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  چکیده
تواند بر ارتباط فرا اجتماعی با افراد مشهور می عنوان بهپرستش افراد مشهور  :مقدمه

 طور بههاي شناختی و البته در این بین، توانایی. باشد یرگذارتأث شناختی روانبهزیستی 
- که بر ارتباطات بین فردي می تأثیراتی موجب بهشناختی  یريپذ انعطافمشخص 

از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی . را ایفا کنند يمؤثرقش توانند نگذارند، می
با نقش میانجی  شناختی روانارتباط بین پرستش افراد مشهور و بهزیستی 

طرح پژوهش توصیفی و از نوع  :روش. شناختی صورت گرفته است یريپذ انعطاف
ل جامعه آماري پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه گیالن در سا. همبستگی بود

گیري در دسترس دانشجو خانم و آقا با روش نمونه 300بودند که از این بین  1397
- مک(نگرش نسبت به افراد مشهور  مقیاسگیري، پس از نمونه. انتخاب گردیدند

ریف، (ریف  شناختی روان بهزیستی ، مقیاس)2002 هوران، و النگ کاتچئون،
- به شرکت) 2010وال،  واندر و دنیس(شناختی  پذیري انعطافو پرسشنامه ) 1989

ها با استفاده از ضریب همبستگی همچنین تجزیه و تحلیل داده. کنندگان ارائه شد
بر طبق نتایج به دست آمده،  :هایافته. پیرسون و تحلیل ساختاري انجام گرفت

 پذیري انعطافپرستش افراد مشهور به صورت معناداري با بهزیستی روانشناسی و 
 بر مشهور به صورت مستقیم افراد ، پرستشدرواقع. داشتمنفی  شناختی همبستگی

همچنین . دار داشتمنفی معنی تأثیر شناختی پذیري انعطاف و شناختی روان بهزیستی
 پذیري انعطافاز طریق  شناختی روان یستیپرستش افراد مشهور بر بهزاثر غیرمستقیم 

شناختی نقش  پذیري انعطافکه توان گفت بنابراین می؛ بود دار معنیشناختی منفی و 
به بیانی دیگر، با . دارد شناختی روان یستیبهز باپرستش افراد مشهور میانجی در ارتباط 

ناشی از  شناختی روانشناختی، از مشکالت بهزیستی  پذیري انعطاف افزایش توانایی
 با توجه به نقش :گیرينتیجه. شوددرآمیختگی افراطی با افراد مشهور کاسته می

شناختی در ارتباط بین پرستش افراد مشهور و بهزیستی  پذیري انعطافمیانجی 
شناختی افزایش  پذیري انعطافتوان مطرح کرد که هر چه توانایی ، میشناختی روان

  .شودناشی از پرستش افراد مشهور کمتر می شناختی روانیابد، مشکالت بهزیستی 
 

 ،شناختی روان یبهزیست مشهور، افراد پرستش :واژگان کلیدي
  .شناختی پذیري انعطاف

 

Abstract 
Objective: Celebrity worship as a parasocial relationship with 
celebrities can affect psychological wellbeing, but meanwhile, 
cognitive abilities and especially cognitive flexibility can play 
effective roles due to the effect on interpersonal communication. 
Therefore, the present study aims to investigate the relationship 
between the celebrity worship and psychological wellbeing with 
the mediating of role cognitive flexibility. Method: The 
research design was descriptive and correlational. The statistical 
population of the study consisted of students of Guilan 
University in 1397. Among them, 300 female and female 
students were selected by convenient sampling method. After 
sampling, celebrity worship attitude (McCutcheon, Lange & 
Houran, 2002), Ryff’s scale of psychological wellbeing (Ryff, 
1989) and cognitive flexibility inventory (Dennis & Vander 
Wal, 2010) are given to participants. Also data analysis was 
performed using Pearson correlation coefficient and structural 
analysis. Results: According to the results, celebrity worship 
was correlated to psychological wellbeing and cognitive 
flexibility significantly. In fact, celebrity worship directly had 
negative and significant effect on psychological wellbeing and 
cognitive flexibility. Moreover, the indirect effect of celebrity 
worship on psychological wellbeing through the cognitive 
flexibility was negative and significant. Therefore, it can be 
concluded that the cognitive flexibility has a mediating role in 
the relationship between the celebrity worship and psychological 
well-being. In other words, by increasing cognitive flexibility, 
psychological well-being problems caused by extreme 
involvement with celebrities would be reduced. Conclusion: 
Considering the mediating role of cognitive flexibility in the 
relationship between celebrity worship and psychological 
wellbeing, it can be argued that by increasing cognitive 
flexibility, psychological well-being problems caused by 
celebrity worship decreases as well. 
 
 

Keywords: Celebrity Worship, Psychological Wellbeing, 
Cognitive Flexibility. 
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  مقدمه
الگو و مدل، بخش  عنوان بهتحسین افراد مشهور 

 گرین و آدامز(شود عادي از رشد هویت تلقی می
؛ یو و 1996، 2؛ راویو و همکاران1990، 1پرایسـ 

، اما فراتر از این ارتباط و تعامل )2000، 3چئونگ
، همچون نوع اروتومانیک اختالل 4طرفه یک

اي غیرعادي شناخته شود تواند پدیده، می5هذیانی
 هاي سالم فرضیکه به موجب آن افراد با هویت

 .گردندتقریباً غرق در یک یا چند شخص مشهور می
، پرستش افراد وسواس گونهاین نوع از رفتارهاي 

به نقل از مالتبی، هوران (شوند مشهور شناخته می
و  تأثیرسال اخیر،  60در ). 2003، 6کاتچئونو مک

ها روز گر در رسانههاي تعدیلاهمیت شخصیت
). 2015، 7براون( استبه روز در حال افزایش 

دن فرهنگ افراد اي از محدود شامروزه هیچ نشانه
، 9ترنر(شود و گسترش آن مشاهده نمی 8مشهور
و اشخاص مشهور، به افرادي قابل پرستش ) 2010

توانند کارکردهاي بسیاري اند که میتبدیل گردیده
، 10باند و دروگوس(هاي نقش آرمانی مانند مدل

- مالتبی، مک(، محرك هویت شخصی )2014

ا معشوقه ، دوست ی)2001، 11کاتچئون، اش و هوران
همگی این  و یا) 1956، 12هورتون و وهل(خیالی 

                                                             
1. Greene & Adams-Price 
2. Raviv et al 
3. Yue & Cheung 
4. Parasocial interaction 
5. Erotomanic type of delusional disorder 
6. Maltby, Houran & McCutcheon 
7. Brown 
8. Celebrity culture 
9. Turner 
10. Bond & Drogos 
11. Maltby, McCutcheon, Ashe, & Houran 
12. Horton & Wohl 

-به نقل از گرینوود، مک(موارد را دارا باشند 

  ).2018، 13کاتچئون، کولیسون و ونگ
پژوهشگران مختلف به صورت متفاوتی در 
مورد این دسته از ارتباطات با افراد مشهور بحث 

حرف از ) 1956( 14هورتون و وهل. اندکرده
) 1984( 15زنند، در مقابل کاقیمی فهطر یکتعامل 

در واقع . اشاره دارد 16به ارتباط اجتماعی تخیلی
 اي طرفه یکپرستش افراد مشهور، ارتباط اجتماعی 

است که بر جذب شدن و عالقه به فرد مشهور 
افرادي که شیفته ). 2011، 17استیور(استوار است 

باشند، براي افراد مشهور مورد اشخاص مشهور می
شان احترام بسیار زیادي قائل هستند و عالقه

گیرند و هایشان را نادیده میکمبودها و ناسازگاري
کنند هایی مطرح مییا برایشان دالیل و بهانه

، 18کاتچئونآراگت، گریفیت، ادمن، گرین و مک(
به بیانی دیگر، بعضی افراد به تشکیل  ).2014

با افراد مشهور مورد  19هذیانی طرفه یکروابط 
پردازند که به وسواس و تفکر شان میقهعال

شان مورد عالقه افراطی در رابطه با افراد مشهور
، 20کاتچئونمالتبی، هوران و مک(شود منجر می

که این تفکر افراطی، پرستش افراد  )2003
، 1آنگ و چان(شود در نظر گرفته می 21مشهور

                                                             
13. Greenwood, McCutcheon, Collisson, & 
Wong 
14. Horton & Wohl 
15. Caughey 
16. Imaginary social relationship 
17. Stever 
18. Aruguete, Griffith, Edman, Green, & 
McCutcheon 
19. Delusional one-sided relationships 
20. Maltby, Houran, & McCutcheon 
21. Celebrity worship 
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) 2002( 2مک کاتچئون، النگ و هوران). 2018
دیده پرستش افراد مشهور، مدل براي تبیین پ

بر اساس مدل . کنندرا بیان می 3اعتیادـ  جذب
اعتیاد، ساختار شخصیت معیوب در ـ  جذب

بعضی افراد منجر به تسهیل فرآیند جذب شدن به 
افراد مشهور براي تشکیل هویت و احساس 

پویایی نیروي انگیزشی که . شودمی 4شدن یلتکم
تواند گردد، میمیاز این تعلق و جذب شدن ناشی 

و  شکل اعتیاد به خود بگیرد و رفتارهاي افراطی
را در پی  طرفه یکحتی هذیانی براي حفظ روابط 

 تحقیقات مختلف صورت گرفته در. داشته باشد
 مدل جذب ییدکنندهتأرابطه با پرستش افراد مشهور، 

که  کننداعتیاد هستند و سه سطح را پیشنهاد میـ 
افراطی مرتبط با افراد  ها و رفتارهاينگرش

مک کاتچئون، النگ و (شوند مشهور را شامل می
-؛ مالتبی، هوران، النگ، اش و مک2002هوران، 

سطوح کم پرستش به صورت ). 2002، 5کاتچئون
رفتارهاي فردي همچون تماشا و خواندن در 

در سطوح . شوندرابطه با افراد مشهور مشخص می
هاي ماهیتها و کمی باالتر، پرستش مشخصه
گیرد و در نهایت اجتماعی بیشتري را در بر می

باالترین سطوح شامل ترکیبی از همدلی با 
ها، شناسایی بیش از حد و ها و شکستموفقیت

رفتارهاي تکانشی مانند وسواس در جزئیات 
مک کاتچئون، (باشند زندگی افراد مشهور می

به بیانی دیگر، پرستش ). 2002النگ و هوران، 

                                                                                   
1. Ang & Chan 
2. McCutcheon, Lange & Houran 

3. Absorption-addiction 
4. Fulfilment 
5. Maltby, Houran, Lange, Ashe, & 
McCutcheon 

. شوداد مشهور از سه مجموعه رفتار تشکیل میافر
که سطح ابتدایی و  6اجتماعیـ  سطح سرگرمی

هاي اجتماعی و درآمیختگی با کننده جنبهمنعکس
که  7شخصیـ  سطح اشتیاق. استافراد مشهور 
است  وسواس گونهها و احساسات بیانگر اشتیاق

که به معناي واقعی  8بیمارگونهو سطح مرزي ـ 
مک (شود راد مشهور را شامل میپرستش اف

هر یک ). 2003، 9کاتچئون، اش، هوران و مالتبی
شخصی ـ  اجتماعی، اشتیاقـ  از سطوح سرگرمی

توانند پیامدهاي منفی را بیمارگونه میـ  و مرزي
ـ  موجب شوند که البته از این بین، سطح مرزي

تواند نتایج منفی بسیار شدیدتر و بیمارگونه می
-زسیال، مک(در پی داشته باشد تري را جدي

؛ کولیسون، براون، 2018، 10کاتچئون و دمترویکس
  ).2018، 11کاتچئون، بریت و براونمک

هاي صورت گرفته، نقش و اهمیت پژوهش
اي از پرستش افراد مشهور را با طیف گسترده

، اجتماعی، فرهنگی و البته شناختی روانمتغیرهاي 
مختلف بیانگر مطالعات . دهنداقتصادي نشان می

هایی همچون ارتباط پرستش افراد مشهور با پدیده
، )2004مالتبی و همکاران، (سالمت روان 

کاتچئون، اش مالتبی، مک( شناختی روانبهزیستی 
مالتبی، مک (، شخصیت )2001، 12و هوران

اش و (، خجالت )2011، 13کاتچئون و لوینگر

                                                             
6. Entertainment-social 
7. Intense-personal 
8. Borderline-pathological 
9. McCutcheon, Ashe, Houran, & Maltby 
10. Zsila, McCutcheon, & Demetrovics 
11. Collisson, Browne, McCutcheon, Britt, & 
Browne 
12. Maltby, McCutcheon, Ashe, & Houran 
13. Maltby, McCutcheon & Lowinger 
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فردي ، روابط صمیمی بین)2001کاتچئون، مک
، 1کاتچئون، جیلن، براون، مورتاق و کولیسونمک(

براون، (، روابط فرا اجتماعی )2016، 1کولیسون
، )2001کاتچئون، اش و مک(تنهایی ، )2015
، 2براون و تیگمن(، خلق )2015براون، (یابی هویت
نورث، شریدان، مالتبی و ( نفس عزت، )2016
اش، مالتبی و مک (، خودشیفتگی )2007، 3جیلت

مک (هاي شناختی ضعف، )2005، 4کاتچئون
 یاسناد دههاي ، سبک)2003کاتچئون و همکاران، 

 5، وضوح تصور از خود)2007نورث و همکاران، (
جراحی  ، پذیرش)2012، 6ریوس، بیکر و تراالك(

، )2009، 7سوامی، تیلور و کاروالهو(زیبایی 
مارتین، (انگیزش مانند انگیزه تماشاي تلویزیون 

، استعداد )2015، 8مک کاتچئون و کایانوس
کاتچئون، مالتبی، دي، مک( 10و تجزیه 9فانتزي

 12گرایی، ماده)2006، 11مارتین و کایانوس
گیري ، جهت)2012ریوس، بیکر و تراالك، (

، خرید )2002مالتبی و همکاران، ( 13مذهبی
، )2012ریوس، بیکر و تراالك، ( 14وسواس گونه

، )2007، 15جیلتشریدان، نورث، مالتبی و (اعتیاد 

                                                             
1. McCutcheon, Gillen, Browne, Murtagh, & 
Collisson 
2. Brown & Tiggemann 
3. Attributional style 
4. Ashe, Maltby & McCutcheon 
5. Self-concept clarity 
6. Reeves, Baker & Truluck 
7. Swami, Taylor & Carvalho 
8. Martin, McCutcheon & Cayanus 
9. Fantasy proneness 
10. Dissociation 
11. Maltby, Day, McCutcheon, Houran, & Ashe 
12. Materialism 
13. Religious orientation 
14. Compulsive buying 
15. Sheridan, North, Maltby, & Gillett 

وانگ، (رفتارهاي غیرقانونی مثل دانلود غیرمجاز 
شریدان ( 17، تبهکاري)2009، 16چن، یانگ و فارن

و حتی ابعاد مرتبط با توریسم ) 2007و همکاران، 
لی، (به کشوري  18مانند آشنایی و تمایل به سفر

هستند که حاکی از ) 2008، 19اسکات و کیم
چندبعدي بودن و اهمیت توصیف، بررسی و 

  .باشندپدیده پرستش افراد مشهور میتبیین 
از جمله موضوعاتی که در رابطه با پرستش 

توان به آن اشاره کرد، بهزیستی افراد مشهور می
 عنوان به شناختی روانبهزیستی . است شناختی روان

 هايدر دهه 20بهینه شناختی روانکارکردها و تجارب 
گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است و با 

دالیل . استاي از متغیرها در ارتباط گستردهطیف 
نظري و عملی بسیاري وجود دارند که حاکی از 

بودن مفهوم بهزیستی و ارتباط آن با  يچندبعد
هاپرت و (باشند هاي مختلف زندگی میدامنه
در تبیین مفهوم ) 1989(ریف ). 2013، 21سو

، تسلط 22بهزیستی، شش معیار پذیرش خود
، داشتن هدف 24با دیگران ، رابطه مثبت23محیطی

را  27و استقالل 26، رشد شخصی25در زندگی
پذیرش خود باال به نگرش مثبت . کندمطرح می

هاي چندگانه خود به خود، آگاهی و پذیرش جنبه

                                                             
16. Wang, Chen,, Yang, & Farn 
17. Criminality 
18. Familiarity and visitation intentions 
19. Lee, Scott & Kim 
20. Optimal 
21. Huppert & So 
22. Self-acceptance 
23. Environmental mastery 
24. Positive relations with others 
25. Purpose in life 
26. Personal growth 
27. Autonomy 
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اعم از ابعاد خوب و بد و احساس مثبت نسبت به 
خود پایین،  پذیرش قابلدر م. گذشته اشاره دارد

و بعضی از احساس نارضایتی نسبت به خود 
هاي شخصیت و تمایل به متفاوت بودن مشخصه

تسلط محیطی به صورت . شودرا شامل می
احساس تسلط و کنترل در مدیریت محیط و 

هاي هاي بیرونی، استفاده مفید از فرصتفعالیت
هاي موجود و توانایی انتخاب و ساخت زمینه

هاي شخصی مناسب براي نیازهاي و ارزش
بطه مثبت با دیگران نیز شامل را. گرددتعریف می

. میزان گرمی، رضایت و اعتماد در ارتباطات است
بعد دیگري از  عنوان بهداشتن هدف در زندگی 

بهزیستی، متشکل از دارا بودن اهداف و معنا در 
رشد شخصی نیز به احساس رشد . استزندگی 

همچنین استقالل باال به . مداوم خود اشاره دارد
در مقاومت در برابر فشارهاي  صورت توانایی باال

اجتماعی، تنظیم رفتارها از درون و ارزیابی خود 
. گرددبر اساس استانداردهاي شخصی تعریف می

استقالل پایین نگرانی از انتظارات و  که یدرحال
از فشارهاي  تأثیرپذیريهاي دیگران و ارزیابی

  ).1989ریف، (اجتماعی در بر دارد 
اد پرستش افراد اعتیـ  بر طبق مدل جذب

، )2002(کاتچئون، النگ و هوران مشهور مک
 شناختی روانستایش اشخاص مشهور با بهزیستی 

). 2001مالتبی و همکاران، ( استکمتر همراه 
البته ارتباط بین پرستش افراد مشهور و بهزیستی 

یک رابطه ساده نیست بلکه یک  شناختی روان
ش تعامل فرهنگی پیچیده بین افراد و پرست

، 2؛ جنسون1992، 1جکینز( استاشخاص مشهور 

                                                             
1. Jenkins 

؛ به نقل از مالتبی و همکاران، 1992، 2جنسون
براي سنجش ) 2001(مالتبی و همکاران ). 2001

نقش پرستش افراد مشهور در بهزیستی 
به بررسی ارتباط سطوح مختلف  شناختی روان

بهزیستی  هاي مؤلفهپرستش افراد مشهور با 
ها بیانگر مبستگینتایج ه. پرداختند شناختی روان

از پرستش  شناختی روانبهزیستی  تأثیرپذیري
همچنین نتایج نشان دادند، . اشخاص مشهور بودند
اجتماعی بخش ـ  زیرمقیاس سرگرمی

هاي از ناکارآمدي اجتماعی و نشانه يا مالحظه قابل
کنند و زیرمقیاس می   بینی افسردگی را پیش

-ششخصی هم به طور مشخصی در پیـ  اشتیاق
اي در مطالعه. بینی افسردگی و اضطراب نقش دارد

با استفاده از ) 2004(دیگر، مالتبی و همکاران 
هاي مقابله، ابزارهاي سنجش شخصیت، سبک

سالمت کلی، تنش، عواطف مثبت و منفی و 
رضایت از زندگی به بررسی ارتباط پرستش افراد 

نتایج . مشهور با سالمت ذهنی و روانی پرداختند
افراد مشهور بر منفی پرستش  تأثیراز حاکی 

بدین معنا که  .سالمت ذهنی و روانی بودند
کنندگان با سطوح باالتر پرستش افراد شرکت

-مشهور، سطوح باالتر اضطراب، افسردگی، نشانه

هاي جسمانی و ناکارآمدي اجتماعی و سطوح 
تر رضایت زندگی و عواطف مثبت را پایین

وهش ریوس، بیکر همچنین در پژ. گزارش دادند
به بررسی ارتباط پرستش افراد ) 2012(و تراالك 

مشهور با متغیرهاي مرتبط با بهزیستی همچون 
و رضایت از زندگی  نفس عزت، 3استعداد کسلی

نتایج نشان دادند، پرستش افراد . پرداخته شد
                                                             
2 Jenson 
3. Boredom proneness 
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تر مشهور به صورت معناداري با سطوح پایین
هاي ریهیدکننده نظبهزیستی مرتبط است که تأی

در واقع با . است 1اعتیاد و خود تهیـ  جذب
توجه به نتایج مطالعات صورت گرفته در مورد 
ارتباط پرستش افراد مشهور با موضوعاتی همچون 

، )2011 لوینگر، و کاتچئونمک مالتبی،( شخصیت
-بین صمیمی روابط ،)2015 براون،( یابیهویت

 ، خلق)2016 همکاران، و کاتچئونمک( فردي
 مک مارتین،( و انگیزش )2016 تیگمن، و براون(

توان رابطه ، می)2015 کایانوس، و کاتچئون
پرستش افراد مشهور را با متغیرهاي مرتبط با 

  .متصور بود شناختی روانبهزیستی 
البته در ارتباط بین پرستش افراد مشهور و 

توانند ، عوامل بسیاري میشناختی روانبهزیستی 
. واقع شوند مؤثراین ارتباط دخیل باشند و بر 

ها ارتباط متغیرها و ابعاد شناختی خاصی پژوهش
مالتبی (دهند را با پرستش افراد مشهور گزارش می

اش، طی مطالعه) 1979( 2لوي). 2004و همکاران، 
همبستگی منفی تحصیالت و ستایش افراد مشهور 

با ) 1999( 3فوجی، احمد و تاکشیتا. کندرا بیان می
کنند، در مطرح می 4دو مورد اروتومانیا مطالعه

هایی ها نقصآن 5شناختی رواننیمرخ عصب 
هایی در آزمون عالوه بر آن، نقص. وجود دارد

، آزمون هوش 6هاي ویسکانسینبندي کارتدسته
 شناختی روانهاي عصب و دیگر آزمون 7وکسلر

                                                             
1. Empty self 
2. Levy 
3. Fujii, Ahmed & Takeshita 
4. Erotomania 
5. Neuropsychological profile 
6. Wisconsin card sort test 
7. Wechsler memory scale 

نشان دادند که حاکی از نقص در حافظه فعال، 
ختی و توانایی ایجاد ارتباطات شنا پذیري انعطاف

همچنین مک کاتچئون و همکاران . کالمی بود
کنند، اشخاص شیفته افراد عنوان می) 2003(

هاي شناختی مشهور، نمرات کمتري در آزمون
 پذیري انعطافبر همین اساس، . کنندکسب می
یک توانایی شناختی بسیار مهم  عنوان بهشناختی 

رود در انتظار می از جمله متغیرهایی است که
ارتباط بین پرستش افراد مشهور و بهزیستی 

شناختی  پذیري انعطاف. باشد مؤثر شناختی روان
شود که جنبه مهمی از عملکرد اجرایی تلقی می

   با تکالیف متغیر تعریف  مؤثرتوانایی انطباق 
و  یازهانبا توجه به تغییر دائمی محیط، . گرددمی

عاملی  عنوان بهاختی شن پذیري انعطافاهداف، 
داربی، کاسترو، (شود بسیار مهم در بقا شناخته می

مک کاتچئون و ). 2018، 8وسرمن و اسلوتسکی
نقص شناختی را در پرستش ) 2003(همکاران 

مالتبی و همکاران . دهندافراد مشهور گزارش می
پذیري شناختی کنند، انعطافبیان می) 2004(

بیمارگونه ـ  زيبینی بعد مرنقشی مهم در پیش
نتایج پژوهش مارتین و . پرستش افراد مشهور دارد

 پذیري انعطافدهند، نشان می) 2003(همکاران 
ـ  شخصی و مرزيـ  شناختی با دو بعد اشتیاق

بیمارگونه مربوط به پرستش افراد مشهور 
شباهنگ، بشارت، نیکوگفتار . همبستگی منفی دارد

 پذیري نعطافانیز از ) 1398(و باقري شیخانگفشه 
در پرستش افراد  مؤثرعاملی  عنوان بهشناختی 

 پذیري انعطافبدین معنا که . برندمشهور نام می
 آن شامل ادراك يها مؤلفهشناختی و زیر 

                                                             
8. Darby, Castro, Wasserman, & Sloutsky 
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 ادراك و مختلف هايگزینه ادراك ،پذیري کنترل
بینی پرستش افراد مشهور رفتار قادر به پیش توجیه
  .بودند

یده پرستش افراد همین راستا، بررسی پد در
موضوعی پیچیده، چندبعدي و  عنوان بهمشهور 

توان پیامدهاي منفی البته در حال گسترش که می
را  شناختی روانبسیاري همچون بهزیستی پایین 

نبود . در پی داشته باشد، بسیار الزامی است
مطالعات کافی در خارج و داخل کشور و 

ستش همچنین عدم توجه به ارتباط غیرمستقیم پر
، اهمیت شناختی روانافراد مشهور با بهزیستی 

 به بردن پی. کندمی دوچندانپژوهش حاضر را 
پرستش افراد  بین ارتباطی آیا که مسئله این

 پذیري انعطافو  شناختی روانبهزیستی  مشهور،
 این فهم همچنین و خیر یا دارد شناختی وجود

ی شناخت پذیري انعطافاین ارتباط،  در آیا که نکته
 بسیار تواند نقش میانجی را ایفا کند یا خیر،می

 از هدف اساس همین بر .شودمی تلقی مهم
بررسی ارتباط بین پرستش افراد  حاضر، پژوهش

با نقش میانجی  شناختی روانمشهور و بهزیستی 
  .شناختی است پذیري انعطاف

  
  روش

. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است
شامل دانشجویان دانشگاه جامعه آماري پژوهش 

دانشجو  150ها نمونه. بود 1397گیالن در سال 
 300دانشجو آقا و در مجموع  150خانم و 

شدند که با روش دانشجو خانم و آقا را شامل می
هاي مالك. گیري در دسترس انتخاب گردیدندنمونه
کنندگان به تحقیق، تعلق به جامعه شرکت ورود

ال، رضایت و تمایل س 40پژوهش، سن کمتر از 
هاي خروج از تحقیق، وجود شخصی بود و مالك

کننده قابل اختالالت جسمانی و روانی ناتوان
مشاهده، عدم رضایت و تمایل شخصی را شامل 

الزم به ذکر است که تمامی مجوزهاي . شدمی
هاي مربوطه الزم قبل از اجراي پژوهش از سازمان

در این همچنین مالحظات اخالقی . گرفته شد
کنندگان با شرکت. پژوهش کامالً رعایت شد

رضایت کامل در محیطی آرام و بدون تنیدگی، 
 اي،گویه 23 ـ مشهور افراد به نسبت نگرش مقیاس
 ايگویه 18ـ  ریف شناختی روان بهزیستی مقیاس

را تکمیل  شناختی پذیري انعطافو پرسشنامه 
 ستفادها آمده با به دستهاي در انتها داده .نمودند
 تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب روش

  .ساختاري مورد بررسی قرار گرفتند
ابزارهاي به کار رفته در پژوهش به شرح زیر 

براي سنجش پرستش افراد مشهور از : است
   23 ـ مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور

مقیاس نگرش نسبت به . استفاده شد 1ايگویه
از حد  بیش افراد مشهور براي شناسایی افراد

به افراد مشهور مورد استفاده  3یا معتاد 2شدهجذب 
= 1(اي گیرد که به صورت لیکرت پنج گزینهقرار می

  و  دهی پاسخ) کامالً موافق= 5کامالً مخالف تا 
کاتچئون، النگ و هوران،  مک(شود گذاري مینمره

مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور از سه ). 2002
ـ  و مرزي 5شخصیـ  ، اشتیاق4عیاجتماـ  سرگرمی

                                                             
1. Celebrity worship attitude-23 items 
2. Absorbed 
3. Addicted 
4. Entertainment-social 
5. Intense-personal 
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کاتچئون، مک( تشکیل شده است 1بیمارگونهـ 
). 2004؛ مالتبی و همکاران، 2003النگ و هوران، 

اي گویه 23اي، گویه 32هاي این مقیاس در نسخه
سانسون و ( استاي در دسترس گویه 22و 

 نسخه اصلی مقیاس نگرش). 2014، 2سانسون
گویه، توسط  32از مشهور متشکل  افراد به نسبت

طراحی ) 2002(کاتچئون، النگ و هوران  مک
کاتچئون، النگ و هوران  مک. گردیده است

همسانی درونی و روایی همگرا مناسبی ) 2002(
. کننداي مقیاس بیان میگویه 32را براي نسخه 
و روایی  اعتبارآمده،  به دستهمچنین نتایج 

 اس نگرشاي مقیگویه 22اي و گویه 23هاي نسخه
مالتبی و ( دهندمشهور را نشان می افراد به نسبت

، 3؛ مالتبی، مک کاتچئون و لوینگر2004همکاران، 
) 2012(در مطالعه ریویس، بیکر و تروالك ). 2011

، زیرمقیاس 92/0آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس 
ـ  اشتیاق یرمقیاسز، 89/0اجتماعی ـ  سرگرمی
 46/0بیمارگونه ـ  زیرمقیاس مرزي و 81/0شخصی 
نیز ) 2003(کاتچئون و همکاران  مک. آمد به دست

ـ  هاي سرگرمیو زیرمقیاس براي کل مقیاس
بیمارگونه به ـ  شخصی و مرزيـ  اجتماعی، اشتیاق

 58/0و  87/0، 77/0، 89/0ترتیب آلفاي کرونباخ 
همچنین در ایران، شباهنگ و همکاران . کنندبیان می

و  92/0کل مقیاس  ، آلفاي کرونباخ)1398(
ـ  اجتماعی، اشتیاقـ  هاي سرگرمیزیرمقیاس

، 83/0بیمارگونه را به ترتیب ـ  شخصی و مرزي
  .کنندبیان می 85/0و  90/0

، از مقیاس شناختی روانبراي سنجش بهزیستی 

                                                             
1. Borderline-personal 
2. Sansone & Sansone 
3. Maltby, McCutcheon & Lowinger 

استفاده  4سؤالی 18ـ  ریف شناختی روانبهزیستی 
 5توسط ریف شناختی روانمقیاس کامل بهزیستی  .شد

 6و  سؤال 120طراحی شده است که ) 1989( 5ریف
عامل استقالل، تسلط بر محیط، رشد شخصی،  6

ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندي در زندگی و 
- هاي کوتاهالبته نسخه. شودپذیرش خود را شامل می

 سؤالی 54، )براي هر عامل سؤال 14( سؤالی 84تر 
براي هر  سؤال 7( سؤالی 42، )عاملبراي هر  سؤال 9(

آن هم در ) عامل براي هر عامل 3( سؤالی 18و ) عامل
گیرد مختلف مورد استفاده قرار می هايپژوهش

مقیاس  یسؤال 18فرم ). 2006، 6آبوت و همکاران(
 6و  سؤال 18ریف متشکل از  شناختی روانبهزیستی 

اي از کامالً ینهگز 6است که به صورت لیکرت عامل 
- گذاري میو نمره هید پاسخکامالً مخالفم  موافقم تا

مورد سنجش قرار  سؤالهر عامل از طریق سه . شود
 6، 4، 1عامل استقالل،  18، 12، 9 سؤاالت. گیردمی

عامل رشد  17، 15، 7عامل تسلط بر محیط، 
 16، 14، 5عامل ارتباط مثبت،  13، 11، 3شخصی، 

عامل پذیرش  10، 8، 2عامل هدفمندي در زندگی و 
). 1391سفیدي و فرزاد، (کنند میگیري خود را اندازه

مقیاس بهزیستی  یسؤال 18 همبستگی فرم
در نوسان  89/0تا  7/0با نسخه اصلی از  شناختی روان

در ایران، ). 2006، 7ریف و سینگر(بوده است 
ضریب آلفاي کرونباخ ) 1393(خانجانی و همکاران 

 بر تسلط عامل استقالل، 6را براي کل مقیاس و 
 دیگران، با مثبت ارتباط ی،شخص رشد محیط،

، 71/0خود به ترتیب  پذیرش و زندگی در هدفمندي
                                                             
4. Ryff’s scale of psychological wellbeing- 18 
items 
5. Ryff 
6. Abbott et al 
7. Ryff & Singer 
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  .کنندبیان می 51/0و  52/0، 75/0، 73/0، 76/0، 72/0
 پذیري انعطافهمچنین از پرسشنامه 

براي ) 2010( 2دنیس و واندر وال 1شناختی
شناختی که براي  پذیري انعطافسنجش نوعی 

یگزین کردن موفقیت در به چالش کشیدن و جا
تر و انطباقی الزامی افکار ناسازگار با افکار متعادل

را  سؤال 20پرسشنامه،  ینا .، استفاده شداست
اي درجه 7شود که به صورت لیکرت شامل می

پرسشنامه . شودگذاري میو نمره دهی پاسخ
 پذیري انعطافشناختی سه جنبه از  پذیري انعطاف

هاي دشوار عیتشناختی یعنی تمایل به ادراك موق
 یهاتتوج، توانایی ادراك کنترل قابلبه صورت 

هاي زندگی و چندگانه جایگزین براي رویداد
هاي حلرفتارهاي انسان و همچنین توانایی تولید راه

هاي دشوار را چندگانه جایگزین براي موقعیت
البته دو ). 2010دنیس و واند وال، (کند ارزیابی می

مختلف و ادراك توجیه رفتار هاي عامل ادراك گزینه
خرده مقیاس  عنوان بهند و عامل کنترل دار معنییک 

) 2010(دنیس و واند وال . شوددوم تلقی می
مقیاس  زمان هم، روایی دهند میگزارش 

شناختی با پرسشنامه افسردگی بک  پذیري انعطاف
 پذیري انعطافو روایی همگرا آن با مقیاس  -39/0

. آمد به دست 75/0) 1995، 3مارتین و رابین(
پایایی مقیاس را ) 2010(همچنین دنیس و واند وال 

با روش آلفا کرونباخ براي کل مقیاس، ادراك 
هاي مختلف به ترتیب و ادراك گزینه پذیري کنترل

و با استفاده از روش بازآزمایی  91/0و  84/0، 91/0
در ایران . کنندبیان می 75/0و  77/0، 81/0به ترتیب 

                                                             
1. Cognitive flexibility inventory 
2. Dennis & Vander Wal 
3. Martin & Rubin 

فرمانی و سلطانی ضریب اعتبار بازآزمایی کل  شاره،
، پذیري کنترلهاي ادراك مقیاس و خرده مقیاس

هاي مختلف و ادراك توجیه رفتار را به ادراك گزینه
کنند و مطرح می 57/0و  72/0، 55/0، 71/0ترتیب 

در رابطه با ضرایب آلفا کرونباخ نیز براي کل مقیاس 
، خرده 87/0 ذیريپ کنترل، خرده مقیاس ادراك 90/0

و خرده  89/0هاي مختلف مقیاس ادراك گزینه
دهند گزارش می 55/0مقیاس ادراك توجیه رفتار 

در مطالعه ). 1392به نقل از سلطانی و همکاران، (
نیز آلفا کرونباخ کل ) 1393(پادروند و همکاران 

، پذیري کنترلهاي ادراك مقیاس و خرده مقیاس
ادراك توجیه رفتار به هاي مختلف و ادراك گزینه

. آمد به دست 65/0و  81/0، 78/0، 86/0ترتیب 
همچنین قدرتی میرکوهی، بالداران و عبداللهی 

 76/0آلفا کرونباخ کل مقیاس را ) 1396(بقرآبادي 
  .دهندگزارش می

  
  هایافته

هاي توصیفی متغیرها شامل شاخص 1در جدول 
ی میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگ

 که در کند میپیشنهاد ) 2011( 4کالین. اند شده ارائه
او . علی، توزیع متغیرها باید نرمال باشد یابیمدل

که قدر مطلق چولگی و کشیدگی  کند میپیشنهاد 
با . بیشتر باشد 10و  3متغیرها به ترتیب نباید از 

قدر مطلق چولگی و  1توجه به جدول شماره 
بنابراین  ؛استیک  کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از

مدل یابی علی یعنی نرمال بودن تک  فرض پیشاین 
ماتریس  2در جدول شماره . متغیري برقرار است

  .اندشده ارائههمبستگی متغیرهاي پژوهش 

                                                             
4. Kline 
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  توصیفی متغیرهاي پژوهش هاي شاخص. 1جدول 

  کشیدگی  چولگی  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

  پرستش افراد مشهور

  شناختی يپذیر انعطاف

  شناختی روانبهزیستی 

04/66  

65/93  

87/66  

87/10  

66/10  

37/7  

77/0  

22/0-  

11/1-  

64/0-  

14/1-  

70/0  

  
  ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش. 2جدول 

  3  2  1  متغیر  شماره

1  

2  

3  

  پرستش افراد مشهور

  شناختی پذیري انعطاف

  شناختی روانبهزیستی 

1  
**35/0 -  
**30/0 -  

  

1  
**25/0  

  

  

1  

**p <   01/0  

  
، رابطه پرستش 2با توجه به جدول شماره 

و ) -35/0(شناختی  پذیري انعطافافراد مشهور با 
 دار یمعنمنفی و ) -30/0( شناختی روانبهزیستی 

شناختی با بهزیستی  پذیري انعطافرابطه . است
  .است دار یمعنمثبت و ) 25/0( شناختی روان

ق پژوهش از طری هاي فرضیهبراي آزمون 
روش مدل یابی معادالت ساختاري، سه رویکرد 

استفاده از نمره کل یک متغیر ( 1تراکم سازي کلی
، تراکم سازي )نشانگر متغیر مکنون عنوان به

 عنوان بهپرسشنامه  هاي مؤلفهاستفاده از ( 2جزئی
 3و نامتراکم سازي کلی) نشانگرهاي متغیر مکنون

شانگرهاي ن عنوان بهپرسشنامه  سؤاالتاستفاده از (
در دسترس پژوهشگران است ) متغیرهاي مکنون

که روش تراکم سازي جزئی بهترین روش براي 

                                                             
1. Total aggregation, 
2. Partial aggregation 
3. Total disaggregation 

؛ )2011، 4ویرا(مدل یابی معادالت ساختاري است 
بنابراین با توجه به مطالب فوق در ؛ )2011

پژوهش حاضر از رویکرد تراکم سازي جزئی 
براي انجام مدل یابی معادالت ساختاري استفاده 

روش بیشینه احتمال براي آزمون  از. شده است
هاي الگوي نظري پژوهش و برازش آن با داده

استفاده از این روش . شده استفاده شد يگردآور
در . استنیازمند نرمال بودن چندمتغیره متغیرها 

پژوهش براي بررسی نرمال بودن چندمتغیره از 
. ضریب کشیدگی استاندارد شده مردیا استفاده شد

آمد  به دست 91/38وهش حاضر این عدد در پژ
که از طریق فرمول  است 168که کمتر از عدد 

p(p+2) در این فرمول . محاسبه شده استp 
مساوي است با تعداد متغیرهاي مشاهده شده که 

). 2012، 5تئو و نویس( است 12در این پژوهش 
                                                             
4. Vieira 
5. Teo & Noyes 
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ایموس نسخه  افزار نرمالزم به ذکر است که از 
  .استفاده شد اه دادهبراي تجزیه تحلیل  22

برازش  هاي شاخص، 3در جدول شماره 
مقتصد به تفکیک گزارش  مطلق، تطبیقی و

در این پژوهش شاخص نیکویی برازش . اندشده
)GFI( شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته ،
)AGFI ( و ریشه میانگین مربعات باقیمانده

 هاي شاخص عنوان به) SRMR(استاندارد شده 

، )CFI(ازش تطبیقی برازش مطلق، شاخص بر
و شاخص ) NFI(شاخص برازش هنجار شده 

 عنوان به) NNFI(برازش هنجار نشده 
برازش تطبیقی و مجذور خی بر  هاي شاخص

، شاخص برازش ایجاز )X2/df(درجه آزادي 
)PNFI ( و مجذور میانگین مربعات خطاي

 هاي شاخص عنوان به) RMSEA(تقریب 
  .برازش مقتصد در نظر گرفته شدند

  
  نیکویی برازش الگوي آزمون شده پژوهش هاي شاخص. 3جدول 

  برازش مطلق هاي شاخص

 GFI AGFI SRMR  شاخص

  آمده به دستمقدار 

  پذیرش قابلحد 

98/0  

 90/0بیشتر از 

95/0  

 80/0بیشتر از 

02/0  

  05/0کمتر از 

  برازش تطبیقی هاي شاخص

 CFI NFI NNFI  شاخص

  آمده به دستمقدار 

  پذیرش قابلحد 

98/0  

 90/0بیشتر از 

97/0  

  90/0بیشتر از 

98/0  

  90/0بیشتر از 

  برازش تعدیل یافته هاي شاخص

 X2/df PNFI RMSEA  شاخص

  آمده به دستمقدار 

  پذیرش قابلحد 

63/2  

 3کمتر از 

66/0  

 60/0بیشتر از 

05/0  

 08/0کمتر از 

  
، مقادیر به دست آمده در 3در جدول 

هر یک از  پذیرش قابلپژوهش حاضر و حد 
با توجه به . اندهاي برازش گزارش شده شاخص

برازش در حد  هاي شاخصاین جدول تمامی 

نتیجه گرفت که مدل  توان میمطلوبی قرار دارند و 
گردآوري  هاي دادهآزمون شده برازش مناسبی با 

مدل آزمون شده پژوهش  2در شکل . شده دارد
 .نشان داده شده است
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  الگوي آزمون شده پژوهش. 1شکل 

  
، پرستش افراد مشهور و 2با توجه به شکل 

درصد از  29شناختی در مجموع  پذیري انعطاف
. کنند میرا تبیین  شناختی روانواریانس بهزیستی 

درصد از تغییرات  10پرستش افراد مشهور نیز 

در . کند می بینی پیششناختی را  پذیري انعطاف
رات مستقیم متغیرها نتایج مربوط به اث 4جدول 

  .گزارش شده است

  
  نتایج مربوط به اثرات مستقیم. 4جدول 

  داري یمعنسطح   tآماره  خطاي استاندارد برآورد ضریب مسیر  برآورد پارامتر  مسیر
 از شناختی روانبه روي بهزیستی 

 پرستش افراد مشهور

  یشناخت پذیري انعطاف

  
23/0- 

21/0  

  
41/0-  
24/0  

  
04/0  
05/0  

  
05/5-  
76/3  

  
001/0  
001/0  

 از شناختی پذیري انعطاف روي به

  مشهور افراد پرستش

 
21/0-  

 
31/0-  

 
04/0  

 
38/4-  

 
001/0  

  
، اثر مستقیم پرستش 4با توجه به جدول 
و ) -41/0( شناختی روانافراد مشهور بر بهزیستی 

منفی و در سطح ) -31/0(شناختی  پذیري انعطاف
 پذیري انعطافقیم اثر مست. است دار یمعن 001/0
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مثبت و ) 24/0( شناختی روانشناختی بر بهزیستی 
 از یکی. است دار یمعن 001/0در سطح 

 ساختاري، معادالت یابی مدل روش هاي ویژگی
 .است یکدیگر بر متغیرها غیرمستقیم اثرات برآورد

 تا دهد می را امکان این پژوهشگران به ویژگی این
 قرار بررسی مورد مدل در را متغیرها میانجی نقش
 معناداري تعیین براي استرات بوت روش از. دهند

حساسیت پردازش حسی و سبک  غیرمستقیم اثر
. گردید استفاده زندگی بر استرس ادراك شده

 توزیع AMOS برنامه در استراپ بوت
 مربوط معیار خطاي و پارامترها برآورد یريگ نمونه

 تعیین رايب ارزیابی چنین. کند می ارزیابی را آن به
 نرمال يها مفروضه تحت پارامترها بودن مقاوم
 مقایسه مدل، شدن تدوین بد یا متغیره چند بودن
 برآورد هاي روش مقایسه و جایگزین هاي مدل

 روش این از استفاده اساسی، علت 3. است مفید
 در آنکه اول. کند می توجیه حاضر مطالعه در را

 نرمال غیر توزیع به مربوط مشکل سوبل آزمون
 روش چون و دارد وجود نمونه غیرمستقیم اثر

 اثر توزیع تجربی نمود باز استراپ بوت
 دیگر ،آورد می فراهم را نمونه غیرمستقیم
 دوم و نیست روبرو مشکلی چنین با پژوهشگر

 بیشتري آماري توان استراپ بوت روش اینکه
 اي نمونه هاي داده گرفتن امکان اینکه سوم. دارد

 ها نمونه کردن نیمه دو با متقاطع اعتبار یا و مجدد
 برآورد منظور به اساس این بر. نبود پذیر امکان

 ساختاري معادله مدل اصلی پارامترهاي به مربوط
 استفاده سازي خودگردان یا استراپ بوت روش از

  ).2007، 1چونگ و الو(شد 

  
 شناختی روانبهزیستی  پرستش افراد مشهور بر غیرمستقیممربوط به اثرات  جینتا. 5 جدول

  حد باال  حد پایین  داري معنیسطح   خطاي استاندارد برآورد  ضریب مسیر
08/0 -  02/0  01/0  12/0-  04/0-  

  
، اثر غیرمستقیم 5با توجه به جدول 
 شناختی روان یستیپرستش افراد مشهور بر بهز

در ) - 08/0(شناختی  پذیري انعطافاز طریق 
بنابراین ؛ تاس دار معنیمنفی و  01/0سطح 

شناختی نقش  پذیري انعطافگفت که  توان می
 باپرستش افراد مشهور در ارتباط  اي واسطه

به عبارت دیگر ؛ دارد شناختی روان یستیبهز
پرستش افراد مشهور باعث کاهش 

شناختی و کاهش این متغیر نیز  پذیري انعطاف
  .شود می شناختی روانباعث کاهش بهزیستی 

  گیري و بحثنتیجه
ژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه پرستش پ

و  شناختی روانافراد مشهور، بهزیستی 
شناختی دانشجویان خانم و آقا  پذیري انعطاف

بر . انجام گرفت 1397دانشگاه گیالن در سال 
و  شناختی روانآمده، بهزیستی  به دستطبق نتایج 

شناختی به صورت منفی با پرستش  پذیري انعطاف
همچنین نتایج حاکی . باط داشتندافراد مشهور ارت

  پرستش افراد مشهور بر از معناداري اثر غیرمستقیم 

1. Cheung & Lau 
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 پذیري انعطافاز طریق  شناختی روان یستیبهز
شناختی بودند که بیانگر نقش میانجی 

شناختی در ارتباط پرستش افراد  پذیري انعطاف
  .بودند شناختی روانمشهور و بهزیستی 

ارتباط  عنوان بهفراد مشهور پرستش ا
استیور، (با اشخاص مشهور  طرفه یکاجتماعی 

 مک(که جذب شدن، ادغام شدن ) 2011
، احترام بسیار )2002 هوران، و النگ کاتچئون،

تراشی براي ها و دلیلزیاد، نادیده گرفتن ضعف
شود هاي افراد مشهور را شامل میناسازگاري

اند با دامنه تومی) 2014آراگت و همکاران، (
وسیعی از متغیرهاي شناختی، رفتاري، اجتماعی، 

از . فرهنگی و حتی اقتصادي در رابطه داشته باشد
توان در ارتباط با پرستش جمله موضوعاتی که می

 شناختی روانافراد مشهور متصور بود، بهزیستی 
 و کارکردها عنوان به شناختی روانبهزیستی . است

) 2008دسی و ریان، ( بهینه شناختی روان تجارب
 محیطی، تسلط خود، متشکل از شش بعد پذیرش

 زندگی، در هدف داشتن دیگران، با مثبت رابطه
که ) 1989ریف، (استقالل است  و شخصی رشد
. بپذیرد تأثیرتواند از پرستش افراد مشهور می

کنند، پرستش بیان می )2001( همکاران و مالتبی
 مؤثرافراد  ناختیش روانافراد مشهور بر بهزیستی 

ـ  هاي سرگرمیبدین معنا که زیرمقیاس. است
شخصی به صورت قابل ـ  اجتماعی و اشتیاق

 هاياجتماعی، نشانه ناکارآمدي از ايمالحضه
 مالتبی. کنندبینی میافسردگی و اضطراب را پیش

در پژوهشی دیگر براي  )2004( همکاران و
هاي سنجش ارتباط پرستش افراد مشهور با متغیر

 ، ازشناختی روانمرتبط با سالمت ذهنی و 

 مقابله، هايسبک شخصیت، سنجش ابزارهاي
 و منفی و مثبت عواطف تنش، کلی، سالمت
نتایج نشان . زندگی استفاده کردند از رضایت

دادند که پرستش افراد مشهور عاملی تاثیرگذار در 
بدین صورت که . استسالمت ذهنی و روانی 
افراد مشهور، افزایش  افزایش سطوح پرستش

 ناکارآمدي و جسمانی هاياضطراب، نشانه
 عواطف و زندگی کاهش رضایت و اجتماعی

 و بیکر همچنین ریوس،. کندبینی میمثبت را پیش
اعتیاد ـ  براي بررسی مدل جذب )2012( تراالك

و نظریه خود تهی در مورد پرستش افراد مشهور، 
به افراد  هاي نگرش نسبتبا استفاده از مقیاس

گرایی، خرید وسواسی، روشنی تصور مشهور، ماده
از ابزارهاي مرتبط با  از خود و بسیاري دیگر

. آموزان پرداختنددانش 171بهزیستی، به مطالعه 
نتایج بیانگر ارتباط پرستش افراد مشهور با سطوح 

 مطالعه نتایج. بود شناختی روانپایین بهزیستی 
ات قبلی صورت نیز هم راستا با مطالع حاضر

گرفته، حاکی از آن است که پرستش افراد مشهور 
 شناختی روانبه صورت منفی با بهزیستی 

 مشهور افراد پرستش مستقیم همبستگی دارد و اثر
 001/0منفی و در سطح  شناختی روان بهزیستی بر

دهند که در واقع نتایج نشان می. است دار معنی
ر ابعاد مختلفی ب تأثیرپرستش افراد مشهور به دلیل 

همچون شخصیت، هویت، انگیزش، خلق، هیجان 
واقع  مؤثر شناختی روانبر سالمت و بهزیستی 

ها باید اذعان بر اساس نتایج پژوهش. شودمی
داشت، پرستش افراد مشهور از طریق ارتباطی که 

 مالتبی،( بسیاري مهمی مانند شخصیت ابعادبا 
 یابیهویت، هویت و )2011 لوینگر، و کاتچئونمک
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 و بیکر ریوس،( خود از تصور ،)2015 براون،(
 و کاتچئون مک( ، شناخت)2012 تراالك،

 همکاران، و نورث( اسنادهی ،)2003 همکاران،
 و کاتچئونمک( فرديبین روابط ،)2007

، )2016 تیگمن، و براون( ، خلق)2016 همکاران،
 کایانوس، و کاتچئون مک مارتین،( انگیزش

 همکاران، و وانگ(غیرقانونی  هاي، رفتار)2015
 همکاران، و شریدان(و اعتیاد و تبهکاري  )2009
واقع  مؤثر شناختی رواندارد، بر بهزیستی  )2007

بدین معنا که با افزایش سطح پرستش . شودمی
و  شناختی روانافراد مشهور، کاهش بهزیستی 

 شناختی روانافزایش مشکالت مرتبط با بهزیستی 
به بیانی دیگر، اشخاصی  .ر نظر داشتتوان درا می

 شوند،که به صورت افراطی غرق در افراد مشهور می
افراد مشهور  تأثیروابستگی شدید و  ینواسطه ابه 

ها در ابعاد گسترده شناختی، رفتاري، بر آن
  .هیجانی و عاطفی، بهزیستی کمتري دارند

البته نکته حائز اهمیت در ارتباط بین پرستش 
، کامالً شناختی روانر و بهزیستی افراد مشهو

اي که حتی نکته. استمستقیم نبودن این ارتباط 
در مطالعات خارجی هم کمتر مورد توجه قرار 

هاي شناختی و مشکالت توانایی. گرفته است
ها از جمله موضوعات بسیار مهمی مربوط به آن
توانند در ارتباط بین پرستش افراد است که می

نقش مهمی را  شناختی روانمشهور و بهزیستی 
 و احمد فوجی، ،)1979( لوي مطالعات. ایفا کنند
 همکاران و کاتچئون مک ،)1999( تاکشیتا

 و مالتبی ،)2003( همکاران و ، مارتین)2003(
) 1398(و شباهنگ و همکاران  )2004( همکاران

همگی حاکی از اهمیت ابعاد شناختی در پرستش 

 بین، این از باشند کهافراد مشهور می
 از مهمی جنبه عنوان به شناختی پذیري انعطاف
 تکالیف با مؤثر انطباق توانایی و اجرایی عملکرد

از جمله  )2018 همکاران، و داربی( متغیر
متغیرهاي شناختی مرتبط با پرستش افراد  ترین مهم

نتایج پژوهش حاضر منطبق با . مشهور است
تحقیقات پیشین بیانگر همبستگی منفی 

شناختی با پرستش افراد مشهور  پذیري افانعط
پذیري شناختی افراد بدین مفهوم که انعطاف. است

در میزان شیفتگی و تعامالت اجتماعی و فرا 
شان اجتماعی طرفداران با افراد مشهور مورد عالقه

دهند، همچنین نتایج نشان می. است مؤثر
 شناختی روانشناختی با بهزیستی  پذیري انعطاف

این موضوع  تبییندر . مثبتی را داراست همبستگی
توان بیان کرد که هم راستا با نتایج مطالعات می

پذیري شناختی به واسطه پیشین، توانایی انعطاف
شناختی، هیجانی و  هاي مؤلفهکه بر  تأثیراتی

 شناختی روانگذارد، بهزیستی رفتاري اشخاص می
  .گرددمتفاوتی را در افراد موجب می

رابطه با فرض اصلی پژوهش  همچنین در
شناختی در  پذیري انعطافیعنی نقش میانجی 

 و بهزیستیارتباط بین پرستش افراد مشهور 
تائید باید اذعان داشت که نتایج  شناختی روان
به در واقع بر اساس نتایج . این فرض هستند کننده
 بر مشهور افراد پرستش غیرمستقیم اثر آمده، دست

 پذیري انعطاف طریق از شناختی روان بهزیستی
است که  دار معنی و منفی 01/0 سطح در شناختی

شناختی در ارتباط  پذیري انعطافحاکی از اهمیت 
 شناختی روانبین پرستش افراد مشهور و بهزیستی 

 پذیري انعطافنقش میانجی  تبییندر . است
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توان اذعان داشت که پرستشگران افراد شناختی می
راد عادي که سطوح کمتر مشهور در مقایسه با اف

درآمیختگی با افراد مشهور را دارند، مشکالت 
شناختی بیشتري دارند و از سطوح کمتر توانایی 

شناختی که عاملی بسیار برجسته  پذیري انعطاف
در ایجاد، گسترش و نگهداري تعامالت است، 

 پذیري انعطافبر این اساس، . برخوردار هستند
ش افراد مشهور و شناختی، در ارتباط بین پرست

کند نقش میانجی را ایفا می شناختی روانبهزیستی 
 ؛شودواقع می مؤثرو در تشدید و تعدیل این رابطه 

بنابراین استفاده از راهبردهایی براي بهبود 
تواند در کاهش پرستش شناختی می پذیري انعطاف

افراد مشهور و در نتیجه کاهش مشکالت 
پرستش اشخاص  ناشی از شناختی روانبهزیستی 

  .مشهور نقش مهمی را ایفا کنند
در مجموع، باید اذعان داشت که به طور کلی 
سطوح زیاد درآمیختگی با افراد مشهور از طریق 

گوناگونی که در سطوح مختلف شناختی،  تأثیرات
گذارد، پیامدهاي منفی مرتبط با هیجانی و رفتاري می

در این  .آوردرا به همراه می شناختی روانبهزیستی 
مهم  اي مؤلفه عنوان بهپذیري شناختی بین، انعطاف

توان نقش در ایجاد و نگهداري ارتباطات، می
مهمی را رابطه بین پرستش افراد مشهور و 

به همین دلیل . ایفا کند شناختی روانبهزیستی 
شود با ارائه مداخالتی در راستاي پیشنهاد می

یختگی پذیري شناختی، کاهش درآمبهبود انعطاف
 افراطی و در نتیجه آن کاهش بهزیستی

  .را طرفداران موجب گردید شناختی روان
 در انتها بیان این نکات ضروري است که پژوهش

جامعه . است هامحدودیت داراي یکسري حاضر

آماري این پژوهش دانشجویان خانم و آقا دانشگاه 
تعمیم در  به همین دلیل .بودند 1397در سال  گیالن
ها و مناطق دیگر باید جانب به سایر گروهنتایج 

محدود بودن پژوهش به . احتیاط رعایت شود
هاي هاي خودگزارشی نیز از دیگر محدودیتپرسشنامه

همچنین از تعداد زیاد . رودپژوهش به شمار می
آور بودن تکمیلشان نیز ها و کسلپرسشنامه سؤاالت

اد به همین دلیل پیشنه .پوشی کردتوان چشمنمی
هاي هاي بعدي از روششود در پژوهشمی

همچنین . تري استفاده شودتري و گستردهچندبعدي
زیستی، اجتماعی،  عواملی مزاحم همچون شرایط
کنندگان در مطالعه فرهنگی و اقتصادي شرکت

در همین . حاضر به صورت کامل مهار نشدند
هاي دیگر با مهار و شود، پژوهشراستا پیشنهاد می

بیشتر متغیرهاي باال از طریق بررسی نقش بررسی 
گر عوامل زیستی، اجتماعی، میانجی یا تعدیل

فرهنگی و اقتصادي در پرستش افراد مشهور 
انجام مطالعات آزمایشی در رابطه . صورت بگیرند

و  شناختی روانبا پرستش افراد مشهور، بهزیستی 
تواند اطالعات شناختی می پذیري انعطاف

 شود،به همین دلیل توصیه می. تري بدهندمشخص
مطالعات آزمایشی در این رابطه صورت گیرد بدین 

هاي بهبود معنا که آیا ارائه مداخالت و برنامه
پذیري شناختی در کاهش مشکالت انعطاف

ناشی از پرستش افراد مشهور  شناختی روانبهزیستی 
 در انتها پیشنهاد. واقع خواهد شد یا خیر مؤثر
ط پرستش افراد مشهور با بهزیستی شود، ارتبامی

هاي شناختی در محیط پذیري انعطافو  شناختی روان
کنندگان صورت متفاوت و با حجم بیشتر شرکت

  .نتایج افزایش یابد بگیرد تا امکان مقایسه و تعمیم
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   قدردانی و تشکر
کنندگان تمامی شرکت از بدین وسیله نویسندگان

 شتند،دا همکاري پژوهش این اجراي در که
  .کنندمی قدردانی

   منافع تضاد
 تضاد گونه هیچ نویسندگان براي پژوهش این

  .است نداشته منافعی به دنبال
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