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Abstract
Worshiping celebrities is a complex and
multidimensional issue that cognitive flexibility
and emotional regulation are among the most
important factors that can be effective in celebrity
worship. This study aims to investigate the role
of cognitive flexibility and emotional regulation
problems
in
predictionof
celebrity
worshipamonguniversity students.The statistical
population of the study consisted of students of
faculty of art and architecture of Guilan
University in 1397, among which 280 female and
male students were selected by convenience
sampling method. Celebrity worship attitude
scale (McCutcheon et al, 2002), Cognitive
flexibility inventory (Dennis & Vander Wal,
2010) and difficulties in emotional regulation
scale (Gratz & Roemer, 2004) were presented to
the participants. Finally, data analysis was done
by SPSS-24 software using multiple regression
methods.According to the results, cognitive
flexibility and difficulty in emotional regulation
significantly
predict
celebrity
worship
(p<0/01).According to the findings of the
research, applying programs and interventions to
increase cognitive flexibility and the ability of
emotional regulation can reducecelebrity worship
that is associated with many physical and
psychological disorders and negative social and
cultural consequences.
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چکیده
پرستش افراد مشهور مسئلهای پیچیده و چندبعدی است که در این
بین انعطافپذیری شناختی و تنظیم هیجانی ازجمله عوامل بسلیار
مهمی هستند که میتواننلد در پرسلتش افلراد مشلهور ملثرر واقل
 این پژوهش با هدف بررسی نقش انعطافپذیری شناختی و.شوند
مشللت ت تنظللیم هیجللانی در پللیشبینللی پرسللتش افللراد مشللهور
 جامعلة آملاری پلژوهش شلام.دانشجویان صورت گرفته اسلت
7931 دانشجویان دانشتده معماری و هنر دانشگاه گی ن در سلا
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) و مقیلللاس دشلللواری در0272 ، شلللناختی (دنلللی و وانلللدوا
) بله شلرکتکننلدگان0222 ،نظمبخشی هیجلانی (گراتزوروئملر
SPSS24  در انتها تجزیهوتحلی دادههای توسط نرمافلزار.ارائه شد
 بلر.و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه همزمان انجام گردید
 انعطافپذیری شناختی و دشواری در تنظلیم هیجلانی،طبق نتایج
بهصورت معناداری پرستش افراد مشلهور را پلیشبینلی ملیکننلد
 با اعما برناملههلا و، طبق یافتههای حاص از پژوهش.)p>2/27(
مداخ تی برای افزایش انعطافپذیری شلناختی و توانلایی تنظلیم
هیجانی میتوان از پرستش افراد مشهور که با بسیاری از اخت الت
جسمانی و روانشناختی و پیاملدهای منفلی اجتملاعی و فرهنگلی
. کاست،مرتبط هستند
 انعطللافپللذیری،واژهه ا کلیااد پرسللتش افللراد مشللهور
 دانشجویان، مشت ت تنظیم هیجانی،شناختی
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مقدمه
در گذشته بتپرستی یفهویی یرتبط با ادیان بود؛ ایا ایوروه
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این پدید یحودود بوه یانوان سونتی وودش نیسوت و بوه

اطالعاتی افراد یشهور فرصتی بران لذ
ار ان تمایال

بوردن و درنهایوت

یربوب به ا بار و شایاا
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یورتبط بوا افوراد

یشهور را فراهم ییکند (الدسواندر  .)2010شوواهد نشوان
ییدهند پدید پرست افراد یشهور به یو وعی یورد توجه

هرکسی یا هر پدید ان کوه بواارهش 2و یوورداتترام 3باشود
گسترش یافته است (وانگ چن یانوگ و فوارن .)2009 4در

بران دانشمندان اجتماعی 12تبدیل شد است (یوارتین یوک

دنیان ایروه بتها تنها شایل یجسمههوا و بوتهوان چووبی

 )2015و بسیارن اه یحققان در رابطه

کاتچئون و کایانو

13

نیستند .ایروه بت ها پدید هایی ادغایی شد اند که یثوالهوا

با نق

اید ها و انگیز ها را در برییگیرند .درنتیجة تغییراتوی کوه در

نگرانی ییکنند (اش یالتبی و یک کاتچئون

افراد یشهور در هنودگی تحسوینکنندگانشوان اظهوار

یفهوم بتها به وجود آید اسوت داینوه ایون پدیود بسویار
گسترش یافته است .بدین یانا که ستارگان فیلم ها سوتارگان

هوران و یالتبی

ورهشی دانشمندان یدلهان قهریانانه و رهبران سیاسی نیوز

.)2011

یی توانند بت باشند و یورد پرسوت

قورار بگیرنود؛ بنوابراین

جیلس باربر و یککواتچئون
12

15

2003؛ استیور

14

2005؛ یالتبی

2005؛ یوک کواتچئون اش

17

2009؛ به نقل اه اسوتیور

افرادن که شیفته اشخاص یشوهور یویباشوند بوهعنووان
پرست کنندگان افراد یشهور 18شونا ته یویشووند کوه افوراد

دیگر استفاد اه تفدرا سنتی در رابطه با بوتهوا در دنیوان
ایروه کاربردن نیسوت (ژیاژونوگ .)2002 5بور ایون اسوا

یشهور یور عالقهشان بسیار برایشان قابول اتتورام هسوتند و

وانندگان

کمبودها و ناساهگارنهایشان نادید گرفته ییشود یا برایشان

ورهشداران سیاستیداران ستارگان نویسندگان

و تتی شخصیت هان یجاهن کارتون ها یا کتب یصور (چیو
هانگ و لی )2005 2همگی یی توانند توسط افراد سوتای

و

پرست شوند.
در دنیان ایروه هنووه هوی نشوانهان اه یحودود شودن

دالیل و بهانه هایی یطرح یویگوردد (آراگوت و همدواران
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 .)2014هیانی که تفدر در رابطه با افراد یشهور بوه یو وو
اصلی هندگی فرد تبدیل شود ا تالل در کارآیدن را در پوی
واهد داشت .درواقع باضی افراد روابط یکطرفه هذیانی

20

گسترش فرهنگ افراد یشوهور 7دیود نموی شوود .در یقابول

را با افراد یشهور یورد عالقهشان شدل ییدهند که ینجر بوه

یباتث یرتبط بوا افوراد یشوهور بوه یو ووعاتی اساسوی در

وسوا و تفدر افراطی در رابطه با آنهوا یویشوود (یوالتبی
یووککوواتچئون و هوووران )2003 21کووه ایوون تفدوور افراطووی
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افراد یشهور اه یجال کثیور انتشوار گرفتوه توا برنایوه هوان

پرست

تلویزیووونی و روهنایووههووان آنالیوون توانووایی ووود را در

چان
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اشخاص یشهور به افرادن قابول پرسوت
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22

افراد یشهور نایید یویشوود (بوه نقول اه آنوگ و
24

 .)2018یک کاتچئون النگ و هوران ( )2002یدل
25

جذب-اعتیاد را بران تبیین پرسوت

افوراد یشوهور یطورح

تبودیل شود انود.

ییکنند .بر طبو ایون یودل سوا تار شخصویت یایووب در

ناظران اجتماعی و یردم عایه ترف اه یک گرسنگی واقاوی
بران تصاویر و اطالعا افراد یشهور یی هنند به بیانی دیگور

باضی افراد جذب شدن به افراد یشهور بران تشدیل هویت

9

یک اشتهوان سیورنناپذیر .10گستورش وارقالاواد پوش

2. worthy
4. Wang, Chen, Yang & Farn
6. Chiou, Huang & Lee
8. Turner
10. insatiable appetite
12. social scientists
14. Ashe, Maltby & McCutcheon
16. McCutcheon, Ashe, Houran & Maltby
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24. McCutcheon, Lange & Houran
26. fulfilment
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انگیوزشی کوه اه ایون تال و جوذب شدن نواشی یویشوود
1. idolatry
3. high-spirited
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ییتواند شدل اعتیاد به ود بگیرد و رفتارهان افراطی و تتوی
هذیانی بران تفظ روابط فرااجتماعی 1را در پوی داشوته باشود

(یک کاتچئون و همداران  .)2002یطالاا یختلو صوور
گرفته در رابطه با پرست افراد یشهور یدل جوذب-اعتیواد را
تائید ییکنند و سه سطح را پیشنهاد ییکننود کوه نگورشهوا و
رفتارهان افراطی یرتبط با افوراد یشوهور را در بردارنود (یوک

یککاتچئون اش و هووران)2001 2

(یک کاتچئون و همداران  )2003اناطاف پذیرن شونا تی

 )2007شخصیت (یالتبی یک کاتچئون و لوینگر
عز نفس (نوور ،و همدواران )2007

کاتچئون الگ و هووران 2002؛ یوالتبی و همدواران.)2002 2
کم که رفتارهان فردن همچوون تماشوا و وانودن در

بیدور و توراال

رابطه با فرد یشهور را شایل ییشود .در سوطوح کموی بواالتر
پرست

یشخصهها و یاهیت اجتماعی بیشترن کسب یویکنود.

7

(یووالتبی دن یووککوواتچئون یووارتین و کایووانو )2004 8
10
سبکهان اسناددهی( 9نوور ،شوریدان یوالتبی و جیلوت

یالتبی و یک کاتچئون

پرست

وا هوان شونا تی

(رئو
تیگمن

15

12

11

)2011

ودشویفتگی (اش

 )2005و ووح تصوور اه وود

14

13

 )2012تصوویر بودن (بوراون و

2012؛ یالتبی و همداران  )2005پذیرش جراتی

هیبووایی (سوووایی تیلووور و کوواروالهو

12

 )2009لو ینفووی

درنهایت در باالترین سطوح ترکیبی اه همدلی با یوفقیتهوا و

(بووراون و توویگمن  )2012انگیووزش یاننوود انگیووز تماشووان

شدستها شناسایی بی اه تود و رفتارهوان تدانشوی یاننود
وسوا در جزئیا هندگی افراد یشهور دید یویشوود (یوک

تلویزیون (یارتین و همدواران  )2015اسوتاداد فوانتزن و
تجزیه( 18یالتبی دن یککاتچئون هووران و اش)2002 19

افوراد

و همدوواران  )2012جهووتگیوورن

کاتچئون و همداران  .)2002بوه بیوانی دیگور پرسوت

یشهور یتشدل اه سه یجموعه رفتار اسوت .سوطح سورگریی-

اجتماعی 3که سطح ابتدایی و ینادسکنند جنبههان اجتمواعی
و درآییختگی با افراد یشهور است .سطح اشتیاق-شخصی 4کوه

بیانگر اشتیاقها و اتساسا

17

یوواد گرایووی( 20رئووو
21

یووذهبی (یووالتبی هوووران النووگ اش و یووککوواتچئون
23

رید وسوا گونوه (رئوو

)2002

اعتیاد (شریدان نور ،یالتبی و جیلت

22

و همدواران )2012

24

 )2007رفتارهوان

وسوا گونوه یویباشود و سوطح

غیرقانونی یثل دانلود غیریجواه (وانوگ و همدواران )2009

افوراد یشوهور را

تبهدارن (شوریدان و همدواران  )2007و همچنوین اباواد

یرهن-بیمارگونه 5که به یانان واقای پرست

شایل ییشود (یک کاتچئون و همدواران  .)2003هور یوک اه

25

یرتبط با توریسم یانند آشنایی و تمایل به سفر 22به کشوورن
27

سووطوح سوورگریی-اجتموواعی اشووتیاق-شخصووی و یوورهن-
بیمارگونه ییتوانند پیایدهان ینفی را در پی داشوته باشوند کوه

(لی اسدا و کیم  )2008ارتباب داشته باشد که تاکی اه
پیچیدگی چندبادن بودن و گستردگی پرست افراد یشوهور

البته سطح یرهن-بیمارگونه ییتواند نتایج ینفی بسیار شودیدتر

و اهمیت بررسی و تبیین این دسته اه رفتارها است.

و جدنترن را یوجب شود.
پرست

افراد یشوهور یویتوانود بوا طیو

یطالاا
گسوترد ان اه

پرست

یختل

ارتباب یتغیرهان شنا تی اصی را بوا

افراد یشوهور نشوان یویدهنود (یوالتبی و همدواران
28

یتغیرهان شنا تی رفتارن هیجوانی عواطفی فیزیولوژیوک

 .)2004لووون ( )1979طووی یطالاووهاش همبسووتگی ینفووی

اجتماعی فرهنگی و تتی اقتصوادن همچوون سوالیت روان

تحصیال

افراد یشهور را بیوان یویکنود .فووجی

(یوالتبی و همداران  )2004بهوزیستی روانشنا تی (یالتبی

اتمد و تواکشیتا ( )1999بوا یطالاوه دو یوورد اروتویانیا

2. Maltby et al
4. intense-personal
6. Maltby, McCutcheon, Ashe & Houran
8. Maltby, Day, McCutcheon, Martin & Cayanus
10. North, Sheridan, Maltby & Gillet
12. Ashe, Maltby & McCutcheon
14. Reeves, Baker & Truluck
16. Swami, Taylor & Carvalho
18. dissociation
20. materialism
22. Maltby, Houran, Lange, Ashe & McCutcheon
24. Sheridan, North, Maltby & Gillet
26. familiarity and visitation intentions
28. Levy
30. erotomania

و ستای

29

30

1. parasocial relationships
3. entertainment-social
5. borderline-pathological
7. cognitive flexibility
9. attributional style
11. Maltby, McCutcheon & Lowinger
13. self-concept clarity
15. Brown & Tiggemann
17. fantasy proneness
19. Maltby, Day, McCutcheon, Houran & Ashe
21. religious orientation
23. compulsive buying
25. criminality
27. Lee, Scott & Kim
29. Fujii, Ahmed & Takeshita
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یطوورح یوویکننوود در نیموورع عصووب روانشوونا تی 1آنهووا

یشاهد گرن بهترن نسبت به افراد با اناطافپذیرن شونا تی

نقصهایی وجود دارد .عالو بور آن نقوصهوایی در آهیوون

 .)1995یوارتین و اندرسوون

کمتر دارند (یارتین و رابوین

13

دستهبندن کار هان ویسدانسین 2آهیون هووش وکسولر 3و
دیگر آهیونهان عصب روانشنا تی نشان دادند که تاکی اه

( )2001بیان ییکنند افراد با سوطوح بواالتر اناطوافپوذیرن
شنا تی به اتتمال بیشترن اه راهبردهان جسوتجو نزدیدوی

نقص در تافظه فاال اناطافپذیرن شنا تی و توانایی ایجاد

بهر ییگیرند .راهبردهایی که در ایجواد و توسواه ارتباطوا

ارتباطا

کالیی بوود .همچنوین یوک کواتچئون و همدواران

بین فردن کارآید یؤثر هستند (یوارتین و رابوین  )1995و بوا

افوراد

بین فردن در

( )2003گزارش یی دهند اشخاصوی کوه بوه پرسوت

کمتورن در آهیوونهوان شونا تی

یشهور ییپرداهند نمرا
کسب ییکنند.

توجه به وجود یشدال

در هویت و ارتباطا

افرادن که اشخاص یشهور را ییپرسوتند یویتووان در نظور
داشت که در اناطافپذیرن شنا تی آنها نقصهوایی وجوود

اهجمله یتغیرهان شنا تی که در رابطه با پرسوت

افوراد

دارد .درواقع افرادن که سطوح باالن پرست

افوراد یشوهور

یشهور ییتوان به آن اشوار کورد اناطوافپوذیرن شونا تی

دارند در سا تار هویت و همچنین یهوار هوان ارتباطوا

اسووت .اناطووافپووذیرن شوونا تی یدووی اه اجووزان یجموعووه
تواناییهان سطح باال به نوام عملدورد اجرایوی 4کوه در تول

بین فردن یشدل دارند (یک کاتچئون و همداران  )2003که
در این بین با توجوه بوه نقو اناطوافپوذیرن شونا تی در

دارد اسووت

بین فوردن یوی تووان اه اناطواف پوذیرن

یسووئله پیگیوورن اهووداف و یوفقیووت نقوو

(اندرسون2002 5؛ لوزا

2

 .)2018درواقوع اناطوافپوذیرن

شنا تی توانایی تغییر افدار و اعمال در پاسخ به واستههان
ناشی اه یوقایت هوا و یشودال

تاریو

یویشوود (لوزا

هویت و ارتباطا

شنا تی بهعنوان عایلی یؤثر در پرست

افراد یشهور نام برد.

همچنین گراسوبرگ )1992( 14اظهوار یوی کنود افورادن کوه

اشخاص یشهور را ییپرستند بهصور

ناآگا غیرانتقوادن و

2004؛ به نقل اه برناردو و پرسبیترو .)2018 7به بیانی دیگر

ناتوان یشخص ییشوند (به نقل اه یک کاتچئون و همداران

اناطاف پذیرن شونا تی بوهعنووان یدوی اه جنبوه هوان یهوم

صیصه هایی که اناطاف پذیرن شنا تی یی تواند در

تاریو

عملدرد اجرایی توانایی انطباق کارآید بوا تغییورا

آن ها تأثیرگذار باشد .تحقیقا

ییشود .یحیط نیاهها و اهداف دائماً در تال تغییر هستند که
در این بین اناطافپذیرن شنا تی یک عایول تیواتی در بقوا
تلقوی یوویشووود (داربوی کاسووترو واسوورین و اسلوتسوودی

8

 .)2018این رفتار پیچید به تاایل یؤثر فرآینودهان یختلو
یغز وابسته است کوه شناسوایی تغییورا

)2003

صوور

گرفتوه در رابطوه بوا

نق شنا ت و به طور یشخص اناطاف پوذیرن شونا تی در
پرست افراد یشهور گویان اهمیت اناطافپوذیرن شونا تی
در پرست

افراد یشهور هسوتند .یوک کواتچئون و همدواران

( )2003نقص شنا تی را در پرست

افوراد یشوهور گوزارش

یوقایوت هودایت

یی دهنود .یوارتین و همدواران ( )2003نیوز بیوان یوی کننود

توجه به عناصر تغییریافته تایین عدم تناسب راهبرهان قبلی

اناطاف پذیرن شنا تی با دو باد اشتیاق-شخصی و یورهن-

ینع و یهار پاسخهان قبلی و ایجاد راهبرهان جدید را شوایل

افوراد یشوهور همبسوتگی ینفوی

ییشود (داجوانی و یوودین2015 9؛ نیلسوون 10و همدواران
2015؛ به نقل اه پرادو جانیدوا الاوناهن و پرادو

11

.)2017

بیمارگونه یربوب به پرست

دارد .همچنین یالتبی و همداران ( )2004نق

اناطافپذیرن

شنا تی را در پی بینی باد یرهن-بیمارگونه پرسوت

افوراد

افوورادن کووه اه نظوور شوونا تی یناطو هسووتند ودشووان را
جا طلب یسئول بادقت و آگا ارهیابی یویکننود (یوارتین و

یشهور یطرح ییکنند.
همچنین تنظیم هیجانی یتغیر دیگرن است که یی تووان

 )1998و همچنین ودکارآیدن و توانایی وود

افوراد یشهور یؤثور دانست .توانوایی تنظیم

اندرسون

12

2. wisconsin card sort test
4. executive function
6. Lezak
8. Darby, Castro, Wasserman & Sloutsky
10. Nilsson
12. Martin & Anderson
14. Grosberg

15

آن را در پرست

1. neuropsychological profile
3. Wechsler memory scale
5. Anderson
7. Bernardo & Presbitero
9. Dajani & Uddin
11. Prado, Janickova, Al-Onaizi & Prado
13. Martin & Rubin
15. cognitive emotion regulation
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هیجانی تادیل و تنظیم تجارب هیجوانی بوران دسوتیابی بوه
و ایت هان عاطفی یطلوب و پیایودهان انطبواقی را شوایل

همداران 2011؛ کاسبی
ریسر

14

13

 )2000ییتوان نق

2000؛ آیزنبورگ قوابز گتورن و
تنظویم هیجوانی را در پرسوت

ییشود (لوپز 1و همداران  .)2005یدلهان نظرن یختلو
نق واکن هیجانی و تنظیم هیجانی را در آغاه و نگهدارن

افراد یشهور یتصور بود .بر این اسوا یویتووان گفوت کوه
توانایی تنظیم هیجانی همچوون اناطوافپوذیرن شونا تی در

بسیارن اه سمپتوم هان روانشنا تی نشان ییدهند (جزایرن

اجتماعی و تدانشگرن ها یؤثر است

یوریسون گلدین و گرا

2

4

2015؛ جانسون-لیرد یانسینس

هویت آگاهی تاایال

و با توجه به وجود نقص این یوارد در افراد بوا سوطوح بواال

و گانگمی2002 3؛ ینوین  .)2004تنظویم هیجوانی سواه ان

پرست

وسیای است که به استراتژنهان افراد بران کنتورل و تنظویم

هیجانی را هم در این افراد در نظر داشت.

و تایپسون )2011 5که

هیجان هایشان اطالق ییشود (گرا
یشدل در آن با بسویارن اه ا وتالال

روانشونا تی یورتبط

است (بانفورد اوانز و النگبورگ2018 2؛ هفور و ویلووقبی

7

اشخاص یشهور ییتووان نقوص در توانوایی تنظویم

دریجمو یطالاه پدید پرست

افراد یشوهور بوهعنووان

پدید ان پیچید چندبادن و در تال گسترش که پیایودهان
ینفی بسیارن ییتوانند داشته باشد الزایی است؛ کوه در ایون

2018؛ الوندر 8و همداران  .)2015گراتز و روئمور)2004( 9
در تاری توانایی تنظیم هیجانی چهار باد را یطرح ییکنند؛

بین بررسی رابطه پرست افراد یشهور بوا یتغیرهوان یهموی
همچون اناطاف پذیرن و تنظیم هیجانی بسیار توائز اهمیوت

)

افوراد

ال ) آگاهی و در

ب) پوذیرش هیجانوا

هیجانوا

توانایی کنترل رفتارهان تدانشوی و رفتوار کوردن بور اسوا
اهداف واستنی در هنگام تجربه هیجانا

ینفی و د) توانایی

است .پیبردن به این یسئله که آیا ارتباطی بین پرست

تنظویم هیجوانی

یشهور اناطاف پذیرن شنا تی و یشودال

وجود دارد یا یر و همچنین فهم این ندته که آیا پوی

بینوی

استفاد اه استراتژنهان تنظیم هیجوان یتناسوب بوا یوقایوت

پرست

بران تادیل پاسخهان هیجانی به سطح بهینه تا ایدان رسیدن

و تنظیم هیجانی ایدانپذیر است یا یور بسویار یهوم تلقوی

به اهداف شخصی و واسته هان یحیطی فراهم شود .یشدل

تا ور بررسوی

در هر یوک اه اباواد نقوص در تنظویم هیجانوا

را یوجوب

افراد یشهور اه طری بررسی اناطاف پذیرن شنا تی

ییشود .بر همین اسا
نق

هودف اه پوژوه

اناطافپذیرن شنا تی و تنظیم هیجوانی در پوی بینوی

ییشود .با توجه به وجود نقص و یشدل در سا تار هوویتی
و همچنین یهار هان ارتباطا بین فردن در افراد با سطوح

پرسووت افووراد یشووهور در دانشووجویان اسووت .فر وویههووان
پژوه عبار اند اه:

اشوخاص یشوهور (یوک کواتچئون و همدواران

افوراد

باال پرست

 )2003و البته تدانشگرنها و یشودال
هیجانا

در کنتورل و تنظویم

یی توان توانایی تنظیم هیجانی را در پرست

افوراد

یشهور یؤثر دانست .بدین یانا که با توجه به وجوود یشودل
در هویت ارتباطا

 .1توانایی اناطاف پذیرن شنا تی یی تواند پرست
یشهور را پی بینی نماید.
 .2یشدال

تنظیم هیجانی یی تواند پرست

افراد یشهور

را پی بینی نماید.

بین فردن و ناآگوا و غیرانتقوادن بوودن
افراد یشهور و با در نظر گرفتن

روش
روش پژژوهش ،اامعژة آمژاری و نمونژه :طورح پووژوه

هویت (نیسی هور فانوگ رودریگوز و روهنتوال )2015
ذهنآگاهی (روئمر ویلیستون و رولینز )2015 11و تاوایال

توصیفی و اه نو همبستگی اسوت .جایاوة آیوارن پوژوه
شایل دانشجویان دانشدد یامارن و هنر دانشگا گویالن در

2005؛ لووپوز و

سال  1397بود .تاداد کل دانشجویان  1000نفر بوود کوه بووا

افراد با سطوح باالن پرست
نق

توانوایی تنظویم هیجوانی در همچوون هویوت و نقوص
10

اجتمواعی (لووپوز سالوون کوو

و بیره

12

2. Jazaieri, Morrison, Goldin & Gross
4. Mennin
6. Bunford, Evans & Langberg
8. Lavender
10. Neacsiu, Herr, Fang, Rodriguez & Rosenthal
12. Lopes, Salvoy, Côté & Beers
14. Eisenberg, Fabes, Guthrie & Reiser

1. Lopes
3. Johnson-Laird, Mancini & Gangemi
5. Gross & Thompson
7. Heffer & Willoughby
9. Gratz & Roemer
11. Roemer, Williston & Rollins
13. Caspi
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استفاد اه فریول تجم نمونه کوکران 280 1دانشجو در نظور

رابطه با هیریقیا هان یقیا

گرفته شدند .نمونههوا  140دانشوجون هن و  140دانشوجون

یالتبی و همداران ( )2002 2003بر طب بررسی هایشان سه

یرد و دریجمو  280دانشجون هن و یرد را شایل ییشودند
کووه بووا روش نمونووهگی ورن در دسووتر انتخوواب گردیدنوود.

هیریقیا سرگریی-اجتماعی (یثول؛ یون و دوسوتانم عالقوه
داریم که در رابطه با کارهایی فرد یشوهور یوورد عالقوهیوان

دانشوجو دانشوگا

اشوتیاق-شخصوی (یثول؛

یال هان ورود آهیودنیهوا بوه پوژوه

نگرش نسبت به افراد یشهور

بحث و گفتوگو کنیم) هیریقیا

بودن سن کمتر اه  40سال ر ایت و تمایل شخصی بوود و

ین چنان ارتباطی با فرد یورد یشهور یورد عالقوهام دارم کوه

جسومانی و

یورهن-بیمارگونوه (یثول؛

یال هان رو اه تحقیو

وجوود ا وتالال

در کلما

نمیگنجد) و هیریقیا

روانی نواتوانکننود قابول یشواهد عودم ر وایت و تمایول

اگر ین آنقدر ووششوانس باشوم کوه فورد یشوهور یوورد

شخصی را شوایل یویشود .الهم بوه ذکور اسوت کوه تموایی

کنم و او اه ین چیزن غیرقانونی بخواهود

یجوههان الهم قبل اه اجران پژوه
گرفته شد .همچنین یالتظا

عالقهام را یالقا

اه ساهیان هان یربوطه

اتتماالً آن را انجام واهم داد) را یطرح ییکنند (به نقول اه

کوایالً

اعتبار و روایوی

ا القی در این پژوه

رعایت شد بهگونهان که به شرکتکنندگان درهیینة یحریانوه
یاندن و استفاد صرفاً پژوهشی اطالعا اطمینان واطر داد

یختل

یالتبی و همداران  .)2004یطالاا

یناسب نسخه  23سؤالی یقیا را نشان ییدهند .در یطالاوة
ریویس و همداران ( )2012آلفان کرونباع بران کل یقیوا
سوورگریی-اجتموواعی  0/89هیوور یقیووا

شد و آنها با ر ایت کایل در یحیطی آرام و بدون تنیودگی

 0/92هیریقیووا

یقیا ها را تدمیل نمودند.

اشتیاق-شخصی  0/81و هیریقیا

یرهن-بیمارگونه  0/42به

دست آید .یک کاتچئون و همداران ( )2003نیوز بوران کول
ابزار سنجش
مقیاس نگرش نسبت به افژراد مشژهور-فژر  23سژاایی ؛

و یرهن-بیمارگونه بوه ترتیوب آلفوان کرونبواع 0/77 0/89

نگرش نسبت به افراد یشوهور بوران شناسوایی افوراد

 0/87و  0/58بیووان یوویکننوود .همچنووین سووینگ و بووانرجی

2

یقیا
بی

اه تد جذب شد  3یوا یاتواد 4بوه افوراد یشوهور یوورد

استفاد قرار ییگیرد که بهصور
کایالً یخال

لیدر

یقیا

و هیریقیا هان سرگریی-اجتماعی اشتیاق-شخصی

( )2018آلفان کرونباع هیریقیا

2

سرگریی-اجتمواعی 0/89

پونج گزینوهان (=1

هیریقیووا اشووتیاق-شخصووی  0/77و هیریقیووا یوورهن-
بیمارگونه  0/91گزارش یی دهند .در یطالاه تا ور یقیوا

در

نگرش نسبت به افراد یشهور توسوط دو نفور اه دانشوجویان

تا  =5کایالً یواف ) پاسخ دهوی و نمور گوذارن

ییشود (یک کاتچئون و همدواران  .)2002ایون یقیوا
نسخه هان  32گویهان  23گویهان و  22گویهان در دستر

یقطع دکترا هبان انگلیسی به هبان فارسوی ترجموه گردیود و

است که هر یک اه آنها نگرش پاسخدهندگان را نسوبت بوه

سپس توسط دو نفر اه اساتید روانشناسی یورد بررسوی قورار

افراد یشهور یورد عالقهشان را ارهیابی یویکنود (سانسوون و

بوه هبوان

گرفت .پس اه لحوا اصوالتا

دوبوار یقیوا

سانسون .)2014 5نسخه اصلی یقیا نگرش نسبت به افراد
یشهور یتشدل اه  32گویه توسط یک کاتچئون و همدواران

برون  20آهیودنی و انجام اصوالتا

( )2002طراتی گردیود اسوت .یوک کواتچئون و همدواران

گردید .در یطالاه تا ر آلفان کرونباع کل یقیا

( )2002همسانی درونوی و روایوی همگورا یناسوبی را بوران

هیریقیا هان هیریقیا هان سرگریی-اجتمواعی اشوتیاق-
شخصووی و یوورهن-بیمارگونووه بووه ترتیووب  0/900 0/839و

به دست آید اعتبار و روایوی نسوخههوان  23گویوهان و 22
گویهان یقیوا نگورش نسوبت بوه افوراد یشوهور را نشوان

 0/851به دست آید( .یون و دوسوتانم عالقوه داریوم کوه در
رابطه بوا کارهوایی فورد یشوهور یوورد عالقوهیوان بحوث و

تا ور اه

سرگریی-اجتماعی (ین چنوان

نسخه  32گویوهان یقیوا

بیوان یویکننود .همچنوین نتوایج

ییدهند (یالتبی و همدواران  .)2004در پوژوه
نسخه  23سؤالی یقیا

استفواد گوردید است .همچنین در
2. celebrity worship attitude-23 items
4. addicted
6. Singh & Banerjee

انگلیسی برگرداند شد .درنهایت بوا اجوران ابتودایی یقیوا

گفتوگو کنیم) اه هیریقیا

یقیوا

نهوایی تهیوه
 0/922و

ارتباطی با فرد یورد یشهور یورد عالقهام دارم که در کلما
1. Cochran's Sample Size Formula
3. absorbed
5. Sansone & Sansone
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نمیگنجد) اه هیریقیا

اشتیاق-شخصی و (اگر یون آنقودر

توجیه رفتار  0/55گزارش ییدهنود (بوه نقول اه سولطانی

وششانس باشم که فرد یشهور یوورد عالقوهام را یالقوا

شار بحرینیان و اعظم  .)1392در یطالاة پادروند هاشمی

کنم و او اه ین چیزن غیرقانونی بخواهد اتتماالً آن را انجام
ووواهم داد) اه هیریقیووا یوورهن-بیمارگونووه اه نمونووه

هرینی ر ایی تسوند و جوادن ( )1393نیز آلفا کرونبواع
کل یقیا و رد یقیا هان ادرا کنترل پوذیرن ادرا

گویههان یقیا

نگرش نسبت به افراد یشهور هستند.
1

گزینه هان یختل

و ادرا

توجیه رفتوار بوه ترتیوب 0/82

توسوط

 0/81 0/78و  0/25بووه دسووت آیوود .همچنووین قوودرتی

دنووویس و وانووودر وال )2010( 2بوووران ارهیوووابی نووووعی

ییرکوووهی بالووداران و عبووداللهی بقرآبووادن ( )1392آلفووا

پرسشنامة انعطاف پذیری شناختی  :این یقیا

اناطاف پذیرن شونا تی کوه بوران یوفقیوت در بوه چوال

کرونباع کل یقیا

کشیدن و جایگزین کردن افدار ناساهگار با افدار یتاادل تور

یوقایت ها توانوایی ووبی دارم) و (قبول اه تصومیم گیورن

و انطباقی رورن است طراتی گردید است و یتشدل اه

گزینه هان گوناگون را در نظر ییگیرم) اه نمونه گویه هوان

لیدوور

 20سووؤال اسووت کووه بووهصووور

هفووتدرجووهان

پاسخ دهی و نمر گذارن ییشوود .یقیوا اناطواف پوذیرن
شنا تی سه جنبوه اه اناطواف پوذیرن شونا تی را ارهیوابی
یوقایت هان دشوار به صور

ییکند  :ال ) تمایل به ادرا

قابوول کنتوورل ب) توانووایی ادرا

توجیحووا

چندگانووه

را  0/72گزارش ییدهند( .در ارهیوابی

این پرسشنایه هستند.
3

مقیژژاس دشژژواری در نظژژمبخشژژی هیجژژانی  :یقیووا
دشوووارن در نظوومبخشووی هیجووانی توسووط گراتووز و روئموور
ییزان دشوارن در تنظیم هیجانی تهیوه

( )2004بران سنج

شد است و  32سؤال و  2هیریقیا

عدم پذیرش پاسخهان

جایگزین بران رویدادهان هندگی و رفتارهان انسوان و )

هیجانی دشوارن در انجام رفتار هدفمند دشوارن در کنتورل

توانووایی تولیوود را توولهووان چندگانووه جووایگزین بووران

تدانه نبود آگاهی هیجانی راهبردهان یحدود و نبود و و

یوقایت هان دشووار (دنویس و وانود وال  .)2010البتوه دو
عایل ادرا

گزینه هان یختل

و ادرا

هیجووانی کووه بووهصووور

لیدوور

 5درجووهان پاسووخدهووی و

توجیه رفتوار یوک

نمر گذارن ییشووند را شوایل یویشوود (گراتوز و روئمور

دوم تلقوی

 .)2004گراتز و روئمر ( )2004ریب آلفان کرونباع 0/85

ییشود .دنیس و واند وال ( )2010گزارش ییدهند روایی
همزیووان یقیووا اناطووافپووذیرن شوونا تی بووا پرسشوونایه

 0/88 0/80 0/82 0/89و  0/84را بووه ترتیووب بووران عوودم
پذیرش پاسخ هان هیجانی دشوارن در انجام رفتار هدفمنود

افسووردگی بووک  -0/39و روایووی همگوورا آن بووا یقیووا

دشوارن در کنترل تدانه نبوود آگواهی هیجوانی راهبردهوان

اناطاف پذیرن (یارتین و رابین  0/75 )1995به دست آید.

یحدود و نبود و و هیجانی گزارش یویدهنود .وینبورگ و

را بوا

کالنسدی ( )2009آلفان کرونباع بوین  0/72توا  0/89بوران

کنترل پوذیرن و

هیریقیا هان پرسشنایه دشوارن نظمبخشی هیجانی یطورح

به ترتیوب  0/84 0/91و  0/91و

انزاد سایدیان تسینچارن و ادریسوی

یانی دارند و عایل کنترل بهعنوان رد یقیوا

همچنین دنویس و وانود وال ( ) 2010پایوایی یقیوا
روش آلفا کرونباع بران کل یقیا
ادرا

گزینه هان یختل

ادرا

4

ییکنند .در ایران

با استفاد اه روش باهآهیایی به ترتیب  0/77 0/81و 0/75

( )1391با روش ریب همسانی درونی آلفا کرونبواع را در

بیان ییکنند .در ایران شار فریانی و سلطانی ریب اعتبار

داینه  0/22تا  0/88و با روش باهآهیوایی در داینوه  0/79توا

باهآه یووایی کوول یقیووا و وورد یقیووا هووان ادرا
کنترل پوذیرن ادرا گزینوه هوان یختلو و ادرا توجیوه

 0/91بیان یی کنند .همچنین بور اسوا داد هوان تاصول اه
پوژوه عزیووزن ییرهایوی و شوومس ( )1389ییوزان آلفووان

رفتار را به ترتیب  0/72 0/55 0/71و  0/57یطرح ییکنند

کرونباع  0/92برآورد شد( .ین در یورد اتساساتم صوراتت

و در رابطه با رایب آلفا کرونبواع نیوز بوران کول یقیوا

دارم) و (ین در یورد این کوه چوه اتساسوی دارم سوردرگم

رد یقیا

دشووارن در نظوم بخشوی

0/90
ادرا

رد یقیا

ادرا

گوزینوههوان یختولو

کنترل پذیرن 0/87

 0/89و ورد یقیوا

ادرا

2. Dennis & Vander Wal
4. Weinberg, & Klonsky

هستم) اهجمله گویه هوان یقیوا
هیجانی هستند.

1. cognitive flexibility inventory
)3. difficulties in emotional regulation scale (DERS
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روش اجرا و تحلیل دادهه
پس اه هماهنگیها و ا ذ یجوه اه ساهیانهوان یربوطوه بوا
اسووتفاد اه روش نمونووهگیوورن در دسووتر

 280دانشووجو

دانشدد یامارن و هنر دانشگا گیالن در سوال 140( 1397
دانشجو هن و  140دانشجو یورد) انتخواب شودند و یقیوا

تجزیهوتحلیل داد هان پژوه

توسط نرمافزار  SPSS24و بوا

استفاد اه روش همبسوتگی پیرسوون و رگرسویون چندگانوه
همزیان انجام گردید.

نگرش نسبت بوه افوراد یشوهور پرسشونایة اناطوافپوذیرن

ی فتهه
ییووانگین و (انحووراف اسووتاندارد) سوونی شوورکتکننوودگان در

دشوارن در نظمبخشی هیجوانی را تدمیول

تحقی ( )1/44(24/12با داینة  )40-18ییباشد .اه این ییوان

شنا تی و یقیا

نمودند .همچنین بهینظور رعایوت ندوا

 75درصد اه آنها فرد یشهور یورد عالقهشان انم اسوت و

ا القوی پوژوه

ابتدا ر ایت شرکتکنندگان جلب شد و این ایدان به آنهوا
داد شد تا در هر لحظه پژوه که تمایل داشوتند انصوراف

یابقی آقا همچنین  28درصود اه شورکتکننودگان بوه افوراد
یشهور ارجی و  32درصدشوان بوه افوراد یشوهور دا لوی

دهند و همچنین بوه آنهوا اطمینوان داد شود کوه اطالعوا

عالقهیند هستند که اه این بین  38درصد به واننودگان 32

گروهوی یوورد تحلیول قورار

درصوود بووه بوواهیگران  25درصوود ورهشووداران و  5درصوود

تاصل اه پوژوه

بوهصوور

واهد گرفت و اطالعا فردنشان یحریانه واهد یاند .در
انتها نمونهگیرن تو ویحا کایولتورن در یوورد یو وو

گزینه هان دیگر یتشدل اه برنگاران نویسندگان یجریان و
سایر را انتخاب کردند.

روش و اهووداف پووژوه

بووه شوورکتکننوودگان داد شوود.

ادول  .1شاخصهای توصیفی پرستش افراد مشهور ،انعطافپذیری شناختی و مشکالت تنظیم هیجان
یتغیر

ییانگین

انحراف یایار

چولگی

کشیدگی

افراد یشهور

54/18

15/01

-0/407

-1/37

جایگزینها

57/70

5/90

-0/334

-0/915

کنترل

31/21

2/19

0/177

-0/728

جایگزین رفتار انسانی

10/41

1/30

1/14

1/29

عدم پذیرش پاسخهان هیجانی

12/28

3/48

0/529

-0/922

دشوارن در انجام رفتار هدفمند

11/33

3/89

0/142

-0/254

دشوارن در کنترل تدانه

13/25

2/92

0/309

-1/34

فقدان آگاهی هیجانی

20/34

2/39

0/534

0/207

دسترسی یحدود به تنظیم هیجانی

18/03

3/22

0/272

-0/840

عدم و وح هیجانی

12/45

1/27

-0/298

-0/183

پرست

بران بررسی نریال بودن توهیع یتغیرها اه آهیون چولگی
و کشیدگی استفاد گردید با توجه به جدول شومار  1قودر

است و یی توان اه آهیونهوان پارایتریوک همچوون وریب
همبستگی گشتاورن پیرسون و رگرسویون چندگانوه اسوتفاد

یطل چولگی و کشویدگی بوران تموایی یتغیرهوا کمتور اه 2

نمود.

است؛ بنابراین یی توان نتیجه گرفت که توهیع یتغیرها نریوال

نقش انعطافپذیری شناختی و مشکالت تنظیم هیجانی در پیشبینی پرستش افراد مشهور دانشجویان 21 /
ادول  .2ماتریس همبستگی رابطه بین پرستش افراد مشهور ،انعطافپذیری شناختی و تنظیم هیجان
9
8
7
2
5
4
3
2
1

یتغیر
 .1جایگزینها
 .2کنترل
 .3جایگزین
رفتار انسانی
 .4عدم پذیرش
پاسخهان
هیجانی
 .5دشوارن در
انجام رفتار
هدفمند
 .2دشوارن در
کنترل تدانه
 .7فقدان آگاهی
هیجانی
 .8دسترسی
یحدود
 .9عدم و وح
هیجانی
 .10پرست
افراد یشهور

10

1
**0/793

1

**0/223

**0/254

1

**-0/154

**-0/249

**-0/172

1

**-0/157

**-0/189

*-0/132

**0/299

1

*-0/124

**-0/230

**-0/279

**0/514

**0/250

1

**-0/350

-0/051

**-0/382

*0/125

**0/273

0/115

1

-0/029

*-0/127

-0/025

0/037

0/028

**0/121

**0/222

1

**-0/125

-0/112

-0/071

0/095

**0/432

**0/129

0/089

**0/309

1

**-0/247

**-0/172

**-0/124

**0/547

0/028

**0/342

**0/125

**0/317

0/014
p<0/01

جدول  2نتایج بهدستآید اه یاتریس همبستگی را نشان
ییدهد کوه ییوان پرسوت افوراد یشوهور و اناطوافپوذیرن
شنا تی و یقیوا هوان آن ارتبواب وجوود دارد و در سوطح

 0/001یانی ییباشند .همچنین بین پرست

**

1
p< 0/05

افوراد یشوهور و

تنظیم هیجان نیز در سطح  0/001ارتباب یانیدار وجود دارد.

ادول  .3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ارتباط انعطافپذیری شناختی و تنظیم هیجان با پرستش افراد مشهور
پی بینها
یقدار ثابت
جایگزینها
کنترل
جایگزین رفتار انسانی
عدم پذیرش پاسخهان هیجانی
دشوارن در انجام رفتار
هدفمند
دشوارن در کنترل تدانه
فقدان آگاهی هیجانی
دسترسی یحدود به تنظیم
هیجانی
عدم و وح هیجانی

t

یانادارن

طا
قابلتحمل

VIF

B

SE

58/24
-2/28
-0/255
-4/58
4/24

12/32
0/232
0/195
0/775
0/272

-1/05
-0/270
-0/397
0/985

3/52
-11/38
-3/35
-5/91
15/22

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

0/120
0/158
0/228
0/259

8/35
2/31
4/38
3/82

0/213

0/123

0/159

3/77

0/001

0/578

1/72

1/34
3/49

0/348
0/330

0/221
0/557

3/84
10/57

0/001
0/001

0/224
0/371

4/45
2/29

0/530

0/180

0/128

2/94

0/004

0/544

1/84

3/49

0/752
P>0/001

0/297
F =5047/072

0/001

0/249

4/00

ریب غیراستاندارد

*

ریب استاندارد

4/22
R =0/722
2
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پرسووت

فرضیة اول :توانایی انعطژاف پژذیری شژناختی مژی توانژد

افووراد یشووهور بووهعنوووان یجموعووه رفتارهووان

پرستش افراد مشهور را پیشبینی نماید.

وسواسوی-یاننوود کووه بووهیوجووب آن فوورد بووا هویووت سووالم

با توجه به جدول  3اناطافپذیرن شنا تی قادر به پی بینی

به صور غیرواقای شویفته یوک یوا چنود شوخص یشوهور
یی گردد شنا ته یی شود (یالتبی و همداران  )2003که بوا

پرست افراد یشهور است .درواقع یؤلفههوان جوایگزینهوا
( )Beta=-1/05کنتوورل ( )Beta=-0/270و جووایگزین رفتووار

طی و

انسوووانی ( )Beta=-0/397بوووهعنووووان هیریقیوووا هوووان

یی تواند پیایدهان ینفی گوناگونی را یوجب شود (یالتبی و

افوراد یشوهور را

همداران  2004؛ یالتبی و همداران 2001؛ یددواتچئون و

اناطافپذیرن شنا تی یویتواننود پرسوت
بهصور

گسووترد ان اه یتغیرهووان یختل و

همداران  .)2002اهجمله ابااد یهم یطرح شود در رابطوه

یانادارن پی بینی نمایند (.)p>0/01

با پرست
فرضیة دو  :مشکالت تنظیم هیجانی میتواند پرستش افراد
مشهور را پیشبینی نماید.
همچنین بر اسا

نتایج گزارششد در جدول  3یؤلفههوان

عوودم پووذیرش پاسووخهووان هیجووانی ( )Beta=0/985فقوودان
آگوواهی هیجووانی ( )Beta=0/557عوودم و وووح هیجووانی
( )Beta=0/297دشوووارن در کنتوورل تدانووه ()Beta=0/221
دشوارن در انجام رفتار هدفمند ( )Beta=0/159و دسترسوی
یحوودود بووه تنظوویم هیجووانی ( )Beta=0/128بووهعنوووان
هیریقیا هان یشدال تنظیم هیجانی بوه ترتیوب بوهعنووان
قون ترین پی بین هان پرست افراد یشهور هستند که تاکی
اه نق و

برجسووته یشوودال

تنظوویم هیجووانی در پووی بینووی

درآییختگی افراطی با افراد یشهور و پرست
بحث و نتیجهگیر
پژوه تا ر بهینظور بررسی رابطه پرسوت

آنها ییباشند.

افوراد یشوهور

یرد دانشدد یامارن و هنور دانشوگا گویالن در سوال 1397
افوراد یشوهور

اناطاف پذیرن شنا تی و یشدال تنظیم هیجانی رابطه وجود
دارد یا یر و همچنین فهم این ندتوه کوه آیوا اناطوافپوذیرن
شنا تی و تنظیم هیجوانی قوادر بوه پوی بینوی پرسوت

افوراد

یشووهور هسووتند یووا یوور .بوور طبوو نتووایج بووهدسووتآیوود
اناطافپذیرن شنا تی بهصور ینفی و یشودل در دشووارن
در نظمبخشی هیجانی بهصور یثبت با نگرش نسبت به افراد
یشهور همبستگی دارند .همچنوین اناطوافپوذیرن شونا تی و
دشوارن در نظمبخشی هیجانی بوهصوور
نسبت به افراد یشهور را پی بینی ییکنند.

افراد یشهور باد شنا تی ییباشد .یطالاا

لون

( )1979فوووجی و همدوواران ( )1999یووالتبی و همدوواران
( ) 2004یووک کوواتچئون و همدوواران ( )2003و یووارتین و
همداران ( )2003ابااد شونا تی پرسوت افوراد یشوهور را
نشان یی دهند کوه در ایون بوین اناطواف پوذیرن شونا تی
به عنوان توانایی تغییر چشم انوداهها افدوار سوبک تفدور و
راهبردها (دایمونود )2013 1یوی توانود نقو
پرست

یهموی را در

افراد یشهور ایفا کنود .یوک کواتچئون و همدواران

( )2003بیان یی کنند اشخاصی که به پرست
یی پرداهند نمرا

افراد یشوهور

کمترن در آهیون هان شنا تی همچوون

آهیون القیت آهیون اطالعوا
کسب یی کنند و پرست

و آهیوون تفدور انتقوادن

افراد یشهور با نیاه بوه اسوتفاد اه

توا نایی استدالل همبستگی ینفوی دارد .یوارتین و همدواران
( )2003طووی پژوهششووان یطوورح یوویکننوود در ابتوودا اه
شوورکتکننوودگان واسووته شوود شخصوویت یووورد عالقووه

اناطاف پذیرن شنا تی و تنظیم هیجوانی در دانشوجویان هن و
انجام گرفت .بدین یانا کوه آیوا بوین پرسوت

یوورتبط اسووت و

یانوادارن نگورش

تلویزیونی شان (باهیگر

برنگار یجرن) را انتخاب کنند و

اتساساتشان را نسبت به آنها بیوان کننود .نتوایج تواکی اه
همبستگی ینفی اناطاف پذیرن شنا تی با دو باود اشوتیاق-
شخصی و یرهن -بیمارگونه یربوب به پرست

افراد یشهور

بووود .یووالتبی و همدوواران ( )2004نیووز بووا یطالاووه جایا وة
دان

آیوهان و غیور دانو

آیووهان نقو

اناطواف پوذیرن

شنا تی را در پی بینی باد یرهن-بیمارگونه پرست افوراد
یشهور گزارش کردند .همچنین نتایج پژوه تا ر نشوان
یی دهند جوایگزین هوا کنتورل و جوایگزین رفتوار انسوانی
به عنوان هیریقیا هان اناطاف پذیرن شونا تی بوه صوور
ینفی نگرش نسبت به افراد یشهور را پی بینی یی کنند کوه
تاکی اه نق

و اهمیت اناطاف پذیرن شنا تی در نگورش

افراد نسبت به افراد یشهور ییباشد.
1. Diamond
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همچنین در رابطه با تنظیم هیجانی بوهعنووان تاودیلگور و

اناطاف پذیرن شنا تی و تنظیم هیجانی قوادر بوه پوی بینوی

تنظیمکنند تجارب هیجانی بوران دسوتیابی بوه و وایتهوان

پرسووت

عاطفی یطلوب و پیایدهان انطباقی (لووپز و همدواران )2005
باید اذعان داشت که یشدل در نظومبخشوی هیجوانی و تنظویم

اناطافپوذیرن شونا تی و تنظویم هیجوانی کواه سوطوح
پرست افراد یشوهور را در پوی دارد و در یقابول یشودل در

هیجانی با پرسوت

افوراد یشوهور ارتبواب دارد .نتوایج یطالاوه

اناطاف پذیرن شونا تی و تنظویم هیجوانی افوزای

سوطوح

تا ر بیانگر نق

عدم پوذیرش پاسوخهوان هیجوانی فقودان

شیفتگی به افراد یشهور را یوجب ییشود؛ بنوابراین اسوتفاد

آگاهی هیجانی عدم و وح هیجانی دشوارن در کنترل تدانه

اه راهبردهایی بران بهبود اناطاف پوذیرن شونا تی و تنظویم

دشوارن در انجام رفتار هدفمند و دسترسی یحدود بوه تنظویم

افوراد یشوهور و

هیجانی بهعنوان هیریقیا هان یشدال

تنظیم هیجوانی قوادر

افووراد یشووهور هسووتند .بوودین یانووا کووه افووزای

هیجان یی توانند در کاه
درنتیجووه کوواه

سطوح پرسوت

پیایوودهان ینفووی آن در سووطوح یختلوو

به پی بینی نگرش نسبت به افراد یشهور ییباشند .بدین یانوا

شنا تی رفتارن هیجانی عاطفی فیزیولوژیوک اجتمواعی

که توانوایی تنظویم هیجوانی کوه در تاودیل و تنظویم تجوارب

فرهنگی و تتی اقتصادن یؤثر واقع شود.

هیجانی و رسیدن به و ایتهان عاطفی یطلوب و پیایودهان
انطباقی یؤثر است (لوپز و همداران  )2005در افراد با نگرش

رورن است که پژوه تا ور
در انتها بیان این ندا
داران یدسرن یحدودیت ها است .جایاة آیارن این پژوه

افراطی به اشوخاص یشوهور داران نقوص یویباشود .درواقوع

دانشجویان هن و یرد دانشدد یامارن و هنر دانشگا گویالن

آن اه طریو ارتبواب بوا هویوت و

در سال  1397بودند .به همین دلیل در تامیم نتایج بوه سوایر

نقص هویت (نیسیو و همداران  )2015ذهنآگاهی (روئمر و

گرو هان سنی و یناط دیگور بایود جانوب اتتیواب رعایوت

همدوواران  )2015و تاووایال اجتموواعی (لوووپز و همدوواران

شود .اه ینحصر بودن بوه پرسشونایههوان ودگزارشوی نیوز

2005؛ لوووپز و همدوواران 2011؛ کاسووبی 2000؛ آیزنبوورگ و

یی توان اه یحدودیت هان پژوه

یاد کرد .بوه هموین دلیول

همداران  )2000در نگرش نسبت به افراد یشهور یوؤثر واقوع

پیشوونهاد یوویشووود در پووژوه هووان باوودن اه روشهووان

افراد یشهور

چندبادنترن و گسترد ترن استفاد شود .همچنوین عووایلی

یشدال بیشترن در تنظیم هیجانی تجربه ییکنند .در یقابل با
بهبود توانایی تنظیم هیجوانی کواه سوطوح پرسوت افوراد

یزاتم همچون شرایط هیستی اجتماعی فرهنگی و اقتصادن
شرکتکنندگان در یطالاه تا ر بهصور کایل یهار نشدند.

یشهور را ییتوان یتصور بود.

در همین راستا پیشنهاد ییشود پژوه هان دیگر با یهوار و

تنظیم هیجانی و یشودال

ییشود .بدین یانا که افراد با سطوح باال پرست

بنابراین بر طب نتایج پژوه
هیجانی در پدید پرست

تا ر دو باد شونا تی و

افراد یشهور یؤثر هستند که اه این

بین اناطاف پذیرن شنا تی و تنظیم هیجانی نقو

بررسی بیشتر یتغیرهان باال صور
آهیایشی در رابطه با پرسوت

بگیرند .انجوام یطالاوا

افوراد یشوهور و ارتبواب آن بوا

یهموی را

اناطافپذیرن شنا تی و تنظیم هیجانی یویتوانود اطالعوا

ایفا ییکننود .درواقوع افورادن کوه شویفته اشوخاص یشوهور

یشخصترن بدهند .به همین دلیل توصیه ییشود یطالاوا

ییشوند در شناسایی انتخاب و جایگزینی و بهطوورکلی در

آهیایشی در این رابطه صور

گیرد .در انتها پیشنهاد ییشود

توانایی اناطواف پوذیرن شونا تی نقوص دارنود و در تنظویم

ارتباب پرست

ود با یشدل یواجه ییشوند که این عدم اناطواف
هیجانا
شنا تی و یشدال تنظیم هیجانی در سطوح یختل فردن

در یحیط هان یتفواو و بوا تجوم بیشوتر شورکتکننودگان
صور بگیرد تا با فراهم ساهن ایدان یقایسه قدر تامویم

بینفردن و جمای اه طری تأثیراتی که بر هویت شخصیت

نتایج را افزای

افراد یشهور با یشدال

شونا تی و هیجوانی

داد.

فرآیند هویتیابی هویت آرهوینود و بسویارن اه جنبوههوان

تشکر و قژدردانی :نویسوندگان بودینوسویله اه تموایی

فردن و بینفردن ییگذارند باعوث ایجواد گسوترش و البتوه

شرکتکنندگان و ساهیانهوان یربوطوه کوه در اجوران ایون

نگهدارن درآییختگی افراطی با افراد یشوهور یویگردنود .بور
همین اسا

باید اذعان داشت که پرست

افوراد یشوهور بوا

اناطاف پوذیرن شونا تی و تنظویم هیجوانی یورتبط اسوت و

پژوه

همدارن داشتند قدردانی ییکنند.

تضاد منافع :این پژوه
ینافای به دنبال نداشته است.

بران نویسندگان هی گونه تضاد
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