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سلبریتی در گذر زمان   



   
پادشاهان و اشرافیت، حلقه  کوچک 
 ستارگان نسبی نخبگان سیاست و مذهب

 سلبریتی های با استعداد

   
و بر مبنای « به دست آوردنی» آن ها که شهرت شان 

مانند فعاالن حوزه  و دستاوردها بود« افتخارات»
...ادبی، تئاتر، نقاشی ، سینما و  

 ستاره سازی
استعدادهای ارائه تصویری از ستاره ها به عنوان )

(  خارق العاده و  غیرمعمولی    

ستاره سازی با همکاری رسانه ها و  
 کمپانی های ستاره سازی  

 ستاره سازی از افراد معمولی 
(به یاری برنامه هایی مانند رئالیتی شو)  

( میکروسلبریتی)خرده ستاره   

قهرمانان زندگی روزمره هستند؛ 
کسانی که می خواهند از زندگی 

روزانه شان عرصه  نمایش 
   بسازند

روند ستاره سازی مستند سازی 
 و رابطه مستقیمافراد معمولی 

.افرادزندگی روزمره و ستاره شدن   
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 (1395 نیکونظر،) .کرده اند دموکراتیزه را ستارگی و شهرت اجتماعی، شبکه های و اینستاگرام : صاحبنظران از ای عده باور به
 

 

سلبریتی در گذر زمان          
 



 سهم کیک شهرت  

 ستاره سازی از افراد معمولی  ستاره سازی  رسانه ها

 خرده ستاره

 دموکراتیزه سازی شهرت به یاری رسانه های اجتماعی

 سلبریتی 

 سلبریتی 



  های المپیک برندگان) باستان یونان ورزشکاران پادشاهان،  :میالد از قبل سال ششصد تا هشتصد
   (باستانی
   گالدیاتورها و ها نمایش بازیگران :میالد از قبل سال صد تا سیصد
 ( سزار جولیوس) سکه روی بر تصویر ضرب با شهرت :میالد از قبل سال پنجاه حدود
 .شد می برده کار به «رسمی مراسم» معنی به سلبریتی واژه :1400 سده

 .شد می برده کار به «شدن معروف شرایط» معنی به سلبریتی واژه :1600 سده 
 شد آغاز بازیگران شخصی زندگی به توجه لندن، در تئاتر رواج با :1760
  مشهور افراد مومی های مجسمه از ها موزه این .شد افتتاح لندن در توسو مادام موزه اولین :1835

 .هاست موزه این از یکی در مجسمه داشتن بودن، سلبریتی معیارهای از یکی .کنند می نگهداری
 .شد برده کار به «مشهور فرد» معنی به سلبریتی بار اولین برای :1849
 .داد ارائه را «طبیعی انتخاب با تکامل» نظریه داروین چارلز :علمی سلبریتی :1859
 تبلیغات در (ورزشکاران و بازیگران) مشهور های شخصیت تصویر از بار اولین برای :1900 -1875

 .شد استفاده
 به و ورزشکاران از مشهورتر سینما ستارگان سینما، گسترش با :(دوم جهانی جنگ از پس) :1945
 .شدند شناخته ها سلبریتی ترین اصلی عنوان
 جهان سراسر در کشور این انتخابات آمریکا، قدرت شدن نمایان و دوم جهانی جنگ پایان با :1945
 .شدند سلبریتی به تبدیل هم آمریکا جمهورهای رییس و شد می دنبال

  جای به ها برنامه این .شد ساخته «نما واقع تلویزیون» نوع از برنامه اولین «روزه یک ملکه» :1945
  معموال .هستند مسابقه شکل به بیشتر و کنند می استفاده عادی مردم از مشهور افراد و ها سلبریتی

 .شوند می مشهور برنامه پایان در ها برنامه این در کننده شرکت افراد

 

سلبریتی در گذر زمان در نگاهی دقیقتر          
 



  نام رو، پیاده این در .شد ساخته هالیوود مشاهیر روی پیاده :1953
 ستاره طرح داخل رادیو و تلویزیون تئاتر، موسیقی، سینما، مشهور افراد
 یک داشتن هنرها، این های سلبریتی آرزوی .شد می نصب زمین روی

 .بود رو پیاده این در ستاره
 در سمج خبری عکاس یک نام که (Paparazzi) «پاپاراتزی» واژه :1960

  معموال پاپاراتزی .یافت رواج بود، (فلینی) شیرین زندگی ایتالیایی فیلم
 .شود می گفته گیرند، می عکس مخفیانه ها سلبریتی از که عکاسانی به

 جزو هم تلویزیون بازیگران حاال .آمد بازار به رنگی تلویزیون :1965
 .شدند ها سلبریتی

 را ها سلبریتی نام با محصول ساخت تجاری، های شرکت :1980 دهه
  یک (غذایی مواد تولیدکننده) برندز استاندارد شرکت مثال .کردند شروع

  (بال بیس بازیکن) «جکسون رجی» نام براساس را «رجی» نام به نبات آب
(Reginald Shon Jackson) کرد تولید. 

 مایکل از (ورزشی تجهیزات و لباس تولیدکننده) نایک شرکت :1984
 استفاده تبلیغات در خود سفیر عنوان به (آمریکایی بسکتبالیست) جردن

  .کرد
 .شد تولید سلبریتی یک نام با عطر یک بار اولین برای :1984
  گرمانو گوناگون های تپق از ویدئویی :اینترنتی سلبریتی اولین :2005

 سبب  که شد منتشر اینترنت در ایتالیایی خبرنگار و مجری ،موسکونی
 (96 آذر نزدیک، ماهنامه از نقل به برترینها) .شد جهان در وی شهرت

 

سلبریتی در گذر زمان در نگاهی دقیقتر          
 



سلبریتی کیست؟   



  
 مجاورت

 تازگی

 استثنا
 و شگفتی

 فراوانی
 تعداد

 و مقدار

 اختالف،
 درگیری 

 دربرگیری
 شهرت

 مردم توجه طرف همیشه هستند، شهرت دارای که اشیایی و نهادها افراد،
 خود به را ای ویژه جایگاه خبرها در همیشه توانند می بنابراین .هستند

 .است ذهن در شکل تداعی بودن، معروف معیار البته .دهند اختصاص

 تمرکز بحث بر انسانهای دارای شهرت است
 

مانند ارزش رگه های طال در یک سنگ، وجود ارزشهای خبری 
 بیشتر در یک خبر نیز به آن ارزش بیشتری می دهند

ارزش  7یکی از : شهرت
 خبری متعارف



 کیست؟ سلبریتی

 

 مدل، رسانه، ورزش، موسیقی، زمینه های در معموالً که می شود اطالق شخصی به سلبریتی یا ستاره
  محبوبیت و سرشناسی دارای عامه فرهنگ یا جامعه یک در آن نظایر و مذهبی ، ادبیات سیاست،

  رسمیت به و است شناسایی قابل جوان قشر ویژه به مردم طریق از راحتی به شخصی چنین .باشد
  و نشریات ، سینما تلویزیون، ویژه به جمعی رسانه های طریق از اغلب ستاره ها .می شود شناخته

  موضوعات به زیاد پرداختن آن علت و می شود افزوده سرشناسی شان به اجتماعی های شبکه
 به منجر که می باشد، خبری پایگاه های و نشریات مطالب تغذیه جهت در رسانه ها در ستاره ها

  رسوایی اختالس، نظیر منفی راه هایی از است ممکن ستاره یک .شود می آن ها برای درآمدزایی
  سوژه ستاره ها .شود مشهورتر نیز هستند پذیرش غیرقابل مردم نزد که … و اعتیاد جنسی،

 (پدیا ویکی) .هستند کشیدن چالش به و شایعه ایجاد جهت مردم و رسانه ها همیشگی



 کیست؟ سلبریتی

 

  یا محلی جامعه که شخص یک به است ارجاعی سلبریتی
 را او نیز ها رسانه و داشته وی به زیادی توجه المللی بین
 .دهند می قرار خود توجهات کانون در

 مختلف های زمینه در شاخص و معروف افراد ها سلبریتی
 اشخاص عنوان به گوناگون دالیل به را آنها جامعه که

 سلبریتی کشوری درهر .دارد قبول مطرح یا و کاریزماتیک
 ورزشی، موسیقی، سینمایی، مختلف های زمینه در ها

 و مد اظهارات، و هستند سیاسی حتی و اجتماعی فرهنگی،
 و محلی های رسانه توجه کانون در آنها ...و رفتار و لباس
 (1397 تهران، لوکس).گیرد می قرار المللی بین حتی

 

 خارق کارهای یا و است العادهخارق که است کسی سلبریتی

  افراد استعدادترین با آنها است ممکن .دهد می انجام العاده
 کننده متقاعد و کرده توجه جلب آنها کارهای ولی نباشند،

 که چرا نیستند، سلبریتی هالیوودی های ستاره .است
 زندگی آنها .است شده کنترل هاآن تصویری مدیریت
  این .گذارند نمی نمایش به توجه جلب برای را خود خصوصی

 انفجار شاهد حاضر حال در .نیست جدیدی پدیده مسئله
  در .هستیم آنالین های رسانه جمله از جمعی های رسانه
 پی در و آمده وجود به ها سلبریتی برای زیادی تقاضای نتیجه

 ((Delaney,2010 .است رفته باال نیز عرضه آن
 



  سواد» عنوان تحت مطلبی در
 به «قرمز فرش زیر و بصری

  که شده اشاره نکته این
  دست ساخته ها سلبریتی

  مفهوم آنها و هستند ها رسانه
  هر را آن و ساخته را سلبریتی

  نشان مخاطب به بخواهند طور
  که هستند ها رسانه .دهند می

  لباس رنگ و مدل حتی
  کنند می تعیین را ها سلبریتی

  ها سلبریتی برای بتوانند تا
  باشند، داشته مخاطب جذب

  خود شاید که است درحالی این
  شکل به نخواهد سلبریتی

  این اگر  .بپوشد لباس خاصی
 داشته عادی لباس ها سلبریتی

  خودشان به اینقدر و باشند
  عادی افراد با تفاوتی نرسند،
  .ندارند

(GUTIERREZ،2013) 
 

 ، شدت این به نکته این البته
 که است دورانی یادآور بیشتر
 های رسانه اختیار در کامل کنترل
 .است جمعی

 



 (1397مالمیر، )

 انواع سلبریتی 

 الگوی سه ضلعی فرهنگ شهرت و پدیده سلبریتی

تقسیم بندی  
 پنفیلد

 قهرمان
Hero 

 ستاره
Star 

 مشهور
  

 شخصیت
Personality 

 انگشت نما
Notorious 

تقسیم بندی  
 موناکو

 
 قهرمان
Hero 

 

 ستاره
Star 

 شبه ستاره
 

تقسیم بندی  
 روژاک

 انتسابی
Ascribed 

 اکتسابی
Achieved 

 انتخابی
  

 تولید کننده

 مصرف کننده رسانه

 فرهنگ
 سلبریتی



اینفلوئنسر کیست؟   



 انواع اینفلوئنسرها  یا تأثیرگذاران 

(Mangukiya,2017) 

 سلبریتی ها•
 ماکرو اینفلوئنسرها•
 میدل اینفلوئنسرها•
 میکرو اینفلوئنسرها•

 های شبکه در تأثیرگذار و معروف افراد اینفلوئنسرها
 دنیای سرشناس های چهره مانند انها .هستند اجتماعی

 شده شناخته مردم میان در سرگرمی و هنر و ورزش
 اثرگذاری و نفوذ اجتماعی های شبکه در ولی نیستند

 (97 سی، بی بی) .دارند

 که پاپ موسیقی کانادایی جوان خواننده بیبر جاستین
 می منتشر مادرش توسط خردسالی از او موسیقی فایلهای

 .دانست یوتیوبی شدن سلبریتی محصول توان می را شد
 که آمریکا پاپ موسیقی امروز نوجوان گرانده اریانا

 فهرست در زود خیلی و است اجتماعی های رسانه محصول
   .گرفت قرار آمریکا  مطرح های سلبریتی

 با گرفتن عکس مطبوعاتی، بیانیه ، سیاسی افشاگری گاهی
  ،..و جمهور رئیس با خوردن شام دانمارک، یا سوئد ملکه

 شاخهای از یکی به مدتی از پس را عادی فرد یک تواند می
 یک نهایت در و  اجتماعی های شبکه یا و اینستاگرام

 سریالهای به او پای که طوری به کند تبدیل مطرح سلبریتی
 (1397 تهران، لوکس) .شود باز نیز ...و تلویزیونی



  شخصیت با شدن چهره واسطه به
  شده معروف مردم نزد خود حقیقی

  تلویزیونی شخصیتهای مانند :اند
 ...و

 شناسند می را آنها جامعه عموم

  اجتماعی سطح در زندگی دارای
 مردم عامه از متفاوت

  در متمرکز فعالیت واسطه به
  یک در شان اجتماعی شبکه صفحه
  :اند شده شناخته بخصوص زمینه

 ...و پوشاک آشپزی، زمینه در مثال

  محدود عالقمندی و مخاطبان دارای
   خصوص به حوزه یک در

  جنس از عادی زندگی دارای
 فالوورها

  و عالقه مورد حوزه یک در تمرکز
 باال فعالیت کیفیت دارای

  برای تالش و مخاطبان به توجه
  گیری شکل آنها، سواالت به پاسخ
  دنبال و آنها بین وفاداری نوعی

 کنندگانشان

  زندگی سبک در افراد این تأثیر
 کنندگان دنبال

سلبریتی ها  اینفلوئنسرها  

 تفاوت سلبریتی ها
 و میکروسلبریتی ها

 (1397فردانیوز، )



 روزنامه نگاری سلبریتی



 روزنامه نگاری
سلبریتی    

 بر سلبریتی نگاریروزنامه
  مشهور افراد و هاسلبریتی

  خبری خوراک و دارد تمرکز
  تلویزیونی، هایسریال

  می را ...و نماواقع تلویزیون
 روزنامه نوع این .سازد
  تابلوئیدی مطبوعات با نگاری

 با) زرد یا و پسند عامه یا
  و جنجالی محتوای
  صنایع و (پراکن  شایعه

  و پاپاراتزی به وابسته
  بازاری که محرمانه اطالعات
-می شناخته است، پرسود

 (2018 پدیا، ویکی)  .شود



  دانیل از نقل به که کسانی یا و موسیقی سینما، هایستاره بازیگران زندگی بر که سلبریتی نگاریروزنامه 
  اصلی موضوعات از یکی جهات بسیاری از دارد، تمرکز «هستند شده شناخته بودن، سرشناس دلیل به» بورستین

  این کنندهمصرف که باشد مخاطبانی توجه مورد نگاری،روزنامه نوع این شودمی تصور .است معاصر نگاریروزنامه
  ترگسترده طور به و محتوایی چنین که ای رسانه تولیدکنندگان برای نتیجه در و هستند ایرسانه محصوالت نوع

   .دارد بسزایی اهمیت کنند،می پخش مذکور هایرسانه فضای در هزینه پرداخت با را خود تبلیغات که هاییشرکت
  در نیز نگاریروزنامه دانست، کاپیتالیسم و دموکراسی معاصر انواع از برآمده را سلبریتی توانمی طورکههمان

  مطالعه در مارشال دیوید .پی .دارد نزدیکی بسیار ارتباط سواد هم و سیاسی رای حق گسترش با هم دوره این
 تاریخچه تفکیک» که گیردمی نتیجه بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر در نگاریروزنامه و سلبریتی از خود

  هاروزنامه وقتی (323 ص ،2006 مارشال،) .«است دشواری کار معاصر سلبریتی سیستم ظهور و نگاریروزنامه
  نمایانگر حدودی تا حداقل شدند، تبدیل سیاسی بحث برای هاییفروم و عمومی گویوگفت صحنه به خاص طور به

  تالقی تر،وسیع طور به یا مشاهیر با مصاحبه بر رشدیروبه تمرکز نگاریروزنامه وقتی .شدند عموم منافع
  قوت سلبریتی قالب در معاصر فردیت و دموکراسی بین ارتباط داشت، گرایانهمصرف کاپیتالیسم با سلبریتی

 (Farrell,2013)  .گرفت

اواخر قرن نوزدهم  روزنامه نگاری سلبریتی
 و اوایل قرن بیستم 

 پیوند



 سلبریتی ها و رسانه های جمعی 

  زیاد چندان ملی سلبریتی های تعداد و بودیم روبه رو منطقه ای و محلی سلبریتی های با بیشتر نوزدهم، قرن در
  را سلبریتی تعریف جدید، رسانه آن پیدایش آمد، میدان به رادیو که کنیم نگاه 1920 دهه به اگر ولی نبود

  .شد ملی سلبریتی های ظهور زمینه ساز کشور، کل در برنامه ها انتشار با رادیو .کرد دگرگون ایاالت متحده در
  نه تنها شده اند، متصل هم به بیشتر دنیا مختلف نقاط که اینترنت با اکنون و تلویزیون با آن از پس

 (1396 معماریان،) .داریم جهانی و بین المللی سلبریتی های بلکه ملی سلبریتی های

 
 ملی 

 

 
 بین المللی

 



 مطرح شدن روزنامه نگاری سلبریتی

1986 

 در تلویزیون و مطبوعات

 وضعیت
 تعطیالت 

 خرید

 دکوراسیون
 منزل

 
 لباس

 

 
 ...و
 

(Crosthwaite , 2017)  
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 برخی مزایاها و چالشهای روزنامه نگاری سلبریتی   

ایجاد فضایی برای 
گفتمان درباره 

رفتارعمومی نسبت 
به رفتار فردی و 

شکل گیری 
 هنجارهای جمعی

سوخت پایان 
 ناپذیر

در اختیار روزنامه 
 نگاران

لنزی برای دیده 
 شدن 

حوزه هایی از 
 زندگی اجتماعی

 مزایای روزنامه نگاری سلبریتی

ایجاد چالشهای 
اخالق مدارانه 
برای روزنامه 

 نگاران

کسب و کاری 
پرسود ولی 

همراه با برخی 
 هزینه ها 

چالشهایی مانند  
عدم صحت اخبار 

...و سوگیری و  

 چالشهای روزنامه نگاری سلبریتی

ایجاد فرصتی برای 
گفت وگو درباره  
مسائل اجتماعی، 

سیاسی یا 
اقتصادی و جذب 

 مردم عالقمند

(Farrell,2013) 

 (1395نسیم ، )های خود  ارضای حس کنجکاوی مردم یا پاسخی به همزادپنداری های عاطفی و کششی به سمت آرزوها و آرمان

(Farrell,2013) 

 چاقوی
الگوسازیهای  دولبه

نامناسب و تأثیر 
 بر سبک زندگی



 :زرد نشریات ویژگی
 آنهاست دست ابزار برجسته سازی تاکتیک و می کنند طرح اهمیت با بسیار را خود مطالب•
 دارند ستونی چند بزرگ تیترهای•
 ورزش، المللی، بین دیپلماسی جنگ، ملی، و داخلی سیاست های با ارتباط در مختلف سوژه ها از مملو آنها نخست صفحه•

 است آن مختلط شکل به هم آن .... و اجتماعی مسائل
 نقشه اند و گرافیک عکس، شکل، از مملو نشریات این•
 دربرمی گیرد را استاندارد های اندازه از خارج و بزرگ عکس یک با مقاله یک تنها اول صفحه اوقات برخی•
 هستند زرد رسانه های همیشگی موضوعات جمله از خشونت حوادث، ورزشکاران، ورزش، بازیگران، سینما، چون موضوعاتی•
 بسیار را اعزامی خبرنگار خبری منبع با گزارش ارائه و باالست بسیار متضاد خبری منابع از استفاده در نشریات این تمایل•

 .می پسندند
 داشتن دلیل به دیگر سوی از .نیستیم روبه رو پایدار مخاطبان با مورد این در که گفت باید نشریات این مخاطبان مورد در

 فکری، طیف سنی، طیف دارای رسانه ها این مخاطبان .نیستند جنس یک از نشریات این مخاطبان همه توده ای، و انبوه مخاطبان
 .هستند دیگری مختلف طیف های و اقتصادی طیف فرهنگی، طیف احساسی، طیف

 شایعه یا بدگویى زنان، آمیز تحریک هاى عکس چاپ به متکى حیات ادامه براى همیشه جهان هاى کشور اکثر در زرد مطبوعات
 بالند، مى آن به مطبوعات این صاحبان که دیگر دلیل یک اکنون اما .اند بوده بیگانه اخبار از پرهیز و مشاهیر مورد در پراکنى

 (86 ، تبیان)  .تابلوئید قطع .هاست مجله این قطع

 نشریات
 زرد

 روزنامه نگاری

 سلبریتی



   
 شما شبیه چیزی می شوید که آن را دنبال می کنید



  بیشتر دانندمی که اکثریتی
 ولی  نیست، صحیح اخبار این
 . دارند دوست را آن

Delaney,2010)) 

 :ها وجود داردسه نوع خواننده اخبار سلبریتی

 کنندمی وانمود که مغروری افراد
  ولی خوانند نمی را ها سلبریتی اخبار

  و همیشگی صورت به واقع در
  .کنندمی دنبال را آن مخفیانه

  می تصور واقعا که افرادی
  به مربوط شایعات و اخبار کنند

 است درست ها سلبریتی



نگاری سلبریتی روزنامه
 ماهر چه کسی است؟

  نوعی هر در خوب نگاریروزنامه
  یک :دارد بستگی اصل یک به

  را روایتتان و بگویید را نکته
  توجه تا کنید تولید آن درباره
  امروزه .کنید جلب را مخاطب

  با هاسلبریتی هاینگارروزنامه
  دوست فیسبوک در هنرمندان

  هاآن با توییتر در یا شوندمی
  شدت به مردم .کنندمی گفتگو

  هستند معروفیت پی در
  کار سوژه کردن پیدا بنابراین

  باید هم باز ولی .نیست سختی
  را مناسب ماجراهای و افراد
 ((Delaney,2010 .کنید پیدا

ذکر یک نکته و 
تولید روایت 

مرتبط برای جلب 
 مخاطب

ارتباط دوستانه با  
در ... هنرمندان و

رسانه های اجتماعی و 
 گفت وگو با آنها

لزوم پیدا کردن  
افراد و 

 ماجراهای مناسب



 دهم؟چرا این خبر را پوشش می

 ای برای این خبر وجود دارد؟نگارانهآیا دلیل روزنامه

 ارزش خبری این خبر چیست؟

 چقدر زمان و منابع برای این خبر صرف شده است؟

 (Merina ,2004)  شود؟تری انجام میآیا این خبر با هزینه خبر مهم

  

   

کنند که به ها سواالتی را مطرح میبرای مثال آن
 :فرآیندی اخالقی اشاره دارد، از جمله

نگاران چگونه استانداردهای اخالقی را درروزنامه  
کنند؟ ها حفظ میپوشش خبری سلبریتی   



  و مطلق قدرت اینترنت، رشد با
 بین از کمکم چاپی نشریه تاثیرگذاری

 به هاستاره آمد و رفت وقتی» .رفت
  تغییراتی چنین شد، ثبت ایلحظه صورت

 به این .شدند هاسلبریتی حرفیکم باعث
 مرگ ناقوس درآمدن صدا به نشانه تنهایی

 در که صورتی به سلبریتی نگاریروزنامه
  ولی .نیست شد،می انجام گذشته هایدهه

  نگاری روزنامه بر باال از که فشاری
  با مقایسه در شود،می وارد سلبریتی
  چیزی آوردسربرمی پایین از که تهدیدی

-ستاره) هاسلبریتی از جدید نسلی .نیست

-جوان و ساوندکالود، رپرهای یوتیوب، های

 که قوانینی و شرایط با (دیگر نوآور های
  اجتماعی های رسانه در دارند دوست
 و) قاطعانه و سرعت به کنند،می فعالیت
  صبوری  به نیازی و روندمی پیش (نامنظم

 مصاحبه صحنه در موجود منفی واکنش و
 (Farrell,2013) .ندارند

 

 ناقوسهای مرگ روزنامه نگاری سلبریتی



  هایرسانه آن، از پس .گذاشت هنرمندان زندگی بر پراهمیتی تاثیر سلبریتی نگاریروزنامه ،1989 سال در
  کردن صحبت جای به .دارند دست در را هاروایت %100 کنترل هنرمندان .شدند هامصاحبه این جایگزین اجتماعی

  مخاطبان «با» اجتماعی هایرسانه در شده ریزیبرنامه پیش از هایپست در هاآن مصاحبه، فضای در مخاطبان با با
   .سلبریتی به مربوط نشریات مرگ چیست؟ این معنی .کنندمی صحبت خود

 پرجزییات هایمصاحبه 60 دهه از» :گویدمی تایمز نیویورک
 چنینهم ولی بودند، سازیستاره فرآیند از مهمی بخش
 یک درجه هایسلبریتی جایگاه کردن حفظ در دایمی جزیی

-می شهرت اوج به که این از بعد هنرمندان .بودند نیز

-نمی فراموش را هارسانه مقابل در خود وظایف رسیدند،
 .بود کارشان از بخشی سواالت به دادن جواب .کردند
 روش این با ساختندمی را هافرهنگ ترینجالب که کسانی

 برای سازیشفاف کار این…دادندمی توضیح را خودشان
 هم را مشاهیر برای افتخاری نشان حکم ولی بود، هواداران

-می آمیزخصومت مکالمات که وقتی خصوص به داشت،

 شرایط این در مدونا و کیوب آیس مثل هاییستاره .شدند
 با هاآن که دادندمی نشان هامصاحبه شدند،می شکوفا
 تصویر خلق در و ترسندنمی هاچالش از هستند، مالحظه

  .آگاهند و هوشمند خود



 کند، صحبت احساساتش از تلویزیونی ایمصاحبه در که این جای به میلر، مک دوستش، دادن دست از بعد گرانده آریانا
 مشکالت تا روابطش مشکالت جمله از اش،زندگی مشکالت زان لیل .گذاشت اشتراک به اینستاگرامش در صمیمانه پیامی
 نشریات یا تلویزیون برای گذشته در که اطالعاتی آن .گذاشت اشتراک به اجتماعی هایرسانه در را اشسالمتی به مربوط

 را هندوستان به سفرشان بیتلز کنید تصور .شودمی گذاشته اشتراک به اجتماعی هایرسانه در امروزه شد،می نگهداری
 هیچ کارتنی مک پاول کردند،می زندگی اجتماعی هایرسانه دوران در بیتلز اگر .گذاشتندمی اشتراک به اینستاگرام در

  .بودند شده پخش مستقیم صورت به ماجراها آن همه .کند بازگو را نگفته هایداستان تا رفتنمی کیو جی مجله به وقت
(kingsofar,2018) 

 

 

 

 

 

  و است زیاد شدت به هاسلبریتی هایرسانه حوزه در رقابت .برود نابودی به رو سلبریتی نگاریروزنامه است ممکن
  توجه بی گسترده خبری پوشش به نسبت خوانندگان .خوردمی چشم به شهرت از مردم خستگی از هایینشانه
  تعداد بیشترین انگلیسی هایرسانه تاریخ در برنامه این .بخشید ای تازه جان ژانر این به فاکتور ایکس .اندشده

  هم و هاسلبریتی هم واقع در .کند تضمین را آن باالی فروش تواندنمی کسی ولی داشته را گذاریاشتراک به
   ((Delaney,2010 .نیست خوبی جای در احتماال کجاست؟ پایان نقطه .شوندمی ترنزدیک بستبن به نگارانروزنامه

  وجود به توجه با  ولی است زوال به رو آن قبلی های قالب در سلبریتی نگاری روزنامه ظاهر به گرچه من اعتقاد به
  حال در و بوده روبرو تحوالتی با نگاری روزنامه این ها، سلبریتی زندگی و احوال پیگیری برای موجود تقاضای و نیاز

  نیز (ای غیرحرفه یا مبتدی ولو) نگار روزنامه نقش ایفای به خود که هستیم روبرو هایی سلبریتی با عمال ما حاضر
  و دهند می پاسخ خود  اجتماعی های رسانه طریق از حوزه این در مخاطبانشان نیازهای از بخشی به و پردازند می

 .کنند می فراهم نیز جمعی های رسانه برای خبری خوراکی خود



 اخبار گمراه کننده ،
 سلبریتی ها و اینفلوئنسرها  





 اخبار گمراه کننده و سلبریتی ها

 استفاده از اخبار و اطالعات گمراه کننده در حوزه های مربوط به سلبریتی ها با اهداف مختلفی صورت 
 . می گیرد

 خبرجعلی مربوط به جدایی کارداشیان از همسرش خبرجعلی مربوط به مرگ گاگا در اتاق یک هتل

 سوژه اخبار جعلی،
 سلبریتی ها هستند

عامدانه یا )سلبریتی ها 
 نشردهنده( غیرعامدانه

 هستند اخبار جعلی  



- + 

  ( SHEFFER, 2018)انتشار اخبار جعلی مرتبط با سلبریتی ها با اهداف مثبت یا منفی 



   استفاده از اخبار جعلی مربوط به سلبریتی ها  که با کلیک آنها افراد   

 به سایتهای 
تبلیغاتی و 

فروش کاالها و 
خدمات هدایت 

 می شوند

 به سایتهای 
امتیازدهی، 

...  نظرسنجی و
 هدایت می شوند

به سایت یا 
اخباری خاص 
برای افزایش 

 بازدید آنها 
 هدایت می شوند



   استفاده از اخبار جعلی مربوط به سلبریتی ها  که با کلیک آنها افراد   

به سایتهای 
مربوط به رأی 

انتخاباتی هدایت 
می شوند  و 

تشویق به رای 
 می شوند

به سایتهای 
غیراخالقی  

 هدایت می شوند

هدایت افراد به سمت پویشهای اجتماعی مفید  
 یا جنبشهای سیاسی 

 ( SHEFFER, 2018)   استفاده از اخبارجعلی با هر هدف مثبت یا منفی صحیح نیست
 



 رسد می نظر به که (تلویزیون حوزه فعال و نویسنده و نگار روزنامه) روو جسیکا تصویر از جعلی آگهی یک
 بر او تصویر و گرفته صورت وی اطالع بدون و فتوشاپ با کار این که حالی در .است شده کبود وی صورت

   .بود شده استفاده زیبایی آرایشی کرم یک محصوالت روی

 از راو جسیکا
 حاوی جعلی تبلیغات
 و خودش تصاویر

 با ها سلبریتی سایر
 کالهبرداری هدف

 اینترنت کاربران از
 ناامید و آزرده دل

 است شده

(Gbogbo,2018) 



 یا دامن زننده به اخبار جعلی باشند/ سلبریتی ها می توانند عامدانه یا غیرعامدانه، نشردهنده
 که خود در انتشار و وسعت بخشی  به اینگونه اخبار می توانند موثر باشند



   عنوان با مطلبی در

 ادعای دروغین خبرهای روی
 کلیک  اتکینسون روآن مرگ

  نکنید
 جعلی اخبار نوع این کلیک عدم به نسبت

  مربوط اینکه ادعای با را افراد که داده هشدار
 جعلی صفحات به هستند ...و نیوز فاکس به

 جلب برای مسیر این در و کنند می هدایت
  استفاده ...و ویدئو پخش های دکمه از کاربران

 .کنند می
  تعداد افزایش دنبال به هم صفحات اینگونه

  کارت افراد از است ممکن هم و بوده بازدیدها
  نرم دانلود به مجاب آنها یا بخواهند اعتباری

  به را آنها کامپیوتر کنترل که کنند افزارهایی
  ایجاد یا و اطالعات سرقت به و گرفته دست

 .شوند منجر سیستم در تخریب
(MADDISON، 2018) 

http://namnak.com/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86.p46819
http://namnak.com/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86.p46819


 « کرمانشاه استان زده گان زلزله به کمک جهت موردنیاز وسایل حامل کامیون باچند تاتلیس ابراهیم  حضور » :شایعه متن
  

 روستاهای از یکی به وی کمک به مربوط و ندارد ایران با ارتباطی زدگان زلزله به تاتلیس ابراهیم کمک ویدئوی :شایعه پاسخ
  .است عراق کردنشین



 رسانه های اجتماعی و سلبریتی ها



  اول .است داده روی شکل دو به تغییر این رسدمی نظر به و است کرده رشد آنالین فضای در سلبریتی اخبار بازار
  خود هواداران با مستقیما آن در و باشند داشته را خود به منحصر اینترنتی فضای هاسلبریتی است ممکن که این
 تغییر، حال در همیشه حوزه این رشد با .توییتر یا و هاسلبریتی فیسبوک یا اسپیسما مثال برای .باشند ارتباط در

   .رودمی بین از عموم با ارتباط برای نگارانروزنامه به هاسلبریتی نیاز کاهش احتمال

  .است کرده فراهم هیلتون پرز مانند آماتور نگارانروزنامه و نویسانوبالگ برای پلتفرمی اینترنت که، این دوم
  شده تبدیل هاسلبریتی شایعات درباره بحث برای اصلی فرومی به دارد، زیادی طرفداران که هیلتون، وبالگ
  محتوای آزادانه تواندمی و ندارد ایحرفه رفتار اصول از اعم محدودیتی گونه هیچ هیلتون حال، این با .است
  .شودمی نیز کاسترو فیدل کوبایی، رهبر مرگ درباره پایهبی شایعات شامل محتوا این .کند منتشر را نظرش مورد

((Farrell,2013 

 رسانه های اجتماعی و سلبریتی ها  

ها بهاحتمال کاهش نیاز سلبریتی  
نگاران برای ارتباط با عموم روزنامه   

ایجاد امکانی در اختیار فعاالن حوزه 
رسانه های اجتماعی و روزنامه نگاران 
آماتور برای انتشار شایعات مربوط به 
 سلبریتی ها بدون پایبندی به اصول 

 حرفه ای و اخالقی 
  

ایجاد فضای اینترنتی منحصر به فرد برای  
سلیریتی ها و ارتباط مستقیم با  

 هواداران
  



 کاربرد رسانه های اجتماعی برای سلبریتی ها 21

روایت شخصی تصویری و 
 نوشتاری از زندگی خود

 (تأکید بر اخبار مثبت)
 

 حمایت از خیریه ها
 و فعالیتهای نیکوکارانه

 

برگزاری یا مشارکت در 
 رویدادها و فعالیتهای

 بین المللی و بشردوستانه

 ارتباط تعاملی با 
 طرفداران و هواداران

 

 اظهار نظر و اعالم 
 موضع گیری در مسائل

 

 ایفای نقش لیدری
 در حوزه های مختلف

 

 برندسازی شخصی
 

 تالش برای تداوم بقا
 در دسترس بودن (عدم فراموشی )

 راه اندازی یا مشارکت 
 در کمپین ها و چالشها

 

شریک کردن طرفداران در 
از زندگی شغلی  برخی لحظات

 (الیو)  یا خصوصی
 

 اطالع یابی و نظرسنجی
 (به شرط فعال بودن بخش نظرات)

 

 ایفای نقش
 ...(خبرو)روزنامه نگارانه  

 ...اعم از تولیدی، بازنشر و

 ایفای نقش
 ..(جوابیه و)روابط عمومی  

  (Patil  , 2017)هزار دالر 250هرپست کیم کارداشیان در اینستاگرام : مثال 
میلیون نفر در جهان او را دنبال می  225کیم با حسابهای کاربری مختلف حدود 

 میلیون برای اینستاگرام 35تا  15در ایران  -کنند
 (1397ناظمی، .)میلیون تومان برای تلگرام  پرداخت می شود 10و 

 کسب درآمد از طریق
 تبلیغ یا حمایت

 

معرفی  تولیدات ، خدمات و 
 (خود ارتقایی)فعالیتهای خود 

 معرفی  تولیدات، خدمات
 و فعالیتهای سایرین

 (غیر تبلیغی و حمایتی)

 نقد و تحلیل
 تخصصی و غیرتخصصی

 هشدار، توصیه و
 ...تبریک، تسلیت و پیشنهاد

   
 

 اعتبار بخشی به خود
 از طریق دیگران

 

 به اعتقاد من، رسانه های اجتماعی به سلبریتی ها توان ایفای نقش توأمان روابط عمومی و رسانه بخشیده است



 اجتماعی های رسانه از استفاده با ها سلبریتی
 اطالع به را خود حاالت و شرایط لحظه به لحظه
 سرعتی چه با دانند می خود و رسانند می مردم

   .دهند می انجام را کار این مقیاسی چه در و
 بیشتری سرعت گذشته سال 10 طی روند این

 و پخش تری وسیع حجم در آنها اخبار و گرفته
  (Crosthwaite , 2017) .شود می منتشر

 های شبکه صفحات در  داشتن حضور بدون
 یک توان نمی اینترنت در حضور و اجتماعی
 حضور این چه حال ، بود عیار تمام سلبریتی

 و تجاری یا مذهبی باشد، سیاسی
   (Patil  , 2017).تبلیغاتی

 حتی .است کرده فراهم آنها نام به ای عده جوالن برای را فضا مسأله، این و ندارند حضور مجازی فضای در ایران در ها سلبریتی برخی من، اعتقاد به
 جوالن فرصت مجازی، فضای در حضور غایبان مقایسه، در البته که هستند آنها نام به ای عده فعالیتهایی معضل دچار نیز مجازی فضای فعاالن

 اشراف عدم دلیل به مجازی فضای در ها سلبریتی برخی فعالیت به نسبت که داشت نظر در باید البته .دهند می عمل در سودجویان به را بیشتری
 رسانه سواد از اعم مختلف سوادهای از برخورداری عدم و فعالیت اصول و قواعد به (اند گرفته کار به منظور این برای که را افرادی یا) خود کافی

 . است کرده وارد آنها به رو این از نقدهایی لذا و کرده فراهم را موثر نقش ایفای عدم موجبات ، ....و بصری ای،



 تأثیر سلبریتی ها بر افکارعمومی و سایر رسانه ها به واسطه فعالیت در رسانه های اجتماعی

 تضعیف کننده تقویت کننده

   
 تثبیت کننده

   
 رویکرد منفی رویکرد مثبت

:موضع گیری سلبریتی ها در برابر مسائل و موضوعات مختلف   

 حتی در واکنش به مسائل مربوط به دیگر سلبریتی ها



 از بسیاری .نرفت آنتن روی به امشب برنامه این جاری، هفته در «نود» تلویزیونی برنامه پخش بر مبنی خبری رسانه های برخی اطالع رسانی علی رغم  فوری، خبر گزارش به
 مهراب ژوله، امیرمهدی رضایی، حبیب مدنی، دنیا .کردند حمایت نود و پور فردوسی از خود اینستاگرام در و داده نشان واکنش اتفاق این به ها وسلبریتی هنرمندان

 .دادند نشان واکنش نود برنامه از او حذف و پور فردوسی شدن اخراج شایعه به که بودند سلبریتی هایی جمله از جمشیدی پژمان و ضیغمی نیوشا خانی، قاسم

 واکنش  پژمان جمشیدی واکنش  دنیا مدنی

 واکنش سلبریتی ها به شایعه اخراج شدن فردوسی پور و حذف او از برنامه نود  

https://www.khabarfoori.com/detail/656243/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%C2%AB%D9%86%D9%88%D8%AF%C2%BB-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


 واکنش نعیمه نظام دوست واکنش مهراب قاسم خانی واکنش امیر حسین رستمی واکنش رضا داوود نژاد

 واکنش علیرضا فغانی واکنش امیر مهدی ژوله واکنش نیوشا ضیغمی واکنش آزاده نامداری



 تبلیغات ، سلبریتی ها و اینفلوئنسرها



 سلبریتی ها و تبلیغات

 توسط تبلیغات ،  1875 سال از تبلیغات در مشهور افراد حضور رغم علی
  همراه انقالب از بعد بسیاری قانونی چالشهای با ایران در مشهور افراد

  با تبلیغات قانون در بازنگری جریان در 1393 سال در اینکه تا بود،
 اجازه این بازرگانی، های آگهی کیفی سطح بهبود و ظرفیت ارتقای رویکرد

 .شد داده

 با نایک تبلیغاتی انیمیشن در
 The Last بازی آخرین عنوان

Game  معروف بازیکنان از 
  رونالدو و زالتان مثل دنیا، فوتبال

 ها بازیکن از دیگه کلی و نیمار و
 است شده گرفته بهره



 اینفلوئنسرها و تبلیغات

 :ترجیح شرکتها به استفاده از اینفلوئنسرها برای تبلیغات به جای سلبریتی ها

 پرداخت 
هزینه بسیار کمتر به آنها 

 نسبت به سلبریتی ها

اعتماد مخاطبان به  
اینفلوئنسرها مبتنی بر 
 تخصص آنها در آن حوزه

حساسیت باالی اینفلوئنسرها 
به کیفیت محصوالت مورد 

پذیرش تبلیغ مبتنی بر حفظ  
 دنبال کنندگان

حساسیت باالی اینفلوئنسرها به 
کیفیت مطالب با توجه به تأمین 

 درآمد از همین محل

 یکی فالوور وقتی :(تأثیرگذار های چهر بازاریابی آژانس هنری مدیر) ریچاردسون کیت
 را آدم آن خاطرش به که دارد وجود چیزی حتما حالت این در هستید اینفلوئنسرها از

 از شما و هستند کسی چه آنها که دانید می شما .دارید دوست و اید کرده انتخاب
  می توصیه و ارائه را محصولی آنها وقتی و آید می خوشتان آنها زندگی روش و سبک
 20 سی، بی بی) .کنید می احساس محصول آن با پسندی و پیوند شما پیشاپیش کنند،

 (97 مهر

 (1397 فردانیوز،)

 وی با صحیح کانال از ارتباط و مخاطب شناخت بازاریابی، مدل این انجام در نکته مهم ترین
 برای خوبی سفیر بتواند که است کسی یافتن تاثیرگذار بازاریابی مهم فاز واقع در .است
 تولیدکنندگان .بود خواهند مربوطه برند بالقوه  مشتریان او، مخاطبان و باشد نظر مورد برند

 های حوزه متخصصان و دیجیتال غیر های کانال مشهور افراد ،اجتماعی شبکه های محتوای
 .هستند اینفلوئنسرها انواع از گوناگون

 

 اینفلوئنسر مارکتینگ 
 یا بازاریابی تأثیرگذار

ولی به یاد داشت که همه دنبال کنندگان موافق یا دوستدار کسی که او را دنبال : نکته
می کنند نیستند و افراد با عقاید و دالیل مختلف ممکن است دنبال کننده یک فرد در  

 رسانه های اجتماعی باشند

:توسعه فعالیت سلبریتی ها و تأثیرگذاران در رسانه های اجتماعی شکلی جدید از بازاریابی را شکل و گسترش داده است  



 اینفلوئنسرها و تبلیغات

 و کارآفرین هنرپیشه، مدل،) جنر کایلی 
 در میلیون 116 با (اجتماعی شبکه های شخصیت

 میلیون 21 و توئیتر در میلیون 25 اینستاگرام،
 میلیون یک پست تک هر برای ، بوک فیس در

 .آورد درمی دالر

 از ناشی درآمد  و تبلیغات فالوورها، تعداد بین :نکته
 فالوورها باالی تعداد لذا دارد، وجود مستقیم رابطه آن
 است اثرگذار مالحظات این در

قدرت  اعتمادسازی باالتر  
 اینفلوئنسرها 

 نسبت به سلبریتی ها

قدرت  جهت دهی سیاسی 
بیشتر اینفلوئنسرها نسبت به 

 سلبریتی ها
 (1397 فردانیوز،)

صفحاتی که در 
حوزه خانمها 

فعالیت می کنند 
دنبال کنندگان 
 بیشتری دارند

 درآمدهای نجومی 
تا  13نوجوانان 

ساله 19  

خرید و فروش 
صفحات با الیک و 
فالوور باالتر به 

صورت شخصی و 
 از طریق شرکتها 

(1394آیمارکتور، )  

 نکاتی از صفحات اینستاگرامی در ایران



 تأثیر سلبریتی ها و اینفلوئنسرها بر سبک زندگی



 تبلیغ برای سازمان هایی و شرکت ها نهادها، استفاده
 فرهنگی جهت گیری یک القای یا خود کاالی و محصول

 از دارند افراد زندگی سبک در تغییر ایجاد به نیاز
 اینفلوئنسرها طریق

 زندگی سبک بر اینفلوئنسرها  تاثیرات
 و قلبی ارتباط واسطه به کنندگان دنبال

 با نزدیک ارتباط بخاطر که اعتمادی
   دارند مخاطب

 (1397 فردانیوز،)

 تأثیر سلبریتی ها و اینفلوئنسرها بر سبک زندگی

 سلبریتی هایی که فرزندانشان را خارج به دنیا آورده اند

 شاید تقصیر سلبریتی ها باشد

 بقیه و تهران راهی نوزادشان آمدن دنیا به آستانه در والدین برخی که است مدتی
 معرو بیمارستهانهای از یکی و بزرگ شهرهای از یکی در نورسیده تا شوند می کالنشهرا

 .شود ..و اصفهان ، تهران تولدش محل و آید دینا فبه
 چهره و ها سلبریتی به نوعی  به را مد این رواج بهداشت وزارت سخنگوی حریرچی

 که بودند گروهی اولین جامعه الگوی عنوان به که دهد می نسبت شده شناخته های
 مد این و کردند عنوان خود نوزاد به ای هدیه عنوان به را خارج در فرزندانشان تولد

 (97 آذر  27 جم، جام روزنامه  اکبری،) ..دادند رواج مردم بقه بین را



 اثرگذاری که می دهد نشان است گرفته صورت آمریکا در تازگی به که مطالعه  یک نتایج
 در اثرگذاری این گرچه .است شده سلبریتی ها اثرگذاری از بیشتر مخاطبان بر کارشناسان

  سنی گروه های از یک هر در مخاطبان اما است، متفاوت مخاطبان مختلف سنی گروه های
 (97 تیر تو، با تابناک) .می پذیرند کارشناسان از را تأثیر بیشترین متفاوت

 تأثیر سلبریتی ها و اینفلوئنسرها بر سبک زندگی

 به اعتقاد من، بحث میزان اثرگذاری سلبریتی ها و کارشناسان در ایران نیازمند بررسی دقیق و جدی است   



 تأثیر سلبریتی ها و اینفلوئنسرها بر سبک زندگی

تقلید یا  
تأثیرپذیری  
نسبی و غیر 

مطلق افراد از  
چهره های مشهور  

 و مورد اعتماد

ویژگیهای فضای  
مجازی موثر در  
میزان، سطح و  

کیفیت  
 تأثیرپذیری 

توان تأثیر  
سلبریتی ها بر  
خانواده ها و 
ایجاد تغییر  

ارزشی به یاری  
 رسانه ها

تأثیر سلبریتی ها  
به عنوان گروه  
مرجع اعم از  

استانداردساز  و  
یا هنجارساز  

( مثبت و یا منفی)  

تأثیر سلبریتی بر  
رفتار مخاطبان  
مبتنی بر نظریه  

الگوسازی  
مشاهده ای  

بندورا و تقلید و  
 تکرار 

 مثال عنوان به
 بازیگران جذابیت

 به مخاطبان عالقه و
 و شدن آنها شبیه

 نتیجه در
 این تأثیرگذاری

 بر شخصیتها
 مخاطبان

 (Life Faker)   «قالبی زندگی» نام به اینترنتی سایت وب یک تازگی به
 در بتوانند آنها تا می فروشد افراد به ای آماده عکس های مجموعه

 واقعی زندگی جای به را عکس ها این اینستاگرام مانند اجتماعی شبکه های
 یک بزنند، جا دیگری شخص عنوان به واقع در را خود و کنند منتشر خود
 (1397 ، ناگش) .اجتماعی های شبکه دنیای در دیگر بازی حقه راه

 سلطنتی انجمن تحقیق یک گذشته سال
 شبکه های که داد نشان عمومی سالمت

  جوان، دختر ده هر از که داد نشان اجتماعی
 با اجتماعی شبکه های تاثیر تحت آنها نفر 9

 .هستند مشکل دچار خود بدن تصویر



 سلبریتها و قالبهای مختلف بصری



 سلبریتی ها و اینفوگرافیک  

  آنها  ...و درآمدها فالوروها، تعداد ها، سلبریتی خرافی اعتقادات و افکار حتی فعالیتها، مرگ، زندگی،
  هستند اطالعات بصری نمایشگرهای اینفوگرافیکها .است مجازی فضای در ویژه به اینفوگرافیکها موضوع

 .شوند می گذاری اشتراک نیز سرعت به و جذابند مخاطبان برای که

 سلبریتی ها و تعداد فالوورها در رسانه های اجتماعی



(حتی بعد از مرگ)سلبریتی ها و درآمدها  سلبریتی ها و محل زندگی سلبریتی ها و فرجام آنها  

 سلبریتی ها و خرافات



 سلبریتی ها و بازیها

 بازی سلبریتی

 بازی مد و فشن سلبریتی ها

برفی سفید  
به سبک رویایی   

 چهره با آشنایی ها، سلبریتی آنها مبنای که بازیهایی
 به تواند می  فرد که آنهاست ...و آرایش و لباس و

  این عمده .بپردازد آنها ...و لباس مو، مدل تغییر
  دانلود قابل ...و سنی رده جنسیت، بر مبتنی بازیها

 .هستند بازی و



 سلبریتی ها و  کاریکاتور



 سلبریتی ها،  گرافیک نوول و کمیک ژورنالیسم

 رمان یک ساختاری های ویژگی کلیه معموال که هستند ها استریپ کمیک همانند تصویری کتابهای از ای گونه ،ها نوول گرافیک
 می کار به نیز کمیک کوتاه های داستان مورد در گاهی اصطالح این .شوند می طراحی بزرگسال مخاطبان برای و بوده دارا را ادبی
 .هستند « کمیک» از زیرشاخه ای ها نوول گرافیک.رود

 و اخبار که است روزنامه نگاری نوعی ،(Graphic journalism) ژورنالیسم گرافیک یا (Comics journalism) ژورنالیسم کمیک
 از استفاده هم اکنون .است شده طراحی تصاویر و کلمات از ترکیبی و می دهد پوشش کمیک چارچوب در را غیرخیالی رویدادهای
 wiki) .است اوج در نشریات و انتشارات خبری، سازمان های برای واقعی زندگی رویدادهای پوشش برای کمیک رسانه های

pedia, 2018) 

 کمیک ژورنالیسم

در گرافیک نوول ها و کمیک ژورنالیسم نیز بعضاً سلبریتی ها سوژه این نوع قالب ارائه محتوای بصری نیز هستند  



 سلبریتی ها و  میم

 در که ...و متن از ای قطعه ، ویدئو یا عکس :میم
 اندکی با اینترنت کاربران توسط آمیزی طنز طبیعت

 .شود می پخش تغییرات
 عمدتاً که نوشتار همراه به که تصاویر دیگر، تعریف در

 زیاد وسعت با و سرعت به و هستند طنز نوشتار
 .گویند میم را شوند می گذاری اشتراک

 سلبریتی ها از جمله سوژه های هستند که به میم تبدیل می شوند و بعضاً نیز برخی از این مسیر به شهرت می رسند

 مشابه) کوتاه شده صورت (meme) میم یا «مم» واژه
 به باستانی یونانی واژه از «میم» واژه (ژن کاربرد
 «کردن تقلید» و «گرفته قرار تقلید مورد چیز» معنای
 داوکینز، ریچارد انگلیسی، تکاملی زیست شناس توسط

 در . شده وضع 1976 سال در خودخواه ژن کتاب در
 یا رفتار ایده، :است آمده میم تعریف در پدیا ویکی

 دیگر فرد به فردی از فرهنگ طریق از که است روشی
  پدیده یک انتقال هدف با اغلب – می شود منتشر

 بازنمایی آن توسط که معنایی یا موضوع مشخص،
 برای می کند عمل واحدی عنوان به مم یک .می شود
 قابل که رسم هایی یا نمادها، فرهنگی، ایده های انتقال
 نوشتار، طریق از دیگر ذهن به ذهنی از هستند انتقال

 پدیده های سایر یا مناسک ژست ها، سخنرانی،
 .تقلید قابل مضمونی با تقلیدپذیر

:تعاریف مختلفی در خصوص میم وجود دارد  



 1397لوکس تهران، 

چگونه 
 سلبریتی 
 شویم؟

  ارائه به ها، رسانه برخی
  راهکارهایی و ها نسخه
  سلبریتی چگونگی برای

 که اند کرده اقدام شدن
  موارد جمله از نمونه، این

 .است مذکور



 چند پیشنهاد



 
 شهروندان فعالیت با که همانطور

 به نگاری روزنامه از جدیدی شکل
 شهروندی نگاری روزنامه نام

  با نیز حاضر حال در گرفت، شکل
 تأثیرگذاران و ها سلبریتی حضور

 به آنها ورود و مجازی فضای در
 از اعم آن بازنشر و خبر های حوزه
 جدید شکلی دیگران، و خود اخبار

 را سلبریتی نگاری روزنامه از
 در فعالیت قطعاً که کرده شکل

 از حداقلهایی نیازمند حوزه این
 در نگاری روزنامه حوزه در آشنایی
 اصول اجتماعی، های رسانه

 داشتن و مجازی فضای در فعالیت
 که همانقدر   .سوادهاست برخی

  و ها سلبریتی فعالیت
 می حوزه این در تأثیرگذاران

 داشته دنبال به مثبتی آثار تواند
 دسترس در از اعم) باشد

 و اخبار ارائه بودن، مخاطبان
 با تعامل واسطه، بی اطالعات
 نیز میزان همان به (...و مخاطبان

 اصول و قواعد یادگیری بدون
 می اجتماعی های رسانه در فعالیت

 آمیز مخاطره و زا آسیب تواند
  در سوء آثار به بعضاً که باشد

 .شود منجر جامعه
 

 روزنامه اصول فراگیری لزوم
 نگاری روزنامه خصوص به نگاری

 توسط اجتماعی های رسانه در
 توجه کلی طور به – ها سلبریتی

 در نگاری روزنامه بحث به تر جدی
 و ایران در اجتماعی های رسانه

 این در تر جدی آموزشی فعالیتهای
 آموزشی و علمی مراکز توسط حوزه

در ادامه به چند پیشنهاد در این  
:خصوص اشاره می شود  



  سوادها انواع افزایش لزوم
  و ها سلبریتی در

  آنها مخاطبان و اینفلوئنسرها
 ، ای رسانه سواد همچون

   بصری و خبری تبلیغاتی،

  انواع  ارتقای به کمک لزوم
  به ها سلبریتی در سوادها

  الزم آموزشی های دوره یاری
  با سیما و صدا سوی از

  برنامه و مطالعات دفتر همکاری
  ها رسانه ریزی

  و سلبریتی مندی بهره لزوم
  نظرات از اینفلوئنسرها

  و تبلیغی ، ای رسانه مشاوران
 بازاریابی

  خانواده و جامعه آشنایی لزوم
  زندگی واقعیتهای  با ها

  اینفلوئنسرها و ها سلبریتی
   تبلیغاتی  مختلف ابعاد در

 ....و

  مسئولیت افزایش لزوم
  و ها سلبریتی  اجتماعی

  و نظر اظهار در  اینفلوئنسرها
 مختلف مسائل در گیری موضع

  و ها سلبریتی آشنایی لزوم
    حداقل با اینفلوئنسرها

  و مطبوعاتی و تبلیغاتی قوانین
  یاری به) آنها  اصول

 (...و اینفوگرافیک

  و ها سلبریتی دهی توجه لزوم
  مسائل به اینفلوئنسرها

  جای به  شده  گرفته نادیده
   و  غیرکارشناسی اظهارنظرهای

 تخصصی غیر

  ابعاد در خود اثرگذاری وسعت درک
  کردار گفتار، ظاهر، و پوشش از مختلف

  و جوانان ویژه به طرفداران گروه بر ...و
 ...و رفتاری مدیریت لزوم و نوجوانان



 !بغوووو بغ     
  اینستاگرام صفحه در تتلو ،1394 سال در

 هم همه شدیم که جهان قهرمان» :نوشت خود
 غیرممکنه؛ که چیزی تنها می فهمن واقعاً

 استعداد فهمیدن دنیا همه و غیرممکنه
 احترام بهش همه دیگه و چی یعنی ایرانی

  … بخندنااا دارن وقت همه هنوز .می ذارن
 بغ نگه هرکی …اصالً بخندیم هم دور آقا
 از نفر هزاران دعوت این به پاسخ در «…بغو

 کردند «بغ بغو» مجازی فضای در تتلیتی ها

  های رسانه و ها رسانه دقیق شناخت
  ضوابط و کاربردها و  قوانین ، اجتماعی

   ... و آنها از یک هر با کار

  و کنندگان دنبال از استفاده سوء عدم
  شخصی، منافع راستای در طرفداران

 خودنمایی یا ... و حزبی

  آینه فیلم در طرفداران از مژگان استفاده    
 کردن درگیر و شخصی منافع راستای در بغل
  خانوادگی و شخصی مسائل حل در آنها

  و ها سلبریتی توان از گیری بهره
  همبستگی، افزایش در اینفلوئنسرها

  شرکت انسان دوستانه، عواطف تشدید
  برای کمک جمع آوری خیریه، امور در

  مسائل تقویت به کمک و بزرگ طرح های
 بیشتر تعامل لزوم ...و عمومی اعتماد فرهنگی،

 مراکز با ها سلبریتی
 انجمن و ای رسانه
 سواد همچون هایی

 ....و ای رسانه

  موثرتر و ای حرفه فعالیت لزوم
  آنها آشنایی نیز و نگاران روزنامه

  های رسانه در نگاری روزنامه با
  و منشور تدوین همراه به اجتماعی
 آنها ای حرفه فعالیت برای قوانینی

 فعالیت بر ارشاد وزارت بیشتر نظارت لزوم
 و ها سلبریتی تبلیغاتی و ای رسانه

 مجازی فضای در خصوص به تأثیرگذاران



  را آدم آن خاطرش به که دارد وجود چیزی حتما حالت این در هستید اینفلوئنسرها از یکی فالور وقتی :ریچاردسون کیت
 و آید می خوشتان آنها زندگی روش و سبک از شما و هستند کسی چه آنها که دانید می شما .دارید دوست و اید کرده انتخاب

 (97 سی، بی بی) .کنید می احساس محصول آن با پسندی و پیوند شما پیشاپیش کنند، می توصیه و ارائه را محصولی آنها وقتی

 
!دنبال کننده شما، همیشه طرفدار شما نیست  

 

:باید به یاد داشت   
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