
 

262ـ2234/223پاييز(/35)پياپي2/شمارهپنجموسالبيستهايارتباطي/فصلنامهپژوهش

Quarterly Journal of Communication Research, 2018, Vol. 25, No .3 (95), 163-189
1 

 جمعی های ارتباط  بررسی و تبیین نقش ستارگان در فرایند ارتباطی پیام

 **قر ساروخانی، دکتر با*اکبر فرهنگی ، دکتر علیحسین خواجه جعفری

 چکيده

شوند،ستارگانجمعيتوليدومنتشرميهايارتباطهاييکههرلحوهدررسانهدربسياريازپيام
هايمختلف،حضوريغيرقابلانکاردارند.اينحضوريادراخبارياسـتکـهبـهابعـادعرصه

گانرابـرايتبليغـاتهـايياسـتکـهسـتارپردازند،يادرپيامهايستارگانميمختلففعاليت
ايجامع،بـهگيرند.دراينمقالهتالششدهاستبامطالعهکارميبازرگاني،سياسيوعقيدتيبه

جمعيپرداختهشود.برايرسيدنهايارتباطبررسيوتبييننقشستارگاندرفرايندارتباطيپيام
هـاييبـااسـتادانحـوزهحبهبهاينهدف،روشتحليلمحتواانتخابشدهاست.درابتدامصـا

هايانجامشـدههايتهرانطراحيواجراشدهاستوسپسبرپايهمصاحبهارتباطاتدردانشگاه
هـاياسـتادحـوزه244پرسشکلي،تنويموبراي5ايالکترونيکيحاويومطالعهاسنادي،نامه

هيردرامريکـا،انگلـيس،ايوخبرگانحـوزهسـتارگانومشـاجمعي،پژوهشگرانرسانهارتباط
1پاسـخبـههمـراه10هايدريافتشـده،استراليا،هلندوايرانارسالشدهاست.ازميانپاسخ

هـايمنتخـب،کدگـذاري،هاوپاسـخمصاحبهبرايتحليلمناسبتشخيصدادهشدهومصاحبه
هادرفرايندي،ستارهتحليلونتايجآنهادرقالبمدلارائهشدهاست.براسا نتايجاينپژوهش

شوندوازجذابيتآنهابرايجلـبهاخلقميمشخص،براثرتکرارنام،چهرهواخباردررسانه
شود.ايدرنقشحاملبانفوذپياماستفادهميهايرسانهتوجهمخاطبانبهپيام


ارتباطيجمعي،حاملپيام،فرايندهايارتباطها:ستارگان،رسانه،پيامکليدواژه

                                                      

  :ه تهرانپردیس البرز دانشگا، دانشجوي دکتراي ميیریت رسانهنویسنيه مسئول 

Email: khajehjafari@ut.ac.ir 

 تهران دانشگاه شناسي، استاد دکتراي جامعه ** ستاد دانشگاه تهرانباطات و ميیریت، ا* دکتراي ارت
 23/7/51پذیرش نهایي:        2/77/51تجيیي نظر:        21/2/51تاریخ دریافت: 

10.22082/CR.2018.75157.1488 DOI: 

mailto:khajehjafari@ut.ac.ir


011  0351یيز پا( / 59)پياپي  3/ شماره پنجم و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 

 مقدمه

استار، همگي به یا مفهوم مشترک یا ویژه اشاره دارني  هاي ستاره، سلبریتي و سوپر واژه

ها که اغل  برآميه از دنیـاي هنـر و    و جذابیت دنیاي آنها بر کسي پوشیيه نیست. ستاره

رونـي،   جامعه، افراد ثروتمني و بانفوذي هستني که هر کجـا مـي   اني، در ذهن افراد ورزش

نشینني. مفهوم ستاره با مفهوم رسانه، همنشـیني و همزیسـتي    بینني و بر صير مي ر ميقي

بـيون دیگـري قابـل تصـور نیسـت.       اي کـه بقـا و دوام هرکـيام،    گونه واضحي دارد، به

ها ذکر کرد زیرا  اي براي ستارگان، قبل از دنیاي رسانه توان تاریخچه دیگر، نمي عبارت  به

ها افراد محبوب و قابل  کرد رسانه است. از طر  دیگر، ستارهمفهوم ستاره، محصول کار

ها و ثروت و محبوبیتي که از ایـن   توجهي هستني که بخش عميه جذابیتشان براي رسانه 

 آورني، در سایه همین محبوبیت و جذابیت براي جامعه است. رهگذر به دست مي

 کـه  اسـت  نیز این مخاط  تأثیرپذیري گیر است. الزمه هي  ارتباطات، تأثیر بر پیام

 خـود  عالقه مورد ها، موضوعات رسانه دلیل همین به. دهي نشان توجه رسانه محتواي به

هـا در   سـتاره  .کنني مي است، منتشر مخاطبانشان توجه مورد که موضوعاتي الي البه در را

هـاي   هاي ارتباط جمعي به اشکال مختلف حضور دارنـي. یکـي از روش   هاي رسانه پیام

مشـهور   دافـرا  (.7557، 7هاي ستارگان است )کائنگام گیري از ویژگي در تبلیغ، بهرهمؤثر 

ر قالـ  گـروه   دو  شـوني  ميته خمخاطبان شنا يیو عقا ياز رهبران ذهن يا نمونه عنوان به

 ایـ  سوي محصـوالت  را به کننيگان مصر  حاتیو ترج التیتما تیهيا یيتوانا، مرجع

 (.2771و همکاران،  2ندارني )سلیماخاص  يتجارهاي  نام

ها با پرداختن به افراد مشهور، عالوه بر اینکه اخبـار مربـوط بـه آنهـا را منتشـر       رسانه

رسانني. استفاده از افـراد مشـهور در    هاي مورد نظر خود را نیز به مخاطبان مي کنني، پیام مي

در ژاپـن، کـره    طوري که این میزان هاي تبلیغاتي در حال افزایش است  به بسیاري از برنامه

درصي از تبلیغات تلویزیوني رسـیيه و در امریکـا و    29و چین به باالترین حي خود، یعني 

 .(2772و همکاران،  3آموس) اي رشي داشته است طور فزاینيه به 2777اروپا در سال 
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هـاي جالـ  و    کننـي تـا موضـوعات و شـاخ      ها تالش مي در این رویکرد، رسانه

تولیي و یا از فضاي مخاطبان خود دریافـت کننـي و بـا هـي      جاذب توجه مخاطبان را 

هـایي   طـر   پرورري بخشي از جل  توجه، آنها را بپرورانني. ورزش قهرماني و هنر ستاره

کنني. بـه همـین دلیـل، بخـش      ها براي این منظور اجرا و دنبال مي هستني است که رسانه

هـا تـأمین    واسـطه از طریـق رسـانه    يواسطه یا ب هاي ستارگان، با زیاد یا شایي همه هزینه

ها نیز وابسـته بـه درآمـيي اسـت کـه از طریـق تبلیغـات         شود. حیات و بقاي رسانه مي

عبـارت بهتـر،    شـود. بـه   بازرگاني، سیاسي و عقیيتي، با استفاده از سـتارگان کسـ  مـي   

 ها همزیستي مشهودي دارني. ها با ستاره رسانه

ها، در همه انواعشـان،   هاي فراوان، رسانه هزینهیافته، به دلیل  برخال  جوامع توسعه

بيون حمایت دولتي قادر به ادامه فعالیت خود نیستني. در شرایطي که ستارگان ورزشـي  

هـاي کسـ  درآمـي از شـهرت و     هاي قهرماني و هنر تجـاري، روش  و هنري و ورزش

هـا نیـز    بنـي  رسـانه  یا برداري از آن را نمـي  بهره اجازه  دانني و یا توجه ایجاد شيه را نمي

دانش استفاده از موضوعات مورد توجه عمومي را براي مهنيسي و ميیریت پیام نيارنـي  

منيي از آنها مالحظات غیرقابل عبـوري دارنـي کـه در عمـل، آنهـا را بـه        و یا براي بهره

کني. در این شرایط، رادیو، تلویزیون و نشـریات،   تأثیر تبيیل مي هایي پرخرج و بي رسانه

عمومي هستني. سینما رو به افـول و نزدیـا    هاي دولتي و بودجه کامل به کما  بستهوا

هاي مالي نیـاز دارد.   ها و حمایت به سقوط و ورشکستگي کامل است و همواره به کما

هزینـه اسـت.   کل سازوکار ورزش قهرماني نیز، بر اثر این فرایني معیوب، ناکارآمي و پـر 

آورني و  به دستفروشي و کارهاي سطح پایین روي مي ستي،ستارگان نیز یا با فقر و تنگي

کنني و یا با مهاجرت، رؤیاهـاي خـود را در    در فقر و بیکاري دنیا را ترک مي در نهایت،

هاي ورزشي باشگاهي و ملي دیگر کشـورها   کنني و براي گروه کشورهاي دیگر دنبال مي

هاي رقیـ  خـارجي فعالیـت خـود را      ها و رسانه گاه نیز در تلویزیون آفرینني  افتخار مي

مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم از درآمـي      هاي این ناکارآمـيي،  دهني. البته تمامي هزینه ادامه مي

شود. براي اثبات ادعاهـاي یـاد شـيه در مـورد      عمومي و از جی  مخاطبان پرداخت مي
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بـه   ها، سینما، هنر و ورزش قهرماني که بسترهاي پرورش ستارگان هستني، نگاهي رسانه

 کني. اخبار روزانه در مورد مشکالت آنها و عاقبت ستارگان امروز و دیروز، کفایت مي

هـاي   اي در پیـام  هـاي دنیـاي هنـر و ورزش حرفـه     اینکـه حضـور سـتاره    با وجود

هـاي ارتبـاط    رسي، در میـان نظریـات و مـيل    جمعي بيیهي به نظر مي  هاي ارتباط رسانه

هـاي ایـن    خ  کارکردهـا، دژکارکردهـا و ویژگـي   طور مش جمعي، نظریه و ميلي که به 

توجهي بـه ایـن فراینـي یـا چرخـه در ایـران و        شود. بي یافت نمي حضور را تبیین کني،

اي مشابه آن، همچنین پیمودن ناق  این مسیر، باعـث شـيه    جوامعي با مختصات رسانه

ها، بـا   دولت  عالوه ها، مخاطبان و ستارگان(، به است که هر سه وجه این موضوع )رسانه

رو شوني. در پژوهش حاضر تالش شـيه اسـت بـا الگوسـازي و      مشکالت فراواني روبه

 هاي این چرخه معین شود. جایگاه و نقش هرکيام از مؤلفه تبیین این فرایني،

 ادبيات نظري پژوهش

 بخش ادبیات نظري این مقاله، در دو محور اساسي تنظیم شيه است:

اي توجه داشـته  و فرایني رسانه ها افراد مشهور در پیام ها و به نقش ستارهمحوراول

هـا، چـارچوب کلـي     است  طبیعي است که در مطالعه و ذکر ادبیات مربـوط بـه سـتاره   

 مورد توجه بوده است. آن،  دهنيه موضوع پژوهش و ادبیات یاري

ـ   تردیـي، ایـن   جمعي دارد. بي  ها و نظریات ارتباط اي به ميل اشاره محوردوم ه، مقال

جمعي نیست. نیازي هم بـه ذکـر همـه آنچـه در ایـن       هاي ارتباط  مرور نظریات و ميل

هـا و نظریـات    مـيل   رو، تنها به ذکر تاریخچه ازاین شود. حوزه وجود دارد، احساس نمي

ارتباط جمعي و سیر تطور و تکامل آنها بسنيه شـيه اسـت. آنچـه در ایـن بخـش ذکـر       

ه کمکي از آنها در تبیین ميل جيیي متصـور اسـت   هایي است ک شود، نظریات و ميل مي

کنـي. همچنـین، توجـه بـه ایـن       یا ميل ارائه شيه در این مقاله، تعریضي به آنها وارد مي

آنچه در حوزه ادبیـات ارتباطـات وجـود دارد، زیـرر عنـوان        نکته ضروري است که همه

 شود. جمعي، گردآوري نمي ارتباط 



  011 جمعي هاي ارتباط بررسي و تبيين نقش ستارگان در فرایند ارتباطي پيام

 

هاوشهرتمحوراول:ستاره

خـود برتـر    فعالیـت  ایـ که در رشـته   يشخص يعنی 7)ستاره(شخ  مشهور  ت،لغ يرمعندر 

 از او خـيمت  یا محصول جیترو يو براشود  ميشناخته  غاتیسخنگو در تبل عنوان بهو است 

2نامني )بانیته ميمشهور  انیحام ها را ستاره رو ازاین، کنني مياستفاده 
 (.2777، و همکاران 

بي،  نه ،است ياو نه آدم خوب شود  ميشهرتش شناخته  دلیل است که به يستاره کس

در  (.7552، 3)بورسـتین  اسـت  يانسان يهیپي شبه یا او   است نه کوچا ينه آدم بزرگ

 افـراد جامعـه باشـي    يبـرا  يادیـ هـاي ز  حامـل پیـام   توانـي  ميفرد  تصویر ي،کنون يایدن

بلکـه   ست،یرت شخ  نمها ایاز کار  يتنها ناش(. شهرت کس  شيه 2771، 1)سینودین

شـناخته   يهـا  يژگـ یو و شخصیت، درواقع هاست. رسانهاز عملکرد  ناشي ،از آن يبخش

 (.2777، 9راجا )بودي ستیستاره، تنها مخلوق خود او ن يشيه برا

ـ ز فعالیـت کـار،   محـل  ایـ خود در خانه  روزمره يما در زنيگ ورزش و  نـه یدر زم يادی

 برنيارنـي در  يا هالعـاد  فوق جینتا، اقيامات نیاما ا م،یده يانجام م یا مانني آن ياجتماع يزنيگ

انجـام   يکـار  يشخص يوقتبه این ترتی ، . رنيیگ يقرار نم يفردیا رسانه   یه توجهو مورد 

بـه مـا    يحساسـ ا رد،یـ گ ياز مردم قرار م يگروه توجهو مورد  دارد اي ویژه جیکه نتا دهي يم

ـ تـا بـه موفق   کنیم مياستفاده  اواز شهرت  ما همبه این ترتی ،  .است يکه او عال يیگو يم  تی

 ورزش، ،هنـر  نـه یمشـهور در زم  ، بـه شخصـي  باشي ادیز اریشخ  بس تی. اگر موفقمیبرس

ـ ا نـه یدر زم .شـود  يم لیتبي ياسیس ایو  يعلم ،ياجتماع زنيگي  اظاز لحـ  غـات ینـوع تبل  نی

ایـن اسـت    يبه معنا ييلکی. يسازو همانني يکيلیاست:  اهمیت حائزدو نکته  ،شناسي روان

 يزیـ احساس کردن چـه چ  یادر حال تجربه  ،شخصیت ای میدرک کن قیما در سطح عم که

 يا هننـي یاسـت. ب  یيو نهـا  يبعي گام ي،هماننيساز نکنیم. يهماننيساز اولزوماً با  ياست ول

ـ باشـي و   شخصـیت آن  ریدارد که نظ اینبه  لیکني، م يم يسازهمانني شخصیت ایکه با   ای

 (.7321)ساترلني، ترجمه قربانلو،  اوست هیشب کني کهساس حا
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ناشـي از   خریـي،  بـه  منجـر  تصمیمات درصي 27 گرفته، صورت مطالعات اساس بر

 را افـراد  ایـن  خریـياران،  و هـا پيیيآورنـيه آن هسـتني    ستاره که است بصري نمادهایي

 و هـا  خصـیت ش (2771، و همکـاران  7)آراي داننيمي خود خریي تضمین و تأییي مرجع

 و مطلـوب  احسـاس  ایجاد مخاطبان، ترغی  اعتباربخشي، منظرر: چنيین از معرو  افراد

 (.2771و همکاران،  2مودا) گیرني مي قرار استفاده مورد خاطر، اطمینان

عمـوم افـراد قـرار     توجـه مختلف مورد  يها که از جنبه ياز افراد مشهور يریگ بهره

 يو باورهـا  يیکه بر عقا است يموفق اریبس يرصنماد ب ،يغاتیتبل يها اني در برنامهگرفته

)کـاتلر و آرمسـترانگ، ترجمـه     گـذارد  مـي تأثیر  میرمستقیغ ای میمستق صورت به يرفتار

ـ ارتبـاط بـا    يرا بـرا  يادیها در سراسر جهان مبالغ ز شرکت (.7329فروزنيه،  فـرد   ای

 شـتر یب توجـه ها باعث جل  اعتقاد دارني استفاده از آن چراکه کنني ميمشهور برتر صر  

  واسـطه  بـه  ایـن افـراد   يریو ارزش تصـو  شـود  ( مـي خـيمت )یـا  به محصـول   يمشتر

 هـا  سـتاره . شـهرت  يبه محصول منتقل خواهـي شـ   آنها محبوبیتشهرت و  ،مشخصات

 یيبلکه باعث رونـي بـاال   کني کما ميبه محصول  يو حفظ توجه مشتر به جل  تنها نه

 (.2777، 1و ماینور 3شود )موون مي يهاي ارتباط پیام يادآوریاز 

 شـود و ایـن،  سـتارگان مـي   هر ساله میلیاردهـا دالر صـر  قـرارداد و حمایـت از    

، اسـتفاده از افـراد جـذاب    .(2771، 9دهنيه نقش مهم آنها در تبلیغات است )آلکـر  نشان

 بـر  تواننـي  ميآنها  رایز شوديمحسوب م يونیزیو تلو يچاپ غاتیدر تبل لمعمواي  هیرو

 يگـذار  تـأثیر  نیا (.7557، 1)اوهانیان بگذارني بیشتري تأثیر ،نگرش و اعتقادات مخاط 

 براي مثـال، خوب باشي ) عيب ایاز  ياگر فرد يعنی  افتي ياق مفات «يا هاله»اثر  قیاز طر

)سـلیمان و   اسـت  يبـه همـان خـوب    زین گرید يها از جنبهکه  شود يت(، فر  میجذاب

 بـا  مشـهور تناسـ  فـرد    نـه یدر زم يدر پژوهشـ  2ریفـون  و 1(. چـویي 2771همکاران، 

 شیزافرا ا غاتیتبل يخشباثر جذاب، و رمشهو افرادکه استفاده از  نيگرفت جهیمحصول نت
                                                      

1  . Arai        2. Muda        3. Mowen 

4. Minor      5. Alker        6. Ohanian 
7. Choi       8. Rifon 
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 اسـت  تبلیغات، جذابیت در مشهور حامي اثربخشي هاي مؤلفه از (. یکي2779دهي ) مي

 متفـاوت  مختلـف،  يفرهنگـ  هـاي  با ارزش مختلف میان کشورهاي در متغیر این اثر اما

 (.7593و همکاران،  7هاولني) است

هــي  اصــلي اســتفاده از تصــویر ســتارگان در تبلیغــات تجــاري، جلــ  توجــه   

کننيگان به کاالي مورد نظر و تأثیرگذاري بر درک آنان نسبت به برني مورد نظـر   مصر 

سـ   است. همچنین استفاده از این تصاویر منجر به ایجاد نگـرش مثبـت و جایگـاه منا   

 (.2771و همکاران،  2جانمارک) شودتر نسبت به کاالهاي رقی  ميکاالهاي کم کیفیّت

ارائه شيه اسـت کـه هـر پژوهشـگر      غیتبل يسنجش انواع اثربخش يبرا يادیز هاي ميل
دهـي. یکـي از    مـي قرار  مورد استفادهاز آنها را  یکي خود،پژوهش  اتیاهيا  و ضرور بنابر

 شـنهاد یرا پ يا چهـار مرحلـه   الگویي غات،یسنجش تبل يبرا که ست ا 3يایآ ميل ها، این ميل
)افجـه   اسـت  يیخر يو اقيام برا فعالیت ،لیتما ،عالقه ،شامل: جل  توجه این الگو دهي  مي

چهـار   يفراینـي  ، به همـراه 1يرا کل فن نی)داگمار(: ا يبیميل ترغ (.7321و منصوري مؤیي، 
 معرفـي  يسـنجش اثربخشـ   يبرا ،يیو رفتار خر يزسا درک، متقاعي ،يشامل آگاه يا مرحله

در  کننـيه  مصـر   کـه  کني يفر  م نریو استا جیالو اتتأثیر مرات  سلسله . ميل کرده است
. آشنا شـين،  کني مي يایآن شناخت پ در موردسپس و  ابيی يم يوجود محصول آگاه، از آغاز
ـ ر نهاو د متقاعـي شـين  و  حیبه ترج يمني و عالقه يمني به عالقه ودخ  ياقـيام منتهـ   بـه  ،تی
 ر،یارائـه تصـو   شـامل  ،گـام  1را در  غاتیتبل ياثربخش 4Pميل  (.7312)رنجبریان،  گردد يم

 (.7321)افجه و منصوري مؤیي،  داني ميو به جلو رانين سنجش  گواه وعيه،

هــاي  پیــام جــادیدر ا ســتارگاناســت کــه چــرا  نیــا هــاي مطــر  پرســشاز  يکــی

 يهـا هـه ددر طـول   فـي تلخم هاي نظریهخصوص  نیدر ا رني.دا ياثربخش کننيه، ترغی 

 اني: شيهعرضه  زیرگذشته به شر  

 دارني ياز افراد عاد يشتریاعتبار ب عموماً ستارگان بر اساس این نظریه،: اعتبار مرجع. 

 ي.هستن يظاهر جذابیت يدارا ستارگان ،هیفرض بر اساس این: جذابیته یفرض 

                                                      

1. Hovland       2. Johnmark      3. AIDA – Awareness, Interest, Decision, Action 

4. Kelly 
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 خـاص   يهـا  در حـوزه  اي ویـژه  يهـا  مهارت ها ستارهکه کني يم بیان: فرضیه سازگاري

 شوني. ميمحصول اضافه  يها ها و ارزش يژگیها به و يخصوصیّات و برجستگ نیا دارني که

  بـه   هـا سـتاره هـا از  و ارزش میکنـي کـه مفـاه    ي: عنوان مـ يهنگرمفهوم ف نظریه

 شوني. ميمنتقل  هکنني محصول و از محصول به مصر 

 هـا سـتاره کـه مـردم بـا     دارديابراز مـ  ین نظریه: اياجتماعـ ارف هویت  یتشخ 

 کنـي  يمـ  معرفي مؤثر انیسخنگو عنوان بهآنها را  ي،ژگیو نیکنني و ا يم يکیاحساس نزد

 (.7353زاده امام،  )عبيالوني و حسین

اعتبـار مرجـع و    نظریـه دو  هیبر پا ي ستارگاناثربخش نییتع يه شيه برائارا يهاميل شتریب

ـ پ ياثربخشـ کـه  شـود  يم انیاعتبار مرجع ب نظریه. در اني ودهب جذابیت ي، ا گسـترده  طـور  بـه  امی

 (.2775و همکاران،  7است )سیمرز يهیبرگز هاي شخصیتتبار و اعتماد عوابسته به تخص ، ا

ـ بـر پا  سـتارگان  ي تأییـي زشیانگ اتاز تأثیر يسنت فیتعار بر اساس ریز يهاافتهی  هی

 منبع است: اتتأثیر نظریه

 ي.ده  يم شیرا افزا غیتوجه به تبل زانیم ستارگاناز  هدافتاس  .7

، کننـيگان مصـر    یتوانني در ترغ مي دارني، جذابیت اًعموم ستارگانکه  آنجااز   .2

 باشني. گذارتأثیر

 ،ازنـي دمـرتبط بپر  يکـاال  غیـ خودشـان بـه تبل   ياگر در حرفـه تخصصـ   ستارگان،  .3

ـ ماننـي تبل   نيمرجع معتبر محسوب شو ای منزله بهتوانني  يم ـ  غی از  يکفـش ورزشـ   ای

 ر.ورزشکا ای سوي

 ينوع برقراري درصيدمحصول  ایانتخاب  با انیکه مشتر يزمانر، افراد مشهو  .1

 قابلیت هستني،برجسته خاص  هاي شخصیتبا  يسازکسانیو  ييیاز روابط تقل

 (.7353زاده امام،  )عبيالوني و حسین دارني يشتریب يگذارو تأثیر رشیپذ

سازي  اي شين، شخصیت سازي را رسانه ( سه موتور محرک ستاره2773) 2سدریسن

 عنوان توسعه ساختاري بلنيمـيت یـا فـرا    تواني به سازي مي داني. ستارهو کاالیي شين مي

                                                      

1. Simmers        2. Driessens 
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اي شـين در نظـر گرفتـه شـود.      تراز با جهاني شـين، فـردي شـين یـا رسـانه      فرایني هم

پایان مشـخ  اسـت، در زمـان و مکـان      سازي یا فرایني است زیرا فاقي آغاز و ستاره

کننـيه اسـت اگـر     گمـراه  بنابراین، جهت خاصي نيارد  طور مشخ ، پراکنيه است و به

 افزایش ستارگان در فضا و زمان بيانیم. انگارانه،سازي را ساده ستاره

شـود و   هاي مشهور به تبلیغات بازرگاني محيود نمي ها و شخصیت استفاده از ستاره

احـزاب و   ،ياسـ یحـوزه س  بـا مناسبات بازار  ونيیپسیاسي نیز مرسوم است. در تبلیغات 

 يو انتخابـات  ياسـ یس يفراینـي  در ،محصول يکننيگانیتجار و تول مثابه بهرا  ها شخصیت

ـ ا ،ياسـ یبه حـوزه س  میبا تعم يراهبرد يابیکرده است. بازار میسه يبازار حـوزه را   نی

کسـ  کـاال رقابـت     يبرا يانيک کنشگران ،آندر نظر گرفته است که در  يبازار مثابه به

ـ ز اهمیـت ، عـالوه  بـه کننـي.  يحمـل مـ   زیرا ن یيهابرچس  آنهاو هر کيام از دارني   ادی

گسـترش   يالزم را برا نهیزم ،يراهبرد ياسیس يرفتارها ييگیچیرفتار رقبا و پ ينیب شیپ

بات و مطـر   مناسـ  نیگسترش ا بات. فراهم کرده اس يراهبرد ياسیس يابیمباحث بازار

 اسـتمياران، یاحـزاب و س  يبـرا  ينـام تجـار   مثابه به ياسیس يها برچس  عشين موضو

مشـارکت   ،ياسـ یس ارتباطات يوگال رییتغ نیکرده و در ا رییتغ ياسیارتباطات س يوگال

 (.7351خاني،  )حسني و بیياهلل است یافته گسترش  زین ياسیس

ـ   زیخاص ن رطو به ياسیعام و ارتباطات س طور بهارتباطات  هـا و  ياوربا حضـور فنّ

 اي توان گونـه  ميارتباطات را ، کالن ياست. در معنا افتهی تحول ،ميرن يارتباط هاي فن

 نیاشکال نماد افتیانتقال و در ي،یدانست که شامل تول ياجتماع هاي فعالیت شاخ از 

ـ تول در  مختلـف سـروکار دارد   هـاي گونـه از  يابعمن يریکارگ با به شود و مي ال شـک ا يی

یکـي ـ   تکن يو ابـزار  فنـي  يارسـانه ي، کلـ  طور به نیز افراد گریو انتقال آنها به د نینماد

 (.7327ترجمه اوحيي،  ،)تامپسون ردیگ يکار م را به نینماد

هاونورياتارتباطاتجمعيمحوردوم:مدل

سـت،  نسـبت جـوان ا   ویژه شاخه ارتباطـات جمعـي، بـه    با وجود اینکه علم ارتباطات و به
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توجهي وجود دارني کـه هرکـيام از منظـري، بـه توضـیح       ها و الگوهاي قابل نظریات، ميل

اني. با توجه به اینکه دغيغـه   کارکردها، فرایني، تأثیرات، اجزا و چگونگي ارتباطات پرداخته

یافتن پاسـخي بـراي نقـش سـتارگان در فراینـي ارتباطـات اسـت،         اصلي پژوهش حاضر،

ظریـات بـراي یـافتن ایـن نقـش ضـرورت دارد. در اینجـا معـيود         ها و ن بررسي این ميل

 ذکر شيه است. هایي که ممکن است به تبیین این نقش کما کنني، نظریات و ميل

اي نوشـت و  مقاله 7512، دانشمني امریکایي در سال 7فرمول السول: هارولي السول

سـخ دادن بـه   پژوهش در ارتباطات و روش مناس  براي توصیف عمل ارتباطي را در پا

گویيو از چه مجرایيو به چه کسـيو بـا   هاي زیر معرفي کرد: چه کسيو چه ميپرسش

کوئیل و وینيال،  )ما چه تأثیريو. این عبارت از آن پس به فرمول السول شهرت یافت

 (.75، ص 7322ترجمه میراني، 

ي، : در این ميل که  ابتيا براي سیستم فني مخابرات معرفـي شـ  2ميل شانون ـ ویور 

کارکرد اجرایي  9شود. این ميل فراینيي خطي و یکطرفه توصیف مي عنوان ارتباطات به

 کني. و یا عامل دژکارکردي به نام پارازیت را مطر  مي

هاي ارتبـاطي را   اي از پیام در این فرایني، منبع اطالعات در ابتياست و یا پیام یا زنجیره

شـود.   طریق یـا فرسـتنيه تبـيیل بـه سـیگنال مـي      کني. در مرحله بعي، این پیام از  تولیي مي

شود، سازگار باشني. کاري که گیرنـيه انجـام    ها بایي با مجرایي که به گیرنيه منتهي مي سیگنال

کني و سـپس پیـام    دهي، عکسر عمل فرستنيه است. گیرنيه، پیام را از سیگنال بازسازي مي مي

 (.23، ص 7322ه میراني، کوئیل و وینيال، ترجم )مارسي  دریافتي به مقصي مي

کـه   اسـت  يلى را طراحى کرده( م7513)اتهیل دوسالپول : 3ميل تسهیل دوسالپول

را براى یا سیستم ارتباطى  زیرميل شود. وي  مي توجه فقط به سیستم ارتباطى ،در آن

هـاى بـین    حلقهنفراست و  9براي ميلى ارتباطى  یر،این تصو :نویسي کني و مى مطر  مى

 .دهي ان مىآنها را نش

 
                                                      

1. Harold Lasswell        2. Shannon and Weaver        3. Ithiel DeSolapool 



  013 جمعي هاي ارتباط بررسي و تبيين نقش ستارگان در فرایند ارتباطي پيام

 

 نفر 1. مدل ارتباطی دوسالپول برای 1شکل 

 

 

 

 

 

 
یا جمعیت از آن نظر مهم اسـت   يگویي: تعياد اعضا پول در توضیح این ميل مى

تـر   هاى واحيها بسیار سـریع  که با افزایش واحيهاى یا سیستم ارتباطي، ظرفیت حلقه
تبـيیل بـه رفتـار     سرعت بهکني. دلیل اینکه چرا رفتار یا گروه کوچا  افزایش پیيا مى

 رسـي،  مينفر  37یا  27ناشى از همین است که وقتى به تعياد  ،شود یا گروه بزره مى
 رود. ميارتباطى آن بسیار باال  ظرفیت

 Aدو فـرد   ، یـ آن به ترت يها است که رأس مثلثيشکل   به وکام یميل ن: 7ميل نیوکام 
 X سـمت  بـه . جهت هـر دو فـرد،   هيد يمشترکشان نشان م طیرا در مح X ءيش ایو  Bو 
 يارتقـا  ایـ حفـظ   يرا برا يریگ ساختار، جهت نیکه ا شود يم يتلق يو ارتباطات، فرایني است

و فـراهم سـاختن امکـان     رییهر تغ  انتقال اطالعات، درباره قیسه عنصر، از طر نیتقارن روابط ب
 (.39، ص 7322یراني، کوئیل و وینيال، ترجمه م )ما کني يم تیو اصال  الزم، تقو لیتعي

 نیوکامب ABX. مدل 2شکل 

 

 

 

 

                                                      

1. Newcomb 
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ارتباط برقرار  Xهم در مورد موضوع  با (B و Aدو نفر )فرد  يوقت دیگر،  عبارت به

به  Bاگر فرد  براي مثالرخ دهي.  يارتباط ستمیس نیدر ا يممکن است اتفاقات کنني،                يم

خواهي  يدرک A  از گفته اقل از او متنفر نباشي،و عالقه داشته باشي یا حياعتماد  Aفرد 

 (.121، ص 7321راد،  )محسنیان Aبه  تر هیداشت شب

نیوکام  و با  ABX: این ميل با اقتباس از ميل 7لین ميل مفهومي وستلي و ما

 سازي براي ارتباطات جمعي پيیي آمي. هي  مناس 

 (1317لین ) . مدل مفهومی وستلی و مک9شکل 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
اي توصیف کرد که با موقعیت ارتباطات  گونه توان به جزاي اصلي این ميل را ميا

معر  هر رویياد یا چیزي است که در محیط اجتماعي  Xجمعير طبیعي مطابقت کني. 
 Aگیرد. هاي جمعي صورت ميوجود دارد و ارتباطات درباره آن و از طریق رسانه

هایي که کل بر جایگاه افراد و سازمان شود و درعنوان یا نقش طرفيار توصیف مي به
اي است سازمان رسانه Cکني.  ها چیزي براي گفتن به مردم دارني، داللت مي Xدرباره 

دهنيه گیرنيه  نشان Bکني تا به مخاط  برساني. ها مواردي را انتخاب مي Aکه از میان 
                                                      

1. Westley & Maclean 
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 (.17-12، ص  7322کوئیل و وینيال، ترجمه میراني،  )مایا مخاط  است 

( بـا عنـوان   7595: مقاله جان وایت رایلي و ماتیلـيا وایـت رایلـي )   7ميل رایلي و رایلي

ــه      ــرفت ب ــم در پیش ــامي مه ــاعي، گ ــام اجتم ــي و نظ ــات جمع ــيگاهي   ارتباط ــوي دی س

هـاي مرجـع در فراینـي    هاي اولیـه و گـروه   ها به نقشي که گروه تر است. رایلي شناختي جامعه

هاي اولیه را از طریق روابـط دوسـتانه و نزدیـا اعضـا      . گروهکنني ارتباطات دارني، اشاره مي

هـا،   تواني بـه کمـا آن، دیـيگاه    توان شناخت. گروه مرجع، گروهي است که یا فرد مي مي

 (.7322کوئیل و وینيال، ترجمه میراني،  )ماها و رفتار خود را تعریف کني  ارزش
ر اساس ایـن مـيل کـه در سـال     : ب2اي تأثیر از کاتز و الزارسفلي ميل جریان دومرحله

اي برابر نیستني، بلکه در فراینـي   توسعه یافت، افراد در رویارویي با کارزارهاي رسانه 7599
توانني بـه دو دسـته تقسـیم شـوني:      ویژه مي و به کنني هاي متفاوتي بازي مي ارتباطات نقش

تني و دیگر، کسـاني  ها، فعال هسیکي آنهایي که در دریافت و انتقال عقایي حاصل از رسانه
عنـوان راهنمـاي خـود اتکـا دارنـي. از       طور عميه بـه تمـاس بـا شخصـي دیگـر بـه       که به
هـاي  تر )رهبـران فکـري(، اسـتفاده بیشـتر آنهـا از رسـانه       هاي متصيیانر نقش فعال ویژگي

جمعي، برخورداري از سطو  باالتر معاشرت اجتماعي، خودباوري در تـأثیر گذاشـتن بـر    
عنوان منبع و راهنماست. خالصـه کـالم، بـر اسـاس ایـن       ن نقش نمادین بهدیگران و داشت
کننـي، بلکـه در شـبکه بسـیار      هاي جمعي، در یا خأل اجتمـاعي عمـل نمـي    ميل، رسانه
اي از روابط اجتماعي مشارکت دارني و با سایر منابع عقیيتي، معرفتي و قـيرت بـه    پیچیيه

 (.21-29، ص  7322مه میراني، کوئیل و وینيال، ترج )ما پردازني رقابت مي
هـا را بـراي تعیـین و تـأثیر بـر      سازي، توانایي رسـانه  برجسته  سازي: نظریه برجسته

 يخبـر  تمیآ ایاگر  که  یترت نیبه اکني.  اهمیت موضوعات در افکار عمومي تبیین مي
ایـن   .کننـي  تلقـي مـي  تـر  را مهم آنمرت  و برجسته پوشش داده شود، مخاطبان  طور به
ریاسـت   7512کامبز و دونالي شـاو در پژوهشـي دربـاره انتخابـات      ریه را مکس مانظ

 (.7512، 1و شاو 3کامبز جمهوري امریکا مطر  کردني )ما

                                                      

1. Riley &  Riley        2. Katz & Lazarsfeld        3. McCombs 
4. Shaw 
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تا آن دو  گیرد ميدو نفر قرار  نیب سوميکه شخ   يزمان نظریه وساطت هورنیا:

 نقـش  درواقـع  گـذارد،  يتأثیر مآنها  هبر رابط نکهیا ایرابطه برقرار کنني و  یکيیگرنفر با 

و  ياز اهـيا  اصـل   يکـ ی عنـوان  بـه  ينقش نیچنکني.  مي فایرا ا يانجیو م  واسطه نوعي

هـا معرفـت    رسانه نیا که چنانشناخته شيه است  زین يجمع يها مهم رسانه يکارکردها

 نـوعي  ، بهکار نیابا  و دهني يمخاطبان سوق م سوي بهرا  يفرهنگ هاي ارزشو  ياجتماع

هـا   در نظر داشـت کـه رسـانه    يی. البته باشوني يواسطه م فاط  و عناصر مختلمخ انیم

را  واقعیـت از  يا شـيه  نشیو قسمت گـز  باشني واقعیتاز  يبخش يانجیم توانني يم نهات

خـود   يخبر يهاها بر اساس ارزش رسانه  به ما انتقال دهني. یا کنني يگر واسطه برایمان

اخبـار را   نیـ و سـپس ا  پردازنـي  مـي  واقعیاتبوط به از اخبار مر يبخش گزینش بهصرفاً 

ـ ییو بـا تغ  خواهنـي  يخـود مـ   هک ييگاهیاز د را آنو کنني  مي پردازش کـه صـال     يرات

از سـوي   واقعیت گزارشر نیا افتیبعي از در دهني  يمخاط  قرار م اریدر اخت دانني، يم

شـيه   يانجیـ مو مخاطـ    واقعیـت بخش از  نیا انیگفت که رسانه م توان يمخاط ، م

 (.235، ص 7329)سولیوان و همکاران، ترجمه رئیس،  است

توان گفت که بر اساس آنچه در محور اول ادبیـات نظـري آمـي،     طور خالصه مي به

شوني،  ها منتشر مي جمعي که از طریق رسانه  هاي ارتباط حضور و نقش ستارگان در پیام

ي، اعـم از تبلیغـات بازرگـاني و    هـاي تبلیغـات   کم در پیـام  بيیهي است. این نقش، دست

تبلیغات سیاسي قابل مشاهيه است. از سوي دیگر، بر اساس آنچه در محور دوم ادبیات 

هـایي از   ها و نظریات یاد شـيه، ممکـن اسـت نشـانه     با وجود اینکه در ميلنظري آمي، 

ي هـای  جمعي یافته شـود، بـا گـزاره     هاي مشهور در فرایني ارتباط نقش ستارگان و پيیيه

هـاي موجـود ممکـن     توان ادعا کرد که شناسایي کامل این نقش بـا نظریـات و مـيل    مي

مـورد اشـاره   « با چه تأثیري»شایي این نقش را بتوان در فرمول السول، در سؤال  نیست.

هـاي بسـیاري در حـوزه     ــ ویـور کـه مبنـاي مـيل      اي شانون قرار داد، ولي در ميل پایه

یا از اجزاي ارتباطي قابل مشاهيه نیست.  قش در هی ارتباطات قرار گرفته است، این ن

اي کـردن سیسـتم ارتبـاطي و تسـهیل شـهرت       ویژه بـه دلیـل شـبکه    ميل دوسالپول، به
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صورت تصاعيي در فضاي سایبري مورد توجه است. ميل نیوکام  نیـز از ایـن نظـر     به

اص مطر  است که ارتباط دو نفر را در یا محیط مشترک و در مورد یا موضـوع خـ  

مورد مطالعه قرار داده است. نکته قابل توجه این است که هرگاه یکي از دو نفر به فـرد  

مني باشي، قضاوت او را در مورد موضوع مورد بحث، خواهي پـذیرفت. ایـن    دیگر عالقه

ها در تبلیغات باشي. این نقش در ميل وسـتلي   رابطه شایي توضیحي براي نقش سلبریتي

اي از  عنـوان گونـه   شتري قرار گرفته اسـت. نقـش سـتارگان بـه    لین مورد مياقه بی و ما

قابل مشاهيه است. هرچني ممکن است ادعا  هاي مرجع در ميل رایلي و رایلي نیز گروه

عنـوان   اي ارتباطات توضـیحي بـراي نقـش سـتارگان )بـه      شود که ميل جریان دومرحله

وجه داشت کـه در جریـان   نخبگان جامعه( در فرایني ارتباطي است، بایي به این تفاوت ت

ها  کنني و به آن باور دارني و توده اي، نخبگان در مرحله اول، پیام را دریافت مي دومرحله

کنني، حال آنکه ستارگان لزوماً به آنچه  آنها اعتماد مي بر اساس اعتماد به نخبگان به باور

سوي  فياران خود را بهاني و صرفاً براي کس  درآمي، طر اعتقاد پیيا نکرده  کنني، تبلیغ مي

سـازي از ایـن منظـر کـه تکـرار       کننـي. نظریـه برجسـته    کاال یا باور مورد نظر جل  مـي 

شود، قابل توجه است،  ها، موج  جل  توجه مخاط  مي موضوعات و اخبار در رسانه

هـا نیسـتني و    ولي از این نظر که ستارگان برجسته شيه، خود، موضوع مورد نظر رسـانه 

هاي تبلیغي هستني، مورد استفاده قرار  تقال موضوعات اصلي که همان پیامبراي تسهیل ان

 گیرني، از توضیح این فرایني ناتوان است. مي

 شناسی پژوهش روش

اي  همچنـین   روش گردآوري اطالعات در ایـن پـژوهش، مطالعـه اسـنادي و کتابخانـه     

روش  بـوده اسـت.   صورت انفـرادي بـا خبرگـان    ساختاریافته به استفاده از مصاحبه نیمه 

پژوهش، تحلیل محتوا و جامعه آماري، استادان دانشـگاهي و خبرگـان کشـور ایـران در     

ها در نظر گرفته شيه است. با توجـه بـه اینکـه تنهـا دو      حوزه ارتباطات جمعي و رسانه

شـونيگان و   مصاحبه در جامعه آماري مورد نظر انجام گرفت و با توجه به نظر مصـاحبه 
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هـایي کـه    ي داخلي در موضوع مورد بحث، همچنین کافي نبودن نمونهها فقيان پژوهش

براي همکاري در پژوهش اعالم آمادگي کرده بودني، دامنـه جامعـه آمـاري بـه اسـتادان      

هاي جهان توسعه داده شي. به دلیل نبود دسترسـي مسـتقیم    هاي مرتبط در دانشگاه حوزه

آمـاده و بـراي    وضـوع پـژوهش،  پرسش کلـي در م  9به استادان خارجي، ایمیلي حاوي 

هاي امریکا، انگلیس، اسـترالیا، هلنـي و ایـران     ها، در دانشگاه استادان مطر  در این حوزه

هاي ارسـال   بنيي و تحلیل شي. تعياد ایمیل هاي دریافتي نیز مطالعه، مقوله پاسخ و ارسال

یـت نیمـي   پاسخ بود که در نها 17هاي دریافت شيه، در حيود  و تعياد پاسخ 711شيه 

 2ایمیل در فرایني تحلیـل، مناسـ  تشـخی  داده شـيني و بـه همـراه        27از آنها یعني 

پاسـخ( مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـي. در بخشـي از        22مصاحبه انجام شيه )در مجموع 

هـا، از   ها، براي شناخت تحلیل و گزارش الگوهاي موجـود در داده  تحلیل محتواي پاسخ

اده شيه است تا در نهایت، گزارش نهـایي تـيوین شـود.    استف 7تحلیل محتواي مضموني

 هاي مطر  شيه در زیر آميه است: پرسش

 هستنيو توجه مورد ها ستاره چرا 

 کردو گیري انيازه را آن توان مي چگونه و چیست شهرت 

 دارنيو نقش ها ستاره ایجاد در ها رسانه چرا 

 ستوچی شهرت افزایش در اجتماعي هاي شبکه و سایبري فضاي نقش 

 دهيو توضیح ارتباطي هاي پیام در را ها ستاره نقش تواني مي ارتباطي ميل و نظریه کيام 

هـاي ارتباطـات، رسـانه، تبلیغـات،      در جامعه آماري این پژوهش، خبرگان در زمینه

ها و ستارگان، مـورد   اي و مطالعات مربوط به سلبریتي هاي رسانه افکارسنجي و پژوهش

 اني. نظر بوده

 9نفر داراي مرتبـه اسـتادي،    71استاد جامعه نمونه این پژوهش، به ترتی   22 از میان

نفـر متخصـ     9نفر از حوزه تخصصي ارتباطات،  1نفر دانشیار هستني.  7نفر استادیار و 

نفر با آثار قابـل توجـه در مطالعـات تخصصـي      2نفر متخص  علوم اجتماعي،  3رسانه، 

                                                      

1. Thematic Content Analysis (TCA) 
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  یـا از علـوم   نفـر از متخصصـان در هـر    7سـانه و  ي رشناسـ  رواننفر متخص   2تبلیغات، 

فلسفه، اخالق ارتباطات، مطالعات فرهنگي و مطالعات ستارگان، مورد مصاحبه قـرار گرفتنـي   

هـاي  نفر از دانشگاه 1هاي امریکا،  نفر از دانشگاه 5هاي مطر  شيه پاسخ گفتني.  یا به پرسش

از اسـتاد   7هـاي انگلـیس و سـرانجام     ز دانشگاهاستاد ا 2هاي ایران، استاد از دانشگاه 1کانادا، 

 دهني. بنيي جامعه نمونه را بر اساس کشور تشکیل مي هلني، دسته دانشگاه

هـاي دریافـت شـيه     مصـاحبه و از بـین پاسـخ    2هاي انجـام شـيه،    از بین مصاحبه

هـاي   مجموعه پاسخ، اشباع مورد نظر را تأمین کردني. بـا مطالعـه پاسـخ    27الکترونیکي، 

مقوله اولیه، شناسـایي و در مرحلـه بعـي، پـاالیش شـيني. مطالعـه        22ائه شيه، تعياد ار

دسـته عمـيه    1 ها در داد که مقوله کيهاي استخراج شيه و تحلیل مضامین آنها نشان مي

هـاي افـرادي اسـت کـه توانـایي       بنيي هستني: بخشي از کيها درباره ویژگـي  قابل دسته

ها با شناسـایي ایـن   ضمون اول: ستارگان بالقوه(. رسانهتبيیل شين به ستاره را دارني )م

دهنـي و آنهـا را    شناسني، افزایش مـي افراد و پرداختن به آنها، تعياد کساني که آنها را مي

تـوجهي از کـيهاي ایـن     تمییز بـودن بخـش قابـل     رسانني. با توجه به قابلبه شهرت مي

هـا  ، کيهاي مربوط بـه رسـانه  هاي مبتني بر فضاي مجازيبخش در موضوع نقش رسانه

هاي اجتمـاعي  ها و شبکههاي سنتي )و مفهوم عام رسانه( و رسانه در دو زیرگروه رسانه

هـا و   ها و ستارگان در دو زیر بخـش رسـانه   شيه است )مضمون دوم: ارتباط رسانه ارائه 

هـا و    فضاي مجازي(. بخش سوم کيهاي شناسایي شيه در موضـوع سـتارگان، ویژگـي   

هاي و کارکردهـا(.   ردهاي آنهاست )مضمون سوم: ستارگان با دو زیر بخش ویژگيکارک

در نهایت، بخش آخر کيها در دسته مخاطبان، به نقش، جایگـاه و کـنش و واکـنش بـا     

 مخاطبان در این فراینـي اختصـاص دارد )مضـمون چهـارم: مخاطبـان و سـتارگان(. در      

 بنـيي مـورد نظـر    نها به همراه دسته، خالصه کيهاي استخراج شيه و فراواني آ7 جيول

 ارائه شيه است:
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 دهد( بندی شده پژوهش )اعداد، فراوانی را نشان می . کدهای دسته1جدول 
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هدای مجدازی و   رسانه ریتأث (112) ها رسانه
 (10ی اجتماعی )ها شبکه

 
 

نقشو جایگداه و مختودات   
ی مجدازی و  هدا  رسانه ریتأث

ی اجتمدداعی بددر هددا شددبکه
 ستاره

 (2  )کنتر رقابلیغ

 (1افزایش شایعات )

های  ورا و وگونه ستاره ها رسانه
بالقوه را به ستاره تبدیل 

 کند؟ می

ی سدنتی  هدا  رسدانه جایگزین 
(0) 

 (2) ایفرا جغراف

 (11ی سنتی )ها رسانهمکمل 

 (1ی )ساز شبکهقابلیت 

 (1به لحظه )

 (1) دوطرفهتعاملی و 

 (1) ری  همه سترده و 

 (1معیار شهرت ستار ان )

 (0توجه مخاطبان ) (00ی سنتی )ها رسانه ریتأث

 
نقشو جایگداه و مختودات   

ی سدنتی بدر   هدا  رسانه ریتأث
 ستاره

 (1) ها رسانهیی سرا داستان
 (1تبلیغات کاال )

 (12تعداد مخاطبان )
 (10) ها خانه  رمتکرار در 

 (20توجه رسانه )
 (2زی رسانه )نمادسا

 (1همزیستی رسانه و ستاره )
 (0ی مخاطب )ری  هد  (10کارکردها ) (00ستار ان )

افزایش اعتبار و ج ابیت منبع  کارکردهای ستار ان ویست؟
(1) 

ستار ان وه کسانی هستند؟ وه 
 کارکردهایی دارند؟ و ها یی یو

 (0پیام ) ریتأثافزایش 

 (1) توجه  جلب
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 1جدول ادامه 

 

شده در  مضامين استخراج

 (ها مقولهتحليل تم )تعداد 

ي مضامين بند دسته

 (ها مقوله)تعداد 

 اه مقوله

 )تعداد(

 

 

 

 (0الگو ) عنوان بهستاره 

ظرفیددت اقتوددادی و اقتودداد 
 (11توجه )

 (0برند سازی )
 (11محبوبیت ) (02ی )ها یی یو
ی ستار ان ها یی یو

 ویست؟
 (1ی )رر  ایتأث

 (0ج ابیت )

 (1حامل معنا )
 (1متخو  )

 (2فرامکانی )
 (0ی )العاد  فوتقدرتمندی و 

 (1فرازمانی )

 (11شناخته شده )

 (0توویر مجازی )

 (10ی بالقوه )ها ستاره

  

 (1های ج اب ) پدیده

 (1ها و برندها ) سازمان

ی هدای  وه کسدانی و وده پدیدده   
صورت بالقوه اسدتعداد سدتاره    به

 شدن دارند؟

ای غیرانسدان   کاراکترهای رسانه
 (0متناسب با بستر جامعه ) (1)

 (0العاده ) افراد فوت
 (12افراد ج اب )

 (01مخاطبان )

  

 (11) کننده غیتبلمخاطب د 

 (10مخاطب د رسانه )

نقدددش مخاطبدددان در فرایندددد  
 ریتددأثسددازی ویسددت؟   سددتاره
و مخاطبددان  هددا سددتارهمتقابددل 

 وگونه است؟

 (10مخاطب د ستاره )
 (10مخاطب د زمینه )
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 گيريبحث و نتيجه

جمعـي منتشـر    هـاي ارتبـاط    هایي که در رسـانه  رسي حضور ستارگان در پیام به نظر مي

 طور که پیش از این نیز گفتـه شـي، در میـان    تواني بيیهي فر  شود. همان شوني، مي مي

اي کـه نقـش سـتارگان را در     جمعي، گزاره هاي رایج ارتباطات و ارتباط  نظریات و ميل

 خوبي تبیین کني، وجود نيارد. ها به این پیام

طور واضح، تعریفي مشخ  از ستاره و نحوه تبيیل شـين بـه آن    نتیجه پژوهش به

هود اسـت.  هـا مشـ  هـا در خلـق سـتاره   دهي. همچنین نقش غیرقابل انکار رسانهارائه مي

اي نسبت به سـایر افـراد جامعـه در موضـوعي      العاده ستاره، فردي است که توانایي فوق

چهـره و   گیرد و با تکرار نام،ها قرار مي به همین دلیل مورد توجه رسانه مشخ  دارد و

اخبارش، در بخش زیادي از جغرافیاي تحت پوشـش رسـانه، بـه فـردي شـناخته شـيه       

ها بر این موضوع داللت دارني که ستاره بودن و شـهرت  زارهشود. بخشي از گتبيیل مي

هـاي   رسني و شخصیت یافتن، عالوه بر افراد، شامل حیواناتي که در رسانه به شهرت  مي

تـوجهي از    عنـوان اشـتهار در بخـش قابـل     شود. اگر تعریف ستاره را به انیمیشن نیز مي

هـایي ماننـي   ر انسـان باشـیم، پيیـيه   جامعه بپذیریم و قائل به نبود انحصار این تعریف ب

ها و غیره را نیز که ظرفیت مورد توجه قرار گـرفتن   اي، برنيها، سازمان هاي رسانه برنامه

تبع آن مشهور شين را دارنـي،   ها و بههاي رسانهاز طریق رسانه و تکرار در اخبار، برنامه

 ها فر  کرد.هایي از ستاره عنوان گونه توان بهمي

هـاي مبتنـي بـر فضـاي     ها داللت بر این واقعیـت دارنـي کـه رسـانه    اسخبخشي از پ

هـاي مبتنـي   کنني. مختصات رسانهسازي ایفا مي نظیري در فرایني ستاره مجازي، نقش بي

سازي، در لحظه بودن، تعاملي بـودن  و فراگیـر   بر فضاي مجازي، ازجمله: قابلیت شبکه

فضاي مجازي در ایـن چرخـه، از بـروز و    بودن، شرایطي را فراهم آورده است که تأثیر 

هـا و طرفـياران   هاي بالقوه تا کنش و واکنش بین سـتاره هاي جيیي و ستارهظهور ستاره

هـا، بـا دامنـه تـأثیر     شود. در شرایط نـوین، بعضـي از سـتاره   ها مشاهيه ميآنها و رسانه

کنني. برخـي   شوني و هم در همین فضا فعالیت ميمحيودتر، صرفاً در این فضا خلق مي
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، شروع ظهور و بروز خود را ميیون این فضـاي جيیـي هسـتني و     اي نیزهاي رسانهاز ستاره

یابني. با ایـن حـال، ایـن بخـش،      هاي سنتي راه مي پس از شهرت در فضاي مجازي به رسانه

بیشـتر در ایـن    هـاي  هاي مبتني بر فضاي مجازي، نیازمني پـژوهش اي رسانهیعني تأثیر رسانه

 است. ميل استخراج شيه از نتیجه این پژوهش در زیر ارائه شيه است:حوزه 

 های ارتباط جمعی . فرایند نقش ستارگان در فرایند ارتباطی پیام4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  جمعـي  هـاي ارتبـاط    ها در رسـانه  در این ميل، اجزاي مختلف فرایني خلق ستاره

هـا،  هاي بالقوه، رسـانه اني از: ستاره عبارتکنش و واکنش این اجزا آميه است. این اجزا 

دهنيگان پیام. نکته مهمي که در کيهاي اسـتخراج شـيه در    ها، مخاطبان و سفارشستاره

هدای فرهنگدیو    در زمینده و زمینه ) بسترعنوان  عوامل محیطی به
 اجتماعیو حقوقی و قانونیو اعتقادی و ارزشی و ...(
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شود، اهمیت بستر فرهنگي، اجتماعي و تـاریخي   صورت مشهود دیيه مي این پژوهش به

 در تمامي این فرایني است، هرچني خود بسترها محصول رسانه هستني.

اي هسـتني کـه بخـش     العادههاي فوق هایي جذاب، با توانایي هاي بالقوه، پيیيهرهستا

هـاي مختلفـي بـراي شناسـایي ایـن افـراد و       ها روشزیادي از اجتماع فاقي آنني. رسانه

اي ماننـي  بنيني. فلسفه وجودي بسـیاري از مسـابقات ورزشـي حرفـه    کار مي ها بهپيیيه

بقات المپیا، مسابقات رادیویي و تلویزیوني  مانني هاي ورزشي، جام جهاني و مسالیگ

هـا برنامـه مشـابه    و ده 9، تـي 1امریکن آیيل ،3، امریکن گات تلنت2، استیج7خنياننيه شو

اي اسـت.   هـاي رسـانه   دیگر، اساساً شناسایي افراد بالقوه بـراي تبـيیل شـين بـه سـتاره     

شود و بـه  اي پيیيار نمي ارهها، هی  ست توان ادعا کرد که بيون وجود رسانه همچنین مي

العاده در بعضي افراد، دامنه اشتهار از محيوده اطرافشان آنهـا   فر  وجود توانایي خارق

فراتر نخواهي رفت. مالحظات بستر و زمینه، در این بخـش نیـز وجـود دارد. در زمینـه     

                                                      

 استعياد با و جوان هاي کميین استنيآپ معرفي به که است خنيوانه مجموعه در جانبي يبخش شو خنياننيه .7
 .پردازد مي ایراني
 براي موسیقي ناشناخته تاکنون استعيادهاي یافتن براي اي تلویزیوني ماهواره برنامه یا( Stage) استیج .2

 تولیي و پخش شي. تو و من نياست که در شبکه تلویزیو سال و سن گرفتن نظر در بيون زبانان فارسي

 است اي مسابقه مجموعه سري نام ،AGT کوتاه طور به یا( America's Got Talent) دارد استعياد امریکا .3
 درخشان استعيادهاي مسابقات سري جزء و کني مي کشف را درخشان استعيادهاي امریکا سي بي ان شبکه در که

 نوازنيگان و ها کميین بازان، شعبيه رقاصان، خواننيگان، استعيادهاي که تلویزیوني برنامه یا. است نیز انگلستان
 کني، مي کشف را سنین تمام در

 سازنيگي به و امریکا فاکس تلویزیوني شبکه محصول تلویزیوني، اي برنامه( American Idol) آیيل امریکن 1
 تاکنون و شي آغاز موسیقي جيیي تارهس جستجوي منظور به 2772 ژوئن یازده در برنامه این. است فولر سایمون

 از یکي تاکنون، 2772 سال از «نیلسن» بنيي رتبه پایه بر و دارد ادامه پرمخاط  هاي برنامه از یکي عنوان به
 این در خواننيه بهترین کشف برنامه این هي . شود مي محسوب امریکا تلویزیون تاریخ در ها برنامه ترین محبوب
 .است نيگانبین رأي پایه بر کشور
 که است جهاني همایش مجموعه یا( Technology, Entertainment, Design مخفف ،TED) تِي 9

 برگزار ،«دارني گسترش ارزش ها ایيه» شعار با است، خصوصي غیرانتفاعي سازماني که Sapling بنیاد توسط
 تمرکزش بعي به آن از اما ود،ب ولي سیلیکون هاي ریشه با طراحي و تکنولوژي روي تي اولیه تمرکز. شود مي
 شود. شامل زیادي دانشگاهي و فرهنگي علمي، موضوعات از را هایي سخنراني تا است شيه تر وسیع
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هــاي هنــري و ورزشــي،  اجتمــاعي، فرهنگــي و تــاریخي ایــران، عــالوه بــر شخصــیت

یي مانني شهياي غواص، شهیي محسن حججي، محميجواد ظریف و قاسـم  ها شخصیت

اي تبيیل به ستاره شوني و توجه بخـش زیـادي   توانني با پرداخت رسانه مي سلیماني نیز

از جامعه مخاطبان را به خود جل  کنني. همچنـین در شـرایطي کـه در ایـران، در کنـار      

شوني،  و روحانیان تبيیل به ستاره ميو مياحان مذهبي  هنرمنيان، بخشي از قاریان قرآن

اي جامعـه  اي بـا مختصـات زمینـه    بعضي از رفتارهاي خاص که ممکن است در جامعـه 

اي با مختصـات   ها کما کني، در زمینه فرهنگي جامعهغربي به اشتهار و محبوبیت ستاره

 اي معکوس به بار آورد.هاي حاکم، نتیجهایران ممکن است بر اساس ارزش

هاي داراي ظرفیت ستاره شين، با پرداختن مياوم به ا پس از شناسایي پيیيههرسانه

آنها و تکرار انتشار نام، چهره و اخبارشان، موج  اشتهار آنها و جل  توجـه مخاطبـان   

شوني. در این فرایني، شناخت ذائقه و نیازهـاي مخاطبـان بـر اسـاس بسـتر      به ایشان مي

فضـاي   7ویـژه بـا امکانـات تعـاملي     فت شـيه، بـه  اي و همچنین بازخوردهاي دریا زمینه

هـا بـا ایجـاد جـذابیت و جلـ  توجـه مخاطبـان بـه         مجازي، داراي تأثیر است. رسـانه 

شوني و قادرنـي  پرورده خودشان، وارد پارادایمي به نام اقتصاد توجه مي هاي دست ستاره

ن را بـا پـول   با ميیریت این توجه، به منافع مورد نظر خود دست یابني و توجه مخاطبـا 

نفعان در جلـ  افکـار عمـومي، مشـتریان      مبادله کنني. حاکمان، تولیيکننيگان کاال و ذي

واقعي این توجه هستني و حاضرني براي این توجـه، پـول بپردازنـي یـا امتیـازاتي بـراي       

هـا را  دهنيگان پیام، توجه مخاطبان رسـانه  رو در قال  سفارش ها قائل شوني. ازاینرسانه

هاي تبلیغات بازرگاني، عقیـيتي  کنني. آنها در این مبادله، با سفارش پیامبادله ميبا پول م

کننـي.  و سیاسي، منافع خود را از رهگذر جل  توجه مخاطبان و تأثیر بر آنها کس  مـي 

و بخشـي از ایـن درآمـي را     نوبه خود، این پول را با شهرت ستارگان، مبادلـه  ها بهرسانه

هـا و تولیـيات   کنني. این کار که با تولیـي و پخـش برنامـه   مي هاي ستارگانصر  هزینه

اي همراه است، عالوه بر پرداخت مستقیم و غیرمستقیم پول به سـتارگان، شـهرت   رسانه

                                                      

1. Interactive 
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کني. ستارگان نیز در ازاي توجه، احترام و محبوبیتي کـه از  ازپیش تقویت مي آنها را بیش

هـایي بـراي   کننـي، الگوهـا و مـيل   مي ها و طرفياران خود دریافتطر  مخاطبان رسانه

هـایي کـه بـه اخبـار مربـوط بـه        آیني. محتواي رسانهحساب مي تمام ابعاد زنيگي آنها به

هـاي   کنني، پیامپردازني یا از ستارگان براي تبلیغ و ترغی  و اقناع استفاده ميستارگان مي

ه مخاطبـان، همـراه   توجهي در جلـ  توجـ   بر ستاره هستني که با تأثیر قابل 7ميوله شيه

هاي مشهور در فرایني ارتباطي، نقـش  خواهني بود. بر این اساس، نقش ستارگان و پيیيه

 هاي پیام با افزایش تأثیر، برد و نفوذ پیام اصلي خواهي بود.حامل

پیشـنهاد شـيه اسـت، بـر اسـاس       هاي پـژوهش حاضـر   این ميل که بر اساس یافته

ها، مبادرت به ساخت  کني که در آن رسانه یان مياي را نما کيهاي استخراج شيه، چرخه

کنني. این ساخت  هاي جال  و جاذب توجه مخاطبان با نام ستارگان مي مجازي از پيیيه

هایي است که توانایي بالقوه ستاره شـين   طور عميه، با تکرار نام، چهره و اخبار پيیيه به

دهنـيگان پیـام    بان را بـه سـفارش  ها، توجه مخاط را دارني. سپس با استفاده از این پيیيه

در گـردش بـین    «توجـه »و  «پـول »اي کـه در آن   فروشـني و از ایـن طریـق، چرخـه     مي

 شود. طور مرت  مبادله مي دهنيگان پیام، به ها، مخاطبان و سفارش ستارگان، رسانه

 منابع

هـاي   ارزشـیابي اثربخشـي آگهـي    (.7321اکبر و منصوري مؤیي، فرشته. ) علي افجه، سیي

 .7- 21ص   ،11، مديريتازرگاني مربوط به خيمات بانکي مسکن. ب

 )ترجمه مسعود اوحيي(. تهران: سروش. هاومدرنيتهرسانه(. 7327جان. ) ،تامپسون

برنيسازي و بازاریابي سیاسـي  الگـویي جيیـي     (.7351خاني. ) و آرش، بیياهلل حسني، مجیي

 .579 ـ 531 (، ص 19) 1، سياستبراي توسعه ارتباطات سیاسي مشارکتي. 

                                                      

هاي ميوله شيه و ميوالسیون اصطالحاتي در ادبیات مهنيسي ارتباط هستني. در ایـن روش بـراي افـزایش     پیام. 7

سـازني. میـزان    کنني و سپس منتشر مي هاي حامل با فرکانس باال سوار مي وي سیگنالبرد و نفوذ سیگنال، آن را بر ر

 برد سیگنال با فرکانس کریر )حامل( آن نسبت مستقیم دارد.
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 . تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگاني.بازاريابيومديريتبازار(. 7312) رنجبریان، بهرام.

شناسيتبليغـاتتجـاري،تبليغـاتتجـاريوذهـنروان(. 7321ساترلني، ماکس. )
 )ترجمه سینا قربانلو(. تهران: مبلغان. کنندهمصرف

)ترجمه میرحسن رئـیس.(   يمکليديارتباطاتمفاه(. 7329سولیوان، تام و همکاران. )

 تهران: فصل نو.

هاي  بنيي مؤلفه (. ارزیابي و اولویت7353زاده امام. ) عبيالوني، محميعلي و علي، حسین

هــاي تبلیغــاتي از دیــيگاه  هــاي مشــهور در برنامــه مــؤثر در پــذیرش شخصــیت

 .75-17 ، ص 23،مديريتبازاريابيکننيه.  مصر 

)ترجمـه بهمـن فروزنـيه(.     اصولبازاريابي(. 7329رمسترانگ، گري. )کاتلر، فلیپ و آ

 تهران آتروپات.

 . تهران: سروش. چاپ هشتم.شناسيارتباط(. 7321راد، مهيي. ) محسنیان

ترجمـه گـودرز   ) هايارتباطاتجمعيمدل(. 7322کوئیل، دنیس و وینيال سون. ) ما

 میراني(. تهران: طر  آینيه.
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