاي فراطبیعی بنابراین،. )2011، همکاران

 است، شده پذیرفته فرهنگ یک در گسترده طور به
 و نشود  پذیرفته دیگر فرهنگ یک در است ممکن
 کند جلب را عموم افراد حمایت معیار نتواند

و ممکن است که ) 2013 ،12ویالرد و نورنزایان(
  .ثیر بگذاردأدر ادراك افراد جامعه ت

 قرار ما تأثیرانتظارات تحت تواند می ادراك
  شرایط در که اي مشاهده خصوصاً بگیرد،

 یک). 2003 تیلور، و بروگر(شود  انجام نامناسب
 مانند اشباح اشکال دیدن به گرایش واضح، مثال

 از برخی. است ترسناك و اریکت هاي خانه در
 که کنند گیري نتیجه سریع خیلی است ممکن افراد

 اما اند، دیده شرایطی چنین در را چیزي ها آن
 از و باشند تر محتاط است ممکن دیگر، برخی

 است ممکن همچنین،. کنند خودداري قضاوت
 خصوص، این در که باشیم داشته انتظار

به باورهاي  عادي افراد و معتقدان بین هایی تفاوت

                                                
10  . van Elk 
11  . Manschreck 
12  . Willard & Norenzayan 
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 مور و بلکمور. باشد داشته فراطبیعی وجود
 را ادعا این که اند داده ارائه شواهدي) 1994(

 سریع ارائه شامل ها آن پژوهش. کند می حمایت
 کلی خطوط و مبهم هاي حباب قبیل از تصاویري

 از تصویر، ارائه هر از پس. بود تشخیص قابل اشیاء
 را چیزي ها آن آیا که شد می سؤال کنندگان شرکت

. است بوده چیزي چه دیدند، اگر و اند دیده
 به نسبت معتقدان شد،می بینی پیش که طور همان

 کردند، گزارش زودتر را اَشکال دیدن افرادعادي
 تر دقیق شناسایی و تشخیص زمینه در درواقع اما

) 1993( همکاران و بروگر عالوه بر این .نبودند
 کوتاهی مدت براي را یتصادف اي نقطه الگوهاي

 ارائه راست و چپ بصري سمت هاي زمینه به
 براي آزمایش که گفتند کنندگان شرکت به و کردند

 از نیمی اینکه و است پنهان ادراك بررسی
 از. هستند معناداري اطالعات داراي ها محرك
 دیده که را چیزي آن تا نخواستند کنندگان شرکت
 افراد دیگر به بتنس معتقدان. بدهند گزارش بودند

 "معنادار چیزي" مشاهده خصوص در
 مشخص همچنین و دادند بیشتري هاي گزارش

 ادعاهاي به منجر چپ بصري زمینه به ارائه که شد
 )1993( همکاران و بروگر. است شده بیشتري

 احتمالی ارتباط نشانگر امر این که کردند اعالم
 باور و ادراك و راست نیمکره پردازش بین

سهرابی و  شیري،ـ  نرما همچنین. است تنادرس
 ازحد بیش نشان دادند که فعالیت) 1396( حاتمی

 با نیز چپ سمت به نسبت مغز راست کره نیم
 همراه فراطبیعی مسائل به باور از باالتري سطح
 دهد می نشان خوبی به هاشواهدآن بنابراین،. است

 گرایش است ممکن فراطبیعی مسائل به مؤمنان که

 در معنا و الگوها تشخیص و دیدن براي تري قوي
 ممکن امر این. دارند تصادفی کامالً هاي محرك

 بودن تصادفی نادرست مفهوم خاطر به است
 از دور مفاهیم دادن ارتباط براي گرایش و  واقعی

  .)2003 تیلور، و بروگر( باشد هم
 باورهاي زمینه در تحقیقات وجود بااین

بیشتر  باید تلفهاي مخفراطبیعی در فرهنگ
هایی پژوهش چنین و در سطح باالتر، شود
هاي مختلف انسان را نشان دهد جنبه تواندمی

پژوهش در زمینه  که گفت توان می یعنی،
هایی از جنبه درك براي باورهاي فراطبیعی

 ).2009 ایروین،( رودبه شمار می مهم انسان
 که دهد می نشان فراطبیعی باورهاي محبوبیت

 مهمی فردي و گروهی عملکردهاي ها آن
 مورد در تحقیق و داشته کنونی  جامعه در

اید عملکردها این ماهیت   جنبه ب
. کند آشکار را شناسیروان از توجهی قابل

 مشروعیت باید حداقل پژوهشگر هر درنتیجه،
 این اساس بر. کند تصدیق را پژوهشی چنین

 تواند بر برخیمی فراطبیعی تاثیر باورهاي
داشته  منفی عواقب هاها و جریانگفرهن

 ثیرگذاريأاین ت مورد در پژوهش و باشند
بیشتري  بالینی و اجتماعی ارزش است ممکن
 توان می را مسائل این از یک هر. باشد داشته

 باورهاي بودن نامعتبر یا معتبر صورت در
 ایروین،( قرارداد بررسی مورد فراطبیعی

 علوم دانشمندان براي در مجموع،). 2009
 باور هاي اساس عادي، مردم و رفتاري

 شناختی ـ ادراکی سوگیري نیز و فراطبیعی
است  توجه جالب پژوهشی سؤال یک آن، در
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این پژوهش . پردازدکه این پژوهش به آن می
به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا 
پردازش ادراکی در باورهاي فراطبیعی 

  چگونه است؟
  

  روش
اي مقایسه	ـ علی  وع مطالعهپژوهش از ن این

مطالعات پژوهشگر قادر به  یندر ا. است
و تنها به  یستمستقل ن یرمتغ يکار دست
گذشته و  که در یرمتغ ینآثار ا یبررس

بدون دخالت پژوهشگر اتفاق افتاده است، 
آن را  توان یلحاظ م ینو از اپردازد  یم

: يجامعه آمار. نگر در نظر گرفت گذشته
 یهپژوهش شامل کل ینا يآمار جامعه

ساله  31تا18دختر و پسر  یاندانشجو
- 94سال تحصیلی( شهر سنندج يها دانشگاه

و تعداد  گیري روش نمونه. است) 95
 یهآماري شامل کل جامعهگروه نمونه

ه  31 تا 18دختر و پسر  یاندانشجو سال
سال ( شهر سنندج يها دانشگاه
اناز م. است) 95- 94تحصیلی  يجامعه ی

 که از) زن  9، مرد 23( نفر   32يرآما

اییلحاظ ب  یو سالم یعیطب یتوضع ین
ا در  یريگ استفاده از روش نمونه داشتند، ب

. شدند ابانتخ یصورت تصادف دسترس به
 يگر گروه نمونه پس از غربال یاندانشجو

طب يباورها یاسمق یلهوس به لکمور  یعیفرا ب
صورت داوطلبانه و با رعایت  ، به)1994(

نتخاب  قوانین و مقررات دانشگاه یهکل ها، ا
نجام به  يدارا يها عنوان گروه شدند و سرا

طب يباورها  یمتقس خفیفو  شدید یعیفرا
 . قرار گرفتند یشدند و موردبررس

  هایی کـه در پـژوهش حاضـر بـه کـار      ابزار
  :اند ازاند عبارترفته

/ چهره  يبند طبقه یوتريکامپ یفتکل- 
 یراز تصاو يا مجموعه یکمحرك  :خانه

برا ول يبود که  ار در مطالعه ینا  ي ب
رتباطات عصب«  گیري یمدر تصم یا

دراک ستفاده شد »یا . )2004 ،1هکرین( ا
 وسفید یاهس یرتصو 38مجموعه شامل  ینا

) یکسلپ 156*131(ها  ها و چهره خانه
 یردر تصو یزبود که سطوح مختلف نو

 شود یبه آن اضافه م یصورت تصادف به
ب 3- 1شکل ( ب نیدرا   يها محرك يبرا). ی

 یريتصو یزحاضر، درجات نو  مطالعه
نتخاب ٪75 و 65٪ ،55٪ ،45٪ ر د. شد ا
پ یک عه  ل شده است که  مشخص یشینمطا

،  به کنندگان  شرکت از ٪82طور متوسط 
ده درست جواب ٪45 یريتصو نویز در  دا

 ینبر ا). 2004و همکاران،  هکرین( بودند
- 40از  یعیوس یفاساس، با استفاده از ط

کنندگان  شرکت بیشتر که  داد نشان 70٪
 یريتصو یزقادر خواهند بود تا در نو

ا بهیینپ ها را  محرك یشترب یدرست ، 
ل ، درکنند يبند طبقه فزا که  یحا ا ا   یشب

ها  ادراك محرك یريتصو یزنو  درجه
رتر م  .شود یدشوا

                                                
1.Heekeren 
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 ):1994(بلکمور  یعیفراطب يباورها یاسمق -
شامل ده اظهارات در  یعیفراطب يباورها یاسمق

من حداقل : است، مانند یعیمورد مسائل فراطب
 یگرنفر د یکخود و  ینتجربه ارتباط افکار ب یک

تا   شود یکنندگان خواسته م از شرکت. ام را داشته
را  تاسیک ها نزد که به آن ها ینهاز گز یکهر 

به مسائل  یشتر، باور بتر ییننمره پا. مشخص کنند
سؤال 10 یاسمق ینا.  دهد یرا  نشان م یعیفراطب

از کامالً موافقم تا کامالً  ینهگز5 يدارد که دارا
 یاسمنظور تعیین پایایی مق به. مخالفم است

بلکمور روش ضریب همسانی  یعیفراطب يباورها
. درونی یا آلفاي کرونباخ مورداستفاده قرار گرفت

به دست آمد 77/0آلفاي کرونباخ این پرسشنامه 
 .ه ضریب نسبتاً باالیی بودک

 آزمایش :عبارت است ازپژوهش  ياجرا یندفرا
عدد  یکو با  آزمایشگاه دانشگاه کردستاندر 
پوشانده  یاهکه با کاور س) Dell N5010(تاپ  لپ

 یزکنندگان پشت م شرکت. شده بود ، انجام شد
ها،  از آن یتنشستند و پس از کسب رضا یشآزما

به . داده شد یحتوض یشیآزما یفتکل  درباره
ن یکنندگان آموزش داده شد که در ا شرکت

چهره  یرتصو یک یاخانه و  یرتصو یک یا یشآزما

و از  ید، خواهند ديبصر یزدر سطوح مختلف نو
، خانه یرتصاو یدنها خواسته شد تا هنگام د آن

را در  2 ید، کلچهره یرتصاو یدنو هنگام د1عدد 
شد که  یدأکت. تاپ فشار دهند لپ یدکل صفحه
 کوكشده مش ارائه یرکنندگان اگر در تصو شرکت
شهود خود اعتماد کنند و از تفکر  ین، به اولبودند
تاپ در مقابل  لپ ینا. کنند یزپره یطوالن

 60حدود  فاصله یک، در کنندگان شرکت
  .قرار داده شد متر یسانت

کنندگان اجازه  ، به شرکتیشآزما يابتدا در
با  ییآشنا يبرا ینیتمر کوشش 10داده شد تا 

 یا MS 3500 يهر عکس برا. انجام دهند یفتکل
، شد یداده م یتوسط آزمودن یکه پاسخ یتا زمان
. بود MS 1000محرك  ینفاصله ب. شد یارائه م

کوشش مطابق  240شامل  یشآزما یندرمجموع ا
، 50، 40( يبصر یزسطح نو 4: بود یرز احیبا طر

چهره در مقابل ( دسته محرك 2، )درصد 70و  60
با  یشآزما ینا. تکرار در هر دسته بود 30و ) خانه

و سپس از  اجرا شد سایکوپايافزار  استفاده از نرم
تا در درجات  شود یکنندگان خواسته م شرکت

در . موردنظر را حدس بزنند  یرتصو ویز،مختلف ن
خانه، از تمام /چهره يبند طبقه یشآزما یانپا

117 



  
 بررسی سرعت واکنش و سوگیري: پردازش ادراکی در باورهاي فراطبیعی :مکارانو ه عبدالواحد نرماشیري

  
 

رفته  یگريد تا به اتاق دکنندگان خواسته ش شرکت
را  )19(بلکمور  یعیفراطب يباورها یاسمق و

به  یقهدق 30-35 یشآزما ینا یندفرآ. کنند  یلتکم
 .  یدطول انجام

 هاي یريگ اندازه ANOVA یقاز طرهاي داده
منظور  به. قرار گرفتند یلمورد تحل مکرر
 يها داده پژوهش، هاي یهبه فرض ییگو پاسخ
و از  یبررس ،یپژوهش یجنتا و يگردآور یقتحق
ها  داده یلتحل یهجهت تجز  SPSS 23افزار نرم

  .یداستفاده گرد
 

  یافته ها 
ها  واریانس منظور سنجش فرض همگنی در ابتدا به

باورهاي فراطبیعی از آزمون لوین براي  متغیردر 
چنانچه مشاهده  .فرضیه پژوهش استفاده شد

ده است هاي دو گروه برابر بو یانسشود وار می
)65/0=p(  و به همین جهت فرض همگنی

  .شود پذیرفته می ها واریانس

ها انسیوار یهمگن فرض يبرا نیلو آزمون جینتا. 1 جدول  

میانه در نمرات باورهاي   پس از بررسی نمره
گروه . دها به دو گروه تقسیم شدن آزمودنی ،فراطبیعی

 2داراي باورهاي فراطبیعی شدید و گروه  عنوان به 1
داراي باورهاي فراطبیعی خفیف تعریف  عنوان به

از راي سنجش سوگیري ادراکی و شناختی ب .شدند
چهره و نیز  / بندي خانه تکلیف کامپیوتري طبقه

  براي سنجش باورهاي فراطبیعی از مقیاس باورهاي 

  .ه استشد فراطبیعی بلکمور استفاده
شده در  آوري هاي جمع توصیفی داده  خالصه

انحراف (میانگین . آورده شده است2جدول 
هاي  نمرات باورهاي فراطبیعی در آزمودنی) معیار

 06/19داراي باورهاي فراطبیعی شدید: 1گروه 
داراي  :2 هاي گروه و در آزمودنی) 86/2(

  .بود) 86/6(  62/30باورهاي فراطبیعی پایین
 

گروه کیتفک به یعیفراطب يباورها نمرات در ها یآزمودن به مربوط يآمار يها شاخص یبررس .2 جدول

نوع از یل واریانس یک تحل   
ي افراد دارا(گیري مکرر با گروه  اندازه

عنوان  به) خفیف و باورهاي فراطبیعی شدید
میزان و  )خانه / چهره( محركعامل بین و 

عنوان عوامل  ، به)درصد 40،50،65،75( نویز
  میزان خطاو  درون روي سرعت واکنش

)Error( نتایج نشان داد که اثر . جرا شدا
 75، 65، 50، 40(ي بصر یزنون میزاتعاملی 

افراد داراي باورهاي ( ها گروهو ) درصد
در مقیاس سرعت  )خفیف و فراطبیعی شدید

 >05/0( بوددار  واکنش به لحاظ آماري معنی
P ،82/2 ] =32/1 [F.( داري نشان  این معنی

SIG df₂ df₁ F متغیر 

 باورهاي فراطبیعی  20/0 1 30 65/0

  انحراف معیار  میانگین  بیشینه  کمینه  تعداد  ها گروه
  86/2  06/19 23  13  16  ي باورهاي فراطبیعی شدیددارا :1 گروه
  86/6  62/30  47  24  16  ي باورهاي فراطبیعی خفیفدارا :2گروه 
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افراد (ها  داد که میزان سرعت واکنش گروه
در  )خفیف و داراي باورهاي فراطبیعی شدید

) درصد 75 ،65 ،40،50(ي بصر یزنوسطوح 
 یزنومیزان اثر تعاملی اما ؛ متفاوت است

ها  گروهو  )درصد 75، 65، 50، 40(ي بصر

افراد داراي باورهاي فراطبیعی شدید و (
در مقیاس خطا به لحاظ آماري  )خفیف
داري  یمعناین  .)P=11/0( بودندار  معنی

اسخ به ها در پ گروه نشان داد که میزان خطا
  .ها یکسان است محرك

  
ي بند طبقهو محرك  ها گروهگیري مکرر در اثر بررسی  یج تحلیل واریانس اندازهاز نتابخشی . 3 جدول 

خانه/چهره

  

  است داشته يشتریب يخطا خانه محرك به پاسخ در آزمودنی ها که دهد یم نشان نمودار نیا: خانه و چهره محرك در خطا نیانگیم سهیمقا. 2لکش
 

نوع اثر تعاملی همچنین نتایج نشان داد که 
، 50، 40(ي بصر یزنو، میزان )چهره/خانه (محرك 

افراد داراي باورهاي (ها  گروهو  )درصد 75، 65
در مقیاس سرعت  )خفیف و فراطبیعی شدید

، P>05/0( :دار بود واکنش به لحاظ آماري معنی
67/3 ] =32 ،3 [F( .داري نشان داد که  این معنی

افراد داراي (ها  میزان سرعت واکنش گروه
در سطوح  )خفیف و باورهاي فراطبیعی شدید

ع و نو) درصد 75 ،65 ،40،50(ي بصر یزنو
اثر تعاملی اما  .متفاوت است ) خانه/چهره(محرك 

ي بصر یزنو، میزان )چهره /خانه (نوع محرك 
افراد داراي (ها  گروهو  )درصد 75، 65، 50، 40(

  منبع
میانگین مجموع 

  df  مجذورات
میانگین 
 F Sig  مجذورات

ضریب 
  ایتا

  نوع محرك
  16/0  020/0  05/6  533/0  1  533/0  خطا

  092/0  091/0  05/3  98/180779  1  98/180779  سرعت واکنش

  ها گروه*میزان نویز 
  062/0  117/0  02/2  022/0  3  065/0  خطا

  086/0  04/0  82/2  821/142  3  22/428464  واکنش سرعت
* میزان نویز *نوع محرك

  ها گروه
  036/0  34/0  13/1  027/0  3  081/0  خطا

  10/0  015/0  67/3  65/87238  3  97/261715  واکنش سرعت

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

محرك خانه محرك چهره
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 دار یمعن )خفیف و باورهاي فراطبیعی شدید
ها در پاسخ به  گروه نشان داد که میزان خطا نبودن

ه عالو .یکسان استسطوح نویز بصري ها  محرك
ی نوع محرك در گروه درونبر این اثر اصلی 

 :معنادار بودمقیاس خطا به لحاظ آماري 
)05/0<P ،05/6 ] =32/ 1 [F(. یت این اثر باماه 

  چندگانه ها یسهمقا  شده یلتعدآزمون  استفاده از
ایج نشان داد نت .) P>05/0( شدارزیابی  بونفرونی

 ها بر اساس نوع آزمودنی که بین میزان خطا
 و خانه )SD ،20/0=M=20/0( محرك یعنی چهره

)19/0=SD ،29/0=M (داري وجود  تفاوت معنی
  ).4جدول( دارد

  هاي چهره و خانه ها در محرك هاي خطاي آزمودنی میانگین نمره .4جدول
  
  
  
  
  

 

داراي ( 1سرعت واکنش براي گروه   دهنده نشان باالنمودار . چهره/ ي خانه بند طبقهسرعت واکنش براي تکلیف  .3 شکل
سطوح مختلف نویز بصري  Xمحور . است) داراي باورهاي فراطبیعی خفیف( 2و نمودار پایین براي گروه ) باورهاي فراطبیعی شدید

محرك خانه و خط تیره   دهنده نشانخط تیره پررنگ  .سرعت واکنش است  دهنده نشانهم  Y محور .دهد یمرا نشان ) 50-65-75- 40(
  .محرك چهره است  دهنده نشانین چ نقطه

  
 سرعت 1 گروه که دهد یم نشان نمودار نیا: ها گروه کیتفک به خانه و چهره محرك در واکنش سرعت نیانگیم سهیمقا .4شکل

  .است داشته 2 گروه به نسبت ها محرك به پاسخ در يترکند واکنش
 

  نوع محرك
  خانه  چهره

  میانگین  انحراف معیار  حجم نمونه  میانگین  انحراف معیار  حجم نمونه
32  20/0  20/0  32  19/0  29/0  

1400
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افرادداراي باورهاي فراطبیعی باال:1گروه  افرادداراي باورهاي فراطبیعی پایین: 2گروه
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  و بحث گیرينتیجه
 فراطبیعی باورهاي که داد نشان پژوهش این هايیافته

 مبهم محرك به نسبت سوگیري یک به مربوط درواقع
 شدید باورفراطبیعی داراي گروه یعنی است، بوده

 را مبهم چهره محرك بیشتر، دیگر گروه به نسبت
 نشان ها یافته این. دادند تشخیص خانه نوانع به

 موجب که است عاملی فراطبیعی باورهاي که دهد می
. شود می مبهم هاي محرك بنديطبقه در سوگیري
 افراد که اند داده گزارش قبلی مطالعات که همچنان

 شناسایی به نسبت شدید فراطبیعی باورهاي داراي
 ون ؛2013 ،1ریکی( دارند سوگیري خیالی، عامل
 با را عامل هاي محرك مطالعات این اما). 2015 الک،

 این یافته. اند نکرده مقایسه غیرعامل هاي محرك
 به را) 2015( الک ون  قبلی  مطالعه نتایج ، پژوهش
 این مورد در بااحتیاط است بهتر اما. کشد می چالش

 را روابط این باید بعدي مطالعات ، گفت سخن یافته
 ادراکی هاي سوگیري خصوص در وانبت تا کنند تائید

 اطمینان با غیرعامل و عامل بندي طبقه در شناختی و
 علت به است ممکن امر این. کرد اظهارنظر بیشتري

) 2015( الک ون. باشد ما  نمونه کوچک نسبتاً اندازه
 افراد از که وقتی که بود داده نشان اي مطالعه در

 عامل عنوان به را محرکی که شود می خواسته مستقیماً
 هاي عادي، در آزمودنی کنند، بندي طبقه غیرعامل یا

 دادند می نشان سوگیري هامحرك بندي طبقه
 هنگام فراطبیعی باورهاي داراي افراد که درحالی

 عمل احتمال و شانس اساسبر    محرك بندي طبقه
 و مطالعه این در عامل تشخیص سوگیري. کردندمی

 که باشد این به بوطمر است ممکن قبلی مطالعات
                                                
1. Riekki 

با افراد  مقایسه در( فراطبیعی باورهاي داراي افراد
 بیشتري گرایش آزادانه پاسخ ارائه به نسبت )عادي
). 2001 بروگر،( گفتن "بله" به گرایش مانند دارند،
 باورهاي داراي( مردان که یافته این حال، بااین

 مبهم هاي محرك بنديطبقه در) خفیف فراطبیعی
 که دهد می نشان کنند، می عمل تري محتاط صورت به

 گذارد می اثر ادراکی گیري تصمیم بر قبلی باورهاي
 ؛ کولزاتو و همکاران،2008 همکاران، و 2کولزاتو(

 ادراکی هاي ویژگی وجود عدم صورت در. )2010
 گروه ،)دهان و چشم مانند( چهره براي مشخص

 که داشتند بیشتري تمایل خفیف باورفراطبیعی داراي
 امر این که بگیرند، نظر در چهره عنوان به را محرك

 در گروه دو این بین اساسی تفاوت دهنده نشان
 مانند( پایین سطح ادراکی گیري تصمیم فرآیندهاي

  گروه که داد نشان مطالعه اما. است) دهی پاسخ معیار
 یک تشخیص براي شدید فراطبیعی باور داراي

 استفاده داخلی اییشناس هاي ویژگی از بیشتر محرك
  .کنند می

 مطرح را مفهوم این) 1993(همکاران و بروگر
 که گرایش این با  فراطبیعی مسائل به باور که اند کرده
 شود، می دیده تصادفی و بیش کم  الگوهاي در معنی
 در معنی و الگوها براي جستجو زمان در .است همراه
. بدهد رخ خطا نوع دو است ممکن پیرامونی، جهان

 این گویند می اشتباه هشدارهاي آن به که اول نوع
 در ضعیف بسیار معیار اتخاذ خاطر به که است

. ببینید تصادفی صورت به را معنی شواهد، ارزیابی
 در بیشتر فراطبیعی باورهاي به معتقدان احتماالً

                                                
2. Colzato 
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 مثبت سمت در اما هستند، اشتباهاتی چنین معرض
. باشد همراه یتخالق با ممکن است مسئله این قضیه،

 ربط به تمایل دلیل به ،)2001( بروگر باور به
 چنین براي راست نیمکره ذهن، از دور هاي دادن

 )2001( همکاران و جیانوتی .است غالب تفکرهایی
 به معتقدان که داد می نشان که دادند ارائه را شواهدي
 هاي پاسخ دیگر افراد، به نسبت فراطبیعی باورهاي

. دهند می ارائه  کلمات ارتباط در بیشتري اصلی
 دست از دهد، رخ تواند می که اشتباه از نوع دومین

 ها این که است درزمانی الگو و معنی ندیدن و دادن
 معیارهاي معموالً که افراد عادي. دارند وجود واقعاً

 این دچار احتماالً دارند شواهد ارزیابی براي دقیقی
 گیري نتیجه براي انمعتقد که ادعا این. شوند می اشتباه

 منابع از شواهدي با دارند نیاز کمتري شواهد به
 نشان که شواهدي با و شود می پشتیبانی مختلف

 سمت به گرایش با معموالً غلط مفاهیم دهد می
  .دارد مطابقت است، همراه زودهنگام گیري نتیجه

) 2000( همکاران و پیزاگالی این، بر عالوه
 استراحت، حال در EEG الگوهاي که کردند گزارش
معتقدان به  براي را بیشتري راست نیمکره پردازش

در این راستا . دهد می نشان باورهاي فراطبیعی را
 در ذهن از دور هاي محرك بین ارتباط یافتن قابلیت
 و شد بررسی )2001( همکاران و پیزاگالی  تحقیق
 اطالعات درك براي معتقدان قابلیت که داد نشان

 به ارائه با مرتبط مشخصاً غیرمستقیم ورتص به مربوط
. است راست نیمکره همان یا بصري چپ زمینه

 به معتقدان که دهند می نشان خوبی به شواهد بنابراین،
 گرایش است ممکن فراطبیعی باورهاي فراطبیعی

 در معنا و الگوها تشخیص و دیدن براي تري قوي

 است ممکن امر این. دارند تصادفی کامالً هاي محرك
 و واقعی بودن تصادفی نادرست مفهوم خاطر به

  .باشد هم از دور مفاهیم دادن ارتباط براي گرایش
 بین  قوي  رابطه مطالعه، این در این، بر عالوه

 شد، مشاهده واکنش زمان اثرات و فراطبیعی باورهاي
 براي اثر یافتن. نکرد پیدا تغییري خطا میزان اما

 در خطا میزان رايب نه و واکنش زمان هاي سنجش
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