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 لهبیان مسئمقدمه و 

 ةشهرنشرینی  توسرع   ةگسرترده و توسرع   یهرا  مهراجرت رشد سرریع جمعیرت     ی همچونعوامل مختلف اخیر ةچند دهدر 

 وضرعیت جامعه سرعت داده و  تحوالت اجتماعی و فرهنگیبه  ... و جمعی یها رسانهتنوع و تکثر   ارتباطات اجتماعی

برر   یتأثیرگراار  مرجعیرت الگوهرای رفتراری و    ی که منجر بره تغییرر در  وضعیت. ایجاد کرده است را اجتماعی جدیدی

 یهرا  گرروه برا  مسرتقیم یرا ریرمسرتقیم     و ارتباط تعاملافراد در زندگی در  .است شده افرادو رفتارهای  ها ارزشباورها  

 و هنمرا ار عنوان به را ها آنو اعضای جامعه در میان مردم دارند مقبولیت بیشتری   ها آنکه برخی از  قرار دارندمختلفی 

 هرا  آن ریترأث  و انتظرارات خرود  تحرت    هرا بره معیار  باتوجره  هایی کره اعضرای جامعره    افراد یا گروه ؛دنریگ یمرنظدر الگو

و  هرا  کرنش کره برر    ها گروهو  این افرادبه . کنند یممقایسه  ها آنو سبك زندگی خود را با رفتار ها   ارزشگرفته و قرار

 .  شود یمگفته  «مرجع یها گروه»  هستند رگااریتأثدیگران  یها نگرش

اخیر  شاهد تغییر در جایگاه و اهمیرت   یها دههن در ادر ایر هارزشی و هنجاری گسترد و تحوالت تغییر پیدر 

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

دسترسری و نروع تعامرل برا       بیشرتر اسرت   عرة دیگری که نیازمند مطال مواردیکی از   آنبر عالوه. کند یمنیز تغییراتی 

 اسرت ترا   سربب شرده   ارتبراطی  تکنولروییکی و توسرعة   یهرا  شررفت یپو  ها تکثر گروهمرجع است. تنوع و  یها گروه

فرد با استفاده از ابزارهای مدرن و  که یطور بهبیش از گاشته فراهم باشد.  مختلف مرجع های گروه دسترسی افراد به

و برا   کنرد  یمر پیردا  دسترسری  مختلرف   یها گروههای  سهولت به اندیشه  آرا و نگرش ارتباطی به یها یفنّاور ازجمله

ان تعامل و ارتبراط بیشرتر   امک های مدرن  رسانهگسترش و تنوع ارتباطات و  با توسعةترتیب  . بدینشود یمآشنا  ها آن

طرفره   مرجرع یرك   یهرا  گروهبا  نیز   روابط مردمگاشته برخالف دیگر مرجع فراهم شده است. ازسوی یها گروهبا 

فرصرت مشرارکت بیشرتر را در     ومؤثر را نیز فراهم کررده   کنشگریامکان تعامل دوسویه و   تحوالت اخیر ونیست 

با گسرترش   پررنگ است. 1اجتماعی یها رسانهو  مجازی   نقش فضایمقولهدر این ان گااشته است. راختیار کنشگ

 تعاملی بیشتری یافتره  یها جنبهکم در نگاه نخست   مرجع  دست های با گروه افراد جامعه رابطة اجتماعی  یها رسانه

بتواننرد  کره  افرراد فرراهم کررده     ةبرای همفضای مجازی این امکان را ای مدرن و  رسانه  ةعرص گرید عبارت بهاست. 

                                                           
1. Social Media 
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آشرکار  و  دهنرد  برروز مختلرف  های مرجرع   با گروه موافقت یا مخالفتهای خود را در جهت  و ارزش نگرش  رفتار

در  یا رسرانه  یهرا  چهرره هایی همچون هنرمندان  ورزشرکاران و   گروهدر چنین فضایی  رسد یم نظر به رو نیازاکنند. 

 .اند کرده دایپمرجعیت  ها نهیزمبرخی از 

 سیاسری  -مرجع در تغییرات اجتمراعی  یها گروهنقش  کنند؛ های مهمی در هر جامعه بازی می های مرجع نقش گروه

 تواننرد  یمر  مرجرع  یهرا  گرروه . کنرد  یمر از جامعه اهمیت پیردا   ییها بخشو الگودهی رفتاری  یرگااریتأثجامعه از طریق 

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

  از تقویرت رويیرة   فرهنگضرد یرك ضردارزش و    از القای یك ارزش گرفته ترا القرای   برعکس عمل کنند. توانند یمو 

در  خصرو   بره  هرا  گرروه ایرن   اهمیرت   . هرای دیگرر   ها و نقش جمعی و بسیاری از فعالیت جمعی گرفته تا تضعیف رويیة

 ةبره نتیجر   یدهر  جهرت ها در  نقش این گروه که چنان. شود یمبیشتر پدیدار بحران یا در مواقع  سیاسی اجتماعی  یها بزنگاه

عمرومی و   یها فراخواندر  «ها سلبریتی»با  همراهی مردماست.  های فراوانی بودهموضوع بحث و گفتگومختلف  انتخابات

 .رود یمشمار مرجع در سالیان اخیر به یها گروه ینیآفر نقشری از نمونة دیگکرمانشاه  مربوط به زلزلة ها نیکمپ

مختلف برای کسرب   یها گروهبر کسی پوشیده نیست. رقابت  مرجع در ایران یها گروهآمیز بودن مقولة  مسئله

مرجع پیشرین از رويانیرت ترا     یها گروهسر افول جایگاه و اثرگااری  مرجعیت اجتماعی  سیاسی و فکری  بحث بر

اجتمراعی و   یهرا  تیر مرجعدر عرصرة کسرب   « سازی سلبریتی»ترش روندهای جدید مانند روشنفکران  ظهور یا گس

مرجع در جامعة ایرران   یها گروهمرتبط با  زیانگبر مناقشهمسائل  ازجملهو نوظهور   مرجع جدید یها گروهنگرانی از 

جایگراه و   تغییرر  ۀهرای فراوانری دربرار    بحرث   اخیر ةدر یکی دو ده مرجع یها گروهموقعیت  فرازوفرود بوده است.

چنرد   یِهای ملّر  پیمایش ازجملهها و  پژوهشردّپای این تغییرات در  .ایجاد کرده استهای مرجع مردم  گروهاهمیت 

مرجع در  یها گروهياضر به دنبال آن است ضمن شناسایی اهمیت و جایگاه  متن. است مشاهده قابلنیز گاشته  ةده

را کره طری زمران دسرتخوش تغییرر شرده        مهم یها گروه  مرجعیت برخی یشناخت تیجمعیرهای یبه متغ هتوجبا ایران

 :مطالعه کند. يال پرسش این است  است

 ؟هستند ییها یژگیوو دارای چه  ندماکدمرجع  یها گروه -

گروه مرجرع   جایگاهعضویت به  عضویت و عدمد متعد یها گروهمیان  از خاصی را یها گروه عواملکدام  -

 ؟کشند یبرم کنشگران

اجتماعی و سیاسی بره ایرن    یها بزنگاهجامعه و به چه میزان در زندگی روزمره یا در  یها بخشکدام اساساً  -

در جامعرة امرروز ایرران از يیرث تروان       هرا  منزلرت یرا   هرا  گروهاین  گرید عبارت هب ؟اند دوختهچشم  ها گروه

 اجتماعی چه وضعیتی دارند؟ یرگااریتأث

 داشته است؟ یفرازوفرودخیر چه سه دهة ا -در دو  ها گروهو مقبولیت و اثرگااری این  -

بره   کره  اسرت  اجتمراعی  یهرا  نره یزمو شررایط و   مرجرع  یها گروهمستلزم شناخت  ها پرسشپاسخگویی به این 

هرای مرجرع بایرد    گرروه  . بنرابراین بررای شرناخت   شرود  یمر گرروه مرجرع منجرر     عنروان  بره خاصی  یها گروهانتخاب 
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االمکان عینی روی  های يتیشاخص یةبر پا میدانی ةمطالع هد و بکرتعریف  یریگ اندازهآزمون و  قابل ییها شاخص

در ایرن پرژوهش     مرجع در ایران پراکنده و از برخی جهات نراقص اسرت   یها گروهدربارۀ  ها داده ازآنجاکه. آورد

ايردممکن بره   ت  و ارجراع بره مبايرث نظرری و تحلیلری      دیگرر و شواهد  ها دادهدادن این  رقرا کنار همکوشیم با می

 .گوییمهای تحقیق پاسخ پرسش

 مرجع یها گروه دربارۀ

مهرم دربرارۀ    ندارد  اما ضروری است به چنرد نکترة  هرچند این گزارش به چارچوب نظری به معنای مصطلح نیازی 

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

شناس آمریکایی  با ن  جامعههای مرجع با ارجاع به کتاب قدیمی رابرت مرتوشناختی دربارۀ گروهمعموالً بحث جامعه

شناختی است (. این کتاب از معدود آثار جامعه1968شود )مرتون  آراز می «نظریة اجتماعی و ساختار اجتماعی»عنوان 

گروه عضویت به عنوان »های مرجع  که به تفصیل دربارۀ مفهوم گروه مرجع و مفاهیم مرتبط با آن  تئوری رفتار گروه

   رابطّ میان گروه مرجع با تحرک اجتماعی و... بحث کرده است.«های مرجع چندگانهگروه»  «گروه مرجع

شناسان بعدی توجه زیادی به خود جلب نکرد. یك دلیرل آن  به ررم مبايث مرتون  مفهوم گروه مرجع در میان جامعه

مرجع چه کارکردی دارنرد؟  های ابهام دربارۀ کارکردهای این مفهوم بود. پرسش هموارهِ مهم این بوده است که گروه

ی مرجع همچون معیاری بررای ارزیراب   گاارند؟ از دید بروس کوئن گروهثیر میأگونه و به چه میزان بر کنشگران تو چ

کنرد  ها عمل مری های ذهنی و فیزیکی و هنجارها و ارزشها و مهارتکنشگران از خودشان در اموری همچون توانایی

دادن به معیارهای ارزیرابی کنشرگران از   دسته از محققان اهمیت گروه مرجع در شکل (. از نظر این138: 1370 )کوئن 

کننرد و دربرارۀ   های مرجع  خودشان و دیگران را ارزیرابی مری  ثیر گروهأو از دیگران است. کنشگران تحت ت خودشان

هرای مرجرع برر    هکننرد. گررو   شکست خودشان یا دیگران قضراوت مری   هایشان و موفقیت واهمیت یا ارزشمندی کنش

های مرجرع  شناسان گروهاز دید برخی جامعه گاراند. در مجموعثیر میأرفتارهای روزمرۀ کنشگران ت سبك زندگی و

 ثرند.ؤزتولید اجتماعی به اشکال مختلف مپایری و بااز این نظر اهمیت دارند که در فرایند جامعه

 گروه غیرعضویت وگروه عضویت 

کنشگری کره   مثالًخا کند. را اَ شیها لئادیابسیار محتمل است که فرد از گروهی که عضو آن است الگوها و  طبعاً

و الگوهرای يراکم در ایرن     هرا ارزش ریتأث محتمل است که تحت  تبال قرار داردهواداران فو های اجتماعیِدر شبکه

هرای ایرن   ای از ارزشيرفره  نظرر  از ايتمراالً   درگیر است یدانشگاهگیرد و کنشگر دیگری که در میدان فضا قرار 

ياوی این ایده است که کنشرگران ممکرن اسرت در برخری      يال نیدرعشود. اما مفهوم گروه مرجع می متأثرمیدان 

  نیستند. ها آنهایی را بپایرند که عضو ها و رفتارهایشان مرجعیت گروهارزش
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دلیرل   ای کره فررد بره   های يرفره یا انجمن هایی مانند خانوادههر دو شکل گروه مرجع اهمیت دارند  چه گروه طبیعتاً

هایی مانند هنرمندان و ورزشکاران که بره شرکل عرام و فراترر از گرروه      پایرد و چه گروهثیر میأها ت عضویت از آن

مفهروم گرروه مرجرع    » نویسد: می( 1384زاده ) رجبايمد چنانکه نهند. عضویت بر رفتار کنشگران اجتماعی اثر می

فررد از گرروه و جامعره را محردود بره گرروه        یریرپرا یتأثسازد که بررخالف دیردگاهی کره    این نکته را برجسته می

کند؛ در برابر همنوایی اجتماعی کره داللرت برر    می دیتأکفرد از گروه ریرعضویت  یریرپایتأثکند  بر عضویت می

هررای هرا و هنجارهررای گرروه عضرویت دارد  گرروه مرجرع داللررت برر همنروایی برا گرروه         ارزشسرازگاری فررد برا    

هایی چرون بیگرانگی اجتمراعی    ریرعضویت دارد که اگر به این همنوایی از منظر گروه عضویت بنگریم  با برچسب

پایری سازمانی ه جامعهگروه عضویت  که از آن ب پایری در ظر با همین نگاه  در برابر جامعهشود. در تناشناخته می

خراطر پیونردی کره برا مفهروم چرارچوب        به اگرچهگروه مرجع  شود.  پایری پیشگیرانه یاد میشود  از جامعهیاد می

دار این اصرطال  اسرت  هرم بررای گرروه عضرویت و هرم گرروه ریرعضرویت          آن  وام« مرجع بودن»دارد و ارجاع 

اشاره بره گرروه ریرعضرویت     بیشتر در  آن ةشناسانکند  اهمیت جامعهشاره میکه مرتن اطور همانرود  اما میکار هب

 (.1384  زاده رجب) «گیرداستفاده قرار میلت به ارجاع به ریرگروه عضو موردجهت بیشتر برای دال همین است. به

ه مرجرع  های مرجع به دو قسم گررو بندی گروههای مرجع وجود دارد  مثالً ردههای دیگری هم از گروهشناسیسنخ

دادن بره  لی در ارزیابی رفتار گاشتة کنشگران سهیم است و دومی در شرکل ای و گروه مرجع هنجاری که اوّمقایسه

 ها استفادۀ زیادی نکرده است.شناسی(. گزارش ياضر از این سنخ1382 رفتار يال یا آیندۀ آنان )نك به انتظاری 

ضررورت توجره بره ایرن       های مرجع در ایران آموختنی استگروهرسد آنچه از این نوع مبايث در تحلیل مینظر به

گاارند. این نکتره در  های مرجع در سطو  مختلف بر ذهنیت و رفتار کنشگران اجتماعی اثر مینکته است که گروه

 های مرجع در ایرران عمومراً  سویه از گروه های یكزیرا تحلیل  های مرجع در ایران مهم استتحلیل وضعیت گروه

 ها را نادیده گرفته است. تنیدگی این گروهچیدگی و درهمپی

 های مرجعتنوع و تکثر گروه

 در افرراد  امرروزه . نرد متعدد متکثرر و های مرجع گروهباید به این واقعیت نیز توجه کرد که   ادشدهیدر کنار مبايث 

 اهمیرت و جایگراه همرة    اما پایرند.می ریتأثیا از چند گروه  اند یاجتماع گروه چند عضو زمانهم اجتماعی  زندگی

 ةواسرط  بره  هرا  بعضری از گرروه  کنشگران اجتماعی بره  ترتیب که  فرد به یك میزان نیست. بدین برایهای مرجع گروه

ا ه. این گروهکنندايساس نزدیکی بیشتری می  گاارند میش که در اختیار و منافعی دهند یا منابع می اوهویتی که به 

در مرجرع  هرای   گرروه دیگرر از  برخی  در مقابل  .دندار تریفزون تیمرجع عبارتی بیشتر و به برای کنشگران اهمیت

 هرای گرروه  جرز   عبرارتی  بره  و ندارد ها آنبه  چندانی خاطر تعلقفرد  رند ودا زندگی کنشگران سهم و نقش کمتری

  د.نآیفرد به يساب می و ثانوی فرعی مرجع
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ها محدود به موارد خا  و اندک و مرجعیت گروهتند تنوع و تکثر امروزه را نداش های مرجع گروهدر گاشته 

 شرده و هرای مرجرع اضرافه     برر کیفیرت و کمیرت گرروه      پیچیرده و مردرن   ةسنتی بره جامعر   عةاز جامبود. اما با گاار 

مرجرع  هرای   گرروه برا   در جامعرة کنرونی   تروان گفرت  مری   به سرخن دیگرر  . دنشو می خلق یجدیدهای مرجع  گروه

 های اخیرسالدر  ژهیو بهدارند   یهای مرجع متعدد ای افراد گروه در هر يوزه که یا گونه به  مواجه هستیم 1چندگانه

تنوع  نیز مرجع های  گروهاندتنوع یافتههای عمل و تفکر  ها و ارتباطات و يوزه آمده و گروه که تکثر اجتماعی پیش

 (.  1385)هاشمی   استبیشتری پیداکرده 

ن معناست که گاه ممکن است کنشگران در معرر  الگوهرا و منرابع    ه آهای مرجع باین تنوع و تکثر در گروه

فرد در یك زیرا  شود.نمی منحصریك گروه  به صرفاً کنشگران اجتماعی بنابراین گروه مرجعِمتعار  قرار گیرند. 

 ممکرن اسرت  يتری   .درآیرد  هرا  آنیرا بره عضرویت     داشته باشرد های مرجع گرایش زمان ممکن است به انواع گروه

 توانرد منجرر بره   هرا مری  برخری زمینره  در  مسئلهاین  دهد که خرنیز  یا مخالف متقاطع های مرجعِرایش فرد به گروهگ

اما منطقاً این  رود شدن پیش می در دنیای امروز رو به تخصصی  عیتمرجگرچه  به سخن دیگر  شود.تعار  هویتی 

ها هایی بین ارزشگاه ممکن است این چند مرجع بودن  اختالف و تعار . فکر نیستند سو و همهم های متنوعْگروه

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

 های مرجعموقعیت گروه زیوخ افتتحوالت اجتماعی و 

هرای مرجرع و   جایگراه گرروه   رییر تغانقالب ارتباطی و تغییر توازن اجتماعی و سیاسری در    شناختیتحوالت جمعیت

 مرؤثر در کنار سازوکارهای اجتماعی عرام و   يال نیدرعبوده است. اما  مؤثر ها آنبرآمدن یا افول موقعیت اجتماعی 

-تنروع در گرروه   شراهد  و فرهنگیها و عالئق اجتماعی به تکثر نسبی هویت   باتوجههای مرجع بر تغییر جایگاه گروه

هرای مرجرع   . البته يتی اگر با استناد به شواهد تجربی بتروان نشران داد مردعای تنروع نسربی گرروه      هستیمهای مرجع 

« ماندن مرجع»و « شدن مرجع»این واقعیت که برای  ازجملهدرست است  باز هم این نافی روندهای مشترک نیست؛ 

بایرد توجره داشرت کره تغییرر      ای شدن فرهنگ و جامعه ترن سرپرد.   اتی همچون رسانهدر جامعة امروز باید به اقتضائ

سنتی هم پایرفته شده است و آنران   اصطال  بههای مرجع های مرجع از سوی گروهمناسبات میان کنشگران و گروه

نماننرد. یرك نمونره     اند که از قافلره عقرب  اند و کوشیدهتوجه نشان داده« آفرینیمرجعیت»نیز به این الگوهای جدید 

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

 های گسترده  فراهم شدن زمینة نقرد و گفتگرو  توسرعة   ترسیهای مرجع  ارتباطات دوسویه و دستنوع گروه رو نیازا

هرای   در گرروه  تغییرر و تحرول   بهشرایط جدیدی را ایجاد کرده که  امروز ما های مدرن در جامعةسانهارتباطات و ظهور ر

 بريسرب و  نیسرت هرای مرجرع ثابرت    گرروه اجتمراعی  . بنرابراین جایگراه   منجر شده استهای جدید مرجع و ظهور گروه

زمانی دیگر مرجعیرت     امااند مواجهبا اقبال و ارجاع زیادی هایی   در دورهها آنبرخی از  کند.تحوالت اجتماعی تغییر می

                                                           
1. Multi reference group   
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هایی مانندد روادانیون و   گروه مرجعیت فکریجایگاه اجتماعی و   نمونه عنوان بهرود. می میانیا از  ابدی یمها کاهش آن

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

سدیر مرجعیدت   رسدد  مدی نظر بده  در همدی  اداراو ،  به خود اختصاص دهندد.  را  اجتماعی سهم بیشتری از مرجعیت

نخبگدان سیاسدی و   دانشدگاهیان،  روادانیون،   پیشدی  مانندد  هدای مرجدع    گدروه از شدته  ذگ ةدر یکی دو دهد  اجتماعی

   است. بوده تغییر ای دراال های رسانه رزشکاران و اهرهپسندتر مانند هنرمندان و و سمت نخبگان عوام روشنفکران به

 منفی یا گروه مرجع مثبت

( تفکیکی 2002ای از دو محقق به نام رایان و سیوارال )( با استناد به مقاله1382جمله انتظاری  برخی متون داخلی )از

مرن  »بندی گروه مرجع مثبرت گروهری اسرت کره:     اند. مطابق این تقسیممیان دو گروه مرجع مثبت و منفی قائل شده

مرور مقالرة رایران و   «. اش باشمم شبیههخوامن نمی»و گروه مرجع منفی گروهی است که « اش باشمشبیهخواهم می

است. استفاده از  « گیری اخالقیتصمیم»های پژوهشی تجربی دربارۀ دهد که این مقاله گزارش یافتهسیوارال نشان می

د. اما توجه به ایرن مقروالت در تحلیرل کرالن     مقوالت گروه مرجع مثبت و منفی در متن ياضر کارکرد زیادی ندار

 دهد.های سیاسی و هویتی پیوند میاجتماعی از این نظر نسبتاً اهمیت دارد که مفهوم گروه مرجع را به زمینه

یرانری و تناقضرات ایرن جامعره را درنظررآوریم  توجره بره مفهروم         های جامعة ااگر تحوالت چنددهة اخیر و شکاف

هرای مرجرع صررفاً    توان گفت تمایز میان انواع گروهمی تواند جالب باشد. در کلّ منفی می های مرجع مثبت و گروه

هرای هنجراری    توانرد دارای کارکردهرای مختلرف گرروه    می هارو هر یك از گروه ره است. ازاینتحلیلی چند متغی

یر برومی  مثبرت   ی  بومی یا رتواند گروه عضویتی یا ریرعضویتضمن اینکه می  ای  اخالقی و اطالعاتی باشدایسهمق

 یا منفی نیز باشد.

 انگیزبر؛ گروه مرجع جدید و مناقشههاسلبریتی

 ژهیو بهف اجتماعی و سیاسی ها در موضوعات و مسائل مختليضور و نقش سلبریتیامروز   «شدۀایرسانه»در دنیای 

ارتباطات  ها و گستردگی دامنةنولوییك رسانهتک ةتوسع  در این میانو بررسی است.  تأمل شایستة اخیرهای در سال

 ژهیر و بره ها و ها در رسانهسلبریتی گستردۀنگ و رپر يضور داشته و توجه  بلی نقشی انکارناپایر و قاساز در سلبریتی

معتقرد اسرت   مور کش. ایجاد کرده استرا  ها آن یرگااریتأثبیشتر دیده شدن و در برخی موارد فضای مجازی بستر 

 شوند  امروزه از پرس پررده بره صرحنة     هایی که در دورانی دیگر ممکن بود فاقد لیاقت توجه شناخته شخصیت همة»

ظراهر    کردنرد  هرا  آنآنچه . انداند و در برخی موارد بدون داشتن هیچ چیز خاصی شهرت جهانی یافتههمگانی آمده

ها آگهی شود  روزنامهها نفر فرستاده میرای میلیونهای اینترنتی بتلویزیون و سایت وسیلة به ها آنشدن بود  تصاویر 

 (. 66: 1395)کشمور   «کنندرا تکرار می ها آنها تفکرات را ثبت و مجله ها آن

هرا را  سلبریتی  مرجعیت فرهنگی 1397سال  جامعه درترین مسائل مهم شر در  ایران یپژوه ندهیآدر گزارش 

چنردانی در   تراریخی  مسرائل سرابقة   ایرن »نویسرد:  کند و مری کشور معرفی میظهور  ترین عوامل دريالیکی از مهم
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و  باره كی د ولی قابلیت رشدرسيتی به یك سال نیز نمی ها آنهای گاشته ندارند. عمر اهمیت یافتن برخی از  سال

بشروند  ناگهران تبردیل بره یکری از مسرائل اصرلی کشرور        هرا  با اثرگااری بر سایر يوزه توانند ناگهانی را دارند و می

 (.  17: 1397بان   )آینده

هررای اخیررر موردتوجرره پژوهشررگران و ر طررول سررالاز مررواردی اسررت کرره د سررلبریتی و مرجعیررت و جایگرراه آنرران 

فرد در نامی یا بدنامی به یك دادن خوش ( سلبریتی را نسبت2001ست. روجك )پردازان این يوزه قرار گرفته ا نظریه

نرام و  (. او معتقد است این امکان  فقط برای افرراد خروش  10: 2001کند )روجك  عمومی جامعه تعریف می ةعرص

 توانند به جایگاه سلبریتی دست یابند. بلکه افراد بدنام و ناهنجار نیز می  موفق فراهم نیست

انتخابرات    مختلف نظیرر  و سیاسی های اجتماعیها در عرصهعمومی سلبریتی و فعالیت يضورشدن  پررنگبا 

  کرمانشراه  های خا  مثل زلزلرة در موقعیتپرهیاهوی آنان  نقشو  خیرخواهانه هایهای اجتماعی و فعالیت جنبش

 هرا شرهرت سرلبریتی   ازآنجاکره  .مهم مطر  شده است سؤالیك  عنوان به مخاطبان بر ها آن یرگااریتأث مرجعیت و

فرهنرگ  »گررایش مخاطبران بره     توان نتیجه گرفت که میرزان مخاطبان است  مییا بازشناسی ِ دأییتوابسته به  شدت به

گرروه هنرمنردان و   ما در این گرزارش بره توصریف مرجعیرت دو      .  نقش مهمی در تداوم این فرهنگ دارد«سلبریتی

سرلبریتی شرناخته    عنروان  بهعمومی  در عرصة ها آنبه گسترۀ مخاطبان و نوع يضور و فعالیت  ورزشکاران که باتوجه

 خواهیم پرداخت.  شوندمی

هرای مرجرع و ظهرور اقسرام مختلرف      معمروالً از تنروع در گرروه   هرچند باید این نکته را هم یادآوری کنیم که 

برر ایرن نظرنرد کره فرهنرگ در جهران        متعلق به رویکرد انتقادی برخی نویسندگانِشود  اما سلبریتی سخن گفته می

هرای برازار   گرردان اصرلی ارزش  در ورای تنوع و تکثر ظاهری  صحنه ای به خود گرفته که عمالًمعاصر چنان چهره

 . است شدن فرهنگ دامن زده است که به روندهایی چون سلبریتیزه

 یشناس روش

طری دو دهرة اخیرر تردوین شرده اسرت.        شرده  انجرام هرای ملّری   های پیمایشمند یافتهاین گزارش بر مبنای مرور نظام

های مرجع انجام شرده باشرد    مشخص با موضوع گروهطور بهمحور که های دادهها و پژوهشتعداد پیمایش متأسفانه

نمونه  پیمرایش   عنوان بههای خاصی مانند جوانان است. ها نیز تمرکزشان بیشتر بر گروهبسیار کم است و این پژوهش

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

هرای   هایی نیز دربارۀ اعتماد نسربت بره گرروه   اند  یافتهمطالعة وضعیت عمومی و اجتماعی کشور طرايی و اجرا شده

هرای اجتمراعی و   پیمرایش  گونره  نیهمر شده در این گزارش از  های ارائهتوان یافت. بخش زیادی از یافتهمختلف می

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

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

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

 (1386ی؛ بخش توانو 

 1396وضعیت فرهنگی  اخالقی و اجتماعی ایرانیان؛  -

 1398الگوهای مرجعیت فرهنگی ؛  -

 1387های مرجع جوانان؛ گروه -

 (.1400لغایت  1383های نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایسپا )از سال گزارش -



 هاتحلیل یافته

  انرد های مرجرع پرداختره  مشخص به بحث گروهطور بهکه هایی پیمایششمار   ور باال اشاره شدکه در سططور همان

 ومبتنری برر چرارچوب مفهرومی مشرخص       ایهر پژوهشدر قالب مرجع  هایگروه مطالعة گرید عبارت به. زیاد نیست

سرابقة    قررار گیررد  و اقشرار   های اجتماعیکه مبنای ارزیابی جایگاه اجتماعی برخی از گروه ییها مؤلفه دربردارندۀ

معرف وضعیت اجتماعی و مرجعیرت   دقیقطور به در این گزارش مورداشارههای یافتهاساس  . برهمین1چندانی ندارد

بیرانگر جایگراه    سرنجند کره لزومراً   های مرجرع را مری  ها مقولة اعتماد به گروهبیشتر این داده. ندهای جامعه نیستگروه

های یافته  2های مختلف اجتماعیدر بحث مربوط به اعتماد به گروهها نیست. اجتماعی و میزان اثرگااری این گروه

  معلمان که دهدنشان می 1381و  1379در سال  های ایرانیانها و نگرشی ارزشش ملّدو موج پیمای از آمده دست به

هرای  گرروه  اند و از این يیثپاسخگویان را به خود اختصا  داده بیشترین میزان اعتمادو پزشکان استادان دانشگاه 

هرای  مرردم بره گرروه    اعتمراد  کاهشری  روندبیانگر   پیمایش این دوی هاداده اند. مقایسةماعی مطلوب مردم بودهاجت

 هرا نگراران( در سرایر گرروه   هرا و روزنامره  است و جز در چند مورد )کسبه  نیروی انتظامی  ارتشی اجتماعی مختلف

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

بروده   توجره  قابرل طری دو سرال    انآنر مردم به کاهش اعتماد  سرعتاند اما سه گروه معتمد و مطلوب افراد بوده جز 

هایی باشد که در آن زمان بر سر عملکرد پزشکان شکل گرفته برود.  تواند ناشی از جنجالاین موضوع البته میاست. 

 ده باشد.ی تغییر کرشاید امروز و پس از پاندمی کرونا این روند تايدّ

  ایرن دو گرروه   اعتمراد بره    مقایسرة  .اسرت  بروده  متوسط يدّ درنیز  هنرمندان و ورزشکاران گروهدو اعتماد به 

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

اعتمراد بره    میرزان  .داشرته اسرت  هنرمنردان   ازجملره هرای مشرابه   نسبت به گروهکمتری  افولنوسان و  اجرای پیمایش

 .رسیده است1381رصد در سال د47به  1379در سال  درصد50از  هدو سال ةفاصلاین هنرمندان در 

 

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

 توجهی به این مفهوم است.ازجمله دالیل بی

 صورت جداگانه ارائه شده است. ها بهماکور  یکسان نیست  در برخی موارد یافته 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

 49.3 51.0 کارگران

 47.7 50.5 هنرمندان

 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 گروههای ملّدر دیگر پیمایش

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

اجتمراعی   ی سرمایةدر چهار پیمایش ملّشده  سنجیدهموارد مشترک  2کند. در جدول آهنگ تغییرات را محدود می

نیرز   اجتمراعی  ی سررمایة ملّر هرای  از پیمایش آمده دست بههای یافته در .1شده است ارائه 1397تا  1384های طی سال

 نیبراوجودا  .اسرت  مشراهده  قابرل  سیر و روند کاهشری اعتمراد    های ایرانیانها و نگرشموج پیمایش ارزشمانند دو 

نسربت بره دیگرر     شریب تنردتری را در کراهش اعتمراد    هنرمندان  ورزشکاران و رويانیون  ازجملهها برخی از گروه

 یافترة  اسراس بر) 80 و اوایل دهة 70 اواخر دهة دانشگاه که در تادانمعلمان و اس اینبر عالوه. اندها تجربه کردهگروه

                                                           
که با مدیریت علمی میرطاهر موسوی و توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شده اسرت  سره پیمرایش دیگرر در      1386شده در سال  . به ریر از پیمایش انجام1

 موج سوم( انجام شده است.  فواصل زمانی نامنظم به سفارش وزارت کشور و با مدیریت علمی آقایان رالمرضا رفاری )موج اوّل و دوم( و رضا صفری شالی )
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دوسوم جامعه را به خرود جلرب کررده بودنرد  در سرال       بیش ازاعتماد  ( ها ها 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

تروان در  هنرمندان و ورزشکاران را نیز میاجتماعی   های سرمایةهای مختلف پیمایشبه موج باتوجه طور نیهم

ن طری يردود ده سرال از    ورزشرکارا که اعتماد بره   یا گونه به  هایی با کاهش اعتماد با شیب تند قرار دادگروه دستة

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

ترری در  یای از روندهای کلّر های يرفهکاهش اعتماد به بیشتر گروه. است توجه قابلاست 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 اساتید دانشگاه

 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: )

( 1397لغایرت   1379طی نزدیك بره دو دهره )   باید گفت شده انجامهای پیمایش اساسبر  کهآن توجه قابل نکتة

 پزشرکان منزلرت  هرچند اند. ها را يفظ کردهجایگاه معتمدترین گروه دانشگاه و پزشکان تادانسه گروه معلمان  اس

سره گرروه    ایرن سره گرروه در میران    بیشتری را به خود دیده اسرت امرا کماکران     فرازوفرود نسبت به دو گروه دیگر 

رود در یکری دو سرال اخیرر    ايتمرال مری   گفته شد تر شیپچنانکه . قرار دارندمردم تر بگوییم معتمد یا دقیقمطلوب 

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

  از عنوان قضات و وکال استفاده شده است. 1384. در سال 2
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از  هرا  آنبره  میرزان اعتمراد   میت فعالیت و عملکرد پزشرکان   هيساسیت و ا ها بررسانه دیتأکبه شیوع کرونا و  باتوجه

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

 

 
 نمایش روند تغییرات اعتماد به سه گروه مطلو : 1 نمودار
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 تغییرات اعتماد به هنرمندان و ورزشکاراننمایش روند : 2 نمودار

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

در میان زنران و مرردان   معلمان  اساتید دانشگاه و پزشکان اعتماد به دهد. را نشان می یتوجه قابلنیز نکات  پزشکان(

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

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

. دهرد نشران مری  را تفراوت معنراداری    در میان افراد برا سرنین مختلرف    یادشدهاعتماد به سه گروه بررسی لیکن 

هرای  گرروه    نسربت بره دیگرر   (سال 29تا  18)افراد در گروه سنی    جوانان1382در سال  شده انجامپیمایش  براساس

  این روند هستیمشاهد معکوس شدن  90 بعدی در دهة هایپیمایشاما در  اند.بیشتری داشته سنی به پزشکان اعتماد

سره  بره   سرال انیماعتمراد سرالمندان و افرراد      97و  93 هایدر سال اجتماعی ی سرمایةملّ هایپیمایش براساسچنانکه 

معلمران  اسراتید   سره گرروه   بره  اعتمراد   افرراد   با کاهش سرن  درواقعاست.  بودهنسبت به جوانان بیشتر  یادشدهگروه 

  کرده است.نزولی پیدا  سیر دانشگاه و پزشکان

که اعتماد بره پزشرکان در میران افرراد      یا گونه به شود مشاهده مینیز  های فعالیتی مختلفاین تفاوت در گروه

 بیشرتری اعتمراد  ن روستا ادیگر شهرنشینان نسبت به ساکن یسواز. استدار و بازنشسته نسبت به افراد شارل بیشتر خانه

و  بیشتری به هنرمندانماد مردان نسبت به زنان اعتدهد ها نشان میمرور یافتهفزون بر این   دارند.به سه گروه ماکور 

سنی مختلرف وجرود   های گرچه تفاوت معناداری در خصو  اعتماد به هنرمندان در میان گروه دارند. ورزشکاران

 بیشتر است.  افراد در سنین باالترجوانان نسبت به  به ورزشکاران در میان میزان اعتماداما   ندارد

                                                           
 شناختی آورده نشده است. ها  جداول تقاطعی ارتباط سؤال و متغییرهای جمعیتهای پیمایشهای منتشرشده از یافته. در برخی از گزارش1
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 هنرمندان ورزشکاران
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یکدیگر تفاوت دارد. گرچه افرراد شرارل    فعالیتی مختلف نیز باهای ورزشکاران در گروهبه هنرمندان و اعتماد 

 کرامالً و بازنشسته نسبت به دیگر افراد  اعتماد کمتری به هنرمندان دارند اما در خصو  ورزشرکاران ایرن موضروع    

 دهنرد ترا  اعتماد بیشرتری نشران مری   و بازنشسته نسبت به ورزشکاران    محصلافراد شارل مجموع درکند. می تفاوت

ایرن در   دارنرد. به هنرمنردان و ورزشرکاران   بیشتری  اعتمادینان نسبت به افراد شهری نشهمچنین روستا ؛دارافراد خانه

 یکسان است. شیوب کمهای تحصیلی مختلف که اعتماد به هنرمندان و ورزشکاران در میان گروه است یيال

 نمونره   عنروان تفاوتی سنجیده شده اسرت. بره  مهای اجتماعی به شکل اعتماد به گروه ةمسئلها در برخی پیمایش

يدود نیمی از  شده انجام 1387که در سال  «های مرجع جوانان ایرانگروه»ی های مربوط به پیمایش ملّیافته اساسبر

برا   «برای راهنمرایی و کسرب اطالعرات صرحیح در خصرو  مشرکالت      »اند: کردهدرصد( اظهار 53.2پاسخگویان )

اعتمراد  و مشراوران را در ایرن زمینره مورد    معلمران  نیرز درصد( 35.4) سوم كیيدود  .کنند والدین خود مشورت می

هرا و مجرالت   درصد  کتراب 13.4ها و مراجع دینی درصد(  کتاب17.9شخصی ) اند. استفاده از فکر و تجربةدانسته

اطالعرات در  بررای کسرب   »جوانران   هرای مروردنظر  دیگر گزینره درصد 9.5ها رسانه تیدرنهادرصد و 12تخصصی 

 اند.  بوده «خصو  مشکالت

 های مرجع و مسائل سیاسیگروه

در آفرینری  این نقرش  اما اند متنوع نقش آفریده یها به شکلو مختلف  انتخاباتهرچند ورزشکاران و هنرمندان در 

سرهم    مرردم و محققران   برخری    چنانکهبود توجه قابلپررنگ و  1396و  1392های انتخابات ریاست جمهوری سال

از انرد.  سراز ارزیرابی کررده   جریران  با کمی ارراقو  مؤثردادن به رفتار انتخاباتی مردم  وسو سمتدر این دو گروه را 

 های اجتماعی برخی هنرمندان و ورزشرکاران پرطرفردار در   رفتار و کنشاجتماعی و اخالقی نیز  یگاار ارزشمنظر 

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

هرا  ی اعتمراد بره ایرن گرروه    کلّر  صرورت  به های آن اشاره شدی که در سطور باال به یافتههای ملّدر اکثر پیمایش

از شرهروندان براالی   هرای ایرانیران   هرا و نگررش  ی ارزشملّر  پیمایشدر موج سوم  1394در سال  است.شده  سنجیده

« اسرت؟  ترر مهرم  شرما  یبررا  یگروهر  ای افراد چه نظر یاسیس مهم موضوعات و مسائل در» :پرسیده شده بودسال 18

در براالترین   (درصرد 38.2با ) با اختالف سه برابریترین و مهم عنوان بهدهد خانواده نشان می آمده دست بههای  یافته

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

 موردمطالعره در خصو  مسائل سیاسی بررای پاسرخگویان    ها آنها و افرادی هستند که نظر گروه ازجملهدرصد 11

در  براً یتقردرصرد اسرت و   1هنرمندان و ورزشکاران کمتر از  اهمیت و نظرات که آنجالب  نکتةاست. اهمیت داشته 

اینکره ورزشرکاران و هنرمنردان     رررم  بره رسرد  مری نظر بره  ها دادن یافتهکنار هم قرار اب سطح ممکن است. ترین پایین

 یهرا  کننرده  دنبرال هرای اجتمراعی   یرا در شربکه   در جامعره در میران مرردم طرفرداران     شرده  شناختههای چهره عنوان به

سیاسری و يتری    یرگراار یتأثدربرارۀ  اما  مؤثرندها و رفتارهای مخاطبانشان و بر وجوهی از ارزش دارند یتوجه قابل
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پیگیری اخبار هنرمندان و ورزشکاران و جراابیت  های مختلف مطابق با یافته درواقعاجتماعی آنان نباید ارراق کرد. 

 مرجعیت سیاسی آنان نیست.به معنای الزاماً  «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

 5.0 95.0 دوستان

 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)

دیگرری کره   ی ملّر ی در پیمرایش  اسر یس مهرم  موضوعات و مسائل در پاسخگو یبرا هاگروه ای افراد نظر تیاهم

وجرود  سنجش وجرود یرا عردم    یجا به در این پیمایش پرسش قرار گرفت.مورد مجدداًيدود دو سال بعد انجام شد 

در پیمرایش    کره اسرت   تفاوت دیگر ایرن  .ه استشد سنجیدهمواضع سیاسی  مهم بودناهمیت مواضع سیاسی میزان 

هرای  کره یافتره  طور. همران سنجیده نشرده اسرت  از يیث مرجعیت سیاسی برای کنشگران خانواده اهمیت  1396سال 

درصرد  40بره  اسرت کره البتره     دانیسرف شیر ر و بزرگران دهد بیشترین میزان اهمیت مربوط به نظرات جدول نشان می

هرای بعردی   درصرد( در رده 30درصد( و معلمان )33.6درصد(  اساتید دانشگاه )33.7رسد و علما و رويانیون ) نمی

 موسروم بره سرلبریتی   هرای  مواضع سیاسی گرروه  گفت تواناین اعداد و ارقام می اساسبر یطورکلّ بهگیرند. قرار می

برخی مرردم   عالقه داشتنو يتی  دو گروه هنرمندان و ورزشکاراناخبار و پیگیری  برای مردم اهمیت چندانی ندارد

 ت.نیسهای سیاسی عرصة سیاست و انتخابدر  ها آنبه 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   پاسخ یب 

 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 یاخالق و یفرهنگ تیوضع یملّ شیمایپ: منبع)

)مروج   1394پیمرایش سرال    اسراس بردهرد   های مختلف اجتماعی نشان میدر میان گروه سؤالبررسی این دو 

در خصرو    های ایرانیان( زنان نسبت به مردان و جوانان نسبت به سنین باالتر  نظرر خرانواده  ها و نگرشسوم ارزش

دار و محصل نسبت به افرراد شرارل و بازنشسرته نظرر     مسائل سیاسی برایشان اهمیت بیشتری دارد. همچنین افراد خانه

ا افرزایش تحصریالت  میرزان اهمیرت خرانواده در      بر  و اینکره  انرد تر ارزیابی کردهخانواده را برای مسائل سیاسی مهم

    کند.خصو  موضوعات و مسائل سیاسی کاهش پیدا می

میزان اهمیت بیشتری برای نظر مسرئوالن کشرور در خصرو  موضروعات مهرم       ازدگرسو مردان نسبت به زنان

  این نسبت تغییرر کررده و   (پیمایش وضعیت اخالقی فرهنگی و اجتماعی اساسبر) 1396کشور قائل هستند. در سال 

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

با افزایش سرن و تحصریالت پاسرخگویان اهمیرت اظهرارنظر مسرئوالن در خصرو  مسرائل          1394پیمایش  اساسبر

و سرواد کمترر نظررات     برا سرن  و با تحصیالت باالتر نسربت بره افرراد     افراد سالمند که ینحو به شود  سیاسی بیشتر می

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

کره برا    یا گونره  بره   مربوط به تحصیالت است شودمشاهده میتغییری که  اما  بوده است 1394مسئوالن همانند سال 

 است. یافتهافزایش تحصیالت میزان اهمیت نظر مسئوالن کشور روند کاهشی 

اهمیرت قائرل شردن بررای نظرر      »ر جنسریت در مقولرة   یر ایرانیران  متغی  هرای هرا و نگررش  در پیمایش موج سوم ارزش

 نسربتاً بررای نظرر علمرا و رويرانیون در خصرو  مسرائل سیاسری اهمیرت         مردان و زنان  معناداری ندارد و ریتأث« رويانیون

اجتماعی ایرانیان  شررایط انردکی تغییرر کررده و      اخالقی و  . اما دو سال بعد و در پیمایش وضعیت فرهنگیندیکسانی قائل

ترر   بره سرنین پرایین   دیگر سالمندان نسبت  اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ازسوی برای زنان نسبت به مردان نظر رويانیون

با کاهش سرن پاسرخگویان  شراهد کراهش      و اندتر ارزیابی کردهنظر علما و رويانیون را در خصو  مسائل سیاسی مهم
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کره برا    یا گونره  به  معکوس هستیم تیم. در خصو  تحصیالت  شاهد رابطةاهمیت نظر رويانیون و علما در این زمینه هس

 شود.  رويانیون در خصو  مسائل و موضوعات سیاسی کاسته می افزایش تحصیالت از میزان اهمیت نظر

همچنین مردان نسبت به زنان برای نظرات ورزشکاران در خصو  مسائل سیاسی کشور اهمیت بیشرتری قائرل   

تفراوت معنراداری مشراهده    میزان اهمیت به نظرات هنرمنردان   در میان زنان و مردان در خصو  که یدريالهستند. 

اهمیت بیشتری به نظرات دو گروه هنرمنردان و ورزشرکاران    باالترشود. همچنین جوانان نسبت به افراد در سنین نمی

افراد با تحصیالت باالتر نسربت   که یدريالاهد کاهش میزان اهمیت هستیم. دهند و با افزایش سن پاسخگویان شمی

داننرد.  می به کسانی که تحصیالت کمتری دارند نظرات هنرمندان و ورزشکاران در موضوعات سیاسی را کمتر مهم

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

نظر پاسرخگویان دربرارۀ اظهارنظرهرای سیاسری       انجام شده است 1400که در سال  نیز سینمایی در پیمایش ذائقة

سرنجیده شرده   « مسرائل سیاسری چره نظرری داریرد؟      هنرمندان دربارۀ اظهارنظردر خصو  »هنرمندان در قالب پرسش 

سری هنرمنردان   سیا اظهرارنظر درصد( با 44پاسخگویان ) آن است که نزدیك به نیمی از بیانگر آمده دست به. نتایج است

دربارۀ مسرائل سیاسری را    اظهارنظريق  اساساًبیش از نیمی از پاسخگویان   طیف یسو آندر  که یدريالموافق هستند. 

درصد پاسخگویان بر این باورند که هنرمندان نباید به سیاسرت  27.8 که یطور به 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 بدهند 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 ملّ )پیمایش

هرا در ایرام انتخابرات بررای     به اینکه برخی هنرپیشره  باتوجه»که  ه استتر پرسیده شدمشخصطور بهدر همین پیمایش 

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

درصرد  15.3دیگرر   سیاسری هنرمنردان اهمیتری نردارد. ازسروی     درصرد( موضرع   65.4پاسرخگویان ) یش  برای اکثریت پیما

 های سیاسی هنرمندان در مورد نامزدها در ایام انتخابات ریاست جمهوری برایشان اهمیت دارد.  گیریاند جهت گفته
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 نتخاباتهای سیاسی هنرمندان در ایام اگیریمیزان اهمیت جهت مورددر  افرادنظر : 6 جدول

 درصد  فراوانی میزان اهمیت

 65.4 521 کم

 12.7 679 تايدی

 15.3 446 زیاد

/ نظری ندارمپاسخبی  349 6.5 

 100.0 5339 جمع کل

 (1400 ی ذائقة سینمایی )پیمایش ملّ

کاالیی را دلیل اینکه هنرمندی  به آمده شیپ يال تابه»از پاسخگویان پرسیده شده است:  این پیمایشهمچنین در 

انرد کره   کررده درصرد( اظهرار   90.4در پاسرخ  قاطبرة پاسرخگویان )   «   آن را خریداری کرده باشید؟تبلیغ کرده است

 تبلیغرات تجراری   ه باشرند؛ آن کاال را خریرد   دلیل اینکه هنرمندی کاالیی را تبلیغ کرده است پیش نیامده به يال تابه

 بوده است.  رگااریتأثن درصد پاسخگویا10هنرمندان 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

کره   پرسیده شرد از افراد  انجام شده است 13981در سال در پیمایش دیگری با عنوان الگوهای مرجعیت فرهنگی که

درصرد  83.5يردود   ؟دیر را دنبرال کن  شران کارو  یدمند باشر عالقه ها آنبه 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 اسالمی انجام شده است. 1398. در سال 1
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 شاخص داشت  اهرۀ براساستوزیع پاسخگویان : 8 جدول

شاخص ۀداشت  اهر  درصد فراوانی فراوانی 

 83.5 4175 بله

 16.5 825 خیر

 100.0 5000 جمع کلّ

(1398 )الگوهای مرجعیت فرهنگی   

هرای ایرن   یافتره شران سرنجیده شرده اسرت.     موردعالقره  های شاخصِبه چهره پاسخگویاندر ادامه میزان اعتماد 

هسرتند   منرد  عالقره  هرا  آنهای مشهوری که به به چهره درصد(29.3افراد ) سوم كیدهد نزدیك به پیمایش نشان می

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

 های شاخصاهره: میزان اعتماد به 9ل جدو

 درصد میزان اعتماد

 24.1 کم

 39 تايدودی

 29.3 زیاد

 7.6 پاسخبی /دانمنمی

 100.0 جمع کلّ

 3.06 میانگین

 (1398 های مرجعیت فرهنگی )منبع: الگو

بیرانگر آن اسرت کره هنرمنردان و      هرا . یافتره شرده اسرت   اشراره  هرای شراخص  فعالیرت چهرره   زمینرة به  10در جدول 

هرای مراهبی    سیاسری و چهرره   نخبگران د. نر دار پاسرخگویان های محبروب و شراخص   سزایی در چهرهب سهمورزشکاران 

 گیرد.  افراد قرار می یمند عالقههای بعدی در رده مدلینگفعاالن يوزۀ های علمی و فرهنگی و اینفلوئنسرها و شخصیت
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 های شاخص پاسخگویانفعالیت اهره زمینة: 10 جدول

 عنوان
درصد فراوانی 

هاپاسخ اساسبر  

 اساسبردرصد فراوانی 

نایگوپاسخ  

های هنری چهره  

 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

 26.7 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 دینی چهره

 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 پیامبر اکرم و ائمة  0.88 1.42 

 فرهنگی -های علمی چهره

های علمی جهانیشخصیت  1.44 2.32 

 2.02 1.25 اساتید دانشگاه

های تاریخ ایران باستانشخصیت  0.3 0.44 

های تصویر چهره  

 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 اطالعات ناقص

 160.6 100.0 جمع کلّ
 

 های مرجعرسانه و گروه

هرای مرجرع و    ها برر تکثیرر گرروه    تأثیر رسانه واند تر شدهدسترس متکثر و درها  يضور رسانه ةواسط بههای مرجع گروه

توانند می  اندآورده دست هبه کارکرد و جایگاهی که ب ها نیز باتوجهخود رسانه  از سویی است. انکار رقابلیرها  تغییر آن

هرا  رسانه  وقتی تصور کرد و فرد شخص راگروه مرجع نباید همیشه عبارتی  نقش گروه مرجع را ایفا کنند. به جهاتیاز 

نگررش و رفتارهرای افرراد را     باشرند کره  و بره دنبرال آن    الگو و معیارهایی برای مخاطبان باشرند  در جامعه درصدد ارائة

تلویزیرون  رادیرو  مطبوعرات  نشرریات و     ای اعرم از  هرر رسرانه   رو نیر ازا .کننرد مرجعیت پیدا میقرار دهند  ریتأث تحت

هرای   تکنولرویی ارتباطرات و   ضمن آنکه با توسرعة د. نکنیك گروه مرجع عمل  عنوان بهتوانند می های اجتماعی شبکه

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

 1منابع 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

                                                           
   کشور است. مربوط به کلّ 1400و  1397مربوط به شهر تهران و دو نظرسنجی اخیر  1396تا  1383های نظرسنجی.  1
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از دهرد اسرتفاده   سرنجی ایسرپا نشران مری    رمرکرز افکا توسرط   شرده  انجرام نظرسنجی  موج 9 از آمده دست بههای یافته

طری کررده اسرت. در     روندی نزولی 1400تا  1383عات پاسخگویان از سال الاط بمنبع کس نیتر مهم عنوان به مایصداوس

به دسرت آوردن اطالعرات ذکرر    منبع  نیتر مهم عنوان بهرا  مایصداوس درصد(72.7پاسخگویان ) دوسوميدود  1383سال 

اسرت.   کراهش یافتره  درصرد  42.1بره  انحصراری برودن و فراگیرری آن     با وجود 1400شهریور این میزان در بودند   کرده

رجروع   که یطور به هستیم  صعودی شاهد روندی معکوس و های اینترنتیهای اجتماعی و سایتشبکهدر مورد  آنکه يال

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

 

 
 : نمایش مرجع خبری افراد3ر نمودا

 

۷۲.۷ 

۵۲.۹ 

۴۰.۵ 

۵۲.۲ 
۴۹.۷ 

۵۵.۸ 

۴۷.۷ 

۵۷.۷ 

۴۲.۱ 

۱.۱ 

۲۲.۲ 

۲۲.۱ 

۱۲.۱ 

۱۴.۳ 

۷.۵ ۱۲.۱ 

۵.۳ ۵.۱ 

۱.۶ 
۴.۷ 

۱۰.۱ 

۱۴.۲ 

۱۸.۲ 

۲۵.۹ 

۲۹.۱ ۲۶.۱ 

۴۱.۴ 

۰ 

۱۰ 

۲۰ 

۳۰ 

۴۰ 

۵۰ 

۶۰ 

۷۰ 

۸۰ 

۱۳۸۳ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۴۰۰ 

 (سایت ها و شبکه های اجتماعی)اینترنت  شبکه های ماهواره ای صدا و سیما



 

 گیریبندی و نتیجهجمع

از ابتدا بایرد روشرن کنریم کره      آن  سنجش یِشناخت روشمات 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

توانرد در  هرای اجتمراعی مری   شناخت منزلرت  طرف كیاز های متفاوتی دارد؛این موضوع جنبهکه گفته شد چنان

هرای  لفره مؤ  باشد. چنانکه در نظریة مراکس وبرر  منزلرت و يرزب در کنرار طبقره       مؤثرتحلیل ساختار قدرت اجتماعی 

ن و یابرد کره دیگرران شرأ    سازند. یك گروه منزلتی تنها زمانی موضروعیت مری  بندی اجتماعی را برمیگانة نظام قشر سه

منزلرت آن گرروه و    تعریفی که دیگران از یك گروه منزلتی دارند جایگاه و درواقعجایگاهش را به رسمیت بشناسند. 

هرای مرجرع مررتبط    به مقولرة گرروه   کند. هرچند این موضوع مستقیماًهای منزلتی را مشخص می تمایزش از سایر گروه

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

یا چارچوب داوری عمل  1مرجع این است که همچون یك چارچوب ارجاعترین ویژگی گروه مهم اما اساساً

 ریترأث هرای اجتمراعی   های اجتماعی و داوری افراد دربارۀ امرور و پدیرده  ها و نگرشکند  بدین معنا که بر ارزش می

توانرد در يکرم نروعی الگروی اجتمراعی باشرد کره جوانران برا آن همانندسرازی           گروه مرجع می درواقعد. گاار می

در  مؤثربازیگری  ةمثاب بهیا  ؛گر در رخدادهای اجتماعی و سیاسی عمل کند همچون عنصری بسیجتواند می کنند؛ می

گرروه مرجرع در سرطو  مختلرف     چنانکه پیداسرت    این تعریف ر مبنایهای زندگی معینی ظاهر شود. ببسط سبك

تررین  در عرام  با تسامح ممکرن خواهرد برود. مرثالً     صرفاً ها آنبه برخی از « گروه»یابد که اطالق مصادیق فراوانی می

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

هرای  توان یك گرروه مرجرع کرالن تلقری کررد. امرا در سرطحی متفراوت  کرانون         سزا دارد  این طبقه را میاهمیتی ب

توان گروه مرجع بخشی از هرواداران  کنند را نیز میهای اجتماعی فعالیت میکه در شبکههای ورزشی هواداری تیم

تروان یافرت.   های مرجرع متعرددی مری   های مختلف جامعه  گروهدر سطو  و الیه سان نیبدها به شمار آورد. آن تیم

های جدیرد را بپرایریم     معهدر جا «تفکیك ساختاری»دهد. اگر نظریة یك مفهوم مهم این تنوع را بیشتر توضیح می

                                                           
1. Frame of reference 
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رابطرة افرراد برا     اسراس  و همین مفهوم باید تحلیرل کررد. برراین   های مرجع را نیز در پرت آنگاه رابطة کنشگران با گروه

یرك   یافتره اسرت. مرثالً   های تفکیرك از این سايت هرکدامهای مرجع تابعی از موقعیت متفاوت کنشگران در گروه

وقعری   هرا  آن  اما در انتخابات به نظرر  دممکن است در سبك زندگی خود به هنرمندان چشم بدوز کنشگر اجتماعی

هایی از زندگی روزمره ایرن اعتمراد موضروعیت    اما در پهنه دممکن است اعتماد زیادی به معلمان داشته باش د  یاننه

 هرای مرجرع در سرطو  متفراوت و بره     گرروه  ریترأث ها باید در نظر داشرته باشریم کره    در تحلیل یافته اساس براین نیابد.

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

عنروان گرروه مرجرع 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 شدیافته اساسو بر شودیاد می ها آن

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

دارند و به موقعیت شغلی )درآمدی( و هرم  « موفقیت»برآمده از تصویری است که مردم از  عمدتاًاین پرستیژ اجتماعی 

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

 د جایگاه اجتماعی آنان باشیم.اکنون و پس از پاندمی کرونا منزلت اجتماعی پزشکان بررسی شود  شاهد بهبو

 هرای شرماری از   گیرنرد  امرا مطرابق یافتره    باال قرار مری  ها معلمان در زمرۀ اقشار واجد منزلت اجتماعی نسبتاًمطابق یافته

بریش از هرر چیرز       طبیعتاً«تناقض»( به همین میزان شایع نیست. علت این شدن معلمتمایل به شغل معلمی ) هانظرسنجی

 ییتنهرا  بره اما این  اندها اعتماد شغلی را سنجیدهدر وضعیت شغلی و درآمدی معلمان نهفته است. در این نمونه  پیمایش

هرای پرسرش دربرارۀ اعتمراد     تواند گویای نفوذ اجتماعی این قشر باشد. این نکتره خرود مبرین آن اسرت کره یافتره      نمی

در جامعره باشرد  تصرویری از     هرا  آنهای مرجع و کارکردهرای  نگر وضعیت گروهاجتماعی به مشارل بیش از آنکه بیا

هرای پیمایشری افرول    دلیل است کره در تحلیرل یافتره    همین دهد. شاید بهیت نظم اجتماعی در اختیار محققان قرار میکلّ

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

 های اجتماعی مانند رويانیت به نحوی مستقیم بره تحروالت اجتمراعی و سیاسری     ها یا منزلتجایگاه برخی گروه

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

این به معنای جایگاهی است کره قشرر    تضعیف شده است. طبعاً مستمراًها این جایگاه بدیل داشت. مطابق یافتهبی

 رررم  بره دانیم از آن برخوردار است و نه جایگاه هر فردی که در این لباس است. وگرنه می یطورکلّ بهرويانیت 

از   انرد دهبره خرود اختصرا  دا   هایی از جامعه را بخش یرأکنونی و پیشین که  جمهور سیرئها  هر دو این داده

دهندگان در عرصة انتخابات یبرخی رويانیون در بسیج سیاسی رأ 1396کم تا سال  همین 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

 یگروهر  ایر  افرراد  چه نظر یاسیس مهم موضوعات و مسائل در»پرسیده شده است:  افرادها از در یکی از پیمایش 

بر نتیجة  یرگااریتأثمشارکت در بسیج سیاسی و   های مرجعیکی از کارکردهای گروه «است؟ ترمهم شما یبرا
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اسرت. مسرئوالن   ترین گروه مرجرع در يروزۀ سیاسرت    های این پیمایش  خانواده مهمانتخابات است. مطابق یافته

پاسخگویان مواضع سیاسی بزرگان   های بعدی قرار دارند. در پیمایش دیگریکشور و علما و مراجع در جایگاه

 با هم سازگار نیسرت  ها کامالًاند. نتایج پیمایشسفیدان و پس از آن علما و رويانیون را مهم عنوان کردهو ریش

چرارچوب ارجراع در يروزۀ    » عنروان  بره هرای مرجرع   از گرروه  مکردا  چیهاما در مجموع گواه آن است که اعتبار 

های مرجع در این يوزه نیرز مواجره هسرتیم. در    اعتمادی با تنوع گروهفراگیر نیست و در کنار نوعی بی« سیاست

هرا  منزلرة مالکری بررای ارزیرابی ایرن پاسرخ      توان نتایج انتخابات مجلس و ریاست جمهروری را بره  این مورد  می

رويانیت بره معنرای عرام     ریتأثگرفت. مثالً بسیج سیاسیِ برخی اقشار در انتخابات اخیر بیش از آنکه تحت درنظر

 کلمه باشد  به عملکرد یك گفتمان سیاسی مرتبط است. 

  هرا در يروزۀ عمرومی      نقرش سرلبریتی  1«شردن فرهنرگ و جامعره    سلبریتیزه»اما در سالیان اخیر  با گسترش روند

بلکره قلمروهرایی ماننرد ادبیرات و       ماننرد ورزش و هنرر   هرایی عرصره ود جلب کرده است. نه فقط ها را به خ نگاه

بره  « گرروه مرجرع  »ها در مقام اند. این پرسش که سلبریتیاین روند مصون نمانده ریتأثسیاست و يتی علم هم از 

تروان پاسرخ   ی مری های تجربی تايدّگاارند را با استناد به یافتههایی بر مخاطبان اثر میچه میزان و در چه عرصه

« هرای شاخصری  چهرره »یرا  « چهره»اند که به درصد پاسخگویان اظهار کرده83ها  يدود داد. مطابق یکی از یافته

درصرد پاسرخگویان اعتمراد خرود بره      30کنند. جالرب آنکره تنهرا کمترر از     عالقه دارند و کارهایشان را دنبال می

های دیگرر نیرز بخرش اعظرم پاسرخگویان      اند. در پیمایشاعالم کرده« زیاد»شان را های شاخص یا محبوب چهره

ارزشی برای دیدگاه و مواضرع هنرمنردان قائرل      های سیاسیگیریاند که در انتخابات یا سایر تصمیماظهار کرده

ش را مطرر   توان این پرسر اند. میاعتنایی به تبلیغات تجاری هنرمندان سخن گفتهنیستند. پاسخگویان يتی از بی

کننرد  چطرور   هرای اجتمراعی دنبرال مری    ها نفر در شربکه به آنکه برخی از این هنرمندان را میلیون کرد که باتوجه

تروان  نمری  داشت که لزوماًگویند؟ در وهلة اول باید درنظرسخن می ها آن ریتأث ها از عدمپاسخگویان در پیمایش

ها و فراترر از زمران و مکران    را در همة يوزه مخاطبانشانها و سلبریتیای عام دست یافت که رابطة میان به قاعده

تجربة انتخابات مختلف مجلس و شورای شهر و ریاست جمهوری   در قلمرو سیاست نمونه عنوانتوضیح دهد. به

  دهرد کره هرر زمران شرور و هیجران سیاسری برر فضرای انتخابرات يراکم اسرت            تاکنون نشران مری   1376از سال 

انرد  امرا در فضرای    بروده  مؤثراند و نه بر نحوۀ انتخاب مردم چندان داشته شدن انتخابنه بختی برای  ورزشکاران

هرا  تروان پرایرفت کره سرلبریتی    بردل شروند. بنرابراین مری     یمؤثرتوانند به بازیگران آلود آنان میسیاسی رخوت

. شراید  2سیاسرت برخروردار نیسرتند    تروجهی در يروزۀ  قابرل  یرگااریتأثعنوان 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. مثالً اینکه آنان به. البته برخی محققان در ررب برای سلبریتی2

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

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

اصرطال  چقردر   و بره  مؤثرنرد هرا چقردر   های دیگر سلبریتیعرصهدر این پرسش هم جای بررسی دارد که 

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

های پیمایشری امکران ارزیرابی دقیرق ایرن موضروع را فرراهم        های زندگی خاصی است. یافتهیك معنا سبك و به

های اجتماعی دنبرال  های ورزشی و هنری را در شبکهکه سلبریتی افرادی توجهقابل شمار سو كیکنند. اما از نمی

های پیمایشی گواه آن است که این افراد در زندگی روزمرۀ مردم بره شرکلی   دیگر برخی یافته سویکنند و ازمی

 هرا نباشرند زیررا ايتمراالً    سلبریتی ریتأثهای مناسبی برای ارزیابی های پیمایشی سنجه پررنگ ياضرند. شاید یافته

وقروف ندارنرد. امرا     کامالًدهد و پاسخگویان به آن شکل ناخودآگاه رخ میبه یرگااریتأثبسیاری از وجوه این 

 مشرکالت اقتصرادی از   رررم  بره تروجهی از پاسرخگویان   ها بخش قابلاین واقعیت که در بسیاری از پیمایش مثالً

تواند نشانة آشنایی پاسرخگویان برا چنرین سربکی از زنردگی و پرایرش آن       کنند میدفاع می« زندگی الکچری»

جلروه   عوامرل عرادی   ازجملره هرای محبروب   عنوان چهرره باشد. نمایش سبك زندگی هنرمندان و ورزشکاران به

آیرد. بنرابراین شراید در تحلیرل اهمیرت و      زندگی لروکس و الکچرری بره شرمار مری      شدنِو مطلوب تلقی کردن

توان را نمی یرگااریتأثباشد  اما اصل این  شده ارراقهنرمندان و ورزشکاران بر جامعه در مواردی  یرگااریتأث

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

 توان نتیجره  ع دیگر میهای مرجافول جایگاه گروه ازرجعیت سیاسی کنشگران و نیز از اهمیت نهاد خانواده در م

رجرع ریرعضرویت   هرای م هرای مرجرعِ عضرویت از گرروه    قل در موضوعات سیاسی اکنون گروهگرفت که يدا

های مرجرع ریرعضرویت کاسرته شرده     باشد که بگوییم از اهمیت گروه اینتر اند. شاید دقیق اهمیت بیشتری یافته

افرراد در   یدهر  یرأها میزان مشارکت و الگروی  است. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بنا به نتایج نظرسنجی

معنای آن باشرد کره   تواند بههای گاشته ثبات بیشتری داشت. این میبه انتخابات در قیاس با دوره منتهی چند ماهِ

م چندانی در تصمی ریتأث خا   یك نامزداز  ها آنيمایت های مرجع پیشین و يمایت و عدمگیری گروه موضع

نتیجه گرفت که در سرالیان اخیرر در عرصرة     اطیباايتهای موجود باید به داده شهروندان نداشته است. البته باتوجه

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

در  بره شرکل نسربی و صررفاً     افرول باید توجه داشت این  ضمن آن کهدر مقایسه با گاشته کاسته شده است. و... 

 است. رخ دادههم در يوزۀ سیاست   قیاس با گاشته و آن

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

هرای مرجرع بره    ها مثالً هنر و ورزش و سیاست و روشنفکری نیرز ایرن تنروع گرروه    از يوزه هرکدام دروناست. يتی 

ثیر مراجرع  ترأ  ها و الگوهایشان تحرت د و ارزشنها عالئق متنوعی دارخورد  بدین معنا که مخاطبان این يوزهچشم می

های اجتمراعی مختلرف بره مراجرع متفراوتی چشرم       ر سايتخود کنشگران نیز د . فزون بر این گیردمتنوعی شکل می
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عنصرری از   یك گرروه باشرد امرا در    ریتأث اش تحتهای سیاسیمکن است انتخابکنشگری م معنا که بدین  دوزندمی

در برخی مبايرث سیاسری    ژهیو بهپایرد. مفهوم گروه مرجع مثبت و منفی هم  ریتأثاش از گروه دیگری سبك زندگی

هرای  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 ینوع بهمردم ایجاد شده است  افراد را 

 ی کاسرته شرده اسرت. مرثالً    ی مرجرع پیشرین تايردّ   هرا از نفوذ اجتماعی برخی گرروه  گفتتوان می درمجموع

برخروردار   بسیج سیاسی و اجتمراعی بره میرزان قبرل     وذ اجتماعی گاشته و قدرترويانیت و يتی روشنفکران از نف

اعتبرار  نیرز از  های شغلی مانند معلمان  پزشکان و استادان دانشرگاه و  از اعتماد مردم به برخی گروهطور همیننیستند. 

ای بره لطرف   هایی مانند هنرمنردان  ورزشرکاران و يتری فعراالن رسرانه     گروه کاسته شده است. در مقابل لی آنانشغ

هرای  درون جامعره نیرز گررایش    اینبرر  اند. عرالوه یافته مخاطبانهای اجتماعی فضای بیشتری برای ارائة خود به شبکه

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

تردیرد سراختاری پیچیرده و    بری  هرای مرجرع در ایرران کره    برای ترسیم تصرویر جرامعی از گرروه   هم بگااریم   کنار

های موجود نیاز داریم. در این گزارش کوشش شد تا مبتنری برر   هایی بیش از دادهبه داده  تنیده خواهد داشت درهم

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