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چكيده
هاي مختلف اعم از سیاسی، دهی به افکار عمومی و تأثیرگذاري در حوزهبدیلی در شکلها نقش بیامروزه رسانه

ها نمایند. سلبریتیهاي متعددي استفاده میهداف خود از ابزارفرهنگی، اجتماعی و فرهنگی داشته و براي تحقق ا
ها با هدف جذب مخاطب و سودآوري به آنها متوسل شده و آنها نیز با هدف بیشتر ازجمله منابعی هستند که رسانه

م از توان یک ارتباط دوسویه را متصور شد که هرکداشوند. پس میها حاضر میدیده شدن و کسب درآمد در رسانه
دو سوي این طیف درصدد دستیابی به اهدافی هستند؛ اما در این مواجهه گاه مشکالت و مسائلی به وقوع 

دریسنس ونظریهدونظري،بخشدرکند. در این مقاله ابتداهایی را براي دو طرف ایجاد میپیوندند که هزینهمی
مهمترین مضامین ياِ.يد.کیوکسمَافزار نرمازروش مصاحبه عمیق و استفادهبابعدو در مرحلهمطرحنایار

بندي و تحلیل شد. نتایج حاصل ها استخراج، طبقهمرتبط با وضعیت موجود و مطلوب تعامل رسانه ملی با سلبریتی
براساس مدل بایستیملیرسانهوهاسلبریتیتعاملو ارتقايبهبودبا هدفاز این تحقیق حکایت از آن دارد که

جدیدنظامتدوینوتعیینجوان،هايچهرهمعرفیواستعدادیابیتربیت،برايروشنستگذاريسیاشده بهارائه
مجازي،فضايومحیطیتبلیغاتاستیج،مانندهنريهايفعالیتعرصۀدرملیرسانهوهاچهرهمتقابلحقوق
ها براي سلبریتیبنديبقهطوشناسیگونهنهایتدروهاچهرهماندگاريورشدمعرفی،برايايزمینهطراحی

ها اقدام کرد.هرگونه تعامل با چهره
هاي كليديواژه

سلبریتی، چهره، شهرت، رسانه ملی، تلویزیون

(ع) استادیار دانشکده دین و ارتباطات دانشگاه امام صادق. 1

٤٠(نویسنده مسئول)                               نشگاه تهراندکتري ارتباطات دا. 2
دانشگاه تهران                            دانشجوي دکتري ارتباطات.3



يهاي دیداري و شنیداررسانهعلمی فصلنامه ║8

مقدمه.1
برايراجدیديهايمؤلفهناخواهخواهمدرنیته،دنیايبهورودوجهانیفرهنگباشدنهمسو
عناصرساماندهیومدیریتنحوۀدرگروآنمعایبیامزایاکهآوردخواهدارمغانبهجامعه
»داريسرمایه«یعنیخودویژگیمهمترینبامدرنعصر. بودخواهدجامعهآندهندۀتشکیل
سوقوعمومیافکارمدیریتدرها،سلبریتیازجملهخودابزارهايازاستفادهبااستدرصدد
تلویزیونوعامنحوبههاسانهر. استتأثیرگذارشده،تعیینپیشازاهدافسمتبهآندادن
جریانایندرتوانندمیکهابزارهاییمهمترینخاص،طوربهجمعیرسانهفراگیرترینعنوانبه

سازد.میضروريراآنتبیینوتحلیلاهمیتامرهمینوباشندسهیم
ماعی هاي مختلف سیاسی، اجتحوزهدرشانتخصصیزمینهجزبهجهانسراسردرهاسلبریتی

حضورشاهداخیر،هايسالدرنیزایرانپردازند. درو ... ورود پیدا کرده و به ایفاي نقش می
درنهایتواقتصاديوسیاسیاجتماعی،رویدادهايدرهاسلبریتیانواعگستردهوجدي
انتخاباتتوانمیراآناخیرهاينمونهازبرخیکههستیمعمومیافکارهدایتودهیجهت

هاي مردمی براي آوري کمکو جمع97سالدرارزبازار سکه والتهابات،96جمهورياستری
.دانستزدگان کرمانشاهزلزله

تأثیرهاسلبریتیخلق، رشد، بلوغ، افول، حذف و احیاي مجدددرتلویزیوناستمسلمآنچه
تِ بخش مهمی ازشهراصلیعاملتلویزیون،گونه نتیجه گرفت کهتوان اینو میداشتهجدي

سازي سلبریتیدرملیرسانۀکهسهمیرغماست. لیکن بهبودهآناقساموانواعدرهاسلبریتی
ایجادتلویزیونبراينحوۀ مواجهه با آنها و بالعکسناحیهازمشکالتیگاهیکند،میایفاء
داشت. بر این اساس ها و جامعه در بر خواهدهاي زیادي را براي رسانه، چهرهشود که هزینهمی

ملی رسانۀمواجهه ارتباطیوضعیتازسیاستگذارانهاندازچشمیکتهیهپژوهشایناصلیهدف
است:ترسیمقابلگامدودرکهخواهد بودهاسلبریتیبا

ها؛مرور اجمالی ادبیات نظري حوزه مطالعات سلبریتینخست،گام
ها از مطلوب ارتباط رسانۀ ملی و سلبریتیتوصیف عوامل ظهور و وضعیت موجود ودوم،گام

طریق مصاحبه عمیق.
آن،بنديدستهوهاویژگیسلبریتی،بامرتبطتعاریفگفته،پیشاهدافبهنیلبراي
همچنین. گرفتقراربررسیمورد... و جهاندرسلبریتیتاریخچهحوزه،ایننظریاتمهمترین

هایی بااي و اسنادي، مصاحبهالعات کتابخانهبر مطپژوهش عالوهایندراستفادهروش
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ها باهاي مستخرج از مصاحبهدادهتحلیلو اساتید دانشگاه صورت گرفته است.رسانهمتخصصان
به 1اي.يد.کیوکسمکیفیتحلیلافزارنرمازگیريو بهرهمضمونتحلیلروشازاستفاده

انجام رسیده است.
واهد بود؛خزیرشرحبهتحقیقاینسؤاالت
ازرسیدنبرايراهکارهاییچهواست؟چگونهملیرسانهوسلبریتیرابطهموجودـ وضعیت
دارد؟وجودمطلوبوضعیتبهموجودوضعیت
درنقشیچهتلویزیونوچیستسلبریتیهايمالکوهاویژگیچیست؟سلبریتیـ تاریخچه

کند؟میایفاءسازي/شدنسلبریتیفرایند
دهد؟انجاممطلوبوضعیتبهرسیدنبرايتواندمیهاییسیاستگذاريچهیملـ رسانه

پژوهشپیشینه.2
واقتصاديبعدازهاسلبریتیاهمیتخصوصدرانگلیسیزباندرتحقیقاتازايگستردهطیف

نقشوسلبریتیفرهنگخاصمواردتحلیلتاگرفتهبرندینگوبازاریابیدرآنهااثرگذاري
.خوردمیچشمبهسلبریتییکحذفوتولیدپرورش،دراجتماعیهايرسانه

تحلیلاستمعتقدوداردهاسلبریتیبهشناسانهجامعهرویکردياشتحقیقدر) 2010(2ترنر
بودهگذشتهدههدراجتماعیعلوموانسانیعلومبرايرشدبهروصنایعازیکیهاسلبریتی

افرادرويشناسانجامعهاند ودادههشدارسلبریتیپرستشخطراتبهنسبتشناسانروان. است
سؤالاینبهپاسخجستجويدرترنر. اندکار کردهشهرتازشانشخصیانتظاراتدربارۀجوان
ایجادسلبریتیمطالعهبرايتريقويپایهتوانمیفرهنگورسانهمطالعاتدرچگونه«کهاست
»کند؟تحلیلوارزیابیرامخاطبانفمصروسلبریتیصنعتیتولیدکهکرد

گفتگوينوعبرآنتأثیرومشارکتیايرسانهفرهنگبهايمقالهدر،)2015(3بکروویدهلم
ایننمونۀراهاسلبریتیاجتماعیهايشبکهصفحاتآنها. اندپرداختههاسلبریتیدربارۀمخاطبان
زندگیشانرویدادهايزندهپخشهدشاو مردمکنندمیمطرحمشارکتیايرسانهفرهنگ
مطالعه2011و2010هايسالدرسوئدوانگلیسدرسلطنتیعروسیدورويآنهاهستند.

١.
٢.  
٣. 
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آمدهوجودبهايرسانهبازنماییباهستندآنتماشايحالدرعمومراآنچهکردندسعیوکردند
کنند.مقایسهمخاطبانمشارکتنوعدرنهایتو

راآنکارکردوکردهبحثسلبریتینمايواقعتلویزیونپدیدهرويايقالهمدر) 2016(1دلر
درکهاستشدهدادهنشانمقالهایندر. استکردهجستجوآندرکنندگانشرکتبراي

پیش ـ یاعاديمردم: هستندشهرتچرخهدرمختلفنقاطدرهاسلبریتینما،واقعتلویزیون
شوند؛شناختهتاکنندمیتالش) هستندشدنسلبریتیازقبلحلۀمردرکهکسانی(هاسلبریتی
گسترشراشهرتشانکهدارندآرزو) اولیههايسلبریتی(اندشدهسلبریتیتازگیبهکهکسانی
درنهایتوهستندخودجدیدهايمهارتتوسعهبرايفرصتیدرصددهمهاسلبریتیخوددهند،
کنند.میجستجوراشهرتشانتجدیدوهستندشدنسلبریتیازبعددورهیکدرکهدیگربرخی

ویکتوریاخاصاو مورد. استدادهانجامپژوهشینماواقعتلویزیوندربارهنیز) 2010(2میرز
سازيسلبریتیسیستمدراو راتصویرواسازينحوهتاکردمطالعه2007سالرا دربکهام

کند.جستجوامریکایی
ي داخلی نیز تحقیقات متعددي صورت گرفته است که در ادامه به برخی هادر حوزه پژوهش

شود:از آنها اشاره می
سعیاستمرتبطبسیارروپیشتحقیقبهکهپژوهشیدر،)1397(مسعوديوافکانهدیانی،

اسالمیجمهوريصداوسیمايدرتلویزیونیهايستارهبرايمناسبانسانیمنابعمدلبهکردند
نیمهمصاحبهطریقازوايزمینهنظریهرویکردباکهپژوهشاصلیسؤال. یابندتدسایران
وملیرسانهمدیرانتلویزیونی،هايستارهدانشگاهی،خبرگانازنفر36بایافتهساخت
است؟چگونهملیرسانهدرهاستارهباتعاملفرایندکهاستاینرسیدهانجامبهکنندگانتهیه
وهاستارهوضعیتبهبودبرايکهدادنشاننتیجه. استآمدهدستبهمدلیآنمبنايبرکه

محتوايوساختاردرهمچنینوانسانیمنابعفراینددرتغییراتیاستالزمسازمانباآنهاتعامل
. گیردصورتملیرسانه

است:شدهارائه1شکلدریافتنددستآنبهآنهاکهمدلی

١. 
٢. 
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تلویزیونیهايستارهانسانیمنابعمدیریتمفهومی. مدل1شکل
)1397مسعودي،وافکانهودیانی(

راآنهاکه(هاسلبریتیازاستفادهتأثیر) 1396(زارعیوزادبحرینیپور،اسماعیل
خریدبهنسبتبوشهريکنندگانمصرفنگرشبررا) استکردهترجمهمشهورهايشخصیت

جذابیتمیانمعنادارورابطۀ مثبتدهندۀنشانتحقیقایننتایج. استسنجیدهپیمایشروشبا
. داردوجودتبلیغبهنسبتکنندهمصرفنگرشباسلبریتیتخصصوبودناعتمادقابلظاهري،
وزادهعلیجاننتیجه،اینبرخالف. نداشتمعناداريرابطهکاالومشهورشخصمیانهماهنگی

اسپرتلباسبرندهايمشتریانوفاداريدرهاسلبریتینقشبارۀدرکهايمقالهدر) 1396(طیبی
کنندگانشرکتبراياهمیتبیشتریندارايسلبریتیتأثیرگذاريکهرسیدندنتیجهاینبهبود

برخوردارزیادياهمیتازتبلیغموردکااليوسلبریتیبینهماهنگیهمچنینوبودورزشکار
بود.

باومجازيوحقیقیشهرتتفاوتدرباره) 1396(مقدمینیحسوپورجعفرزادهشاوردي،
دادمینشانآننتایجکهرساندندانجامبهپژوهشی»لوینسکی«شهرتکردنکمیروش
.داردمعناداريتفاوتآنهاحقیقیشهرترتبهباافرادمجازيشهرتبنديرتبهوضریب
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انجامکیفیپژوهشیاینستاگرامدرنیایراهايسلبریتیفرهنگدربارۀنیز،)1395(موالیی
خبرانتشاراینستاگرامدرهاسلبریتیفعالیتمهمترینکهبودآنبیانگرپژوهشنتایج. استداده

بههمکاران،وخودغیررسمیوشخصیهايعکسانتشارهمکاران،وخودهايفعالیت
پیامارسالوموضعاعالمان،هواداربادلدردوهانوشتهدلجالب،هايعکسگذارياشتراک
وهمکارانصفحاتدربارۀرسانیاطالعهواداران،آثارانتشاراینستاگرام،ازفراترمخاطبانبراي
خواهندمیکهگونهآنآنهاصفحاتدرهاسلبریتیهوادارانهمچنین. استبودهخیریهامورتبلیغ
گريواسطهنقشمجازيهايرسانههمچنین. هاسلبریتیاهدافاساسبرنهکنندمیعمل
است.دادهکاهشراپسندمردمهايرسانه

نیروياهمیتبهايمقالهدر) 1392(شریفیوپورسعديجوادین،سیداربطانی،روشندل
نظريرویکرديبامخاطباننظرجلببرايوبازاردررقابتیمزیتمنبععنوانبهرسانهانسانی
برانسانیمنابعتوسعهتأثیرگذاريچگونگیبررسیبرايرامدلیساسااینبرواندپرداخته
دادند.توسعهشهرتیسرمایهخلقوايرسانهشهرت

وحاکمهايسیاستبررسیبهپژوهشیدر) 1392(ذکاییوخانیکیجهرمی،بصیریان
طریقازصداوسیماايرسانههايسیاستباتقابلیاتعاملدربوکفیسمصرفهايشیوه

افرادنگرشکهدهدمینشانتحقیقبامرتبطهايیافتهکهاندپرداختهساختاریافتهنیمهمصاحبه
آنازاستفادهبهنسبتبوکفیسشبکهدرفعالو) صداوسیماگویندهومجريخبرنگار،(مشهور
.استاجتماعیرسانهایندرعضوکاربرانسایرباتعاملازحاکیونیستمنفی

ی نظريمبان.3
سلبریتیفرهنگبهنظرياندازچشم. 1-3

اند از ها و نظریات متعددي داشتهدیدگاههاستارهدنیايوسلبریتیفرهنگمورددرپردازاننظریه
مصرفیجامعهراشهرتفرهنگتوان به نظریات الیس کشمور اشاره کرد که علتجمله می
یا ریچارد )16: 1395(کشمور، کند ي معرفی میرا عامل اصلی این فراگیر» تلویزیون«دانسته و 

اینبهپاسخگوییدرصددوکندمینگاهاجتماعیپدیدهعنوانبههاستارهیر که در کتابش بهدي
هستند؟اجتماعیواقعیتازنوعیچههاستارههستند؟گرداللتهاستارهچراکهاستسؤاالت

هاي دو تن از اندیشمندان این مه در صددیم که دیدگاهدر ادا)213979(؟دارندوجودچرا
حوزه که نظریاتشان تاکنون ترجمه و تبیین نشده است، بپردازیم.
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دریسنسرویکردشدن؛سلبریتیفرایندهايوهاشاخص. 2-3
سلبریتیفرهنگساختارپویاییدرکدنبالبهکهاستپردازانینظریهاز) 2013(1دریسنس

او. گذاردمیتمایزادبیات،درشدنسلبریتیوکردنسلبریتیمفهومدومیاناو. است
راشدنسلبریتیوهاهاي معمولی به سلبریتیفرایند تغییر انسانعنوانبهراکردنسلبریتی

و) شدندموکراتیزهطریقاز(سازيسازوکارها و عوامل تأثیرگذار در فرایند سلبریتیعنوانبه
کندمیسازيمفهوم) مهاجرتوسازيگونگونهطریقاز(اش اجتماعیویفرهنگهايجاسازي

)6432013(.
درساختاريعواملمجموعهواستساختاريفراینديشدنسلبریتیدریسنسنظراز
اشمقالهدردریسنس. هستندشدنسلبریتیساززمینهاجتماعیواقتصاديفرهنگی،هايعرصه

مدلیارائهبه»سلبریتیفرهنگساختاريپویاییفهمفرهنگ؛وجامعهنشدسلبریتی«
گونگونهشدن،دموکراتیزهیعنیشدنسلبریتیاصلیشاخصسهآندرکهپردازدمیچندبعدي

شدنشخصیشدن،ايرسانهیعنیسلبریتیفرهنگبهدهندهشکلفرایندهايوانتقالوشدن
.کندرح میمطهمکناردرراشدنکاالییو

)٢٠١٣(شدن سلبریتیمفهوممدل.2شکل

شدنسلبریتیهايشاخص. 1-2-3
بیرونیودرونیپویاییبیانگرکهدارداصلیشاخصسهشدنسلبریتیدریسنسمنظراز
قادرکهاستشاخصی»شدندموکراتیزه«درونی،پویاییاز لحاظ. استسلبریتیفرهنگمدل
آنبیانگرتنوعیا»گونیگونه«شاخصبیرونی،پویاییاز لحاظواستسلبریتیبیعتطتغییربه

راخاصاجتماعیهايزمینهمیانیودرونیتحرکمختلفاجتماعیهايحوزهدرنفوذ. است
.)6452013(استشدهبیان»انتقالقابلیت«شاخصباکهدهدمیرشد

١. 
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شدندموکراتیزهالف)
افزایشبیانگرمفهوماینکهکندمیاشارهشدندموکراتیزهتوضیحدر) 2013(سنسدری

پلتوایرسانههایفنّاوریمسیرایندرواستشدنستارهپلکانبهعادیمردمدسترسی
٢٠١٣(کنندمیایفاءمهمینقشنماواقعتلویزیونواینترنتخصوصبههافرم

٦٤٦(.
واجتماعیهایگروهبازنماییبهقادرکهاستفرایندیشدندموکراتیزههاگرچدرواقع
ازدرواقعایرسانهصنایعاماکنند،جلبراهارسانهتوجهبتوانندتااستمختلففرهنگی
. بردمیبهرهسودافزایشمنظوربهخودکفاهایسلبریتیونماواقعتلویزیونکنندگانشرکت
وسلبریتیسیستمنابرابریضمنیطوربهکهکاالهاییاندشدهکاالبهیلتبدنیزآنهادرواقع
٢٠١٣(کنند میتقویترانئولیبرالگفتمانانتشار ٦٤٧.(

شدنگونب) گونه
اگر. کنندمیظهورهاسلبریتیآنهادرکهاستهاییحوزهشدنمتنوعبیانگرشاخصاین

آشپزی،سیاست،دراکنونامابودند؛ورزشوسرگرمیرسانه،حوزۀبهمنحصرهاسلبریتیقبالً
استفادهشدنسلبریتیاصطالحازنویسندگانازبرخی. شوندمیظاهرنیزدانشگاهووکارکسب
ازنتیجهیکعنوانبهو) گابلر(تقاضاوعرضهمکانیسمعنوانبهراگونیگونهاینتاکنندمی

اینازکههستندنیزنویسندگانی). گامسون(دهندتوضیحمردمتوجهوهارسانهجلباستراتژی
ارائهراترپیچیدهتصویریکگونیگونهاینکهکنندمیمطرحاماکنندنمیاستفادهاصطالح

حالبا ایناستمرکزیسلبریتیگونیگونهتوضیحدرهارسانهنقشاستمعتقدگیلز. دهدمی
پویاییبهتوجهواقتصادیمنطقبهنیازودهدمیارائهجزئییحتوضیکتنهادیدگاهاین

کسبهمکارانش،وکوزماندیدگاهبراساس. استضروریآنتوضیحبرایخاصهایزمینه
کند؛میهدایتشهرتکردندنبالبرایمختلفهایبخشبهرامردمکهاستایانگیزهسود
باالتریهزینهودستمزددرخواستتواندمیاستمشهورکهزمانیشغلیهردرشخصزیرا
سرمایهافزایشبهاجتماعیسرمایهافزایشدرواقع. کندکسببیشتریپولدرنتیجهوبدهد

٢٠١٣(شودمیمنجراقتصادی ٦٤٧.(
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ج) انتقال
اصلیهزمیندرونایحرفههایفعالیتتوسعۀبرایآنازهاسلبریتیکهاستفرایندیانتقال

٢٠١٣(کنندمیاستفادهاجتماعیهایحوزهسایربهنفوذیافعالیت بر. )٦٤٨
مختلف.هایحوزهمیاندریاخاصحوزۀیکدروندر: داردوجودانتقالدو دستهاساسهمین

شدنسلبریتیفرایندهاي. 2-2-3
کاالییوشدنشخصیشدن،ایرسانهراشدنسلبریتیبهدهندهشکلنیرویسهدریسنس

کند.میبیانمدلشدرشدنسلبریتیباراآنهاارتباطوداندمیشدن
شدنايرسانهالف)

مورددرخصوصبهاست،هاسلبریتیتشکیلاصلیعواملازیکیجمعیهایرسانه
هکایاقلیمیوعملیاتیمنطقبهرسانهکهشودمیتصورزیراسیاسیهایسلبریتی

استشدهنامیدهشدنایرسانهاثرایندهدمیشکلدوبارهکنند،میعملآنبهسیاستمداران
بستهتئورییکفقطکهشودتعریففرا ـ فرایندییکعنوانبهگستردهنحویبهتواندمیکه
یتحقیقاندازچشمیکتر،وسیعشکلیبهتواندمیبلکهکند،نمیتوصیفراایرسانهتغییراز

بههارسانهگزارشی،چنیندر. استاجتماعیفرهنگیتغییراتورسانهارتباطیتغییرمیان
هایمؤسسهوهاسازماناجتماعی،) کردارهای(هایپرکتیسبلکهشوند؛نمیمحدودهافناوری
٢٠١٣(گیرندبرمیدررااجتماعی ٦٥٠.(

شدن) شخصیب
زدیکی با فردی شدن قرار دارد. شخصی شدن، فرایندی است که به شدن در ارتباط نشخصی

توان در تاریخ تمدن مرکزیت قرارگرفتن اشخاص را میبخشد. ریشه دراشخاص مرکزیت می
غرب یافت. به عقیده گیلس، در تاریخ تمدن غرب، فرد در مرکزیت قرار داشته و همین موجب 

بینی فرد محور، از طریق شد. همچنین جهانشده است که تاریخ تمدن غرب، تاریخ شهرت با
بیشتر » شخصی«گویی و قراردادهای روایی بر شخص بیشتر از ساختار و بر امر های قصهتکنیک
٢٠١٣(کند تأکید می» جمعی«از امر  ٦٥١ .(

شود که از موقعیت برای برخی محققان مانند ترنر، یک فرد زمانی به سلبریتی تبدیل می
اخیراً » خصوصی ـ عمومی«دهد. البته دامنه تغییر وضعیت می» خصوصی«به » ومیعم«
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خودِ «یافته است. منظور از گسترش» 1پسندخودِ عامه«موردبازنگری قرارگرفته و با اصطالح 
شود بدون اینکه ، این است که شخصیت عادی، راحت و مهربان از فردی بازنمایی می»پسندعامه

اش برای مخاطبان افشا شود. از نظر دریسنس نباید تصور کنیم که یجزئیات زندگی خصوص
تواند ای شود میرسانه در مرکز فرایند شخصی شدن است. اینکه یک موقعیت اجتماعی رسانه

ای شدن نقطه شروع کمک کند که فرایند شخصی شدن در آن حوزه به حرکت بیفتد اما رسانه
٢٠١٣(شخصی شدن نیست  ٦٥١ ٦٥٢(.

شدنج) کاالیی
کاالییشود،میعمومازفراترابعادیواشخاصبرتریبهمنجرشدنشخصیکهدرحالی

بهاقتصادیارزشاعطایطریقاز) راهاایدهوروابطاشیا،همچنینالبته(رااشخاصاینشدن
. دانستکارلیدکنندهتوهمومحصولعنوانبههمتوانمیراکاال. کندمیکاالبهتبدیلآنها
تأکیدکاالهااجتماعیویژگیبرآندرکهاستمارکسیستیتئوریدهندهبازتابتعریف،این
کند خریدوفروش میقانونیراکاالتبادلارزشکهمتغیریقیمتبابازاردرآنها: شودمی
٢٠١٣شوند (می ق غلبه ارزش ها از طریمبتنی بر این دیدگاه، سلبریتی).٦٥٢

گذاری، خریدوفروش و تبادل آنها در شوند که گاه قابلیت قیمتاقتصادی، به کاالیی تبدیل می
شود.عرصه اجتماعی یا اقتصادی مقدور می

نایارنظریهسلبریتی؛اکولوژي. 3-2-3
زاسلبریتیفرهنگغربیجوامعدرواستجاهمهسلبریتیفرهنگ،)2009(2نایارمنظراز
ای،رسانهتولیدطرفازیک. گیردمیقرارروزمرهزندگیباارتباطدرچرخهیکطریق

تصاویراینازمخاطبانمصرفدیگرطرفازوکندمیواردروزمرهزندگیدرراتصاویرسلبریتی
دیدن«کتابدرکند. نایارمیایجادراسلبریتیفرهنگگردشوشودمیهاسلبریتیرشدموجب
فرهنگوزندگیازبخشیعنوانبهسلبریتیبه»سلبریتیفرهنگوجامعهتماشا،ها؛ستاره
کند.میمطرحخودکتابدررافرضچنداو. کندمینگاهروزمره

طریقازروزمرهزندگیبارهانشدنیطرزیبهسلبریتیفرهنگکهاستایناولفرض
٢٠٠٩(استافتهیارتباطکنندهبازگشتپیوندیکدربازخوردحلقه اینتوضیحدر)،٢
وروزمرهزندگیدرتصاویرعنوانبههاسلبریتیاینکهاولکند.میاشارهبعددوبهنایارفرض

١.
٢.
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چرخهدربیشترتصاویریچنینبهپاسخدرهاسلبریتیاینکهدوموچرخندمیعمومیفضای
درطوراینداریمنیازمادرواقع. چرخندمیوگیرندمیقرارموردتقاضاسلبریتیمصرفوتولید
ازکهآنهاایرسانهمحصوالتوسلبریتیهایبدنازفقطنهسلبریتیفرهنگکهبگیریمنظر

هستندسلبریتیچرخهوایرسانهمحصوالتبیشترسوختکهمخاطبانیمصرفطریق
سویازهاسلبریتیریافتدچگونگیگرفتننظردربدونفرهنگایندرواقع. استشدهتشکیل
همچونرامصرفهموتولیدهمسلبریتیفرهنگمکانیسم. شودمطالعهتواندنمیمخاطب

گیرد.برمیدرسلبریتیجهانفرایندهایتمام
آندرکهاستفرایندیسلبریتیفرهنگکهدارداشارهاینبهنایارفرضیهدومیندر

طوربههاسلبریتی. رسندمینظربهآشناهارسانهواسطهبهمخاطبانازدوریوجودباهاسلبریتی
آندریافتوایرسانهتولیداتکهاستخاصیاثراین. هستندنزدیکهمودورهمزمانهم

گیرد.برمیدررامخاطبانتوسط
سلبریتیفرهنگ. استجمعیهایرسانهاثرسلبریتیفرهنگکهاستاینسومفرض

هروهاسایتوبتلویزیون،سینما،رسانه،مانندبازنماییمختلفهایاوریفنّازتواندنمی
نسبتامروزآنچهتفاوت. باشدجداکند،میمنتشرزیادیمخاطبانبرایرابازنماییکهایرسانه

گفتگو،نمایشمانندسلبریتیفرهنگجدیدهایفرموشدنترگستردهشاهدیمگذشتهبه
بسازندراعمومیتصویریکتااندکردهترگستردهراآشناییکههستندهاهتائیدیوهاسایتوب

)٢٠٠٩ ٢.(
شخصیکدربارهعمومیطوربهکهراچیزیهرسلبریتیفرهنگکهنویسدمینایار
ازاو. گیردبرمیدراست،دسترسدرهافیلمومصاحبهبیوگرافی،اتوها،نوشتهتصاویر،همچون

اشکال،مصرفوگردشتولید،بازنمایی،دستگاهراآنوکندمیصحبتسلبریتیوژیاکول
درراحوزهچندیندرچندگانههایمتنسلبریتیاکولوژی. داندمیآیکونیکاعمالورویدادها
گردشآنهاچگونهوکجاسازد؟میهاسلبریتیدربارهراهامتناینکسیچهاماگیرد،برمی
اینایرسانهپوششاثرهمچنینکهدستاوردهایشاثرتنهانهسلبریتینایار،نظرزاکنند؟می

یکچگونه«بدانیمماکهاستمهمو»استشدهساختهسلبریتییک«اونظراز. دستاوردهاست
کهاستمعتقدنایار. »سازد؟میراشدنسلبریتیدقیقاًچیزیچهیاشود؟میسلبریتیسلبریتی
آرزوموضوععنوانبهشخصیشدنساخته. 1: شودمیشاملراایپایهبعددودنشسلبریتی

ها،فردیست که کتابسلبریتی). ایتوده(جمعیمصرفبرایشخصیشدنساخته. 2) خواست(
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برايهنجارعنوانبهوآرزوموردکیفیتبهنگرششیارفتارموفقیت،ها،مهارتزندگی،سبک
کهسوديبرحسبفروشقابلکااليمثابه یکبههمچنینسلبریتی. شودمیتبدیلجامعهبقیه

٢٠٠٩آید (میدستبهشودمیایجادسازندگانوکنندگانتهیهتبلیغات،توسط ٢٦(
هستندکاالآنهادارند،اقتصاديسودهمولذتهمهاسلبریتی). در حقیقت2009:26نایار،(

فقطمصرف. آورنددستبهلذتمصرف،فرایندطریقازتادشونمیفروختهعمومبهچون
شدهتائیدمحصوالتخریدشغلش،کردندنبالستاره،اخباربلکهنیست،فیلمآخریندیدن
میانتعاملمحصولوگیردمیقرارتقاطعیکدرسلبریتیبنابراینگیرد؛برمیدرنیزرااوتوسط
(گیرد تقاطع شکل میاینسلبریتی درياکولوژ. استفرهنگیوتجارياقتصاد

٢٠٠٩ ٣١(.
جمعیرسانهاثرسلبریتیفرهنگکهاستمعتقدنایار. داردمحورينقشیرسانهنایارنظراز
تولیدنیزهاسلبریتیتصاویر. دهدمیرخجدیدتريهايفرمدروترگستردهامروزکهاست
ایجادراسلبریتیفرهنگچرخههمینوشوندمیاگیرجروزمرهزندگیدروهستندهارسانه
تولیدتواناییوايرسانهبازنماییطریقازسلبریتیساختندلیلبهرسانهنظریهایندر. کندمی

شود.میتلقیمهمسلبریتیصنایعدرآوردنحرکتبهوعظیمنمادینقدرت
نظريهايدیدگاهبنديجمع. 3-2-4
ابعاددرشدنسلبریتیگونه نتیجه گرفت کهتوان اینمیشدمطرحظريمرور ندرآنچهاز

گفتتوانمینوعیبهواستارتباطدرايرسانهصنایعسازوکارهايوشدنايرسانهبامختلف
چرخهدرگرفتهشکلهايسلبریتیدیگرسويازاست؛ايرسانهسازوکارهاينتیجهسلبریتی

دیدهکهسلبریتیورسانهتعاملدر.دارندسودآوريايرسانههايسازمانبرايمصرف،وتولید
توانمیاست،آناصلیمبنايرسانهبرايسلبریتیسودآوريورسانهدرسلبریتیشدن

کرد:فهرستچنینراهاسلبریتیبرايهارسانهبالقوهکارکردهاي
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هاسلبریتیبرايهارسانهبالقوه. کارکردهاي1جدول
سلبریتی)سازيمتعدد(مختلفهايحوزهدرهاسلبریتیانواعبهبخشیشهرتوشدندیده

سلبریتی)خلق(شدنسلبریتیبرايعاديافرادعمومبهبخشیفرصت
بخشی)تداوم(سلبریتییکدستاوردهايوزندگیمستمرايرسانهپوشش

عمومتوجهموردروایتپرورشوسلبریتیزندگیخصوصیهايجنبهبهتوجه
مخاطبانروزمرهزندگیبهآنهاواردکردنوسلبریتیتصاویرتولید

صمیمیت)ایجاد(مخاطبازاودوريعیندرسلبریتیچهرهآشناسازي

) سیما(ملیرسانهبرايهاسلبریتیبالقوهکارکردهايعنوانبهراموارديتوانمیهمچنین
کرد:فهرست

)سیما(ملیرسانهبرايهالبریتیسبالقوه. کارکردهاي2جدول
هايبرنامهازپسوپیشبازرگانیهايآگهیجذبمسیرازخصوصبهملیرسانهبرايسودآوري

هاسلبریتیبامرتبط
شود)میسودآوريموجبباواسطهکه(مخاطبانافزایش
اعتباربخشی)...(وعمومنزدرسانهمحبوبیتواعتبارافزایش

هاسلبریتیکمکباايناحیهوزبانیمرزهايازعبوروهاانهرسشدنجهانی
رسانهسويازاجتماعیمسئولیتنقشایفايبهسلبریتیکمک

شناسی پژوهشروش.4
ازاي و اسناديبر مطالعات کتابخانهو عالوهاستکیفیهايپژوهشنوعازاین پژوهش،

ازشکلی. شده استاستفاده هادادهآوريجمعابـزارتریناصلیعنوانبهعمیـقمصاحبه
آورشگفتشـواهدياغلـبوخـلقراهادادهترینغنیواقعبهکهساختاربدونهايمصاحبه
مصاحبه. شودمینامیـده»عمیـقمصـاحبه«کیفی،هايبررسیفرهنگدرآورد،میفـراهم
ايفزایندهصورتبههادادهردآوريگدرکهاستايشدهشناختههايروشازیکیعمیق

یـککه بـیناسـتايدوجانبهدارهدفگـفتگويعـمیقمـصاحبه. گیردمیقرارمورداستفاده
مصاحبه،نوعایـنهـدف. شودمیانجامشوندهمصاحبهیکومجربیافتهآموزشکنندهمصاحبه
کرداستفادهوتحلیلتجزیهدرآنهاازانبتـوکـهاسـتمهمیموادوغنیجزئیاتعمیقاستنباط

).1389:215هومن،(
هايروشازکههدفمندگیرينمونهازنمونه،انتخـاببـرايپـژوهشایـندر
کیفیهايپژوهشدرکههدفمندگیرينمونهمفهوم. شداستفادهاستاحتمالیغیربردارينمونه
کنـدمـیانتخابرواز اینرامطالعهمکانوافرادژوهشگرپکهمـعناستبــدینرود،مـیبکار
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پژوهشایـندر. باشـندمـؤثرمطالعـهمحـوريپدیدهوپژوهشمسئلهفهمدرتوانندمیکه
واسـتشدهاستفادهاساتید دانشگاهورسانهمدیراننظراتازشوندهمصاحبهافرادشناساییبراي
کردنمتوقفزمانمورددرقضـاوتمعیار. یافتادامهنظريکفایتبهنیلسرحدتاگیرينمونه
کهداردادامـهزمـانیتابرداري و انجام مصاحبهنمونهیعنـیاست؛نظرياشباعبرداري،نمونه
باپژوهشایندر. نیفزایدنظریهدهندهتشکیلاجـزايبـهايکنندهتکمیلمطلببعدي،نمونه

هاي متخصصان در حوزه رسانه و آوري و مطالعه تمامی مصاحبهو جمع1مصاحبه15ازاستفاده
.شدحاصلنظريکفایتسلبریتی،
درمورداستفادهابزاروشداستفادهمـضمونتحلیلروشازهادادهتحلیلابزاربارابطهدر
.استبودهداماکسکیفیتحلیلافزارنرمهادادهتحلیل

همینبهاست؛کـیفیهايتـحلیلدرمشترکوعامهايمهارتازیکیمضمون،تحلیل
مـختلف،هايروشبرايمناسبابزاريبلکهخاصروشینهراآن،)4: 1998(2بویاتزیسدلیل،

هايتحلیلنیازپیشفرایندرامضامینکدگذارينیز) 2000(3برناردوریان. کندمیمـعرفی
خاص.وفردمنحصربهروشـیتـاکنندمیعرفیمکیفیرایجواصلی

کهایستمداخلهغیروواکنشیغیرهايروشازجملهمضمونتحلیلگفتتوانمیعبارتیبه
طردفراگیري،دارد،اساسیومهمویژگیسهواستمفاهیمبنديمقولهآنکارکردمهمترین
تلخیص،تکنیکسهباروشاینلمراح). 1375:91سروستانی،صدیق(استقاللومتقابل
پژوهشایندر) 348-1387:349فلیک،. (شودمیانجامبخشساختارتحلیلوتفسیريتحلیل
استخراجهامصاحبهازاولیهمضامینوشدبردهبهرهداماکسافزارنرمازتلخیصمرحلهبراي

مقالهساختاردرنهایتودداده شارتباطهمبهمضامینشبکهدرمضامیناینسپس. شده است
شده است.بنديصورت

راخاصیفرایندهايآنها،ازهـریککهداردوجودمضمونتحلیلبرايمختلفیهايروش
والف) تجزیهنمود:خالصهمرحلهسهدرتوانمیراآنهاتمامیمشترکوجهاماکندمـیدنبال

علمی دانشگاه و معاون سابق صداي جمهوري اسالمی ایران)، دکتر ابراهیم فیاض آقایان دکتر حسن خجسته (هیأت1.
شناسی صادق پیوسته، (دانشجوي دکتري جامعهعلمی دانشگاه تهران)، نشگاه تهران)، دکتر اعظم راودراد (هیأتعلمی دا(هیأت

هاي تهران، عالمه طباطبائی و دانشگاه عالمه طباطبائی)، دکتر محمد احسانی (مدیر شبکه نسیم)، ده تن از اساتید دانشگاه
ضر به مصاحبه شدند.که با قید نام نبردن از نامشان حا(ع)امام صادق

٢
٣
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هـمهکهدرحـالی. متنمجددکردنیکپارچهوغامادج)ومتنتفسیروتشریحب)متن،توصیف
بهانتزاعازباالتريسطح،تحلیلازمرحلههردرامااستهمراهتحلیلوتفسیربامـراحلاین

بهتوجهبـاپژوهشگريهراستذکربهالزم. )٢٠٠١(آیدمیدست
ازتواندمیبرد،میبکارکهابزارهاییوصمیماتتبهتوجهباوخودتحقیقسؤاالتوماهیت
مضمون،تحلیلزیرانیستخطیفراینديفرایند،اینهمچنین. کنداستفادهخودشخاصروش

برايزیرمراحلاساساینبر. هاستدادهمجموعهکلدروبرگشتیرفتفـراینديمـستلزم
است:شدهگرفتهنظردرهادادهتحلیل
؛اولیهکدهايایجادوهادادهابشدنآشنا-
؛مضامینشبکهترسیمومضامینشناخت-
؛مضامینشبکهتحلیل-
.گزارشتدوین-

شوندگان (اساتید در ادامه ما به تحلیل مهمترین مضامین موجود در اظهارات مصاحبه
پس از پردازیم. دانشگاه، متخصصان و کارشناسان حوزۀ رسانه و مدیران سازمان صداوسیما) می

ها، عوامل تأثیرگذار، وضعیت دستۀ تاریخچه، ویژگی5کد احصاء و در 163ها سازي مصاحبهپیاده
بندي شدند ها طبقهموجود و راهکارهاي رسیدن به وضعیت مطلوب تعامل رسانه ملی و سلبریتی

که در ادامه به تبیین آنها خواهیم پرداخت.

هاتحلیل یافته.5
عوامل ظهورسلبریتی.1-5

پردازیم؛ بنابر دیدگاه شوندگان میها از منظر مصاحبهدر ابتدا به تاریخچه ظهور سلبریتی
اي معتقدند اند. عدهشوندگان عوامل متعددي در رشد و بلوغ پدیده سلبریتی تأثیرگذار بودهمصاحبه

ده دیگر پررنگ شدن اومانیسم در دیعبارتیدموکراسی و بهساالري وپررنگ شدن مظاهر مردم
کنند به نهادهاي مدنی چنینی تالش میجوامع اینها تأثیرگذار بوده است؛ ازپیش چهرهشدن بیش

برخی دیگر مظاهر تمدنی توجه کنند که هنر، سینما و ورزش ازجمله آنهاست. و فرهنگی و دیگر
وقاتی تبع آن ورود در عصر مدرنیته و تشکیل اداري و بهشوندگان ظهور جوامع سرمایهاز مصاحبه

اي دانند و درنهایت عدهها میبراي آسایش و رفاه باعنوان اوقات فراغت را عامل ایجاد چهره
اند.ها دانستهرا عامل اصلی تشکیل ستاره» سینما«ویژه هاي جدید و بهدیگر ظهور رسانه
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. عوامل ظهور سلبریتی3شکل 

هاهاي سلبریتیویژگی. 2-5
هاي متعددي هستند که بیشترین کدها ها داراي ویژگیلبریتیشوندگان، ساز منظر مصاحبه

شامل موارد زیر بوده است:
منظور از بقاي موقت، تداوم شهرت سلبریتی در دوره زمانی کوتاهی . بقاي موقت؛5-2-1

دوره شهرت طوالنی برخوردار هستند؛ اما حتی ها ازرسد برخی سلبریتیاست. اگرچه به نظر می
فراد نیز فرازوفرودهایی در میزان شهرت آنها وجود دارد. در این رابطه میزان پویایی در مورد این ا

تواند یکی از عوامل مؤثر در بقاي سلبریتی باشد.ها در فضاي مجازي میسلبریتی
سلبریتی این قابلیت را دارد که بر حجم زیادي از مخاطبان تأثیر . قدرت تأثیرگذاري؛5-2-2

شوند ـ  ها میز برخی از این مخاطبان ـ که تبدیل به هواداران سلبریتینظر ابگذارد که صرف
دهند که برخی به خواندن ها در سطوح مختلفی توجه نشان میعموم مخاطبان نیز به سلبریتی

ها را تبدیل به تواند سلبریتیمندند. این تأثیرگذاري میها بیشتر از خود آنها عالقهاخبار سلبریتی
هاي اجتماعی، سیاسی، خیریه و ... کند.در حوزهاشخاص مؤثري 

ها تنها در یک حوزه مختص به برخالف گذشته که سلبریتیهاي فعالیت؛. تنوع حوزه5-2-3
هاي اي به خود گرفته و در حوزههاي فعالیت دامنه گستردهخود فعالیت داشتند، امروزه این حوزه

ها علم نیز شاهد بروز و ظهور سلبریتیتخصصی دیگري همچون سیاست، اقتصاد، فناوري و 
ها نیز ارتباط جایی سلبریتیتواند با مفهوم تبدیل و جابههستیم. همچنین تنوع حوزه فعالیت می
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های دیگر ازجمله امور خیریه، داشته باشد که شامل تحرک سلبریتی از حوزه اصلی خود به حوزه
شود.سیاست، اقتصاد و ... می

گونه هیچها بدون ساختار منظم سازمانی بوده و بر همین اساسسلبریتی؛ . بدون ساختار5-2-4
تواند در هنجارمند که فعال شدن اصناف مینظارتی بر چگونگی فعالیت آنها وجود ندارد؛ درحالی

ها تأثیرگذار باشد.های سلبریتیکردن برخی از فعالیت
ها توجه دارند ی مختلف سلبریتیهاعموم مخاطبانی که به فعالیت؛. جاذبه و دافعه5-2-5

ممکن است احساسات و نظرات متفاوتی نسبت به یک سلبریتی داشته باشند، این احساسات 
متفاوت از ستایش یک سلبریتی تا ابراز انزجار گسترده است.

زنی شامل توانایی سلبریتی در مطرح کردن و پیشبرد قدرت چانهزنی؛. قدرت چانه5-2-6
شود.و ایجاد چالش در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب از سوی سازمان میهای خود دیدگاه

این ویژگی اشاره به نقش برجسته رسانه در تداوم شهرت ؛. وابستگی شدید به رسانه5-2-7
ها دارد.سلبریتی

های فردی این سلبریتی به دلیل قابلیت. جایگزینی سریع با نهادهاي حاکمیتی؛5-2-8
نهاد حاکمیتی ر شرایط خاصی جایگزین نهادهای حاکمیتی شود و آنچه از یکفرصت را دارد که د

تنهایی به دوش بکشد.مورد انتظار است را به
ها یا انتشار اظهارنظرهای سلبریتی؛ هایی از حقیقت یا دروغ. دارا بودن رگه5-2-9

نبعث از احساسات مرتبط با موضوعات موردتوجه افکار عمومی از سوی آنها، عموماً مهایدیدگاه
جانبه راجع به آن موضوع برخوردار بوده و از اعتبار و وثوق کافی یا علمی برای قضاوت همه

نیست.
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هاي سلبریتی. ویژگی4شکل 

هابر رشد سلبریتیتأثیرگذارعوامل . 5-3
ها عنوان نمودند لیکن عنوان دالیل رشد سلبریتیشوندگان عوامل متعددي را بهمصاحبه

شود.ل زیر با بیشترین فراوانی انتخاب و در ادامه به آنها اشاره میعوام
ها اشاره گونه که در عوامل ظهور سلبریتیدر حقیقت همان. نیاز به تفریح و سرگرمی؛5-3-1

عنوان یکی از شد وجود زمانی باعنوان اوقات فراغت و از طرفی نیاز مردم به تفریح و سرگرمی به
ها پاسخی باشد به این نیاز و بر همین اساس هاي سلبریتیشد جذابیتنیازهاي ثانویه باعث

ها محور اصلی نیاز به تفریح و سرگرمی شدند.سلبریتی
ها اگرچه صنعت سینما گام اصلی را در بلوغ سلبریتیهاي جایگزین تعاملی؛ . رشد رسانه5-3-2

اجتماعی باعث شد دایره تنوع هاي ویژه شبکههاي جایگزین تعاملی بهداشت لیکن ظهور رسانه
دیگر این ابزارهاي نوین ارتباطی با فراهم عبارتیتري به خود بگیرد. بهاین قشر حدود گسترده

ها و طرفدارانشان موجب شدند که هر فرد آوردن دسترسی مجازي و متقابل سلبریتی
بدیل به سلبریتی شود.بر تخصص خود تخود بتواند بدون نیاز به عوامل جانبی و با تکیه خوديبه
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انگیز و سازی و بزرگنمایی برخی عوامل هیجانبرجسته. پاسخی به حس کنجکاوي؛5-3-3
صورت ناخودآگاه مورد اقبال عمومی واقع ها بهسرگرمی محور، باعث خواهد شد که آن پدیده

و از سوی هایی در جهت پاسخ به این نیازشوند. وجود حس کنجکاوی در نهاد انسان و یافتن راه
در دنیای امروزی باعث شده است اقبال عمومی به هادیگر وجود عوامل جذاب همچون سلبریتی
این پدیده باعث رشد و شکوفایی آن شود.

عملی برخی نهادهای بدعملی یا بیاعتمادي بخشی از جامعه به نهادهاي حاکمیتی؛ . بی5-3-4
های ای خاص، برخی محرومیتمنطقهحاکمیتی در مواقع ضروری همچون سیل، زلزله، فقر

اجتماعی و ... باعث شده است که عموم دنبال جایگزینی برای این نهادها باشد و زمانی که 
کنند در حقیقت حس همدردی جامعه نسبت به یک بالی ها از این ظرفیت استفاده میسلبریتی

م به ذکر است که ضعف کنند. الزطبیعی را از سمت نهادهای حاکمیتی به سمت خود هدایت می
وجود آمده به دلیل روابط هماهنگی در نهادهای حاکمیتی و تعلل در رسیدگی به وضعیت به

گونه مسائل به دلیل شخص و از طرفی سرعت فراوان در ورود به اینسواز یکبوروکراتیک
بیشتری گونه اشخاص بروزها باعث شده است که اقبال قاطبه مردم به اینمحور بودن سلبریتی

های قبل بیابد.نسبت به سال
ها و ها در بیان ضعفعمده سلبریتیهاي اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي؛. ویژگی5-3-5

مشکالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... سعی بر آن دارند که خود را در خط مقدم دفاع از 
یابند، فاع از حقوق خود نمیمردم قرار دهند و در شرایطی که مردم حامی قدرتمندی برای د

های جامعه شرایط را به سمت محبوبیت بیشتر خود سوق ها بتوانند با توجه به ویژگیسلبریتی
دهند.

بیان نشدن و یا ؛هاي رسمی و حاکمیتی در بیان واقعیتهاي رسانه. بدعملی یا محدودیت5-3-6
جمله رسانه ملی از سویی و در میان های رسمی ازتأخیر و تردید در بیان تمام واقعیت در رسانه

ها باعث شده که سرعت انتشار و آمیز یا کاریکاتوری آنها از طرف سلبریتیگذاشتن بعضاً مبالغه
های رسمی و مجازی پیشی ها و خبرگزاریواکنش این افراد نسبت به رسانه ملی و دیگر رسانه

ها است.تماعی به سلبریتیگیرد. این فرایند از دیگر عوامل گرایش بخشی از بدنه اج
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. عوامل تأثیرگذار بر رشد سلبریتی5شکل 

هاهاي رسمی با سلبریتیموجود تعامل رسانهوضعیتتوصیف. 4-5
ازراهاسلبریتیباهاي رسمیمواجهه ارتباطی رسانهموجودوضعیتابتداتابرآنیمقسمتایندر

ادامهدروبررسیصداوسیماسازمانانمدیرورسانهحوزهکارشناسانومتخصصانمنظر
ترسیممطلوبوضعیتبهرسیدنبرايعملیاتیوسیاستگذاريحوزهدودرراراهکارهایی

گردد؛میبیانموجودوضعیتازتوصیفیابتدابنابراین،. نماییم
ملیرسانههامروزحوزه؛ایندرانفعالیرویکرداتخاذوهاچهرهباملیرسانهدوطرفهتعامل. 1-4-5

ایجادسازيبرنامهدراساسیخللیهانبود سلبریتیگویاکهاستدادهقرارشرایطیدرراخود
نیست،بیشترملیرسانهبههاسلبریتیوابستگیمیزاننگوییماگرکهاستحالیدراینکند،می

.بودنخواهدکمتر
تلویزیونیوسیعمخاطبکهیستندنآنخواهانگاههیچهاسلبریتیکهاستبینیپیشقابل

برخی از این اینکهکما. کنندجایگزینهايرسانهدیگرسرگرمراخودودادهدستازرا
دورۀوداشتاذعانحقیقتاینبهتلویزیونیهايمصاحبهازیکیدر1هاي شاخصچهره
دیگرسوياز.نمودمعرفیکاریشدورانترینسختراتلویزیونازخویشالتصویريممنوع
حقیقتاینگویايدر برخی مقاطع،دوراندرهاسلبریتیبامواجههدرفعاالنهرویکردتجربه

گیري از تلویزیون با کاهش فاصلههایی ازجمله جناب خان و کاله قرمزي اشاره کرد که باتوان به نمونهمثال میبراي1.
شدند.ءفراموشی مواجه شده و پس از بازگشت مجدد به رسانه، دوباره احیاشدید مخاطب و حوزه نفوذ و درنهایت
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وفراوانبسیارفعاالنهرویکردرساندنسرانجامبهدردودرجههایسلبریتیهمکاریکهاست
عنوانبهرسانهفعلیشرایطدرکهگرفتنتیجهگونهاینتوانمیاساساینبر. استآمیزموفقیت
.کندنمیاستفادهشدهمدیریتصورتبهخودهایظرفیتهمهآنها ازمبلغو یاهاسلبریتیخالق
شرایطامروزهها؛برنامهدرحضوربرايهاچهرهبهبیشترمالیمنابعاعطايدرسازمانیدرونرقابت
جذبمنظوربهخودبودجهازاستفادهدرمختلفهایشبکهکهاستنحویبهصداوسیماکنونی

سازمانبودجهرفتنهدرباعثتنهانهرقابتاینوهستندباهمرقابتحالدرهاسلبریتی
.شودمیغیرسازمانیمجریاندستمزدسابقهبیافزایشباعثبلکهشودمی

سازمانحاضرحالدرسازمانی؛برونتولیدعواملباسازماننداشتن ارتباط سیستمی. 2-4-5
وبندندمیقراردادکنندهتهیهباودهدمیسفارشندارد،بیرونتولیدباسیستمیرابطهیچه

درتولیدعواملنمایندهبهباشدتولیدعواملبرابردرسازماننمایندهاینکهجایبهکنندهتهیه
... و گرانبازیازاعمتولیدعواملبرنظارت کاملیاساسهمینبروشودمیتبدیلسازمانبرابر
برخی . شدخواهدصحنهپشتوجلوصحنهزیادبسیارتفاوتبهمنجرامرایندیگرسویاز. ندارد

هایی چون پدر، حوالی پاییز، دلدادگان و ... از این حواشی پیش، حین و پس از پخش سریال
اند.جمله
کارشناسانازادهاستفکنندگان؛ رویکرد برخی تهیهها؛برنامهدرمداريتخصصضعف. 3-4-5

یکمتخصصینازدعوتقصدکههمزمانیحتیوهاستبرنامهدرچندمیو میهمانان درجه
که بیش از ویژگی عمق دانش و آورندمیعملبهدعوتکسانیازعموماًدارندراحوزه

تخصص؛ از سطح جذابیت یا شهرت باالتری برخوردار باشند.
باهای سیمابرخی برنامهاخیراًساز؛ه منابع سطحی چهرهزدن و اعتباربخشی بدامن.4-4-5
وخودکردهآنازنوعیبهرادیگرهایرسانههایچهرههستند تاآنپیدرجدیدرویکردیاتخاذ
مجازیفضایازبرآمدهوارزشکمسطحی،هایچهرهبهآنتناختصاص. دهندبازنشرراآنها
.طحی و منابع شهرت بخشی آنهاستسافرادشهرتبهزدندامننوعیبه

بسیاری از ها؛دهی به ساختار و محتواي برنامهپررنگ شدن نقش حامیان مالی در جهت. 5-4-5
ها ناشی از تأثیراتی است که حامیان مالی در ساختار و محتوای برنامه سازیها و چهرهسوگیری

دارند.
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مطلوبوضعیتبهرسیدن. پیشنهادهایی براي5-5
فعالیتحیطهملیرسانهامروزهها؛چهرهماندگاريورشدمعرفی،اي برايزمینهطراحی. 1-5-5

آنکه الزم استحالاستنمودهتعریفهااستفاده موردی از چهرهومعرفیدرتنهاراخود
پیوسته شناسایی، معرفی، آموزش و ارتقاء، حفاظت، مراحلازهریکبرایریزی جامعیبرنامه

بایست بحث آموزش، پشتیبانی هدایت و ماندگاری از آنها داشته باشد. بر این اساس میحمایت، 
های جدید مدنظر قرار گیرد.اطالعاتی و لحاظ سوابق کاری افراد در تصویب برنامه

معنويوماديمالکیتلحاظبهملیرسانهوهاچهرهمتقابلحقوقجدیدنظامتدوینوتعیین. 2-5-5
درسازمانمدیرانتجربهمجازي؛فضايومحیطیتبلیغاتاستیج،مانندهنريهايلیتفعاعرصۀدر

و»هانوچهره«حفظراستایدرایاساسنامهتدوینکهداردآنازحکایتهاچهرهباتعاملحیطه
. باشدمطلوبوضعیتبهرسیدندرمناسبیراهکارتواندمیسوءآثاراز برخیمصونیت آنان

اند و رسانه ملی نیز در ای جهان از چند دهه پیش از آن بهره بردههای حرفهکه رسانهایتجربه
و مانند تعامل سازندگان سریال یوسف پیامبر(موارد اندکی نسبت به آن اقداماتی انجام داده است

تواند از بسیاری مریم مقدس یا برخی بازیگران اصلی نوچهره) این مواجهۀ حقوقی و متعامل می
ها نیز بر اعتبار رسانه ملی، بر جایگاه و ادامه فعالیت چهرهاشی و تبعات ناخواسته که عالوهحو

تأثیر مخربی دارد پیشگیری کند.
راهبردهایتعیینهاي جوان؛روشن براي تربیت، استعدادیابی و معرفی چهرهسیاستگذاري.3-5-5

آنهامحبوبیتوعمومیمقبولیتشافزایبهکمکجدید،هایچهرهمعرفیبرایروشنواجرایی
مواجههدرملیرسانهاصلیرویکردهایازجایگزین بایدهایِچهرهبینیِپیشلزومصورتدرو
گاه نباید مقبولیت و محبوبیت خود را در انحصار دیگر رسانه ملی هیچعبارتیبه.باشدهاچهرهبا

جانشین قرار دهد.بدون هایی معدود و چهره
در؛)شفافیتایجادوهاپارادوکسرفع(جامعههنجارهايوهاارزشاززداییابهامزومل. 4-5-5

ها و هنجارها دچار ابهام و های جامعه در مواجهه با بسیاری از ارزشبسیاری از مواقع افراد و گروه
عه و دیگر سلیقه فرد یا یک گروه، همان سلیقه نظام، جامعبارتیشوند. بهبعضاً سوءبرداشت می

رو تبیین شوند. از اینها نیز دچار ابهام میشود و در چنین شرایطی سلبریتیانقالب تلقی می
ها نقشی تواند در تعامل میان رسانه ملی و چهرهروشن مرزهای هنجاری، اخالقی و دینی، می

یگانه ایفا نماید.
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وجودهاچهرهرابطه بادرکهمشکالتیازیکی؛ايحرفهرویکردباساختارينهادي. تعیین5-5-5
ایجاد معنایبهالزاماًساختاردهیایننبود ساختاری متناظر در سازمان صداوسیما است.دارد

تحتبتوانندآنانکهاستواحدیمنظوربلکهها نیستچهرهتشکیالت ساختاری برای کنترل
پیگیریراخودحقبهیهاخواستهوکنندوبرخاستنشستمدیرانباکرده،نظرارائهآنپوشش

یکبنابراین، تعریفسوی دیگر نسبت به مقررات و مطالبات سازمان نیز آگاه شوند.نمایند و از
صنفی هایتشکلتعیینوهاچهرهباتعاملوارتباطبرایسازمانیساختاردرمنسجممجموعه
و مقبول رسانه ملی باشگاهی با مدیریت گروهی از مدیران مجربفضاییاندازیراهومرتبط
راهگشا باشد.مطلوببه وضعیتنیلبرایتواندمی

بیرونی تولیدعواملباسازمانارتباطکنونیوضعیتدرتولید؛روابطوساختاربهبود.6-5-5
تحویلزمانتاورساندمیامضابهسازمانباراقراردادیکنندهتهیهیعنیاست.صفربهنزدیک
آنشاهدبعضاًاساسهمینمندی بین وی و سازمان وجود ندارد. برنظامتعامل هیچپروژه
. داردفاحشتفاوتیآیددرمینمایشبهصحنهرویبرآنچهباصحنهپشتهایارزشکههستیم
درسازماننمایندهراخوداینکهبه جایکنندهتهیهکهآنجاستدروضعیتیچنینتشکیلعلت
انتخاببنابراین،. شودمیتعاملواردسازمانباتولیدگروهازنمایندگیبهبداند،تولیدگروهمقابل

کنندگانتهیهازاستفادههمچنینوعواملانتخابدرمستقیمدخالتوتولیدعواملهوشمندانه
.دهدکاهشرااحتمالیمنفیهایحاشیهحدودیتاتواندمیمتعهدومتخصص

شود برای رسیدن بهپیشنهاد می؛هاچهرهبامواجههدراطبمخايرسانهسوادارتقاء. 7-5-5
ارتقاء بخشید. ارتقاء دانش تشخیص رامخاطبانایرسانهسوادبایستمیمطلوبوضعیت

ها و اینکه در مواجهه با آنان چه اعتمادی به چهرهجایگاه، حوزه فعالیت و میزان اعتماد یا بی
تواند نظر هایی میت کرد یا یک سلبریتی در چه حوزهحدومرزی از تأثیرپذیری را باید رعای

تخصصی دهد ازجمله وظایف رسانه ملی در ارتباط با مخاطبان خود است.
عنوان راهکاری دیگر، از توان بههمچنین میها؛بندي سلبریتیشناسی و طبقهگونه.8-5-5

دی که دارا هستند سخن به فرهای منحصربهها به دلیل ویژگیبندی سلبریتیبندی و طبقهدسته
ریزی معتنابهی میان آورد و بر این اساس مواجهه ارتباطی مختص به هر گروه طراحی و برنامه

برای مواجهه با آنها تدوین نمود. 
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شود؛ها پیشنهاد میبندي سلبریتیمنظور طبقهبهزیرمدل 

بندي سلبریتیشناسی و طبقه. گونه6شکل 
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