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Abstract
Introduction:
Cognitive
dimensions,
particularly cognitive flexibility in addition to
parasocial interaction are noticeable factors in
celebrity bonds. In this regard, the present study
was conducted to compare cognitive flexibility
and parasocial interaction in celebrity worshipers
and non-worshipers.
Method: In an causal-comparative design among
statistical population of the research including all
students of Faculty of Psychology and
Educational Sciences of University of Tehran in
2018 a total sample of 350 male and female
students were selected by convenience sampling
method and responded to Celebrity Attitude
Scale, Cognitive Flexibility Inventory, and
Celebrity
Parasocial
Interaction
Scale.
Considering the high and low total scores of the
Celebrity Attitude Scale and eliminating the
middle scores, the study participants were
divided into two groups of celebrity worshipers
(n=120) and non-worshipers (n=120) and
cognitive flexibility and parasocial interaction
were compared between the two groups. A
multivariate analysis of variance was applied for
data analysis.
Results: According to the results, celebrity
worshipers got lower scores in cognitive
flexibility and higher scores in parasocial
interaction compared to non-worshipers
(p<0/001).
Conclusion: Based on these results, cognitive
flexibility and parasocial interaction are
remarkable factor in celebrity worship that
enhancement of cognitive flexibility ability and
reduction of the parasocial interaction can result
in reduction of excessive interaction with favorite
celebrities.
Keywords: cognitive flexibility, parasocial
interaction, celebrity worshipers, celebrity nonworshipers.
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چکیده
 ابعاد شناختی و به طور مشخص انعطافپذیری شناختی به:مقدمه
همراه تعامالت فرا اجتماعی از جمله عوامل برجسته در درآمیختگی
 مطالعه حاضر با هدف، از این رو.با افراد مشهور تلقی میشوند
مقایسه انعطافپذیری شناختی و تعامل فرا اجتماعی در پرستشگران
.و غیرپرستشگران افراد مشهور صورت گرفت
 با یک طرح علی مقایسهای از میان جامعه آماری مطالعه:روش
متشکل از دانشجویان دانشکده روانشناسی و علومتربیتی دانشگاه
 نفره از دانشجویان دختر953  یک نمونه کل7931 تهران در سال
و پسر با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس
 پرسشنامه انعطافپذیری شناختی و،نگرش نسبت به افراد مشهور
 با در نظر. پاسخ دادند،مقیاس تعامل فرا اجتماعی با فرد مشهور
گرفتن نمرات کل باال و پایین مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور
 شرکتکنندگان پژوهش به دو گروه،و حذف نمرات متوسط
) افراد مشهورn=723( ) و غیرپرستشگرانn=723( پرستشگران
تقسیم شدند و انعطافپذیری شناختی و تعامل فرا اجتماعی در دو
 برای تحلیل دادهها از تحلیل واریانس چند متغیره.گروه مقایسه شد
.استفاده گردیده شد
 پرستشگران افراد مشهور در، بر طبق نتایج بدست آمده:یافتهها
 نمرات کمتری در انعطافپذیری شناختی،مقایسه با غیرپرستشگران
.)p>3/337( و نمرات بیشتری در تعامل فرا اجتماعی کسب کردند
 انعطافپذیری شناختی و تعامل فرا، بر اساس نتایج:نتیجهگیری
اجتماعی عواملی برجسته در پرستش افراد مشهور هستند که بهبود
توانایی انعطاف پذیری شناختی و کاهش تعامل فرا اجتماعی میتواند
در کاهش پیوستگی افراطی به افراد مشهور مورد عالقه مؤثر واقع
.شود
، تعامل فرا اجتماعی، انعطافپذیری شناختی:واژههای کلیدی
. غیرپرستشگران افراد مشهور،پرستشگران افراد مشهور
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مقدمه
ما در جهان امروز ،در فرهنگ شهرت و دنیای افراد مشهور
زندگی میکنیم .فرهنگی که در آن ،شهرت بسیار برجسته
شده است و افراد مشهور و به طور مشخص شهرت به منابع
اصلی معنابخشی به زندگی تبدیل گشتهاند( .)7ظهور رسانه-
های اجتماعی منجر به افزایش تمایل و اشتها به شهرت شده
است( )2و استفاده از وسایل ارتباط جمعی ،دائماً در حال
افزایش هستند( .)9عالوه بر این ،کوچک سازی رسانههای
جمعی کلی 7و تمرکز زدایی 2آنها ،موجب اشباع و شیوع
بیش از پیش رسانهها در دنیای امروز شده است .به بیانی
دیگر ،با افزایش قدرت انتخاب مخاطبین از طریق افزایش
تنوع و تعداد وسایل ارتباط جمعی ،این وسایل توانستهاند
منطبق با عالیق و سالیق مخاطبین ،طیف گستردهای از
مخاطبین را به خود جذب کنند( .)4در واقع افراد مشهور و
فرهنگ شهرت به پدیدهای بسیار برجسته در قرن  27تبدیل
شده است( )5که اشتهای سیریناپذیری در مورد آنها وجود
دارد( .)6در همین رابطه ،کرزمن و همکاران( )1در رابطه با
اهمیت روزافزون افراد مشهور و همچنین فرهنگ شهرت در
دنیای امروز صحبت میکند .کرزمن و همکاران با بررسی
افراد مشهور و بر طبق نظریه ارتباطات مرتبط با جایگاه4 ،9
سطح مزیت شامل مزیت تعاملی ،4مزیت هنجاری ،5مزیت
اقتصادی 6و مزیت قانونی 1را برای افراد مشهور مطرح می-
کند که نشاندهنده اهمیت بسیار زیاد افراد مشهور و
تأثیرگذاری آنها در جامعه است( .)1در همین رابطه ،شکل
دادن به رفتارهای دسته جمعی کورکورانه ،8انتقال دادن
ایدهها ،تبدیل شدن به منابع موثق اخذ اطالعات ،ایجاد
تأثیرات هالهای ،شرطیسازی کالسیک ،ایجاد ناهماهنگی
شناختی و ایجاد دلبستگی از جمله مکانیزمهایی هستند که
در رابطه با چگونگی تأثیرگذاری افراد مشهور بر مخاطبین
میتوان به آنها اشاره کرد( .)8بنابراین میتوان در نظر
داشت که افراد مشهور در دنیای امروز به منابع ارزشمند
قدرت تبدیل گشتهاند که بررسی افراد مشهور و ابعاد مرتبط
با آنها را بسیار الزامی کرده است(.)7

با توجه به ترویج فرهنگ شهرت به عنوان فرهنگ غالب و
همچنین مشخصههای افراد مشهور ،بخش عمدهای از افراد
تمایل به برقراری ارتباط با افراد مشهور دارند که این
درآمیختگی میتواند حتی ویژگیهای پرستشگونه به خود
بگیرد( .)3در واقع ،زمانی که عالقه اشخاص به افراد مشهور،
دارای مشخصههای وسواسی و اعتیادی میگردد ،شخص به
عنوان پرستشگر فرد مشهور 3مورد عالقهاش تلقی می-
شود(.)73
پرستش افراد مشهور به عنوان شیفتگی وسواسی و اعتیادی،
پدیدهای قابل توجه است که نیاز به بررسی عمیقتر دارد .در
همین راستا ،مککاتچئون ،النگ و هوران ( )73مدل جذب
 اعتیاد را برای توصیف ،تبیین و ارزیابی پرستش افرادمشهور مطرح میکنند .این مدل بیان میکند که شخصیت
معیوب بعضی از اشخاص منجر به درآمیختگی افراطی با
اشخاص مشهور برای تشکیل هویت و احساس تکمیل-
شدن 73میگردد که این پیوستگی میتواند مشخصههای
وسواسی و اعتیادی به خود بگیرد و به رفتارهای افراطی و
حتی هذیانی برای حفظ روابط فرا اجتماعی 77منجر گردد.
منطبق با ارزیابیهای صورت گرفته ،سه دسته شناختها و
رفتارها در رابطه با پرستش افراد مشهور وجود دارند( .)73در
سطح پایین طبقهبندی پیوستگی به افراد مشهور مورد عالقه،
رفتارهای فردی مثل تماشا کردن و خواندن در مورد فرد
مشهور مورد عالقه نمایان است .کمی بیشتر در سطح
متوسط ،رفتارهای اجتماعی مثل شرکت در گردهماییهای
فرد مشهور مورد عالقه ظهور مییابد .در نهایت در باالترین
سطح ،اشخاص دچار رفتارهای تکانشی مثل وسواس در
مورد زندگی فرد مشهور مورد عالقه میشوند .در واقع،
پرستش افراد مشهور مورد عالقه ،سه سطح سرگرمی -
اجتماعی ،72اشتیاق -شخصی 79و مرزی  -بیمارگونه 74را
شامل میشود .سطح سرگرمی  -اجتماعی بیانگر
درآمیختگیهای اجتماعی با افراد مشهور مورد عالقه می-
باشد (مثل؛ من از دیدن ،خواندن و شنیدن در رابطه با فرد
مشهور زندگیام لذت میبرم) ،سطح اشتیاق  -شخصی به

1. de-massification
2. de-centralization
3. theory of status relations
4. interactional privilege
5. normative privilege
6. economic privilege
7. legal privilege

8. herd behavior
9. celebrity worshipper
10. fulfilment
11. parasocial relationships
12. entertainment-social
13. intense-personal
14. borderline-pathological
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مقایسه انعطافپذیری شناختی و تعامل فرا اجتماعی در...

اشتیاقها و احساسات وسواسگونه اشاره دارد (مثل؛ من
دلبستگی ویژهای با فرد مشهور مورد عالقهام دارم که قابل
توصیف نمیباشد) و سطح مرزی  -بیمارگونه منعکسکننده
پرستش افراد مشهور مورد عالقه به معنای واقعی است (مثل؛
اگر من آنقدر خوش شانس باشم که فرد مشهور مورد عالقه
ام را ببینم ،هر کاری که او بخواهد حتی غیرقانونی ،احتماالً
انجام خواهم داد)(.)73،77
پرستش افراد مشهور 7میتواند با طیف گستردهای از
متغیرهای شناختی ،رفتاری ،هیجانی ،عاطفی ،فیزیولوژیک،
اجتماعی ،فرهنگی و حتی اقتصادی همچون سالمتروان،
بهزیستی روانشناختی ،ضعفهای شناختی ،انعطافپذیری
شناختی ،سبکهای اسناددهی ،شخصیت ،عزتنفس،
خودشیفتگی ،وضوح تصور از خود ،2تصویر بدن ،پذیرش
جراحی زیبایی ،خلق منفی ،انگیزه مانند انگیزه تماشای
تلویزیون ،استعداد فانتزی 9و تجزیه ،4مادهگرایی ،5جهت
گیری مذهبی ،خرید وسواسگونه ،اعتیاد ،رفتارهای
غیرقانونی مثل دانلود غیرمجاز ،تبهکاری و همچنین ابعاد
مرتبط با گردشگری مانند آشنایی و تمایل به سفر به کشوری
ارتباط داشته باشد که حاکی از پیچیدگی ،چندبعدیبودن و
گستردگی پرستش افراد مشهور و اهمیت بررسی و تبیین این
دسته از رفتارها است(.)72
با توجه به نقش ابعاد شناختی در تعامالت و ارتباطات
اجتماعی( ،)79تواناییهای شناختی از جمله مؤلفههایی
هستند که در رابطه با درآمیختگی به افراد مشهور میتوان
متصور بود .در واقع ،تواناییهای مختلف شناختی همچون
ادراک ،توجه ،شناسایی ،یادگیری ،حافظه ،استنتاج متعدی،6
کنترل بازدارنده ،بیزاری از نابرابری 1و ارتباطات کالمی نقش
بسیار مهمی در شکلدهی تعامالت اجتماعی دارند ( )74و
عاملی برجسته در تکامل سیستمهای اجتماعی به حساب
میآیند( .)75به بیانی دیگر ،بین ابعاد شناختی و اجتماعی
مجموعهای از ارتباطات دو طرفه 8وجود دارد .بدین مفهوم
که عوامل شناختی بر تعامالت اجتماعی مؤثر هستند و
برعکس( .)74با توجه به عالقه بسیار زیاد طرفداران به افراد

مشهور مورد عالقهشان و ایجاد پیوستگیهای اجتماعی و
فرا اجتماعی با آنها ،ابعاد شناختی میتوانند در سطوح
درآمیختگی طرفداران با افراد مشهور مؤثر واقع شوند .فوجی،
احمد و تاکشیتا( )76با مطالعه دو نمونه جنون جنسی ،3نقص
در دستهبندی کارتهای ویسکانسین ،73آزمون هوش
وکسلر 77و آزمون های عصب روانشناختی دیگر را مشاهده
کردند که در این بین ،مشکل در شناخت و انعطافپذیری
شناختی بسیار برجسته بود .لوی( )71در مطالعهای دیگر،
همبستگی منفی تحصیالت به عنوان مؤلفهای شناختی با
شیفتگی به افراد مشهور را گزارش میدهد .در همین راستا،
مککاتچئون ،اش ،هوران و مالتبی( )78به بررسی نیمرخ
شناختی پرستشگران افراد مشهور پرداختند که نتایج حاکی
از وجود نقصهای شناختی در این گروه از افراد بود .بدین
معنا که پرستشگران افراد مشهور نمرات کمتری در هوش
متبلور ،خالقیت ،تفکر انتقادی و توانایی فضایی کسب کردند.
هوران ،ناویک و زروسن( )73مطرح میکنند که ارتباط
پرستش افراد مشهور با عدم تحمل ابهام و انعطافناپذیری
تفکر ،72نشاندهنده تمایل به عینیت در محیط و نیاز به
ساختار است .همچنین مککاتچئون ،لوینگر ،ونگ و جنکینز
( )23بر طبق نتایج پژوهششان ،بیان میکنند که تفکر
انتقادی با بعد مرزی  -بیمارگونه پرستش افراد مشهور
همبستگی منفی دارد و بین توانایی تفکر منطقی و پرستش
افراد مشهور ارتباط وجود دارد .بر این اساس ابعاد شناختی از
جمله موضوعات بسیار مهم در درآمیختگی با افراد مشهور
هستند که از این بین ،انعطافپذیری شناختی میتواند نقش
مهمی را در درآمیختگی افراطی با افراد مشهور مورد عالقه
ایفا کند.
انعطافپذیری شناختی 79به عنوان توانایی نغییر منعطف
تکالیف و وظایف ،بعد مرکزی عملکرد اجرایی است که
امکان کنترل رفتارها و تطابق منعطف با محیطهای
تغییرکننده را فراهم میکند( .)27به بیانی دیگر ،انعطاف
پذیری شناختی به جابهجایی ،تغییر توجه با تغییر تکلیف
اشاره دارد که توانایی عدم توجه به اطالعات نامربوط تکلیف

1. celebrity worship
2. self-concept clarity
3. fantasy proneness
4. dissociation
5. materialism
6. transitive inference
7. inequity aversion

8. bi-directional relationships
9. erotomania
10. isconsin card sort test
11. Wechsler Memory Scale
12. rigidness of thinking
13. cognitive flexibility
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قبلی و توانایی تمرکز بر اطالعات مرتبط تکلیف پیشرو را در
بر دارد( .)22در واقع ،انعطافپذیری شناختی منجر به
مدیریت تکالیف چندگانه و رشد رفتارهای جدید و انطباقی
میشود( )27و این امکان را به فرد میدهد تا به صورت
انتخابی بین فرآیندهای مختلف روانی جابهجا گردد و
متناسبترین پاسخهای رفتاری را ارائه دهد( .)29پژوهش
های صورت گرفته حاکی از اهمیت توانایی انعطاف پذیری
شناختی در تعامالت اجتماعی است که با توجه به در نظر
گرفتن پرستش افراد مشهور به عنوان نوع خاصی از
درآمیختگی اجتماعی و فرا اجتماعی با افراد مشهور مورد
عالقه ،میتوان تأثیر توانایی انعطافپذیری شناختی بر
پرستش افراد مشهور را متصور شد .در همین رابطه ،مارتین،
کایانوس ،مککاتچئون و مالتبی( )24بیان میکنند ،انعطاف-
پذیری شناختی با دو بعد اشتیاق  -شخصی و مرزی -
بیمارگونه مربوط به پرستش افراد مشهور همبستگی منفی
دارد .در مطالعهای دیگر ،مالتبی ،دی ،مککاتچئون ،مارتین
و کایانوس( )25به بررسی انعطافپذیری شناختی ،پیچیدگی
اجتماعی و پرستش افراد مشهور در دو گروه دانشجویان و
غیر دانشجویان پرداختند .نتایج نشان دادند که توانایی
انعطافپذیری شناختی قادر به پیشبینی جنبه مرزی -
بیمارگونه پرستش افراد مشهور است .همچنین شباهنگ،
بشارت ،نیکوگفتار و باقری شیخانگفشه( )72بیان میکنند که
پرستش افراد مشهور با توانایی انعطافپذیری شناختی
همبستگی منفی دارد و توانایی انعطافپذیری شناختی
پایینتر پیشبینیکننده شیفتگی بیشتر به افراد مشهور مورد
عالقه است .بر همین اساس ،میتوان انعطاف پذیری
شناختی را به عنوان مسئلهای بسیار مهم در پرستش افراد
مشهور تلقی کرد که بررسی ارتباط انعطاف پذیری شناختی
و پرستش افراد مشهور میتواند نقش مهمی در درک و تبیین
بهتر داشته باشد.
عالالالوه بالالر انعطالالافپالالذیری شالالناختی ،تعامالالل فالالرا
اجتمالالاعی 7پدیالالدهای دیگالالر اسالالت کالاله در رابطالاله بالالا
پیوستگی طرفالداران بالا افالراد مشالهور مالورد عالقالهشالان
به آن اشالاره شالده اسالت .تعامالل فالرا اجتمالاعی مفهالومی

اسالالت کالاله بالاله منظالالور توصالالیف پیوسالالتگی بالالین اسالالتفاده
کننالالدگان رسالالانه و شخصالالیتهالالای رسالالانهای توسالالط
محققالالین حالالوزه رسالالانه مطالالرح گردیالالده شالالده اسالالت(.)26
تعامالت فرا اجتمالاعی باله عنالوان واکالنشهالای اسالتفاده
کنندگان 2رسالانه باله مجریالان رسالانه 9باله صالورت ادراک
مجری به صورت یالک شالریک گفتگالو صالمیمی 4اطالالق
اطالق میگالردد .باله بیالانی دیگالر ،یالک احسالاس تعامالل
بالالده و بسالالتان 5بالالین مخاطالالب و شخصالالیت رسالالانهای کالاله
منجالالر بالاله نزدیکالالی مخالالاطبین بالاله افالالراد مشالالهور مالالورد
عالقالاله مالالیگالالردد( .)21در واقالالع ،تعالالامالت فالالرا اجتمالالاعی،
پیوسالتگیهالالای یالک طرفالاله تجسالالمی بالا افالالراد مشالالهور و
الگوهالالای رسالالانهای هسالالتند کالاله همچالالون روابالالط دوسالالتی
و اجتمالالالاعی ،مشخصالالالههالالالای همچالالالون صالالالمیمیت،
همالدردی و معاشالرت دارنالالد( .)28در همالین رابطاله ،آتالالر و
دیویس( )23تعامل فالرا اجتمالاعی بالا یالک برناماله طنالز را
بررسی نمود .نتالایج نشالان داد زمالانی کاله شخصالیتهالای
برنامالاله طنالالز دیالالوار بالالین خالالود و بیننالالدگان کالاله دیالالوار
چهالالارم 6خوانالالده مالالیشالالود-را شکسالالتند در مقایسالاله بالالا
شخصیت هالای برناماله طنالز دیگالری کاله دیالوار چهالارم را
نشکسالالتند ،نزدیکالالی بیشالالتر بیننالالدگان بالاله خودشالالان را
موجالالب گردیدنالالد .در واقالالع بیینالالدگان احسالالاس نزدیکالالی
بیشالالتری داشالالتند کالاله بیالالانگر سالالطوح بالالاالتر تعامالالل فالالرا
اجتمالالاعی بالالود .گرابالالز( )93ارتباطالالات فالالرا اجتمالالاعی را از
طریالالق برنامالاله تلویزیالالونی بررسالالی کالالرد .نتالالایج بیالالانگر
همبستگی واقعالیبالودن و جالذابیت ادراکشالده شخصالیت
برنامالاله بالالا تعالالامالت فالالرا اجتمالالاعی بالالود .مالالک کالالاتچئون،
النگ و هوران( )73نیالز بالا مطالرح کالردن مالدل جالذب -
اعتیالالاد بالالرای تبئالالین پرسالالتش افالالراد مشالالهور ،بالالر نقالالش
تعالالامالت فالالرا اجتمالالاعی در روابالالط بالالا افالالراد مشالالهور و در
واقع پرسالتش افالراد مشالهور تاکیالد کردنالد .ولالتن( )97در
مطالعهای با استفاده از مصالاحبههالای کیفالی 1باله بررسالی
واکنشها نسبت باله آتالشگالرفتن مجسالمه بیالگ تکالس8
پرداخالالت .نتالالایج حالالاکی از نقالالش مهالالم تعالالامالت فالالرا
اجتمالالاعی در ایجالالاد واکالالنشهالالای سالالو  3بالالود .همچنالالین

1. parasocial interaction
2. user
3. media performer
4. intimate conversational partner
5. give and take

6. fourth wall
7. qualitative interviews
8. Big Tex Icon
9. grief-reactions
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در پژوهشالالی دیگالالر ،اودونالالوان( )92گالالزارش مالالیدهالالد کالاله
اگر افراد در اثالر مشالارکت در فعالیالتهالای شالیفتگی ،7بالر
ارتباطات فرا اجتماعی آنهالا افالزوده گالردد ،ایالن افالزایش
سالالطوح ارتباطالالات فالالرا اجتمالالاعی منجالالر بالاله درآمیختگالالی
بیشالالتر افالالراد در فعالیالالتهالالای شالالیفتگی مالالیگالالردد .بالالر
همالالین اسالالاس ،تعامالالل فالالرا اجتمالالاعی موضالالوع دیگالالری
است که در رابطاله بالا پدیالده پرسالتش افالراد مشالهور مالی
توان در نظر داشت.
با توجه به گستردگی و اهمیت فرهنگ شهرت و افراد
مشهور ،بررسی پدیده پرستش افراد مشهور و شناسایی
عوامل مؤثر بر آن ،بسیار الزامی است .در این بین بررسی بعد
شناختی و به طور مشخص توانایی انعطافپذیری شناختی
به همراه تعامل فرا اجتماعی در پرستشگران افراد مشهور
میتواند در توصیف ،تبیین و ارزیابی بهتر پدیده پرستش افراد
مشهور بسیار کمککننده باشد و امکان طراحی مداخالت
کارآمد را فراهم کند .همچنین نبود مطالعات کافی و به طور
مشخص پژوهشهای مقایسهای در مورد توانایی انعطاف-
پذیری شناختی و تعامل فرا اجتماعی پرستشگران افراد
مشهور ،اهمیت مطالعه این موضوع را دو چندان میکند .بر
همین اساس ،هدف از مطالعه حاضر مقایسه انعطافپذیری
شناختی و تعامل فرا اجتماعی در پرستشگران و
غیرپرستشگران افراد مشهور است.
روش

کننده با نمرات باال و  723شرکت کننده با نمرات پایین
انتخاب شدند تا توانایی انعطافپذیری شناختی و تعامل فرا
اجتماعی در آنها مقایسه شود .مالکهای ورود به پژوهش
متشکل از عالقمندی به فردی مشهور ،عدم انجام تکالیفی
دیگر در حین پاسخدهی به ابزار پژوهش و رضایت شخصی
بود .همچنین اختالالت جسمانی و روانی ناتوانکننده قابل
مشاهده و عدم تمایل به ادامه پژوهش ،مالکهای خروج از
مطالعه را شامل میشد .در پژوهش حاضر ،مالحضات
اخالقی رعایت شدند و رضایت شرکتکنندگان جلب گردید.
ابزار
9
 .7مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور 29 -گویه  :مک-
کاتچئون ،النگ و هوران به منظور بررسی و شناسایی افراد
بیش از حد جذب شده 4یا معتاد 5به اشخاص مشهور ،مقیاس
نگرش نسبت به افراد مشهور را طراحی کردند که متشکل
از  92گویه و سه زیرمقیاس سرگرمی  -اجتماعی ،زیرمقیاس
اشتیاق  -شخصی و زیرمقیاس مرزی  -بیمارگونه است(.)73
عالوه بر نسخه  92گویهای ،فرم های  29و  22گویهای
مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور وجود دارند که همچون
نسخه اصلی مقیاس ،درآمیختگی افراطی و شیفتگی به افراد
مشهور را ارزیابی میکنند( .)99پاسخدهی و نمرهگذاری
مقیاس بر اساس طیف لیکرت  5گزینهای از کامالً مخالف
تا کامالً موافق است که نمرات بیشتر بیانگر پیوستگی و
شیفتگی بیشتر نسبت به فرد مشهور مورد عالقه است(.)73
نتایج پژوهش های صورت گرفته حاکی از مشخصههای
آماری مناسب نسخه  29گویههای مقیاس نگرش نسبت به
افراد مشهور است .مککاتچئون ،جیلن ،براون ،مورتاق و
کولیسون ،آلفا کرونباخ  3/37 ،3/83و  3/12را به ترتیب برای
زیرمقیاس های سرگرمی  -اجتماعی ،اشتیاق  -شخصی و
مرزی -بیمارگونه گزارش میدهند( .)94همچنین در دو
مطالعه مککاتچئون ،آراگت ،جنکینز ،مککارلی و یاکی ،آلفا
کرونباخ مقیاس  3/39و  3/35بدست آمد( .)95در ایران،
شباهنگ و همکاران ،آلفای کرونباخ کل مقیاس و
زیرمقیاسهای سرگرمی  -اجتماعی ،اشتیاق  -شخصی و
مرزی  -بیمارگونه را به ترتیب  3/33 ،3/89 ،3/32و 3/85
بیان میکنند( .)72در پژوهش حاضر ،مقیاس نگرش نسبت

1. fandom activities
2. Cochran formula
3. Celebrity Attitude Scale-23 items

4. absorbed
5. addicted

طرح پژوهش :روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع
علی  -مقایسهای بود که در آن با استفاده از نمرات کل
مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور( )73و بر اساس منحنی
نرمال ،دو گروه پرستشگران افراد مشهور و گروه
غیرپرستشگران افراد مشهور ،از نظر توانایی انعطافپذیری
شناختی و تعامل فرا اجتماعی مقایسه گردیدند.
آزمودنیها :جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در سال
 7931بود که از بین 953 ،شرکتکننده بر طبق فرمول
کروکان 2و با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب
گردند .پس از در نظر گرفتن نمرات کل مقیاس نگرش
نسبت به افراد مشهور و حذف نمرات متوسط 723 ،شرکت
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مجله روانشناسی بالینی

به افراد مشهور از همسانی درونی مناسبی برخوردار بود
(.)α=3/85
 .2پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی :7مقیاس انعطاف
پذیری شناختی برای سنجش نوعی از انعطافپذیری
شناختی که برای موفقیت در به چالش کشیدن و جایگزین
کردن افکار ناسازگار با افکار انطباقیتر ضروری میباشد،
توسط دنیس و واندر وال طراحی شده است( .)96مقیاس
انعطافپذیری شناختی از  23گویه تشکیل شده است که سه
جنبه انعطافپذیری شناختی شامل .7 :تمایل به ادراک
موقعیتهای دشوار به صورت قابل کنترل .2 ،توانایی ادراک
توجیحات چندگانه جایگزین برای رویدادهای زندگی و
رفتارهای انسان و  .9توانایی تولید راهحلهای چندگانه
جایگزین برای موقعیتهای دشوار ،را در بر میگیرد .البته دو
عامل ادراک گزینههای مختلف و ادراک توجیه رفتار یک
معنی دارند .پاسخدهی و نمرهگذاری مقیاس به صورت
لیکرت  1گزینهای است که نمرات بیشتر بیانگر انعطاف
پذیری شناختی بیشتر است .در پژوهش دنیس و واندر وال،
روایی همزمان مقیاس انعطافپذیری شناختی با پرسشنامه
افسردگی بک  -3/93و روایی همگرا آن با مقیاس انعطاف
پذیری مارتین و رابین  3/15بدست آمد .همچنین پایایی
مقیاس با روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ،ادراک
کنترل پذیری و ادراک گزینههای مختلف به ترتیب ،3/37
 3/84و  3/37و با استفاده از روش بازآزمایی به ترتیب ،3/87
 3/11و  3/15حاصل گردید( .)96در مطالعه پادروند ،هاشمی
زرینی ،رضایی ،حسنوند و جوادی( ،)91همسانی درونی
مقیاس انعطافپذیری شناختی با استفاده از آلفای کرونباخ،
برای کل مقیاس  ،3/86خرده مقیاس ادراک کنترلپذیری
 ،3/18خرده مقیاس ادراک گزینههای مختلف  3/87و خرده
مقیاس ادراک توجیه رفتار  3/65گزارش شد .آلفای کرونباخ
مقیاس انعطافپذیری شناختی در مطالعه حاضر3/11 ،
بدست آمد.
 .9مقیاس تعامل فرا اجتماعی با فرد مشهور :2به منظور
سنجش چگونگی شکلدهی ارتباطات فرا اجتماعی با
اشخاص مشهور توسط کاربران وسایل ارتباط جمعی،
بوکارنی و براون 9مقیاس تعامل فرا اجتماعی با فرد مشهور

را طراحی کردند .این مقیاس از سایر ابزارها و مطالعات
مرتبط با تعامالت فرا اجتماعی همچون رابین ،پرس و پاول،4
کول و لیتس 5و آتر و پالمگریین 6استخراج شده است اما بر
خالف بیشتر مقیاسهای مربوط به پیوستگیهای فرا
اجتماعی ،این مقیاس تعامالت فرا اجتماعی فراتر از تلویزیون
را هم در بر دارد .مقیاس تعامل فرا اجتماعی با فرد مشهور،
ابزاری خودگزارشی و تک عاملی است که متشکل از 23
سوال در مورد میزان توافق با جمالت مربوط به تعامل فرا
اجتماعی با اشخاص مشهور است و به صورت لیکرت از
کامالً مخالفم ( )7تا کامالً موافقم ( )5پاسخدهی و نمره-
گذاری میشود .مطالعات پایایی مناسب مقیاس را با آلفای
کرونباخ در دامنه بین  3/83تا  3/33را گزارش میدهند.
همچنین روایی ضابطه 1مقیاس تعامل فرا اجتماعی با فرد
مشهور با توجه به کارآمدیاش در پیشبینی پیامدهای
فرضی ،مناسب است .پژوهشها نشان میدهند ،گویههای
مقیاس تعامل فرا اجتماعی با فرد مشهور به خوبی هویتیابی
با افراد مشهور پرطرفدار  ،قرارگرفتن در معرض شخصیتها
و اشخاص در رسانههای جمعی را پیشبینی میکنند .روایی
سازه مقیاس نیز با توجه به استنتاج از متغیرهای غیرقابل
مشاهده ،8رضایتبخش است .در مجموع تحلیل عاملی
گویههای مقیاس نشان میدهند که مقیاس ارتباط فرا
اجتماعی با فرد مشهور میتواند به صورت روایی ارتباط
فرااجتماعی را اندازهگیری کند(98و .)93در مطالعه حاضر ،آلفا
کرونباخ مقیاس  3/37بدست آمد.
روند اجرای پژوهش :پس از اخذ مجوز از سازمانهای
مربوطه و انجام هماهنگیهای الزم و همچنین در نظر
گرفتن اصول اخالق پژوهشی ،با استفاده از روش نمونه
گیری در دسترس 953 ،دانشجو دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران در سال  7931انتخاب گردیدند و به
مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور( ،)73مقیاس انعطاف-
پذیری شناختی()96و مقیاس تعامل فرا اجتماعی با فرد
مشهور ( )93پاسخ دادند .از مقیاس نگرش نسبت به افراد
مشهور( )73برای تقسیم گروه پرستشگران و غیرپرستشگران
و همچنین از پرسشنامه انعطافپذیری شناختی( )96برای
سنجش توانایی انعطافپذیری شناختی دو گروه استفاده شد.

1. Cognitive Flexibility Inventory
2. Celebrity Parasocial Interaction Scale
3. Bocarnea & Brown
4. Robin, Perse & Powell

5. Cole & Leets
6. Auter & Palmgreen
7. criterion related validity
8. unobserved variables
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غیرپرستشگران افراد مشهور مقایسه شد.
یافتهها
در جدول  7شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش اعم از
میانگین و انحراف معیار به تفکیک گروهها گزارش شده
است .همچنین در این جدول نتایج آزمون کالموگروف -
اسمیرنف ( )K-S Zبرای بررسی نرمال بودن متغیرهای
پژوهش گزارش شدهاند.
با توجه به جدول  ،7آماره  Zآزمون کالموگروف  -اسمیرنف
برای تمامی متغیرهای پژوهش در دو گروه معنیدار نمی-
باشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که توزیع متغیرها نرمال
میباشد.

با توجه به منحنی نرمال و با در نظر گرفتن نمرات کل
مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور ،شرکتکنندگان
پژوهش به دو گروه پرستشگران (نمرات باال) و
غیرپرستشگران (نمرات پایین) افراد مشهور تقسیم شدند.
بدین مفهوم که شرکتکنندگان پژوهش بر اساس نمرات
کلشان در مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور مرتبط
گردیدند و پس از حذف نمرات متوسط ،دو دامنه نمرات باال
( )n=723و پایین ( )n=723به عنوان دو گروه پرستشگران
و غیرپرستشگران افراد مشهور انتخاب گردیدند .در انتها
استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره ،توانایی انعطافپذیری
شناختی و تعامل فرا اجتماعی در دو گروه پرستشگران و

جدول )1شاخصهای توصیفی و نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش ()n=242
غیرپرستشگران افراد مشهور
پرستشگران افراد مشهور
متغیرها
آماره  K-S Zسطح معنیداری
انحراف معیار
میانگین انحراف معیار میانگین
3/384
3/357
73/26
43/54
79/62
11/93
پرستش افراد مشهور
سرگرمی  -اجتماعی
اشتیاق  -شخصی

94/59
26/51

4/56
5/29

24/68
76/45

4/43
4/99

3/355
3/362

3/357
3/353

مرزی  -بیمارگونه
ادراک کنترلپذیری
ادراک گزینههای مختلف
ادراک توجیه رفتار
انعطافپذیری شناختی
تعامل فرا اجتماعی

71/23
23/33
25/94
5/16
54/93
65/86

9/96
6/42
1/43
2/17
1/48
79/11

8/47
95/11
48/22
8/69
18/93
43/94

9/37
6/73
8/69
9/24
3/69
77/85

3/348
3/353
3/359
3/349
3/341
3/43

3/366
3/363
3/362
3/316
3/367
3/358

نشان داد که آماره مجذور خیبارتلت ( )243/49در سطح
 3/37معنیدار میباشد.
با توجه به جدول  ،2آماره  Fتحلیل واریانس چند متغیری
بررسی تفاوت گروهها در انعطافپذیری شناختی و تعامل فرا
اجتماعی در سطح  3/37معنیدار میباشد (،p>3/337
 .)Wilks Lambda=3/75 ، F5.294=251/487بنابراین می
توان گفت که بین دو گروه در انعطافپذیری شناختی و
تعامل فرا اجتماعی تفاوت معنیداری وجود دارد .اندازه اثر به
دست آمده نیز نشان میدهد 87 ،درصد واریانس مربوط به
اختالف بین دو گروه ناشی از اثر متغیرهای وابسته است.
برای بررسی اینکه گروهها در کدامیک از متغیرهای وابسته
با یکدیگر تفاوت دارند در جدول  9نتایج تحلیل واریانس
یکراهه گزارش شده است .با توجه به جدول  ،9آماره F
برای ادراک کنترلپذیری ( ،)483/63ادراک گزینههای
مختلف ( ،)55/35ادراک توجیه رفتار ( ،)63/73نمره کل

برای مقایسه انعطافپذیری شناختی و تعامل فرا اجتماعی در
پرستشگران و غیرپرستشگران افراد مشهور از تحلیل
واریانس چند متغیری یک راهه استفاده شد .قبل از ارائه نتایج
این آزمون ،پیشفرضهای آن مورد آزمون قرار گرفت .برای
بررسی همگنی واریانس متغیرهای پژوهش از آزمون لون
استفاده شد .یافتهها نشان داد که آماره  Fآزمون لون جهت
بررسی همگنی واریانس متغیرها در گروههای پژوهش برای
انعطافپذیری شناختی و تعامل فرا اجتماعی معنیدار نمی
باشد ( .)p<3/35برای بررسی همگنی ماتریس کوواریانس
متغیرهای وابسته در گروهها از آزمون  Mباکس استفاده شد.
یافتهها نشان داد که آماره  Fآزمون امباکس ( )95/78معنی
دار نمیباشد ( .)F=7/43 ،p<3/35بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در دو گروه
برابر است .برای بررسی مفروضیه کرویت یا معنیداری رابطه
بین متغیرها از آزمون مجذور خی بارتلت استفاده شد .یافتهها
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 61درصالالالد از تغیرات ادراک کنترلپذیری 78 ،درصالالالد از
تغیرات ادراک گزی نه های مختلف 22 ،درصالالالد از تغیرات
ادارک توج یه رف تار 66 ،درصالالالد از تغیرات انع طاف پذیری
شناختی و  43در صد از تغیرات تعامل فرا اجتماعی نا شی از
تغییرات دو گروه است.

انعطاف پذیری شالالالناختی ( )469/51و تعامل فرا اجتماعی
( )296/13در سالالطح  3/37معنیدار میباشالالد .این یافتهها
نشانگر آن هستند که بین دو
گروه در ا ین م ت غ یرهالالا تفالالاوت م ع نیداری و جود دارد
( .)p>3/337اندازه اثر به دسالالت آمده بیانگر این اسالالت که

جدول )2نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری مربوط به انعطافپذیری شناختی و تعامل فرا اجتماعی در گروههای
پژوهش
آزمون
المبدای ویلکز

آماره
3/754

F

df

خطا df

251/487

5

294

سطحمعنیداری
3/337

اندازه اثر
3/84

جدول )3نتایج تحلیل واریانس یکراهه تفاوت گروهها در انعطافپذیری شناختی و تعامل فرا اجتماعی
متغیر
ادراک کنترلپذیری
ادراک گزینههای مختلف
ادراک توجیه رفتار
انعطافپذیری شناختی
تعامل فرا اجتماعی

گروه SS

خطا SS

گروه MS

خطا MS

F

97478/87
439/36
2154/39
94596/37
93337/59

75555/37
2797/99
3484/32
71193/13
93934/85

97478/87
439/36
2154/39
94596/37
93337/59

65/96
8/35
93/85
14/43
765/74

483/63
55/35
63/73
469/51
296/13

سطحمعنیداری
3/337
3/337
3/337
3/337
3/337

اندازه اثر
3/61
3/78
3/22
3/66
3/43

آزمونهای عصب روانشناختی دیگر( ،)76همبستگی منفی با
تحصیالت( ،)71نمرات کمتر در هوش متبلور ،خالقیت ،تفکر
انتقادی و توانایی ف ضایی( ،)78عدم تحمل ابهام و خ شکی
تفکر( )73و همب ستگی منفی با تفکر منطقی در پر ست شگران
افراد مشهور ،همگی گویای اهمیت ابعاد شناختی در پرستش
افراد مشالالالهور اسالالالت که در این بین ،توانایی انعطافپذیری
شناختی میتواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند.
انعطافپذیری شالالناختی ،مؤلفه اصالاللی عملکرد اجرایی تلقی
میشالالود( )27که کنترل رفتارها ،تطابق منعطف ،جابهجایی و
تغییر توجه ،مدیریت تکالیف چندگانه و رشالالد رفتارهای جدید
و انطباقی را موجب میگردد( .)27-29اشالالالخاص منعطف از
منظر شالالناختی ،خودشالالان را به صالالورت جاهطلب ،مسالالتقل،
مسالالالئول و آ گاه در نظر میگیر ند( )43و از خود کارآ مدی و
خودمشاهدهگری بسیار بهتری برخوردار هستند( .)47در واقع،
انعطافپذیری شناختی به عنوان عاملی برجسته در جستجو و
ای جاد نزدیکی اسالالالت( )42که با توجه به وجود نقص های
هویتی ،شخ صیتی و ارتباطاتی در پر ستش افراد م شهور ،می
توان سطوح پایین انعطاف شناختی را در پر ست شگران افراد
مشالالهور در نظر داشالالت( .)72یافتههای پژوهش حاضالالر هم
راسالالتا با مطالعات مارتین و همکاران( ،)24مالتبی و همکاران

بحث
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که پرستشگران افراد
مشالالهور در مقایسالاله با غیرپرسالالتشالالگران از انعطاف پذیری
شناختی کمتر و تعامل فرا اجتماعی بی شتر برخوردار ه ستند.
بدین مفهوم که توا نایی انع طاف پذیری متشال ال کل از ادراک
کنترل پذیری ،ادراک گزینه های مختلف و ادراک توجیه رفتار
در پرسالالالتشالالالگران افراد مشالالالهور کمتر اسالالالت .همچنین،
پرسالالتشالالگران در مقایسالاله با غیرپرسالالتشالالگران ،تعامل فرا
اجتماعی بیشالالتری با افراد مشالالهور مورد عالقهشالالان برقرار
میکنند.
نتایج مطالعه حاضالر هم راسالتا با پژوهشهای پیشالین (-23
 )76تأی یدکننده نقش و اهمیت ابعاد شالالالناختی در این نوع
خاص از درآمیختگی است .در واقع ،پر ستش افراد م شهور به
عنوان نوعی از تعامالت اجتماعی و فرا اجتماعی 7به حسالالاب
میآید که با توجه به برج ستگی مؤلفههای شناختی همچون
ادراک ،توجه ،شنا سایی ،یادگیری ،حافظه ،ا ستنتاج انتقالی،
کنترل بازدارنده ،بیزاری از نابرابری و ارتباطات کالمی در
پیو ستگیهای اجتماعی( 79و  ،)74میتوان تأثیر تواناییهای
شناختی را در پر ستش افراد م شهور نیز در نظر داشت .نقص
در دستهبندی کارتهای ویسکانسین ،آزمون هوش وکسلر و
1. parasocial
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پژوهش حاضالالر دارای محدودیتهایی بود .در مطالعه پیشرو
به صورت م شخص به مؤلفههایی همچون تح صیالت ،ابعاد
شالالخصالالیتی و هویتی ،نوع دلبسالالتگی و چگونگی ارتباط با
والدین و دوسالالالتان ،توجه نشالالالد .مؤلفههایی که با توجه به
تأثیرگذاریشان بر پدیده پرستش افراد مشهور ( )95میتوانند
بر ارتباط بین پرستش افراد مشهور و انعطاف پذیری شناختی
تأثیر بگذارند .از این رو پیشالالنهاد میگردد تحقیقاتی در مورد
ارتباط انعطافپذیری شالالناختی و پرسالالتش افراد مشالالهور به
تفکیک متغیرهای مطرح شده یا با کنترل آنها صورت گیرد.
اسالالتفاده صالالرف از پرسالالشالالنامههای خودگزارشالالی از دیگر
محدودیتهای پژوهش بود .از این رو ،تو صیه میگردد که با
ابزار های عمل یاتیتر م ثل آزمون دسال ال ته ب ندی کارت های
وی سکان سین ،تواناییهای شناختی در ارتباط با پر ستش افراد
م شهور برر سی شود .همچنین پی شنهاد می شود که ارتباط
پرسالالتش افراد مشالالهور با سالالایر مؤلفههای شالالناختی مانند
نگ هداری تو جه ،تو جه انت خابی ،تقسالالالیم تو جه ،حاف ظه،
استدالل ،یادگیری و فرآیند پردازش بررسی گردد تا اطالعات
کامل تری در رابطه با ابعاد شالالالناختی پدیده پرسالالالتش افراد
مشهور بدست آید .در انتها پیشنهاد میگردد که پژوهشهای
مداخلهای به منظور بررسالالی تأثیر برنامهها و مداخالت بهبود
تواناییهای شناختی بر پرستش افراد مشهور صورت گیرد.
تشکککر و قدردانی :نویسالالندگان بدین وسالالیله از تمامی
شالالالر کتکن ند گان که در اجرای این پژوهش هم کاری و
م شارکت دا شتند ،قدردانی میکنند .همچنین بیان این نکته
ضروری ا ست که این پژوهش برای نوی سندگان هیچگونه
تضاد منافعی به دنبال نداشته است.
منابع

( )25و شالالباهنگ و همکاران( )72بیانگر نقش انعطافپذیری
شالالناختی در پرسالالتش افراد مشالالهور اسالالت .بدین معنا که
پرستشگران افراد مشهور در مقایسه با غیرپرستشگران افراد
م شهور ،سطوح پایینتر توانایی انعطافپذیری شناختی دارند.
به ب یانی دیگر ،انع طاف پذیری شال ال ناختی به عنوان توا نایی
شناختی مهم در ایجاد ،حفظ و گسترش ارتباطات ،در سطوح
باالی درآمیختگی با افراد مشهور کمتر است که این موضوع
منجر به درآمیختگی هرچه بیشالالتر اشالالخاص با افراد مشالالهور
مورد عالقهشالالان میگردد .در همین راسالالتا ،وجود تحریفات
شالالناختی بین فردی در پرسالالتش افراد مشالالهور نیز میتواند
تأییدکننده این موضوع باشد(.)49
در رابطه با سطوح تعامل فرا اجتماعی در گروه پرستشگران و
غیرپر ست شگران باید اذعان دا شت که هم را ستا با مطالعات
آتر و دیویس( ،)23گرابز( ،)93مالالککالالاتچئون ،النالالگ و
هوران( ،)73ولتن( )97و اودونوان( ،)92یاف ته های پژوهش
حا ضر تاییدکننده وجود تفاوت در سطوح تعامل فرا اجتماعی
در پرسالالتشالالگران افراد مشالالهور اسالالت .در واقع ،تعامل فرا
اجتماعی در ت شدید و تعدیل پر ستش افراد م شهور موثر واقع
میشود و جنبه بسیار مهمی از پرستش افراد مشهور است .در
واقع افزایش سالالطح تعامل فرا اجتماعی که مشالالخصالالههایی
همچون روابط اجت ماعی معمول را دار ند منجر به افزایش
صالالالمیمت ،تعامل ،ارتباط ،همدلی ،همدردی ،اتخاذ دیدگاه،
تعهد و لذت در ارتباط بین پر ست شگران افراد م شهور و افراد
م شهور میگردند که ت شدید این پیو ستگیهای فرا اجتماعی
در نهایت منجر به شالالالیفتگی به افراد مشالالالهور و در نهایت
پرستش آنها میگردد(.)23-92
بنابراین ،انعطافپذیری شناختی و تعامل فرا اجتماعی عواملی
برجسالالته در ایجاد ،نگهداری و تشالالدید درآمیختگی افراطی با
افراد مشهور هستند .در واقع ،عدم انعطاف شناختی در سطوح
مختلف فردی ،بینفردی و جمعی از طریق تأثیر گذاری بر
هویت ،شالالالخصالالالیت ،فرآیند هویت یابی ،هویت آرزومند و
بسالالالیاری از جنبههای فردی و بینفردی دیگر ،باعث ایجاد،
گسترش و البته نگهداری درآمیختگی افراطی با افراد مشهور
میگردد( .)72همچنین تعالالامالالل فرا اجتمالالاعی بالاله موجالالب
مشالالالخصالالاله های شالالالبیه با تعامالت فرا اجتماعی ،از طریق
شک ست دیوار چهارم( )23موجب ایجاد اح ساس صمیمت،
همدلی و تعامل بیشتر در طرفداران میگردد.
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