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  چکیده
با گسترش فرهنگ افراد مشهور، متخصصین صـحبت از   :مقدمه

در مورد افراد مشهور و مباحـث مـرتبط بـا     واقعی گرسنگی یک
توانند هاي فرا اجتماعی میپیوستگی زنند که در این بین،ها مینآ

از این رو، مطالعه . کنند ءنقش مهمی در پرستش افراد مشهور ایفا
 تعامـل  اجتمـاعی،  فرا تعامل تجربه حاضر با هدف بررسی نقش

 افراد پرستش بینیپیش در اجتماعی فرا گسستگی و اجتماعی فرا
طرح پژوهش توصیفی و از  :روش .مشهور صورت گرفته است

جامعه آمـاري پـژوهش شـامل دانشـجویان     . نوع همبستگی بود
 1397انسانی دانشـگاه گـیالن در سـال     دانشکده ادبیات و علوم

گیري در دسترس انتخـاب  دانشجو با روش نمونه 240بودند که 
 بـه  نسـبت  نگرش ها، از مقیاسآوري دادهبه منظور جمع. شدند
مقیاس تعامل فرا ، مشهور، مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی افراد

انتهـا  در . استفاده شد اجتماعی و مقیاس گسستگی فرا اجتماعی
 همزمان چندگانه رگرسیون و پیرسون همبستگی ها با روشداده

و  نتایج نشان داد، تعامل فـرا اجتمـاعی   :هایافته .گردیدند تحلیل
گسستگی فرا اجتماعی توانستند به صـورت معنـاداري پرسـتش    

در حالیکه تجربـه فـرا اجتمـاعی    . بینی کنندافراد مشهور را پیش
بر طبق  :گیرينتیجه .راد مشهور نبودبینی پرستش افقادر به پیش

نتایج، تعامل فرا اجتماعی و گسستگی فرا اجتماعی نقش بسـیار  
هـا  مهمی در شیفتگی به افراد مشهور مورد عالقه و پرسـتش آن 

اعمال مداخالتی براي کاهش تعامالت فرا بنابرابن  .کنندمی ءایفا
ــات     ــا و هیجان ــاهش رفتاره ــین ک ــی و همچن ــاعی افراط  اجتم

تواند منجـر بـه   کننده پس از گسستگی فرا اجتماعی، میناراحت
کاهش پرستش افراد مشهور و در نتیجه کاهش مشکالت ناشـی  

  .از آن گردد
پرستش افراد مشهور، تجربه تعامل فرا اجتماعی،  :واژگان کلیدي

  .عیتعامل فرا اجتماعی، گسستگی فرا اجتما

 

Abstract 
 

Introduction: By expanding the culture of celebrities, 
experts talk about strong desire to celebrities and their 
related issues; in this regard, parasocialbonds can play 
important roles in worshippingcelebrities. Therefore, the 
present study aims to investigate the role of parasocial 
interaction experience, parasocial interaction, and par 
asocial breakdown in predicting theworship of celebrities. 
Method: The research design was descriptive and 
correlational. The statistical population of the study 
consisted of students of the faculty of literature and 
humanity sciences of the University of Guilan in 2018. In 
this study, 240 female and male students were selected 
through convenience sampling method. For collecting data, 
Celebrity Worship Attitude Scale (McCutcheon et al., 2002), 
Parasocial Interaction  Experience scale (Hartmann & 
Goldhoorn, 2011), parasocial interaction scale (Rubin et al., 
1985) and parasocial breakup scale(Cohen, 2003) were used. 
Then, data were analyzed through Pearson correlation 
formula and multiple regression method. Results: The 
results indicated that the parasocial interaction and 
parasocial breakup could significantly predict the worship 
ofcelebrities, while parasocial interaction experience was 
not able to predict the worshipof celebrities. Conclusion: 
According to the results, the parasocial interaction and 
parasocial breakup play important roles in fascination to 
favorite celebrities and worshiping them. Therefore, 
interventions to reduce extreme parasocial interactions, as 
well as the reduction of aversive behaviors and emotions 
after the parasocial breakup, can lead to the reduction in 
worshipping celebrities and consequently reducing its 
problems. 
Keywords: worshipping celebrities, parasocial interaction 
experience, Parasocial interaction, Parasocial breakup. 
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  مقدمه
هـاي جمعـی،   امروزه با توجه به گسترش رسانه

کنندگان افراد مشهور افـزایش یافتـه   تعداد دنبال
افـراد   ).2017 ،1گـاریمال، کـوهن و وبـر   (است 

مشهور از شهرت بسیاري برخـوردار هسـتند و   
هاي الکترونیکی، توجه عموم را از طریق رسانه

کننـد  بـه خـود جلـب مـی    نوشتاري و بر خـط  
در واقـع افـراد مشـهور عمـدتاً     ). 2010، 2ترنر(

بودن ، اعتماد و احترام را از  ايجذابیت، حرفه
بـه  کنند که در نهایت جانب جامعه دریافت می

یابنـــد قــدرت نفــوذ در عمــوم دســت مــی     
؛ ســـنو و 2014، 4؛ هانـــگ2015، 3دیســـانیاك(

؛ بـه نقـل از پـررا، دیسـانیاك و     2007، 5لوکاس
ــک ــراد   ). 2018، 6وانینای ــگ اف ــترش فرهن گس

به عنوان یک معضل و چـالش نوظهـور    مشهور
. تبدیل شده اسـت  21هاي خبري قرن در رسانه

ــهور از م   ــراد مش ــه اف ــوط ب ــار مرب ــالت اخب ج
هـاي تلویزیـونی و   نتشار گرفته تا برنامـه االکثیر

هاي آنالین، توانایی خـود را در جلـب   روزنامه
ترنر، ( اندتوجه و هدایت رفتار به اثبات رسانده

ناظران اجتماعی و مردم عامه حـرف از  . )2010
یک گرسنگی واقعی براي تصـاویر و اطالعـات   

  آن را به یک  توانکه میزنند افراد مشهور می

                                                             
1. Garimella, Cohen & Weber 
2. Turner 
3. Dissanayake 
4. Hung 
5. Seno & Lukas 
6. Perera, Dissanayake & Wanninayake 

ــیري ــتهاي س ــبیه  اش ــراد تش ــذیر در اف ــردناپ  ک
ــاندر( ــه    )2010، 7الکس ــخاص ب ــه در آن اش ک

و  شـوند معناي واقعی شیفته افـراد مشـهور مـی   
سانسـون و  (دهند ها اختصاص میخود را به آن

ــیفتگی . )2014، 8سانســون ــن وابســتگی و ش ای
افراطی به اشخاص مشهور بـه عنـوان پرسـتش    

کـاتچئون،  مـک (شـود  شناخته مـی افراد مشهور 
گـران افـراد   پرسـتش ). 2002، 9النـگ و هـوران  

شـان  افـراد مشـهور مـورد عالقـه     مشهور بـراي 
هســـتد و کمبودهـــا و  قائـــل بســـیار احتـــرام

یــا  گیرنــد ومـی نادیــده را هایشــان ناسـازگاري 
 کننـد مـی هـایی مطـرح   برایشان دالیـل و بهانـه  

بعضـی  در واقع، ). 2014، 10و همکاران گتاآر(
را بـا افـراد    11افراد روابط یـک طرفـه هـذیانی   

دهنـد کـه   شـان تشـکیل مـی   مشهور مورد عالقه
ــا افــراد   وســواس و تفکــر افراطــی در رابطــه ب

و همکــاران،  12مــالتبی(مشــهور را در پــی دارد 
به بیانی دیگر، پرستش افراد مشهور بـه   ).2003

ــه   ــراد مشــهور مــورد عالق صــورت ســتایش اف
در پیوسـتاري از تحسـین   گردد کـه  شناخته می

ــواس  ــیفتگی وس ــا ش ــادي ت ــخص ع ــه مش     گون
، 13کــاتچئون ، النــگ و هــورانمــک(گــردد مــی

                                                             
7. Alexander 
8. Sansone & Sansone 
9. McCutcheon, Lange & Houran 
10. Aruguete 
11. Delusional one-sided relationships 
12. Maltby, Houran & McCutcheon 
13. McCutcheon, Lange & Houran 
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ــه) 2002 ــی ک ــدم ــطوح  توان ــا س  مختلــف ب
 .مرتبط باشد ناکارآمدي

مدل  ،)2002(مک کاتچئون، النگ و هوران 
و  تبیـین را به منظور توصـیف،   1اعتیاد ـ جذب

 ارزیـابی پدیـده پرسـتش افـراد مشـهور مطــرح      
ــا  مــی کننــد بــدین معنــا کــه بعضــی از افــراد ب

هاي معیوب و نـاقص، بـراي تشـکیل    شخصیت
، بـا اشـخاص   2شـدن هویت و احسـاس تکمیـل  

کننـد  شان ارتباط برقرار مـی مشهور مورد عالقه
که این نیـروي انگیزشـی ناشـی از وابسـتگی و     

هـاي  تواند مشخصـه می شیفتگی به افراد مشهور
اعتیاد بـه خـود بگیـرد و رفتارهـاي افراطـی و      

 3حتی هذیانی براي حفظ روابط فـرا اجتمـاعی  
ــه ـــ مــدل جــذب. را موجــب گــردد ــاد ب  اعتی

ها و رفتارهاي افراطـی مـرتبط بـا افـراد     نگرش
ــر   اشــاره داردمشــهور  ــه ســه ســطح را در ب    ک

؛ 2002گ و هـوران،  نمک کاتچئون، ال( گیردمی
رفتارهـاي فـردي   ). 2002، 4و همکـاران  مالتبی

تماشا کردن و خواندن در مـورد افـراد   همچون 
 بیانگر سطوح کم پرستش افراد مشـهور  مشهور

پرستش افراد مشـهور  سطوح کمی بیشتر . است
هـاي اجتمـاعی بیشـتر    ها و ماهیـت از مشخصه
و در نهایت در باالترین سطوح  استبرخوردار 

اي از همـدلی،  پرستش افراد مشـهور، مجموعـه  
همدردي و رفتارهاي تکانشی همچون وسواس 

به بیانی دیگـر، پرسـتش افـراد    . گرددنمایان می
                                                             
1. Absorption-addiction 
2. Fulfilment 
3. Parasocial relationships 
4. Maltby 

 ــ  مشهور مـورد عالقـه، سـه سـطح سـرگرمی     
ــ ، اشــتیاق5اجتمــاعی ــرزي 6شخصــی ـ ــ و م  ـ
 ــ  سطح سـرگرمی . شودرا شامل می 7بیمارگونه
هاي اجتماعی بـا افـراد   درآمیختگی بهاجتماعی 

 ــ  ، سطح اشتیاقاشاره داردمشهور مورد عالقه 
      هـــا و احساســـات اشـــتیاق بیـــانگرشخصـــی 

 ــ  سـطح مـرزي   همچنین و استگونه وسواس
ــه ــده شــیفتگی، وســواس و  بیمارگون در برگیرن

وابستگی افراطی به افراد مشـهور مـورد عالقـه    
ر کننـده پرسـتش افـراد مشـهو    منعکسکه  است

هـر یـک از   . مورد عالقه به معناي واقعی است
عالئـم،  تواننـد  سطوح پرستش افراد مشهور می

هــا، نمودهــا و پیامــدهاي خــاص    مشخصــه
خودشان را داشته باشند و به صـورت متفـاوتی   

ابعـاد شـناختی، رفتـاري، هیجـانی، عـاطفی،      با 
مرتبط باشـند  و نورولوژیک  ، فرهنگیاجتماعی

؛ مـالتبی و  2002ران، کاتچئون، النگ و هومک(
  ). 1398، و همکاران ؛ شباهنگ2002همکاران، 

 مــک(اعتیـاد   ــ  بـا توجـه بـه مــدل جـذب    
نقـش   کـه بـر  ) 2002و هوران،  گکاتچئون، الن

 بـا  روابـط  در اجتماعی فرا هايپیوستگی لفهؤم
اشــاره دارد و  هــاپرســتش آن و مشــهور افــراد

صـورت   با در نظـر گـرفتن تحقیقـات   همچنین 
گرفتـــه در مـــورد پرســـتش افـــراد مشـــهور،  

هاي فرا اجتماعی از جمله موضوعاتی پیوستگی
توان در رابطـه بـا پرسـتش افـراد     که می هستند

                                                             
5. Entertainment-social 
6. Intense-personal 
7. Borderline-pathological 
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ــهور  ــه آنمشـ ــابـ ــود هـ ــاره نمـ ــده . اشـ    پدیـ
اجتمـاعی بـراي اولـین بـار      هـاي فـرا  پیوستگی

ــل  ــون و وه ــط هورت ــور  ) 1956( 1توس ــه ط ب
توجهـات بسـیاري از    مشخص بیان گردیـد کـه  

پژوهشگران حوزه بین فردي و رسانه جمعی را 
ایجاد، ). 2018، 2باند(به خود جلب کرده است 

تـوهم ارتبـاط چهـره بـه      گسترش و نگهـداري 
تـرین  جملـه مشـخص   از 3کننـده  چهره با اجـرا 

موجـب  کـه   استوسایل ارتباط جمعی  ویژگی
 اجتمـاعی بـین تماشـاگر و اجـرا     پیوستگی فرا

ــده ــی کنن ــردد م ــل،  (گ ــون و وه ). 1956هورت
هاي اجتماعی ارتباطات فرا اجتماعی، پیوستگی

همـراه بـا صـمیمت شـبیه بـه       4هیجانی پایـدار 
ارتباطات اجتماعی زنـدگی واقعـی هسـتند کـه     

  اي تشـکیل  هـاي رسـانه  تماشاگران با شخصیت
کـه بـه منظـور توصـیف     ) 2018باند، (دهند می

 کننــدگان رســانه و   پیوســتگی بــین اســتفاده  
اي توسـط محققـین حـوزه    هاي رسانهشخصیت

). 2002، 5جـیلس (رسانه مطرح گردیـده اسـت   
توانـد در رابطـه بـا    تعامالت فرا اجتمـاعی مـی  

 وســایل ارتبــاط جمعــی مختلفــی همچــون    
هـاي  ، سـایت )2014، 6کـامینز وکیـو  (تلویزیون 

ــاي و جانــگ، بائــک(ارتباطــات اجتمــاعی  ، 7ب

                                                             
1. Horton &Wohl 
2. Bond 
3. Performer 
4. Enduring socioemotional bonds 
5. Giles 
6. Cummins & Cui 
7. Baek, Bae & Jang 

وســایل ارتبــاط جمعــی دیگــر ایجــاد و ) 2013
این تعامل به صـورت ارتبـاط اجتمـاعی    . گردد

، 8فیتشـرین (شود می یک طرفه و تخیلی شناخته
که به صورت یک موقعیـت  ) 2014، 8فیتشرین(

که در آن یک توهم صمیمیت از طریـق تعامـل   
هـاي وسـایل ارتبـاط جمعـی و     بـین شخصـیت  

گـردد  شـود، مشـخص مـی   بینندگان ایجـاد مـی  
ــ( ــه ). 1956وهــل، ن و وهورت ایــن تعــامالت ب

) 1956هورتـون و وهـل،   (ارتباطات بین فردي 
دنیاي واقعی ) 1989، 9پرس و رابین(و گروهی 

دهنـد،  مطالعات نشان مـی . واقعی شباهت دارند
-  این ارتباطات فرا اجتمـاعی، ارتباطـات شـبه   

ــارتمن، (هســتند  10دوســتانه بســیار صــمیمی ه
 دهنـده کـه بازتـاب  ) 2008، 11استوك و داشـمن 

ــات    ــه از ارتباط ــمیمیت برگرفت ــات ص احساس
ــت    ــاعی اس ــادي اجتم ــارتمن و  (ع ــل، ه دیب

 تماشاگران عمدتاً بـه شخصـیت  ). 2016، 12روزن

شـان  اي همچون دوستان زنـدگی واقعـی  هاي رسانه
کننـد  هـا صـحبت مـی   دهند، بـا آن واکنش نشان می

، با معیارهایی مشابه بـه معیارهـاي   )2017، 13استیور(
 دنیاي واقعی، به ارزیابی شخصـیت  سنجش افراد در

و ) 2010، 14تیان و هـوفنر (پردازند اي میهاي رسانه
هنگام قطع ارتباطات فرا هیجانات یکسانی را در 

                                                             
8. Fetscherin 
9. Perse & Rubin 
10. Affect-laden intimate pseudo-friendships 
11. Hartmann, Stuke & Daschmann 
12. Dibble, Hartmann, & Roasen 
13. Stever 
14. Tian &Hoffner 
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اجتماعی همچون قطع روابـط اجتمـاعی زنـدگی    
 ).2016، 1کوهن و هـافنر (کنند می واقعی، تجربه 

اجتمــاعی بــرخالف روابــط البتــه ارتباطــات فــرا 
. هستند 2اي واقعی، فاقد معامله به مثلدنیاجتماعی 

اي بـراي  هـاي رسـانه  در واقع، اعمـال شخصـیت  
تماشاگران قابل مشاهده هستند اما امکان مشـاهده  

اي هـاي رسـانه   شخصیت اعمال تماشگران توسط
در حالیکه در ارتباطات فرا اجتماعی، . وجود ندارد

معامله به مثـل وجـود نـدارد، امـا ارتباطـات فـرا       
هـاي  ماعی با ادراك این موضوع که شخصیتاجت

کنند، تقویـت و تشـدید   اي با فرد تعامل میرسانه
، بـه  3این درآمیختگـی سـوگیرانه نامنسـجم   . گردد

به نقل (شود می   عنوان ارتباط فرا اجتماعی تلقی 
در واقع تعامالت فرا اجتمـاعی بـه   ). 2018از باند، 

رسانه به مجریان  4کنندگانهاي استفادهواکنش عنوان
به صورت ادراك مجـري بـه صـورت یـک      5رسانه

یک احساس . گردداطالق می 6شریک گفتگو صمیمی
کـه عمـدتاً در هنگـام     7احساس تعامل بده و بسـتان 

که مجري رسانه یژه زمانیبه و. یابدمشاهده ظهور می
به صورت بدنی و از طریق دوربین به تماشاگر آدرس 

  ).2016روزن، دیبل، هارتمن و (دهد می
  هارتمن و (سه مفهوم تجربه تعامل فرا اجتماعی 

                                                             
1. Cohen & Hoffner 
2. Reciprocity  
3. Episodic Pseudo-engagement  
4. User 
5. Media performer 
6. Intimate conversational partner 
7. Give and take 

هورتون و (اعی فرا اجتم تعامل، )2011، 8گلدهورن
؛ رابین 1985، 9؛ رابین، پرس و پول1956و وهل، 

و گسسـتگی فـرا اجتمـاعی    ) 1987، 10هاقمکو 
به عنوان مهمترین مفـاهیم حـوزه   ) 2003کوهن، (

شوند که با توجه به پیوستگی فرا اجتماعی تلقی می
اهمیت عامل پیوسـتگی فـرا اجتمـاعی در پدیـده     
پرستش افراد مشهور مورد عالقـه، ارزیـابی نقـش    
تجربه تعامل فرا اجتماعی، ارتباط فرا اجتمـاعی و  
گسستگی فرا اجتماعی در پرستش افـراد مشـهور   

  . بسیار حائز اهمیت است
تجربه تعامل فرا اجتمـاعی توسـط هـارتمن و    

بیان گردید است کـه بـه ایـده    ) 2011(گلدهورن 
گردد و البتـه  برمی) 1956(اصلی هورتون و وهل 

تـر  روزهب  شناختیروان ـ هاي اجتماعیبینش   با 
   .)2011 ،هارتمن و گلدهورن(تقویت شده است 

تجربه تعامل فرا اجتماعی را به صورت یـک  
  تجربه وهمی ناشی از موقعیـت مشـاهده تعریـف    

هـا، تجربـه تعامـل فـرا     بر طبق نظـر آن . نمایندمی
اجتماعی مخاطبین یک تقابل با مجـري تلویزیـون   
است که با احساس آگاهی دوطرفه، توجه و تطابق 

) 2011(هـارتمن و گلـدهورن   . گرددمشخص می
هاي خاصی که توسط مجري کنند، نشانهاظهار می

، 11مانند خیره شدن چشـمی (گردد رسانه ارائه می
 هايفعالیت افزایش 12)دهی بدنیهاي آدرسنشانه
خوانی را در مخاطبین به همراه دارد که به نوبه ذهن

                                                             
8. Hartmann & Goldhoorn 
9. Rubin, Perse, & Powell 
10. Rubin & McHugh 
11. Eye-Gazing  
12. Bodily Addressing Cues 
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   خود موجـب تجربـه فـرا اجتمـاعی در مخاطـب      
که مخاطـب خـود را بـه     گردد، بدین صورتمی

ــاعی     ــل اجتم ــک تعام ــتقیم در ی ــورت مس ص
دو تحقیـق تجربـی   . کنـد مـی  احسـاس  1معمول

و هـارتمن و گلـدهورن   ) 2014( 2کامینز و کیو
اي را بـراي ایـن ایـده کـه     شواهد اولیه) 2011(

ــره آدرس ــدنی و خی ــی ب ــه  ده شــدن چشــمی ب
صورت مشخصی در ایجـاد تجربـه تعامـل فـرا     

  . کنندثر هستند، فراهم میؤاجتماعی م
ــرا    ــل ف ــه تعام ــوم تجرب ــا مفه در مقایســه ب

و ایـده  ) 2011هارتمن و گلدهورن، (اجتماعی 
که عقیده داشـتند  ) 1956(اولیه هورتون و وهل 

فرا اجتماعی تنها در طـی موقعیـت و    پیوستگی
فـرا   تعامـل تجربه مشاهده وجـود دارد، مفهـوم   

 اجتماعی مطرح شده توسط رابین، پرس و پول
ز موقعیـــت و تجربـــه بـــه فراتـــر از ا) 1985(

ــاره دارد  ــاهده اش ــین. مش ــول راب ــرس و پ  ، پ
ــواع مختلفــی از بیــان مــی) 1985( ــد کــه ان کنن

     شــــامل تعامــــل،  3درآمیختگــــی اجتمــــاعی
ــت ــابیهوی ــت 4ی ــدت و هوی ــابی بلندم ــا  5ی ب

رابـین،  . اي تلویزیـونی وجـود دارد  هـ شخصیت
، تعامل فرا اجتماعی را بـه  )1985(پرس و پول 
تـري و بـه صـورت درآمیختگـی     شکل گسترده

مخاطب رسانه بـا شخصـیت رسـانه     6فرديبین

                                                             
1. Normal Social Interaction 
2. Cummins & Cui 
3. Social Involvement 
4. Identification 
5. Long-term Identification  
6. Interpersonal Involvement 

شامل جستجوي راهنمایی از جانـب شخصـیت   
اي بـه  اي، در نظر گفتن شخصیت رسـانه رسانه

عنوان دوست، تصور بخشی از دنیاي اجتمـاعی  
برنامه مورد عالقه بودن و تمایل به مالقـات بـا   

ن، رابـی (نماینـد  اي تعریـف مـی  مجریان رسـانه 
؛ 1987هـاق،  ؛ رابـین و مـک  1985پرس و پل، 

  ).2000، 7رابین و استپ
فـرا   ارتباطـات با توجه بـه در نظـر گـرفتن    

هـایی شـبیه بـه    اجتماعی بـه عنـوان پیوسـتگی   
   ارتباطـــات اجتمـــاعی معمـــول، گسســـتگی و 

ــنش ــا   واک ــراه ب ــاري هم ــانی و رفت ــاي هیج ه
گسستگی را همچون ارتباطات اجتماعی دنیـاي  

توان واقعی، براي ارتباطات فرا اجتماعی نیز می
براي اولـین   گسستگی فرا اجتماعی. متصور بود

که  بـه   مطرح گردید) 2003( 8بار توسط کوهن
تجارب منفـی پـس از گسسـتگی از    به صورت 

ــه  ــورد عالق ــخص م ــرا  ش ــتگی ف ــه پیوس اي ک
ــرار شــده اســت،   ــا او برق ــفاجتمــاعی ب     تعری

هیجانـات  این گسستگی فرا اجتماعی، . شودمی
ــتگی  ــس از گسسـ ــس از   9پـ ــاي پـ و رفتارهـ

بــا توجــه بــه . شــودرا شــامل مــی 10گسســتگی
ارتباطات  هاي فرا اجتماعی بهشباهت پیوستگی

، تجارب منفـی در پـی   و تعامالت فرا اجتماعی
ــتگی ــع پیوس ــاعی را  قط ــرا اجتم ــاي ف ــراي ه ب

 در نظـر تـوان  مـی  هاي فـرا اجتمـاعی  پیوستگی

                                                             
7. Rubin & Step 
8. Cohen 
9. Post Breakup Feelings 
10. Post Breakup Behaviors 
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هـاي  واکـنش ها و پاسخ). 2003کوهن، ( داشت
هاي فرا اجتماعی، شبیه به گسستگیهیجانی به 

هیجانات مربوط به قطع پیوسـتگی بـا دوسـتان    
ایـال و  ( اسـت صمیمی در ارتباطات اجتمـاعی  

هـاي فـرا اجتمـاعی    گسسـتگی ). 2006، 1کوهن
ارتباطات چهره به توانند با همان دالیل قطع می

ایـال  ). 2014، 2اند و کالورتب( رخ دهندچهره 
را بـه  گسستگی فرا اجتمـاعی  ) 2006(و کوهن 
تقریباً ناگهانی، یـک طرفـه و شـبیه بـه     صورت 

هـاي ارتباطـات   سـازي سـنتی گسسـتگی   مفهوم
  . کنندتوصیف میچهره به چهره 

با در نظر گرفتن مطالعات مختلـف صـورت   
گرفته در زمینـه پدیـده فـرا اجتمـاعی، ارتبـاط      

پرســتش افــراد  پدیــده پدیــده فــرا اجتمــاعی و
بـدین معنـا کـه     .توان متصور بـود مشهور را می

رود تجربه تعامل فرا اجتماعی، تعامل انتظار می
فــرا اجتمــاعی و گسســتگی فــرا اجتمــاعی بــه  

هاي فرا اجتمـاعی، نقـش   لفهؤعنوان مهمترین م
شیفتگی و و مهمی را در ارتباط با افراد مشهور 

در یکــی از اولــین  .کننــد ءایفــا هــاپرســتش آن
ــه،  ــورت گرفت ــات ص ــر مطالع ــه ) 1992( 3آت ب

بررسی تعامل فرا اجتماعی در یک برنامـه طنـز   
هــاي نتـایج نشـان دادنـد، شخصـیت    . پرداخـت 

برنامه با شکست دیوار بین خود و بینندگان که 
شـود، موجـب ادراك   شناخته می 4دیوار چهارم

در واقـع  . نزدیکی بیشـتر در تماشـاگران شـدند   
                                                             
1. Eyal & Cohen 
2. Bond & Calvert 
3. Auter 
4. Fourth wall 

بییندگان احساس نزدیکی بیشـتري داشـتند کـه    
. بیانگر سطوح باالتر تعامل فـرا اجتمـاعی بـود   

توانـد بـه شـیفتگی    تعامل فرا اجتماعی کـه مـی  
) 1997( 5گرابـز . نسبت به بازیگران تبدیل گردد

ــق  ) 1997( ــرا اجتمــاعی را از طری ارتباطــات ف
نتـایج بیـانگر   . برنامـه تلویزیـونی بررسـی کـرد    

شـده  بـودن و جـذابیت ادراك   عیهمبستگی واق
. شخصیت برنامه با تعامالت فرا اجتمـاعی بـود  

هایی کـه در پرسـتش افـراد مشـهور نیـز      لفهؤم
؛ 1979( 6لـوي . شـوند بسیار برجسته تلقـی مـی  

نیز بر طبـق  ) 2000( 7و آتر و پالمگرین) 1982
کنند، بین تعـامالت فـرا   شان عنوان میتحقیقات

مشـاهده شخصـیت و   اجتماعی و مـدت زمـان   
برنامه مورد عالقه همبستگی مثبتی وجـود دارد  

تـوان در نظـر داشـت کـه     که بر این اساس مـی 
ــا   ــرا اجتمــاعی تماشــاگران ب افــزایش تعامــل ف

شــان بــه مشــهور مــورد عالقــه هــايشخصــیت
هـا منجـر   افزایش مشاهده و پیگیري شخصـیت 

توانـد در نهایـت سـطوحی از    گردد کـه مـی  می
شان را به همراه داشته ورد عالقهپرستش افراد م

هـاي رابـین و پـرس    همچنـین پـژوهش  . باشند
حـــاکی از ســـطوح ) 1997(گرابـــز  و )1987(

هـا در  باالتر ارتباطات فرا اجتماعی با شخصیت
هـا زیـاد   شده آنبودن ادراك واقعی صورتی که

اي کــه مطالعــات لفــهؤهمــان م. باشــد، هســتند
ارتباط بـا   مختلف حاکی از اهمیت باالي آن در

                                                             
5. Grubbs 
6. Levy 
7. Auter & Palmgreen 
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مـک  . اسـت هـا  افراد مشهور و شـیفتگی بـه آن  
مـدل   نیـز در ) 2002(کاتچئون، النگ و هوران 

بر نقش تعامالت فرا اجتمـاعی   1اعتیاد ـ جذب
بر طبـق   .کنندکید میأدر پرستش افراد مشهور ت

، )2012( 2مطالعه یانـگ، گابریـل و سکریسـت   
تعـامالت فـرا اجتمــاعی در ارتبـاط بـین افــراد     

 ءمشهور و تصـویر بـدن نقـش میـانجی را ایفـا     
بدین معنـا کـه افـزایش تعـامالت فـرا      . ندنکمی

هـاي  اجتماعی، ارتباط افـراد مشـهور و ویژگـی   
شان بـا تصـویر بـدن بیننـدگان را تقویـت      بدنی

کند که حاکی از نقش تعامالت فرا اجتماعی می
ثیرپذیري أرابطه با ارتباط با افراد مشهور و تدر 

 مطـرح ) 2016( 3کـیم و سـانگ  . ها اسـت از آن
) انتشار(کنند، افراد مشهور با خود افشاگري می

ــغلی ــات ش ــود و   4اطالع ــغلی خ ــدگی ش و زن
اطالعــات ) انتشــار(همچنــین خــود افشــاگري 

ـ  5شخصی ثیر أو زندگی شخصی خود از طریق ت
اجتمـاعی  فرا  ، تعامل6ثیر بر حضور اجتماعیأت

چانـگ و   .دنبخشـ با افراد مشهور را بهبـود مـی  
دهنـد، تعـامالت فـرا    گزارش مـی ) 2017( 7چو

ــراد مشــهور از طریــق وســایل   ــا اف اجتمــاعی ب
ثیر مثبتـی بـر تشـویق و تائیـد     أارتباط جمعی، ت
ــراد مشــهور ــر   .دارد  8اف ــوهن و وب ــاریمال، ک گ

                                                             
1. Absorption-Addiction 
2. Young, Gabriel & Sechrist 
3. Kim & Song 
4. Professional Self-Disclosure 
5. Personal Self-Disclosure 
6. Social Presence 
7. Chung & Cho 
8. Celebrity Endorsement 

تعامل کنند، می شان اذعانپژوهش بر طبق) 2017(
اجتماعی بخش مهمـی از ارتباطـات بـا افـراد      فرا

بدین معنا که زمـانی کـه طرفـداران    . مشهور است
احساس نزدیکی بیشتري به افـراد مشـهور کننـد،    

ارتباط با افراد مشهور بیشتر اسـت در   9احتمال بقا
حالی که احساس دوري از افراد مشهور، منجر بـه  

 10اسموسـن ر .شودقطع ارتباط با افراد مشهور می
اي کـه در رابطـه بـا    بر اسـاس مطالعـه  ) 2018(

تعامــل بــین تماشــاگران و افــراد مشــهور زیبــا 
 کند که مشـاهده صورت داد، بیان می 11یوتیوب

را  12کننــدگان احساســاتی از آگــاهی و آشــنایی
دهند که در واقع بیـانگر تعامـل فـرا    گزارش می

در ) 2018( 13ونهمچنـــین  .اجتمـــاعی اســـت
ثیر افـراد مشـهور بـر    أپژوهش خود به بررسی ت

هـاي جراحـی   نگرش جوانان در رابطه با عمـل 
کنـد، در  عنوان می) 2018(ون . زیبایی پرداخت

ثیر افراد مشهور و نگـرش نسـبت   أارتباط بین ت
هاي زیبایی، ارتباطات فـرا اجتمـاعی   به جراحی

در واقـع نتـایج   . کننـد مـی  ءنقش مهمی را ایفـا 
ثیر میانجی ارتباطات فرا اجتمـاعی بـر   أیانگر تب

ثیر افراد مشهور بـر نگـرش نسـبت بـه     أمیزان ت
هاي زیبایی است که اهمیـت ارتباطـات   جراحی

و تعامالت فرا اجتمـاعی را در میـزان شـیفتگی    
ها را ثیرپذیري از آنأبه افراد مشهور و سطوح ت

                                                             
9. Survival Probability 
10. Rasmussen 
11. YouTube Beauty Celebrity 
12. Feelings of Knowing and Familiarity 
13. Wen 
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و همکاران،  در پژوهش شباهنگ. دهدنشان می
تعامل فرا اجتمـاعی بـا افـراد مشـهور      )1397(

بینی نگرانـی  ها قادر به پیشهمچون پرستش آن
تصویر بدن بود که این نتایج حاکی از انطباق و 

پوشـانی دو پدیـده تعامـل فـرا اجتمـاعی و      هم
ــهور    ــراد مش ــتش اف ــتپرس ــین در .اس  همچن

) 1397( و همکـاران،  شـباهنگ اي دیگر، مطالعه
در پرسـتش   اهمیت پیوستگی فـرا اجتمـاعی را  

بـدین معنـا کـه    . کننـد افراد مشهور مطـرح مـی  
بینــی گسســتگی فــرا اجتمــاعی قــادر بــه پــیش

  .استپرستش افراد مشهور 
پدیده پرسـتش   تبیینمجموع، توصیف و  در

ــده شــایع،   ــوان یــک پدی ــه عن ــراد مشــهور ب اف
ــا    ــبهم بســیار ب ــه م ــدي و البت گســترده، چندبع

بـین، بررسـی تجربـه     ایـن  که در استمیت اه
ــرا اجتمــاعی،  ــلتعامــل ف ــرا اجتمــاعی،  تعام ف
هایی کـه  لفهؤبه عنوان م گسستگی فرا اجتماعی

 تبیینتوانند نقش بسیار مهمی را شناسایی و می
هر چه بهتر پدیده پرستش افراد مشـهور داشـته   

 همـین  بـر . حـائز اهمیـت باشـد   باشند، بسـیار  
 نقـش  بررسـی  حاضـر،  پژوهش از هدف اساس
 اجتمـاعی  فرا تعامل اجتماعی، فرا تعامل تجربه

بینی پرسـتش  در پیشاجتماعی  فرا گسستگی و
  .استافراد مشهور 

  
  روش

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

ها نمونه. بود 1397دانشگاه گیالن در سال 
دانشجو آقا و در  120دانشجو خانم و  120

  دانشجو خانم و آقا را شامل  240مجموع 
 در دسترسگیري شدند که با روش نمونهمی

 شرکت هاي ورودمالك. انتخاب گردیدند
، تعلق به جامعه پژوهش مطالعه،به  کنندگان

سال، رضایت و تمایل شخصی  40سن کمتر از 
هاي خروج از تحقیق، وجود بود و مالك

کننده قابل ناتوان انی و روانی اختالالت جسم
مشاهده، عدم رضایت و تمایل شخصی را 

الزم به ذکر است که تمامی . شدشامل می
مجوزهاي الزم قبل از اجراي پژوهش از 

همچنین . هاي مربوطه گرفته شدسازمان
مالحظات اخالقی در این پژوهش کامالً 

کنندگان اي که به شرکترعایت شد، به گونه
محرمانه ماندن و استفاده صرفاً در زمینه 

پژوهشی اطالعات اطمینان خاطر داده شد و 
ها با رضایت کامل در محیطی آرام و بدون آن

  . در پژوهش مشارکت کردندتنیدگی، 
مقیاس  :ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش

     23فرم  ـ نگرش نسبت به افراد مشهور
مشهور مقیاس نگرش نسبت به افراد  :1ايگویه

از حد جذب  مشهور براي شناسایی افراد بیش
به افراد مشهور مورد استفاده  3یا معتاد 2شده

گیرد که به صورت لیکرت پنج می   قرار 
) کامالً موافق= 5کامالً مخالف تا = 1(اي گزینه

                                                             
1. Celebrity worship Attitude-23 items 
2. Absorbed 
3. Addicted 
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و از سه  شودگذاري مینمره پاسخدهی و
 ـ ، اشتیاق1اجتماعی ـ زیرمقیاس سرگرمی

تشکیل شده  3بیمارگونه ـ و مرزي 2شخصی
؛ 2002، 4کاتچئون، النگ و هوران مک( است

؛ مالتبی و 2003، کاتچئون مالتبی، هوران و مک
 32هاي این مقیاس در نسخه). 2002همکاران، 

اي در دسترس گویه 22اي و گویه 23اي، گویه
دهندگان ها، نگرش پاسخکه هر یک از آن است

شان را عالقهرا نسبت به افراد مشهور مورد 
). 2014، 5سانسون و سانسون(کند ارزیابی می

 افراد به نسبت نسخه اصلی مقیاس نگرش
 گویه، توسط مک 32مشهور متشکل از 

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

همسانی درونی و روایی همگرا ) 2002(
اي مقیاس بیان گویه 32مناسبی را براي نسخه 

همچنین نتایج بدست آمده، اعتیار و . کنندمی
اي گویه 22اي و گویه 23هاي نسخه روایی

مشهور را نشان  افراد به نسبت مقیاس نگرش
؛ به نقل از 2004، 6مالتبی و همکاران(دهند می

در ). 2011، 7مالتبی، مک کاتچئون و لوینگر
الی مقیاس ؤس 23پژوهش حاضر از نسخه 

مطالعات مختلف، اعتبار . استفاده گردیده است

                                                             
1. Entertainment-Social 
2. Intense-Personal 
3. Borderline-Personal 
4. McCutcheon, Lange & Houran 
5. Sansone & Sansone 
6. Maltby et al 
7. Maltby, McCutcheon & Lowinger 

الی مقیاس را ؤس 23و روایی مناسب نسخه 
در مطالعه ریویس، بیکر و . دهندنشان می

آلفاي کرونباخ براي کل ) 2012( 8تروالك
اجتماعی  ـ ، زیرمقیاس سرگرمی92/0مقیاس 

و   81/0شخصی  ـ ، زیرمقیاس اشتیاق89/0
. بدست آمد 46/0بیمارگونه  ـ زیرمقیاس مرزي

نیز براي کل ) 2003(کاتچئون و همکاران  مک
اجتماعی،  ـ هاي سرگرمیمقیاس و زیرمقیاس

بیمارگونه به  ـ شخصی و مرزي ـ اشتیاق
و  87/0، 77/0، 89/0ترتیب آلفاي کرونباخ 

و  در ایران، شباهنگ. کنندبیان می 58/0
 را آلفاي کرونباخ کل مقیاس )1398(همکاران، 

اجتماعی،  ـ سرگرمی هايو زیرمقیاس 92/0
بیمارگونه را به  ـ شخصی و مرزي ـ اشتیاق
در . بدست آوردند 85/0و  90/0، 83/0ترتیب 

پژوهش حاضر، آلفاي کرونباخ کل مقیاس و 
 ـ اجتماعی، اشتیاقـ  هاي سرگرمیزیرمقیاس

، 953/0یب بیمارگونه به ترت ـ شخصی و مرزي
  . حاصل گردید 790/0و  895/0، 913/0

هـارتمن و   :9مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی
با بررسی تجربه تعامل فرا ) 2011(و گلدهورن 

آن متشــکل از موقعیــت   ءاجتمــاعی و اجــزا 
مشاهده، توجه دوطرفه، آگاهی دوطرفه، تطـابق  
دو طرفه و احساس عمل متقابل، مقیاس تجربه 

 شـرکت . تعامل فرا اجتمـاعی را طراحـی نمـود   

                                                             
8. Reeves, Baker &Truluck 
9. Experience of  Parasocial Interaction Scale 
(EPSI Scale) 
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که ) دقیقه 3به مدت (کنندگان یک کلیپ کوتاه 
به صورت اختصاصی براي پژوهش تهیـه شـده   

کننـدگان  بـه شـرکت  . کننـد است را مشاهده می
نام شود که این پیام ویدئویی براي ثبتگفته می

 1هاي ارائهیک دوره دانشگاهی در مورد توانایی
ــه ــانم  . اســت 1ارائ ــک خ ــدئویی، ی ــام وی در پی

اش در مـورد  با نظر شخصـی  در رابطه) مجري(
. کنـد صـحبت مـی   2هاي تلفنی تلویزیونیبرنامه

دهی بدنی و کالمی در آزمایش چگونگی آدرس
پـس از مشــاهده پیــام  . مجـري دســتکاري شــد 

االت مقیـاس  ؤکنندگان یـه سـ  ویدئویی، شرکت
هـاي  تجربه تعامـل فـرا اجتمـاعی کـه از گویـه     

ــه  ــه 38نظرســنجی اولی اســتخراج شــده  3ايگوی
هـاي مقیـاس تجربـه    گویه .دهندمی است، پاسخ

هاي آگاهی دو طرفـه،  تعامل فرا اجتماعی جنیه
توجه دو طرفـه و تطـابق دو طرفـه بـا مجـري      

سنجند که نمرات بیشتر بیـانگر  تلویزیونی را می
تجارب فـرا اجتمـاعی پایـدارتر و شـدیدتر بـا      

هـاي  ها عالوه بـر مشـخص  گویه. هستندمجري 
هاي نظـري  ري خوب، به بهترین شکل سازهآما

بیـانگر   3تـا   1هـاي  گویـه . دهندمی را بازتاب 
شده مخاطب بـا مجـري،   آگاهی دوطرفه ادراك

جنبـه بسـیار مهـم توجـه      دهندهبازتاب 4گویه 
و  5هاي دوطرفه احساس شده و همچنین گویه

ــب    6 ــه مخاط ــابق دوطرف ــاس تط ــانگر احس بی
هـاي  بودن مشخصه نتایج بیانگر مناسب. هستند

                                                             
1. Presentation Skills 
2. TV-Call-in-Show 
3. Initial Item Pool of 38 Items 

. آماري مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی اسـت 
آلفـاي کرونبــاخ  ) 2011(هـارتمن و گلــدهورن  

دهنـد و همبسـتگی   گزارش می 87/0مقیاس را 
هاي مقیاس با یکـدیگر را مناسـب عنـوان    گویه

) 2011(همچنین هارتمن و گلـدهورن  . کنندمی
کنند، تحلیل عـاملی اکتشـافی چـرخش    بیان می

ــک   6 ،4مــاکسواری ــاس حــاکی از ت ــه مقی گوی
عاملی بودن مقیاس تجربه تعامل فـرا اجتمـاعی   

 ،)1397(و همکـاران   در ایران، شـباهنگ  .است
به بررسی مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی در 

در پـژوهش شـباهنگ و    .نمونه ایرانی پرداختند
همچــون مطالعــه دیبــل،   ) 1397( ،همکــاران

ي چهـار پیـام،   به جـا ) 2016(هارتمن و روزن 
ــت     ــورت دو موقعی ــه ص ــدئویی ب ــام وی دو پی
 مستقیم و غیرمستقیم طراحی گردید کـه در آن، 

 هـاي مشخصه و هاکیفیت با رابطه خانم در یک
 در. کندبحث می خودش آلایده زندگی شریک

 بـا  و پوسـت  زرد خـانم  یک ویدئویی، پیام این
ــه دانشــجویی ســن ــام ب ــا رابطــه در نگــار، ن            ب

ــت ــاکیفی ــه و ه ــايمشخص ــریک ه ــدگی ش         زن
ــده ــدت  خــودش آلای ــه م ــه صــحبت  48ب    ثانی

     در انتها پس از مشاهده پیـام ویـدئویی،   . کندمی
گویه مقیاس تجربه تعامـل   6کنندگان به شرکت

 پیـام  زمانیکه :مثل(دهند فرا اجتماعی پاسخ می
ــدئویی ــی را وی ــدم،م ــاس دی ــی احس ــردمم  ک

ــب ــه نگارنس ــن ب ــاه م ــود آگ ــباهنگ). ب و  ش
ــاران ــه) 1397( همک ــنجی  مشخص ــاي رواس ه

                                                             
4. Varimax-Rotated Exploratory Factor 
Analysis  
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مناسب مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی را در 
بـدین معنـا کـه     .دهنـد نمونه ایرانی گزارش می

مقیاس تجربه تعامـل فـرا اجتمـاعی همبسـتگی     
جـذابیت  دهی، بسیار مناسبی با ابزارهاي آدرس

ــار ادراكادراك ــده شـــده، اعتبـ ــاد و (شـ   اعتمـ
ــه ــودن ادراكحرف ــدهاي ب ــاذ ، )ش ــایی اتخ توان

در  .دیدگاه، لذت و تعهـد بـه هنجارهـا داشـت    
تنها از پیام ویـدئویی موقعیـت    رو،مطالعه پیش

استفاده شد کـه  ) اجراي رو به دوربین(مستقیم 
بدسـت آمـد کـه     833/0لفا کرونبـاخ مقیـاس   آ

  .استحاکی از همسانی درونی مناسب مقیاس 
مقیاس تعامل فـرا   :1فرا اجتماعی تعاملمقیاس 

ــابی واکــنش  ــه منظــور ارزی ــه اجتمــاعی ب هــا ب
گوینــدگان خبــر توســط رابــین، پــرس و پــول 

طراحـی مقیـاس   . طراحی گردیده است) 1985(
رو بر اساس نظریه فرا اجتماعی هورتون و پیش

ــه اســت) 1956(وهــل  ــاس . صــورت گرفت مقی
گویـه تشـکیل شـده     20تعامل فرا اجتمـاعی از  

است که بیانگر واکنش بینندگان بـه گوینـدگان   
کـامالً  = 1(اي نمره 5خبر در یک طیف لیکرت 

رابین، پـرس  . است) کامالً موافقم= 5مخالفم تا 
همسـانی درونـی بسـیار خـوب     ) 1985( و پول

دهنـد  مقیاس تعامل فرا اجتماعی را گزارش می
)92/0=α .(سـخه  اي، نگویه 20 عالوه بر نسخه

گویه نیز طراحـی شـده    8تر آن متشکل از کوتاه
هاي روانسـنجی مناسـبی دارد   که مشخصه است

در مطالعـه حاضـر نیـز    ). 1987رابین و پرس، (
                                                             
1. Parasocial Interaction Scale 

بدسـت   874/0 ايگویـه  20نسخه  کرونباخ آلفا
  .آمد

ــرا اجت ــاس گسســتگی ف ــاس  ؛2اعیمــمقی مقی
) 2003(  3گسستگی فرا اجتماعی توسط کـوهن 

ــنجش   ــور س ــه منظ ــنشب ــدگان  واک ــاي بینن ه
تلویزیون به گسستگی ارتباطات فـرا اجتمـاعی   

ــت  ــباهت  . طراحــی شــده اس ــه ش ــه ب ــا توج ب
ارتباطات فرا اجتماعی به ارتباطات نزدیک بین 

ــوهن  ــردي، ک ــاي  ) 2003(ف ــا بررســی ابزاره ب
هاي بین فردي، بـه طراحـی   مرتبط با گسستگی

در . مقیاس گسسـتگی فـرا اجتمـاعی پرداخـت    
شـد کـه   گویـه تشـکیل مـی    16از  ابتدا مقیـاس 
 4بـه احساسـات پـس از گسسـتگی     هشت گویه

هیجـانی، گـم کـردن،    پذیري، بیتنهایی، آسیب(
و ) ناراحتی، از دسـت دادن، ناامیـدي و خشـم   

 5هشت گویه بـه رفتارهـاي پـس از گسسـتگی    
هـاي دیگـر فـرد مـورد عالقـه،      مشاهده برنامه(

دیگر، هاي مشاهده تکرار برنامه، مشاهده برنامه
ي تغییر شـرایط موجـود، یـافتن    أانجام عملی ر

ــه دیگــر، جســتجوي      ــیت مــورد عالق شخص
اطالعات، تالش براي تعامـل، پیگیـري بـه هـر     

پس از بررسی اولیه، سـه  . اشاره داشت) طریقی
گویه حذف گردید و در انتها مقیاس گسسـتگی  

کــوهن، (گویــه شــد  13فــرا اجتمــاعی شــامل 
ورت لیکـرت  هاي مقیـاس بـه صـ   گویه). 2003

                                                             
2. Parasocial Breakup Scale 
3. Cohen 
4. Post breakup Feelings 
5. Post Breakup Behaviors 
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1398، پاییز و زمستان )16پیاپی(تم، شماره دوم شعلمی شناخت اجتماعی، سال هدوفصلنامه   

  

 

تــا کــامالً ) 1(اي از کــامالً غلــط پــنج گزینــه
ــت  ــخدهی و) 5(درسـ ــره پاسـ ــذاري نمـ        گـ

پایــایی و روایــی ) 2003(کــوهن . شــوندمــی
کـوهن  . دهـد مـی مناسب مقیـاس را گـزارش   

ــی ) 2003( ــا بررس ــرا  ب ــتگی ف ــاس گسس مقی
دو گروه بزرگساالن و نوجوانان، اجتماعی در 

ــب    ــاس را مناس ــایی مقی ــی پای ــان م ــد بی کن
)85/0=α .( همچنین کوهن)از طریـق  ) 2003

ــرا    ــتگی ف ــاس گسس ــتگی مقی ــی همبس بررس
، )r=58/0(اجتماعی با مقیاس فـرا اجتمـاعی   

. کنـد روایی سازه مقیاس را مناسب عنوان می
 و همکــاران شـباهنگ پــژوهش در در ایـران،  

و  873/0، آلفاي کرونباخ کل مقیـاس  )1397(
ــودن ايهــاي حرفــهزیرمقیــاس شــده ادراك ب

و جـذابیت   857/0شده ، اعتماد ادراك642/0
ــد 854/0شــده ادراك ــه  .بدســت آم در مطالع

حاضر نیز، آلفـا کرونبـاخ بـراي کـل مقیـاس      
)912/0=α ( بودبسیار مناسب.  

ها و اخذ مجوز پس از هماهنگی: روش اجرا
 240هاي مربوطه و انتخاب از سازمان

کنندگان دانشجو دانشگاه گیالن، به شرکت
 نگرش نسبت به افراد مشهور پژوهش مقیاس

، )2002 هوران، و النگ کاتچئون،مک(
هارتمن و (مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی 

، مقیاس ارتباط فرا )2011گلدهورن، 
و  )1985رابین و همکاران، (اجتماعی 

کوهن، (مقیاس گسستگی فرا اجتماعی 
منظور رعایت نکات به. ارائه گردید) 2003

        اخالقی پژوهش، ابتدا رضایت 
  کنندگان جلب شد و این امکان به شرکت

ها داده شد تا در هر لحظه پژوهش که آن
 تمایل داشتند، انصراف دهند و همچنین به 

ها اطمینان داده شد که اطالعات حاصل از آن
 پژوهش به صورت گروهی مورد تحلیل قرار

شان محرمانه خواهد گرفت و اطالعات فردي
گیري، توضیحات در انتها نمونه. خواهد ماند

کاملتري در مورد موضوع، روش و اهداف 
  .کنندگان داده شدپژوهش به شرکت

  
  هایافته

هاي توصیفی متغیرهـاي  ، شاخص1در جدول
پــژوهش اعــم از میــانگین و انحــراف معیــار 

رسـی  همچنـین بـراي بر  . گزارش شده اسـت 
توزیع متغیرها از آزمون چـولگی   بودن نرمال

 1کالیـن  .و کشـیدگی اسـتفاده گردیـده اسـت    
دهــد کــه قــدر مطلــق مــی پیشــنهاد ) 2011(

چولگی و کشیدگی متغیرها بـه ترتیـب بایـد    
، 1با توجه به جـدول  . باشند 10و  3کمتر از 

قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها 
این پـیش فـرض    بنابراین. استکمتر از یک 

، 1در جدول . ها برقرار استنرمال بودن داده
 هاي توصیفی و نتایج بررسـی نرمـال  شاخص

 . اندبودن متغیرهاي پژوهش گزارش شده

                                                             
1. Kline 
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  بودن متغیرهاي پژوهش هاي توصیفی و نتایج بررسی نرمالشاخص. 1جدول 
  کشیدگی  چولگی  معیارانحراف  میانگین  متغیرهاي پژوهش

  -93/0  -10/0  64/5  25/15  تجربه تعامل فرا اجتماعی
  -70/0  07/0  59/11  23/38  تعامل فرا اجتماعی

  -14/0  72/0  97/9  10/26  گسستگی فرا اجتماعی
  -61/0  -08/0  07/9  07/26  اجتماعی ـ سرگرمی
  -06/0  72/0  07/8  37/19  شخصی ـ اشتیاق
  77/0  10/1  32/3  48/7  بیمارگونه ـ مرزي

  -19/0  51/0  02/19  66/52  )کل(پرستش افراد مشهور 

  
مناسـب متغیرهـاي    مقدار چولگی و کشیدگی

حاکی از توزیع نرمال و متقارن متغیرهـا   پژوهش،
هاي پارامتریک و در نتیجه امکان استفاده از روش

ــه. اســت ــراي بررســی نقــش تجرب ــرا تعامــل ب  ف

 فـرا  گسسـتگی  و اجتمـاعی  فـرا  تعامل اجتماعی،
مشـهور از   افـراد  پرسـتش  بینـی پیش در اجتماعی

همبستگی گشتاوري پیرسون و رگرسیون چندگانه 
  . همزمان استفاده گردید

  
 فرا گسستگی و اجتماعی فرا تعامل اجتماعی، فرا تعامل تجربه پرستش افراد مشهور با ماتریس همبستگی رابطه بین .2جدول

  اجتماعی
  7  6  5  4  3  2  1  متغیرهاي پژوهش

            1  تجربه تعامل فرا اجتماعی
          1  **613/0  تعامل فرا اجتماعی

         1 **297/0  **233/0  گسستگی فرا اجتماعی
       1  **630/0 **326/0  **231/0  سرگرمی ـ اجتماعی
      1 **800/0  **640/0 **427/0  **327/0  شخصی ـ اشتیاق
    1  **812/0 **699/0  **622/0 **374/0  **272/0  بیمارگونه ـ مرزي

  1  **853/0  **948/0 **936/0  **681/0 **402/0  **297/0  )کل(پرستش افراد مشهور 

  
ــدول ــاتریس   2ج ــده از م ــت آم ــایج بدس ، نت

دهد که به طـور کلـی میـان    همبستگی را نشان می
ــده ــراد مشــهور   پدی ــرا اجتمــاعی و پرســتش اف ف

بدین معنـا  . معناداري وجود دارد مثبتهمبستگی 
تعامل فـرا  تجارب تعامل فرا اجتماعی، که افزایش 

با افراد مشهور  و گسستگی فرا اجتماعی اجتماعی
در . مـرتبط اسـت  با افزایش پرستش افراد مشهور 

واقع نتایج همبستگی حاکی از نقـش بسـیار مهـم    
ا اجتماعی بـا افـراد مشـهور در پرسـتش     تعامل فر

  . افراد مشهور هستند
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بینی پرستش افراد مشهور در پیشنتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان براي بررسی نقش تعامل فرا اجتماعی با افراد  .3جدول

  مشهور در دانشجویان
 

R2 
 

R 
 

 سطح معناداري
 

F 
میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

 مجموع
 مجذورات

 مدل

    568/14666  3 704/43999  رگرسیون 
509/0  713/0  ٠٠٠/٠p < 447/81  076/180  236 958/42497  باقی مانده 
     239 662/86497  کل 

  
، نتـایج رگرسـیون چندگانـه همزمـان     3جدول

تجربـه تعامـل فـرا    پرستش افراد مشهور بر اساس 
اجتماعی، تعامل فـرا اجتمـاعی و گسسـتگی فـرا     

در این جـدول مقـادیر   . دهدرا نشان می اجتماعی
F ،R  و R2 رگرسـیونی   داري مـدل براي معنیهم

معنادار بودن مدل را نشان مطرح گردیده است که 
تعامل فـرا  پدیده دهند که نتایج نشان می. دهندمی

ثیرگـذار در  أاجتماعی عـاملی بسـیار برجسـته و ت   
  . پرستش افراد مشهور است

  
 بینیبا افراد مشهور در پیشنتایج ضرایب مربوط به رگرسیون چندگانه همزمان براي بررسی نقش تعامل فرا اجتماعی  .4جدول

  پرستش افراد مشهور در دانشجویان
 مدل ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد t سطح معناداري

  Beta خطاي استاندارد B  
021/0  321/2  - 403/3  899/7  مقدار ثابت 
605/0  517/0  030/0  195/0  101/0  تجربه تعامل فرا اجتماعی 
001/0  413/3  201/0  097/0  330/0  تعامل فرا اجتماعی 
000/0  835/12  615/0  091/0  172/1  گسستگی فرا اجتماعی 

  
، تعامل فرا اجتماعی 4 با توجه به جدول

)201/0=β (به  001/0داري در سطح معنی
بینی پرستش افراد صورت مستقیم قادر به پیش

همچنین گسستگی فرا اجتماعی . استمشهور 
)615/0=β (تواند می 0001/0داري در سطح معنی

   به صورت مستقیم پرستش افراد مشهور را 
بر طبق نتایج رگرسیون چندگانه . بینی نمایدپیش

  همزمان، تجربه تعامل فرا اجتماعی قادر به 
 نیستبینی معنادار پرستش افراد مشهور پیش

)05/0>p.(  
  

  و بحث  گیرينتیجه
 تجربه رابطه بررسی منظور به حاضر پژوهش

 و اجتماعی فرا ارتباط اجتماعی، فرا تعامل
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 ...بینی پرستش نقش تجربه تعامل فرا اجتماعی، تعامل فرا اجتماعی و گسستگی فرا اجتماعی در پیش :رضا شباهنگ و همکاران

  

 

اجتماعی با پرستش افراد مشهور در  فرا گسستگی
ـ 1397دانشجویان دانشگاه گیالن درسال تحصیلی

 آمده، دستهب نتایج طبق بر. گرفت انجام 1398
تجربه تعامل فرا اجتماعی، تعامل فرا اجتماعی و 

اجتماعی با پرستش افراد مشهور گسستگی فرا 
همبستگی مثبت معناداري دارند که البته از این 
بین، تجربه تعامل فرا اجتماعی کمترین میزان 
همبستگی و گسستگی فرا اجتماعی بیشترین 

همچنین منطبق با . میزان همبستگی را دارا هستند
نتایج مطالعه حاضر، تعامل فرا اجتماعی و 

بینی پرستش ادر به پیشگسستگی فرا اجتماعی ق
افراد مشهور هستند در حالی که تجربه تعامل فرا 
اجتماعی نتوانست پرستش افراد مشهور را به 

  . بینی کندصورت معناداري پیش
، )1982ــ 1979( لـوي هم راستا بـا مطالعـات   

، )1997( ، گرابـز )1992( آتـر  ،)1987( رابینوپرس
ــالمگرین ــاتچئونمــک ،)2000( آتروپ ــگ، ک  و الن

ــوران ــگ)2002( ه ــل، ، یان ــت و گابری  سکریس
ــیم ،)2012( ــانگ و کـ ــانگوچو)2016( سـ  ، چـ
  ، راسموسـن )2017( کوهنووبر، ، گاریمال)2017(
ــباهنگ)2018( ، ون)2018( ــاران ، شــ  و همکــ
، مطالعـه  )1397( و همکـاران  شباهنگو ) 1397(

پیشرو بیانگر نقش بسیار مهم پدیده فرا اجتمـاعی  
بایـد در   بنـابراین . اسـت در پرستش افراد مشهور 

نظر داشت که هم راستا با مطالعات دیگر صورت 
گرفته در مورد رابطه بین تعامالت فرا اجتماعی و 

 و پرستش افراد مشـهور، تعـامالت فـرا اجتمـاعی    
در پرسـتش  مهـم   عواملی گسستگی فرا اجتماعی

افراد مشهور هستند که در توصیف، تعریف، تبیین 
تواننـد  و بررسی پدیده پرستش افراد مشـهور مـی  

تـوان در  بر این اساس مـی . ثر واقع شوندؤبسیار م
نظر داشت که پرسـتش افـراد مشـهور بـه عنـوان      

نسـبت بـه افـراد     یعالقه بسیار شـدید و وسواسـ  
و  اجتمـاعی ثر از تعامالت فرا أتواند متمشهور می

و تعامـل فـرا    قرار بگیـرد  گسستگی فرا اجتماعی
در تشـدید و   و گسستگی فرا اجتمـاعی  اجتماعی

. ثر واقـع گـردد  ؤتعدیل پرستش افـراد مشـهور مـ   
همانطور که گفته شد، تعامل فـرا اجتمـاعی جنبـه    

در . اسـت بسیار مهمی از پرسـتش افـراد مشـهور    
ع افــزایش ســطح تعامــل فــرا اجتمــاعی کــه  واقــ

هایی همچون روابط اجتماعی معمـول را  همشخص
 تعامـل، ارتبـاط،   دارند منجر به افزایش صـمیمت، 

اتخاذ دیدگاه، تعهد و لـذت در  همدلی، همدردي، 
ارتبــاط بــین پرستشــگران افــراد مشــهور و افــراد 

هاي فـرا  گردند که تشدید این پیوستگیمشهور می
اجتماعی در نهایت منجـر بـه شـیفتگی بـه افـراد      

. گــرددهــا مــیدر نهایــت پرســتش آنمشــهور و 
   همچنــین در رابطــه بــا گسســتگی فــرا اجتمــاعی 

تـوان اذعـان داشـت، کـه تشـدید تعـامالت و       می
ارتباطات با افراد مشهور موجب درگیر شدن افراد 

گـردد بـدین   در فرآیند گسستگی فرا اجتماعی می
شود که در آن در اي وارد میمعنا که فرد به چرخه

  و تعامـل بیشـتر، لـذت بیشـتري     صـورت ارتبـاط   
برد درحالیکه فاصـله گـرفتن از افـراد مشـهور     می

کننـده رفتـاري و   هاي ناراحتمورد عالقه، واکنش
هیجانی پس از گسستگی فرا اجتماعی را موجـب  
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گردد که در نتیجه فرد براي لذت بیشتر و فـرار  می
از پیامـدهاي منفــی گسســتگی فــرا اجتمــاعی بــه  
ــورد    ــهور م ــراد مش ــتش اف ــه پرس ــدید و ادام    تش

کلی نتایج نشان داد، صورتبه. پردازداش میعالقه
تعامل و گسستگی فـرا اجتمـاعی، پرسـتش افـراد     

فـرا   تجربـه تعامـل   کند، امابینی میمشهور را پیش
 پرستش افـراد مشـهور   بینیپیشقادر به اجتماعی 

بینی پرسـتش  چرایی عدم پیش تبیینبراي . نیست
افراد مشهور از طریق تجربه تعامل فرا اجتمـاعی،  
باید به مطالعه تجربه تعامل فرا اجتماعی هـارتمن  

ــدهورن  ــرد) 2011(و گل ــه ک ــارتمن و . مراجع ه
تجربـه   پدیدهنظران که صاحب) 2011(گلدهورن 

تجربـه   کننـد بیان مـی  هستند، فرا اجتماعی تعامل
تعامل فرا اجتماعی بر خالف تعامـل و ارتباطـات   

شـده   فرا اجتماعی، محدود بـه موقعیـت مشـاهده   
مشـهور   شـخص بـا فـرد   اگر  به بیان دیگر،. است

رو روبـه در موقعیـت مشـاهده    خـود مورد عالقـه  
تجربـه تعامـل فـرا     توان انتظـار داشـت  می ،گردد

    در آن موقعیـــت مشـــاهده، توانـــایی  اجتمـــاعی
   اما. بینی پرستش افراد مشهور را داشته باشدپیش

منطبق بر نظریـه   که، در خارج از موقعیت مشاهده
ـ تجر )2011( گلـدهورن هارتمن و  ه تعامـل فـرا   ب

 بینـی ، ایـن قـدرت پـیش   گرددنمیتلقی  اجتماعی
پیرسـون   نتـایج همبسـتگی  . دکنندگی وجود نـدار 

تجربـه تعامـل فـرا    نشـان داد،   نیـز مطالعه حاضر 
تعامل  را در مقایسه با مترین همبستگیک اجتماعی

با پرسـتش   فرا اجتماعی و گسستگی فرا اجتماعی
افراد مشهور دارد که حاکی از ارتبـاط سـطحی و   

وابسته به موقعیت تجربه تعامل فـرا اجتمـاعی بـا    
 توان گفتمی در واقع. استد مشهور اپرستش افر

ربــه فــرا اجتمــاعی ابتــداي راه پرســتش افــراد جت
که افـزایش ایـن ارتبـاط     آیدبه حساب می مشهور

از موقعیـت   گسترش و توسعه این ارتباطمنجر به 
ارتباط و تعامـل فـرا    شود که نتیجه آنیمشاهده م
 ،که برخالف تجربه فـرا اجتمـاعی  است اجتماعی 

  .وابسته به موقعیت مشاهده نیست ردیگ
در انتها بیان ایـن نکـات ضـروري اسـت کـه      

. است هامحدودیت داراي یکسري حاضر پژوهش
جامعه آماري ایـن پـژوهش دانشـجویان دانشـگاه     

بـه   .بودند 1397ـ    1398در سال تحصیلی  گیالن
هـا و  همین دلیل در تعمیم نتـایج بـه سـایر گـروه    

. مناطق دیگر بایـد جانـب احتیـاط رعایـت شـود     
تقریبـاً  هـاي  پژوهش بـه پرسشـنامه  محدود بودن 

هاي پـژوهش  خودگزارشی نیز از دیگر محدودیت
همچنین از عـدم کنتـرل عوامـل    . رودبه شمار می

ــتی،     ــرایط زیس ــون ش ــون همچ ــی همچ مزاحم
کننـدگان  اجتماعی، فرهنگـی و اقتصـادي شـرکت   

. توان از دیگر محدودیت هاي پژوهش نام بـرد می
هـاي  پـژوهش شـود،  در همین راستا پیشـنهاد مـی  

دیگر با مهار و بررسـی بیشـتر متغیرهـاي بـاال از     
 هـا آنگـر  طریق بررسی نقش میـانجی یـا تعـدیل   

گردد با توجه همچنین پیشنهاد می. صورت بگیرند
و تمـایز هـر چـه بهتـر      تبیینبه اهمیت توصیف، 

هـاي  تجربه تعامل فرا اجتماعی و سایر پیوسـتگی 
فرا اجتماعی، مطالعات مشخصـی در ایـن حـوزه    
صورت گیرند بـه ویـژه تحقیقـات طـولی کـه در      
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تجربـه تعامـل فـرا اجتمـاعی و      تبیینشناسایی و 
توانند بسـیار  نقش آن در پرستش افراد مشهور می

شـود، رابطـه   در انتها پیشنهاد می .مفید واقع شوند
 بین تعامالت، ارتباطات و گسستگی فرا اجتمـاعی 

ــهور در    ــراد مش ــتش اف ــهور و پرس ــراد مش ــا اف   ب
ــیط ــتر  محـ ــم بیشـ ــا حجـ ــاوت و بـ ــاي متفـ         هـ
  کنندگان صورت بگیرد تا امکان مقایسه و شرکت

  .تعمیم نتایج افزایش یابد
 از بــدین وســیله نویســندگان :قــدردانی و تشــکر

 کـه  هاي مربوطـه کنندگان و سازمانتمامی شرکت
 قـدردانی  داشتند، همکاري پژوهش این اجراي در
  .کنندمی

 هیچگونه نویسندگان براي پژوهش این :منافع تضاد
  .است نداشته منافعی به دنبال تضاد
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