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Introduction: The COVID-19 pandemic reminded us of how quickly conspiracy
ideas can spread and how dire their consequences could be. One important question is what traits would predict susceptibility to conspiracy beliefs. Previous
research pointed to one of those traits: reflective versus intuitive cognitive style.
Method: Here we examined how cognitive style correlates with founded and unfounded beliefs about the origin of COVID-19. A sample of 173 Iranians rated
the likelihood of different beliefs about the origin of the new coronavirus and
answered the original Cognitive Reflection Test.
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Results: In line with previous research, the reflective responses were negatively
correlated with conspiracy beliefs and positively correlated with the founded
statement (that the virus was spread from wild animals by chance). The reverse
pattern was found for the intuitive responses.
Conclusion: The results accrue more evidence in support of a relationship between
reflective-analytic style of thinking and the tendency to reject conspiracy beliefs.
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بازتاب شناختی و باورهای توطئه ویروس کرونا
هاشم صادقیه ،*1ایمان خاناحمدی ،2پروانه فرهادبیگی ،3نگار کریمی ،4نیما گنجی

5

 -1دانشجوی پسادکترا ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه آریزونا ،توسان ،آریزونا ،آمریکا
 -2کارشناس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل  ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -3مربی پژوهش ،گروه پژوهشی علوم شناختی ،جهاد دانشگاهی ،واحد استان البرز ،البرز ،ایران
 -4دانشجوی مقطع دکتری ،روانشناسی شناختی ،موسسه آموزش عالی علوم شناختی ،تهران ،ایران
 -5هیات علمی گروه سالمت روان ،جهاد دانشگاهی علومپزشکی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چكيده
دریافت ۱۵ :اردیبهشت ۹۹
پذیرش ۸ :مرداد ۹۹

واژههاي كليدي:

بازتاب شناختی ،سبک
شهودی ،تحلیلی ،نظریه
توطئه ،اطالعات غلط،
ویروس کرونا ،کووید-19

مقدمه :در دوران شیوع بیماری کووید -19سرعت گسترش باورهای توطئه و پیامدهای خطرناک آن به
ما یادآوری شد .یک سؤال مهم این است که چه ویژگیهایی میتواند باورپذیری نظریههای توطئه
را پیشبینی کند .مطالعات گذشته به یکی از این صفات اشاره داشته است :سبکشناختی تحلیلی
(بازتاب شناختی) در مقابل شهودی.
ک شناختی با باورهای معتبر یا بیاساس در مورد منشأ
روش :در این مطالعه چگونگی ارتباط سب 
کووید -19بررسیشده است 173 .نفر احتمال باورهای مختلف در مورد منشأ ویروس جدید کرونا
را نمرهگذاری کردند و به آزمون بازتاب شناختی نسخه اصلی پاسخ دادند.
یافتهها :در راستای مطالعات پیشین ،پاسخهای بازتابی با باورهای توطئه همبستگی منفی و با باور
معتبر (که ویروس از دنیای وحش بهطور تصادفی منتشرشده است) همبستگی مثبت دارد .الگوی
معکوسی در پاسخهای شهودی دیده شد.
نتیجهگیری :نتایج حاضر شواهد بیشتری را در راستای حمایت از رابطه میان سبک تحلیلی تفکر و
تمایل به رد باورهای توطئه فراهم آورده است.

مقدمه
به فاصله کوتاهی پس از شیوع ویروس جدید کرونا (کووید-
 ،)19باورهای بیاساس و توطئهگرایانهای در مورد منشأ ویروس
نیز در سراسر جهان گسترش یافت .اگرچه برخی از باورهای توطئه
(مانند نظریه توطئه فرود در ماه) به نظر بیضرر به نظر میرسند،
اعتقاد به باورهای دیگر مانند نظریه توطئه ویروس کرونا عواقب
قابلتوجه و گاه وخیمی را در پیدارند ،مانند اینکه افراد معتقد
به باورهای غلط ،به قوانین بهداشتی توصیهشده و اجباری توسط
*نویسنده مسئولsadeghiyeh@arizona.edu :
آدرس :آمریکا ،آریزونا ،توسان ،بلوار دانشگاه E 1503
کد ORCID: 0000-0002-5362-3944
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دولت تمایل کمی نشان میدهند ( .)5 ،4 ،3 ،2بهطورکلی ،نشان
دادهشده است که باور به نظریههای توطئه ،تعهد اجتماعی (،)6
عزم تعهد سیاسی ( ،)7رفتارهای دوستداری محیطزیست و توجه
به تغییرات اقلیمی ( )7 ،8را کاهش میدهد.
نظریههای توطئه در همهجا و در فرهنگهای مختلف یافت
میشوند ( .)11 ،10 ،9همچنین در هر فرهنگی ،در میان جمعیت
عمومی بسیار رایج هستند و ممکن است تأثیرات ماندگاری در
وقایع مهم (از شیوع یک بیماری اپیدمی تا فرود بر روی ماه و ترور

تلفن ثابت1)281(387-3451 :
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کندی) یا حداقل در درک ما از آن وقایع ( )11 ،13 ،12داشته
باشند .پس از ترو ر  John F Kennedyتوسط�Lee Harvey Os
 %80 ،waldآمریکاییها اعتقاد داشتند که  Oswaldبهتنهایی در
تیراندازی به  Kennedyوارد عمل نشده است ( .)14در نظرسنجی
 %36 ،)2007( Stempel, Hargrove, Stempelپاسخدهندگان
آمریکایی ابراز داشتند که احتماالً دولت امریکا تا حدودی در حمله
 11سپتامبر همکاری داشته یا حداقل اطالع داشته و قادر بوده
است جلوی حمله را بگیرد ( .)15از هر سه آمریکایی یک نفر معتقد
بود که باراک اوباما بهطور غیرقانونی رئیسجمهور ایاالتمتحده شد
( .)16پذیرش گسترده نظریههای توطئه ،ماهیت متقاعدکننده و
جذاب این ایدهها را نمایان میسازد (.)10 ،12
 )1979( McCauley and Jacquesاظهار داشتند که یکی از
دالیل محبوبیت باورهای توطئه این است که آنها یک حس کنترل
و پیشبینی را به ما میدهند .اگر حوادث ناشی از شانس هستند،
ما کنترل زیادی بر روی آنها نداریم اما اگر آنها ناشی از فعالیتهای
افراد بد باشند ،ممکن است ما کنترل دوباره را با تضعیف آنها
بدست آوریم ( .)17اگر پاسخ قطعی برای حوادث اساسی وجود
نداشته باشد یا گزارش رسمی کافی نباشد ،مردم به نظریههای
توطئه تمایل بیشتری دارند (.)18
برخی شواهد تجربی این فرضیه را تأیید میکنند که باورهای
توطئه ممکن است عدم کنترل را جبران کنند .برای نمونه Whit� ،
 )2008( son and Galinskyگزارش دادند که شرکتکنندگانی
که کنترل ندارند ،در پنداشت هذیانهای مختلف مانند دیدن
تصاویر ،یافتن الگوهای هذیانی در دادههای بازار بورس و پنداشت
توطئهها بیشتر مستعد هستند ( .)19در آزمایش دیگری (،)20
آزمودنیهایی که آمار مرگومیر ناشی از دالیل غیرقابلپیشبینی
مانند فجایع طبیعی و مسمومیت غذایی را میخواندند (در مقایسه
با آنهایی که آمار مرگ ناشی از دالیل قابلپیشبینی را میخواندند)،
باور آنها به توطئه یک دشمن سیاسی قویتر بود .نویسندگان
استدالل میکنند که مردم نفوذ یک دشمن را مبالغه میکنند تا
کاستی کنترل خود بر محیط را جبران کنند (.)20
بسیاری از مطالعات نشان دادند که کسانی که بر یک نظریه
توطئه صحه میگذارند ،احتماالً نظریههای توطئه دیگر (،11
 ،)21 ،18حتی موارد متناقض ( )22را نیز میپذیرند Dagnall .و
همکاران ( ، )2015همبستگی قوی بین درجات متفاوت باورهای
توطئه گزارش کردند ( .)12همچنین ،باورهای توطئه با دیگر
شکلهای باورهای بیاساس شامل عقاید ماوراءالطبیعی ،جادویی
و خرافات همبستگی باالیی دارد ( .)25 ،24 ،23این یافتهها به

یک گرایش عمومی احتمالی برای پذیرش نظریههای توطئه ،یک
"ذهنیت توطئه منسجم" )12( 1یا یک "ذهنیت توطئه" 2اشاره
دارد (.)26
اگر این روایت درست باشد ،باید برخی از خصوصیات شخصیتی
وجود داشته باشند که با ذهنیت توطئه همبستگی دارند .در حقیقت،
مطالعات بسیاری وجود این خصوصیات را نشان میدهند که سطح
4
پایین اعتماد میان فردی ،)11( 3سطح باالی آمادگی برای تجربه
( ،)13سطح پایین موافقت ،5احساس ناتوانی و عزتنفس پایین
( ،)27ترس از مرگ ( ،)24اسکیزوتایپی ،پارانویا و تمایالت هذیانی
( )28 ،23 ،12و یک رویکرد ماکیاولی 6به تعامالت اجتماعی ()29
را شامل میشود.
در بین تمام این صفات ،به نظر میرسد پارانویا ویژگیهای
اساسی مشترکی با توطئه دارد ( Lebato .)12و همکارانش
( )2014نشان دادند که باورها در سه دستهبندی ادعاهای توطئه،
غیرطبیعی و شبهعلمی با یکدیگر همبستگی دارند .ویژگیهای
اساسی در نظریه توطئه مانند سوءظن و ترس از عوامل خارجی،
ویژگیهای اصلی در پارانویا نیز هستند (Abalakina-Paap .)30
و همکاران ( )1999بیان داشتند که باور به نظریههای توطئه با
احساس ناتوانی ،بیقدرتی ،بیگانگی و خصومت همبستگی دارد
( .)27باورهای پارانوئید ،همانند باورهای توطئه ،بسیار گسترده
هستند ( Darwin .)31و همکاران ( )۲۰۱۱پیشنهاد دادهاند که این
ویژگیها میتوانند نقش انطباقی بازی کنند .ویژگیهای پارانویا
(مانند احساس آسیبپذیری ،کاهش اعتماد؛ و باور نیت آسیبزای
دیگران) میتوانند به ما در تشخیص تهدیدات اجتماعی کمک کنند
( .)33 ،32درحالیکه بسیاری از شواهد به هسته مشترکی بین
پارانویا و باورهای توطئه اشاره دارند ،تفاوتهای اساسی نیز وجود
دارند ( .)12 ،10یک تفاوت مهم ،ماهیت ارجاع به خود پارانویا
در مقابل ماهیت غیرشخصی باورهای توطئه است .تفاوت دوم در
پاسخ به ترس است :پارانويید اجتناب میکند و پنهان میشود
درحالیکه باورمند توطئه ،مقاومت میکند و مبارزه میکند (.)12
 Lewandowskyو همکاران ( )2013گزارش کردند که
باورهای توطئه با رد علم همبستگی دارند ()21؛ بنابراین ممکن
است تأیید توطئهها نتیجه اعتقاد به باورهای باال مرتبه و عدم
درنظر گرفتن شواهد بهطور کامل باشد ( .)12این مطابق با این
Coherent Conspiratorial mindset
Conspiracy mentality
interpersonal trust
openness to experience
agreeableness
Machiavellian

1
2
3
4
5
6
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ایده است که قبول نظریههای توطئه نتیجه یک سبک تفکر کمتر
بازتابی و بیشتر شهودی است .این رابطه در سایر صفات مرتبط
نیز مشاهدهشده است؛ برای مثال )2013( Irwin and Wilson
دریافتند که گرایش به تجارب غیرعادی و گرایش به اسنادهای
غیرطبیعی با سبک تفکر شهودی – تجربی همبستگی مثبت دارند
اما با سبک منطقی ارتباطی وجود ندارد ( .)34سبک تفکر شهودی
در مقابل عقالنی یا منطقی توسط یک آزمون خودگزارشی،
پرسشنامه تجربی عقالنی ( )35( )REI1که مواردی مانند اینکه
"من دوست دارم به برداشتهای شهودی خود اعتماد کنم" و
"من از حل مشکالتی که نیاز به تفکر سخت دارند ،لذت میبرم"
را شامل میشود.
شاید گستردهترین آزمون مورداستفاده برای سنجش سبک
شناختی تحلیلی ،آزمون بازتاب شناختی  CRT2است که در ابتدا
توسط  )2005( Frederickبا سه آیتم آزمون عددی توصیفشده
است .سؤاالت بهطوری طراحی شدهاند که میتوانند یک پاسخ
سریع (اما اشتباه) را در ذهن بیاورند .سؤال اول را در نظر بگیرید:
یک راکت و یک توپ باهم  ۱۱۰،۰۰۰تومان قیمت دارند.
قیمت راکت  ۱۰۰،۰۰۰تومان بیشتر از توپ است .قیمت توپ
چقدر است؟
یک پاسخ سریع ( 10000تومان) بهسرعت به ذهن میرسد که
احساس درست و سریعی به ذهن میدهد (سیستم یک در نظریه
پردازش دوگانه) ( .)36بااینوجود با صرف زمان بیشتر و تفکر در
سؤال (سیستم دو تفکر) ،ممکن است با پاسخ صحیح (5000
تومان) جواب شهودی را نادیده بگیریم CRT .با چندین پارامتر
5
تصمیمگیری ازجمله تعویق پاداش ،3اثر چارچوب 4و ریسکپذیری
ارتباط دارد ( CRT .)1همچنین با خود گزارشی  REIهمبستگی
دارد (پیرسون .)37( )r=.2-.3
6
عالوه بر تصمیمگیری CRT ،با تکالیف "اکتشافی و سوگیری"
( ،)38تعصب مذهبی ( ،)40 ،39باورهای پارانویا ( ،)41باور به
اخبار تقلبی ( ،)42سبک سیاسی ( )43و باورهای توطئه (،44
 )45نیز ارتباط نشان داده است Stahl and Van Prooijen .یک
همبستگی منفی بین سه مورد  CRTو  9مورد باورهای توطئه
مشخص (شامل مواردی مانند اینکه "دولت امریکا در موردحمله
 11سپتامبر از قبل باخبر بوده است" و "فرود آمدن بر روی ماه
Rational Experiential Inventory
Cognitive Reflection Test
Temporal Discounting
Framing effect
Risk Preferences
heuristics-and-biases tasks

12
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یک فریب بود") ارائه داد ( ،)46اما با مقیاس کلی توطئه ذهنی5
موردی این ارتباط گزارش نشد ( Swami .)47و همکاران ()2014
بهطور آزمایشگاهی توانستند تفکر تحلیلی را از طریق یک تکلیف
کالمی 8برانگیزند و کاهش در باورهای توطئه را مشاهده کنند
(.)45
مطالعه حاضر با این هدف طراحیشده است که آیا نمراتCRT
میتوانند درجه باورپذیری را در باورهای توطئه در مورد شیوع
کووید 19-در نمونه ایرانی پیشبینی کنند .توطئههای ویروس
کرونا در یکزمان پر از استرس و عدم اطمینانی رشد یافته است که
بر زندگی تقریباً تمامی افراد تأثیر گذاشته است؛ برخالف بسیاری
از موضوعات توطئه که دامنه و مخاطب محدودی دارند و ممکن
است در مورد جمعیت عمومی صادق نباشند .سؤالی که اینجا سعی
داریم به آن پاسخ دهیم این است که آیا این عامل بر ارتباط میان
تأمل شناختی و باورپذیری نظریههای توطئه ویروس کرونا مؤثر
است .همچنین بیشتر پژوهشها در مورد سبکهای شناختی و
ارتباط آنها با عقاید توطئه و سایر صفات در جمعیتهای غربی
انجامگرفته است .در مطالعه فعلی؛ ما میخواهیم ببینیم که آیا این
رابطه در یک فرهنگ متفاوت در خاورمیانه نیز وجود دارد یا خیر.
روش کار
پژوهش از نوع همبستگی و جامعه شامل تمامی افراد ایرانی
باالی  18سال بود .درمجموع  189ایرانی در مطالعه شرکت کردند.
 16شرکتکننده به دلیل دادههای ناقص از تجزیهوتحلیل نهایی
حذف شدند .اطالعات از طریق پرسشنامه آنالین از  14اسفند
 1398الی  11فروردین  1399جمعآوری شد که در این زمان شیوع
کووید 19-در ایران با سرعت در حال رشد بود .شرکتکنندگان
با نمونهگیری در دسترس از طریق دعوت با آدرس ایمیل یا
رسانههای اجتماعی (مانند سایت لینکداین ،9گروههای واتساپ
و کانالهای تلگرام) داوطلبانه در این طرح مشارکت داشتند .این
مطالعه توسط کمیته اخالق در جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید
بهشتی مورد تائید قرار گرفت .بعد از ارائه فرم رضایتنامه (صفحه
اول) ،شرکتکنندگان باورهای خود را در مورد شیوع کووید19-
اعالم میکنند (صفحه دو) .سپس به آنها نسخه اصلی )1( CRT
در صفحه سوم ارائهشده و در آخر نیز شرکتکنندگان به سؤاالت
دموگرافیک (صفحه چهارم) پاسخ دادند .تمام پرسشنامهها به دو
زبان فارسی و انگلیسی قابلدسترس بود و آزمودنیها در انتخاب
زبان آزاد بودند ( 132نفر فارسی و  41نفر انگلیسی را انتخاب
7

Conspiracy Mentality scale
Verbal fluency task
Linked in

7
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کردند).
باورها در مورد شیوع کووید19-
شرکتکنندگان باورهای خود را در  10مورد از ( 0کامل
غیرمحتمل) تا ( 100کام ً
ال محتمل) نمره دادند:
ـ توسط چین ساختهشده تا به بازار امریکا ضربه بزند.
ـ توسط امریکا ساختهشده تا به بازار چین ضربه بزند.
ـ توسط امریکا ساختهشده تا به ایران ضربه بزند.
ـ توسط روسیه ساختهشده تا بازار جهانی را مختل کند.
ـ تصادفی از یک آزمایشگاه مخفی در چین منتشرشده،
هیچکس عمدا ً آن را پخش نکرده است.
ـ کام ً
ال تصادفی از حیوانات وحشی به انسان منتقلشده است.
ـ هیچ تهدیدی ناشی از ویروس کرونا وجود ندارد ،این اخبار
جعلی برای ترساندن مردم است.
ـ اینیک مجازات الهی برای گناهان انسان است.
ـ هیچکس سرنخی ندارد که این ویروس چطور منتشرشده
است.
ـ ما نمیدانیم چه کسی آن را ساخته ،اما حتماً کار دست بشر

است.
آزمون بازتاب شناختی
در این مطالعه از آزمون بازتاب شناختی نسخه اصلی سه

موردی (:)1
در زیر سه معما میبینید که ازنظر دشواری باهم متفاوت
هستند تا جایی که میتوانید به آنها پاسخ دهید.
ـ یک راکت و یک توپ باهم  ۱۱۰،۰۰۰تومان قیمت دارند.
قیمت راکت  ۱۰۰،۰۰۰تومان بیشتر از توپ است .قیمت توپ
چقدر است؟  -------تومان
ـ اگر  ۵دستگاه  ۵دقیقه زمان ببرند تا  ۵وسیله بسازند ،چقدر
طول میکشد تا  ۱۰۰دستگاه  ۱۰۰وسیله بسازند؟ --------
دقیقه
ـ در یک دریاچه ،تودهای از برگهای شناور وجود دارد .هرروز
اندازه توده  ۲برابر میشود .اگر  ۴۸روز طول بکشد که توده تمام
سطح دریاچه را پر کند ،چند روز طول میکشد تا نصف سطح
دریاچه را پر کند؟  -------روز
سؤاالت دموگرافیک
در آخرین صفحه ،شرکتکنندگان سن ،جنسیت ،وضعیت
تأهل ،سطح تحصیالت و شهری که در آن زندگی میکند را اظهار

میدارند.
یافتهها
13
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تعداد کل شرکتکنندگان (=N 173طیف سنی  18تا 87
سال ،با میانگین =  ،34.4میانه = 33؛ رنان=  81نفر و مردان =
 92نفر) .شکل  ،1توزیع چهار متغیر (جنسیت ،سن ،تحصیالت،
وضعیت تأهل) جمعیت را به تفکیک نشان میدهد.
باورها .شکل  ،2توزیع احتمالی برای هر یک از  10باور را نشان
داده است .همانطور که مشاهده میکنید ،در هر یک از باورها،
بیشتر پاسخها احتمال بسیار کم یا صفر را اختصاص دادهاند؛ اما
تفاوتهای معناداری نیز در شکل این توزیعها بین باورهای مختلف

وجود دارد .در جدول یک ،میانگین و انحراف استاندارد ( )SDبرای
هر باور نشان دادهشده است .باور معتبر (باور ششم) باالترین
میانگین = ( 45در مقیاس  )100-0را داشت .باالترین میانگین
بعدی در مورد باوری بود که ویروس را ساخته انسان میدانست
(باور دهم) میانگین  42.6به دست آمد .پایینترین احتمال (باور 8
و  )۹مربوط به باورهای مربوط به اخبار جعلی و مجازات الهی بود.
نمرات آزمون بازتاب شناختی

شکل  .2توزیع احتمال در هر یک از باورها ،محور  Yتعداد شرکتکنندگان بر روی محور  xاحتمال  0-100را نشان میدهد.
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شماره

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد احتمال  100 – 0برای هر باور

کمترین بیشترین میانگین

باور

انحراف
استاندارد

6

کام ً
ال تصادفی از حیوانات وحشی به انسان منتقلشده است.

0

100

45.02

35.85

10

ما نمیدانیم چه کسی آن را ساخته ،اما حتماً کار دست بشر است.

0

100

42.64

36.79

5

تصادفی از یک آزمایشگاه مخفی در چین منتشرشده ،هیچکس عمدا ً آن را پخش
نکرده است.

0

100

32.42

32.12

9

هیچکس سرنخی ندارد که این ویروس چطور منتشرشده است.

0

100

29.92

31.20

2

توسط امریکا ساختهشده تا به بازار چین ضربه بزند.

0

100

29.61

28.04

1

توسط چین ساختهشده تا به بازار امریکا ضربه بزند.

0

100

27.88

30.29

4

توسط روسیه ساختهشده تا بازار جهانی را مختل کند.

0

100

18.83

26.24

3

توسط امریکا ساختهشده تا به ایران ضربه بزند.

0

100

13.02

23.25

8

اینیک مجازات الهی برای گناهان انسان است.

0

100

8.25

21.79

7

هیچ تهدیدی ناشی از ویروس کرونا وجود ندارد ،این اخبار جعلی برای ترساندن مردم
است.

0

100

8.15

18.58

شکل  ،3توزیع کل پاسخهای بازتابی و شهودی در
را نشان میدهد .جدول  ،2میانگین و انحراف استاندارد برای
پاسخهای بازتابی و شهودی در هر یک از سه مورد و نمره کل
بازتاب و شهود  CRTرا نشان میدهد .میانگین پاسخهای بازتابی
در نمونه مطالعه  1.27است که قابلمقایسه با پژوهشهای پیشین

CRT

است (.)1
ممکن است انتظار یک همبستگی منفی کامل بین نمرات
بازتابی و شهودی را داشته باشید ،اما این همبستگی r =-0.68؛
 p > 0.001است زیرا عالوه بر دو پاسخ بازتابی و شهودی ،دو حالت
دیگر نیز وجود دارد .درکل  4احتمال وجود دارد:

شکل  .3نمودار توزیع نمره کل پاسخ بازتابی (صحیح) و شهودی در آزمون بازتاب شناختی در نمونه  173نفری
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 -1پاسخهای درست (= بازتابی) 47 ،5 ،5000 :برای موارد 1
تا  3به ترتیب
 -2پاسخهای نادرست شهودی 10 ،100 ،10000 :برای موارد
 1تا  3به ترتیب.
 -3پاسخهای نادرستی که شامل پاسخهای بازتابی یا شهودی
نباشند.
 -4پاسخ داده نشده باشد.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد پاسخهای بازتابی و شهودی
برای هر مورد  CRTو نمره کل بازتابی و شهودی

میانگین

انحراف استاندارد

نمره  CRTحداقل حداکثر
شهود

0

3

1.05

1.05

شهود 1-

0

1

0.44

0.44

شهود2-

0

1

0.33

0.33

شهود – 3

0

1

0.28

0.28

بازتاب

0

3

1.27

1.22

بازتاب 1-

0

1

0.40

0.49

بازتاب 2-

0

1

0.43

0.50

بازتاب3-

0

1

0.43

0.50

شکل  4درصد این چهار نوع پاسخ در هر یک از موارد  CRTرا
نشان میدهد .در اینصورت میتوان مشاهده نمود که پاسخ درست
در هر سه مورد تقریباً مشابه است (تقریبی  .)%43-40بااینوجود،
میزان پاسخهای شهودی برای مورد یک (راکت و توپ)  %44است

و این میزان در موردهای بعدی کاهش مییابد %33 :و  %28برای
موارد  2و .3
همبستگی بین باورها
جدول  .3همبستگی میان  10باور را با یکدیگر نشان میدهد.
یک همبستگی منفی بین باور معتبر (شماره  )6و بیشتر باورهای
توطئه وجود دارد .باورهای توطئه باورهای بیپشتوانه هستند که
در آن به قصدمندی افراد در گسترش ویروس (باورهای  4-1و
 )10یا گسترش اطالعات غلط (باور شماره  )7اشارهشده است.
همچنین در امتداد پژوهشهای پیشین ،باورهای توطئه نسبت به
باورهای متقابل با یکدیگر بیشتر همبستگی نشان دادهاند (مانند
"ویروس کرونا ساخت روسیه است" دارای همبستگی مثبت با
"ساخت امریکا است" p > 0.001؛  r)171( = 0.26و همچنین با
"ساخت چین" p > 0.05؛  r)171( = 0.15است).

همبستگی بین  CRTو باورهای توطئه
جدول  4ضرایب همبستگی رتبهای اسپیرمن بین باورهای
متفاوت و نمرههای بازتابی و شهودی را نمایش میدهد .درحالیکه
همه باورهای توطئه با بازتاب شناختی همبستگی منفی و با شهود
همبستگی مثبت دارند ،دو باور با نمرات شهود و بازتاب همبستگی
معناداری نشان ندادند :باور کلی که ویروس ساخته دست انسان
است و باور به اینکه محصول چین است.
برای به دست آوردن یک معیار برای باورهای توطئه ،میانگین
 6حالت توطئه ( 7 ،4-1و  )10یا بیشینه آنها محاسبه گردید.

شکل  .4درصد پاسخهای درست (بازتابی) ،نادرست (شهودی) ،نادرست -سایر پاسخها ،پاسخ داده نشده ،برای هر یک از سه مورد آزمون بازتاب
شناختی.
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باور
1
2

1
--^0.12

5
6
7
8
9

-0.42
*
0.17
0.00
-0.02

10

2
---

^-0.13
*0.15
^0.12

3
4

0.36
0.26

***
***

0.22
-0.20
0.06
0.04
-0.07

***

----

0.15
^-0.13
^0.14
0.05
-0.01

0.22

***

^ ،p >0.01 ،p >0.05 ،p >0.10
*

**

--0.21

*

**

0.33

3

4

**

**

***

0.30

جدول  .3ضرایب همبستگی پیرسون برای  10باور

**

p >0.001

5

0.16
-0.10
0.09
-0.05
0.10
*

0.11

--0.08
0.07
0.09
0.11
0.12

6

---0.04
-0.01
*
0.18

-0.40

***

8

7

--0.23
*
0.16

**

0.04

--0.02

0.01

9

---

0.05

10

---

***

در هر دو روش نتایج یکسانی در این مطالعه حاصل شد .در
اینجا نتایج با روش حداکثر آورده شده است .در شکل  5ضرایب
همبستگی رتبهای اسپیرمن بین بازتاب شناختی و باورهای توطئه
(با کنترل متغیرهای جنسیت ،سن ،تحصیالت ،وضعیت تأهل و
زبان پاسخگویی به پرسشنامه) آمده است .همبستگی بین بازتاب
شناختی و باورهای توطئه برابر است با p > 0.001؛ = -0.32
(ρ)171؛ و بین بازتاب شناختی و باور معتبر (حالت  )6همبستگی

p > 0.001؛ ρ )171( = 0.34دیده شد .در مورد پاسخهای شهودی
همبستگی با باورهای توطئه p > 0.001؛ ρ )171( = 0.29و با باور
معتبر p > 0.001؛ ρ )171( = -0.27مشاهده گردید .این نتایج
نیز با مطالعات پیشین که نمایانگر رابطه منفی بین سبک شناختی
تحلیلی و باورهای بیپشتوانه است ،هماهنگ است.

شکل  .5ضرایب رتبهای اسپیرمن بین نمرات بازتاب شناختی (باال) و شهودی (پایین) با درجات باورهای توطئه (چپ) و بیانات معتبر (راست).
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جدول  .4همبستگی اسپیرمن بین هر باور با پاسخهای بازتابی/
شهودی .CRT

#

باور

1

ساخت چین

R

بازتاب

p

r

شهود

P

0.001 0.25 0.005 -0.22

2

ساخت امریکا برای حمله 0.434 0.06 0.579 -0.04
به چین
0.018 0.18 0.243 -0.09

3
4

ساخت امریکا برای حمله 0.523 0.05 0.198 -0.10
به ایران
ساخت روسیه

5
6

خطای تصادفی
آزمایشگاهی

0.979 0.00 0.874 -0.01

حیاتوحش

7

اخبار جعلی

0.501 0.05 0.207 -0.10

8

عذاب الهی

0.466 -0.06 0.917

9

کسی خبر ندارد

0.433 0.06 0.922 -0.01

10

ساخته انسان

0.008 0.20 0.002 -0.23

>0.001 -0.27 >0.001 0.34
0.01

بحث
در مطالعه حاضر ،ما رابطه میان سبک شناختی بازتابی
در مقابل شهودی و درجاتی از اعتقاد به باورهای توطئه در
مورد خواستگاه کووید 19-را در جمعیت ایرانی بررسی کردیم.
همراستا با مطالعات پیشین در دیگر انواع نظریههای توطئه و در
جمعیتهای دیگر ،همبستگی مثبتی میان نمره شناخت بازتابی و
توافق با باور معتبر (گسترش ویروس بهصورت تصادفی با حیوانات
وحشی) و همبستگی منفی میان نمره شناخت بازتابی و باورهای
توطئه (باورهای  7 ،4-1و  )10یافت شد.
 )2018( Prooijen van and Ståhlدو دلیل در توضیح ناتوانی
مهارتهای تحلیلی که ممکن است منجر به باورهای بیپشتوانه
شوند ،بیان داشتند .شاید بارزترین دلیل این باشد که برخی از
باورهای بیاساس ،ازجمله بسیاری از عقاید توطئهگرایانه ،جذابیت
شهودی باالیی دارند ()49 ،48؛ بنابراین فرد با تکیه بیشتر بر
تفکر شهودی نسبت به تفکر تحلیلی ،بیشتر مستعد باورهای
بیاساس است .دلیل دیگر ،به این نکته اشاره دارد که افراد با
مهارتهای تحلیلی کمتر ،در تمایز باورهای معتبر از بیاساس،
توانایی پایینتری دارند و ممکن است منجر به پذیرش باورهای
بیپشتوانه شود (.)44
یکی از محدودیتهای این پژوهش این است که اگرچه ما
سطح تحصیالت شرکتکنندگان را بررسی کردیم اما ارزیابی از
18

توانایی عمومی شناختی افراد به عمل نیامده است .درحالیکه
بسیاری از مطالعات نشان دادند که اثر تفکر تحلیلی فراتر از توانایی
عمومی شناختی است ،مطالعات دیگر نشان دادهاند که توانایی
عمومی شناختی در تفسیر پدیدههای بسیاری ازجمله پارامترهای
تصمیمگیری ،سوگیریهای اکتشافی ،تعصبات و باورهای
ماوراءالطبیعه کافی است (.)41 ،38 ،1
نتیجهگیری
بین نمره شناخت بازتابی و توافق با باور معتبر رابطه مثبت
وجود دارد و بین نمره شناخت بازتابی و باورهای توطئه ،رابطه
منفی وجود دارد.
مالحظات اخالقی

تمامرویههای انجامشده در پژوهش ،مطابق با استانداردهای
اخالقی کمیته تحقیقات نهادی و بیانیه هلسینکی  1964بود.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی که
در این پژوهش ما را یاری کردند ،صمیمانه قدردانی میشود.
تضاد منافع
بدینوسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد و
تعارض منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
دادههای پژوهشی

اطالعات ،دادهها و کدهای  Matlabپژوهش حاضر در وبسایت

 https://github.com/hashem20/conspiracy-CRTقابلدسترسی
است.
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