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Abstract 

Background and Purpose: The fascination with celebrities and the parasocial interaction with 

them can be effective in interpersonal cognitive distortions. In this regard, the present study aimed 

to predict interpersonal cognitive distortions based on the worship of celebrities and parasocial 

interaction with them. 

Method: The present research is descriptive and correlational. The statistical population of the 

study consisted of high school students in the first district of Rasht city in the academic year 2018-

2019. The sample consisted of 200 male and female students of the eighth and ninth grades who 

were selected by convenience sampling method. The scales of interpersonal cognitive distortions 

(Hamamci & Büyüköztürk, 2004), celebrity attitude (McCutcheon, Lange & Houran, 2002), and 

celebrity parasocial interaction (Bocarnea & Brown, 2007) were used to gather the data. Multiple 

stepwise regression analysis was used to analyze the data. 

Results: The results showed that the parasocial interaction (ß= 0.27) at the significance level of 

0.05 and celebrity worship (β= 0.30) and its subscales including entertainment-social (ß= 0.13), 

intense-personal (β= 0.14), and borderline-pathological (ß= 0.65) at the significant level of 0.01, 

were able to predict interpersonal cognitive distortions in adolescents 

Conclusion: The results showed the possibility of predicting interpersonal cognitive distortions 

based on the worship of celebrities and parasocial interaction with them. The implications of the 

results are discussed in the paper. 
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  آنانبا  پرستش افراد مشهور و تعامل فرا اجتماعی بر اساس فردیشناختی بین اتتحریفبینی پیش

 
 2، عادله یوسفی سیاکوچه2فرزین باقری شیخانگفشه، 1*شباهنگ رضا
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 39/32/39تاریخ پذیرش:  21/81/39تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ناختی توانند در تحریفات شییهایی هسییتند که میاز عمله پدیده آنهاشیییفتگی به افراد مشییهور و ت اما فرا اعتماعی با  زمینه و هدف:

رستش افراد پاز طریق بررسییی  فردیتحریف شیناختی بینبینی ، پژوهش حاضیر با هد  پیشبه همین دلیاثر واقع شیوند. ؤم ،فردیبین

 است.  آنهامشهور و ت اما فرا اعتماعی با 

آموزان مدارس متوسطه دوره اول ناحیه دو . عام ه آماری پژوهش شاما دانشاستتوصیفی و از نوع همبستگی  حاضر پژوهش :روش

آموزان پسر و دختر مقاطع هشتم و نهم بودند که با روش دانشنفر از  288شاما  بود. نمونه 3139-3131شیهر رشیت در سیال تحصیلی 

(، مقیاس نگرش نسبت به 2881حمامچی و بویوکوزترک، فردی )مقیاس تحریفات شناختی بینگیری در دسیترس انتاا  شیدند. نمونه

رای ب( 2889براون،  و ت اما فرا اعتماعی با فرد مشیییهور )بوکارنیو مقیاس  ،(2882کیاتچوون، لیانیگ و هوران، افراد مشیییهور )می 

 شد.استفاده روش رگرسیون چندگانه گام به گام  ها ازتحلیا دادهبرای ها استفاده شد. آوری دادهعمع

های آن ( و زیرمقیاس=18/8ßو پرستش افراد مشهور ) 80/8داری ( در سطح م نی=29/8ßت اما فرا اعتماعی )نتایج نشان داد  ها:یافته

قادر به  83/8داری ( در سطح م نی=60/8ß)بیمارگونه -( و مرزی=31/8ß) شاصی-(، اشتیاق=31/8ßاعتماعی )-متشیکا از سرگرمی

  هستند.فردی بینی تحریفات شناختی بینپیش

             ت اما و مشییهور ادافر پرسییتش بررسییی طریق از فردیبین شییناختی تحریفات بینیپیش امکان ،آمده دسییته ب نتایج گیری:نتیجه

 نتیجه به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.های نشان داده است. استلزام را آنها با اعتماعی فرا

 ت اما فرا اعتماعی، پرستش افراد مشهور، فردیتحریفات شناختی بینها؛ کلیدواژه
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 مقدمه
شییینییاختی رفتییاری، بییاورهییای  یرمنطقی و آورد بر طبق روی

تواننید نقشیییی مهم در ایجیاد و ادامه تحریفیات شییینیاختی می

 رد ایفا کنند کهشییناختی رفتارهای ناکارآمد و مشییکلات روان

ای هشییینیاخیتد از نیتوانفردی نیز میارتبیاطیات بین این بین،

 3فردینتحریفات شییناختی بی در واقعد. نبپذیر تأثیر  یرمنطقی

ا ب شییناختی در ارتباطات و ت املات افراد هایتحریف به عنوان

سیاری را ب منفی د پیامدهاینتوانکه میشوند تلقی می یکدیگر

نوعوانان با توعه  (.3د )نداشته باشسطوح ماتلف به همراه در 

هایی هسیییتند که هایی که دارند از عمله گروهبیه مشیییاصیییه

باشییند.  برعسییته آنهاتوانند در فردی میتحریفات شییناختی بین

ای از تغییرات اسییت که در آن مجموعه 2نوعوانی دوره انتقالی

دوره، ایجاد و حفظ ارتباطات  این در (.2دهد )ماتلف رخ می

افراد در این فردی از اهمییت بسییییاری برخوردار اسیییت و بین

 زدی فردی نبا مسییوله مهمی به نام تشییکیا روابن بینسیینین 

تواننیید فردی می( کییه این ت ییاملییات بین1شیییونیید )می مواعییه

 (. 2) های بسیاری را به همراه داشته باشندتنش

 و اهمیت آن دربا توعه به گسییترش فرهنگ افراد مشییهور 

تگی نسییبت به افراد مشییهور و ت اما فرا مروزی، شیییفعوامع ا

ر دتوانند از عمله موضیییوعاتی هسیییتند که می آنهااعتماعی با 

قع وافردی در نوعوانییان موثر ایجییاد تحریفییات شییینییاختی بین

در دنیای امروز، فرهنگ افراد مشهور به سرعت در حال . شوند

احثی مب به مشهور افراد با مرتبن گسیترش اسیت و موضیوعات

( و 1) اندشییده تبدیا 23 قرن خبری هایرسییانه بسیییار مهم در

 هایمدل دانشییمندان، ورزشییی، سییتارگان ها،فیلم سییتارگان

به افرادی قابا پرسیییتش تبدیا  سییییاسیییی رهبران و ،قهرمانانه

 علوم پدیده توعه بسییییاری از دانشیییمنداناین (. 0اند )شیییده

از  ی( و نگرانی بسیار6اعتماعی را به خود علب کرده اسیت )

نقش شیفتگی به افراد مشهور در زندگی باره را درپژوهشگران 

                                                           
1. Interpersonal cognitive distortions 

2. Transitional period 

3. Celebrity worship 

4. Delusional one-sided relationships 

شیفتگی افراطی نسبت (. 9به همراه داشته است ) ،شانطرفداران

 1به اشیاا  مشیهور مورد علاقه به عنوان پرستش افراد مشهور

اد مشهور رپرستشگران برای افد بدین صورت که شوشناخته می

بسییییاری قاها هسیییتند و کمبودها و  شیییان احتراممورد علیاقه

تراشیییی دلیا آنهاکنند و یا برای را انکار می های آنهاضییی ف

ه طرفییبییانی دیگر، ب ییییی افراد روابن یی بیه (. 1کننید )می

ه دهند و بشان تشکیا میرا با افراد مشهور مورد علاقه 1هذیانی

اطی، پردازند که این تفکر افرمی آنهااطی در رابطیه با تفکر افر

م  در همین رابطه، (. 3شود )پرسیتش افراد مشهور نامیده می

را برای   0اعتیییاد-مییدل عییذ  ،کییاتچوون، لییانییگ و هوران

هور پرسییتش افراد مشیی تبیینو  ،توصیییف، شییناسییایی، ارزیابی

، شیییاصیییییت نیاکاما، این میدل بر اسیییاس کننید.عنوان می

 نهاآشدن رشدنایافته و م یو  در ب یی از افراد موعب عذ 

د وشبه اشیاا  مشیهور به منرور تشیکیا و تکمیا هویت می

ای هتواند مشییاصییهکه پویایی نیروی انگیزشییی این ت لق می

اعتیاد به خود بگیرد و به رفتارهای افراطی و هذیانی برای ایجاد 

 . (9د )با افراد مشهور منجر شوو حفظ روابن 

بر اسییاس مطال ات صییورت گرفته، پرسییتش افراد مشییهور 

، 6اعتماعی-تواند در سیه سیطح قرار گیرد. سیطح سرگرمیمی

 های اعتماعی و ت اما باکننده عنبهسیییطح ابتیدایی و من ک 

ها و بیانگر اشتیاق 9شاصی-سیطح اشتیاق؛ اسیتافراد مشیهور 

-و در نهایت سییطح مرزی ؛گونه اسییتاحسییاسییات وسییواس

پرسییتش افراد مشییهور را در بر  ،که به م نای واق ی 1بیمارگونه

ای از با مجموعه توانندمیسطوح این هر ی  از  (.38گیرد )می

سیییطح  ،از این بینالبته که  در ارتباط باشیییند پییامدهای منفی

ه همراه را بتوانید بیشیییترین نتیایج منفی بیمیارگونیه می-مرزی

. مطال ات ماتلف صیورت گرفته ارتباط پرسییتش داشیته باشیید

 یشییناختی روانای از متغیرهاافراد مشییهور را با طیف گسییترده

( و 32شیییناختی )(، بهزیسیییتی روان33سیییلامت روان )همچون 

5. Absorption-addiction 

6. Entertainment-social 

7. Intense-personal 

8. Borderline-pathological 
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دهند که بیانگر گستردگی و پیچیدگی ( نشان می31شاصیت )

 .  هستند نآ پدیده پرستش افراد مشهور و اهمیت بررسی و تبوین

پرسیتش افراد مشهور نشان  های انجام شیده دربارهژوهشپ

ی نقشی مهم در شیفتگ ،های شیناختیلفهؤدهند که اب اد و ممی

بیانگر  (. پژوهش لوی31بیه افراد مشیییهور مورد علیاقه دارند )

(. 30) ستاهمبسیتگی منفی تحصیلات با پرستش افراد مشهور 

ای همشییاصییهفوعی، احمد و تاکشیییتا با بررسییی دو بیمار با 

به عنوان اختلالی بسیار شبیه به پرستش افراد مشهور،  3اروتومانیا

 آنهییا 2شییینییاختیکننیید کییه در نیمرخ عصیییب روانعنوان می

 هییایدر آزمونرا هییایی نقصو عود دارد و هییایینییارسییییایی

ر و دیگ ،های ویسییکانسییین، هوش وکسییلربندی کارتدسییته

 بیانگر وعودکه  دهندمیروانشیناختی نشان های عصیبآزمون

وانایی و ت ،پذیری شناختیدر حافره ف ال، ان طا  ییهانانقصی

م  کاتچوون، اش، . (36) اسیییت آنهاایجاد ارتباطات کلامی 

پرسیییتشیییگران افراد مشیییهور از  کنندبیان میهوران و میالتبی 

های شناختی کمتری برخوردار هستند و نمرات کمتری توانایی

 1همچنین مالتبی(. 39کنند )میهای شییناختی کسییب در آزمون

پذیری شیییناختی به عنوان ان طا کنند، می اذعانو همکیاران 

ی  توانایی شناختی برعسته با پرستش افراد مشهور همبستگی 

کننده بینیپیش ،پذیری شیییناختیمنفی دارد و نقص در ان طا 

ا از به نقمارگونه پرسیتش افراد مشییهور است )بی-مرزی حیطه

 کاتچوون و مالتبی نیز همبسیییتگیمارتین، کایانوس، م (. 31

صییی و شییا-پذیری شییناختی را با دو ب د اشییتیاقمنفی ان طا 

. (31)کردند  گزارش ،بیمارگونه پرسییتش افراد مشییهور-مرزی

توان در نرر داشت که نگرش افراطی نسبت به افراد در واقع می

 انگی دارند.رابطه تنگ با اب اد شناختی آنهامشهور و شیفتگی به 

همچنین نتایج مطال ات صیییورت گرفته، ارتباط سیییتایش 

هییای اعتمییاعی همچون پیچیییدگی لفییهؤافراد مشیییهور را بییا م

 (،33خودشییییفتگی و اسیییتثمییار دیگران ) (،31)  1اعتمییاعی

                                                           
1. Erotomania 

2. Neuropsychological profile 

3. Maltby et al 

4. Social complexity 

دهند. ( نشان می23(، تنهایی و خجالت )28فردی )مشکلات بین

کننیید، مطرح می کییاتچوون و همکییاراندر همین رابطییه میی 

افرادی کیه نمرات بیالیایی در مقییاس نگرش نسیییبیت به افراد 

ردی فآورند، از کیفیت پایین ارتباطات بیندست میه مشهور ب

ه . بدار و اضییطرابی دارندبرخوردار هسییتند و ت املات مشییکا

بییانی دیگر، پرسیییتش افراد مشیییهور مورد علیاقه با ترکیبی از 

اضیییر و ح ت املاتگذشیییته،  کیفیت پایین ارتباطات صیییمیمی

بر (. 28مرتبن است ) ،صمیمی در آینده هایپیوستگیانترار از 

 یابه عنوان پدیدهفردی همین اسیییاس، تحریف شیییناختی بین

تواند از شیییفتگی نوعوانان نسییبت به شییناختی و اعتماعی می

فراد بپذیرد و ارتباط پرستش ا تأثیرشان افراد مشهور مورد علاقه

 فردی متصور بود. مشهور را با تحریفات شناختی بین

به عنوان  مورد علاقه ت یامیا فرا اعتمیاعی با افراد مشیییهور

، شییهوربا افراد مهای مربوط به پیوسییتگی یکی دیگر از پدیده

 ردیفمتغیر دیگری اسیت که در رابطه با تحریفات شناختی بین

پدیده فرا اعتماعی به منرور توصیف و توان در نرر داشت. می

ای انهای رسهپیوسیتگی بین مااطبین رسیانه و شیاصیت تبیین

و مفهومی پرطرفدار برای پژوهشگران  (22اسیت )عنوان شیده 

(. در واقع، ایجاد توهم ارتباط چهره به 21) اسییتحوزه رسییانه 

های وسییایا ویژگیترین یکی از برعسییته 0چهره با اعراکننده

بین   6ارتبیاط عم ی اسیییت. این ارتبیاط چهره به چهره  اهری

ه شییود. بمااطب و مجری، پیوسییتگی فرا اعتماعی خوانده می

شوند و میربیانی دیگر، ب یی اوقات بازیگران با مااطبین روبه

 همچون آنهابا  9مسیییتقیمقرار دادن  خطیا  و بیا اسیییتفیاده از

ند که کنارتباط برقرار می ،گفتگویی شییاصییی و خصییوصییی

ا ب در این صورت .شوددهی از سوی مااطبین میموعب پاسخ

افزایش تنریم رفتییارهییای اعراکننییده، تمییایییا ماییاطییب برای 

از ت اما دادن  1این صییورت تایلییابد. دهی افزایش میپاسیخ

 شودمی شناختهفرا اعتماعی و ارتباط ت اما به عنوان و گرفتن، 

5. Performer 

6. Seeming face to face relationship 

7. Direct address 

8. Simulacrum 
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ت اما به است و  3ثررابطه متقابا مؤنبود  آنکه مشاصه اصلی 

توسیین اعراکننده  مهارقابا و ، 2طرفه،  یرعدلیصییورت ی 

شده در مورد ت اما فرا اعتماعی های انجامپژوهش(. 21) است

ماعی اعت-اب اد روانیدهند که این نوع درآمیاتگی با نشان می

رشد ، 1دهی هویت(، صورت20) 1ویت آرزوییبسیاری مانند ه

( مرتبن است که حاکی از نقش و 29تنهایی ) و (26) 0استقلال

ر داست. ای انههای رساهمیت ت اما فرا اعتماعی با شیاصیت

توانند به طور مشیییاصیییی با واقع، ت یاملیات فرا اعتمیاعی می

و موانع آن مرتبن   6هییای اعتمییاعی زنییدگی واق یپیوسیییتگی

ن پیشیییین بیانگر ای هایپژوهشبیاشییینید. مطال ه باند مطابق با 

موضیییوع اسیییت کیه ارتباطات فرا اعتماعی، مکما ارتباطات 

های اعتمیاعی زنیدگی واق ی هسیییتنید و نقش پرکننیده خلیا 

توان نقش و می(. بر همین اساس، 21کنند )اعتماعی را ایفا می

ت یامیا فرا اعتمیاعی بیا افراد مشیییهور را بر ارتبیاطات و  تیأثیر

 نوعوانان در نرر داشت.فردی تحریفات شناختی بین

پرستش افراد مشهور و ت اما توان متصور بود، در واقع می

ی هااتی کیه بر شییینیاختتیأثیراز طریق  آنهیافرا اعتمیاعی بیا 

ردی در فد، به ایجاد تحریفات شییناختی بیننگذارنوعوانان می

به پیامدهای منفی د نتواندر نهایت می هشیییوند کمی منجر آنها

ا ب. شییوندمنجر های اعتماعی درآمیاتگیدر سییطوح ماتلف 

توعه به گسترش روزافزون دسترسی به وسایا ارتباط عم ی و 

ه این اتی کتأثیرعلاقمندی نوعوانان به افراد مشیییهور، بررسیییی 

ی و فردتواننیید بر ارتبییاطییات بینهییای افراطی میشییییفتگی

فردی نوعوانان بگذارند، قابا توعه اسیییت. های بینشیییناخت

دم وعود مطییال ییاتی مشیییاص در مورد ارتبییاط همچنین عیی

درآمیاتگی افراطی بییا افراد مشیییهور و تحریفییات شییینییاختی 

در کند. فردی، اهمییت پژوهش حیاضیییر را دو چنیدان میبین

پرستش افراد مشهور و ت اما فرا اعتماعی با همین راسیتا نقش 

                                                           
1. Lack of effective reciprocity 

2. Nondialectical 

3. Wishful identification 

4. Identity formation 

5. Autonomy development 

6. Real-life social bonds 

هز اهمیت بسیییار حا، فردیتحریفات شییناختی بینتبیین در  آنها

دهی به این حاضر پاسخ پژوهش از هد  اساس همین بر. است

پرسییتش افراد مشییهور و ت اما فرا مسییوله اسییاسییی اسییت که 

تحریفیات شیییناختی تواننید تیا چیه حید می آنهیااعتمیاعی بیا 

  بینی کنند. را پیش فردیبین

 روش
ضر حاطرح پژوهش  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرکت

توصیفی و از نوع همبستگی است. عام ه آماری پژوهش شاما 

آموزان مدارس متوسطه دوره اول ناحیه دو شهر رشت در دانش

آموز دانش 388 بین آنها،که از  بود 3139-3131سال تحصیلی 

       با روش آموز پسر مقاطع هشتم و نهم دانش 388و  دختر

 انتاا  به عنوان نمونه مورد مطال ه گیری در دسترسنمونه

و سال(  36تا  31)مقطع تحصیلی)هشتم و نهم(، سن . شدند

آموزان، والدین و مسوولین مدرسه به عنوان رضایت دانش

کنندگان در نرر گرفته شدند. همچنین های ورود شرکتملاک

وعود اختلالات عسمانی و  شاماهای خروج از پژوهش ملاک

آموزان، دانش کننده قابا مشاهده، عدم رضایتروانی ناتوان

 بود. مسوولینو  ،والدین

 ب( ابزار

حمییامچی و : 9میقییییاس تحریفییات شییینییاختی بین فردی. 3

 فردی را برایمقییاس تحریفیات شیییناختی بین 1بویوکوزترک

ر های شناختی افرادی که دارزیابی تفکرات نام قول و تحریف

 33این مقیاس از . اندکردهارتبیاط با دیگران هسیییتند، طراحی 

، انترارات  یرواق ی از 3فردیگویه و سیییه زیرمقیاس طرد بین

شده است که  تشیکیا 33فردیو ادراک نادرسیت بین 38روابن

ای از کیاملا  ماالفم تا کاملا  موافقم گزینیه 0صیییورت لیکرت 

د. نمرات بییالییاتر در مقیییاس شیییودهی میدهی و نمرهپییاسیییخ

ای شناختی هفردی بیانگر وعود تحریفبینتحریفات شناختی 

7. Interpersonal cognitive distortions scale 

8. Hamamci & Büyüköztürk 

9. Interpersonal rejection 

2. Unrealistic relationship expectation 

11. Interpersonal misperception 
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حمامچی  نتایج مطال ه. استفردی بینهای بیشیتر در پیوسیتگی

ین های اههمبسیییتگی گویدهند که و بویوکوزترک نشیییان می

است و همبستگی سه عاما  13/8تا  28/8بین تست با نمره کا 

که حاکی از ارتباط پایین  اسیییت 30/8و  89/8بین با یکدیگر 

و  ،فردی، انترییارات  یرواق ی از روابنطرد بین سییییه عییامییا

ا هبا یکدیگر و استقلال و تمایز عاما فردیبینادراک نادرست 

حمامچی و بویوکوزترک پایایی مقیاس با در پژوهش اسیییت. 

فردی بین، زیرمقیاس 69/8روش آلفا کرونباخ برای کا مقیاس 

و ادراک نادرسیییت ، 66/8 یرواق ی از روابن ، انترارات 91/8

و همچنین با روش بازآزمایی برای  ؛11/8بیا یکدیگر  فردیبین

 فردی، انترارات  یرواق یطرد بینهای کا مقیاس و زیرمقیاس

 بیا یکدیگر به ترتیب فردیو ادراک نیادرسیییت بین ،از روابن

به منرور بررسیییی . به دسیییت آمد 91/8و  96/8، 98/8، 91/8

حمیامچی و بویوکوزترک بیه بررسیییی ارتباط وایی مقییاس، ر

فردی بییا ابزارهییای عقییاییید مقیییاس تحریفییات شییینییاختی بین

پرداختند. نتایج   1و تمایا ت ارض 2، افکیار خودکار3 یرمنطقی

ردی با فمناسب مقیاس تحریفات شناختی بین بیانگر همبسیتگی

( r=01/8)(، افکار خودکار r=01/8مقیاس تفکرات  یرمنطقی )

( بودند. به منرور تهیه شییواهد بیشییتر r=01/8و تمایا ت ارض )

 تفادههلی اسبرای روایی مناسب مقیاس، از پرسشنامه زندگی متا

. بر طبق نتایج، زوعین با اختلافات بیشتر، نمرات بالاتری در شد

(. در 3کردند )فردی کسییب میمقیاس تحریفات شییناختی بین

ه گان بپور رودسری و محمدزادباشییپور، ایران نیز اسیماعیا

سیینجی مقیاس تحریفات شییناختی های روانبررسییی مشییاصییه

فردی پرداختنیید. تحلیییا عییاملی مقیییاس بییه روش تحلیییا بین

 فردی،بین ، سیییه عاما طرد  1چرخش واریمیاک اکتشیییافی 

ا فردی ر بین نادرسییت ادراک و ،روابن از  یرواق ی انترارات

نتایج بیانگر روایی همزمان )همبستگی . همچنین استاراج کرد

یت فردی با مقیاس صفات شاصمقیاس تحریفات شیناختی بین

                                                           
1. Irrational beliefs 

2. Automatic thoughts 

3. Conflict tendency 

4. Varimax-rotated exploratory factor analysis  

5. Celebrity worship attitude-23 items 

های دفاعی( و روایی سازه )همبستگی مرزی و پرسشنامه سب 

هیا بیا نمره کا( مناسیییب مقیاس بود. نتایج آلفا بین زیرمقییاس

های طرد ( و زیرمقییاسα=10/8کرونبیاخ برای کیا مقییاس )

( α=12/8(، انترییارات  یرواق ی از روابن )α=93/8فردی )بین

نیز حاکی از ( α=13/8با یکدیگر ) فردیو ادراک نادرست بین

ردی فمقیاس تحریفات شیییناختی بینهمسیییانی درونی مطلو  

(. در مطیال یه حاضیییر، آلفا کرونباخ برای کا مقیاس 23یود )

فردی، انترییارات هییای طرد بینسو بیرای زییرمیقییییا 900/8

ر به با یکدیگ فردیو ادراک نادرسییت بین ، یرواق ی از روابن

 بدست آمد.  630/8و  608/8، 612/8ترتیب 

مقیاس  ؛0ایگویه21 -. مقیاس نگرش نسییبت به افراد مشییهور2

ز حد ا نگرش نسیبت به افراد مشیهور برای شیناسایی افراد بیش

 .تهیه و طراحی شده استبه افراد مشهور  9یا م تاد 6عذ  شده

 12از  مشهور متشکا افراد به نسبت نساه اصلی مقیاس نگرش

 شیییدهکاتچوون، لانگ و هوران  طراحی  گویه، توسییین م 

کاتچوون، لانگ و هوران همسانی درونی و روایی  اسیت. م 

این مقیاس گزارش  ایگویه 12همگرا مناسییبی را برای نسییاه 

ر دای، گویییه 12علییاوه بر نسیییاییه این مقیییاس (. 9) کردنیید

که هر  اسییت موعود نیز ایگویه 22ای و گویه 21های نسییاه

مورد مشییهور  اشییاا را نسییبت به  افراد، نگرش آنهای  از 

دست آمده، اعتیار و ه (. نتایج ب18) کنندارزیابی میشیان علاقه

 ای مقیاس نگرشگویه 22ای و گوییه 21هیای روایی نسیییایه

(. مقیاس نگرش 31دهند )مشییهور را نشییان می افراد به نسییبت

= 3ی )ابه صییورت لیکرت پنج گزینهنسییبت به افراد مشییهور 

گذاری دهی و نمره= کاملا  موافق( پاسیییخ0کیاملیا  مایالف تا 

 ، سه زیرمقیاسطی مطال اتشانمالتبی و همکاران (. 9)شیود می

داریم که در  من و دوسییتانم علاقهمثا: ) 1اعتماعی-سییرگرمی

گو ومان بحث و گفترابطه با کارهای فرد مشییهور مورد علاقه

من چنان ارتباطی با مثا: ) 3شیاصی-کنیم(، زیرمقیاس اشیتیاق

6. Absorbed 

7. Addicted 

8. Entertainment-social 

9. Intense-personal 
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گنجد( ام دارم که در کلمات نمیفرد مورد مشییهور مورد علاقه

اگر من آنقییدر مثییا: )  3بیمییارگونییه-و زییرمیقییییاس میرزی

ام را ملاقات کنم علاقه شیان  باشم که فرد مشهور موردخوش

و او از من چیزی  یرقییانونی باواهیید، احتمییالییا  آن را انجییام 

 وانعنخواهم داد( را برای مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور 

ای مقیاس گویه 21(. در  مطال ه حاضییر از نسییاه 33)کنند می

 ، اعتبار وصیییورت گرفته ماتلف هایاسیییتفاده شییید. پژوهش

 م  دهند.سوالی مقیاس را نشان می 21روایی مناسیب نسیاه 

هییای برای کییا مقیییاس و زیرمقیییاس کییاتچوون و همکییاران

ه بیمارگونه ب-و مرزی ،شیاصی-اعتماعی، اشیتیاق-سیرگرمی

کردند گزارش  01/8و  19/8، 99/8، 13/8ترتیب آلفا کرونباخ 

رای کرونباخ بآلفا  ریوی ، بیکر و ترولاک(. در مطیال یه 39)

، زیر 13/8اعتماعی -زیرمقیاس سیییرگرمی ،32/8کیا مقیاس 

بیمارگونه -و  زیرمقیاس مرزی 8،/13شاصی -مقیاس اشیتیاق

در پژوهش حاضیییر، آلفا کرونباخ (. 13) به دسیییت آمد 16/8

-اعتماعی، اشتیاق-سرگرمیهای سبرای کا مقیاس و زیرمقیا

 381/8، 161/8، 311/8به ترتیب  بیمارگونه-و مرزی ،شاصی

که حاکی از همسیییانی درونی مقیاس  آمدبه دسیییت  903/8و 

 .است

به منرور سیینجش  :2مقیاس ت اما فرااعتماعی با فرد مشییهور. 1

دهی ارتباطات فرا اعتماعی با اشاا  مشهور چگونگی شکا

  1توسییین کیاربران وسیییاییا ارتبیاط عم ی،  بوکارنی و براون

مقیاس ت اما فرا اعتماعی با فرد مشهور را طراحی کردند. این 

مقیییاس از سیییایر ابزارهییا و مطییال ییات مرتبن بییا ت ییاملییات فرا 

و آتر و  0، کول و لیت 1اعتمیاعی همچون رابین، پرس و پاول

ای هاسیتاراج شده است اما بر خلا  بیشتر مقیاس 6پالمگریین

نهییا محییدود بییه هییای فرا اعتمییاعی، تمربوط بییه پیوسیییتگی

های که بیشییتر ابزار های تلویزیونی نیسییت. درحالیشییاصیییت

مربوط به ارتباطات فرا اعتماعی برای سیینجش قدرت ت املات 

                                                           
1. Borderline-personal 

2. Celebrity parasocial interaction scale 

3. Bocarnea & Brown 

4. Robin, Perse & Powell 

انید، این مقیاس شیییدهفرا اعتمیاعی از طریق تلویزیون طراحی 

اعتماعی فراتر از تلویزیون را هم در بر دارد. مقیاس ت املات فرا

مشیییهور، ابزاری خودگزارشیییی و  ت یامیا فرا اعتماعی با فرد

سوال در مورد میزان توافق  28عاملی اسیت که متشیکا از ت 

 ستابا عملات مربوط به ت اما فرااعتماعی با اشاا  مشهور 

( 0( تا کاملا  موافقم )3و به صیییورت لیکرت از کاملا  ماالفم )

پایایی  انجام شده، شیود. مطال اتگذاری میدهی و نمرهپاسیخ

 38/8تا  18/8یاس را با آلفای کرونباخ در دامنه بین مناسییب مق

مقیییاس   9مرتبن بییا ملییاک دهنیید. همچنین رواییگزارش می

در  اشت اما فرا اعتماعی با فرد مشیییهور با توعه به کارآمدی

 ها نشییانبینی پیامدهای فرضییی، مناسییب اسییت. پژوهشپیش

ر به وهای مقیاس ت اما فرا اعتماعی با فرد مشهدهند، گویهمی

ییابی بیا افراد مشیییهور پرطرفیدار، قرارگرفتن در خوبی هوییت

های عم ی را و اشیییاا  در رسیییانه ،هام رض شیییاصییییت

ز کنند. روایی سیازه مقیاس نیز با توعه به استنتاج ابینی میپیش

باش اسییت. در مجموع ، رضییایت1متغیرهای  یرقابا مشییاهده

باط مقیاس ارت دهند کههای مقیاس نشان میتحلیا عاملی گویه

 ارتباطتواند به صیییورت روا، اعتماعی با فرد مشیییهور می فرا

(. آلفیا کرونبیاخ مقیاس 12گیری کنید )فرااعتمیاعی را انیدازه

ه ب 313/8ت اما فرا اعتماعی با فرد مشییهور در مطال ه حاضییر، 

 دهد. مناسب مقیاس را نشان می دست آمد که اعتبار

و اخذ مجوز از سیییازمان ها پ  از هماهنگی ج( روش اجرا:

با افراد مورد مطال ه  ،آموزش و پرورش ناحیه دو شییهر رشییت

 ابزارهای سییپ . شییدندگیری در دسییترس انتاا  روش نمونه

ردی فمقیاس تحریفات شییناختی بینمطال ه حاضییر متشییکا از 

و مقیاس ت اما  ،(9مقیاس نگرش نسیبت به افراد مشهور ) (،3)

منرور به. شیییداراهه  آنهابه ( 12فرا اعتمیاعی با فرد مشیییهور )

آموزان، دانش، ابتدا رضیییایت پژوهشرعیاییت نکات اخلاقی 

همچنین به  .شیییدعلیب  و مسیییوولین میدرسیییه ،والیدینشیییان

5. Cole & Leets 

6. Auter & Palmgreen 

7. Criterion related validity 

8. Unobserved variables 
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هش پژواز در هر لحره  کهاین امکان داده شییید  آموزاندانش

که تمایا داشیتند، انصیرا  دهند. به منرور اصیا رازداری، به 

اطمینان داده شید که اطلاعات حاصا از پژوهش به  افراد نمونه

صیییورت گروهی مورد تحلییا قرار خواهد گرفت و اطلاعات 

گیری، محرمیانه خواهد ماند. در انتها نمونه کیاملیا  شیییانفردی

و  ،تری در مورد موضیییوع، روشکاما شیییفاهی توضییییحات

و مسییوولین مدرسییه  ،آموزان، والدیندانشاهدا  پژوهش به 

ای حاوی توضییییحاتی در رابطه با دفترچه آنهابیه  داده شییید و

  شد.پرستش افراد مشهور و پیامدهای آن اهدا 

 هایافته
متغیرهای پژوهش مربوط به  توصیفی هایشاخص 3 عدول در

این عیدول، ت اما فرا نتیایج گزارش شیییده انید. بیا توعیه بیه 

(، اشیییتیاق =139/8r(، سیییرگرمی اعتماعی )=120rاعتماعی )

و پرستش  ،(=109/8r(، مرزی بیمارگونه )=192/8r)شیاصی 

بطه را فردیتحریفات شییناختی بین( با =131/8rافراد مشییهور )

 دارند.  83/8داری در سطح م نی مثبت

 

 متغیرهای پژوهش همبستگی ماتریس: 1دولج

9 8 7 6 5 4 3 2 1 SD متغیر میانگین  

        3 91/21  29/01 فرا اعتماعیت اما    3 

       3 8/188** 02/1  13/21  2 سرگرمی اعتماعی 

      3 8/992** 8/923** 31/38  10/21  1 اشتیاق شاصی 

     3 8/982** 8/661** 8/611** 88/1  16/1  1 مرزی بیمارگونه 

    3 8/183** 8/318** 8/322** 8/131** 19/22  63/63  0 پرستش افراد مشهور )کا( 

   3 8/136** 8/330** 8/129** 8/131** 8/213** 38/0  13/21  6 طرد در روابن 

  3 8/112** 8/101** 8/121** 8/230** 8/161** 8/139** 11/0  29/21  9 انترارات  یرواقع بیبانه 

 3 8/216** 8/181** 8/101** 8/693** 8/191** 8/908** 8/668** 63/1  19/9  1 سو  ادراک 

3 8/103** 8/123** 8/931** 8/131** 8/109** 8/111** 8/139** 0/120** 69/3  86/06 فردی )کا(تحریفات شناختی بین   3 

 

 از وعوانانن فردیتحریفات شیییناختی بین بینی پیش برای

 ونرگرسی ت اما فرا اعتماعی و پرسیتش افراد مشهور، از روی

متغیر  ولا گام در شدکه استفاده گام به گام صورت به چندگانه

 سیییرگرمی اعتماعی، درگام دوم گام ت اما فرا اعتماعی، در

 و در ،مرزی بیمارگونه چهارم گام اشییتیاق شییاصییی، در سییوم

 یدارم نی و شده م ادله وارد پرسیتش افراد مشیهور پنجم گام

 تحلیا نتایج 2 عدول در کردند. حفظ گام پنج طی را خود

  است.  شده گزارش رگرسیون
 

 نبیپیش متغیرهای بر فردیتحریفات شناختی بین رگرسیون آماری هایمشخصه و واریانس رگرسیون، تحلیل مدل خلاصه :2جدول

2AR 2R R P F 
میانگین مجموع 

 مجذورات
df 

مجموع 

 مجذورات

 هاشاخص

 مدل
 گام

399/8 31/8 12/8 883/8 60/11 
33/1169 

31/99 

3 

331 

33/1169 

36/30292 

 رگرسیون

 باقیمانده
3 

313/8 33/8 11/8 883/8 31/21 
81/3119 

36/90 

2 

339 

31/1692 

33/31360 

 رگرسیون

 باقیمانده
2 

311/8 28/8 11/8 883/8 10/36 
31/3211 

80/96 

1 

336 

13/1912 

11/31386 

 رگرسیون

 باقیمانده
1 

319/8 23/8 10/8 883/8 16/32 
13/311 

32/96 

1 

330 

09/1930 

93/31111 

 رگرسیون

 باقیمانده
1 

228/8 21/8 13/8 883/8 28/32 
99/133 

83/91 

0 

331 

10/1101 

11/31318 

 رگرسیون

 باقیمانده
0 

 بین: ت اما فرا اعتماعی: متغیر پیش3گام

 ت اما فرا اعتماعی، سرگرمی اعتماعی :بینپیش متغیر: 2 گام
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 ت اما فرا اعتماعی، سرگرمی اعتماعی، اشتیاق شاصی :بینپیش متغیر: 1 گام

 ت اما فرا اعتماعی، سرگرمی اعتماعی، اشتیاق شاصی، مرزی بیمارگونه :بینپیش متغیر: 1 گام

 ت اما فرا اعتماعی، سرگرمی اعتماعی، اشتیاق شاصی، مرزی بیمارگونه، پرستش افراد مشهور :بینپیش متغیر: 0 گام

 

 گرفت نتیجه توان ، می2عدول در مندرج نتایج اسبراسیی

 ایمتغیرهیی روی از فردیتحریفییات شییینییاختی بین تبیین در

 واریییان  از 2R=13/8 بینپیش متغیرهییای بین، مجموعپیش

 متغیرهییای ی نی ،کننییدمی بینیپیش و تبیین را ملییاک منغیر

 بیینت را فردیتحریفات شییناختی بین نمره درصیید 01 بینپیش

 درصیید، سییرگرمی اعتماعی 31ت اما فرا اعتماعی  .کنند می

و  23 درصد، مرزی بیمارگونه 28 درصید، اشیتیاق شاصی 33

تحریفات شناختی  تغییرات درصد از 21پرسیتش افراد مشیهور 

 برای شیییده مشیییاهده F میزان. کنندمی بینیپیش را فردیبین

 نشان یافته این .است م نادار 883/8 سطح در بینپیش متغیرهای

 نیبیپیش به قادر دارم نی صییورت به متغیر 0 این که دهد می

 ضییرایب ، نیز1عدول  در .هسییتند فردیتحریفات شیناختی بین

 دارییم ن بررسی و شده استاندارد و نشده استاندارد رگرسیون

 .اندشده گزارش ضرایب این
 

 بینپیش متغیرهای روی فردیشناختی بینتحریفات  گام به گام رگرسیون ضرایب :3جدول

 معناداری b ß tخطای استاندارد  B متغیرها/شاخص ها

 883/8 13/21 - 13/3 22/11 عرض از مبدا

 831/8 11/2 29/8 81/8 38/8 ت اما فرا اعتماعی

 883/8 21/1 31/8 11/8 09/8 سرگرمی اعتماعی

 881/8 81/1 31/8 10/8 11/8 اشتیاق شاصی

 882/8 33/1 60/8 08/8 09/8 بیمارگونهمرزی 

 881/8 83/1 18/8 13/8 26/8 پرستش افراد مشهور

 

ت اما فرا اعتماعی بر تحریفات اثر ، 1بیا توعیه بیه عیدول

دار م نی 80/8( مثبت و در سییطح =29/8ß) فردیشییناختی بین

 فردینبیسییرگرمی اعتماعی بر تحریفات شییناختی اثر  ،اسییت

(31/8ß= مثبت و در سییطح )تیاق اشییاثر  ،اسییتدار م نی 83/8

( مثبت و در =31/8ß) فردیشیاصی بر تحریفات شناختی بین

مرزی بیمارگونه بر تحریفات اثر  ،اسییتدار م نی 83/8سییطح 

دار م نی 83/8( مثبت و در سییطح =60/8ß) فردیشییناختی بین

ناختی شپرستش افراد مشهور بر تحریفات اثر همچنین  ، واست

در  ؛استدار م نی 83/8( مثبت و در سطح =18/8ß) فردیبین

واقع، ت یامیا فرا اعتمیاعی و اب یاد پرسیییتش افراد مشیییهور با 

انگر همبستگی مثبت دارند که نش فردیتحریفات شیناختی بین

آن اسییت هرچه قدر میزان ت اما فرا اعتماعی و اب اد پرسییتش 

بیاشییید، میزان تحریفات افراد مشیییهور در دانش آموزان بیالیا 

 فرد بالا خواهد بود و برعک . فردیشناختی بین

 گیریبحث و نتیجه
ارتباط تحریفات شیییناختی پژوهش حاضیییر به منرور بررسیییی 

در  نهاآو ت اما فرا اعتماعی با  ،پرستش افراد مشهور فردی،بین

 مدارس اول دوره نهم و هشتم مقاطع پسر و دختر آموزاندانش

 3139-3131ناحیه دو شیهر رشیت در سیال تحصیلی متوسیطه 

و  پرستش افراد مشهوردست آمده، ه . بر طبق نتایج بشیدانجام 

ردی فی بینبیا تحریفات شیییناخت آنهیات یامیا فرا اعتمیاعی بیا 

ر و پرستش افراد مشهوهمچنین دارند.  همبستگی مثبت م نادار

بینی پیشقادر به  به صییورت م نادار  آنهات اما فرا اعتماعی با 

 فردی هستند که حاکی از نقش و اهمیتتحریفات شناختی بین

شییییفتگی و ت یامیا فرا اعتمیاعی بیا افراد مشیییهور در ایجییاد، 

وعوانان ندر فردی و گسترش تحریفات شناختی بین ،دارینگه

 است. 



 و همکاران رضا شباهنگ                                                                                 پرستش افراد مشهورفردی بر اساس بینی تحریفات شناختی بینپیش 

392 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

6
، شماره 
3

، بهار 
3131

 

پرسییتش افراد مشییهور به عنوان شیییفتگی نسییبت به افراد 

ای ( با طیف گسترده9)گونه مشیهور و بروز رفتارهای وسواس

( که از این 9-31تواند در ارتباط باشییید )از پیامدهای منفی می

عاتی توانند از عمله موضوفردی میبین تحریفات شیناختی بین

. ثر از شییفتگی و پرستش افراد مشهور قرار گیرندأباشیند که مت

(، میی  36فوعی، احمیید و تیاکشییییتییا )(، 30لوی )تحقیقیات 

و  ( و مارتین31(، مالتبی و همکاران )39) کاتچوون و همکاران

( گویای این مسیییوله هسیییتند که پرسیییتش افراد 31همکاران )

های شییناختی همبسییتگی دارد و نقص در اب اد لفهؤمشییهور با م

ت. توان در نرر داششناختی را در پرستشگران افراد مشهور می

همچنین بیا در نرر گرفتن این موضیییوع که شییییفتگی با افراد 

(، 31پیچیدگی اعتماعی ) ونمشیییهور بیا اب یاد اعتمیاعی همچ

(، 28فردی )(، مشکلات بین33خودشیفتگی و استثمار دیگران )

توان اذعان ( ارتباط تنگاتنگی دارد، می23تنهیایی و خجیالت )

اد در ایج یتواند عاملی مهمداشت که پرستش افراد مشهور می

عتماعی ا-ختیای شییینافردی که پدیدهتحریفات شیییناختی بین

بدین صییورت که این شیییفتگی افراطی به افراد  باشیید؛ ،اسییت

تحریفات  ای ازدامنه مشیییهور منجر بیه ایجیاد و البته نگهداری

 ودشییییفردی مشیییناختی در نوعوانان در رابطه با ت املات بین

ها و اهدا  ارتباطات بر کیفیت، مشییاصییهبدین صییورت که 

در رابطه  آنهاهای شییناختهای و نوعوانان و انترارات، نگرش

ه تواند منجر بمیو در نتیجیه  گیذاردمی تیأثیربیا این ت یاملیات 

منفی بسیییاری در اب اد ماتلف گردد. مطال ه حاضییر پیامدهای 

تاهیدکننده  (28کاتچوون و همکاران )م هم راسییتا با پژوهش

آن  هایاین موضوع است که پرستش افراد مشهور و زیرمقیاس

ه فردی نوعوانان همبسیییتگی دارند کناختی بینبا تحریفات شییی

این همبسیتگی با افزایش سطوح شیفتگی به افراد مشهور مورد 

ییابد و همچنین پرسیییتش افراد مشیییهور و افزایش می ،علیاقیه

-اعتماعی، اشییتیاق-های آن متشییکا از سییرگرمیزیرمقیاس

 بینی تحریفاتبیمیارگونیه قیادر به پیش-و مرزی ،شیییاصیییی

 فردی نوعوانان هستند. شناختی بین

همچنین ت اما فرا اعتماعی با افراد مشییهور به عنوان دیگر 

ین ارتباط بپرسیییتش افراد مشیییهور و به م نای  اپدیده مشیییابه ب

موضییوع  (،22)ای نهاهای رسییمااطبین رسییانه و شییاصیییت

ردی فدیگری اسیییت کیه در رابطیه با تحریفات شیییناختی بین

در نرر گرفتن مطال ات صییورت نوعوانان باید متصییور بود. با 

گرفتییه در مورد ت ییامییا فرا اعتمییاعی و نقش آن در هویییت 

( و 26دهی هویت، رشییید اسیییتقلال )(، صیییورت20آرزومند )

( باید ت اما فرا اعتماعی با افراد مشهور را به عنوان 29تنهایی )

اقع ختی نوعوانان موثر وتواند بر تحریفات شناای که میپدیده

( که بر 21باند ) پژوهشاشیییت. هم راسیییتا با رر دشیییود، در ن

شیییباهت ارتباطات فرا اعتماعی و ت املات دنیای واق ی تاکید 

هییای فرا اعتمییاعی را بییه عنوان مکمییا پیوسیییتگی وداشیییت 

برد، نتیایج مطال ه ارتبیاطیات اعتمیاعی زنیدگی واق ی نیام می

رو نشیییان داد که ت املات فرا اعتماعی همچون پرسیییتش پیش

تگی فردی نوعوانان همبسور با تحریفات شناختی بینافراد مشه

فردی را توانیید تحریفییات شییینییاختی بینم نییاداری دارد و می

رسییتش چون ارتباط پاین موضییوع هم تبیینبینی کنند. در پیش

ت فردی، باید ا هار داشافراد مشیهور با تحریفات شیناختی بین

 ه از طریقکیه ت املات فرا اعتماعی با افراد مشیییهور مورد علاق

هیا، منجر بیه بیه وعود آمدن هیا و نگرشبر  شییینیاخیت تیأثیر

 . شودمیتحریفاتی شناختی در رابطه با ارتباط با دیگران 

ا پرستش افراد مشهور و ت امبر طبق نتایج پژوهش حاضر، 

اط در ارتب اعتماعیدو ب د شیییناختی و با  آنهافرا اعتمیاعی با 

و ت اما فرا اعتماعی با در واقع پرسییتش افراد مشییهور  هسییتند.

 و همبستگی م ناداری دارد با تحریفات شیناختی نوعوانان آنها

 وانانفردی در نوعتحریفیات شییینیاختی بینبینی قیادر بیه پیش

سییطوح پرسییتش افراد مشییهور و بدین م نا که افزایش  هسییتند؛

 ردیفافزایش تحریفات شناختی بین، آنهات اما فرا اعتماعی با 

ا بکاهش سیییطوح پرسیییتش و ت اما و در مقابا را در پی دارد 

تحریفات شیییناختی مرتبن با سیییطوح  کاهش ،افراد مشیییهور

بییه بیییانی دیگر، شیییود. را موعییب می فردیتی ییاملییات بین

ای هدرآمیاتگی افراطی با افراد مشییهور با توعه به مشییاصییه
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شییان منجر به ایجاد، نیافتنیحدودی دسییت خا ، آرمانی و تا

در مورد  ایشیییدههای تحریفشیییناختتشیییدید و نگهداری 

چگونگی های دوسییتان، اهدا  دوسییتی و دوسییتان، مشییاصییه

شیییود کیه در نتیجه این ت یامیا بیا دوسیییتیان در نوعوانیان می

شییده، مشییکلاتی در ت املات و ارتباطات های تحریفشییناخت

یی استفاده از راهبردها در نتیجه آید.فردی آنان به وعود میبین

و ت اما فرا اعتماعی با افراد مشهور مورد  کاهش پرستشبرای 

ردی فتحریفات شناختی بینتوانند در کاهش سیطوح می علاقه

و در نتیجیه کیاهش پیامدهای منفی آن در سیییطوح  نوعوانیان

ماتلف شییینیاختی، رفتیاری، هیجیانی، عاطفی، فیزیولو ی ، 

 موثر واقع شود.  ،اعتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی

شییناختی نیز های روشحدودیتمخی پژوهش حاضییر با بر

مواعه بوده است. محدود بودن نمونه مورد مطال ه به دامنه سنی 

آوری اطلاعات ابزارهای عمع منحصر بودنو تحصیلی خا ، 

، و عدم اسیییتفاده از روش های خودگزارشییییپرسیییشییینامه به

ها بوده اسییت. در گیری تصییادفی از عمله این محدودیتنمونه

ها و همچنین با مطال ات اتی با رفع این محدودیتاین راسیییتیا 

تواننیید بییه تر میانجییام مطییال ییات طولی و مقط ی گسیییترده

دهی هرچه بیشتر نتایج به دست آمده کم  کنند و ما را ت میم

 در دسترسی به ی  مدل ساختاری مناسب یاری کنند.

وز مستقا و با مج صورت بهاعرای این مطال ه  :قدردانی و تشککر

رسیییمی اداره آموزش و پرورش ناحیه دو رشیییت با شیییماره مجوز 

انجییام شییییده اسییییت.  31/83/3139بییه مورخ  319/13916/1982

و کادر ، والدین، انآموزدانشتمامی  از بدین وسییییله نویسیییندگان

 که در پژوهش حاضییر مشارکت داشتند،اداری و آموزشیی مدارس 

 کنند.می قدردانی

مناف ی  ادتی گونه هیچ نویسیندگان برای پژوهش این: منافع تضاد

 است.ه شداست و نتایج آن به صورت شفا  بیان  نداشته به دنبال
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