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 چکیده
منظور توضیح چگونگی ارتباط طرفداران با افراد مشهور مطرح شده اسـت  در ایـ    به  مفهوم تعامل فرااجتماعی

توانند در سطوح مختلف درآمیختگی فرااجتمـاعی متفـاوب باشـند       بی ، اعتبار منبع و گسستگی فرااجتماعی می
 ناحیـۀ  اول دورۀ متوسـطۀ  مـدار   آمـواان   پژوهش شـامل دانـش  ای، جامعۀ آماری   مقایسهدر ای  مطالعۀ علی ـ  

آمــوا درتــر و پســر بــا روش   دانــش 200اا ایــ  بــی ،   بــود 1399ـــ1398 تحصــیلی ســال در رشــت شــهر یــ 
مقیا  تعامل فرااجتماعی با فـرد مشـهور،    ااها،   آوری داده  منظور جمعبه  گیری در دستر  انتخاب شدند   نمونه

افزار ا  پـی ا  ا     وسیلۀ نرمبه  ها  مقیا  اعتبار منبع، و مقیا  گسستگی فرااجتماعی استفاده شد  تحلیل داده
دهنـد نوجوانـان بـا سـطح       نتایج نشان مـی  چندمتغیری انجام گرفت  واریانس تحلیل با استفاده اا روش 24نسخۀ 

 فرااجتمـاعی  تعامـل  پایی  سطح با شان در مقایسه با نوجوانان  فرااجتماعی با افراد مشهور مورد عالقهباالی تعامل 
شان، نمراب بـاالتری در اعتبـار منبـع و گسسـتگی فرااجتمـاعی رسـد رردنـد  طبـ            عالقه مورد مشهور افراد با

شـان قالـل     عالقـه  بـرای افـراد مشـهور مـورد    ها، در سطوح باالی تعامل فرااجتماعی، نوجوانان اعتبار ایادی   یافته
وجـوی   هستند و در وارـنش بـه گسسـتگی، رفتارهـا و احساسـاب پـس اا گسسـتگی بیشـتری هم ـون جسـت          

دهندۀ اهمیت اعتبـار منبـع و گسسـتگی فرااجتمـاعی      رنند  پژوهش حاضر نشان  اطالعاب و ناراحتی را تجربه می
 با افراد مشهور موردعالقه است   گیری و ماندگاری تعامل فرااجتماعی  در شکل

 تعامل فرااجتماعی، اعتبار منبع، گسستگی فرااجتماعی، نوجوانان  :های کلیدی واژه
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Abstract 

Parasocial interaction is a concept used to explain how fans interact with celebrities. 

Meanwhile, source credibility and parasocial breakup can be different in distinct 

levels of parasocial interaction. In this causal-comparative study, the statistical 

population of the study consisted of high school students in the district one of Rasht 

city during the academic year of 2019-2020. Among them, 200 male and female 

students were selected by convenience sampling method. In order to collect data, the 

Celebrity Parasocial Interaction Scale (Bocarnea & Brown, 2007), Source 

Credibility Scale (Ohanian, 1990), and Parasocial Breakup Scale (Cohen, 2003) 

were used. Data were analyzed by SPSS24 software using multivariate analysis of 

variance. The results indicate adolescents with high level of parasocial interaction 

with their favorite celebrities got higher scores in source credibility and parasocial 

breakup compared to adolescents with low level of parasocial interaction with their 

favorite celebrities (p < 0/01). According to the results, at high levels of parasocial 

interaction, adolescents place a high value on their favorite celebrities and 

adolescents also experience more post breakup feelings and behaviors such as 

seeking information and discomfort in response to breakup. The present study 

highlights the importance of source credibility and parasocial breakup in 

development and maintenance of parasocial interaction with favorite celebrity. 

Keywords: adolescents, parasocial breakup, parasocial interaction, source 

credibility. 
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 مقدمه
ــهور  ــراد مش ــروا، اف ــای ام ــده 1در دنی ــه پدی ــته   ب ــای فرهنگــی برجس ــده  ه ــدیل ش ــد   ای تب ان

روا بـه روا در حـال گسـترش اسـت      3مشـهور ( و فرهنـ  افـراد   2018، 2)جانتیواساررجی
( 2014، 5(  درواقع، فرهن  مشهوریت اهمیت بسیاری یافته است )رشـمور 2013، 4)دریسنز

، 6رنند ره بسیار متـثرر اا افـراد مشـهور هسـتند )پنفولـد       هایی اندگی می  و مردم در فرهن 
ها   صی هستند ره نگرشرند، افراد مشهور اشخا  ( بیان می2017و همکاران ) 7(  هافم 2004

 8شـود  در همـی  رابطـه، اسـترنهیمر      وسیلۀ بخشی اا اعضای جامعه تقلید میبه  ها  و افکار آن
شـود رـه توسـر گروهـی اا       رند ره افراد مشهور به اشخاصـی گفتـه مـی     ( اظهار می2015)

( نیـز در تعریـف   2001) 9شده هستند  روج  ها شنارته  شوند و برای آن  ها شنارته می  غریبه
رنـد     تثریـد مـی   10افراد مشهور بر تثریرگذاری ای  دستۀ راص اا افراد بر هوشیاری جمعـی 

، 11مزیت تعـاملی های راصی هم ون   درواقع افراد مشهور اشخاصی هستند ره دارای مزیت
و همکــاران،  15هســتند )رــرام  14و مزیــت قــانونی 13، مزیــت اقتصــادی12مزیــت هنجــاری

راصـی دارنـد    16سـاای هنجـاری    یـانی دیگـر، ایـ  دسـته اا افـراد قـدرب فعـال       (  به ب2007
هـا و رفتارهـای اعضـای      بـر دانـش، نگـرش   تواننـد    ( ره مـی 2011و همکاران،  17)لیندنبرگ

هـایی هسـتند رـه امکـان       (  نوجوانـان ااجملـه گـروه   2014، 18جامعه تثریر بگذراند )اورگان
بیشــتر اســت  بــا توجــه بــه رشــد هویــت و وجــود  هــا   درآمیختگــی بــا افــراد مشــهور در آن

( و هم نی  درنظـر  1399، و همکاران الدینی رمالهای راص هویتی در نوجوانان )  مشخصه

                                                                                                                                        
1.  Celebrities 

2.  Juntiwasarakij 

3.  Celebrity culture 

4.  Driessens 

5.  Cashmore 
6.  Penfold 

7.  Hoffman 
8.  Sternheimer 

9.  Rojek 
10.  public consciousness 
11.  interactional privilege 

12.  normative privilege 

13.  economic privilege 

14.  legal privilege 

15.  Kurzman  
16.  norm-activating power 
17.  Lindenberg 
18.  O’Regan 
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(، پیوســتگی بیشــتر 2001و همکــاران،  1گــرفت  تثریرگــذاری هــویتی افــراد مشــهور )مــالتبی
توجیه است  درواقـع،   ا قابله  شان و تثریرپذیری بیشتر آن  نوجوانان با افراد مشهور مورد عالقه

و  4)فریلینـ   3یا یادگیری اجتماعی 2ای  راستا با نظریاتی هم ون نظریۀ یادگیری مشاهده هم
عنوان دوست، الگو و حتی معشوقه )هورتـون و  به  توانند  (، افراد مشهور می2011همکاران، 

ستگی بیشتر را موجد یابی نوجوانان مؤرر واقع و پیو  ( بر هویت و فرایند هویت1956، 5وهل
( 2017و همکـاران )  6های بسیاری هم ون مطالعۀ گلیسـون   شوند  موضوعی ره در پژوهش

)گـری  و آدام ـ    7گی رانویـه ـی اا دلبستـ ـعنوان نوعبه  ده است و حتی اا آنـبه آن اشاره ش
 شود    ( نام برده می1990، 8پرایس

ااجمله مفاهیم بسـیار مهمـی اسـت رـه در مطالعـاب مربـوط بـه         9تعامل فرااجتماعی
صـورب پیوسـتگی   بـه   شـود  تعامـل فرااجتمـاعی    ارتباط بـا افـراد مشـهور بـه آن اشـاره مـی      

شود )هورتون و وهـل،    ای تعریف می  رسانه   بی  مخاطد و شخصیت 10چهرۀ ظاهری به چهره
طرفـۀ تجسـمی بـا افـراد مشـهور و       های فرااجتماعی اتصاالب ی   (  درواقع، پیوستگی1956

ــانه  ــخاص رس ــتند )  اش ــونیگلای هس ــاران،  س ــتی و   2017و همک ــر دوس ــد رواب ــه مانن ( ر
رانوادگی، با درآمیختگی، صمیمت، همدلی و همدردی همـراه اسـت  بـدی  صـورب رـه      

شـوند )هورتـون و     دهنده و دوست درنظر گرفته می  منزلۀ مدل، مشاور، تسلیبه  افراد مشهور
هـای ارتباطـاب فرااجتمـاعی      رسد بسـیاری اا مشخصـه    طور رلی به نظر میبه  ( 1956 وهل،

رـه رابـی  و    طـور  همـان (  1398، مجـد  امیـری و  طـالبی شـبیه بـا تعـامالب اجتمـاعی اسـت )     
ــ  ــا   م ــی 1987) 11ه ــار م ــی    ( اظه ــاعی م ــاط فرااجتم ــد، ارتب ــزۀ    رنن ــ  غری ــد اا ی توان
برای تشکیل دلبستگی با دیگـران فـارا اا مسـافت و دوری اا افـراد، نشـئت       12دوستانه  انسان

تواننـد تعامـل فرااجتمـاعی را هم ـون تعامـل اجتمـاعی        بگیرد  به بیانی دیگر، مخاطبان مـی 

                                                                                                                                        
1.  Maltby 
2.  observational learning 

3.  social learning 

4.  Fryling 
5.  Horton & Wohl 

6.  Gleason 

7.  secondary attachment 

8.  Greene & Adams-Price 

9.  Parasocial interaction 

10.  Seeming face to face relationship 

11.  Rubin & McHugh 
12.  Altruistic human instinct 
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واقعی تجربه رنند  بدی  صورب ره توجه، آگاهی، تطاب  و احسـا  عمـل در ارتبـاط بـی      
رـوانی عامـل ایربنـایی آن      ود ره فرایند رودرار ذهـ  ش  مخاطبان و افراد مشهور نمایان می

منزلۀ نـو  راصـی اا   به  (  درواقع، پیوستگی فرااجتماعی2011، 1است )هارتم  و گلدهورن
 و فرهنگـی  اجتمـاعی،  جسـمانی،  شـنارتی،  تواند با ابعاد رفتـاری،   درآمیختگی اجتماعی می

بسـیار ایـاد پدیـدۀ فرااجتمـاعی و      ای در ارتباط باشد ره حاری اا اهمیت  اقتصادی گسترده
 های مرتبر با آن است    لزوم بررسی مؤلفه

موضــو  مهمـی اسـت رـه در درآمیختگـی فرااجتمــاعی      2در ایـ  بـی ، اعتبـار منبـع    
شـباهن  و همکـاران،   تـوان درنظـر داشـت )     شـان مـی   نوجوانان با افراد مشـهور موردعالقـه  

هــای متفــاوب و درمــورد نویســندگان   امینــهطــور رلــی تعریــف اعتبــار در بــه   الــف(1398
رنند اعتبار هر فردی ناشی   ( مطرح می1981) 3رراسکی و یان   مختلف، تفاوب دارد  م 

شـوند     اا ادراک دیگران اا اعتبار فرد اسـت  افـراد مشـهور نیـز اا نظـر اعتبـار ارایـابی مـی        
لـف اعتبـار افـراد مشـهور     درواقع، مخاطبان و طرفداران همواره در حال ارایابی سطوح مخت

رند ره اعتبار افراد مشهور ناشی اا   ( بیان می1990) 5(  اوریف2017، 4هستند )چان  و چو
نـام  بـه   ( مفهـومی 1990) 6هاست  در همـی  راسـتا، اوهانیـان     داوری مخاطبان اا مقبولیت آن

شدۀ افراد مشهور  ای بودن ادراک  رند ره به جذابیت، اعتماد و حرفه  اعتبار منبع را مطرح می
رسد ره افراد مشهور بـا اعتبـار     ( طی مطالعۀ رود به ای  نتیجه می1990اشاره دارد  اوهانیان )

و  7  گلداسـمیت هسـتند  تـر   و جـذاب  تـر   رننـده   دیـ ترغبیشتر، اا جاند مخاطبان و بیننـدگان  
اجتمـاعی و  رنند، اعتبار عاملی مهم در نگهـداری ارتباطـاب فرا    ( مطرح می2000همکاران )

 8(، شـرام و هـارتم   2011اجتماعی با افراد مشهور اسـت  مطالعـاب هـارتم  و گلـدهورن )    
ج( نیز تثییدرنندۀ نقش اعتبار در تعامـل فرااجتمـاعی   1398( و شباهن  و همکاران )2008)

 تر است   های مشخص  با افراد مشهور است  موضوعی ره البته نیاامند بررسی
ــاعی  ــتگی فرااجتم ــدۀ     9گسس ــاتی پدی ــینۀ مطالع ــه در پیش ــری اســت ر ــوم دیگ مفه

                                                                                                                                        
1.  Hartmann & Goldhoorn 
2.  source credibility 

3.  McCroskey & Young 
4.  Chung & Cho 

5.  O’Keefe 
6.  Ohanian 
7.  Goldsmith 
8.  Schramm & Hartmann 
9.  Parasocial breakup 
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رورد  مبنای اصلی ای  مفهوم بر ای  موضـو  اسـتوار اسـت رـه بـا        فرااجتماعی به چشم می
های فرااجتماعی و اجتماعی بـه هـم، گسسـتگی در تعـامالب       های پیوستگی  توجه به شباهت

هـای هیجـانی و رفتـاری      رـنش توانـد وا   فرااجتماعی نیز هم ون قطع ارتباطاب اجتماعی مـی 
 ( مفهوم گسستگی فرااجتمـاعی را 2003) 1همراه با گسستگی را به همراه داشته باشد  روه 

منظور توضیح قطع پیوستگی فرااجتماعی مطرح رـرد رـه دربرگیرنـدۀ هیجانـاب پـس اا      به 
رننـد    ( اذعـان مـی  2006) 4اسـت  ایـال و رـوه     3و رفتارهای پس اا گسسـتگی  2گسستگی

 رفتارهـا و هیجانـاب   بـه  شـبیه  فرااجتمـاعی ،  های  گسستگی به هیجانی و رفتاری های  نشوار
 5اسـت  بانـد و رـالورب    اجتمـاعی  ارتباطاب در صمیمی دوستان با پیوستگی قطع به مربوط

 قطـع  دالیـل  همـان  بـا  تواننـد   فرااجتمـاعی مـی   های  رنند ره گسستگی  ( نیز مطرح می2014)
دهــد شــدب   ( نشــان مــی2004دهنــد  نتــایج مطالعــۀ رــوه  ) رخ چهــره بــه چهــره ارتباطــاب

ــی   ــاعی م ــی فرااجتم ــاعی و       درآمیختگ ــتگی فرااجتم ــدب گسس ــم در ش ــاملی مه ــد ع توان
( طـی پـژوهش رـود بـه ایـ  نتیجـه رسـید رـه         2016) 6های همراه با آن باشـد  هـو    وارنش

اسـت رـه عـواملی     هـای فرااجتمـاعی    ای اساسی در پیوستگی  گسستگی فرااجتماعی ، مؤلفه
تواننـد گسسـتگی فرااجتمـاعی را منجـر شـوند  هم نـی  هـو          مثل رسوایی افراد مشهور مـی 

دهد رـه در صـورب قطـع شـدن تعامـل فرااجتمـاعی قـوی، گسسـتگی           ( گزارش می2016)
توانـد    فرااجتماعی شدیدتری رخ رواهد داد  بر همـی  اسـا ، گسسـتگی فرااجتمـاعی مـی     

شان باشد رـه البتـه     رااجتماعی نوجوانان با افراد مشهور مورد عالقهموضوعی مهم در تعامل ف
هـایی در گسسـتگی فرااجتمـاعی      تر است  بدی  مفهوم رـه چـه تفـاوب     نیاامند بررسی دقی 

 نوجوانان با سطوح متفاوب درآمیختگی فرااجتماعی وجود دارد   
مختلـف تعامـل   رو ایـ  اسـت رـه در سـطوح       مجمو ، سؤال اصلی مطالعـۀ پـیش  در

شــان، چــه ســطوحی اا اعتبــار منبــع و   فرااجتمــاعی نوجوانــان بــا افــراد مشــهور مــورد عالقــه
شــود  بــدی  مفهــوم رــه آیــا ارتبــاط بــی  ســطح تعامــل    گسســتگی فرااجتمــاعی دیــده مــی

شــده و گسسـتگی فرااجتمــاعی مسـتقیم اســت و     فرااجتمـاعی و سـطوح اعتبــار منبـع ادراک   
شـان دارنـد، اعتبـار      ااجتماعی بیشـتری بـا افـراد مشـهور مـورد عالقـه      نوجوانانی ره تعامل فر

                                                                                                                                        
1.  Cohen 

2.  Post breakup feelings 

3.  Post breakup behaviors 

4.  Eyal & Cohen 
5.  Bond & Calvert 
6.  Hu 
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 شــان در نظــر دارنــد و در صــورب گسســتگی اا   بیشــتری بــرای افــراد مشــهور مــورد عالقــه
ای ره در مطالعاب   دهند یا ریر  مسئله  ها، عواطف و رفتارهای پس اا گسستگی نشان می  آن

 توانـد اطالعـاب مفیـدی     ای مـی   پژوهشـی مقایسـه  پیشی  به آن پردارته نشده اسـت و انجـام   
 گیــری و مانــدگاری   در رابطــه بــا اهمیــت اعتبــار منبــع و گسســتگی فرااجتمــاعی در شــکل 
ــی  عــدم وجــود مطالعــه    ای مشــخص در دارــل   تعــامالب فرااجتمــاعی فــراهم رنــد  هم ن

چنـدان  رشور در رابطه بـا تعـامالب فرااجتمـاعی نوجوانـان، اهمیـت پـژوهش حاضـر را دو       
و  سـون یگلمنزلـۀ گروهـی بسـیار تثریرپـذیر اا افـراد مشـهور )      به  رند  در واقع، نوجوانان  می
گرفتـه   هـای اریـر صـورب     ( در پـژوهش 1990؛ گـری  و آدام ـ پـرایس،    2017کاران، ــهم

انـد  درمجمـو ، هـدز اا      درمورد تعامالب فرااجتماعی در دارل رشور، نادیده گرفته شده
تعامـل    ییفرااجتمـاعی در سـطوح بـاال و پـا     یاعتبار منبع و گسستگ ۀسیمقا، رو  مطالعۀ پیش

است تا بـا فـراهم آوردن اطالعـاتی در     نشافرااجتماعی نوجوانان با افراد مشهور مورد عالقه
ــار ادراک  ــاوب اعتب ــورد ســطوح متف ــاوب    م ــزان متف شــده و گسســتگی فرااجتمــاعی در می
اعتبـار منبـع و    تیـ اهمشـان،    افـراد مشـهور موردعالقـه    درآمیختگی فرااجتماعی نوجوانان با

نوجوانـان نمایـان   فرااجتمـاعی   بتعـامال  یو ماندگار یرگیفرااجتماعی در شکل یگسستگ
 شود   

 

 روش
 مـدار   آمـواان   ای، جامعـۀ آمـاری پـژوهش شـامل دانـش       ایسهـی ـ مقـ  ـدر ای  مطالعـۀ علـ  

 200اا ای  بی ،   بود 1399ـ1398 تحصیلی سال در رشت شهر ی  ناحیۀ اول دورۀ متوسطۀ
گیری در دسـتر  انتخـاب شـدند       آموا درتر و پسر مقاطع هشتم و نهم با روش نمونه  دانش

(  مقطـع  2007و همکـاران،   1محاسبه شد )فالول G*Powerافزار  حجم نمونه با استفاده اا نرم
ب جـدی جسـمانی و   سـال(، عـدم وجـود مشـکال     16تـا   14تحصیلی )هفتم تا نهـم(، سـ  )  

شـنارتی   آموای(، تحت درمان جسمانی یا روان  شنارتی )بررسی پروندۀ سالمت دانش روان
دهـی   دهی رامل، پاسخ منزلۀ مالک ورود و هم نی  عدم پاسخبه  نبودن و رضایت شخصی
بـه   دهی با تعلل بسیار، عدم تمایـل بـه ادامـۀ مشـاررت در پـژوهش      تصادفی قابل فهم، پاسخ

 ک رروج درنظر گرفته شدند  منزلۀ مال

                                                                                                                                        
1.  Faul 
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 ابزارها
 (2007) 2و بـراون  بورـارنی  :CPIS)1مشـهور    فـرد  فرااجتماعی با تعامل . مقیاس1

مقیا  تعامل فرااجتماعی با فرد مشهور را با هدز ارایابی پیوستگی فرااجتماعی با افـراد  
برمبنـای سـایر   اند  ایـ  مقیـا      شان طراحی ررده  رنندگان  مشهور موردعالقه توسر دنبال

ابزارهای سنجش درآمیختگی فرااجتماعی و هم نی  درنظـر گـرفت  مطالعـاب مـرتبر بـا      
تعامالب فرااجتماعی تهیه شده است  مقیا  تعامـل فرااجتمـاعی ابـزاری رودگزارشـی و     

 مخـالفم  رامالً اا لیکرب صورببه  گویه تشکیل شده است و 20اا  ت  عاملی است ره
گرفتـه،   هـای صـورب    پـژوهش   شود  می گذاری  نمره و دهی پاسخ( 5) موافقم رامالً تا( 1)

گرفتـه،   دهند  در مطالعاب صورب  سنجی مناسد مقیا  را گزارش می های روان  مشخصه
گـزارش شـده اسـت رـه      90/0تـا   80/0پایایی مقیا  با استفاده اا آلفـای ررونبـاخ بـی     

یـا  نیـز بـا توجـه بـه توانـایی       مق 3حاری اا همسانی درونی مناسد است  روایـی ضـابطۀ  
یـابی و قرارگـرفت  در     بینی پیامدهای مـرتبر بـا تعامـل فرااجتمـاعی هم ـون هویـت        پیش

های جمعی، مطلوب است  روایـی سـااۀ مقیـا       ها و اشخاص در رسانه  معرض شخصیت
، قابل 4تعامل فرااجتماعی با فرد مشهور نیز با توجه به استنتاج اا متغیرهای غیرقابل مشاهده

ب( پایـایی  1398(  در ایران، شـباهن  و همکـاران )  2007قبول است )بورارنی و براون،   
دهنـد  در    ( مقیا  را بـا اسـتفاده اا ضـرید آلفـای ررونبـاخ گـزارش مـی       94/0مناسد )

بـه   91/0، تعامل فرااجتمـاعی بـا فـرد مشـهور     ا یمقپژوهش حاضر، آلفای ررونباخ رل 
 دست آمد  

شـده    اعتبار منبع با هدز سنجش اعتبار ادراک مقیا  :SCS)5منبع  ار . مقیاس اعتب2
 15 ( طراحـی شـده اسـت  ایـ  مقیـا ، ابــزاری     1990اا جانـد مخاطـد توسـر اوهانیـان )    

و جـذابیت   7شـده   ، اعتمـاد ادراک 6شـده   بـودن ادراک   ای  رفـه ای است ره سـه جنبـۀ ح    گویه
ای، پاسـخ    گزینـه  7دهنـدگان بـر روی یـ  پیوسـتار       گیـرد  پاسـخ    را دربر می 8شده  ادراک

                                                                                                                                        
1.  celebrity parasocial interaction scale 
2.  Bocarnea & Brown 
3.  criterion related validity 

4.  unobserved variables 

5.  source credibility scale  
6.  perceived expertis 

7.  perceived trustworthiness 

8.  perceived attractiveness 
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سـنجی   های مطلوب روان  دهند ره نمراب بیشتر بیانگر اعتبار بیشتر است  اوهانیان ویژگی  می
و روش  2، تحلیـل تثییـدی  1دهـد  اوهانیـان اا تحلیـل عامـل ارتشـافی       مقیا  را گزارش مـی 

هـای   حـاری اا تمـایز ایرمقیـا    هـا    اسـتفاده رـرد  یافتـه    3ماتریکس چندصفت ـ چندروش 
مناسد مقیـا  اعتبـار    بستگی همشده بود  هم نی    ادراک جذابیت و اعتماد بودن،  ای   حرفه

منبع با ابزارهای استفادۀ شخصی، هدیه دادن و سایر ابزارهای سـنجش اعتبـاد بیـانگر روایـی     
ــاخ، پ    ــا اســتفاده اا آلفــای ررونب ــی  ب ــان هم ن ــود  اوهانی ــا  ب ــایی مناســد مناســد مقی ای

دهد  در مطالعۀ شـباهن  و    گزارش می 90/0تا  88/0ها و رل مقیا  را در دامنۀ   ایرمقیا 
را  854/0و  857، 642/0، 873/0الف( به ترتید ضـرید آلفـای ررونبـاخ    1398همکاران )

شـده    شـده و جـذابیت ادراک   شـده، اعتمـاد ادراک    ای بـودن ادراک   برای نمرۀ رـل، حرفـه  
های پژوهش حاضر نیز حاری اا همسانی درونی مناسد مقیا  اعتیـار    ند  یافتهگزارش ررد

 ( α=  88/0منبع در پژوهش حاضر بود )
ای   مقیـا  گسسـتگی فرااجتمـاعی وسـیله     :PBS)4. مقیاس گسستگی فرااجتمـاعی   3

ای و   های رسـانه   رنندگان در صورب گسستگی اا شخصیت  های دنبال  برای ارایابی وارنش
هـای    های بـی  پیوسـتگی    ( با درنظر گرفت  شباهت2003مشهور موردنظرشان است  روه  )

های   های فرااجتماعی و هم نی  بررسی ابزارهای سنجش گسستگی  اجتماعی و درآمیختگی
ارتباط اجتماعی در دنیای واقعی، مقیـا  گسسـتگی فرااجتمـاعی را طراحـی رـرد  مقیـا        

)مثـل   5احساسـاب پـس اا گسسـتگی   گویه اسـت رـه    13گسستگی فرااجتماعی متشکل اا 
 6هیجـانی، گـم رـردن ونـاراحتی( و رفتارهـای پـس اا گسسـتگی         پذیری، بی  تنهایی، آسید

های دیگر فرد موردعالقه، مشاهدۀ تکرار برنامه، یـافت  شخصـیت مـورد      )مثل مشاهدۀ برنامه
ه هـر طریقـی( را دربـر    وجوی اطالعاب، تالش برای تعامل و پیگیـری بـ   عالقۀ دیگر، جست

گذاری مقیـا  گسسـتگی فرااجتمـاعی بـر روی یـ  پیوسـتار پـنج          دهی و نمره دارد  پاسخ
هـای   ( است ره نمراب بیشـتر بیـانگر وارـنش   5( تا رامالً درست )1ای اا رامالً غلر )  گزینه

سـنجی حاصـل    های مطلوب روان  (، مشخصه2003گسستگی بیشتر است  در مطالعۀ روه  )

                                                                                                                                        
1.  exploratory factor analysis 

2.  confirmatory analysis 
3.  multitrait-multimethod matrix 
4.  Parasocial Breakup Scale 

5.  post breakup feelings 

6.  post breakup behaviors 
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مقیـا  گسسـتگی    بسـتگی  هـم وه  روایی سااۀ قابل قبول مقیا  را اا طری  بررسی رشد  
( 2003دهـد  هم نـی  رـوه  )     ( گـزارش مـی  r=58/0فرااجتماعی بـا مقیـا  فرااجتمـاعی )   

(  در α=85/0رنـد )   همسانی درونی مقیا  را با استفاده اا آلفای ررونباخ، مناسد بیان مـی 
گـزارش   895/0الف( همسـانی درونـی مقیـا  را    1398)دارل رشور شباهن  و همکاران 

رو نیز مقیا  گسستگی فرااجتمـاعی اا همسـانی درونـی مناسـبی بـر        رردند  در مطالعۀ پیش
 ( α=  91/0)روردار بود 
 

 روند اجرای پژوهش
 200هــا و ارــذ مجــوا اا ادارۀ رــل آمــواش و پــرورش اســتان گــیالن،    پــس اا همــاهنگی

پسر مقاطع هشتم و نهم دورۀ اول مدار  متوسطۀ ناحیۀ ی  شهر رشت آموا درتر و   دانش
گیری در دستر  انتخاب شـدند  در طـول پـژوهش، همـواره مبـانی ارالقـی         با روش نمونه

( رعایـت شـد  پـس اا    2013، 1منطب  با اصول ارالقی هلینسـکی )انجمـ  جهـانی بهداشـت    
اجتماعی با فرد مشهور، مقیا  اعتبار منبع و مقیا  تعامل فراها با استفاده اا   آوری داده  جمع

و بـا   24افـزار ا  پـی ا  ا   نسـخۀ      وسـیلۀ نـرم  بـه   هـا   مقیا  گسستگی فرااجتمـاعی داده 
 چندمتغیری تحلیل شدند  واریانس تحلیل استفاده اا روش

 

 ها  یافته
افراد مشـهور   آمواان با و بدون تعامل فرااجتماعی با  میانگی  و انحراز استاندارد سنی دانش

درصد پسر بودند  اا نظر  35درصد درتر و  65بود   76/15±82/0و  09/15±58/0به ترتید 
درصـد   8درصـد رارشناسـی و    34درصـد دیـملم،    57آمـواان نیـز     تحصیالب والدی  دانش

درصد ت   63آمواان،   رارشناسی ارشد و باالتر بودند  اا نظر تعداد فراندان رانوادۀ دانش
هــای   شـارص  1درصـد ســه و بیشـتر بودنـد  در جــدول     10درصـد دو فرانــد و   27فرانـد،  

هـا گـزارش     توصیفی متغیرهای پژوهش اعم اا میانگی  و انحراز معیـار بـه تفکیـ  گـروه    
( بـرای  K-S Zشده است  هم نی  در ای  جدول نتـایج آامـون رـالموگروز ـ اسـمیرنف )     

 اند   بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش گزارش شده

                                                                                                                                        
1.  World Medical Association 
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 (n=200های توصیفی و نتایج بررسی نرمال بودن توایع متغیرهای پژوهش )  شارص   1جدول 
سطوح باالی تعامل  

 فرااجتماعی با افراد مشهور
سطوح باالی تعامل   

 فرااجتماعی با افراد مشهور
  

 میانگین متغیرها
انحراف 
 معیار

 K-S Zآمارة  انحراف معیار میانگین
سطح 

 داری  معنا  
 08/0 05/0 08/5 54/42 86/8 07/72 تعامل فرااجتماعی 

 تـــــــذابیـــج
 شده   ادراک    

90/25 48/4 31/20 24/5 05/0 06/0 

 06/0 05/0 26/5 57/18 74/3 33/25 شده  ادراک   اعتماد
ــه ــودن   حرفــ ای بــ
 شده  ادارک

75/26 62/3 36/20 90/4 04/0 07/0 

 06/0 04/0 42/8 21/60 41/8 12/76 اعتبار منبع )رل(
ــتگی  گسســــــــــ

 فرااجتماعی  
26/35 28/6 33/23 24/9 05/0 05/0 

 

برای تمامی متغیرهـای   رالموگروز ـ اسمیرنف آامون  Z، آمارۀ 1باتوجه به جدول 
توان نتیجه گرفت ره توایـع متغیرهـا نرمـال      دار نیست  بنابرای  می  پژوهش در دو گروه معنا

اسـت  بـرای مقایسـۀ اعتبـار منبـع و گسسـتگی فرااجتمـاعی در سـطوح بـاال و پـایی  تعامــل           
ــان   ــا افــراد مشــهور مــورد عالقــه در نوجوان اا تحلیــل واریــانس چنــدمتغیری فرااجتمــاعی ب

موردآامـون قـرار    هـای آن   فـرض  راهه استفاده شد  قبل اا ارالۀ نتایج ای  آامون، پـیش  ی 
هـا    گرفت  برای بررسی همگنی واریانس متغیرهای پژوهش اا آامون لون استفاده شد  یافته

هـای    آامون لون جهـت بررسـی همگنـی واریـانس متغیرهـا در گـروه       Fنشان داد ره آمارۀ 
(  بـرای  p>05/0دار نیست )  اعتبار منبع و گسستگی فرااجتماعی معنا پژوهش برای متغیرهای

بـارس   Mهـا اا آامـون     بررسی همگنـی مـاتریس روواریـانس متغیرهـای وابسـته در گـروه      
، P>05/0)دار نیست   ( معنا72/36بارس )  آامون ام Fها نشان داد ره آمارۀ   استفاده شد  یافته

82/1=F ) توان نتیجه گرفت رـه مـاتریس روواریـانس متغیرهـای وابسـته در دو        بنابرای  می
 هــا اا   داری رابطــه بــی  متغیــر    بــرای بررســی مفروضــۀ ررویــت یــا معنــاگــروه برابــر اســت

بارتلـت    هـا نشـان داد رـه آمـارۀ مجـذور رـی        آامون مجذور ری بارتلت استفاده شد  یافتـه 
داری   هـای پـژوهش رابطـۀ معنـا      دار است  بنـابرای  بـی  متغیـر     معنا 01/0( در سطح 35/572)

 وجود دارد 
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 آامون تحلیـل واریـانس چنـدمتغیری مربـوط بـه اعتبـار منبـع و گسسـتگی فرااجتمـاعی در         نتایج    2جدول 
 های پژوهش  گروه               

 اندازة اثر داری  معنا  سطح  df خطا F Df آماره آزمون
 ارر پیالیی

 المبدای ویلکز
 ارر هاتلین 

 روی تری  ریشه بزرگ

05/0 
04/0 
28/1 
28/1 

90/49 
90/49 
90/49 
90/49 

5 
5 
5 
5 

194 
194 
194 
194 

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

56/0 
56/0 
56/0 
56/0 

 

 هـا    تحلیل واریانس چنـدمتغیری بررسـی تفـاوب گـروه     F، آمارۀ 2با توجه به جدول 
بنـابرای    ( > 001/0p)دار اسـت    معنـا  01/0در اعتبار منبع و گسستگی فرااجتماعی در سطح 

داری   گروه در اعتبار منبـع و گسسـتگی فرااجتمـاعی تفـاوب معنـا     توان گفت ره بی  دو   می
درصد واریانس مربوط به ارتالز  56دهد،   نشان میآمده نیز  دست به وجود دارد  اندااۀ ارر

یـ  اا    ها در ردام  برای بررسی اینکه گروه بی  دو گروه ناشی اا ارر متغیرهای وابسته است 
راهـه    نتـایج تحلیـل واریـانس یـ      3وب دارنـد در جـدول   متغیرهای وابسته با یکدیگر تفـا 

 گزارش شده است 
 

 ها در اعتبار منبع و گسستگی فرااجتماعی    راهه تفاوب گروه  نتایج تحلیل واریانس ی     3جدول 

 MS Fخطا MSگروه SSخطا SSگروه متغیر
دار  معنا  سطح

 ی
 اندازة اثر

 24/0 001/0 67/65 79/23 40/1562 39/4710 40/1562 شده  ادراک  جذابیت 

 35/0 001/0 31/109 90/20 88/2284 62/4138 88/2284 شده  ادراک   اعتماد

ای بودن   حرفه
 شده  ادارک

60/2041 79/3685 60/2041 61/18 67/109 001/0 35/0 

 47/0 001/0 70/178 82/70 40/12656 15/14023 40/12656 اعتبار منبع  کل(

گسستگی 
 فرااجتماعی

24/7116 35/12371 24/7116 48/62 89/113 001/0 36/0 

 
شــده،  شــده، اعتمــاد ادراک بــرای جــذابیت ادراک F، آمــارۀ 3بــا توجــه بــه جــدول 

دار   معنـا  01/0شده، اعتبار منبع رل و گسستگی فرااجتماعی در سـطح   ای بودن ادراک  حرفه
داری وجـود    گروه در ای  متغیرها تفاوب معنا ها نشانگر آن هستند ره بی  دو  است  ای  یافته

درصـد اا تغیـراب    24دسـت آمـده بیـانگر ایـ  اسـت رـه       بـه   (  اندااۀ ارـر p<001/0دارد )
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درصــد اا تغیــراب  35شــده،  درصــد اا تغیــراب اعتمــاد ادراک 35شــده،  جــذابیت ادراک
درصـد اا تغیـراب    36درصد اا تغیراب اعتبـار منبـع رـل و     47شده ،  ای بودن ادراک  حرفه

  ناشی اا تغییراب دو گروه استگسستگی فرااجتماعی 
 

 گیری  بحث و نتیجه
 پـایی   و بـاال  سطوح فرااجتماعی در گسستگی و منبع اعتبار منظور مقایسهبه  پژوهش حاضر

نوجوانان انجام شد  بدی  منظـور، تعـدادی    در عالقه مورد مشهور افراد فرااجتماعی با تعامل
ناحیۀ یـ  شـهر   متوسطۀ  مدار  اول دورۀ نهم و هشتم آمواان درتر و پسر مقاطع  اا دانش

رو درصـدد    بررسی شـدند  درواقـع، مطالعـۀ پـیش     1399ـ1398مسال تحصیلی ـت در نیـرش
فرااجتمـاعی بـا سـطوح تعامـل     دهی به ای  سؤال بود ره آیـا اعتبـار منبـع و گسسـتگی      پاسخ

شان ارتباط دارد یا ریر  بـدی  معنـا رـه در      فرااجتماعی نوجوانان با افراد مشهور مورد عالقه
ای بودن   سطوح متفاوب تعامل فرااجتماعی، آیا ادراک نوجوانان اا جذابیت، اعتماد و حرفه

سستگی اا افـراد مشـهور   های نوجوانان به گ  شان و هم نی  وارنش  افراد مشهور مورد عالقه
تـوان اذعـان     هـای پـژوهش حاضـر مـی      شان متفاوب است یا ریر  براسـا  یافتـه    مورد عالقه

شـان،    داشت ره در سطوح متفاوب تعامل فرااجتماعی نوجوانان با افراد مشهور مـورد عالقـه  
 شده و گسستگی فرااجتماعی متفاوب است     اعتبار منبع ادراک

ت و فرهن  افراد مشهور به مساللی برجسـته در دنیـای امـروا    افراد مشهور، مشهوری
(  درواقع، افراد مشهور دارای چنـان  2014؛ رشمور، 2018ی، واساررجیجانتاند )   تبدیل شده

صورب مشخص بـر افکـار و رفتارهـای اعضـای جامعـه مـؤرر       به  توانند  نفوذی هستند ره می
شـان،    هـای هـویتی    به تحول هویت و ویژگـی (  نوجوانان با توجه 2014واقع شوند )اورگان، 

و  سـون یگلتوانند بسیار متثرر اا افراد مشهور قـرار بگیرنـد )    هایی هستند ره می ااجمله گروه
(  در ای  بی ، تعامل فرااجتماعی مؤلفۀ بسیار 1990؛ گری  و آدام ـ پرایس،  2017همکاران، 

شـود  موضـوعی رـه در      اشـاره مـی  مهمی است ره درمورد پیوستگی با افراد مشهور بـه آن  
بسیاری اا مطالعاب پیشی  بر آن تثرید شده اسـت  بـه بیـان سـاده، تعامـل فرااجتمـاعی نـو         

( رـه  2017 ،و همکـاران  سـون یگلای اسـت )   راصی اا پیوسـتگی بـا افـراد مشـهور و رسـانه     
اعتبار (  در ای  بی ، 1956هایی هم ون صمیمیت و همدلی دارد )هورتون و وهل،   مشخصه

ای هستتد ره در رابطه با تعامـل فرااجتمـاعی     منبع و گسستگی فرااجتماعی متغیرهای برجسته
 توان درنظر داشت     می
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( و جـذابیت، اعتمـاد و   1990منزلـۀ مقبولیـت )اوریـف،    بـه   در رابطه با اعتبار منبـع، 
العاب گلداسـمیت  (، هم راستا با مط1990شدۀ افراد مشهور )اوهانیان،   ای بودن ادراک  حرفه

 و شـباهن   و( 2008) هـارتم   و شـرام  ،(2011) گلدهورن و هارتم  ،(2000) و همکاران
ــی    (الــف1398) همکــاران ــایج پــژوهش حاضــر حــاری اا وجــود ارتبــاطی مشــخص ب ، نت

گذاری افراد مشهور اسـت  بـه بیـانی دیگـر       های فرااجتماعی و چگونگی اراش  درآمیختگی
شـده، افـراد مشـهوری رـه       ( درمـورد اعتبـار منبـع ادراک   1990اوهانیـان ) منطب  با دیـدگاه  

هـا    تـری بـا آن    شوند، تعامل فرااجتماعی عمیـ    تر ادراک می  ای  تر، بااعتمادتر و حرفه  جذاب
تر هستند  درواقـع، بایـد بیـان رـرد رـه        رننده  رنندگان، ترغید  گیرد و برای دنبال  برقرار می

های نزدیکی به افراد مشـهور اسـت رـه تفـاوب در سـطوح آن بـا         شارص اعتبار هم یکی اا
سطوح متفاوب تعامل فرااجتماعی یا افراد مشهور مرتبر اسـت  در همـی  راسـتا، بـر اسـا       
نتایج پژوهش حاضر باید بر ایـ  نکتـه تثریـد رـرد رـه نوجوانـان بـا سـطوح بـاالی تعامـل           

شدۀ باالیی را بـرای افـراد مشـهور      اعتبار ادراک شان،  فرااجتماعی با افراد مشهور مورد عالقه
شـده نسـبت بـه      توان متصور بود ره افزایش اعتبـار ادراک   شان در نظر دارند  می  مورد عالقه

تدریج به افـزایش درآمیختگـی فرااجتمـاعی نوجوانـان بـا افـراد       به  ،  افراد مشهور موردعالقه
با باالرفت  پیوستگی فرااجتمـاعی، نوجوانـان    شود  هم نی   شان منجر می  مشهور مورد عالقه

شـان، بـه تـدریج اعتبـار بیشـتری        به واسطۀ احسا  نزدیکی بیشتر به افراد مشهور موردعالقه
هـا    شوند تا جایی ره حتی نسبت بـه اشـتباهاب آن    شان قالل می  برای افراد مشهور موردعالقه

هــا دارنـد )شــباهن  و    غیرانتقــادی بـه آن شــوند و همـواره نگــرش مثبـت و     تفــاوب مـی  بـی 
 ب(  1398همکاران، 

هم نی ، گسستگی فرااجتماعی موضو  دیگری بـود رـه در مطالعـۀ حاضـر بـه آن      
ــوه  )  ــد  ر ــه ش ــه 2003پردارت ــا  نظری ــی    ( براس ــورد درآمیختگ ــی  درم ــای پیش ــای   ه ه

ارتباطــاب  هــای فرااجتمــاعی و  هــای اساســی تعامــل  فرااجتمــاعی و درنظــر گــرفت  شــباهت
ای رــه   اجتمـاعی در دنیــای واقعـی، مفهــوم گسسـتگی فرااجتمــاعی را مطـرح رــرد  پدیـده     

هـای پـژوهش حاضـر      دربرگیرندۀ هیجاناب و رفتارهای گسستگی فرااجتماعی اسـت  یافتـه  
( 2014(، باند و رـالورب ) 2006(، ایال و روه  )2004؛ 2003تثییدرنندۀ مطالعاب روه  )

هـای ارتباطـاب فرااجتمـاعی و      دی  معنا ره بـا درنظـر گـرفت  شـباهت    ( است  ب2016و هو )
هــای هیجــانی   ســری وارــنش اجتمــاعی، در تعــامالب فرااجتمــاعی نیــز گسســتگی بــه یــ 

هـای رفتـاری     هیجانی و ناراحتی و هم نی  وارنش پذیری، بی  تنهایی، آسیدگسستگی مثل 
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شود  به  میمنجر دوبارۀ ارتباط وجوی اطالعاب و تالش برای پیگیری  گسستگی مثل جست
شـان برقـرار     بیانی دیگر، نوجوانان وقتی پیوند فرااجتماعی عمیقی با افراد مشهور موردعالقـه 

رنند رـه در    رنند، سطوح باالیی اا صمیمیت، نزدیکی، همدلی و همدردی را تجربه می  می
رفتـاری شـدیدتری را بـه    نتیجۀ آن گسستگی در ای  سطح اا ارتباط، پیامـدهای هیجـانی و   

همراه دارد  بر همی  اسا ، در سطوح متفاوب تعامل فرااجتماعی نوجوانان با افـراد مشـهور   
هـای هیجـانی و رفتـاری      شان، سطوح متفاوتی اا گسستگی فرااجتماعی )وارنش  مورد عالقه

با افـراد   شود  درواقع، وقتی درآمیختگی فرااجتماعی نوجوانان  همراه با گسستگی( تجربه می
تـدریج نوجوانـان احسـا  نزدیکـی و صـمیمیت      به  یابد،  شان افزایش می  مشهور موردعالقه

شـود قطـع ارتیـاط      رننـد رـه موجـد مـی      شان ادراک مـی   بیشتری با افراد مشهور موردعالقه
هـای هیجـانی     وارـنش تر باشد و   ها دردناک  فرااجتماعی با افراد مشهور مورد عالقه برای آن

هـای رفتـاری     هیجانی و ناراحتی و هم نی  وارنش  پذیری، بی تنهایی، آسیدگی مثل گسست
وجوی اطالعاب و تـالش بـرای پیگیـری دوبـارۀ ارتبـاط نشـان دهنـد          گسستگی مثل جست

شدۀ ایـاد بـرای افـراد مشـهور       ره اعتبار ادراک طور همانتوان اذعان داشت ره   هم نی  می
شـان منجـر     فرااجتماعی نوجوانان با افـراد مشـهور موردعالقـه   مورد عالقه به گسترش ارتباط 

رند، سطوح باال گسستگی فرااجتمـاعی نیـز     شود و ماندگاری درآمیختگی را تضمی  می  می
اا طری  برانگیخت  هیجاناب و رفتارهای پـس اا گسسـتگی، مـانع اا رـاهش درآمیختگـی      

ه درنتیجه آن تعامل فرااجتماعی نوجوانان شود ر  شان می  نوجوانان با افراد مشهور موردعالقه
 یابد    ماند و راهش نمی  شان رابت باقی می  با افراد مشهور مورد عالقه

رند ره ارتباط بی  تعامـل    درمجمو ، نتایج پژوهش حاضر ای  موضو  را روش  می
است و ارتباطاب  بستگی همفرااجتماعی، اعتبار منبع و گسستگی فرااجتماعی فراتر اا روابر 

هـای پـژوهش     تر باشـند  هم نـی  براسـا  یافتـه      تواند بسیار عمی   ای  عوامل با یکدیگر می
توان اذعان داشت ره تعامالب فرااجتماعی در نوجوانان برجسته اسـت و سـطوح     حاضر، می

دسـت آمـده   بـه   شـود  در مجمـو  و طبـ  نتـایج      متفاوب آن در گروه نوجوانـان دیـده مـی   
وان بیان ررد ره اعتبار منبع و گسستگی فرااجتماعی عواملی مـؤرر در سـطوح متفـاوب    ت  می

 شان است    تعامالب فرااجتماعی نوجوانان با افراد مشهور مورد عالقه
هـایی هم ـون وضـیعت اجتمـاعی و وضـیعت رـانوادگی         رو، مؤلفه  در مطالعۀ پیش

به ای  موضو  ره آیا وضیعت اجتمـاعی  دهی  رنترل نشد  مطمئناً انجام مطالعاتی برای پاسخ
تواننـد بـر     )مثل سطح اجتماعی پایی ( و وضیعت رانوادگی )وضـیعت آشـفتۀ رـانواده( مـی    
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شدب تعامالب فرااجتمـاعی نوجوانـان و در نتیجـۀ آن بـر سـطوح اعتبـار منبـع و گسسـتگی         
ثریر عوامـل  فرااجتماعی تثریر بگذارند یا ریر، بسیار راربردی است  هم نی  عدم بررسـی تـ  

های دیگر پژوهش بـود رـه مطالعـاب     شنارتی هم ون س  و جنسیت اا محدودیت  جمعیت
تری را فراهم رنند  بدی  مفهـوم رـه آیـا      توانند با بررسی ای  موارد، اطالعاب دقی   آتی می

رننـد  بـه     نوجوانان با سنی  مختلف سطوح متفاوتی اا درآمیختگی فرااجتماعی را تجربه می
رسد با افزایش س  و تکامل هویت، راهش درپیوستگی فرااجتماعی با افراد مشـهور    ینظر م

دیده شود  یا آنکه آیا نوجوانان دو جنس سـطوح درآمیختگـی فرااجتمـاعی متفـاوتی را بـا      
رنند  عدم توجه به ماهیت افراد مشـهور مـورد عالقـۀ      شان تجربه می  افراد مشهور موردعالقه
توانند مواردی مثـل سـ ،     های دیگر پژوهش بود  مطالعاب آینده می  نوجوانان اا محدودیت

جنسیت، حرفه، نو  موفقیت، ملیت، اعتقاداب و تاریخ ۀ اندگی افراد مشـهور موردعالقـۀ   
نوجوانان را بررسی رنند  هم نی  توجـه بـه ماهیـت مثبـت یـا منفـی تعـامالب فرااجتمـاعی         

شـود در    موضـو  دیگـری اسـت رـه پیشـنهاد مـی       شـان،   نوجوانان با افراد مشهور موردعالقه
مطالعاب بعدی به آن پردارته شود  بدی  معنا رـه تعامـل فرااجتمـاعی بـرای نوجوانـان چـه       

شود مدارالتی بـرای رـاهش تعامـل      تواند به همراه داشته باشد  پیشنهاد می  پیامدهایی را می
انـان اا اعتبـار افـراد    ادراک نوجوفرااجتماعی افراطی بـا افـراد مشـهور اا طریـ  دسـتکاری      

شــان صــورب بگیــرد  هم نــی  بررســی ایــ  موضــو  رــه آیــا رــاهش   عالقــهمشــهور مورد
توانـد جـدایی     های هیجانی و رفتاری گسستگی اا طری  ارالۀ مدارالتی رـاص مـی    وارنش

 فرااجتماعی اا افراد مشهور را تسهیل رند یا ریر، بسیار مفید است   
صورب مستقل و با مجـوا رسـمی ادارۀ آمـواش و پـرورش     به  لعهای  مطا :قدردانی

وسـیله اا    انجـام شـده اسـت  بـدی      937/28130/3701ناحیۀ یـ  رشـت بـا شـماره مجـوا      
 شود  آمواانی ره در اجرای ای  پژوهش مشاررت داشتند قدردانی می  دانش
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