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مقدمه

واژههاي ستاره ،سلبریتي و سوپراستار ،همگي به یا مفهوم مشترک یا ویژه اشاره دارني
و جذابیت دنیاي آنها بر کسي پوشیيه نیست .ستارهها که اغل

برآميه از دنیـاي هنـر و

ورزشاني ،در ذهن افراد جامعه ،افراد ثروتمني و بانفوذي هستني که هر کجـا مـيرونـي،
قير ميبینني و بر صير مي نشینني .مفهوم ستاره با مفهوم رسانه ،همنشـیني و همزیسـتي
واضحي دارد ،بهگونهاي کـه بقـا و دوام هرکـيام ،بـيون دیگـري قابـل تصـور نیسـت.
بهعبارت دیگر ،نميتوان تاریخچهاي براي ستارگان ،قبل از دنیاي رسانهها ذکر کرد زیرا
مفهوم ستاره ،محصول کارکرد رسانه است .از طر

دیگر ،ستارهها افراد محبوب و قابل

توجهي هستني که بخش عميه جذابیتشان براي رسانهها و ثروت و محبوبیتي که از ایـن
رهگذر به دست ميآورني ،در سایه همین محبوبیت و جذابیت براي جامعه است.
هي

ارتباطات ،تأثیر بر پیامگیر است .الزمه تأثیرپذیري مخاط

نیز این اسـت کـه

به محتواي رسانه توجه نشان دهي .به همین دلیل رسانهها ،موضوعات مورد عالقه خـود
را در البهالي موضوعاتي که مورد توجه مخاطبانشان است ،منتشر ميکنني .سـتارههـا در
پیام هاي رسانه هاي ارتباط جمعي به اشکال مختلف حضور دارنـي .یکـي از روشهـاي
مؤثر در تبلیغ ،بهرهگیري از ویژگيهاي ستارگان است (کائنگام .)7557 ،7افـراد مشـهور
بهعنوان نمونهاي از رهبران ذهني و عقایي مخاطبان شناخته ميشـوني و در قالـ

گـروه

مرجع ،توانایي هيایت تمایالت و ترجیحات مصر کننيگان را بهسوي محصـوالت یـا
نامهاي تجاري خاص دارني (سلیمان 2و همکاران.)2771 ،
رسانهها با پرداختن به افراد مشهور ،عالوه بر اینکه اخبـار مربـوط بـه آنهـا را منتشـر
ميکنني ،پیامهاي مورد نظر خود را نیز به مخاطبان ميرسانني .استفاده از افـراد مشـهور در
بسیاري از برنامههاي تبلیغاتي در حال افزایش است بهطوري که این میزان در ژاپـن ،کـره
و چین به باالترین حي خود ،یعني  29درصي از تبلیغات تلویزیوني رسـیيه و در امریکـا و
اروپا در سال  2777بهطور فزاینيهاي رشي داشته است (آموس 3و همکاران.)2772 ،
3. Amos

2. Solomon

1. Caenegem
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در این رویکرد ،رسانهها تالش ميکننـي تـا موضـوعات و شـاخ

هـاي جالـ

و

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

توجه ،آنها را بپرورانني .ورزش قهرماني و هنر ستارهپرورري بخشي از طـر هـایي

هستني است که رسانهها براي این منظور اجرا و دنبال ميکنني .بـه همـین دلیـل ،بخـش
زیاد یا شایي همه هزینههاي ستارگان ،باواسطه یا بيواسـطه از طریـق رسـانههـا تـأمین
ميشود .حیات و بقاي رسانه ها نیز وابسـته بـه درآمـيي اسـت کـه از طریـق تبلیغـات
بازرگاني ،سیاسي و عقیيتي ،با استفاده از سـتارگان کسـ

مـيشـود .بـهعبـارت بهتـر،

رسانهها با ستارهها همزیستي مشهودي دارني.
برخال

جوامع توسعهیافته ،به دلیل هزینههاي فراوان ،رسانهها ،در همه انواعشـان،

بيون حمایت دولتي قادر به ادامه فعالیت خود نیستني .در شرایطي که ستارگان ورزشـي
و هنري و ورزشهاي قهرماني و هنر تجـاري ،روشهـاي کسـ

درآمـي از شـهرت و

توجه ایجاد شيه را نميدانني و یا اجازه بهرهبرداري از آن را نمـيیابنـي رسـانههـا نیـز
دانش استفاده از موضوعات مورد توجه عمومي را براي مهنيسي و ميیریت پیام نيارنـي
و یا براي بهرهمنيي از آنها مالحظات غیرقابل عبـوري دارنـي کـه در عمـل ،آنهـا را بـه
رسانههایي پرخرج و بيتأثیر تبيیل ميکني .در این شرایط ،رادیو ،تلویزیون و نشـریات،
وابسته کامل به کماهاي دولتي و بودجه عمومي هستني .سینما رو به افـول و نزدیـا
به سقوط و ورشکستگي کامل است و همواره به کماها و حمایتهاي مالي نیـاز دارد.
کل سازوکار ورزش قهرماني نیز ،بر اثر این فرایني معیوب ،ناکارآمي و پـرهزینـه اسـت.
ستارگان نیز یا با فقر و تنگيستي ،به دستفروشي و کارهاي سطح پایین روي ميآورني و
در نهایت ،در فقر و بیکاري دنیا را ترک ميکنني و یا با مهاجرت ،رؤیاهـاي خـود را در
کشورهاي دیگر دنبال ميکنني و براي گروههاي ورزشي باشگاهي و ملي دیگر کشـورها
افتخار ميآفرینني گاه نیز در تلویزیونها و رسانههاي رقیـ

خـارجي فعالیـت خـود را

ادامه ميدهني .البته تمامي هزینههاي این ناکارآمـيي ،مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم از درآمـي
عمومي و از جی

مخاطبان پرداخت ميشود .براي اثبات ادعاهـاي یـاد شـيه در مـورد
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رسانه ها ،سینما ،هنر و ورزش قهرماني که بسترهاي پرورش ستارگان هستني ،نگاهي بـه
اخبار روزانه در مورد مشکالت آنها و عاقبت ستارگان امروز و دیروز ،کفایت ميکني.
با وجود اینکـه حضـور سـتاره هـاي دنیـاي هنـر و ورزش حرفـهاي در پیـامهـاي
رسانههاي ارتباط جمعي بيیهي به نظر ميرسي ،در میـان نظریـات و مـيلهـاي ارتبـاط
جمعي ،نظریه و ميلي که بهطور مشخ

کارکردهـا ،دژکارکردهـا و ویژگـيهـاي ایـن

حضور را تبیین کني ،یافت نميشود .بي توجهي بـه ایـن فراینـي یـا چرخـه در ایـران و
جوامعي با مختصات رسانهاي مشابه آن ،همچنین پیمودن ناق

این مسیر ،باعـث شـيه

است که هر سه وجه این موضوع (رسانهها ،مخاطبان و ستارگان) ،بهعالوه دولتها ،بـا
مشکالت فراواني روبهرو شوني .در پژوهش حاضر تالش شـيه اسـت بـا الگوسـازي و
تبیین این فرایني ،جایگاه و نقش هرکيام از مؤلفههاي این چرخه معین شود.
ادبيات نظري پژوهش

بخش ادبیات نظري این مقاله ،در دو محور اساسي تنظیم شيه است:
محوراولبه نقش ستارهها و افراد مشهور در پیامها و فرایني رسانهاي توجه داشـته
است طبیعي است که در مطالعه و ذکر ادبیات مربـوط بـه سـتارههـا ،چـارچوب کلـي
موضوع پژوهش و ادبیات یاريدهنيه آن ،مورد توجه بوده است.
محوردوم اشارهاي به ميلها و نظریات ارتباط جمعي دارد .بيتردیـي ،ایـن مقالـه،
مرور نظریات و ميلهاي ارتباط جمعي نیست .نیازي هم بـه ذکـر همـه آنچـه در ایـن
حوزه وجود دارد ،احساس نميشود .ازاینرو ،تنها به ذکر تاریخچه مـيلهـا و نظریـات
ارتباط جمعي و سیر تطور و تکامل آنها بسنيه شـيه اسـت .آنچـه در ایـن بخـش ذکـر
ميشود ،نظریات و ميلهایي است که کمکي از آنها در تبیین ميل جيیي متصـور اسـت
یا ميل ارائه شيه در این مقاله ،تعریضي به آنها وارد ميکنـي .همچنـین ،توجـه بـه ایـن
نکته ضروري است که همه آنچه در حوزه ادبیـات ارتباطـات وجـود دارد ،زیـرر عنـوان
ارتباط جمعي ،گردآوري نميشود.
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محوراول:ستارههاوشهرت 

در معنير لغت ،شخ

مشهور (ستاره) 7یعني شخصي که در رشـته یـا فعالیـت خـود برتـر

است و بهعنوان سخنگو در تبلیغات شناخته ميشود و براي ترویج محصول یا خـيمت از او
استفاده ميکنني ،ازاینرو ستارهها را حامیان مشهور مينامني (بانیته 2و همکاران.)2777 ،
ستاره کسي است که به دلیل شهرتش شناخته ميشود او نه آدم خوبي است ،نه بي،
نه آدم بزرگي است نه کوچا او یا شبه پيیيه انساني اسـت (بورسـتین .)7552 ،3در
دنیاي کنوني ،تصویر فرد ميتوانـي حامـل پیـامهـاي زیـادي بـراي افـراد جامعـه باشـي
(سینودین .)2771 ،1شهرت کس

شيه تنها ناشي از کار یا مهارت شخ

نیست ،بلکـه

بخشي از آن ،ناشي از عملکرد رسانههاست .درواقع ،شخصیت و ویژگـيهـاي شـناخته
شيه براي ستاره ،تنها مخلوق خود او نیست (بوديراجا.)2777 ،9
ما در زنيگي روزمره خود در خانه یـا محـل کـار ،فعالیـت زیـادي در زمینـه ورزش و
زنيگي اجتماعي یا مانني آن انجام ميدهیم ،اما این اقيامات ،نتایج فوقالعـادهاي در برنيارنـي
و مورد توجه هی رسانه یا فردي قرار نميگیرني .به این ترتی  ،وقتي شخصي کـاري انجـام
ميدهي که نتایج ویژهاي دارد و مورد توجه گروهي از مردم قرار ميگیـرد ،احساسـي بـه مـا
ميگویي که او عالي است .به این ترتی  ،ما هم از شهرت او استفاده ميکنیم تـا بـه موفقیـت
برسیم .اگر موفقیت شخ

بسیار زیاد باشي ،بـه شخصـي مشـهور در زمینـه هنـر ،ورزش،

زنيگي اجتماعي ،علمي و یا سیاسي تبيیل ميشـود .در زمینـه ایـن نـوع تبلیغـات از لحـاظ
روانشناسي ،دو نکته حائز اهمیت است :یکيلي و هماننيسازي .یکيلي به معناي ایـن اسـت
که ما در سطح عمیق درک کنیم یا شخصیت ،در حال تجربه یا احساس کردن چـه چیـزي
است ولي لزوماً با او هماننيسازي نکنیم .هماننيسازي ،گام بعيي و نهـایي اسـت .بیننـيهاي
که با یا شخصیت هماننيسازي ميکني ،میل به این دارد که نظیر آن شخصـیت باشـي و یـا
احساس کني که شبیه اوست (ساترلني ،ترجمه قربانلو.)7321 ،
3. Boorstin

2. Banyte

1. celebrity

5. Budhiraja

4. Synodinou
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بر اساس مطالعات صورت گرفته 27 ،درصي تصمیمات منجـر بـه خریـي ،ناشـي از
نمادهایي بصري است که ستاره هـا پيیيآورنـيه آن هسـتني و خریـياران ،ایـن افـراد را
مرجع تأییي و تضمین خریي خود ميدانني (آراي 7و همکـاران )2771 ،شخصـیت هـا و
افراد معرو

از چنيین منظرر :اعتباربخشي ،ترغی

مخاطبان ،ایجاد احسـاس مطلـوب و

اطمینان خاطر ،مورد استفاده قرار ميگیرني (مودا 2و همکاران.)2771 ،
بهرهگیري از افراد مشهوري که از جنبههاي مختلف مورد توجـه عمـوم افـراد قـرار
گرفتهاني در برنامههاي تبلیغاتي ،نماد بصري بسیار موفقي است که بر عقایي و باورهـاي
رفتاري بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر مـيگـذارد (کـاتلر و آرمسـترانگ ،ترجمـه
فروزنيه .)7329 ،شرکتها در سراسر جهان مبالغ زیادي را بـراي ارتبـاط بـا یـا فـرد
مشهور برتر صر

ميکنني چراکه اعتقاد دارني استفاده از آنها باعث جل

توجـه بیشـتر

مشتري به محصـول (یـا خـيمت) مـيشـود و ارزش تصـویري ایـن افـراد بـهواسـطه
مشخصات ،شهرت و محبوبیت آنها به محصول منتقل خواهـي شـي .شـهرت سـتارههـا
نهتنها به جل

و حفظ توجه مشتري به محصول کما ميکني بلکه باعث رونـي بـاالیي
3

1

از یادآوري پیامهاي ارتباطي ميشود (موون و ماینور .)2777 ،
هر ساله میلیاردهـا دالر صـر

قـرارداد و حمایـت از سـتارگان مـيشـود و ایـن،

نشان دهنيه نقش مهم آنها در تبلیغات است (آلکـر .)2771 ،9اسـتفاده از افـراد جـذاب،
رویهاي معمول در تبلیغات چاپي و تلویزیوني محسوب ميشود زیرا آنها ميتواننـي بـر
نگرش و اعتقادات مخاط  ،تأثیر بیشتري بگذارني (اوهانیان .)7557 ،1این تـأثیرگـذاري
از طریق اثر «هالهاي» اتفاق ميافتي یعني اگر فردي از یا بعي خوب باشي (براي مثـال،
جذابیت) ،فر

ميشود که از جنبههاي دیگر نیز بـه همـان خـوبي اسـت (سـلیمان و

همکاران .)2771 ،چـویي 1و ریفـون 2در پژوهشـي در زمینـه تناسـ

فـرد مشـهور بـا

محصول نتیجه گرفتني که استفاده از افراد مشهور و جذاب ،اثربخشي تبلیغات را افزایش
3. Mowen
6. Ohanian

2. Muda
5. Alker
8. Rifon

1. Arai
4. Minor
7. Choi
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ميدهي ( .)2779یکي از مؤلفههاي اثربخشي حامي مشهور در تبلیغات ،جذابیت اسـت
اما اثر این متغیر در میان کشورهاي مختلف با ارزشهـاي فرهنگـي مختلـف ،متفـاوت
است (هاولني 7و همکاران.)7593 ،
هــي

اصــلي اســتفاده از تصــویر ســتارگان در تبلیغــات تجــاري ،جل ـ

توجــه

مصر کننيگان به کاالي مورد نظر و تأثیرگذاري بر درک آنان نسبت به برني مورد نظـر
است .همچنین استفاده از این تصاویر منجر به ایجاد نگـرش مثبـت و جایگـاه مناسـ
کاالهاي کم کیفیّتتر نسبت به کاالهاي رقی

ميشود (جانمارک 2و همکاران.)2771 ،

ميلهاي زیادي براي سنجش انواع اثربخشي تبلیغ ارائه شيه اسـت کـه هـر پژوهشـگر
بنابر اهيا و ضروریات پژوهش خود ،یکي از آنها را مورد استفاده قرار مـيدهـي .یکـي از
این ميلها ،ميل آیيا 3است که براي سنجش تبلیغات ،الگویي چهـار مرحلـهاي را پیشـنهاد
ميدهي این الگو شامل :جل

توجه ،عالقه ،تمایل ،فعالیت و اقيام براي خریي اسـت (افجـه

و منصوري مؤیي .)7321 ،ميل ترغیبي (داگمار) :این فن را کلي ،1به همـراه فراینـيي چهـار
مرحلهاي شامل آگاهي ،درک ،متقاعيسازي و رفتار خریي ،براي سـنجش اثربخشـي معرفـي
کرده است .ميل سلسله مرات

تأثیرات الویج و استاینر فر

ميکني کـه مصـر کننـيه در

آغاز ،از وجود محصول آگاهي ميیابي و سپس در مورد آن شناخت پیيا ميکني .آشنا شـين،
خود به عالقهمنيي و عالقهمنيي به ترجیح و متقاعـي شـين و در نهایـت ،بـه اقـيام منتهـي
ميگردد (رنجبریان .)7312 ،ميل  4Pاثربخشي تبلیغات را در  1گـام ،شـامل ارائـه تصـویر،
وعيه ،گواه و به جلو رانين سنجش ميداني (افجه و منصوري مؤیي.)7321 ،
یکـي از پرســشهــاي مطــر ایـن اســت کــه چــرا ســتارگان در ایجــاد پیــامهــاي
ترغی کننيه ،اثربخشي دارني .در این خصوص نظریههاي مختلفـي در طـول دهـههـاي
گذشته به شر زیر عرضه شيهاني:

 اعتبار مرجع :بر اساس این نظریه ،ستارگان عموماً اعتبار بیشتري از افراد عادي دارني.
 فرضیه جذابیت :بر اساس این فرضیه ،ستارگان داراي جذابیت ظاهري هستني.

3. AIDA – Awareness, Interest, Decision, Action

2. Johnmark

1. Hovland
4. Kelly
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 فرضیه سازگاري :بیان ميکني که ستارهها مهارتهـاي ویـژهاي در حـوزههـاي خـاص
دارني که این خصوصیّات و برجستگيها به ویژگيها و ارزشهاي محصول اضافه ميشوني.

 نظریه مفهوم فرهنگي :عنوان مـيکنـي کـه مفـاهیم و ارزشهـا از سـتارههـا بـه

محصول و از محصول به مصر کننيه منتقل ميشوني.
 تشخی

هویت فراـ اجتماعي :این نظریه ابراز مـيدارد کـه مـردم بـا سـتارههـا

احساس نزدیکي ميکنني و این ویژگي ،آنها را بهعنوان سخنگویان مؤثر معرفي مـيکنـي
(عبيالوني و حسینزاده امام.)7353 ،
بیشتر ميلهاي ارائه شيه براي تعیین اثربخشي ستارگان بر پایه دو نظریـه اعتبـار مرجـع و
جذابیت بودهاني .در نظریه اعتبار مرجع بیان ميشـود کـه اثربخشـي پیـام بـهطـور گسـتردهاي،
وابسته به تخص

 ،اعتبار و اعتماد شخصیتهاي برگزیيه است (سیمرز 7و همکاران.)2775 ،

یافتههاي زیر بر اساس تعاریف سنتي از تأثیرات انگیزشي تأییـي سـتارگان بـر پایـه
نظریه تأثیرات منبع است:
 .7استفاده از ستارگان میزان توجه به تبلیغ را افزایش ميدهي.
 .2از آنجا که ستارگان عموماً جذابیت دارني ،ميتوانني در ترغی

مصـر کننـيگان،

تأثیرگذار باشني.
 .3ستارگان ،اگر در حرفـه تخصصـي خودشـان بـه تبلیـغ کـاالي مـرتبط بپردازنـي،
ميتوانني بهمنزله یا مرجع معتبر محسوب شوني ماننـي تبلیـغ یـا کفـش ورزشـي از
سوي یا ورزشکار.
 .1افراد مشهور ،زماني که مشتریان با انتخاب یا محصول درصيد برقراري نوعي
از روابط تقلیيي و یکسانسازي با شخصیتهاي برجسته خاص هستني ،قابلیت
پذیرش و تأثیرگذاري بیشتري دارني (عبيالوني و حسینزاده امام.)7353 ،
دریسنس )2773( 2سه موتور محرک ستارهسازي را رسانهاي شين ،شخصیتسازي
و کاالیي شين ميداني .ستارهسازي ميتواني بهعنوان توسعه ساختاري بلنيمـيت یـا فـرا
2. Driessens

1. Simmers
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فرایني همتراز با جهاني شـين ،فـردي شـين یـا رسـانهاي شـين در نظـر گرفتـه شـود.
ستاره سازي یا فرایني است زیرا فاقي آغاز و پایان مشـخ
پراکنيه است و بهطور مشخ

اسـت ،در زمـان و مکـان

 ،جهت خاصي نيارد بنابراین ،گمـراهکننـيه اسـت اگـر

ستارهسازي را سادهانگارانه ،افزایش ستارگان در فضا و زمان بيانیم.
استفاده از ستارهها و شخصیتهاي مشهور به تبلیغات بازرگاني محيود نميشـود و
در تبلیغات سیاسي نیز مرسوم است .پیوني مناسبات بازار بـا حـوزه سیاسـي ،احـزاب و
شخصیتها را بهمثابه تجار و تولیيکننيگان محصول ،در فراینـيي سیاسـي و انتخابـاتي
بازاري سهیم کرده است .بازاریابي راهبردي با تعمیم به حـوزه سیاسـي ،ایـن حـوزه را
بهمثابه بازاري در نظر گرفته است که در آن ،کنشگران انيکي براي کسـ

کـاال رقابـت

دارني و هر کيام از آنها برچس هایي را نیز حمـل مـيکننـي .بـهعـالوه ،اهمیـت زیـاد
پیشبیني رفتار رقبا و پیچیيگي رفتارهاي سیاسي راهبردي ،زمینه الزم را براي گسـترش
مباحث بازاریابي سیاسي راهبردي فراهم کرده است .با گسترش این مناسـبات و مطـر
شين موضوع برچس هاي سیاسي بهمثابه نـام تجـاري بـراي احـزاب و سیاسـتمياران،
الگوي ارتباطات سیاسي تغییر کرده و در این تغییر الگوي ارتباطات سیاسـي ،مشـارکت
سیاسي نیز گسترش یافته است (حسني و بیياهللخاني.)7351 ،
ارتباطات بهطور عام و ارتباطات سیاسي بهطور خاص نیز با حضـور فنّـاوريهـا و
فنهاي ارتباطي ميرن ،تحول یافته است .در معناي کالن ،ارتباطات را ميتوان گونـهاي
از شاخ

هاي فعالیت اجتماعي دانست که شامل تولیي ،انتقال و دریافت اشکال نمادین

ميشود و با بهکارگیري منابعي از گونـههـاي مختلـف سـروکار دارد در تولیـي اشـکال
نمادین و انتقال آنها به دیگر افراد نیز بهطور کلـي ،رسـانهاي فنـي و ابـزاري تکنیکـي ـ
نمادین را بهکار ميگیرد (تامپسون ،ترجمه اوحيي.)7327 ،
محوردوم:مدلهاونورياتارتباطاتجمعي 

با وجود اینکه علم ارتباطات و بهویژه شاخه ارتباطـات جمعـي ،بـهنسـبت جـوان اسـت،
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نظریات ،ميلها و الگوهاي قابلتوجهي وجود دارني کـه هرکـيام از منظـري ،بـه توضـیح
کارکردها ،فرایني ،تأثیرات ،اجزا و چگونگي ارتباطات پرداختهاني .با توجه به اینکه دغيغـه
اصلي پژوهش حاضر ،یافتن پاسـخي بـراي نقـش سـتارگان در فراینـي ارتباطـات اسـت،
بررسي این ميلها و ن ظریـات بـراي یـافتن ایـن نقـش ضـرورت دارد .در اینجـا معـيود
نظریات و ميلهایي که ممکن است به تبیین این نقش کما کنني ،ذکر شيه است.
فرمول السول :هارولي السول ،7دانشمني امریکایي در سال  7512مقالهاي نوشـت و
پژوهش در ارتباطات و روش مناس

براي توصیف عمل ارتباطي را در پاسـخ دادن بـه

پرسشهاي زیر معرفي کرد :چه کسيو چه ميگویيو از چه مجرایيو به چه کسـيو بـا
چه تأثیريو .این عبارت از آن پس به فرمول السول شهرت یافت (ماکوئیل و وینيال،
ترجمه میراني ،7322 ،ص .)75
ميل شانون ـ ویور :2در این ميل که ابتيا براي سیستم فني مخابرات معرفـي شـي،
ارتباطات بهعنوان فراینيي خطي و یکطرفه توصیف ميشود .این ميل  9کارکرد اجرایي
و یا عامل دژکارکردي به نام پارازیت را مطر ميکني.
در این فرایني ،منبع اطالعات در ابتياست و یا پیام یا زنجیرهاي از پیامهاي ارتبـاطي را
تولیي ميکني .در مرحله بعي ،این پیام از طریق یـا فرسـتنيه تبـيیل بـه سـیگنال مـيشـود.
سیگنالها بایي با مجرایي که به گیرنيه منتهي ميشود ،سازگار باشني .کاري که گیرنـيه انجـام
ميدهي ،عکسر عمل فرستنيه است .گیرنيه ،پیام را از سیگنال بازسازي ميکني و سـپس پیـام
دریافتي به مقصي ميرسي (ماکوئیل و وینيال ،ترجمه میراني ،7322 ،ص .)23
ميل تسهیل دوسالپول :3اتهیل دوسالپول ( )7513ميلى را طراحى کرده اسـت کـه
در آن ،فقط به سیستم ارتباطى توجه ميشود .وي ميل زیر را براى یا سیستم ارتباطى
مطر مىکني و مىنویسي :این تصویر ،ميلى ارتباطى براي  9نفراست و حلقههـاى بـین
آنها را نشان مىدهي.

3. Ithiel DeSolapool

2. Shannon and Weaver

1. Harold Lasswell
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شکل  .1مدل ارتباطی دوسالپول برای  1نفر

پول در توضیح این ميل مىگویي :تعياد اعضاي یا جمعیت از آن نظر مهم اسـت
که با افزایش واحيهاى یا سیستم ارتباطي ،ظرفیت حلقههاى واحيها بسیار سـریعتـر
افزایش پیيا مى کني .دلیل اینکه چرا رفتار یا گروه کوچا بهسرعت تبـيیل بـه رفتـار
یا گروه بزره مىشود ،ناشى از همین است که وقتى به تعياد  27یا  37نفر ميرسـي،
ظرفیت ارتباطى آن بسیار باال ميرود.
ميل نیوکام  :7ميل نیوکام

به شکل مثلثي است که رأسهاي آن به ترتیـ  ،دو فـرد A

و  Bو یا شيء  Xرا در محیط مشترکشان نشان ميدهي .جهت هـر دو فـرد ،بـه سـمت X
است و ارتباطات ،فراینيي تلقي ميشود که این ساختار ،جهتگیري را براي حفـظ یـا ارتقـاي
تقارن روابط بین سه عنصر ،از طریق انتقال اطالعات ،درباره هر تغییر و فـراهم سـاختن امکـان
تعيیل و اصال الزم ،تقویت ميکني (ماکوئیل و وینيال ،ترجمه میراني ،7322 ،ص .)39
شکل  .2مدل  ABXنیوکامب

1. Newcomb
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بهعبارت دیگر ،وقتي دو نفر (فرد  Aو  )Bبا هم در مورد موضوع  Xارتباط برقرار
ميکنني ،ممکن است اتفاقاتي در این سیستم ارتباطي رخ دهي .براي مثال اگر فرد  Bبه
فرد  Aاعتماد و عالقه داشته باشي یا حياقل از او متنفر نباشي ،از گفته  Aدرکي خواهي
داشت شبیهتر به ( Aمحسنیانراد ،7321 ،ص .)121
ميل مفهومي وستلي و مالین :7این ميل با اقتباس از ميل  ABXنیوکام
هي

و با

مناس سازي براي ارتباطات جمعي پيیي آمي.
شکل  .9مدل مفهومی وستلی و مکلین ()1317

اجزاي اصلي این ميل را ميتوان بهگونهاي توصیف کرد که با موقعیت ارتباطات
جمعير طبیعي مطابقت کني X .معر

هر رویياد یا چیزي است که در محیط اجتماعي

وجود دارد و ارتباطات درباره آن و از طریق رسانههاي جمعي صورت ميگیردA .
بهعنوان یا نقش طرفيار توصیف ميشود و در کل بر جایگاه افراد و سازمانهایي که
درباره  Xها چیزي براي گفتن به مردم دارني ،داللت ميکني C .سازمان رسانهاي است
که از میان  Aها مواردي را انتخاب ميکني تا به مخاط

برساني B .نشاندهنيه گیرنيه
1. Westley & Maclean
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یا مخاط

است (ماکوئیل و وینيال ،ترجمه میراني ،7322 ،ص

.)17-12

ميل رایلي و رایلي :7مقاله جان وایت رایلي و ماتیلـيا وایـت رایلـي ( )7595بـا عنـوان
ارتباطــات جمعــي و نظــام اجتمــاعي ،گــامي مهــم در پیشــرفت بــهســوي دیــيگاهي
جامعهشناختيتر است .رایليها به نقشي که گروههاي اولیـه و گـروههـاي مرجـع در فراینـي
ارتباطات دارني ،اشاره ميکنني .گروههاي اولیه را از طریق روابـط دوسـتانه و نزدیـا اعضـا
ميتوان شناخت .گروه مرجع ،گروهي است که یا فرد ميتواني بـه کمـا آن ،دیـيگاههـا،
ارزشها و رفتار خود را تعریف کني (ماکوئیل و وینيال ،ترجمه میراني.)7322 ،
ميل جریان دومرحلهاي تأثیر از کاتز و الزارسفلي :2بر اساس ایـن مـيل کـه در سـال
 7599توسعه یافت ،افراد در رویارویي با کارزارهاي رسانهاي برابر نیستني ،بلکه در فراینـي
ارتباطات نقشهاي متفاوتي بازي ميکنني و بهویژه ميتوانني بـه دو دسـته تقسـیم شـوني:
یکي آنهایي که در دریافت و انتقال عقایي حاصل از رسانهها ،فعال هستني و دیگر ،کسـاني
که بهطور عميه بـه تمـاس بـا شخصـي دیگـر بـهعنـوان راهنمـاي خـود اتکـا دارنـي .از
ویژگيهاي متصيیانر نقش فعالتر (رهبـران فکـري) ،اسـتفاده بیشـتر آنهـا از رسـانههـاي
جمعي ،برخورداري از سطو باالتر معاشرت اجتماعي ،خودباوري در تـأثیر گذاشـتن بـر
دیگران و داشتن نقش نمادین بهعنوان منبع و راهنماست .خالصـه کـالم ،بـر اسـاس ایـن
ميل ،رسانههاي جمعي ،در یا خأل اجتمـاعي عمـل نمـيکننـي ،بلکـه در شـبکه بسـیار
پیچیيهاي از روابط اجتماعي مشارکت دارني و با سایر منابع عقیيتي ،معرفتي و قـيرت بـه
رقابت ميپردازني (ماکوئیل و وینيال ،ترجمه میراني ،7322 ،ص

.)21-29

برجستهسازي :نظریه برجسته سازي ،توانایي رسـانههـا را بـراي تعیـین و تـأثیر بـر
اهمیت موضوعات در افکار عمومي تبیین ميکني .به این ترتی
بهطور مرت

که اگر یا آیتم خبـري

و برجسته پوشش داده شود ،مخاطبان آن را مهمتـر تلقـي مـيکننـي .ایـن

نظریه را مکس ما کامبز و دونالي شـاو در پژوهشـي دربـاره انتخابـات  7512ریاسـت
جمهوري امریکا مطر کردني (ماکامبز 3و شاو.)7512 ،1
3. McCombs

2. Katz & Lazarsfeld

1. Riley & Riley
4. Shaw
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نظریه وساطت هورنیا :زماني که شخ

سومي بین دو نفر قرار ميگیرد تا آن دو

نفر با یکيیگر رابطه برقرار کنني و یا اینکه بر رابطه آنها تأثیر ميگـذارد ،درواقـع نقـش
نوعي واسطه و میانجي را ایفا ميکني .چنین نقشي بـهعنـوان یکـي از اهـيا

اصـلي و

کارکردهاي مهم رسانههاي جمعي نیز شناخته شيه است چنانکه این رسانههـا معرفـت
اجتماعي و ارزشهاي فرهنگي را بهسوي مخاطبان سوق ميدهني و با این کار ،بهنـوعي
میان مخاط

و عناصر مختلف واسطه ميشوني .البته بایي در نظر داشـت کـه رسـانههـا

تنها ميتوانني میانجي بخشي از واقعیت باشني و قسمت گـزینش شـيهاي از واقعیـت را
برایمان واسطه گري کنني یا به ما انتقال دهني .رسانهها بر اساس ارزشهاي خبري خـود
صرفاً بهگزینش بخشي از اخبار مربوط به واقعیات مـيپردازنـي و سـپس ایـن اخبـار را
پردازش ميکنني و آن را از دیيگاهي که خـود مـيخواهنـي و بـا تغییراتـي کـه صـال
ميدانني ،در اختیار مخاط

قرار ميدهني بعي از دریافت این گزارشر واقعیت از سـوي

مخاط  ،ميتوان گفت که رسانه میان این بخش از واقعیـت و مخاطـ

میـانجي شـيه

است (سولیوان و همکاران ،ترجمه رئیس ،7329 ،ص .)235
بهطور خالصه مي توان گفت که بر اساس آنچه در محور اول ادبیـات نظـري آمـي،
حضور و نقش ستارگان در پیامهاي ارتباط جمعي که از طریق رسانهها منتشر ميشوني،
بيیهي است .این نقش ،دست کم در پیـامهـاي تبلیغـاتي ،اعـم از تبلیغـات بازرگـاني و
تبلیغات سیاسي قابل مشاهيه است .از سوي دیگر ،بر اساس آنچه در محور دوم ادبیات
نظري آمي ،با وجود اینکه در ميلها و نظریات یاد شـيه ،ممکـن اسـت نشـانههـایي از
نقش ستارگان و پيیيههاي مشهور در فرایني ارتباط جمعي یافته شـود ،بـا گـزارههـایي
ميتوان ادعا کرد که شناسایي کامل این نقش بـا نظریـات و مـيلهـاي موجـود ممکـن
نیست .شایي این نقش را بتوان در فرمول السول ،در سؤال «با چه تأثیري» مـورد اشـاره
قرار داد ،ولي در ميل پایهاي شانونــ ویـور کـه مبنـاي مـيلهـاي بسـیاري در حـوزه
ارتباطات قرار گرفته است ،این نقش در هی یا از اجزاي ارتباطي قابل مشاهيه نیست.
ميل دوسالپول ،به ویژه بـه دلیـل شـبکهاي کـردن سیسـتم ارتبـاطي و تسـهیل شـهرت
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بهصورت تصاعيي در فضاي سایبري مورد توجه است .ميل نیوکام

نیـز از ایـن نظـر

مطر است که ارتباط دو نفر را در یا محیط مشترک و در مورد یا موضـوع خـاص
مورد مطالعه قرار داده است .نکته قابل توجه این است که هرگاه یکي از دو نفر به فـرد
دیگر عالقهمني باشي ،قضاوت او را در مورد موضوع مورد بحث ،خواهي پـذیرفت .ایـن
رابطه شایي توضیحي براي نقش سلبریتي ها در تبلیغات باشي .این نقش در ميل وسـتلي
و مالین مورد مياقه بیشتري قرار گرفته اسـت .نقـش سـتارگان بـهعنـوان گونـهاي از
گروه هاي مرجع در ميل رایلي و رایلي نیز قابل مشاهيه است .هرچني ممکن است ادعا
شود که ميل جریان دومرحلهاي ارتباطات توضـیحي بـراي نقـش سـتارگان (بـهعنـوان
نخبگان جامعه) در فرایني ارتباطي است ،بایي به این تفاوت توجه داشت کـه در جریـان
دومرحلهاي ،نخبگان در مرحله اول ،پیام را دریافت ميکنني و به آن باور دارني و تودهها
بر اساس اعتماد به نخبگان به باور آنها اعتماد ميکنني ،حال آنکه ستارگان لزوماً به آنچه
تبلیغ ميکنني ،اعتقاد پیيا نکردهاني و صرفاً براي کس
کاال یا باور مورد نظر جل

درآمي ،طرفياران خود را بهسوي

مـيکننـي .نظریـه برجسـتهسـازي از ایـن منظـر کـه تکـرار

موضوعات و اخبار در رسانهها ،موج

جل

توجه مخاط

ميشود ،قابل توجه است،

ولي از این نظر که ستارگان برجسته شيه ،خود ،موضوع مورد نظر رسـانههـا نیسـتني و
براي تسهیل انتقال موضوعات اصلي که همان پیام هاي تبلیغي هستني ،مورد استفاده قرار
ميگیرني ،از توضیح این فرایني ناتوان است.
روششناسی پژوهش

روش گردآوري اطالعات در ایـن پـژوهش ،مطالعـه اسـنادي و کتابخانـهاي همچنـین
استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته بهصورت انفـرادي بـا خبرگـان بـوده اسـت .روش
پژوهش ،تحلیل محتوا و جامعه آماري ،استادان دانشـگاهي و خبرگـان کشـور ایـران در
حوزه ارتباطات جمعي و رسانهها در نظر گرفته شيه است .با توجـه بـه اینکـه تنهـا دو
مصاحبه در جامعه آماري مورد نظر انجام گرفت و با توجه به نظر مصـاحبهشـونيگان و
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فقيان پژوهشهاي داخلي در موضوع مورد بحث ،همچنین کافي نبودن نمونههـایي کـه
براي همکاري در پژوهش اعالم آمادگي کرده بودني ،دامنـه جامعـه آمـاري بـه اسـتادان
حوزههاي مرتبط در دانشگاههاي جهان توسعه داده شي .به دلیل نبود دسترسـي مسـتقیم
به استادان خارجي ،ایمیلي حاوي  9پرسش کلـي در موضـوع پـژوهش ،آمـاده و بـراي
استادان مطر در این حوزهها ،در دانشگاههاي امریکا ،انگلیس ،اسـترالیا ،هلنـي و ایـران
ارسال و پاسخهاي دریافتي نیز مطالعه ،مقولهبنيي و تحلیل شي .تعياد ایمیلهاي ارسـال
شيه  711و تعياد پاسخهاي دریافت شيه ،در حيود  17پاسخ بود که در نهایـت نیمـي
از آنها یعني  27ایمیل در فرایني تحلیـل ،مناسـ

تشـخی

داده شـيني و بـه همـراه 2

مصاحبه انجام شيه (در مجموع  22پاسـخ) مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـي .در بخشـي از
تحلیل محتواي پاسخها ،براي شناخت تحلیل و گزارش الگوهاي موجـود در دادههـا ،از
تحلیل محتواي مضموني 7استفاده شيه است تا در نهایت ،گزارش نهـایي تـيوین شـود.
پرسشهاي مطر شيه در زیر آميه است:
 چرا ستارهها مورد توجه هستنيو

 شهرت چیست و چگونه ميتوان آن را انيازهگیري کردو
 چرا رسانهها در ایجاد ستارهها نقش دارنيو

 نقش فضاي سایبري و شبکههاي اجتماعي در افزایش شهرت چیستو

 کيام نظریه و ميل ارتباطي ميتواني نقش ستارهها را در پیامهاي ارتباطي توضیح دهيو
در جامعه آماري این پژوهش ،خبرگان در زمینههـاي ارتباطـات ،رسـانه ،تبلیغـات،
افکارسنجي و پژوهشهاي رسانهاي و مطالعات مربوط به سلبریتيها و ستارگان ،مـورد
نظر بودهاني.
از میان  22استاد جامعه نمونه این پژوهش ،به ترتی

 71نفر داراي مرتبـه اسـتادي9 ،

نفر استادیار و  7نفر دانشیار هستني 1 .نفر از حوزه تخصصي ارتباطات 9 ،نفـر متخصـ
رسانه 3 ،نفر متخص

علوم اجتماعي 2 ،نفر با آثار قابـل توجـه در مطالعـات تخصصـي
)1. Thematic Content Analysis (TCA
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تبلیغات 2 ،نفر متخص

روانشناسـي رسـانه و  7نفـر از متخصصـان در هـریـا از علـوم

فلسفه ،اخالق ارتباطات ،مطالعات فرهنگي و مطالعات ستارگان ،مورد مصاحبه قـرار گرفتنـي
یا به پرسشهاي مطر شيه پاسخ گفتني 5 .نفر از دانشگاههاي امریکا 1 ،نفر از دانشگاههـاي
کانادا 1 ،استاد از دانشگاههاي ایران 2 ،استاد از دانشگاههـاي انگلـیس و سـرانجام  7اسـتاد از
دانشگاه هلني ،دستهبنيي جامعه نمونه را بر اساس کشور تشکیل ميدهني.
از بین مصاحبههاي انجـام شـيه 2 ،مصـاحبه و از بـین پاسـخهـاي دریافـت شـيه
الکترونیکي 27 ،مجموعه پاسخ ،اشباع مورد نظر را تأمین کردني .بـا مطالعـه پاسـخهـاي
ارائه شيه ،تعياد  22مقوله اولیه ،شناسـایي و در مرحلـه بعـي ،پـاالیش شـيني .مطالعـه
کيهاي استخراج شيه و تحلیل مضامین آنها نشان ميداد که مقولهها در  1دسـته عمـيه
قابل دسته بنيي هستني :بخشي از کيها درباره ویژگـيهـاي افـرادي اسـت کـه توانـایي
تبيیل شين به ستاره را دارني (مضمون اول :ستارگان بالقوه) .رسانهها با شناسـایي ایـن
افراد و پرداختن به آنها ،تعياد کساني که آنها را ميشناسني ،افزایش مـيدهنـي و آنهـا را
به شهرت ميرسانني .با توجه به قابلتمییز بـودن بخـش قابـل تـوجهي از کـيهاي ایـن
بخش در موضوع نقش رسانههاي مبتني بر فضاي مجازي ،کيهاي مربوط بـه رسـانههـا
در دو زیرگروه رسانههاي سنتي (و مفهوم عام رسانه) و رسانهها و شبکههاي اجتمـاعي
ارائه شيه است (مضمون دوم :ارتباط رسانهها و ستارگان در دو زیر بخـش رسـانههـا و
فضاي مجازي) .بخش سوم کيهاي شناسایي شيه در موضـوع سـتارگان ،ویژگـي هـا و
کارکردهاي آنهاست (مضمون سوم :ستارگان با دو زیر بخش ویژگيهاي و کارکردهـا).
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
جيول  ،7خالصه کيهاي استخراج شيه و فراواني آنها به همراه دستهبنـيي مـورد نظـر
ارائه شيه است:
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جدول  .1کدهای دستهبندی شده پژوهش (اعداد ،فراوانی را نشان میدهد)
مضامين استخراجشده در

دستهبندي مضامين

مقولهها

تحليل تم (تعداد مقولهها)

(تعداد مقولهها)

(تعداد)

رسانهها ()112

رسانهها ورا و وگونه ستارههای
بالقوه را به ستاره تبدیل
میکند؟

تأثیر رسانههدای مجدازی و غیرقابلکنتر ()2
شبکههای اجتماعی ()10
افزایش شایعات ()1

مؤلفههای فرایند طراحی و مهندسی پیام با استفاده از ستار ان و پدیدههای مشهور
بررسی و تبیین نقش ستار ان در فرایند ارتباطی پیامهای ارتباب جمعی

جایگزین رسدانه هدای سدنتی
نقشو جایگداه و مختودات ()0
تأثیر رسانههدای مجدازی و فرا جغرافیا ()2
شددبکههددای اجتمدداعی بددر مکمل رسانههای سنتی ()11
ستاره
قابلیت شبکهسازی ()1
به لحظه ()1
تعاملی و دوطرفه ()1
سترده و همه یر ()1
معیار شهرت ستار ان ()1
تأثیر رسانههای سنتی ()00

توجه مخاطبان ()0

داستانسرایی رسانهها ()1
نقشو جایگداه و مختودات تبلیغات کاال ()1
تأثیر رسانههدای سدنتی بدر
تعداد مخاطبان ()12
ستاره
تکرار در رمخانهها ()10
توجه رسانه ()20
نمادسازی رسانه ()2
همزیستی رسانه و ستاره ()1
هد یری مخاطب ()0
کارکردها ()10
ستار ان ()00
کارکردهای ستار ان ویست؟ افزایش اعتبار و ج ابیت منبع
()1
افزایش تأثیر پیام ()0
ستار ان وه کسانی هستند؟ وه
ویی یها و کارکردهایی دارند؟
جلب توجه ()1
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ادامه جدول 1
مضامين استخراجشده در

دستهبندي مضامين

مقولهها

تحليل تم (تعداد مقولهها)

(تعداد مقولهها)

(تعداد)
ستاره بهعنوان الگو ()0

ویی یهای ()02
ویی یهای ستار ان
ویست؟

ظرفیددت اقتوددادی و اقتودداد
توجه ()11
برند سازی ()0
محبوبیت ()11
تأثیر اری ()1
ج ابیت ()0
حامل معنا ()1
متخو ()1
فرامکانی ()2
قدرتمندی و فوتالعاد ی ()0
فرازمانی ()1
شناخته شده ()11
توویر مجازی ()0

ستارههای بالقوه ()10
وه کسدانی و وده پدیددههدایی
به صورت بالقوه اسدتعداد سدتاره
شدن دارند؟
مخاطبان ()01

پدیدههای ج اب ()1
سازمانها و برندها ()1
کاراکترهای رسانه ای غیرانسدان
()1
متناسب با بستر جامعه ()0
افراد فوتالعاده ()0
افراد ج اب ()12
مخاطب د تبلیغکننده ()11
مخاطب د رسانه ()10



نقدددش مخاطبدددان در فرایندددد
سددتارهسددازی ویسددت؟ تددأثیر
متقابددل سددتارههددا و مخاطبددان
وگونه است؟

مخاطب د ستاره ()10
مخاطب د زمینه ()10
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بحث و نتيجهگيري

به نظر ميرسي حضور ستارگان در پیامهایي که در رسـانههـاي ارتبـاط جمعـي منتشـر
ميشوني ،ميتواني بيیهي فر

شود .همانطور که پیش از این نیز گفتـه شـي ،در میـان

نظریات و ميلهاي رایج ارتباطات و ارتباط جمعي ،گزارهاي کـه نقـش سـتارگان را در
این پیامها بهخوبي تبیین کني ،وجود نيارد.
نتیجه پژوهش به طور واضح ،تعریفي مشخ

از ستاره و نحوه تبيیل شـين بـه آن

ارائه ميدهي .همچنین نقش غیرقابل انکار رسانههـا در خلـق سـتارههـا مشـهود اسـت.
ستاره ،فردي است که توانایي فوقالعادهاي نسبت به سـایر افـراد جامعـه در موضـوعي
مشخ

دارد و به همین دلیل مورد توجه رسانهها قرار ميگیرد و با تکرار نام ،چهـره و

اخبارش ،در بخش زیادي از جغرافیاي تحت پوشـش رسـانه ،بـه فـردي شـناخته شـيه
تبيیل ميشود .بخشي از گزارهها بر این موضوع داللت دارني که ستاره بودن و شـهرت
یافتن ،عالوه بر افراد ،شامل حیواناتي که در رسانه به شهرت ميرسني و شخصیتهـاي
انیمیشن نیز ميشود .اگر تعریف ستاره را بهعنـوان اشـتهار در بخـش قابـل تـوجهي از
جامعه بپذیریم و قائل به نبود انحصار این تعریف بر انسـان باشـیم ،پيیـيههـایي ماننـي
برنامههاي رسانهاي ،برنيها ،سازمان ها و غیره را نیز که ظرفیت مورد توجه قرار گـرفتن
از طریق رسانه و تکرار در اخبار ،برنامههاي رسانهها و بهتبع آن مشهور شين را دارنـي،
ميتوان بهعنوان گونههایي از ستارهها فر

کرد.

بخشي از پاسخها داللت بر این واقعیـت دارنـي کـه رسـانههـاي مبتنـي بـر فضـاي
مجازي ،نقش بي نظیري در فرایني ستارهسازي ایفا ميکنني .مختصات رسانههـاي مبتنـي
بر فضاي مجازي ،ازجمله :قابلیت شبکهسازي ،در لحظه بودن ،تعاملي بـودن و فراگیـر
بودن ،شرایطي را فراهم آورده است که تأثیر فضاي مجازي در ایـن چرخـه ،از بـروز و
ظهور ستارههاي جيیي و ستارههاي بالقوه تا کنش و واکنش بین سـتارههـا و طرفـياران
آنها و رسانهها مشاهيه ميشود .در شرایط نـوین ،بعضـي از سـتارههـا ،بـا دامنـه تـأثیر
محيودتر ،صرفاً در این فضا خلق ميشوني و هم در همین فضا فعالیت ميکنني .برخـي
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از ستارههاي رسانهاي نیز  ،شروع ظهور و بروز خود را ميیون این فضـاي جيیـي هسـتني و
پس از شهرت در فضاي مجازي به رسانههاي سنتي راه ميیابني .با ایـن حـال ،ایـن بخـش،
یعني تأثیر رسانهاي رسانههاي مبتني بر فضاي مجازي ،نیازمني پـژوهشهـاي بیشـتر در ایـن
حوزه است .ميل استخراج شيه از نتیجه این پژوهش در زیر ارائه شيه است:
شکل  .4فرایند نقش ستارگان در فرایند ارتباطی پیامهای ارتباط جمعی

عوامل محیطی به عنوان بستر و زمینه (در زمیندههدای فرهنگدیو
اجتماعیو حقوقی و قانونیو اعتقادی و ارزشی و )...

در این ميل ،اجزاي مختلف فرایني خلق ستارهها در رسـانههـاي ارتبـاط جمعـي و
کنش و واکنش این اجزا آميه است .این اجزا عبارتاني از :ستارههاي بالقوه ،رسـانههـا،
ستارهها ،مخاطبان و سفارشدهنيگان پیام .نکته مهمي که در کيهاي اسـتخراج شـيه در
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این پژوهش بهصورت مشهود دیيه ميشود ،اهمیت بستر فرهنگي ،اجتماعي و تـاریخي
در تمامي این فرایني است ،هرچني خود بسترها محصول رسانه هستني.
ستارههاي بالقوه ،پيیيههایي جذاب ،با توانایيهاي فوقالعادهاي هسـتني کـه بخـش
زیادي از اجتماع فاقي آنني .رسانهها روشهـاي مختلفـي بـراي شناسـایي ایـن افـراد و
پيیيهها بهکار ميبنيني .فلسفه وجودي بسـیاري از مسـابقات ورزشـي حرفـهاي ماننـي
لیگهاي ورزشي ،جام جهاني و مسابقات المپیا ،مسابقات رادیویي و تلویزیوني مانني
خنياننيه شو ،7استیج ،2امریکن گات تلنت ،3امریکن آیيل ،1تـي 9و دههـا برنامـه مشـابه
دیگر ،اساساً شناسایي افراد بالقوه بـراي تبـيیل شـين بـه سـتارههـاي رسـانهاي اسـت.
همچنین ميتوان ادعا کرد که بيون وجود رسانهها ،هی ستارهاي پيیيار نميشود و بـه
فر

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

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

 .7خنياننيهشو بخشي جانبي در مجموعه خنيوانه است که به معرفي استنيآپ کميینهاي جوان و با استعياد
ایراني ميپردازد.
 .2استیج ( )Stageیا برنامه تلویزیوني ماهوارهاي براي یافتن استعيادهاي تاکنون ناشناخته موسیقي براي
فارسيزبانان بيون در نظر گرفتن سن و سال است که در شبکه تلویزیوني من و تو تولیي و پخش شي.
 .3امریکا استعياد دارد ( )America's Got Talentیا بهطور کوتاه  ،AGTنام سري مجموعه مسابقهاي است
که در شبکه انبيسي امریکا استعيادهاي درخشان را کشف ميکني و جزء سري مسابقات استعيادهاي درخشان
انگلستان نیز است .یا برنامه تلویزیوني که استعيادهاي خواننيگان ،رقاصان ،شعبيهبازان ،کميینها و نوازنيگان
در تمام سنین را کشف ميکني،
 1امریکن آیيل ( )American Idolبرنامهاي تلویزیوني ،محصول شبکه تلویزیوني فاکس امریکا و به سازنيگي
سایمون فولر است .این برنامه در یازده ژوئن  2772به منظور جستجوي ستاره جيیي موسیقي آغاز شي و تاکنون
بهعنوان یکي از برنامههاي پرمخاط

ادامه دارد و بر پایه رتبهبنيي «نیلسن» از سال  2772تاکنون ،یکي از

محبوبترین برنامهها در تاریخ تلویزیون امریکا محسوب ميشود .هي

این برنامه کشف بهترین خواننيه در این

کشور بر پایه رأي بیننيگان است.
 9تِي ( ،TEDمخفف  )Technology, Entertainment, Designیا مجموعه همایش جهاني است که
توسط بنیاد  Saplingکه سازماني غیرانتفاعي خصوصي است ،با شعار «ایيهها ارزش گسترش دارني» ،برگزار
ميشود .تمرکز اولیه تي روي تکنولوژي و طراحي با ریشههاي سیلیکون ولي بود ،اما از آن به بعي تمرکزش
وسیعتر شيه است تا سخنرانيهایي را از موضوعات علمي ،فرهنگي و دانشگاهي زیادي شامل شود.
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اجتمــاعي ،فرهنگــي و تــاریخي ایــران ،عــالوه بــر شخصــیتهــاي هنــري و ورزشــي،
شخصیتهایي مانني شهياي غواص ،شهیي محسن حججي ،محميجواد ظریف و قاسـم
سلیماني نیز ميتوانني با پرداخت رسانهاي تبيیل به ستاره شوني و توجه بخـش زیـادي
از جامعه مخاطبان را به خود جل

کنني .همچنـین در شـرایطي کـه در ایـران ،در کنـار

هنرمنيان ،بخشي از قاریان قرآن و مياحان مذهبي و روحانیان تبيیل به ستاره ميشوني،
بعضي از رفتارهاي خاص که ممکن است در جامعـهاي بـا مختصـات زمینـهاي جامعـه
غربي به اشتهار و محبوبیت ستارهها کما کني ،در زمینه فرهنگي جامعهاي با مختصـات
ایران ممکن است بر اساس ارزشهاي حاکم ،نتیجهاي معکوس به بار آورد.
رسانهها پس از شناسایي پيیيههاي داراي ظرفیت ستاره شين ،با پرداختن مياوم به
آنها و تکرار انتشار نام ،چهره و اخبارشان ،موج

اشتهار آنها و جل

توجـه مخاطبـان

به ایشان ميشوني .در این فرایني ،شناخت ذائقه و نیازهـاي مخاطبـان بـر اسـاس بسـتر
زمینهاي و همچنین بازخوردهاي دریافت شـيه ،بـهویـژه بـا امکانـات تعـاملي 7فضـاي
مجازي ،داراي تأثیر است .رسـانه هـا بـا ایجـاد جـذابیت و جلـ

توجـه مخاطبـان بـه

ستارههاي دست پرورده خودشان ،وارد پارادایمي به نام اقتصاد توجه ميشوني و قادرنـي
با ميیریت این توجه ،به منافع مورد نظر خود دست یابني و توجه مخاطبـان را بـا پـول
مبادله کنني .حاکمان ،تولیيکننيگان کاال و ذينفعان در جلـ

افکـار عمـومي ،مشـتریان

واقعي این توجه هستني و حاضرني براي این توجـه ،پـول بپردازنـي یـا امتیـازاتي بـراي
رسانهها قائل شوني .ازاینرو در قال

سفارشدهنيگان پیام ،توجه مخاطبان رسـانههـا را

با پول مبادله ميکنني .آنها در این مبادله ،با سفارش پیامهاي تبلیغات بازرگاني ،عقیـيتي
و سیاسي ،منافع خود را از رهگذر جل

توجه مخاطبان و تأثیر بر آنها کس

مـيکننـي.

رسانهها بهنوبه خود ،این پول را با شهرت ستارگان ،مبادلـه و بخشـي از ایـن درآمـي را
صر

هزینههاي ستارگان ميکنني .این کار که با تولیـي و پخـش برنامـههـا و تولیـيات

رسانهاي همراه است ،عالوه بر پرداخت مستقیم و غیرمستقیم پول به سـتارگان ،شـهرت
1. Interactive
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آنها را بیشازپیش تقویت ميکني .ستارگان نیز در ازاي توجه ،احترام و محبوبیتي کـه از
مخاطبان رسانهها و طرفياران خود دریافت ميکننـي ،الگوهـا و مـيلهـایي بـراي

طر

تمام ابعاد زنيگي آنها بهحساب ميآیني .محتواي رسانههـایي کـه بـه اخبـار مربـوط بـه
ستارگان ميپردازني یا از ستارگان براي تبلیغ و ترغی

و اقناع استفاده ميکنني ،پیامهـاي

ميوله شيه 7بر ستاره هستني که با تأثیر قابلتوجهي در جلـ

توجـه مخاطبـان ،همـراه

خواهني بود .بر این اساس ،نقش ستارگان و پيیيههاي مشهور در فرایني ارتباطي ،نقـش
حاملهاي پیام با افزایش تأثیر ،برد و نفوذ پیام اصلي خواهي بود.
این ميل که بر اساس یافتههاي پـژوهش حاضـر پیشـنهاد شـيه اسـت ،بـر اسـاس
کيهاي استخراج شيه ،چرخهاي را نمایان ميکني که در آن رسانهها ،مبادرت به ساخت
مجازي از پيیيه هاي جال

و جاذب توجه مخاطبان با نام ستارگان ميکنني .این ساخت

به طور عميه ،با تکرار نام ،چهره و اخبار پيیيههایي است که توانایي بالقوه ستاره شـين
را دارني .سپس با استفاده از این پيیيهها ،توجه مخاطبان را بـه سـفارشدهنـيگان پیـام
ميفروشـني و از ایـن طریـق ،چرخـهاي کـه در آن «پـول» و «توجـه» در گـردش بـین
ستارگان ،رسانهها ،مخاطبان و سفارشدهنيگان پیام ،بهطور مرت

مبادله ميشود.

منابع

افجه ،سیيعلي اکبر و منصوري مؤیي ،فرشته .)7321( .ارزشـیابي اثربخشـي آگهـيهـاي
بازرگاني مربوط به خيمات بانکي مسکن .مديريت ،11 ،ص

.7- 21

رسانههاومدرنيته (ترجمه مسعود اوحيي) .تهران :سروش.

تامپسون ،جان.)7327( .
حسني ،مجیي و آرش ،بیياهللخاني .)7351( .برنيسازي و بازاریابي سیاسـي الگـویي جيیـي
براي توسعه ارتباطات سیاسي مشارکتي .سياست ،)19( 1 ،ص

 531ـ .579

 .7پیام هاي ميوله شيه و ميوالسیون اصطالحاتي در ادبیات مهنيسي ارتباط هستني .در ایـن روش بـراي افـزایش
برد و نفوذ سیگنال ،آن را بر روي سیگنالهاي حامل با فرکانس باال سوار ميکنني و سپس منتشر ميسـازني .میـزان
برد سیگنال با فرکانس کریر (حامل) آن نسبت مستقیم دارد.
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رنجبریان ،بهرام .)7312( .بازاريابيومديريتبازار .تهران :شرکت چاپ و نشر بازرگاني.
ساترلني ،ماکس .)7321( .روانشناسيتبليغـاتتجـاري،تبليغـاتتجـاريوذهـن
مصرفکننده (ترجمه سینا قربانلو) .تهران :مبلغان.

سولیوان ،تام و همکاران .)7329( .مفاهيمکليديارتباطات (ترجمه میرحسن رئـیس).
تهران :فصل نو.
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