
تحلیلى از وضعیت گروه هاى مرجع در ایران 

(17)گزارش فرهنگى 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهرست مطالب

 7 .............................................................................................................................................. لهئمس انیب

 9 ............................................................................................................................... مرجع یهاگروه ۀدربار

 11 ...................................................................................................................... مرجع یهاگروه تکثر و تنوع

 12 ....................................................................................... مرجع یهاگروه تیموقع زیوخافت و یاجتماع تحوالت

 13 .......................................................................................................................... یمنف ای مثبت مرجع گروه

 14 .................................................................................................. زیانگبرمناقشه و دیجد مرجع گروه ها؛یتیسلبر

 15 ......................................................................................................................................... یشناسروش

 17 ........................................................................................................................................ هاافتهی لیتحل

 22 .................................................................................................................. یاسیس مسائل و مرجع یهاگروه

 29 ........................................................................................................................... مرجع یهاگروه و رسانه

 31 ............................................................................................................................ یریگجهینت و یبندجمع

 36 .................................................................................................................................................. منابع

 

 فهرست جداول

 18 ............................................................................. فمختل یهاگروه به اعتماد براساس انیپاسخگو عیتوز: 1 جدول

 19 .....................................................................مختلف یهاگروه به اعتماد براساس انیپاسخگو عیتوز سهیمقا: 2 جدول

 23 ............................................................. یاسیس موضوعات و مسائل در مختلف یهاگروه و افراد نظر تیاهم: 3 جدول

 24 ...................................................... یاسیس مهم موضوعات و مسائل در مختلف یهاگروه نظرات تیاهم زانیم: 4 جدول

 25 .............................................................. یاسیس مسائل ۀدربار نهنرمندا اظهارنظر براساس انیپاسخگو عیتوز: 5 جدول

 26 ............................................. انتخابات امیا در هنرمندان یاسیس یهایریگجهت تیاهم زانیم مورد در افراد نظر: 6 جدول

 26 .................................................................................. هنرمندان یتجار خدمات ای کاال غاتیتبل یاثربخش: 7 جدول

 27 .................................................................................... شاخص ۀچهر داشتن براساس انیپاسخگو عیتوز: 8 جدول

 27 ..................................................................................................... شاخص یهاچهره به اعتماد زانیم: 9 جدول



 28 ........................................................................................ انیپاسخگو شاخص یهاچهره تیفعال ةنیزم: 10 جدول

 29 ........................................................................................................................ خبر کسب منابع: 11 جدول

 

 ست نمودارهارهف

 20 .................................................................................... مطلوب گروه سه به اعتماد راتییتغ روند شینما: 1 نمودار

 21 ............................................................................. ورزشکاران و هنرمندان به اعتماد راتییتغ روند شینما: 2 نمودار

 30 ............................................................................................................... افراد یخبر مرجع شینما: 3 نمودار



 لهبیان مسئمقدمه و 

 ةشهرنشتینی، توستع ةگستترده و توستع یهامهاجرترشد سریع جمعیت،  ی همچونعوامل مختلف اخیر ةچند دهدر 

جامعته سترعت داده و  تحتوالت اجتمتاعی و فرهنگتیبته  ... و جمعتی یهارستانهتنوع و تکثتر  ،ارتباطات اجتماعی

 مرجعیتتالگوهتای رفتتاری و  ی کته منجتر بته تغییتر دروضتعیت. ایجتاد کترده استت را اجتماعی جدیتدی وضعیت

مستتقیم یتا  و ارتبتا  تعامتلافتراد در زنتدگی در  .استت شتده افترادو رفتارهتای  هتاارزشبر باورهتا،  یتأثیرگذار

و اعضای جامعه در میان مردم دارند مقبولیت بیشتری ، هاآنکه برخی از  قرار دارندمختلفی  یهاگروهبا  غیرمستقیم

و انتظتارات  هتابته معیارباتوجه هایی که اعضای جامعهافراد یا گروه ؛دنریگیمرنظدر الگو و هنماار عنوانبه را هاآن

و  ایتن افترادبته . کنندیممقایسه  هاآنسبك زندگی خود را با  ورفتار ها، ارزشگرفته و قرار هاآن ریتأثخود، تحت

 منیهتا بتارنیلاوّ. شتودیمگفتته  1«مرجع یهاگروه» ،هستند رگذاریتأثدیگران  یهانگرشو  هاکنشکه بر  هاگروه

: دیتگویم اصتطح  نیتا فیتتعر در یو(. 1996 کتتوپر، و کتوپر) کترد ابتداع 1942 ستال در را مرجع گروه واژۀ

 رونیتازا، شودیمیا منزلت اجتماعی فرد از طریق موقعیت نسبی با افراد دیگر تعریف و توصیف  جایگاه ازآنجاکه»

 «دیتنمایممقایسه  هاآنبستگی به گروه مخصوصی از افراد دارد که وی خود را با  ،تصور فرد از مقام و منزلت خود

 .(1942)هایمن: 

اخیر، شاهد تغییر در جایگاه و اهمیتت  یهادههن در ادر ایر هگسترد ارزشی و هنجاری و تحوالت تغییر پیدر 

و جایگاه آنان ختلف های مگروه مرجعیتشود، می دچار تغییراتیوقتی نظام ارزشی جامعه های مرجع هستیم. گروه

ع تعامتل بتا دسترستی و نتو، بیشتتر استت عتةدیگری که نیازمند مطال مواردیکی از ، آنبرعحوه. کندیمنیز تغییراتی 

 استت تتا ستبب شتده ارتبتاطی تکنولتوژیکی و توستعة یهاشترفتیپو  هتاتکثر گروهمرجع است. تنوع و  یهاگروه

فرد با استفاده از ابزارهای مدرن و  کهیطوربهبیش از گذشته فراهم باشد.  مختلف مرجع هایگروه دسترسی افراد به

و بتا  کنتدیمپیتدا دسترستی مختلتف  یهتاگروههای ، آرا و نگرشسهولت به اندیشهارتباطی به یهایفنّاور ازجمله

ان تعامل و ارتبتا  بیشتتر امک های مدرن،رسانهگسترش و تنوع ارتباطات و  با توسعةترتیب . بدینشودیمآشنا  هاآن

فته طرمرجتع یك یهتاگروهبتا  نیز ، روابط مردمگذشته برخحف دیگرمرجع فراهم شده است. ازسوی یهاگروهبا 

                                                           
1. Reference Group 



 (17گزارش رصد فرهنگی )  | 8

 

فرصتت مشتارکت بیشتتر را در  ومؤثر را نیز فراهم کترده  کنشگریامکان تعامل دوسویه و  ،تحوالت اخیر ونیست 

با گستترش  پررنگ است. 1اجتماعی یهارسانهو  مجازی ، نقش فضایمقولهدر این ان گذاشته است. راختیار کنشگ

 تعاملی بیشتری یافتته یهاجنبهکم در نگاه نخست، مرجع، دست هایبا گروه افراد جامعه رابطة اجتماعی، یهارسانه

بتواننتد کته افتراد فتراهم کترده  ةفضای مجازی این امکان را برای همای مدرن و رسانه ةعرص گریدعبارتبهاست. 

آشتکار و  دهنتد بتروزمختلتف های مرجتع با گروه موافقت یا مخالفتهای خود را در جهت و ارزش نگرش ،رفتار

در  یارستانه یهتاچهرههایی همچون هنرمنتدان، ورزشتکاران و گروهدر چنین فضایی  رسدیمنظربه ورنیازاکنند. 

 .اندکرده دایپمرجعیت  هانهیزمبرخی از 

 سیاستی -مرجع در تغییرات اجتمتاعی یهاگروهنقش  کنند؛های مهمی در هر جامعه بازی میهای مرجع نقشگروه

 تواننتدیم مرجتع یهتاگروه. کنتدیماز جامعته اهمیتت پیتدا  ییهتابخشدهی رفتاری و الگو یرگذاریتأثجامعه از طریق 

 باشتند داشته یفرهنگ و یاجتماع عرصة در سازنده ینقشو  دهند شیافزا جامعه در را یاجتماع مشارکت و یعموم اعتماد

، از تقویتت رويیتة فرهنگضتدیتك ضتدارزش و  از القای یك ارزش گرفته تتا القتای برعکس عمل کنند. توانندیمو 

در  خصتو به هتاگروهایتن  اهمیتت  .هتای دیگترهتا و نقشجمعی و بستیاری از فعالیت جمعی گرفته تا تضعیف رويیة

 ةبته نتیجت یدهجهتتهتا در نقش این گروه کهچنان. شودیمبیشتر پدیدار بحران یا در مواقع  سیاسی اجتماعی، یهابزنگاه

عمتومی و  یهافراخواندر  «هاسلبریتی»با  همراهی مردماست.  های فراوانی بودهگوموضوع بحث و گفتمختلف  انتخابات

 .رودیمشمارمرجع در سالیان اخیر به یهاگروه ینیآفرنقشری از نمونة دیگکرمانشاه  مربو  به زلزلة هانیکمپ

مختلف برای کستب  یهاگروهبر کسی پوشیده نیست. رقابت  مرجع در ایران یهاگروهآمیز بودن مقولة مسئله

مرجع پیشتین از رويانیتت تتا  یهاگروهسر افول جایگاه و اثرگذاری  مرجعیت اجتماعی، سیاسی و فکری، بحث بر

اجتمتاعی و  یهتاتیمرجعدر عرصتة کستب « ستازیسلبریتی»ترش روندهای جدید مانند روشنفکران، ظهور یا گس

مرجع در جامعة ایتران  یهاگروهمرتبط با  زیانگبرمناقشهل مسائ ازجملهو نوظهور،  مرجع جدید یهاگروهنگرانی از 

جایگتاه و  تغییتر ۀهتای فراوانتی دربتاربحث ،اخیتر ةدر یکی دو ده مرجع یهاگروهموقعیت  فرازوفرود بوده است.

چنتد  یِهای ملّتپیمایش ازجملهها و پژوهشردّپای این تغییرات در  .ایجاد کرده استهای مرجع مردم گروهاهمیت 

مرجع در  یهاگروهياضر به دنبال آن است ضمن شناسایی اهمیت و جایگاه  متن. است مشاهدهقابلنیز گذشته  ةده

را کته طتی زمتان دستتخوش تغییتر شتده  مهم یهاگروه، مرجعیت برخی یشناختتیجمعیرهای یبه متغهتوجبا ایران

 :مطالعه کند. يال پرسش این است ،است

 ؟هستند ییهایژگیورای چه و دا ندماکدمرجع  یهاگروه -

گروه مرجتع  جایگاهعضویت به عضویت و عدمد متعد یهاگروهمیان  از خاصی را یهاگروه کدام عوامل -

 ؟کشندیبرم کنشگران

                                                           
1. Social Media 
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اجتماعی و سیاسی بته ایتن  یهابزنگاهجامعه و به چه میزان در زندگی روزمره یا در  یهابخشکدام اساساً  -

در جامعتة امتروز ایتران از يیتث تتوان  هتامنزلتیتا  هتاگروهایتن  گریدبارتعهب ؟انددوختهچشم  هاگروه

 اجتماعی چه وضعیتی دارند؟ یرگذاریتأث

 داشته است؟ یفرازوفرودخیر چه سه دهة ا -در دو  هاگروهو مقبولیت و اثرگذاری این  -

بته  کته استت اعیاجتمت یهانتهیزمو شترایط و  مرجتع یهتاگروهمستلزم شناخت  هاپرسشپاسخگویی به این 

هتای مرجتع بایتد گتروه . بنتابراین بترای شتناختشتودیمگتروه مرجتع منجتر  عنوانبتهخاصتی  یهتاگروهانتخاب 

االمکان عینی روی های يتیشاخص یةبر پا میدانی ةمطالع هد و بکرتعریف  یریگاندازهآزمون و قابل ییهاشاخص

در ایتن پتژوهش  ،یران پراکنده و از برخی جهات نتاقص استتمرجع در ا یهاگروهدربارۀ  هاداده ازآنجاکه. آورد

ايتدممکن بته ت ،و ارجتاع بته مبايتث نظتری و تحلیلتی دیگترو شواهد  هادادهدادن این  رقرا کنار همکوشیم با می

 .گوییمهای تحقیق پاسخ پرسش

 مرجع یهاگروه دربارۀ

مهتم دربتارۀ  ، اما ضروری است به چند نکتتةنداردبه چارچوب نظری به معنای مصطلح نیازی  ،هرچند این گزارش

 اشاره کنیم. ،های مرجع در ایران استهای مرجع که مبنای تحلیل ما از وضعیت گروهگروه

هتای مرجتع يرفتی بترای گفتتن نداشتت و تنهتا گتروهة نتیزم درشناستی کتحن ل قرن بیستم، جامعهاوّ ةدر نیم

شناستان متقتدم، بترخحف جامعته مهمتی در ایتن زمینته بتردارد.ظتری ن هتایرد بود که توانست گامخُ یشناسجامعه

این نظریه  ةیق تحقیقات تجربی فراوان به توسعطر شناسان اجتماعی نظیر هایمن، شریف و نیوکامب توانستند ازروان

نظتری هتای گروه مرجع از زمینه ةنظری(. 3: 1384)انتظاری،  کردند آزمونمبايث نظری را قابل عمحًمدد رسانند و 

: 1968ن، و)مرتت هایمن، شریف و نیوکامب شکل گرفته استت و مید برخاسته و توسطی جیمز، کول افرادی همچون

-تفصتیل متی پردازی به آنو با نظریه کندیمهایمن است که صرايتاً به مفهوم گروه مرجع اشاره  این اگرچه(. 330

یتك  عنوانبتهجیمتز  . ویلیتامکرده بودندضوع اشاره ولی پیش از وی جیمز، کولی و مید به ابعاد مختلف مو ،بخشد

رفتتار  ینوعبتهاجتماعی در تحش بودند تتا  شناسشناس و روانجامعه عنوانبهمتخصص علوم تربیتی و کولی و مید 

 نظری بود ولی کتولی و ،و مید بیش از آنکه تجربی باشد هرچند کار جیمز قرار دهند. موردمطالعهگروهی انسان را 

قروالتی میتد پیش ،درهريتالبا استفاده از تحقیقات تجربی وارسی نمایند.  خود راتحش کردند مبايث نظری سامنر 

های زمینه ،های این دانشمنداندغدغههای فکری و تحش .(293)همان:  گروه مرجع است ةخ نظریمهم در تاری بسیار

   مفهوم گروه مرجع فراهم کرد.  بسطرا برای الزم نظری 

بته چته و چگونته و  ؟مرجع چه کتارکردی دارنتد یهاگروهمهم این بوده است که  پرسش هموارهِ اینباوجود

 شانزندگی سبك و شیوه ها،ارزش ،رفتار همواره افراد رابرتسون، دیدگاه از؟ گذارندیم ریتأثمیزان بر کنشگران 

 خودمتان از متا ارزیتابی ستاننیبد. دکننتیم رجتوع گتروه یك معیارهای به هایابیارز این و کنندمی ارزیابی را
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 استت پتذیریجامعه فراینتد در مهمی عنصر مرجع گروه. میکنیم انتخاب که است مرجعی هایگروه ریتأثتحت

وفتاداری  ايستاس آن بته شتخص کته دیگتری گتروه هتر قتدرتِ همان با ار فرد شخصیت و رفتار تواندمی زیرا

 روابتط اجتمتاعی، یهاشتبکه مانند مرجع یهاگروه، نرابرتسو زعمهب(. 156: 1372شکل دهد )رابرتسون،  کندیم

 مراجعه خود روابط ةشبک به نظرات اخذ و مشورت برای افراد و دارند هاانسان اجتماعی زندگی در يیاتی نقشی

 (. 154)همان:  کنندیم

متا بترای » :دهتدمی ارائتهخودارزیتابی د از این لحاظ اهمیت دارد که الگوهایی را برای افرابرای  مرجع گروه

کنتیم، بته  ها و اموری از ایتن قبیتل را در متورد ختود بیازمتاییم و ارزیتابی، ظواهر بدنی، ارزشاستعدادآنکه رفتار، 

 مرتتون نظتر از(. 138: 1370)کتوئن، «دهنتدهتای مرجتع در اختیتار متا قترار میکنیم که گروهمعیارهایی رجوع می

 در هاستتآن عضو همواره فرد که عضویتی یهاگروه و افراد اجتماعی جایگاه نسبی، محرومیت مانند فاکتورهایی

متح   عنوانبهکه  داندیم ییهاگروه را مرجع یهاگروهرف نیز ودارنداست.  مؤثر مرجع گروه انتخاب و گرایش

دیگتران را  و که در چارچوب آن فرد رفتار ختود سازندیمنظام مرجعی و  کنندیمبرای کردار فرد عمل  ارزشیابی

 (.72، 1377:رفودارند) کندیمارزیابی 

 گروه غیرعضویت وگروه عضویت 

کنشگری کته  مثحًخذ کند. را اَ شیهالئادیابسیار محتمل است که فرد از گروهی که عضو آن است الگوها و  طبعاً

و الگوهای ياکم در این فضا ها ارزش ریتأثتبال قرار دارد محتمل است که تحتهواداران فو های اجتماعیِدر شبکه

هتای ایتن میتدان ای از ارزشيرفته نظر از ايتماالًدرگیر است  یدانشگاهقرار گیرد و کنشگر دیگری که در میدان 

هتا ياوی این ایده است که کنشگران ممکن است در برخی ارزش يالنیدرعشود. اما مفهوم گروه مرجع می متأثر

 مرجع گروه سینگر چارلزدر همین چارچوب،  نیستند. هاآنرا بپذیرند که عضو هایی و رفتارهایشان مرجعیت گروه

 سینگر،) «دهدمی قرار خود راهنمای را گروه آن د، چه عضو آن گروه باشد و چه نباشد،فر» که داندمی گروهی را

زد کته بترخحف ستامفهوم گروه مرجع ایتن نکتته را برجستته متی»معتقد است نیز ( 1384زاده )ايمد رجب (.1968

فترد از گتروه  یریرپتذیتأثکنتد، بتر فرد از گروه و جامعه را محدود به گروه عضویت می یریرپذیتأثدیدگاهی که 

هتا و هنجارهتای گتروه کند؛ در برابر همنوایی اجتماعی که داللت بر سازگاری فرد بتا ارزشمی دیتأکغیرعضویت 

های غیرعضویت دارد که اگر به این همنوایی از منظر گتروه هعضویت دارد، گروه مرجع داللت بر همنوایی با گرو

ظر بتا همتین نگتاه، در برابتر شتود. در تنتاهتایی چتون بیگتانگی اجتمتاعی شتناخته متیعضویت بنگریم، با برچسب

پتذیری پیشتگیرانه یتاد شتود، از جامعتهپذیری سازمانی یتاد متیگروه عضویت، که از آن به جامعه پذیری درجامعه

دار ایتن آن، وام« مرجتع بتودن»خاطر پیوندی که با مفهوم چارچوب ارجتاع دارد و به اگرچهگروه مرجع، . شودمی

کند، شاره میکه مرتن اطورهمانرود، اما میکارهاصطح  است، هم برای گروه عضویت و هم گروه غیرعضویت ب
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لتت بته ارجتاع بته جهت بیشتر برای دالهمیناشاره به گروه غیرعضویت است. به بیشتر در ،آن ةشناساناهمیت جامعه

 (.1384، زادهرجب) «گیرداستفاده قرار میغیرگروه عضو مورد

شتمارند. فترد های مرجع غیرعضویتی بتیولی گروه های مرجعی که فرد در آن عضویت دارد محدودندگروه

ی عضتویتی و غیرعضتویتی، هتااعتم از گتروه هتاو پایگتاه هتاممکن است به یك یتا بیشتتر انتواع گونتاگون گتروه

ایتن . (287: 1968)مرتون، بندی نشده گرایش یابد یا رتبه ترباالتر، پایین یا متفاوت، هایی نظیر پایگاه خودشپایگاه

در  است. توسط مید، کولی و سامنر نیز انکار نشده عضویت ندارد متأثر شود های که در آنکه فرد از گروه ايتمال

 ايستاس ،نمایاند که فرد نسبت به گتروه ختودگروه چنین میگروه و بروننکه مفهوم درونای رغمبه، این چارچوب

کرد که تحتت  های غیرعضویتی ايساس خصومت و تقابل دارد، سامنر پیشنهادنس و رفاقت دارد و نسبت به گروهاُ

شناسی است کته ایتن عهجام ةو این وظیف ؛مثبت باشد نه خصمانه تیتواند اساس مرجعیگروه میشرایط خاصی برون

، امکتان عضتوهتایی غیرافتراد بتا گتروه ةبته رابطت توجته سامنر عحوه بر بیترتنیابه (.331)همان: شرایط را بشناسد

 کند.نمینفی  یطورکلّبهرا  هاآناز  و الگوگیری یریرپذیتأث
کند. بته نظتر می یفتفکیك و تعرای هنجاری و مقایسهمفهوم  دوگروه مرجع را بريسب  1کلیگر، یدازسوی

در جستتجوی ای های مقایستهگروهطریق  . افراد ازمواجه هستندای هنجاری و مقایسه گروه مرجعِ دو نوعبا او افراد 

 انیترا) تأیید رفتار فاعل آن است . نقش هنجاری مستلزم ارزیابی وآیندخود با دیگران برمی سةمقایعیارهایی برای م

کنتد؛ ایتن گتروه و يفظ می تعیینگروه مرجع هنجاری معیارهایی را برای فرد تر دقیق عبارتبه(.  2002: وارالیو س

ای چتارچوبی گتروه مرجتع مقایسته در مقابتل .است خصوصی از گروهارزشی با اعضای بهمانندسازی  منبعی برای

 آوردپدیتد متی انفترد و دیگتر موقعیتت نستبی ای بترای ارزیتابیو زمینته کنددیگران فراهم می بافرد ة برای مقایس

 عضتویت دارنتد و هاآنهایی که افراد در گروهمرجع،  هایگروه نظریةاساس بر(. گرچه 338-337: 1968)مرتون، 

شتر  لتیکن  ،دارنتد کنشتگرانهتای رفتارهتا و گترایشبته  دنیشکل بخشتدر  یتوجهقابلنقش  کنندمشارکت می

ها نیست. رجتوع گروهاین یا مشارکت در  تعلق های مرجعگروههای ثیرپذیری از رفتارها و گرایشضروری برای تأ

ای( و هتم بترای دریافتت ها هم برای ارزیابی رفتار گذشتته ختویش استت )گتروه مرجتع مقایستهافراد به این گروه

ایتن بحتث در تحلیتل شود )گروه مرجتع هنجتاری(. مربو  می هاآنیا آتی  هایی که به رفتار فعلیراهنمایی و ایده

پیچیدگی  های مرجع در ایران عموماًاز گروه هیسوكیهای های مرجع در ایران مهم است زیرا تحلیلوهوضعیت گر

  را نادیده گرفته است. هاتنیدگی این گروهو درهم

 های مرجعتنوع و تکثر گروه

 در افتراد متروزها. نتدمتعدد متکثتر وهای مرجع گروهباید به این واقعیت نیز توجه کرد که ، ادشدهیدر کنار مبايث 

 اهمیتت و جایگتاه همتة اما پذیرند.می ریتأثیا از چند گروه  اندیاجتماع گروه چند عضو زمانهم اجتماعی، زندگی

                                                           
1. Kelly 
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 ةواستطبه هتابعضتی از گروهکنشتگران اجتمتاعی بته ترتیب که فرد به یك میزان نیست. بدین برایهای مرجع گروه

ا ه. این گروهکنندايساس نزدیکی بیشتری می، گذارندمیش که در اختیار عیو مناف دهند یا منابعمی اوهویتی که به 

در مرجتع هتای گروهدیگتر از برختی  در مقابل، .دندار تریفزون تیمرجع عبارتیبرای کنشگران اهمیت بیشتر و به

 هتایگتروه زءجت عبارتیبته و نتدارد هاآنبه  چندانی خاطرتعلقفرد  رند ودا زندگی کنشگران سهم و نقش کمتری

  د.نآیفرد به يساب می و ثانوی فرعی مرجع

ها محدود به موارد خا  و اند  و مرجعیت گروهتند تنوع و تکثر امروزه را نداش های مرجعگروهدر گذشته 

 شتده وهتای مرجتع اضتافه بتر کیفیتت و کمیتت گروه ،پیچیتده و متدرن ةستنتی بته جامعت عةاز جامبود. اما با گذار 

هتای مرجتع گروهبتا  در جامعتة کنتونی تتوان گفتتمتی ،بته ستخن دیگتر. دنشومی خلق یجدیدجع های مرگروه

 های اخیرسالدر  ژهیوبهدارند،  یهای مرجع متعددای افراد گروهدر هر يوزه که یاگونهبه ،مواجه هستیم 1چندگانه

تنوع  نیز مرجع های، گروهاندنوع یافتهتهای عمل و تفکر ها و ارتباطات و يوزهآمده و گروهکه تکثر اجتماعی پیش

 (.  1385)هاشمی،  استبیشتری پیداکرده 

ن معناست که گاه ممکن است کنشگران در معتر  الگوهتا و منتابع ه آهای مرجع باین تنوع و تکثر در گروه

فرد در یك یرا ز شود.نمی منحصریك گروه  به صرفاً  کنشگران اجتماعیبنابراین گروه مرجعِمتعار  قرار گیرند. 

 ممکتن استتيتتی  .درآیتد هتاآنیتا بته عضتویت  داشته باشتدهای مرجع گرایش زمان ممکن است به انواع گروه

 توانتد منجتر بتههتا متیبرختی زمینتهدر  مسئلهاین  دهد که خرنیز  یا مخالف متقاطع های مرجعِرایش فرد به گروهگ

اما منطقاً این  رودشدن پیش مییای امروز رو به تخصصیدر دن عیتمرجگرچه  به سخن دیگر، شود.تعار  هویتی 

ها هایی بین ارزشگاه ممکن است این چند مرجع بودن، اختحف و تعار . فکر نیستندسو و همهم های متنوعْگروه

 خواهد شد.  برای کنشگران هاییها ایجاد کند که سبب ایجاد مسائل و دوگانگیگروه مسلطِو هنجارهای 

 های مرجعموقعیت گروه زیوخافتجتماعی و تحوالت ا

هتای مرجتع و جایگتاه گتروه رییتتغانقحب ارتباطی و تغییر توازن اجتماعی و سیاستی در  ،شناختیتحوالت جمعیت

 متؤثردر کنار سازوکارهای اجتماعی عتام و  يالنیدرعبوده است. اما  مؤثر هاآنبرآمدن یا افول موقعیت اجتماعی 

-تنتوع در گتروه شتاهد ها و عحئق اجتماعی و فرهنگیبه تکثر نسبی هویت، باتوجههای مرجعگروهبر تغییر جایگاه 

هتای مرجتع . البته يتی اگر با استناد به شواهد تجربی بتتوان نشتان داد متدعای تنتوع نستبی گتروههستیمهای مرجع 

« ماندن مرجع»و « شدن مرجع»ی این واقعیت که برا ازجملهدرست است، باز هم این نافی روندهای مشتر  نیست؛ 

بایتد توجته داشتت کته تغییتر ای شدن فرهنگ و جامعه تتن ستپرد. در جامعة امروز باید به اقتضائاتی همچون رسانه

سنتی هم پذیرفته شده است و آنتان  اصطح بههای مرجع های مرجع از سوی گروهمناسبات میان کنشگران و گروه

                                                           
1. Multi reference group   



  13 |های مرجع در ایران  تحلیلی از وضعیت گروه  

 

 

اند که از قافلته عقتب نماننتد. یتك نمونته اند و کوشیدهتوجه نشان داده« آفرینیعیتمرج»نیز به این الگوهای جدید 

 است. های اخیردر سال های اجتماعیفعالیت گستردۀ رويانیون و نهادهای مذهبی در شبکه

 ةهای گسترده، فراهم شدن زمینة نقتد و گفتگتو، توستعترسیهای مرجع، ارتباطات دوسویه و دستنوع گروه رونیازا

هتای در گروه تغییتر و تحتول بتهشرایط جدیدی را ایجاد کرده که  امروز ما های مدرن در جامعةسانهارتباطات و ظهور ر

 بريستبو  نیستتهتای مرجتع ثابتت گتروهاجتمتاعی . بنتابراین جایگتاه منجر شده استهای جدید مرجع و ظهور گروه

زمانی دیگر مرجعیتت  ، امااندمواجهبا اقبال و ارجاع زیادی هایی ، در دورههاآنبرخی از  کند.تحوالت اجتماعی تغییر می

هایی مانندد روادانیون و گروه مرجعیت فکریجایگاه اجتماعی و  ،نمونهعنوانبهرود. می میانیا از  ابدییمها کاهش آن

کنندد هدا تد ش مدیهای جدید مانند سلبریتیگروه ،. در مقابلاتی روشنفکران در قیاس با گذشته افول کرده است

سدیر مرجعیدت رسدد مینظربده در همدی  اداراو ،به خود اختصدا  دهندد. را  اجتماعی سهم بیشتری از مرجعیت

نخبگدان سیاسدی و دانشدگاهیان، روادانیون،  پیشدی  ماننددهدای مرجدع گروهاز شدته ذگ ةدر یکدی دو دهد اجتماعی

  است. بوده تغییرای دراالهای رسانهرزشکاران و اهرهپسندتر مانند هنرمندان و وسمت نخبگان عوامروشنفکران به

 منفی یا گروه مرجع مثبت

تتحش  هستند که فرد یهایهای مرجع مثبت گروه. گروهباشد منفی یاتواند مثبت گروه مرجع می ها،مطابق برخی نظریه

نماید و گروه مرجتع منفتی  تارهایش مطابق برداشت و تصوری که از آن گروه دارد رفگیریکند در رفتار و موضعمی

تتر، . بته بیتان ستادهآنان رفتار نمایتد خا های گیری و نگرشخحف موضعکند برمی های هستند که فرد تحشگروه

هستتند کته  ییهاآنمنفی  های مرجعشبیه آنان باشد و گروه کوشدهایی هستند که فرد میگروه های مرجع مثبتْگروه

اینجتا  البتته در(. 2002: وارالیو س انیرا) کندتعریف می هاآن، بلکه خود را در تقابل با باشد هاآنخواهد شبیه فرد نمی

و يتتی  ناخودآگاهطوربه یا اینکهکند اجتناب میگروهی  ازیعنی اینکه آیا فرد آگاهانه  ؛آگاهی هم مطر  است ةمسئل

 جوید.دوری می ،شود ن گروهاز اینکه بخواهد شبیه آ تصورات قالبی بريسب

 بنیتانی بترای ةمنزلتبهشده نسبت به هنجارهای گروه یا معیارهای گتروه گرایی ترغیبگروه مرجع مثبت متضمن شبیه

امکان زیرا فرد در صورت فقدان آن از عدم ،شودمی سنجی است. انتخاب گروه مرجع مثبت یك نیاز برای فرد تلقیخود

شتامل  استت و صترفاً انکتار ترغیتب شتده ۀبردارنتدرجتع منفتی نیتز درم برد. گتروهخود رنج میاز خودسنجی و ارزیابی 

  (.354: 1968)مرتون،  شودمیگیری ضدهنجارها نیز شکلمشتمل بر بلکه  ،نیست پذیرش هنجارهای گروهعدم

هتا پذیرش هنجارها و نگرشعدم را تعریف کرد؛ اولدو کارکرد  توانمیمرجع منفی  برای گروه بیترتنیابه

ل استت. کتارکرد اوّ شتدهقاومتت در برابتر هنجارهتای پذیرفتههنجارها که معطتوف بته مضد گیریی شکلو دیگر

کنتتد.  گروهتتی ایجتتادتوانتتد مستتائلی در مناستتبات میتتان گروهتتی یتتا دروننیستتت ولتتی کتتارکرد دوم متتی ستتازلهئمس

شود پذیری مربو  میی و جامعهمقاومت در برابر کنترل اجتماع هایمنفی به جنبه مفهوم گروه مرجعِ گریدعبارتبه

هتای مقابل جمع است. بدیهی است کته میتزان مقاومتت در جوامتع بتا ویژگی و معطوف به ویژگی عاملیت فرد در

لحاظ هنگ مقاوم نظیر فرهنگ شتیعی کته بتهکند. میزان مقاومت در جوامع با فرفرق می فرهنگی و سیاسی متفاوت
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 وم بوده است بیش از جوامعی است که از نظتر فرهنتگ متذهبی بته متدارا وها مقاهمواره در برابر يکومت تاریخی

. عربستتان استت دلیل مقاومت مردم ایران بسیار بیشتر از مقاومت مردمهمیناند. بهها توصیه شدههمراهی با يکومت

مستبدتر رخ نداد.  کومتدر عربستان با وجود ي اما انقحب در ایران اتفاق افتاد ۀپدیددلیل همیناز دید جان فوران به

هتای توجه بته عامتل فرهنتگ در نظریته ،های مربو  به انقحبنظر در نظریهو در پی تجدیدپس از انقحب اسحمی 

ر اگت (.7199)فتوران،  اهمیتت بیشتتری یافتتعوامتل  یك عامتل مهتم در کنتار ستایر عنوانبهشناسی انقحب جامعه

های مرجتع مثبتت آوریم، توجه به مفهوم گروهرا درنظر جامعة ایران و تناقضاتها اخیر و شکاف ةده چندتحوالت 

 تواند مهم باشد.و منفی می

هتر یتك از  رونیتازا. ره استتیمتغیچنتدتحلیلی  رفاًهای مرجع صتوان گفت تمایز میان انواع گروهمی در کلّ

ضمن اینکه  ؛اطحعاتی باشد قی وای، اخحهای هنجاری، مقایسهتواند دارای کارکردهای مختلف گروهمی ،هاگروه

 نیز باشد. منفی ، مثبت یایربومیغتواند گروه عضویتی یا غیرعضویتی، بومی یا می

 انگیزبر؛ گروه مرجع جدید و مناقشههاسلبریتی

 ژهیوبهف اجتماعی و سیاسی ها در موضوعات و مسائل مختليضور و نقش سلبریتیامروز،  «شدۀایرسانه»در دنیای 

ارتباطات  ها و گستردگی دامنةنولوژیك رسانهتک ةتوسع ،در این میانو بررسی است.  تأمل شایستة اخیرهای لدر سا

 ژهیوبتههتا و ها در رسانهسلبریتی گستردۀنگ و رپر يضور داشته و توجه بلی نقشی انکارناپذیر و قاسازدر سلبریتی

معتقتد استت مور کش. ایجاد کرده استرا  هاآن یرگذاریتأثبیشتر دیده شدن و در برخی موارد فضای مجازی بستر 

 شوند، امروزه از پتس پترده بته صتحنة هایی که در دورانی دیگر ممکن بود فاقد لیاقت توجه شناختهشخصیت همة»

ظتاهر  ،کردنتد هتاآنآنچه . انداند و در برخی موارد بدون داشتن هیچ چیز خاصی شهرت جهانی یافتههمگانی آمده

ها آگهی شود، روزنامهها نفر فرستاده میهای اینترنتی برای میلیونتلویزیون و سایت وسیلةبه هاآنتصاویر  شدن بود،

 (. 66: 1395)کشمور،  «کنندرا تکرار می هاآنها تفکرات را ثبت و مجله هاآن

هتا را سلبریتیگی ، مرجعیت فرهن1397سال  جامعه درترین مسائل مهم شر در  ایران یپژوهندهیآدر گزارش 

چنتدانی در  تتاریخی مستائل ستابقة ایتن»نویستد: کند و متیظهور کشور معرفی میترین عوامل دريالیکی از مهم

و  بارهكی د ولی قابلیت رشدرسيتی به یك سال نیز نمی هاآنهای گذشته ندارند. عمر اهمیت یافتن برخی از سال

 بشتوندناگهتان تبتدیل بته یکتی از مستائل اصتلی کشتور هتا ی بر سایر يوزهبا اثرگذار توانندناگهانی را دارند و می

 (. 17: 1397بان، )آینده

پژوهشتتگران و  موردتوجتتهاخیتتر  هتتایستتالکتته در طتتول  از متتواردی استتت رجعیتتت و جایگتتاه آنتتانو م ستتلبریتی

ف متعتددی از ستلبریتی ارائته شتده ، تعاریسلبریتی پیشینة نظری بحث دربارۀدر پردازان این يوزه قرار گرفته است. نظریه

کنتد در عرصة عمومی جامعه تعریتف مییك فرد به یا بدنامی  ینامخوش( سلبریتی را نسبت دادن 2001روجك )است. 

نیتز و ناهنجتار افتراد بتدنام نام و موفق فراهم نیست بلکه فقط برای افراد خوش (. از نظر او این امکان 10: 2001)روجك، 
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استت و طبتق  «سترگرمی» ،یتك ستلبریتی ةمؤلفتتترین ( مهم2001از نظر گابلر )د. نیگاه سلبریتی دست یاببه جاتوانند می

( نیتز 2006کشتمور )(. 5: 2001کننتده باشتد )گتالبر،تعریف او سلبریتی کسی استت کته زنتدگی او بترای متردم سترگرم

هتای ( زیرا بتدون يضتور مخاطتب، رستانه2: 2006داند )کشمور، ترین جزء فرهنگ سلبریتی میاهمیتها را کمسلبریتی

طبتق تعریتف فتربس های متناظر امکان تبدیل شدن یك فرد به سلبریتی وجود ندارد. همچنتین ها و نگرشواسط و ارزش

هتا و صتفات ختا  از دیگتران برخورداری از برخی ویژگتی ةواسطبههستند که  یاشدهشناختهها افراد ( سلبریتی2007)

 . (372:  2007و در نزد جمع کثیری از افراد نیز شناخته شده هستند )فریس، اند متمایز گشته

انتخابتات،  مختلف نظیتر و سیاسی های اجتماعیها در عرصهعمومی سلبریتی و فعالیت يضورشدن  پررنگبا 

، انشتاهکرم های خا  مثل زلزلتةدر موقعیتپرهیاهوی آنان  نقشو  های خیرخواهانههای اجتماعی و فعالیتجنبش

 هتاشتهرت ستلبریتی ازآنجاکته .مهم مطر  شده است سؤالیك  عنوانبه مخاطبان بر هاآن یرگذاریتأث مرجعیت و

فرهنتگ »گترایش مخاطبتان بته  توان نتیجه گرفت که میتزانمخاطبان است، مییا بازشناسی ِ  دأییتوابسته به  شدتبه

گتروه هنرمنتدان و ین گتزارش بته توصتیف مرجعیتت دو ما در ا .، نقش مهمی در تداوم این فرهنگ دارد«سلبریتی

ستلبریتی شتناخته  عنوانبتهعمومی  در عرصة هاآنبه گسترۀ مخاطبان و نوع يضور و فعالیت ورزشکاران که باتوجه

 خواهیم پرداخت. ،شوندمی

مختلتف  هتای مرجتع و ظهتور اقستاممعمتوالً از تنتوع در گتروههرچند باید این نکته را هم یادآوری کنیم که 

بتر ایتن نظرنتد کته فرهنتگ در جهتان   متعلق به رویکرد انتقادیبرخی نویسندگانِشود، اما سلبریتی سخن گفته می

هتای بتازار گتردان اصتلی ارزشدر ورای تنوع و تکثر ظاهری، صحنه ای به خود گرفته که عمحًمعاصر چنان چهره

 . است هشدن فرهنگ دامن زداست که به روندهایی چون سلبریتیزه

 یشناسروش

طتی دو دهتة اخیتر تتدوین شتده استت.  شتدهانجامهتای ملّتی های پیمتایشمند یافتهاین گزارش بر مبنای مرور نظام

های مرجع انجام شتده باشتد، مشخص با موضوع گروهطوربهمحور که های دادهها و پژوهشتعداد پیمایش متأسفانه

نمونه، پیمتایش عنوانبههای خاصی مانند جوانان است. ان بیشتر بر گروهها نیز تمرکزشبسیار کم است و این پژوهش

های اجتماعی که بتا هتدف باوجوداین در پیمایش 1انجام شده است. 1387های مرجع جوانان که در سال ملّی گروه

هتای بته گروههایی نیز دربارۀ اعتمتاد نستبت اند، یافتهمطالعة وضعیت عمومی و اجتماعی کشور طرايی و اجرا شده

هتای اجتمتاعی و پیمتایش گونتهنیهمشده در این گتزارش از های ارائهتوان یافت. بخش زیادی از یافتهمختلف می

 از:   اندعبارتاند، ی و مطالعه قرار گرفتهموردبررس یادداشتهایی که در این پیمایش عمومی برگرفته شده است.

 (1393و  1382، 1379های ایرانیان )سه موج؛ ها و نگرشارزش -

                                                           
 نگرفته است. ها در دسترس عموم قرارهای آنشده، یافته های دیگری انجام. اگر هم پژوهش1
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و دانشگاه علوم بهزیستی  1397و 1393، 1384سرمایة اجتماعی ایرانیان )سه موج مربو  به وزارت کشور؛  -

 (1386ی؛ بخشتوانو 

 1396وضعیت فرهنگی، اخحقی و اجتماعی ایرانیان؛  -

 1398الگوهای مرجعیت فرهنگی ؛  -

 1387های مرجع جوانان؛ گروه -

 (.1400لغایت  1383ارسنجی ایسپا )از سال های نظرسنجی مرکز افکگزارش -



 هاتحلیل یافته

 ،انتدهای مرجتع پرداختتهمشخص به بحث گروهطوربهکه هایی پیمایششمار  ،ور باال اشاره شدکه در سططورهمان

 ومبتنتی بتر چتارچوب مفهتومی مشتخص  ایهتپژوهشدر قالب مرجع  هایگروه مطالعة گریدعبارتبه. زیاد نیست

ستابقة  ،قترار گیتردو اقشتار  های اجتماعیکه مبنای ارزیابی جایگاه اجتماعی برخی از گروه ییهامؤلفه دۀدربردارن

معرف وضعیت اجتماعی و مرجعیتت  دقیقطوربه در این گزارش مورداشارههای یافتهاساس . برهمین1چندانی ندارد

بیتانگر جایگتاه  ستنجند کته لزومتاًهای مرجتع را متیها مقولة اعتماد به گروهبیشتر این داده. ندهای جامعه نیستگروه

های یافته، 2های مختلف اجتماعیدر بحث مربو  به اعتماد به گروهها نیست. اجتماعی و میزان اثرگذاری این گروه

 ،معلمان که دهدنشان می 1381و  1379در سال  های ایرانیانها و نگرشی ارزشش ملّدو موج پیمای از آمدهدستبه

هتای گتروه اند و از این يیثپاسخگویان را به خود اختصا  داده بیشترین میزان اعتمادو پزشکان تادان دانشگاه اس

هتای متردم بته گتروه اعتمتاد کاهشتی روندبیانگر  ،پیمایش این دوی هاداده اند. مقایسةماعی مطلوب مردم بودهاجت

 هتانگتاران( در ستایر گتروههتا و روزنامتهامی، ارتشیاست و جز در چند مورد )کسبه، نیروی انتظ اجتماعی مختلف

باوجود اینکه پزشکان دیگر ازسوی. است بوده یشیب کاهش پزشکان، قضات و رويانیوندر مورد سه گروه  ژهیوبه

بتوده  توجتهقابلطتی دو ستال  انآنتمردم بته کاهش اعتماد  سرعتاند اما سه گروه معتمد و مطلوب افراد بوده جزء

هایی باشد که در آن زمان بر سر عملکرد پزشکان شکل گرفته بتود. تواند ناشی از جنجالموضوع البته میاین است. 

 ی تغییر کرده باشد.شاید امروز و پس از پاندمی کرونا این روند تايدّ

 ،ایتن دو گتروه اعتمتاد بته  مقایستة .استت بتوده متوسط يدّ درنیز  هنرمندان و ورزشکاران گروهدو اعتماد به 

 دو ستالِ صلةکه وضعیت ورزشکاران در فاآن  الخصو علی، دارد ورزشکارانمردم به  ترنگرش مثبتيکایت از 

اعتمتاد بته  میتزان .داشتته استتهنرمنتدان  ازجملتههتای مشتابه نسبت به گروهکمتری  افولنوسان و  اجرای پیمایش

 .رسیده است1381در سال رصد د47به  1379در سال  درصد50از  هدو سال ةفاصلاین هنرمندان در 

 

                                                           
های نظری مفهوم گروه مرجع چندان موردتوجه محققان قرار نگرفته است. ابهام« های مرجعگروه»های اخیر مطالعة ویژه در سال. در مطالعات خارجی نیز به1

 توجهی به این مفهوم است.ازجمله دالیل بی

 صورت جداگانه ارائه شده است.ها بهدر برخی موارد یافته مذکور  یکسان نیست، هایها در پیمایشبندی پرسشازآنجاکه صورت .2
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 های مختلفاعتماد به گروه براساس: توزیع پاسخگویان 1 جدول

 1381  1379 گروه

 77.3 80.0 معلمان

 70.5 72.1 اساتید دانشگاه

 56.0 64.3 پزشکان

 62.1 62.0 ورزشکاران

 56.0 55.0 هاارتشی

 53.0 51.7 نیروی انتظامی

051. کارگران  49.3 

.550 هنرمندان  47.7 

 40.8 46.7 رويانیون

 35.3 44.7 قضات

 32.8 30.7 نگارانروزنامه

 16.8 17.2 کسبه

 10.5 11.3 تجار و بازاریان

 4.2 6.5 دارانبنگاه

 52.9 - دانشجویان

 21.6 - مدیران دولتی

 (1381و  1379، انیرانیا یهانگرش و هاارزشوم ل و داوّ  موج: منبع)

های متفاوت در موج البته. های مختلف جامعه سنجیده شده استی نیز اعتماد به گروهملّهای در دیگر پیمایش

 سنجشروندی و  امکان مطالعة، امرهستیم که این  موردسنجش یهاگروهیا ال ع سؤیك پیمایش، شاهد تغییر در نو

اجتمتاعی  ی سرمایةملّ در چهار پیمایششده سنجیدهموارد مشتر   2کند. در جدول آهنگ تغییرات را محدود می

نیتز  اجتمتاعی ی سترمایةملّتهتای از پیمایش آمدهدستبههای یافته در .1شده است ارائه 1397تا  1384های طی سال

 نیبتاوجودا .استت مشتاهدهقابل سیر و رونتد کاهشتی اعتمتاد ،های ایرانیانها و نگرشمانند دو موج پیمایش ارزش

نستبت بته دیگتر  شتیب تنتدتری را در کتاهش اعتمتادورزشکاران و رويانیون  هنرمندان، ازجملهها برخی از گروه

 یافتتة استاسبر) 80 و اوایل دهة 70 اواخر دهة دانشگاه که در تادانمعلمان و اس اینبرعحوه. اندها تجربه کردهگروه

                                                           
که با مدیریت علمی میرطاهر موسوی و توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شده استت، سته پیمتایش دیگتر در  1386شده در سال . به غیر از پیمایش انجام1

 آقایان غحمرضا غفاری )موج اوّل و دوم( و رضا صفری شالی )موج سوم( انجام شده است.  فواصل زمانی نامنظم به سفارش وزارت کشور و با مدیریت علمی
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ه بودنتد، در ستال دوسوم جامعه را به ختود جلتب کترد بیش ازاعتماد  (،هاها و نگرشی ارزشموج دوم پیمایش ملّ

  اند.را به خود دیدهدرصد( 35.8درصد و استادان دانشگاه با 44.9معلمان با درصد )50کمتر از  میزان اعتمادی 1397

تتوان در هنرمندان و ورزشکاران را نیز میاجتماعی،  های سرمایةهای مختلف پیمایشبه موجباتوجه طورنیهم

ن طتی يتدود ده ستال از ورزشتکاراکه اعتماد بته  یاگونهبه ،ب تند قرار دادهایی با کاهش اعتماد با شیگروه دستة

کاهش یافته درصد 26.6درصد به 53.6از اعتماد به هنرمندان  طورنیهمد تقلیل یافته است. درص30.9درصد به 51.3

تتری در یی کلّتای از روندهاهای يرفهکاهش اعتماد به بیشتر گروه. است توجهقابلاست که در نوع خود جالب و 

 اند.از آن یاد کرده« کاهش سرمایة اجتماعی»یِ کند که محققان با عنوان کلّجامعه يکایت می

 های مختلفتوزیع پاسخگویان براساس اعتماد به گروه مقایسة: 2 جدول

 1397 1393 1386 1384 هاگروه

 37.9 44.8 63.5 52.2 1پزشکان

 44.9 50.0 72.2 57.3 معلمان

 35.8 44.4 62.4 57.0 دانشگاه اساتید

 15.9 31.4 - - (وزرا) اعضای هیئت دولت

 14.7 26.5 - - نمایندگان مجلس

 21.8 33.6 38.6 23.4 2قضات

 17.6 28.2 37.3 - ها(نگارها )مطبوعاتیروزنامه

 23.5 37.8 46.7 - رويانیون

 15.6 39.1 - 24.1 و مسئوالن دولتیمدیران 

 13.3 - 22.6 - کسبه و بازاریان

 30.9 - 51.3 - ورزشکاران

 26.6  53.6  هنرمندان

 (1397-1384، اجتماعی ی سرمایةهای ملّپیمایشمنبع: )

( 1397لغایتت  1379طی نزدیك بته دو دهته ) باید گفت شدهانجامهای پیمایش اساسبر ،کهآن توجهقابل نکتة

 پزشتکانمنزلتت هرچند اند. ها را يفظ کردهعتمدترین گروهجایگاه م دانشگاه و پزشکان تادانسه گروه معلمان، اس

سته گتروه  ایتن سته گتروه در میتانبیشتری را به خود دیده استت امتا کماکتان  فرازوفرود نسبت به دو گروه دیگر،

رود در یکتی دو ستال اخیتر ايتمتال متی گفته شد ترشیپچنانکه . قرار دارندمردم تر بگوییم معتمد یا دقیقمطلوب 

                                                           
 از عنوان پزشکان و پرستاران استفاده شده است. 1386. در سال 1

  از عنوان قضات و وکح استفاده شده است. 1384. در سال 2
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از  هتاآنبته میتزان اعتمتاد میت فعالیت و عملکرد پزشتکان، هيساسیت و ا ها بررسانه دیتأکبه شیوع کرونا و جهباتو

 . ، اما تاکنون شواهد تجربی دربارۀ این موضوع ارائه نشده استنسبت به قبل افزایش پیدا کرده باشدسوی مردم 

 

 
 ات اعتماد به سه گروه مطلو نمایش روند تغییر: 1 نمودار
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 نمایش روند تغییرات اعتماد به هنرمندان و ورزشکاران: 2 نمودار

)معلمان، اساتید دانشگاه و  سه گروه مطلوبارزیابی پاسخگویان از شناختی با رهای جمعیتیمتغیرابطة بررسی 

در میان زنتان و متردان معلمان، اساتید دانشگاه و پزشکان اعتماد به دهد. را نشان می یتوجهقابلنیز نکات  پزشکان(

که اعتماد زنان به پزشکان قدری افزایش  1397اجتماعی سال  جز در پیمایش سرمایة ،چندان تفاوت معناداری ندارد

 1.شوددر این زمینه مشاهده نمیهای نامبرده تفاوت چندانی پیمایش دیگردر ، یافته است

. دهتدرا نشتان متیتفتاوت معنتاداری  در میان افراد بتا ستنین مختلتف یادشدهاعتماد به سه گروه بررسی لیکن 

هتای گتروه ، نستبت بته دیگتر(سال 29تا  18)افراد در گروه سنی  ، جوانان1382در سال  شدهانجامپیمایش  براساس

، این روند هستیمشاهد معکوس شدن  90 هةبعدی در د هایپیمایشاما در  اند.بیشتری داشته سنی به پزشکان اعتماد

سته بته  ستالانیماعتمتاد ستالمندان و افتراد ، 97و  93 هایدر سال اجتماعی ی سرمایةملّ هایپیمایش براساسچنانکه 

معلمتان، استاتید سته گتروه بته اعتمتاد  افتراد، با کاهش ستن درواقعاست.  بودهنسبت به جوانان بیشتر  یادشدهگروه 

  کرده است.نزولی پیدا  سیر ندانشگاه و پزشکا

که اعتماد بته پزشتکان در میتان افتراد  یاگونهبه شود،مشاهده مینیز  های فعالیتی مختلفاین تفاوت در گروه

 بیشتتریاعتمتاد ن روستا ادیگر شهرنشینان نسبت به ساکنیسواز. استدار و بازنشسته نسبت به افراد شاغل بیشتر خانه

و  ماد بیشتری به هنرمندانمردان نسبت به زنان اعتدهد ها نشان میمرور یافتهفزون بر این،  .دارندبه سه گروه مذکور 

سنی مختلتف وجتود های گرچه تفاوت معناداری در خصو  اعتماد به هنرمندان در میان گروه دارند. ورزشکاران

 بیشتر است.  ین باالترافراد در سنجوانان نسبت به  به ورزشکاران در میان میزان اعتماداما  ،ندارد

                                                           
 شناختی آورده نشده است. تقاطعی ارتبا  سؤال و متغییرهای جمعیت ها، جداولهای پیمایشهای منتشرشده از یافته. در برخی از گزارش1
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یکدیگر تفاوت دارد. گرچه افتراد شتاغل  های فعالیتی مختلف نیز باورزشکاران در گروهبه هنرمندان و اعتماد 

 کتامحًو بازنشسته نسبت به دیگر افراد، اعتماد کمتری به هنرمندان دارند اما در خصو  ورزشتکاران ایتن موضتوع 

 دهنتد تتااعتماد بیشتتری نشتان متیو بازنشسته نسبت به ورزشکاران  محصل ،افراد شاغل مجموع درکند. می تفاوت

ایتن در  دارنتد.به هنرمنتدان و ورزشتکاران بیشتری  اعتمادینان نسبت به افراد شهری نشهمچنین روستا ؛دارافراد خانه

 ن است.یکسا شیوبکمهای تحصیلی مختلف که اعتماد به هنرمندان و ورزشکاران در میان گروه است یيال

 نمونته،عنوانتفاوتی سنجیده شتده استت. بتههای اجتماعی به شکل ماعتماد به گروه ةمسئلها در برخی پیمایش

يدود نیمی از  شدهانجام 1387که در سال  «های مرجع جوانان ایرانگروه»ی های مربو  به پیمایش ملّیافته اساسبر

بتا  «نمتایی و کستب اطحعتات صتحیح در خصتو  مشتکحتبرای راه»اند: کردهدرصد( اظهار 53.2پاسخگویان )

اعتمتاد و مشتاوران را در ایتن زمینته مورد معلمتان نیتزدرصد( 35.4) سومكیيدود  .کنندوالدین خود مشورت می

هتا و مجتحت درصد، کتتاب13.4ها و مراجع دینی درصد(، کتاب17.9شخصی ) اند. استفاده از فکر و تجربةدانسته

بترای کستب اطحعتات در »جوانتان  هتای متوردنظردیگر گزینتهدرصد 9.5ها رسانه تیرنهاددرصد و 12تخصصی 

 اند.  بوده «خصو  مشکحت

 های مرجع و مسائل سیاسیگروه

در آفرینتی این نقتش اما اند،متنوع نقش آفریده یهابه شکلو مختلف  انتخاباتهرچند ورزشکاران و هنرمندان در 

ستهم  ،متردم و محققتان برختی ، چنانکهبود توجهقابلپررنگ و  1396و  1392های انتخابات ریاست جمهوری سال

از انتد. ستاز ارزیتابی کتردهجریتان با کمی اغراقو  مؤثردادن به رفتار انتخاباتی مردم  وسوسمتدر این دو گروه را 

 شتکاران پرطرفتدار درهای اجتماعی برخی هنرمندان و ورزرفتار و کنشاجتماعی و اخحقی نیز  یگذارارزشمنظر 

 شده است.  های متفاوتی ارزیابیهای انتخاباتی به شکلپینمک مشارکت درو  يمایت از نامزدهای انتخاباتی

هتا ی اعتمتاد بته ایتن گتروهکلّصتورتبه های آن اشاره شتدی که در سطور باال به یافتههای ملّدر اکثر پیمایش

از شتهروندان بتاالی هتای ایرانیتان هتا و نگترشی ارزشملّت پیمایشدر موج سوم  1394در سال  است.شده  سنجیده

« استت؟ تترمهتم شتما یبترا یگروهت ای افراد چه نظر یاسیس مهم موضوعات و مسائل در» :سال پرسیده شده بود18

ترین در بتاال (درصتد38.2با ) با اختحف سه برابریترین و مهم عنوانبهدهد خانواده نشان می آمدهدستبههای یافته

درصد و مراجع تقلید با 12.7درصد، علما و رويانیون با 15مسئوالن کشور با يدود  ،. در ادامهگرفته استرتبه قرار 

 موردمطالعتهدر خصو  مسائل سیاسی بترای پاستخگویان  هاآنها و افرادی هستند که نظر گروه ازجملهدرصد 11

در  بتاًیتقردرصتد استت و 1رمندان و ورزشکاران کمتر از هن اهمیت و نظرات کهآنجالب  نکتةاست. اهمیت داشته 

اینکته ورزشتکاران و هنرمنتدان  رغمبتهرستد مینظربته هتا،دادن یافتتهکنار هم قرار اب سطح ممکن است. ترینپایین

 یهاکننتدهدنبالهتای اجتمتاعی یتا در شتبکه در جامعته در میتان متردم طرفتداران شتدهشناختههتای چهتره عنوانبه

سیاستی و يتتی  یرگتذاریتأثدربتارۀ اما  مؤثرندها و رفتارهای مخاطبانشان و بر وجوهی از ارزش دارند یتوجهقابل
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پیگیری اخبار هنرمندان و ورزشکاران و جتذابیت های مختلف مطابق با یافته درواقعاجتماعی آنان نباید اغراق کرد. 

 مرجعیت سیاسی آنان نیست. به معنایالزاماً  «هاسلبریتی» سبك زندگی و جزئیات زندگی

 های مختلف در مسائل و موضوعات سیاسیاهمیت نظر افراد و گروه :3ل جدو

 یبل ریخ عنوان

 38.2 61.8 خانواده

 14.9 85.1 کشور مسئوالن

 12.7 87.3 ونیرويان و علما

 11 89 دیتقل مراجع

 7.3 92.7 یاسیس یهاگروه

 6.7 93.3 دانشگاه استادان

095. دوستان  .05  

 3.7 96.3 دانیسفشیر و بزرگان

 1.3 98.7 معلمان

 1.4 98.6 نگارانروزنامه

 0.6 99.4 هنرمندان

 0.6 99.4 ورزشکاران

 9.4 90.6 کدامچیه

 3.6 96.4 ریسا

 (1394 سوم موج ان،یرانیا یهانگرش و هاارزش: منبع)

دیگتری کته ی ملّتی در پیمتایش استیس مهتم وعاتموض و مسائل در پاسخگو یبرا هاگروه ای افراد نظر تیاهم

وجتود سنجش وجتود یتا عتدم یجابه در این پیمایش پرسش قرار گرفت.مورد مجدداًيدود دو سال بعد انجام شد 

در پیمتایش   کتهاستت  تفاوت دیگر ایتن .ه استشد سنجیدهمواضع سیاسی  مهم بودناهمیت مواضع سیاسی میزان 

هتای کته یافتتهطور. همتانث مرجعیت سیاسی برای کنشگران سنجیده نشتده استتاز يیخانواده اهمیت  1396سال 

درصتد 40بته استت کته البتته  دانیستفشیتر و بزرگتاندهد بیشترین میزان اهمیت مربو  به نظرات جدول نشان می

دی هتای بعتدرصتد( در رده30درصد( و معلمان )33.6درصد(، اساتید دانشگاه )33.7رسد و علما و رويانیون )نمی

 موستوم بته ستلبریتیهتای مواضع سیاسی گتروه گفت تواناین اعداد و ارقام می اساسبر یطورکلّبهگیرند. قرار می

برخی متردم  عحقه داشتنو يتی  دو گروه هنرمندان و ورزشکاراناخبار و پیگیری  برای مردم اهمیت چندانی ندارد

 نیست.های سیاسی سیاست و انتخابعرصة در  هاآنبه معنای پیروی و الگوگیری از  به آنان
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 یاسیس مهم موضوعات و مسائلهای مختلف در میزان اهمیت نظرات گروه: 4ل جدو

ادیز متوسط کم موارد   پاسخیب 

 3.7 38 30.4 31.6 دانیسفشیر و بزرگان

 12.7 33.7 30.2 36.1 ونیرويان و علما

 6.7 33.6 34.3 32 دانشگاه استادان

 1.3 30 35.7 34.3 معلمان

 14.9 28.5 32.4 39.2 مسئوالن

 1.4 17.9 29.7 52.4 نگارانروزنامه

 0.6 14.4 25.8 59.9 ورزشکاران

 0.6 14 26.6 59.3 هنرمندان

 (1396 ،جامعه یاخحق و یفرهنگ تیوضع یملّ شیمایپ: منبع)

)متوج  1394ایش ستال پیمت استاسبردهتد، های مختلف اجتماعی نشان میدر میان گروه سؤالبررسی این دو 

در خصتو   های ایرانیان( زنان نسبت به مردان و جوانان نسبت به سنین باالتر، نظتر ختانوادهها و نگرشسوم ارزش

دار و محصل نسبت به افتراد شتاغل و بازنشستته نظتر مسائل سیاسی برایشان اهمیت بیشتری دارد. همچنین افراد خانه

بتا افتزایش تحصتیحت، میتزان اهمیتت ختانواده در  و اینکته انتدارزیابی کرده ترخانواده را برای مسائل سیاسی مهم

    کند.خصو  موضوعات و مسائل سیاسی کاهش پیدا می

میزان اهمیت بیشتری برای نظر مستئوالن کشتور در خصتو  موضتوعات مهتم  ازدگرسو مردان نسبت به زنان

، این نسبت تغییتر کترده و (خحقی فرهنگی و اجتماعیپیمایش وضعیت ا اساسبر) 1396کشور قائل هستند. در سال 

موضوعات سیاسی اهمیت بیشتری قائل هستتند. همچنتین  ةنیزم دراین زنان هستند که نسبت به مردان برای مسئوالن 

با افزایش ستن و تحصتیحت پاستخگویان اهمیتت اظهتارنظر مستئوالن در خصتو  مستائل  1394پیمایش  اساسبر

و ستواد کمتتر نظترات  بتا ستنافراد سالمند و با تحصیحت باالتر نستبت بته افتراد  کهینحوبه شود،سیاسی بیشتر می

نظتر  شدن بترای قائل سن و اهمیت ریمیان متغی رابطه 1396اند. در سال تر دانستهمسئوالن کشور را در این زمینه مهم

کته بتا  یاگونتهبه ،  به تحصیحت استتمربو شودمشاهده میتغییری که  اما ،بوده است 1394مسئوالن همانند سال 

 است. یافتهافزایش تحصیحت میزان اهمیت نظر مسئوالن کشور روند کاهشی 

اهمیتت قائتل شتدن بترای نظتر »ر جنستیت در مقولتة یتایرانیتان، متغی هتایهتا و نگترشدر پیمایش موج سوم ارزش

 نستبتاًرويتانیون در خصتو  مستائل سیاستی اهمیتت  بترای نظتر علمتا ومردان و زنان  معناداری ندارد و ریتأث« رويانیون

اجتماعی ایرانیان، شترایط انتدکی تغییتر کترده و  اخحقی و ،. اما دو سال بعد و در پیمایش وضعیت فرهنگیندیکسانی قائل

ر، تتدیگر سالمندان نسبت بته ستنین پتاییناهمیت بیشتری پیدا کرده است. ازسوی برای زنان نسبت به مردان نظر رويانیون

با کاهش ستن پاستخگویان  شتاهد کتاهش  و اندتر ارزیابی کردهنظر علما و رويانیون را در خصو  مسائل سیاسی مهم
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کته بتا  یاگونتهبه ،معکوس هستیم تیم. در خصو  تحصیحت، شاهد رابطةاهمیت نظر رويانیون و علما در این زمینه هس

 شود. و  مسائل و موضوعات سیاسی کاسته میافزایش تحصیحت از میزان اهمیت نظر رويانیون در خص

همچنین مردان نسبت به زنان برای نظرات ورزشکاران در خصو  مسائل سیاسی کشور اهمیت بیشتتری قائتل 

تفتاوت معنتاداری مشتاهده میزان اهمیت به نظرات هنرمنتدان  در میان زنان و مردان در خصو  کهیدريالهستند. 

اهمیت بیشتری به نظرات دو گروه هنرمنتدان و ورزشتکاران  باالتربه افراد در سنین شود. همچنین جوانان نسبت نمی

افراد با تحصیحت باالتر نستبت  کهیدريالاهد کاهش میزان اهمیت هستیم. دهند و با افزایش سن پاسخگویان شمی

داننتد. می متر مهمبه کسانی که تحصیحت کمتری دارند نظرات هنرمندان و ورزشکاران در موضوعات سیاسی را ک

 شود. عبارتی با افزایش تحصیحت میزان اهمیت دادن به نظرات این دو گروه از سوی پاسخگویان کاسته میبه

نظر پاستخگویان دربتارۀ اظهارنظرهتای سیاستی  ،انجام شده است 1400که در سال  نیز سینمایی در پیمایش ذائقة

ستنجیده شتده « مستائل سیاستی چته نظتری داریتد؟ رمندان دربارۀهن اظهارنظردر خصو  »هنرمندان در قالب پرسش 

سیاستی هنرمنتدان  اظهتارنظردرصد( با 44پاسخگویان ) آن است که نزدیك به نیمی از بیانگر آمدهدستبه. نتایج است

را  دربارۀ مستائل سیاستی اظهارنظريق  اساساًبیش از نیمی از پاسخگویان  ،طیف یسوآندر  کهیدريالموافق هستند. 

درصد پاسخگویان بر این باورند که هنرمندان نباید به سیاستت 27.8 کهیطوربه شناسند.برای هنرمندان به رسمیت نمی

 کنند.  اظهارنظرکاری داشته باشند و 

 مسائل سیاسی هنرمندان دربارۀ اظهارنظر براساستوزیع پاسخگویان : 5 جدول

 درصد فراوانی موارد

 44.1 2357 دبدهن نظر باید هست حقشان

 27.8 1483 باشند داشته کاری سیاست به نباید هنرمندان

 5.5 294 سایر

 16.9 902 نظری ندارم

 5.7 303 پاسخبی

 100.0 5339 جمع کلّ

 (1400 ی ذائقة سینمایی،)پیمایش ملّ

ام انتخابتات بترای هتا در ایتبه اینکه برخی هنرپیشتهباتوجه»که  ه استتر پرسیده شدمشخصطوربهدر همین پیمایش 

های ایتن مطابق یافته« کنند. موضع سیاسی هنرمندان چقدر برای شما اهمیت دارد؟کاندیداهای ریاست جمهوری تبلیغ می

درصتد 15.3دیگر سیاستی هنرمنتدان اهمیتتی نتدارد. ازستویدرصتد( موضتع 65.4یش، برای اکثریتت پاستخگویان )پیما

 ر مورد نامزدها در ایام انتخابات ریاست جمهوری برایشان اهمیت دارد. های سیاسی هنرمندان دگیریاند جهتگفته
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 های سیاسی هنرمندان در ایام انتخاباتگیریمیزان اهمیت جهت مورددر  افرادنظر : 1 جدول

 درصد  فراوانی میزان اهمیت

 65.4 521 کم

 12.7 679 تايدی

 15.3 446 زیاد

ری ندارمنظ /پاسخبی  349 6.5 

 100.0 5339 جمع کل

 (1400 ی ذائقة سینمایی،)پیمایش ملّ

دلیل اینکه هنرمندی کاالیی را به آمدهشیپ يالتابه»از پاسخگویان پرسیده شده است:  این پیمایشهمچنین در 

انتد کته کترده درصتد( اظهتار90.4در پاستخ، قاطبتة پاستخگویان )« ، آن را خریداری کرده باشید؟تبلیغ کرده است

 تبلیغتات تجتاری ه باشتند؛آن کاال را خریتد ،دلیل اینکه هنرمندی کاالیی را تبلیغ کرده استپیش نیامده به يالتابه

 بوده است.  رگذاریتأثدرصد پاسخگویان 10هنرمندان تنها بر رفتار يدود 

 اثربخشی تبلیغات کاال و یا خدمات تجاری هنرمندان: 7 جدول

 درصد  فراوانی اثربخشی تبلیغات

 9.6 504 بله

 90.2 4751 خیر

پاسخبی  15 0.3 

 100.0 5339 جمع کلّ 

 (1400 ،سینمایی ی ذائقة)پیمایش ملّ

کته  پرسیده شتداز افراد  انجام شده است 13981در پیمایش دیگری با عنوان الگوهای مرجعیت فرهنگی که در سال

درصتد 83.5يتدود  ؟دیترا دنبتال کن شتانکارو  یدمند باشتعحقه هاآنبه های شاخصی هستند که و چهرهمشهور آیا افراد 

  ندارند.  «شاخص چهرۀ»اند که در زندگی کردهدرصد اظهار 16.5اند و تنها پاسخ مثبت داده سؤالپاسخگویان به این 

 

                                                           
 به شیوۀ تلفنی و توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسحمی انجام شده است. 1398. در سال 1
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 شاخص داشت  اهرۀ براساستوزیع پاسخگویان : 2 جدول

شاخص ۀداشت  اهر اوانیفر   درصد فراوانی 

 83.5 4175 بله
 16.5 825 خیر
 100.0 5000 جمع کلّ 

(1398 )الگوهای مرجعیت فرهنگی،  

هتای ایتن یافتتهشتان ستنجیده شتده استت.  موردعحقتههای شاخصِبه چهره پاسخگویاندر ادامه میزان اعتماد 

هستتند  منتدعحقه هتاآنمشهوری که بته  هایبه چهره درصد(29.3افراد ) سومكیدهد نزدیك به پیمایش نشان می

 های شاخص خود اعتماد ندارند. به افراد و چهرهيتی درصد پاسخگویان 24.1 کهیدريالاعتماد زیادی دارند. 

 های شاخص: میزان اعتماد به اهره9ل جدو

 درصد میزان اعتماد

 24.1 کم

 39 تايدودی

 29.3 زیاد

 7.6 پاسخبی /دانمنمی

0.010 جمع کلّ   

 3.06 میانگین

 (1398 های مرجعیت فرهنگی،)منبع: الگو

بیتانگر آن استت کته هنرمنتدان و  هتا. یافتتهشتده استت اشتاره هتای شتاخصفعالیتت چهتره زمینتةبه  10در جدول 

هتای متذهبی، سیاستی و چهتره نخبگتاند. نتدار پاستخگویانهای محبتوب و شتاخص سزایی در چهرهب سهمورزشکاران 

 گیرد. افراد قرار می یمندعحقههای بعدی در رده مدلینگفعاالن يوزۀ و فرهنگی و اینفلوئنسرها و  های علمیشخصیت
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 های شاخص پاسخگویانفعالیت اهره زمینة: 3 جدول

 عنوان
درصد فراوانی 

هاپاسخ اساسبر  

 اساسبردرصد فراوانی 

نایگوپاسخ  

های هنریچهره  

 بازیگر
 37.3 23.2 داخلی
 4.24 2.7 خارجی

 کارگردان
 4.24 2.7 داخلی
 0.08 0.04 خارجی

 نویسنده
 2.1 1.3 داخلی
 1.9 1.1 خارجی

 شاعر
 2.96 1.83 داخلی
 0.06 0.03 خارجی

 0.24 0.15 طنزپرداز

های سرشناسنقاش  0.26 0.42 

 0.8 0.5 سایر هنرها

 موسیقی

6.72 16.8 خواننده داخلی  

 2.5 1.6 خواننده خارجی

دانموسیقی  0.5 0.8 

های ورزشیچهره  

های داخلیفوتبالیست  9.5 13 

های خارجیفوتبالیست  4.5 7.2 

های ورزشیسایر رشته  1.5 2.3 

گیرانکشتی  0.8 1.3 

 0.8 0.5 مربی ورزشی

بردارانوزنه  0.24 0.4 

سازانبدن  0.16 0.2 

های ورزشیتیم  0.16 0.26 

 رجال سیاسی

 8.38 5.2 سران نظام

 6.5 4 دولتمردان

هارهبران سایر دولت  1.55 2.48 

 0.7 0.44 زندانیان سیاسی

 0.5 0.31 خاندان پهلوی و دربار

 ذهبی -های دینیچهره

 3.84 2.4 اساتید يوزه

 3.2 1.2 شهدا

 1.76 1.09 مدايان
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 1.72 1.06 واعظین

اطهار رم و ائمةپیامبر اک  0.88 1.42 

 فرهنگی -های علمیچهره

های علمی جهانیشخصیت  1.44 2.32 

 2.02 1.25 اساتید دانشگاه

های تاریخ ایران باستانشخصیت  0.3 0.44 

های تصویرچهره  

 5.22 3.24 مجری

های اینستاگرامیچهره  0.8 1.28 

 0.66 0.4 مدل

دارکارآفرین/ سرمایه  0.1 1.6 
 0.66 0.4 خانواده

 6.06 3.8 اطحعات ناقص
 160.6 100.0 جمع کلّ 

 

 های مرجعرسانه و گروه

هتای مرجتع و ها بتر تکثیتر گروهتأثیر رستانه واند تر شدهدسترس متکثر و درها يضور رسانه ةواسطبههای مرجع گروه

توانند می ،اندآوردهدستهبه کارکرد و جایگاهی که بها نیز باتوجهخود رسانه ،از سویی است. انکاررقابلیغها تغییر آن

هتا ، وقتی رسانهتصور کرد و فرد شخص راگروه مرجع نباید همیشه عبارتی نقش گروه مرجع را ایفا کنند. به جهاتیاز 

اد را نگترش و رفتارهتای افتر باشتند کتهو بته دنبتال آن  الگو و معیارهایی برای مخاطبان باشتند در جامعه درصدد ارائة

تلویزیتون، رادیتو، مطبوعتات، نشتریات و ای اعتم از هتر رستانه رونیتازا .کننتدمرجعیت پیدا میقرار دهند  ریتأثتحت

هتای تکنولوژیارتباطتات و  ضمن آنکه بتا توستعةد. نکنیك گروه مرجع عمل  عنوانبهتوانند می های اجتماعیشبکه

 در جامعه هستیم.ها و تکثر این رسانهنوع ، شاهد تنوین ارتباطی

 منابع کسب خبر: 11جدول 

 1400 1397 1396 1395 1394 1391 1389 1388 1383 منابع کسب خبر

 42.1 57.7 47.7 55.8 49.7 52.2 40.5 52.9 72.7 مایصداوس

 2.0 4.9 4.4 3.5 7.3 3.8 7.2 - 11.4 دوستان و آشنایان

 5.1 5.3 12.1 7.5 14.3 12.1 22.1 22.2 1.1 ایهای ماهوارهشبکه

 41.4 26.1 29.1 25.9 18.2 14.2 10.1 4.7 1.6 های اجتماعیها و شبکهسایت 

 0.2 1.8 4.3 2.5 8.1 10.9 17.5 16.3 12.6 هاروزنامه

از دهتد استتفاده ستنجی ایستپا نشتان متیرمرکتز افکاتوستط  شتدهانجامنظرستنجی  موج 9 از آمدهدستبههای یافته

طتی کترده استت. در  روندی نزولی 1400تا  1383عات پاسخگویان از سال حاط بمنبع کس نیترمهم عنوانبه مایصداوس
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به دستت آوردن اطحعتات ذکتر منبع  نیترمهم عنوانبهرا  مایصداوس درصد(72.7پاسخگویان ) دوسوميدود  1383سال 

استت.  کتاهش یافتتهدرصتد 42.1بته انحصتاری بتودن و فراگیتری آن  با وجود 1400شهریور این میزان در بودند،  کرده

رجتوع  کهیطوربه هستیم، صعودی شاهد روندی معکوس و های اینترنتیهای اجتماعی و سایتشبکهدر مورد  آنکهيال

 رسیده است.  1400درصد در سال 41.4به  1383د در سال درص1.6از  ،سال 17طی ها به این رسانه

 
 : نمایش مرجع خبری افراد3ر نمودا
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صدا و سیما شبکه های ماهواره ای (سایت ها و شبکه های اجتماعی)اینترنت 



 گیریبندی و نتیجهجمع

ابتدا بایتد روشتن کنتیم کته از  آن، سنجش یِشناختروشمات او الز های مرجعگروه نظری مفهوم ابهاماتبه باتوجه

 دهد؟های مرجع چه شناختی از جامعه میتحلیل جایگاه گروه های مرجع چه هدفی داریم؛شناخت گروه

توانتد در هتای اجتمتاعی متیشناخت منزلتت طرفكیاز های متفاوتی دارد؛این موضوع جنبهکه گفته شد چنان

هتای لفتهمؤ ،باشد. چنانکه در نظریة متاکس وبتر، منزلتت و يتزب در کنتار طبقته مؤثرتحلیل ساختار قدرت اجتماعی 

ن و یابتد کته دیگتران شتأسازند. یك گروه منزلتی تنها زمانی موضتوعیت متیبندی اجتماعی را برمیگانة نظام قشرسه

تعریفی که دیگران از یك گروه منزلتی دارند جایگاه و منزلتت آن گتروه و  درواقعا به رسمیت بشناسند. جایگاهش ر

هتای مرجتع مترتبط به مقولتة گتروه کند. هرچند این موضوع مستقیماًهای منزلتی را مشخص میتمایزش از سایر گروه

 فایده نیست. بی« هاسلبریتی»رويانیت و يتی های منزلتی مانند شود، اما توجه به آن در تحلیل جایگاه گروهنمی

یا چارچوب داوری عمل  1ترین ویژگی گروه مرجع این است که همچون یك چارچوب ارجاعمهم اما اساساً

 ریتتأثهتای اجتمتاعی های اجتماعی و داوری افراد دربارۀ امتور و پدیتدهها و نگرشکند، بدین معنا که بر ارزشمی

توانتد در يکتم نتوعی الگتوی اجتمتاعی باشتد کته جوانتان بتا آن همانندستازی ه مرجع میگرو درواقعد. گذارمی

در  مؤثربازیگری  ةمثاببهیا  ؛گر در رخدادهای اجتماعی و سیاسی عمل کندهمچون عنصری بسیجتواند می کنند؛می

ر ستطو  مختلتف گتروه مرجتع دچنانکه پیداستت  ،این تعریف ر مبنایهای زندگی معینی ظاهر شود. ببسط سبك

تترین در عتام با تسامح ممکتن خواهتد بتود. متثحً صرفاً هاآنبه برخی از « گروه»یابد که اطحق مصادیق فراوانی می

های طبقات دیگر جامعه به سبك زندگی و ارزش دادن شکلسطح با فر  پذیرش این تئوری که طبقة متوسط در 

هتای ه مرجتع کتحن تلقتی کترد. امتا در ستطحی متفتاوت، کتانونتوان یك گتروسزا دارد، این طبقه را میاهمیتی ب

توان گروه مرجع بخشی از هتواداران کنند را نیز میهای اجتماعی فعالیت میهای ورزشی که در شبکههواداری تیم

تتوان یافتت. های مرجتع متعتددی متیهای مختلف جامعه، گروهدر سطو  و الیه ساننیبدها به شمار آورد. آن تیم

های جدیتد را بپتذیریم، در جامعه «تفکیك ساختاری»دهد. اگر نظریة مفهوم مهم این تنوع را بیشتر توضیح می یك

رابطتة افتراد بتا  استاسو همین مفهوم بایتد تحلیتل کترد. براینهای مرجع را نیز در پرتآنگاه رابطة کنشگران با گروه

                                                           
1. Frame of reference 
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یتك  یافتته استت. متثحًهای تفکیتكاز این سايت امهرکدهای مرجع تابعی از موقعیت متفاوت کنشگران در گروه

وقعتی  هتاآن، اما در انتخابات به نظتر دممکن است در سبك زندگی خود به هنرمندان چشم بدوز کنشگر اجتماعی

هایی از زندگی روزمره ایتن اعتمتاد موضتوعیت اما در پهنه دممکن است اعتماد زیادی به معلمان داشته باش د، یاننه

 هتای مرجتع در ستطو  متفتاوت و بتهگتروه ریتتأثها باید در نظر داشتته باشتیم کته در تحلیل یافته اساسینبرا نیابد.

 .     کردتوجهی به این واقعیت ما را به تفسیرهای نادرست رهنمون خواهد یابد. بیهای مختلف تجلی میشکل

عنتوان گتروه مرجتع از های داخلی بههای شغلی یا اقشاری که در پژوهشاما در تحلیل جایگاه اجتماعی گروه

 توان اشاره کرد:به چند نکته می هایی که در این گزارش ذکر شداساس یافتهو بر شودیاد می هاآن

 کاهش بتوده استت. ها روبههای مرجع مانند پزشکان از نوعی پرستیژ اجتماعی برخوردارند که مطابق یافتهبرخی گروه

دارند و به موقعیت شغلی )درآمدی( و هتم « موفقیت»آمده از تصویری است که مردم از بر عمدتاًاین پرستیژ اجتماعی 

دالیلی کاسته شده است. اما شاید اگتر این پرستیژ به هاهای پیمایشاساس یافتهبراعتبار اجتماعی پزشکان مرتبط است. 

 ایگاه اجتماعی آنان باشیم.اکنون و پس از پاندمی کرونا منزلت اجتماعی پزشکان بررسی شود، شاهد بهبود ج

 هتای شتماری از گیرنتد، امتا مطتابق یافتتهباال قرار متی ها معلمان در زمرۀ اقشار واجد منزلت اجتماعی نسبتاًمطابق یافته

بتیش از هتر چیتز  ، طبیعتاً«تناقض»( به همین میزان شایع نیست. علت این شدن معلمتمایل به شغل معلمی ) هانظرسنجی

 ییتنهابتهاما ایتن  اندها اعتماد شغلی را سنجیدهو درآمدی معلمان نهفته است. در این نمونه، پیمایش در وضعیت شغلی

هتای پرستش دربتارۀ اعتمتاد تواند گویای نفوذ اجتماعی این قشر باشد. این نکتته ختود مبتین آن استت کته یافتتهنمی

در جامعته باشتد، تصتویری از  هتاآنرکردهتای های مرجع و کااجتماعی به مشاغل بیش از آنکه بیانگر وضعیت گروه

هتای پیمایشتی افتول دلیل است کته در تحلیتل یافتتههمیندهد. شاید بهیت نظم اجتماعی در اختیار محققان قرار میکلّ

 های شغلی، نشانة کاهش سرمایة اجتماعی و یا بحران در همبستگی اجتماعی تلقی شده است.     مستمر اعتماد به گروه

 های اجتماعی مانند رويانیت به نحوی مستقیم بته تحتوالت اجتمتاعی و سیاستی ها یا منزلتبرخی گروه جایگاه

ها و اقشار جامعه نقشتی گره خورده است. رويانیت تا همین یکی دو دهة پیش در بسیج سیاسی بسیاری از گروه

این به معنای جایگاهی است کته قشتر  تضعیف شده است. طبعاً ها این جایگاه مستمراًبدیل داشت. مطابق یافتهبی

 رغمبتهدانتیم از آن برخوردار است و نه جایگاه هر فردی که در این لباس است. وگرنه می یطورکلّبهرويانیت 

از  ،انتددهبته ختود اختصتا  داهایی از جامعه را بخش یرأکنونی و پیشین که  جمهورسیرئها، هر دو این داده

دهندگان در عرصة انتخابات یبرخی رويانیون در بسیج سیاسی رأ 1396تا سال  کمهمین قشرند. همچنین دست

سیاسی بوده است و  موقعیت و منزلتبودند. اما جایگاه اجتماعی این دسته از رويانیون بیشتر مرهون  مؤثربسیار 

 داشتن در کسوت رويانیت. نه قرار

 یگروهت ایت افتراد چه نظر یاسیس مهم موضوعات و لمسائ در»پرسیده شده است:  افرادها از در یکی از پیمایش 

بر نتیجة  یرگذاریتأثمشارکت در بسیج سیاسی و  ،های مرجعیکی از کارکردهای گروه «است؟ ترمهم شما یبرا

ترین گروه مرجتع در يتوزۀ سیاستت استت. مستئوالن های این پیمایش، خانواده مهمانتخابات است. مطابق یافته
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پاسخگویان مواضع سیاسی بزرگان  ،های بعدی قرار دارند. در پیمایش دیگریدر جایگاه کشور و علما و مراجع

  با هم سازگار نیستتها کامحًاند. نتایج پیمایشسفیدان و پس از آن علما و رويانیون را مهم عنوان کردهو ریش

چوب ارجتاع در يتوزۀ چتار» عنوانبتههتای مرجتع از گتروه کتدامچیهاما در مجموع گواه آن است که اعتبتار 

های مرجع در این يوزه نیتز مواجته هستتیم. در اعتمادی با تنوع گروهفراگیر نیست و در کنار نوعی بی« سیاست

هتا منزلتة محکتی بترای ارزیتابی ایتن پاستختوان نتایج انتخابات مجلس و ریاست جمهتوری را بتهاین مورد، می

رويانیت بته معنتای عتام  ریتأثانتخابات اخیر بیش از آنکه تحت گرفت. مثحً بسیج سیاسیِ برخی اقشار در درنظر

 کلمه باشد، به عملکرد یك گفتمان سیاسی مرتبط است. 

  هتا در يتوزۀ عمتومی ، نقتش ستلبریتی1«شتدن فرهنتگ و جامعته سلبریتیزه»اما در سالیان اخیر، با گسترش روند

بلکته قلمروهتایی ماننتد ادبیتات و  ،د ورزش و هنترماننت هتاییعرصتهها را به خود جلب کرده است. نه فقط نگاه

بته « گتروه مرجتع»ها در مقام اند. این پرسش که سلبریتیاین روند مصون نمانده ریتأثسیاست و يتی علم هم از 

تتوان پاستخ ی متیهای تجربی تايدّگذارند را با استناد به یافتههایی بر مخاطبان اثر میچه میزان و در چه عرصه

« هتای شاخصتیچهتره»یتا « چهره»اند که به درصد پاسخگویان اظهار کرده83ها، يدود بق یکی از یافتهداد. مطا

درصتد پاستخگویان اعتمتاد ختود بته 30کنند. جالتب آنکته تنهتا کمتتر از عحقه دارند و کارهایشان را دنبال می

ر نیتز بختش اعظتم پاستخگویان های دیگتاند. در پیمایشاعحم کرده« زیاد»شان را های شاخص یا محبوبچهره

ارزشی برای دیدگاه و مواضتع هنرمنتدان قائتل  ،های سیاسیگیریاند که در انتخابات یا سایر تصمیماظهار کرده

توان این پرستش را مطتر  اند. میاعتنایی به تبلیغات تجاری هنرمندان سخن گفتهنیستند. پاسخگویان يتی از بی

کننتد، چطتور هتای اجتمتاعی دنبتال متیها نفر در شتبکهاین هنرمندان را میلیونبه آنکه برخی از کرد که باتوجه

تتوان نمتی داشت که لزوماًگویند؟ در وهلة اول باید درنظرسخن می هاآن ریتأثها از عدمپاسخگویان در پیمایش

راتتر از زمتان و مکتان ها و فرا در همة يوزه مخاطبانشانها و ای عام دست یافت که رابطة میان سلبریتیبه قاعده

تجربة انتخابات مختلف مجلس و شورای شهر و ریاست جمهوری  ،در قلمرو سیاست نمونهعنوانتوضیح دهد. به

 ،دهتد کته هتر زمتان شتور و هیجتان سیاستی بتر فضتای انتخابتات يتاکم استتتاکنون نشتان متی 1376از سال 

انتد، امتا در فضتای بتوده مؤثروۀ انتخاب مردم چندان اند و نه بر نحداشته شدن انتخابورزشکاران نه بختی برای 

هتا تتوان پتذیرفت کته ستلبریتیبتدل شتوند. بنتابراین متی یمؤثرتوانند به بازیگران آلود آنان میسیاسی رخوت

. شتاید 2تتوجهی در يتوزۀ سیاستت برختوردار نیستتندقابتل یرگذاریتأثعنوان یك گروه مرجع لزوماً از توان به

                                                           

1 . The celebritization of society and culture 

 

شان در رسانه و افکار عمومی در برساخت دلیل موقعیت خا ها کارکردهای دیگری قائلند. مثًح اینکه آنان بهققان در غرب برای سلبریتی. البته برخی مح2

 گیرد.تصویری عادی و يتی منطقی و مطلوب از وضع موجود سهیمند و به این اعتبار کارکرد سیاسی مهمی دارند. این موضوع خارج از بحث ما قرار می
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های انتخابات ساخته شده، برآمده از این واقعیت است که ها در برخی دورهسلبریتی یرگذاریثتأتصویری که از 

 کننده تلقی کرد.  توان تعیینهای انتخاباتی نقش داشتند، اما این نقش را نمیآنان در رونق کمپین

ح  چقتدر اصتطو بته مؤثرنتدهتا چقتدر های دیگر سلبریتیدر عرصهاین پرسش هم جای بررسی دارد که 

ها و هنجارها شود، ترویج ارزشها نسبت داده میترین کارکردهایی که به سلبریتیمرجعیت دارند؟ یکی از مهم

های پیمایشتی امکتان ارزیتابی دقیتق ایتن موضتوع را فتراهم های زندگی خاصی است. یافتهیك معنا سبك و به

های اجتماعی دنبتال های ورزشی و هنری را در شبکهیکه سلبریت افرادی توجهقابل شمار سوكیکنند. اما ازنمی

های پیمایشی گواه آن است که این افراد در زندگی روزمرۀ مردم بته شتکلی دیگر برخی یافتهسویکنند و ازمی

 هتا نباشتند زیترا ايتمتاالًسلبریتی ریتأثهای مناسبی برای ارزیابی های پیمایشی سنجهپررنگ ياضرند. شاید یافته

وقتوف ندارنتد. امتا  کامحًدهد و پاسخگویان به آن شکل ناخودآگاه رخ میبه یرگذاریتأثاز وجوه این  بسیاری

مشتکحت اقتصتادی از  رغمبتهتتوجهی از پاستخگویان ها بخش قابتلاین واقعیت که در بسیاری از پیمایش مثحً

ستبکی از زنتدگی و پتذیرش آن  تواند نشانة آشنایی پاستخگویان بتا چنتینکنند میدفاع می« زندگی الکچری»

جلتوه  عوامتل عتادی ازجملتههتای محبتوب عنوان چهترهباشد. نمایش سبك زندگی هنرمندان و ورزشکاران به

آیتد. بنتابراین شتاید در تحلیتل اهمیتت و زندگی لتوکس و الکچتری بته شتمار متی شدنِو مطلوب تلقی کردن

توان را نمی یرگذاریتأثباشد، اما اصل این  شدهاغراق هنرمندان و ورزشکاران بر جامعه در مواردی یرگذاریتأث

 های متنوع کمّی و کیفی دربارۀ آن داوری کرد.های بیشتر و تولید دادهانکار کرد و باید با پژوهش

  توان نتیجته ع دیگر میهای مرجافول جایگاه گروه ازاز اهمیت نهاد خانواده در مرجعیت سیاسی کنشگران و نیز

رجتع غیرعضتویت هتای مهتای مرجتعِ عضتویت از گتروهل در موضوعات سیاسی اکنون گروهقگرفت که يدا

های مرجتع غیرعضتویت کاستته شتده باشد که بگوییم از اهمیت گروه اینتر اند. شاید دقیقاهمیت بیشتری یافته

افتراد در  یدهتیرأها میزان مشارکت و الگتوی است. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بنا به نتایج نظرسنجی

معنای آن باشتد کته تواند بههای گذشته ثبات بیشتری داشت. این میبه انتخابات در قیاس با دوره منتهی چند ماهِ

م چندانی در تصمی ریتأث خا ، یك نامزداز  هاآنيمایت های مرجع پیشین و يمایت و عدمگیری گروهموضع

نتیجه گرفت که در ستالیان اخیتر در عرصتة  ا یباايتموجود باید های به دادهشهروندان نداشته است. البته باتوجه

های سیاسی روشنفکران، جنا ، هانگاران، سلبریتینند روزنامههای مرجع غیرعضویت ماسیاست از اهمیت گروه

در  بته شتکل نستبی و صترفاً افتولباید توجه داشت این  ضمن آن کهدر مقایسه با گذشته کاسته شده است. و... 

 است. رخ دادههم در يوزۀ سیاست  با گذشته و آنقیاس 

 شتده متنوعی پدیدار ای نسبتاًهای فکری و اجتماعی و رسانهاین نکته نیز شایان توجه است که در جامعة ایران مرجعیت

هتای مرجتع بته ها مثحً هنر و ورزش و سیاست و روشنفکری نیتز ایتن تنتوع گتروهاز يوزه هرکدام دروناست. يتی 

ثیر مراجتع تتأها و الگوهایشتان تحتد و ارزشنها عحئق متنوعی دارخورد، بدین معنا که مخاطبان این يوزهچشم می

های اجتمتاعی مختلتف بته مراجتع متفتاوتی چشتم خود کنشگران نیز در سايت . فزون بر این،گیردمتنوعی شکل می
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عنصتری از  یك گتروه باشتد امتا در ریتأثاش تحتهای سیاسیمکن است انتخابکنشگری م معنا کهبدین ،دوزندمی

در برخی مبايتث سیاستی  ژهیوبهپذیرد. مفهوم گروه مرجع مثبت و منفی هم  ریتأثاش از گروه دیگری سبك زندگی

هتای هایی که در سالیان اخیر در برخی موضوعات فرهنگی و سیاسی میان برخی گروهو فرهنگی کاربرد دارد. دوگانه

 ها سوق داده است. های تقابلی با برخی گروهواکنش ینوعبهافراد را  مردم ایجاد شده است،

 ی کاستته شتده استت. متثحًهتای مرجتع پیشتین تايتدّاز نفوذ اجتماعی برخی گتروه گفتتوان می درمجموع

برختوردار  بسیج سیاسی و اجتمتاعی بته میتزان قبتل وذ اجتماعی گذشته و قدرترويانیت و يتی روشنفکران از نف

اعتبتار نیتز از های شغلی مانند معلمان، پزشکان و استادان دانشتگاه و از اعتماد مردم به برخی گروهطور همینند. نیست

ای بته لطتف هایی مانند هنرمنتدان، ورزشتکاران و يتتی فعتاالن رستانهگروه لی آنان کاسته شده است. در مقابلشغ

هتای درون جامعته نیتز گترایش اینبترانتد. عحوهیافته انمخاطبهای اجتماعی فضای بیشتری برای ارائة خود به شبکه

اگر همة این موارد را های اجتماعی متفاوتی دارند. تری شکل گرفته که هرکدام مرجعیتاجتماعی و فرهنگی متنوع

تردیتد ستاختاری پیچیتده و بتی هتای مرجتع در ایتران کتهبرای ترسیم تصتویر جتامعی از گتروههم بگذاریم،  کنار

های موجود نیاز داریم. در این گزارش کوشش شد تا مبتنتی بتر هایی بیش از دادهبه داده ،ده خواهد داشتتنیدرهم

 لیه از این ساختار پیچیده ارائه شود.ی و اوّشواهد تجربی شمایی کلّ
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