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چکید�ه
اجتماعی  تعامالت  که  اندازه  همان  به  نوین  رسانه های  مصرف  در  شتاب 
مالی  و  تجاری  اقتصادی،  مناسبات  است،  کرده  دگرگونی  دستخوش  را 
وتحوالت  تغییرات  با  را  سازمان(  و  نهاد  گروه،  )فرد،  اجتماعی  واحدهای 

شکلی و محتوایی متنوعی مواجه کرده است.
محیط های  از  یکی  عنوان  به  آن(  ارکان  سایر  و  )بورس  سرمایه  بازارهای 
پرجنب و جوش کسب وکار- که تبادل اطالعات، داده ها و همچنین ارتباطات 
)غیر  نشده  تایید  و  تایید شده)رسمی(  اخبار  گردش  و  ،سازمانی،دولتی  فردی 
رسمی(، امیدوار کننده و ناامیدوارکننده)منفی( نقش بسیار موثری در کنش ها و 
واکنش های آنی و آتی کارگزاران اش دارد با ظهور و توسعه روز افزون شبکه های 

جدید اجتماعی، الگوهای رفتاری- ارتباطی جدیدی از خود نشان می دهد.
در این میان ،روابط عمومی های مالی، به عنوان واحدهای تنظیم کننده ارتباطات 
،تالش  بازارسرمایه  در  نفعان  و سایر ذی  تجاری سرمایه گذاران،معامله گران 
می کنند که با استفاده از کارکردهای شبکه های اجتماعی ،روابط کلیه عوامل و 
نیروهای بازار سرمایه در مسیر اهداف و ماموریت های نهادی شان هدایت کنند.

در این مقاله تالش شده است با تبیین ماموریت ها و اهداف روابط عمومی مالی 
به عنوان حوزه جدیدی از روابط عمومی ، کارکرد های شبکه های اجتماعی در 

توسعه بازار های مالی به ویژه بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان�کلیدی

روابط عمومی مالی،شبکه های اجتماعی،بازار سرمایه
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مقدمه
با افزایش نقش آفرینی رسانه های نوین در محیط بورس ها،روابط عمومی های مالی -که نقش 
موثری در شکل گیری راهبردهای ارتباطات کنشگران بورس دارند-تالش می کنند به منظور تحقق 

ماموریت ها سازمانی ،از رسانه های اجتماعی بیش از پیش بهره گیرند.
روابط عمومی مالی،حوزه تخصصی از حرفه روابط عمومی است که در ایران کمتر مورد توجه قرار 
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گرفته است. »روابط عمومی مالی،واحدی در شرکت های مالی است که تالش می کند، بهترین 
تصویر را از شرکت و موقعیت مالی آن ارایه کند یا اینکه روابط عمومی کمپانی ها برای دستیابی 
به چنین اهدافی از خدمات روابط عمومی های مالی استفاده می کنند.واحد های روابط عمومی از 
قوانین و مقررات اجرایی بازارهای سرمایه آگاهی داشته و آن را تفسیر می کنند . به طورعمومی،در 
روابط عمومی مالی از خدمات وکال  به منظور دفاع از تفاسیر قانونی در برابر نهادهای ناظر در بازار 
سرمایه بهره می گیرند. افزون براین، ماموریت مهم دیگر روابط عمومی مالی، انتشار اطالعات شرکت 
ها و انتشار بیانیه های مطبوعاتی )سهامداران،سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی وسایر ذی مدخالن( با 
هدف توسعه فعالیت های شرکت و حتی دفاع از آن، در مواقع ضروری است.«)دیکشنری مالی:روابط 

عمومی مالی(
»در چند دهۀ اخیر روابط عمومی مالی تبدیل به صنعتی با رشدی سریع در بورس ها شده اند. 
در سال 1986 شرکت های انگلیسی 37 میلیون پوند برای استقرار و تأسیس روابط عمومی مالی 
هزینه کردند. یک دهه بعد،  این رقم به 250 میلیون پوند رسید.«)میچی؛1998: 26(»افزایش 
سرمایه گذاری دراین بخش از شتاب در توسعه این حوزه روابط عمومی خبر می دهد.در میان 150 
مشاور برتر روابط عمومی در انگلیس، شرکت های فهرست شده با افزایش 22 درصدی درآمد رو به 

رو شده اند.« )پی آر ویک:  2008(
»البته صنعت روابط عمومی مالی از سوی آژانس ها و نمایندگی های اندکی تحت تسلط درآمده است. 
در این میان شرکت برانز ویک1 با ارائه مشاوره در بیش از 146 معامله توانست رتبه برتر را درمیان 
بازارهای ادغام شده در سال 2006 و در میان روابط عمومی های اروپایی با رقمی نزدیک به 177.8 
بیلیون پوند، به دست آورد. این شرکت که بزرگ ترین شرکت روابط عمومی مالی در انگلیس است، 
تقریباً یک سوم حجم شرکت هایی را که به عنوان 100 شرکت برتر در معامله سهام شناخته شده اند، 

شامل می شود.«)تامبینی،2008 :21(
شرکت های مایتلند2،سیتی گیت3، فاینانشیال داینامیکسس4 و فینسبری5 که رتبه های دو تا پنج را به 
خود اختصاص داده اند، همگی به ارائه مشاوره در معامالتی باارزِش بیش از 100 بیلیون پوند فعالیت 

می کنند.«)منبع قبلی(
توسعه فعالیت روابط عمومی های مالی به اندازه ای بوده است که دسترسی روزنامه نگاران مالی به 
شرکت های بورسی هم کاهش یافته است. »سارا وایت بلوم« گزارشگر مالی گاردین بیان می دارد: 
»اگر شما واقعاًبخواهید بدانید چه اتفاقی در حوزۀ تجارت می افتد، خودتان را با خواندن مطبوعات 
مالی خسته نکنید. 90 درصد از گزارش ها و روایت ها و یادداشت های مالی از طریق دستگاه فکس و 
شرکت های روابط عمومی یا از طریق تعداد نامشخصی از افرادی که در روابط عمومی کار می کنند و 

در این میدان شلنگ تخته می اندازند؛ تأمین شده است.«)کوپرت واچ:2003(
اشکال حرفه روابط عمومی مالی

فعالیت روابط عمومی های مالی در جهان،در سطح متفاوت به صورت روز افزون در حال گسترش 
است: 

دسته اول؛اداره روابط عمومی در سازمان های نظارت بر بازار)نهادها و کمیسیون های ناظر بر 

1.   Brunswick

2. Maitland
3. Citigate

4. Financial Dynamics
5. Finsbury



شماره 30
اردیبهشت 96

9

ی
مال

ی 
وم

عم
ط 

واب
ر ر

ن  د
وی

ی ن
ها

ه 
سان

ت ر
س

رب
کا

عملیات بازار سرمایه( هستند که طبق مقررات دولت ها برای حراست از حریم مادی و معنوی 
بورس ها ،منافع عمومی افراد حقیقی و حقوقی و نظارت بر عملیات معامالتی بورس ها غالبا با هدف 
توزیع متوازن اطالعات،جلوگیری از شکست های اطالعاتی در بازار، پیشگیری از شکاف اطالعاتی، 
شفاف سازی اطالعات و سایر موارد مشابه، فعالیت می کنند.اینها تالش می کنند تمامی ذی مدخالن 
بازار، به صورت عمومی در برابر اخبار واطالعات قرار گیرد. ماموریت این گونه از روابط عمومی مالی، 
کامال غیرانتفاعی بوده و ملهم از وظایف و مسوولیت های حاکمیتی دولت هاست. مهمترین رویکرد 
ارتباطی در این گروه از روابط عمومی ها،رویکردهای اطالع رسانی، خبررسانی، ترویجی، اشاعه، 

آگاهی بخشی و ترویج نوآوری های فکری و فنی در بازارهای مالی است.
دسته دوم؛طبقه دوم از واحدهای روابط عمومی مالی ،آن گروه از روابط عمومی ها هستند که در 
بخش خصوصی، یعنی ناشران بورسی )شرکت های بورسی(، شرکت های سرمایه گذاری، موسسات 
تامین مالی)بانک های سرمایه گذاری(،کارگزاری ها، موسسات حسابرسی )در ایران به عنوان حسابرسان 
معتمد بورسی مشهور هستند( ،شرکت های مشاوره سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و 
ناشران اوراق های بهادار خدمات رسانی می کنند. همان گونه که تشریح شد،هدف نهایی این گروه از 
روابط عمومی های مالی،تشویق ذی نفعان یک واحد خصوصی به مشارکت در تامین منافع سازمان ها 
و بهبود تصویر مناسب از عملکرد شرکت هاست.به طور منطقی،رویکردهای ارتباطی در این سنخ از 
روابط عمومی در استفاده از شبکه های اجتماعی و سایر رسانه ها ؛اطالع رسانی، خبر رسانی، تبلیغ غیر 

مستقیم و اقناع مخاطبان است.
دسته سوم، گروه آخر از واحدهای روابط عمومی مالی با طبقه دوم تفاوتی آنچنانی در وظایف، 
ماموریت هاو رویکردها ندارند، به جز آن که بسیاری از کمپانی های مالی ترجیح می دهند که به 
جای استقرار واحد روابط عمومی در مجموعه شرکت،از خدمات موسسات روابط عمومی های مالی 
براساس قراردادها و توافق های »برون سپاری« بهره گیرند، خدمات این گروه از روابط عمومی ها شامل 
فروش خدمات، ارایه ایده های خالقانه، برنامه ریزی، سیاستگذاری،مشاوره، اجرا ونظارت بر برنامه ریزی 
است. شمار موسسات روابط عمومی مالی خصوصی در کشورهای درحال توسعه درحال افزایش 
است، اما در کشور ما،تعداد معدودی از این گروه موسسات فعالیت دارند. آنها تالش می کنند که 
طبق سفارشات شرکت های فعال در بازارسرمایه، از قابلیت های شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای 

موبایلی استفاده کنند. 
حال با توسعه فعالیت نهادهای تخصصی ارتباطی در بورس ها وافزایش کاربست شبکه های اجتماعی 
در کلیه مراحل فرایندهای تصمیم گیری فعاالن بازار سرمایه )معامله گران حقیقی، حقوقی، مشاوران، 
سبدگردان ها، کارگزاران، حسابرسان و ...(،روابط عمومی های مالی باید شناخت، آگاهی و تحلیل 

دقیق تری از کارکرد رسانه ها یا شبکه های اجتماعی داشته باشند.
از آنجایی که مخاطبان رسانه های اجتماعی به دلیل مالحظات مالی و انتفاعی، حساسیت بیشتری 
نسبت به اخبار و گزارش ها رسانه ها)باتوجه به تاتیرگذاری آن در بازار( دارند،کلیه کارگزاران بازار 
سهام به روش ها و با انگیزه های متفاوت به استفاده از شبکه های اجتماعی روی آورده اند و همین 
مساله زمینه افزایش تاثیرگذاری نسل نوین رسانه های اجتماعی در بازارهای مالی را فراهم ساخته 

است.
مساله اصلی اینجاست که کارکرد رسانه ها اجتماعی همانند سایر فناوری ها به دو گروه از کارکردهای 
مثبت و منفی قابل شناسایی است،در واقع روابط عمومی های مالی برای افزایش اثر بخشی برنامه های 
بلند مدت)راهبردی( و میان مدت)عملیاتی ساالنه( و کوتاه مدت)کمپین های تبلیغاتی و کمپین های 

روابط عمومی( می بایست »درک واقع بینانه از کارکرد و کاربرد شبکه های اجتماعی« داشته باشند.
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بنابراین مقصود از انجام پژوهش پیش رو،در وهله نخست بررسی کارکرد شبکه های اجتماعی در 
بازار سرمایه و در وهله دوم شناسایی کاربردهای متصور برای شبکه های اجتماعی از سوی روابط 

عمومی های مالی است. 
هدف از اجرای بخش نخست تحقیق،شناسایی کارکرد اپلیکشین های پر مصرف ،بررسی شیوه های 
تولید ،انتشار ، مصرف پیام های ارتباطی و تعامالت کاربردان در سایه شبکه های اجتماعی تخصصی 

دربازار سرمایه است.
اما هدف مهمتر و کاربردی تر پژوهش حاضر،شناسایی کاربردهای)راهبردی، تاکتیکی و تکنیکی(

رسانه های اجتماعی در راستای اهداف و ماموریت های یک روابط عمومی مالی است. محقق در ورای 
این تحقیق کاربردی، به دنبال شناسایی ها روش ها و ارایه الگوهایی تاثیر گذاری ارتباطی در دو بازار 
خرسی)نزولی( و گاوی)صعودی( به منظور بهره گیری مناسب از اپلیکشین های جدید موبایلی یا 

همان رسانه های شبکه ای است.
اهمیت و ضرورت

همسو با تحوالت عرصه ارتباطات، بازارهای سرمایه پذیر برای حداکثرسازی منافع بازیگران به استفاده 
از شبکه های اجتماعی روی آورده اند.به طوری که رسانه های اجتماعی به جز مهم و جدا ناپذیری از 

حوزه ارتباطات تجاری و بازاریابی بورس ها مبدل شده اند. 
سایت مرجع فدراسیون جهانی بورس ها، طی مقاله ای به صراحت از افزایش اهمیت شبکه های 
اجتماعی در بورس ها و تغییر در اشکال ارتباطات در بازارهای مالی سخن می گوید. این بررسی به 
رشد مصرف رسانه های اجتماعی این گونه اشاره می کند: »کاربرد شبکه های اجتماعی در قالب سه 
پلتفرم تویتر، لینکدین و فیس بوک در پنج بازار)مالی و کاالیی( ان وای اس ئی - یورونکس1 ، نزدک2، 
سی ام ئی3، ال دی جی4 و تی ام ایکس5 افزایش پیدا کرده است، به طوری که در روز چهارم مارچ 
2013 ،حدود 752 هزار نفر از کابران توئیتر اخبار و رویدادهای بورس »سی ام ئی«)معادل 74درصد 
کل از کاربران بورسی در توئیتر( را دنبال می کنند، همچنین نزدیک به 17 هزار کاربر فیسبوک 
تحوالت این بازاررا دنبال کرده اند. معادل 12 هزار کاربر هم از طریق شبکه مجازی لینکدین با این 

بازار متصل بوده اند.« )برایت،2103(
همسان با افزایش استفاده از شبکه ها و رسانه های نوین اجتماعی در محیط کسب و کار مالی،تحقیقات 

و پژوهش های متعددی در این حوزه در سطح بین المللی انجام شده است.
در ایران هم کاربست رسانه های اجتماعی در روابط عمومی مالی به دالیل متعدد در مقام یک موضوع 
تحقیق قابل بررسی است؛اهمیت این طرح از آنجایی نشات می گیرد که با وجود اینکه نزدیک به نیم 
قرن از زمان آغاز فعالیت بورس به عنوان یک بازار منسجم و متشکل)رسمی( در اقتصاد ایران می گذرد، 
اما آن گونه که بایست مفهوم، ساختار نهادی و کارکردی»روابط عمومی مالی«در حوزه در ادبیات 
ارتباطات اجتماعی )و حوزه های مرتبط(، ادبیات علوم مالی و اقتصادی در کشور مورد توجه قرار نگرفته 
است.ادعا گزافی نیست که عنوان شود،پژوهشی حاضر،نخستین تالش برای تشریح کاربرد و کارکرد 
روابط عمومی مالی در کشور است. در واقع موضوع تحقیق از بعد توجه به نقش کارگزار)روابط عمومی 
مالی( ،ساختار)بازارسرمایه( و رسانه)شبکه های اجتماعی( به همان اندازه بدیع و جدید است که یک 

1.   NYSE-Euronext

2.  NASDAQ OMX

3.  CME Group

4.  London Exchange Group

5. TMX Group
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پژوهشگر بخواهد مساله نقش شبکه های اجتماعی را در حوزه روابط عمومی مالی به عنوان یک »نهاد 
واسط« میان بازار، دولت و معامله گران)کاربران( را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

بنابراین موضوع بررسی مسایل روابط عمومی مالی در عصر حاضر به همان اندازه جدید است که بخواهیم 
»کاربرد شبکه های اجتماعی«در این حوزه جدید روابط عمومی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

از بعد دیگر، روند مصرف رسانه های اجتماعی در فضای کسب و کار بازار سهام، آن قدر شتابان است 
که هنوز سیاست گذاران ارتباطی، ادارات یا موسسات روابط عمومی مالی یا اف. پی. آر م1یا مشاوران 
ارتباطات مالی2 و تجاری هنوز فرصت پیدا نکرده اند که از ابعاد تئوری و عملی نقش و کارکرد رسانه 

های اجتماعی را در شکل گیری رفتار بازار مورد کنکاش قرار دهند. 
به بیان ساده تر،سازمان های روابط عمومی مالی هنوز مدل یا الگویی از نقش رسانه های اجتماعی در 
پیشبرد اهداف حرفه ای به منظور تامین منافع سازمان و تعامل با مخاطبان کلیدی شان از طریق 

شبکه های اجتماعی ندارد.
فقر ارزیابی از تاثیر شبکه های اجتماعی در شکل دهی رفتار کالن بورس ، کمبود شناخت از روش 
های پیشرفته کاربرد شبکه های اجتماعی برای هدایت مخاطبان ،فقدان الگوهای رفتاری رسانه های 
نوین در بازارهای مالی و توجه به تغییر در سیاست گذاری های روابط عمومی تجاری )بازار محور( از 

جمله خال هایی است که انجام اهمیت تحقیق حاضر را دو چندان می کند.
انجام پژوهش های میان رشته ای علوم ارتباطات ومدیریت مالی درباره »نقش شبکه های اجتماعی 
در روابط عمومی مالی «در حالی مورد توجه قرار گرفته است که بازار سرمایه ایران از ناحیه شبکه 
های اجتماعی با فرصت ها و تهدیدها متعدد روبه رو بوده است و نتایج این تحقیق می تواند منجر 
تدوین مدل ،ارایه الگوی ارتباطی و در کاربردی ترین و عملیاتی نتیجه آن،منجر به آیین نامه ها 
)خارجی( دستورالعمل های)داخلی( ویژه تعامل سازمان بورس و شرکت های های بورس با رسانه 
های نوین و شیوه تعامل روابط عمومی شرکت ها با شبکه های اجتماعی شود،مساله ای که در اواخر 
سال 1393 در ورای نبود مدل تعامل با شبکه های اجتماعی آن ،یک شرکت بورسی را با یک فرا 

چالش ارتباطی بزرگی روبه رو کرد.
شایعه گسترده فرار مدیر عامل بانک اقتصاد نوین )به عنوان یک شرکت فهرست شده در بازار اصلی 
بورس تهران( از کشور با سواستفاده ازمرجع مقام رسمی وزیر اطالعات در دی ماه سال 1393 بود،) 

فارس:هشتم بهمن1393(،آثار زیان باری برای این نهاد مالی داشت.
 شایعه مذکور آن چنان در سطح گسترده منتشر شد که» وزارت اطالعات با انتشار اطالعیه ای،ضمن 

تایید تلویحی وجود شایعه بزرگ،آن از اساس غیر واقعی اعالم کرد.« )ایرنا: نهم بهمن 1393(
از سوی دیگر،اکنون یکی از رویکردهای جهانی در حوزه ارتباطات توجه به جنبه های ارتباطات تجاری 
است،نیم نگاهی به محورهای اولیه نشست هاو سمینارهای منطقه ای و جهانی حوزه ارتباطات، موید 
این گفته است.اما هنوز در کشور ما، به دالیل متعدد از جمله، توجه سنتی پژوهشگران حوزه روابط 
عمومی به باز تولید ادبیات در چارچوب پاردایم های سنتی با شقوق روابط عمومی سازمان های 
حاکمیتی،دولتی و خدمات عمومی است ، هنوزاهمیت روش ها، فنون و انتخاب های سنتی ارتباطات 

رسانه ای بوده و کمتر از ظرفیت  رسانه های نوین در برنامه های روابط عمومی بهر مند شوند.
مساله دیگری که باید به آن توجه کرد،این است که  در دوره ای که مفهوم »مخاطب« به مفهوم 
»کاربر« تغییر کرده، ما شاهد اشکال جدیدی از روزنامه نگاری به صورت روزنامه نگاری جایگزین3، 

1.   FPR

2.  Financial Communications Adviser

3  Alternative Journalism
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روزنامه نگاری موبایلی1 هستیم که در این شکل از گونه های جدید روزنامه نگاری، سهم کاربران در 
تولید اطالعات خبری و داده های رسانه ای  شده فاقد ساختار2، بیش از کارگزاران حرفه ای خبر3 و 

تحت استخدام رسانه هاست.
»گسترش روزافزون رسانه های اجتماعی و نوین به برد و برش روزنامه نگاری جایگزین و صدای های 

جایگزین باز می گردد.«)جهانشاهی ،1393 34:(
در واقع،افزایش نقش کاربران در تولید،نشر و بازنشر و درنهایت مصرف انبوه اطالعات درحال گردش 
در رسانه های اجتماعی، سیاستگذاران ومجریان امور روابط عمومی را وادار کرده است که به اشکال 
ارتباطات نوین رسانه ای توجه کنند،به دلیل تغییر اشکال روزنامه نگاری برون تحریریه ای به ویژه در 
حوزه بازار سرمایه؛ ارایه درکی دقیق تر از کارکرد رسانه های نوین،برای روابط عمومی های مالی،به 
ضرورتی انکار ناپذیر مبدل شده است.این رویکرد، محصور به مرزهای داخلی نیست؛مساله نقش 
شبکه های اجتماعی،اینترنت و حکمرانی خوب هیات مدیره شرکتها -که در سطورآتی به آن اشاره 
خواهد شد-، ،ضرورت افشای اطالعات مالی و تجاری شرکت ها در عصر شبکه های اجتماعی،نقش 
شبکه های اجتماعی در دستکاری بازار، روزنامه نگاری تحقیقی در عصر شبکه های اجتماعی در بازار 
سرمایه  از جمله مسایلی است که به دغدغه روز سیاستگذاران و مدیران بورس های جهانی مبدل 

شده است که در بخش سابقه تحقیق به طور مبسوط به آن اشاره خواهد شد. 
بنابراین انجام پژوهش حاضر،می تواند به بخشی از خالهای مشهود درحوزه ادبیات روابط عمومی 
مالی  به عنوان یک حوزه نوظهور و تخصصی پاسخ گفته و زمینه عطف توجه کارگزاران این حوزه را 

به مسایل روابط عمومی غیر دولتی فراهم کند . 
پیشینه مطالعات

تاکنون کاربرد یا اثر رسانه های اجتماعی و دیجیتال در بورس ها از ابعاد متفاوتی مورد مطالعه قرار 
گرفته اند. اکثر مطالعات رسانه ای در حوزه بازار سرمایه به کارکرد مثبت یا منفی شبکه های اجتماعی 

اشاره دارند. در ادبیات رسانه و بازار سرمایه به دو نقش و کارکرد متقاوت سرمایه اشاره شده است.
»رسانه ها با توجه رسانه ها با توجه به مشخصه های رفتاری و ذایقه مخاطبان، مجبورند رویکرد 
دوگانه ای داشته باشند؛چرا که خبرها یا »امیدوار کننده« است،یا »نا امیدوارکننده«.جنس اخبار 
امیدوار کننده متعلق به دوره های زمانی است که که بازار خیزان،درحال رونق یا »گاوی«4 است.در 
این زمان انتظار معامله گران برای دریافت و انتشار خبرهای مثبت شکل می گیرد.در این دوره،روند 
حرکت شاخص های بازار و قیمت سهام)رویدادهای کمی(رو به باال است.حالت دیگر بازار،شرایط 
افتان یا بازار»خرسی«5 است.یک رسانه در وضعیتی که روندحرکت شاخص ها و ارزش سهام نزولی 
است وبازار رونق ندارد،شاهد رفتار دیگری است.در حالت وضعیت اخبار غالبا امیدوار کننده نیست.
محور عمده اخبار درباره فروش سهام از سوی معامله گران،کاهش قیمت سهم ها،نزول شاخص و...

است« )ایلچی،1388:  23-25(
از بعد ادبیات روابط عمومی و ادبیات بورس نیز رسانه ها کارکرد دوگانه دارند.»سیستم های رسانه ای 
می توانند خیر با شر باشند،اگر پیام به گونه ای ارایه شود که موجب شهرت شرکت گردد،رسانه به 
صورت یک نطقه قوت و مسیری قدرتمند در می آید که می تواند موجب افزایش آگاهی مخاطبان)از 

1  Mobile Journalism

2  Unstructured

3  Newsmen

4  Bullish Market

5  Bearish Mraket
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شرکت( بشود،اگر شیوه دادن پیام موجب تیره و تار شدن داستان شرکت شود،رسانه می توانند 
موجب تباهی شرکت شود.رسانه ها بدان اندازه توانمند هستند که در بسیاری از موارد، موفقیت یا 
شکست شرکت ها، در دست آنهاست، ولی می توان رسانه ها را دوست،دوشمن،دارای انصاف،بی 
انصاف و یا به سادگی پدیده ای ناپایدار نامید،دراین دنیا هیچ شرکتی ،سهامی عام یا خاص نمی تواند 

سرنوشت خود را به دست تقدیر بدهد.«)ریان و همکاران،1387: 193(
به این صورت،بخشی از مطالعات میان رشته ای»علوم ارتباطات و مدیریت مالی« به قطع فرایند 
اطالع رسانی در بازار و آثار آن توجه داشته است.به عنوان نمونه،»تاثیر رسانه بر بازارهای مالی« عنوان 
تحقیق است که از از سوی»جوئل پرس« در دانشگاه اینستد1انجام شده است،این تحقیق، تاثیر بهره 
برداری برونی از سکوت یا توقف فعالیت روزنامه های سراسری)اعتصاب رسانه ای( درچند بورس 
مورد مطالعه قرارداده است. »سینا خانی پور روشن«2 به عنوان دستیار، نقش موثری در گردآوردی 
تحقیق مزبور داشته است. داده های این بررسی، نشان داد که در طول روزهای اعتصاب مطبوعات 
که به دالیل سیاسی،صنفی،مبارزه علیه سانسور،آزادی بیان،مطالبات اقتصادی و مالی و سایر موارد در 
چهار کشور فرانسه، نروژ، ایتالیا و یونان صورت گرفته، حدود 18 درصد از ارزش معامالت در بازارها 
کاسته شده است؛ البته در دوره قبل و بعد از رویدادهای مربوط به اعتصاب روزنامه نگاران،بازار بدون 
تغییر بوده است و نوساناتی قابل مالحظه ای به چشم نخورده است.افزون براین،یافته های تحقیق 
نشان داد که رسانه ها روی رفتار سرمایه گذاران تاثیر گذار است، البته نه به اندازه ای که باعث 
بازگشت شرایط بازار شود. درنهایت این تئوری که انتشار اطالعات به تدریج باعث می شودکه سرمایه 
گذاران و معامله گران به رسانه فکر کنند،اثبات شد،اما اثر آن به صورت فوری در قیمت سهم ها  به 

عنوان یک نتیجه دادوستد معامله گران منعکس شده است.)پرس،2011: 21 (
یکی دیگر از مطالعاتی که تاکنون درخصوص عملکرد رسانه های اجتماعی در بورس ها انجام شده 
است،تحقیقی درخصوص پروژه آی تی سی3 است که از سوی »لومباردی و همکاران«4 صورت 
گرفته است.در این تحقیقات که داده های آن به صورت یک جدول ارایه شده،محققان کارکرد انواع 

رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی تشریح کرده اند.
»تمام اطالعات بازار از محتوای اطالعات وب سایت ها ،منابع اختصاصی،شبکه های اجتماعی، در 
بازه زمانی مشخص به صورت روزانه ،هفتگی و ماهانه  بدست می آید. فضای مجازی گستره ای از 
رسانه های اجتماعی است، از اطالع رسانی با فایل »آر اس اس« متعلق به وب سایت های محتوایی 
، وب سایت  های پیچیده مباحثه ای همان اتاق های فروم یا وبالگ است، همان طوریکه مالحظه 
می شود)جدول 1( در اصول ما می توان میان اشکال داده های ساختار مند)دارای ساختار( و ساختار 
نیافته تمایز قایل شویم. مطالبی که دارای ساختار شکلی و رمزگذاری شده،امکان می دهد که به 
آسانی آن را مطالعه کنید،اما مطالب یا داده های فاقد ساختار همانند متن مباحثه یا مناظره، نیازمند 
تالش بیشتری از سوی مخاطب برای دریافت پیام و خوانش آن است.« )لومباردی و همکاران،2011 

به نقل از لوگ مه یر: 2011: 584(

1  Instead
2   Sina Khani Pour Roshan
3  ITS Project
4   Lombardi et al
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جدول 1: رسانه های سنتی و نوین در بازار سرمایه )لومباردی و همکاران:2011(

نوع رسانه 
نمونه رسانهساختار )شکل(محتوییا منبع تولید اطالعات

گروه های خبری یا 
گردآورندگان خبر

خوراک خبری برون بازاری 
از طریق تولید کنندگان 

اطالعات

محتوای دارای شکل روزنامه 
نگارانه از ارایه کنندگان خبر 
در چارچوب زمانی وقوع خبر

رویتر،بلومبرگ،یاهو،نت و ...

جستجوگران دانش،عقیده 
کاوان و پایگاه های بررسی 

افکار

موتورهای جستجو،تحلیل 
افکار،اطالعات داخلی کمپانی 

ها )سبد سهام و اطالعات 
اختصاصی(

غالبا اطالعات دارای 
ساختار،جستجو گرها، پایگاه 

های داده های داخلی یا 
منابع اختصاصی 

موتورهای جستجوگر 
اطالعات،وب های تحلیل گر، 
تحلیل سبد سهام مشتریان 
و تحلیل راهبردهای معامالتی

داده های محصول گفت و 
شنود یا مباحثه 

داده های تولید شده در فروم، 
وبالگ ها و گفت و گو ها در 

شبکه های اجتماعی 
متن های فاقد ساختار از 

منابع مجازی و آنالین
ارایه دیدگاه و نظرات همانند 

فیس بوک یا توئیتر

خوراک خبری حرفه ای 
داده ها و خوراک های خبری 

حرفه ای برای مشترکان
داده های کمی و کیفی 
دارای ساختار و بدون 

ساختار)شکلی(

جریان اطالعات قیمت 
سهم ها

)همانند جریان دادها(
خدمات اطالعاتی 

آنالین)برخط(
یا گردآورندگان خبر

مقاالت،خبرنامه ها،پایگاه های 
خبری ویژه تولیداطالعات 

بورس و راهبرهای آن

داده های کمی،غالبا داده 
های غیر ساختارمند حاوی 

اطالعات داد وستد سهام

خبرنامه ها،مطالب چشم انداز 
بازار،تحلیل همزمان)برخط( 

سهام

سیاستگذاران و حامیان

تغذیه کنندگان 
خبری،سیاستگذاران بازار 

همانند بانکها،موسسات رتبه 
بند یا موسسات و سازمان 

های دولتی

دادها های کمی و کیفی 
دارای ساختار یا فاقد ساختار 

شکلی  با تاثیر زیاد بر 
عملکرد بورس و گرایش بازار

ارایه اطالعات از سوی 
موسسات رتبه بندی همانند 
فیچ،مودیز،بانک مرکزی اروپا 

،شاخص داو جونز

جدای از نقش اطالع رسانی و گردش اطالعات در بورس، تقویت بازاریابی شرکت های بورسی  با 
استفاده از شبکه های اجتماعی، محور دیگری است که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. 

براساس تحقیقی که در سال 1386 تحت عنوان» تعیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سرمایه گذاران 
بورس اوراق بهادار تهران«انجام شد،پژوهشگران با نمونه گیری تصادفی و حجم نمونه 356 نفری 
از میان  معامله گران سهام شرکت هاي عضو بورس تهران، بااستفاده از روش تحلیل عاملي ،از میان 
پنج عامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاران به این نتیجه رسیده اند که کانال هاي ارتباطات بازاریابي 
شرکتهاي عضو بورس و کارگزاري و همچنین ارتباط کالمي )که به منزله برآیندي از کلیه فعالیتهاي 
شرکتها به شمار مي رود( از جمله عوامل مهم تاثیرگذار بر تصمیم به خرید سرمایه گذاران هستند.

)امیرشاهی و همکاران،1386: 159(
از سویی؛نتایج تحقیقات »مریساوو«1 در سال 2006نشان می دهد که توسعه فناوری های جدید 
باعث نزدیکی سهامداران به شرکتها شده است.»پیشرفت تکنولوژي و وسایل ارتباطي و محیطهاي ، 
رسانه اي جدید باعث نزدیک شدن هر چه بیشتر بازاریابان به مشتریان و افزایش شناخت و آگاهي 
آنها نسبت به مشتریان شان شده است.ارتباط دیجیتالی با برقراری امکان تماس مداوم با مشتریان 

باعث افزایش وفاداری آنها به نام تجاری و جذب مشتریان جدید شده است. «)منبع قبلی:162(
از نتایج تحقیقاتی که درباره نقش رسانه های اجتماعی د رحوزه ارتباطات تجاری و بازاریابی انجام 
شده  ، بورس لندن به رهیافت های عملی رسیده است.»در بورس لندن،رسانه های اجتماعی از یک 

1   Merisavo
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فضای روبه گسترش برای تحقق راهبرد ارتباطات و بازاریابی برخوردارند، مساله ای که  تا چند سال 
قبل وجود نداشت.تام گیلبرت1،مشاور ارشد مالی، نوشته است :» پنچ سال قبل احتماال، رسانه های 
اجتماعی عاملی برای تامل روی بازاریابی یا ارتباطات نبود.«،امروز رسانه های اجتماعی بخش جدایی 
ناپذیری از هر اعالن خبری است که  منتشر می شود و یک تمرکز برای دیده بانی موضوعاتی است 

که درباره برندمان)نام ونشان تجاری( و بازارها عنوان می شود.« )برایت،2013(
بخشی از مطالعات قابل دسترس درباره کارکرد رسانه های اجتماعی در بازار و ارتباط آن با کارکرد 
روابط عمومی مالی به این مساله توجه دارد که رسانه های اجتماعی قدرت پیش بینی کاربران اش 
در بازار افزایش داده است. »هنز و اسپن«2در این خصوص ،اثر شبکه اجتماعی  روی پیش بینی 
های قیمت پیشنهادی در حراجی ها مورد بررسی قرار داده اند.)هنز و اسپن،2008، به نقل از فی 

کیوآی یو،2013 : 6 (
در تحقیق دیگری با عنوان»بررسی آثار شبکه اجتماعی در پیش بینی وضعیت بازار«این فرضیه مورد 
بررسی قرار گرفته که پیش بینی بازار شبکه اجتماعی از دقت بیشتری در مقایسه با پیش بینی 
وضعیت بازار بدون شبکه های اجتماعی برخوردار است که درنهایت نتایج این تحقیق نشان داد که 
تفاوت معناداری دراین خصوص وجود دارد،به ویژه زمانی که هزینه دستیابی به اطالعات ناچیزاست 
،مساله اهمیت ندارد،اما وقتی هزینه کسب اطالعات هنگفت است؛مساله کامال متفاوت است. )فی 

کیو آیو و همکاران،2013: 7(
»بپنا و همکاران«3 اثر قدرت روابط اجتماعی روی  تجربیات مشترک کاربرد فیس بوک مورد مطالعه 

قرار داده اند.)بپنا و همکاران،2011 به نقل از فی کیوآیو،2013 :6(
بخشی از مطالعات تاثیر شبکه های اجتماعی بر رفتار بورس ها،به تاثیر رسانه ها نوین  روی گرایش ها 
و واکنش های احساسی بازار متمرکز شده است.» در بورس نیوریورک ،بخش فناوری این بازار از یک 
توافق برای ایجاد»تحلیل های بازاراجتماعی«4 خبر داد،به صورتی که این نرم افزار به بخش فناوری 
بورس نیویورک اجازه می دهد اطالعات»تحلیل های بازار اجتماعی« را به وسیله موتور نظارت رسانه 
های اجتماعی در بخش خدمات مالی عمومی، منتشر کند.»تام واتسون« معاون بورس نیویورک، 
می گوید که حاال هرکسی ناظر براین است که چه چیزی از طریق توئیتر گفته می شود.تحلیل بازار 
اجتماعی5 ابزاری دقیق برای کار آماری متناسب با فعالیت بنگاه های مالی است،ابزاری که به صورت 
شفاف،هوشمند، عملیاتی و کمی پذیر؛ وضعیت بازار را منطبق با گرایش شبکه های اجتماعی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می دهد . تحلیل بازار اجتماعی شیوه و مسیر نگاه بخش مالی درباره رسانه های 
اجتماعی را تغییر خواهد داد.برای نخستین مرتبه،کمپانی های معامالتی،معامله گران،مدیران مالی 
و غیر مالی در هر بخشی یک راه)ابزار( قابل محاسبه برای رصد گرایش و جریان آگاهی رسانه های 

اجتماعی را در اختیار دارند.«)برایت،2014(
درنهایت اینکه با گسترش فعالیت شبکه های اجتماعی بسیاری از سازمان بورس به این نتیجه رسیده 
اند که می بایست برای عملکرد تاثیرگذار شبکه های اجتماعی بر بازار،دستورالعمل های  ویژه ای را 
تنظیم و اعمال کنند.»سازمان بورس زیمباوه« در این خصوص مقرراتی را تدوین واجرا کرده است. 
این سازمان،پنج هدف جداگانه از جمله انتشار وسیع و گسترده اطالعات، نشر آنی و فوری،افشای 

1   Tom Gilbert
2  Hinz and Spann
3   Bapna et al
4  Social Market Analytics
5  SMA
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غیر انحصاری و... به منظور حمایت از سرمایه گذاران با ملیت های مختلف در استفاده از شبکه 
های اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات افشای اطالعات مد نظر قرار داده است.)وب سایت بورس 

زیمباوه،بی نا( 
افزون براین ، بورس زیمباوه در شبکه های اجتماعی حضور پیدا کرده است .این بورس،پورتال 
اصلی سازمان را منبع اصلی انتشار اطالعات مالی وتاریخی اعالم کرده  است،اما در راستای پیگیری 
راهبردهای ارتباطات سازمانی،برای دستیابی به طیف وسیعی از مخاطبان)سرمایه گذاران و سایر 
فعاالن بازار( و افزایش اطالع رسانی و آگاهی ذی نفعان، از شبکه ای توئیتر  و فیس بوک نیز استفاده 

می کند. 
براساس بخشی از دستورالعمل راهنمای این سازمان تحت عنوان »سیاست افشا و شبکه های 
اجتماعی«، بخش پورتابل بورس زیمباوه از پرسش و و ارایه پاسخ فعاالن مجازی استقبال کرده 
می کند و مناسب ترین پاسخ ها را به بیشتر سواالت می دهید.اما در برابر حمالت شخصی،اهانت 
زبانی،نظرات تحقیر کننده و دیدگاههایی که به طور مستقیم ارتباطی به فعالیت بورس ندارد،پاسخ گو 
نیست.همچنین در بخشی از رفع مسئولیت های خویش آورده که ممکن است که  نتواند به برخی از 
سواالت جاری نظیر پرسش های حقوقی جاری،مسایل مالی،موضوعات نظارتی یا سایر عوامل کسب 

وکار پاسخ مناسب بدهد.«)منبع قبلی(
مبانی نظری

بررسی کارکردهای شبکه های اجتماعی در روابط عمومی مالی از آن جایی  که به دنبال راه های 
عملی )راهبردها،تاکتیک ها و تکنیک های بهره مندی از شبکه های اجتماعی در توسعه روابط 
عمومی با سرمایه گذاران است،از جمله رویکردهای خرد گرایی است که در پی شناخت شیوه عملی 
و کاربردی امور است،از این رو پژوهشگر در این بخش از نظریه ها یا تئوری های میان برد1 و غیر 

کالن  بهره گرفته است که بتواند نتایج تحقیق را به صورت کاربردی تببین کند.
روابط عمومی و شبکه های اجتماعی دو مفهوم عینی و وسیع در علوم ارتباطات هستند. نظریه های 
متعدد در خصوص کارکرد هر یک از آنها تاکنون ارایه شده است،تحقیق پیش رو برای پاسخ به این 
مساله که چرا روابط عمومی های مالی از شبکه های اجتماعی برای توسعه اهداف و ماموریت های 
شان استفاده می کنند،از چند نظریه مرتبط در حوزه مدیریت ارتباطات و مدیریت بازاریابی استفاده 

کرده است.
سوال اساسی تحقیق پیش رو این است، چرا و چگونه واحدهای روابط عمومی مالی- که در تعریف 
مفهومی،سازمانی از متخصصان حوزه ارتباط با نهادهای مالی و رسانه ها بوده و برای توسعه ارتباطات 
انتفاعی کارفرمای شان تالش می کنند- از شبکه های اجتماعی )که همان نرم افزارهای موبایل 

هوشمند نظیر وایبر،واتس آپ،تلگرام و...هستند( استفاده می کنند.
شبکه های اجتماعی، شکل اجتماعی نوینی از ارتباطات را به وجود آورده که در عین حال که توده 
ای است،به صورت انفرادی تولید و دریافت می شود و تاثیر می گذارد.طبق نظریه کاستلز،جامعه 

شبکه ای مورد نظر »کاستلز«2 دارای ویژگی های زیر است:
اول؛اقتصاد اطالعاتی:بهر وری و رقابت میان شرکت ها ، بنگاه های تجاری،مناطق و حوزه های 
اقتصادی و کشورهای، بیش از هر زمان دیگر به کسب معرفت ،دانش ، اطالعات و تکنولوژی الزم 

برای پردازش این اطالعات متکی است.
دوم:اقتصاد جهانی:فعالیت های استراتژیکی مسلطی که قادرند در مقام یک واحد به هم پیوسته انواع 

1  Middle Range Theories

2  Manuel castells 
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سازوکارهای اقتصادی را در تراز جهانی به اجرا در آورند.
سوم:فعالیت های اقتصاد شبکه ای :نوع تازه ای از سازمان و تشکیالت اقتصادی همانند شرکت های 

چند ملیتی؛
چهارم:تحول در ساختار اشتغال در و انجام کار؛

پنجم:ظهور قطب های تقابل براساس میزان دسترسی به اطالعات؛
ششم:بروز فرهنگ واقعیت مجازی؛

هفتم:برجسته شدن نقش رسانه ها در تعامل و کنش های سیاسی؛
هشتم:تعویض زمان و مکان؛

نهم:تضعیف دولت-ملت ها؛)کاستلز؛1380: 543(
نیم نگاهی به گزاره های مطرح شده در نظریه جامعه شبکه ای »کاستلز« درخصوص خصوص 
جامعه اطالعاتی، تبیینی است بر دالیل تولد و انگیزه جهانی توسعه شبکه های اجتماعی در حوزه 
اقتصاد وتجارت.برجسته شدن نقش رسانه ها و شکل گیری نوعی از ارتباطات شبکه های براساس 
رویکردهای انتفاعی مبتی بر استراتژی های اقتصادی ،به منظور رقابت میان شرکت های تجاری 

مسیری است که روابط عمومی های مالی با استفاده از ارتباطات و اطالعات آن را دنبال می کنند.
توسعه ارتباطات شبکه ای در قالب نرم افزارهای هوشمند موبایلی، برای عامالن، یعنی کارگزاران 
روابط عمومی های مالی و کاربران)معامله گران و سرمایه گذاران( شبکه های اجتماعی نمی تواند 
فاقد بهره مندی و رضامندی باشد،طبق نظریه »استفاده و رضایت مندی«)الیهوکاتز 1959(،این نیاز 
و انگیزه های مخاطب است که تمایل به دیدن و شنیدن یک رسانه پیدا می کند.یعنی»یعنی مردم 
برای کسب راهنمایی،آرامش،سازگاری،اطالعات و شکل گیری هویت شخصی،از رسانه ها استفاده 

می کنند.«)مک کوایل،1380: 104(
افزون برنظریه »استفاده و رضامندی«،روابط عمومی های مالی با شناختی که از مخاطبان دیروز و 
کاربران امروز دارند،اقدام به بهره مندی از رسانه ها می کنند.مجموع نیازهاو انگیزه های مخاطب در 

استفاده از رسانه ها را می توان در چهار مقوله اصلی جای داد)مهدی زاده،1391:73(:
آگاهی و نظارت:مردم به دنبال کسب اخبار و اطالعات از دنیای پیرامون و نظارت بر محیط اجتماعی 

خویش از طریق رسانه های هستند.
روابط شخصی:مردم در فرنید ارتباط،رسانه ها را همراه وهمنشین خودتلقی می کنند و از محتوای 

رسانه برای گفت وگو با دیگران استفاده می کنند.
هویت شخصی:مردم ا زرسانه ها برای کسب خودآگاهی،یافتن الگوهای رفتاری و تقویت ارزش های 

شخصی استفاده می کندد
سرگرمی و گریز از واقعیت:مردم از رسانه برای سرگرمی و تخلیه عاطفی استفاده می کنند.

طبق نظریه فوق؛رسانه های اجتماعی در بورس تهران در راستای کارکردی که دارند،به نظرمی رسد 
که می توانند نقش موثری در افزایش نظارت بر محیط بازار سرمایه و استفاده از محتوای رسانه ها 

برای تامین کابران شان داشته باشند.
»هربرت شیلر«،1متخصص ارتباطات و اقتصاد سیاسی با وجود اینکه نگاه خوش بینانه به علت و سبب 
نقش فناوری های ارتباطی ندارد، نظریه اش را بر این اصل استوار کرده است که شکل گیری جامعه 
اطالعاتی و پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات،ناشی از فشارها و الزامات نظام سرمایه داری،پیامد 
و  اطالعاتی  نوآوری  شیلر،  زعم  به  است.  داری  سرمایه  تجاری  شرکت های  منافع  تامین  آثار  و 

1   Herbert Schiller
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ارتباطاتی،تحت تاثیر فشارهای تعیین کننده حاکم بر بر بازار خرید و فروش و تجارت به منظور به 
دست آوردن »سود« صورت می گیرد،وی اصلی ترین پیامد خصوصی سازی امکانات و فرایندهای 
ارتباطی را »تحمیل معیار بازار« می داند.برای شیلر،مرکزیت اصول بازار،یک اجبار نیرومند در کاالیی 
سازی اطالعات، وبه معنای دسترسی فزاینده به اطالعات تنها به شرط قابلیت فروش آن است.

اطالعات امروز به صورت یک کاال مورد داد و ستد قرار می گیرد.«)وبستر، 162:1380(
با وجود نگاه انتقادی »هربرت شیلر«،هسته انگیزه روابط عمومی های مالی در استفاده از روابط شبکه 
ای و رسانه های نوین ،فروش اطالعات وجهت دهی به داده های مالی به منظور افزایش سودآوری 

شرکت هاست.
یکی از ماموریت های روابط عمومی مالی ارایه چهره مناسب از شرکت ها متبوع  و همچنین کنترل 
و نظارت بر محیط اطالعاتی پیرامونی شرکت های کارفرماست.به زعم برخی،خدمات روابط عمومی 
مالی می تواند بسته بندی خدمات اجتماعی رسانه ها در قالب تجاری سازی شده و کاالیی سازی 

شده باشد. 
برپایه نظریه »وینسنت مسکو و دیوید لوین«،فعالیت و فناوری های اطالعات و ارتباطات در تمام 
بخش های جامعه در فرایند کاالیی سازی مشارکت دارند،برای مثال،گسترش ارتباطات و کامپیوتری 
نه فقط به شرکت های ارتباطی بلکه به همه شرکت ها امکان می دهد تا کنترل بیشتری بر 
فرایندهای تولید،توزیع و مبادله داشته باشند.همچنین کاالیی سازی، مدخلی برای درک اعمال 

ونهادی های خاص ارتباطی است)مهدی زاده،1391: 188(
جمع بندی

نگاهی به پیشینه تحقیق که غالبا از سوی صاحب نظران امور مالی درخصوص نقش شبکه های 
اجتماعی اجتماعی در بورس ها انجام شده است و همچنین نظریات میان برد مطرح در حوزه 
ارتباطات که کارکرد و آثار متعدد شبکه های اجتماعی در حوزه اقتصاد و جامعه را تبیین می 
کنند،گویای این مساله است که شبکه ای اجتماعی برای هر نهاد ارتباطی ،دارای کارکردهای مطلوب 

و نامطلوب است.
روابط عمومی های مالی برای اجرای وظایف و ماموریت های شان می توانند از طریق کارکردهای 

زیر به اهداف برنامه ریزی شده شان نائل شوند:
یعنی  سنتی،  های  رسانه  میان  رقابت  در  تردید  بدون  رسانی:  اطالع  سرعت  الف(افزایش 
تلویزیون،رادیو،روزنامه و نشریات مکتوب با رسانه های نوین،این رسانه های همگانی سنتی بوده اند 
که از میدان رقابت جامانده و نتوانسته اند به اصل اول اطالع رسانی در بازار سرمایه،یعنی سرعت در 
انتشار اطالعات به منظور رفع عطش بازار پاسخ دهند .نمونه های عینی ای وجود دارد که طی چند 
سال اخیر، همسو به روند جهانی، شمار وب سایت های خبری،پایگاه های اطالع رسانی و تحلیلی 
و شبکه های اجتماعی به منظور پاسخ گویی به نیازهای مخاطبان یا کاربران به سرعت افزایش 
یافته است. دربخشی یک تحقیق کیفی درخصوص »نقش روزنامه نگاری در بروز بحران مالی سال 
2008 «،دبیر رسانه آنالین در حوزه بورس درباره سرعت اطالع رسانی رسانه های مجازی عنوان می 
کند:»خوانندگان ما در ساعت 6، 7 یا 8 صبح هر روز جویای اطالعات هستند. ...شما نمی توانید از 
بهترین روزنامه نگاران تان به طور منظم روزانه 12 یا 13 ساعت کار بکشید.این طوری مساله ای حل 

نمی شود،افراد خسته و کالفه می شوند؛ بنابراین ما خیلی سریع کار را تمام می کنیم. 
در روزنامه به محض اینکه یک تکه از اخبار در سرویس خبر وارد می شود، این خبر به کل فرایند 
ویراستاری خبر، ویراستاری محتوایی، منابع و مدارک خبر و چیزهای دیگر منتقل می شود و پس از 
گذر از این فرایند، برای درج در سایت فرستاده می شود و در صفحه قرار می گیرد. در سایت ما، این 
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فرایند 2 الی 3ساعت طول می کشد، زیرا ما تیم کوچکی هستیم که از تکنولوژی اینترنتی سبک و 
سریعی استفاده می کنیم. فرایند تولید مطلب دو تا سه دقیقه طول می کشد.  این فرایند، بیش از حد 

سریع است واین مجدداً باعث تغییر شیوه نگارش شما می شود.« )تامبینی،2008: 21( 
بنابراین سرعت راه اندازی وب سایت های خبری یا گروه های مباحثه در نرم افزارهای موبایلی به 
اندازه ای است که هر روز کاربران با یک وب سایت خبری جدید مستقل با وابسته به کارگزاری ها یا 
حتی روزنامه های رو به رو می شوند.در این مسیر،روابط عمومی های مالی،به تازگی ضمن راه اندازی 
وب سایت خبری متعدد،اقدام به بارگذاری لینک اخبار مورد نظرشان در گروه هایی از ذی نفعان می 

کنند که در شبکه های اجتماعی آن را ایجاد کرده اند.
دروابط عمومی های مالی با استفاده از تکنیک » »تی تی ال«1 و رویکرد انتخاب ترکیبی رسانه ها2 
به دلیل مالحظاتی نظیر اندازه کوچک بنگاه ها، بودجه های اندک شرکتها برای تبلیغات، تمایل به 
اندازه گیری بازخورد، افزایش سطح درگیری مخاطب خاص با رسانه ها ، تالش می کنند بیشترین 
وقت مخاطب صرف رسانه های مورد نظرشان کرده و زمان آنها را تصاحب کنند؛) ویکی پدیا:تی 

تی ال (.
هم اینک روابط عمومی های مالی، تعداد زیادی از مخاطبان هدف شان را که غالبا خبرنگاران، 
تحلیل گران، مشاوران سرمایه گذاری و مدیران ارشد شرکت های مالی هستند را انتخاب کرده و در 
قالب گروه های که از طریق نرم افزار وایبر،واتس آپ و تلگرام تشکیل داده اند،به آنها پیام رسانی می 
کنند.آنها پیام های مورد نظر شان در فاصله اندک از زمان وقوع خبر یا طراحی شبه خبر،به مخاطبان 

هدف شان می رسانند.
ب)اندازه گیری احساسات مخاطب: همان طوری که در بخش نظری تحقیق اشاره شد،شاخص 
تحلیل احساسات3 مخاطب به واسطه توسعه فعالیت شبکه های اجتماعی در برخی از بورس ها از 
جمله بورس نیوریوک طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.به طور کلی،شبکه های اجتماعی این 
امکان را به روابط عمومی های مالی می دهد که بیش از هر رسانه  دیگری اقدام به  اندازه کنش ها 
و واکنش های کاربران جدید)مخاطبان قدیم(کنند.خصیصه ذاتی تعاملی بودن،قابلیت اندازه گیری4 
رفتار مخاطب را در اختیار روابط عمومی ها قرارداده است تا آنها برنامه ها و راهبردهای منسجمی 

را تدوین کنند.
»خیابان آنالین،دو طرفه است،یعنی همان طور که اطالعات از سوی رسانه به مخاطب منتقل می 
شود،مسیری نیز برای ارسال نظرات و اخبار مخاطب وجود دارد،به عبارت دیگر،گوینده پیام خود در 
نقش فرستنده نیز حضور دارد،بسیاری از اوقات پیش می آید که یک رسانه آنالین با توجه به نظرات 
مخاطبان آنالین اش،لحظاتی پس از انتشار خبر،تغییراتی در مطالب خودایجاد می کند و با بسته به 
حوزه عالقمندی مخاطبان اش،موضوعات خاصی را بیشتر پوشش می دهد.« )کتابدار،1393: 11( 

استفاده  سو  مالی،  روابط عمومی های  همیشگی  چالش های  از  اطالعاتی:یکی  شفافیت  ج(ایجاد 
دارندگان اطالعات نهانی 5از اطالعات مالی شرکت ها به منظور پیگیری نیات سوداگرایانه شان است.

توسعه شبکه های اجتماعی ،همان یک تیغ دو دم است که از سو، زمینه مناسبی را برای شایعه 
پراکنان در بازار سهام پدید آورده است،اما از سویی،این امکان را برای واحدهای روابط عمومی درون 

1  Through The Line
2  Mixed
3  SMI
4  Gaugeable
5  Insider Information

ی
مال

ی 
وم

عم
ط 

واب
ر ر

ن  د
وی

ی ن
ها

ه 
سان

ت ر
س

رب
کا



شماره 30
اردیبهشت 96

20

سازمانی و برون سازمانی)آژانس ها و موسسات مشاور( فراهم ساخته است که ضمن رصد بازار،به 
سرعت نسبت به شایعات مخرب واکنش نشان دهند.افزایش شفافیت و جلوگیری از رسوب اطالعات 

یکی از نتایج توسعه به کارگیری شبکه های اجتماعی در بورس است.
توسعه فعالیت رسانه های اجتماعی در بازار سهام زمینه ایجاد بازارهای شیشه ای را فراهم ساخته 
است.محیط بازار سرمایه مملو از گلوگاه های است که اطالعات ذی قیمت در آن نقاط جمع و رسوب 
شده و دارندگان اطالعات نهانی با استفاده از اطالعات درونی و نهایی،اقدام به خرید و فروش سهم ها 
و صید فرصت های اقتصادی به صورت انحصاری در بازار می کنند،در واقع،وجود رانت های اطالعات 
مالی وتجاری شرکت ها، ناشی از نبود کارکرد مطلوب چرخه افشای اطالعات و گردش داده ها دربازار 
است؛ حال با گسترش زمینه کاربرد شبکه های  اجتماعی در محیط بازار سرمایه، بخشی از اطالعات 
حبس شده نهانی و محرم، در اختیار کاربران یا همان معامله گران مخاطبی قرار می گیرد که تا پیش 
از این، دسترسی به آن بخش از منابع اطالعات مالی وجود نداشته و نهاد ناظر بر بازار هم با وجود تمام 
ابزارهای مقرراتی که درخصوص افشای فصلی و ادواری اطالعات در اختیار دارد، نتوانسته اند، شرکت 

ها )ناشران سهم( را به افشا و انتشار رسمی اطالعات در هنگام مقرر وارد سازند.
در حالتی که »روزنامه نگاری تحقیقی« عملکرد موفق و موثری  در بازار سهام ندارد،شبکه های 
اجتماعی نه صرفا با رویکرد انتقادی و افشاگرایانه، بلکه با رویکرد انتشار اطالعات به منظور مصرف 

عمومی و حتی گاه اطالعات سوخته و دست چندم،بستر نشت اطالعات مالی را فراهم ساخته اند.
د( تحریک روابط عمومی ها  به پاسخگویی : توسعه کمی و کیفی شبکه های اجتماعی سطح 
نظارت کلیه ارکان بازار سرمایه نسبت به فعالیت شرکتهای بورسی)حاضر در بازار اول یا دوم بورس(

را گسترش داده است، امروز مساله »حاکمیت شرکتی و اینترنت«1 از جمله مباحث مورد توجه 
سیاست گذاران بازار سرمایه است.

اینترنت به عنوان بستر تحوالت شتابان فناوری های ارتباطی و همچنین شبکه های اجتماعی موج 
جدید از فشارهای نظارتی و مطالباتی را علیه آن گروه از مدیرانی)مدیرعامل یا تمامی اعضای هیات 
مدیره( را ترتیب داده است که حاضر به پذیرش اصل افشای اطالعات درونی شرکت یا برنامه آتی به 
سهامداران یا سایر ذی نفعان شرکت نبوده و برای اجرای »اصول حاکمیت شرکتی « ودسترسی و 

توزیع یکسان اطالعات برای ذی نفعان مالی شرکت مقاومت می کنند.
نمونه های متعددی از رسوایی های مالی  در شرکت های بزرگ چند ملیتی نظیر انرون و والمارت 
وجود دارد که منجر به آن شده است؛» کمیسیون نظارت بر بورس ها،قوانین افشا2 از سوی ناشران 
سهم )شرکتها( به وسیله اینترنت یا حتی شبکه های اجتماعی  را به طور جدی دنبال کند.«)ویکی 

پدیا،مقررات افشا(
حتی » در سوم آوریل سال 2013 ،کمیسیون نظارت بر بورس ها در ایاالت متحده به شرکتها 
به صورت رسمی اعالم کرد که می توانید،در مواقع مورد نیاز، از شبکه های اجتماعی به منظور 
انتشار اطالعات تان استفاده کنید،به همان شکلی شرکتها دارای وب سایت هستند،دسترسی سرمایه 
گذاران و معامله گران به انتخاب پلتفرم های شبکه های اجتماعی نباید محدود باشد و سرمایه 
گذاران در بورس باید از آنچه که از طریق شبکه های اجتماعی اطالع رسانی می شود،مطلع شوند.« 

)کمیسیون نظارت بر بورس و اوراق بهادارآمریکا:2013(
در این شرایط،روابط عمومی های مالی با فشارهای درونی و بیرونی ذی نفعان شرکت مواجه هستند،از 
یک سو،فشارهای مدیران ارشد داخلی،یعنی مدیرعامل واعضای هیات مدیره و از سوی،سهامداران و 

1   Internet And Corporate Governance
2  Disclosure Regulations
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سرمایه گذاران شرکت؛به طوری که فشارهای پیرامونی،آنها را وادار به انتخاب مدل یا الگویی بینابینی 
می کند.

»مطابق قانون جدید تجارت در ترکیه، شرکت های سرمایه را ملزم به ایجاد یک وبگاه اینترنتی 
می کند. آنها باید بخشی از آن را برای خدمات جامعه اطالعاتی اختصاص دهند. این وبگاه به کلیه 
عناصر تکمیلی، جداول مالی و گزارش حسابرسی، و همچنین گزارش ها و اطالعاتی که ممکن 
است نظر بازیگران بازارهای سرمایه را به خود جلب کند،مجهز خواهد شد. در غیر این صورت 
تحریم های قانونی و کیفری اعمال خواهند شد.«)مسئولیت و حاکمیت شرکتی برای روزنامه نگاران 

اقتصادی،1391 :54(
»اگر شرکت در مورد صحبت کردن با بورس نیویورک یک روش منظم یا سیستماتیک دارد و برای 
اعالم خبرها )افشای اطالعات( نیز دستورالعملی تهیه کرده است،درآن صورت،شرکت می تواند بر 
اطالعاتی که در اختیار مردم قرار خواهد گرفت،کنترل های الزم اعمال کند،چنین سیاست هایی 
باعث می شود که موارد نشت اطالعات به بورس یا به رسانه ها کاهش یابد و شرکت باید برای 
تحلیلگران این موضوع را به درستی روشن سازد،چون در غیر این صورت مسیرهای مربوطه )برای 
گرفتن اطالعات داخلی( ،بسیار شلوغ خواهد شد.برای ارتباط با دنیای خارج باید چنین چارچوبی 
وجود داشته باشدو همه گروه های ذی نفع نیر باید آن را رعایت کنند.« )ریان و همکاران،1387: 

)210
این جزو وظایف روابط عمومی های مالی است که روابط شرکت و سازمان شان را با رسانه ها و عموم 
سهامداران تنظیم کنند.بخش عمده کارکرد شبکه های اجتماعی در بازار سرمایه اطالع رسانی، خبر 
پراکنی و دریافت دیدگاه کارشناسی به صورت  هدفمند و سازمانی است که از سوی روابط عمومی 
مالی دنبال می شود.روابط عمومی های مالی برای آن که تصویر مناسبی از سازمان متبوع درقالب 
بسته های خبری-تحلیلی و حتی  کمپین های روابط عمومی و تبلیغاتی)آگهی(ارایه کنند،از رسانه 

های اجتماعی استفاده می کنند.
با ظهور وافزایش نفوذ و گسترش زمینه های اجتماعی-فرهنگی فعالیت شبکه های اجتماعی و 
موبایلی،روابط عمومی های مالی به یک فرصت تاریخی دست پیدا کرده اند و آن اینکه دیگر بدون 
حضور واسطه ها و میانجی های حرفه ای، یعنی روزنامه نگاران به مخاطبان شان دسترسی دارند و 

این کارکرد بی همتایی است که در اختیار کارگزاران روابط عمومی قرار گرفته است.  
نتیجه گیری

همان طوری اشاره شد، رسانه های همگانی)سنتی( و رسانه های نوین از گذشته تاکنون نقش بسیار 
موثری در سمت وسوی حرکت بورس ها دارند،در واقع، روندها، فرایندها و برایندهای بازارهای مالی 
تا اندازه زیادی، نشات گرفته از رفتار رسانه ها است. براساس ادبیات مالی، بازارهای سهام دارای دو 
حالت متفاوت هستند. رفتار بازار سرمایه یا در حالت افتان )روند نزولی( است یا وضعیت خیزان 

)روند صعودی(.
طبق نظر صاحب نظران رفتار مالی،رفتار صعودی و نزولی بورس ها همواره تحت تاثیر دو گانه رفتار 
منطقی)تحلیل محور( و یا احساسی و هیجانی)شایعه محور و گمانه محور( قابل ارزیابی است. حال با 
افزایش مصرف شبکه اجتماعی در میان سهامداران، معامله گران و سایر تصمیم گیران و تصمیم سازان، 
یا به عبارتی افزایش نفوذ محتوایی شبکه های اجتماعی بر مخاطبان ذی نفع، به نظر می رسد که 
رفتار منطقی و هیجانی تمامی کارگزاران بازار)مخاطبان یا بهتر بگویم کاربران شبکه اجتماعی(به 
دالیل ویژگی های ممتاز رسانه های اجتماعی)تعاملی بودن،دسترسی،همزمانی و ...( در مقایسه 
با رسانه های سنتی،بیش از گذشته در فرایند تصمیم سازی فردی و اجتماعی و درنهایت بروز 
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رفتارهای هیجانی و  منطقی در بازار موثر است،به این ترتیب، نقش شبکه های اجتماعی به عنوان 
یک عامل یا واسط1 موثر در شکل گیری رفتار و سمت و سوی بورس همواره به صورت دوگانه یا 

فرصت و تهدید متصور می شود که نهاد روابط عمومی را با محرک های نوپدید مواجه می کند.
شبکه های اجتماعی به همان اندازه که به صورت یک عامل فرصت ساز،کارکرد موثری در اطالع 
رسانی شریانی و نشر مویرگی اخبار رویدادهای  مالی و بورسی و رویدادهای کالن سیاسی ،اقتصادی 
و اجتماعی دارند،زمینه ساز چالش های متعددی برای سیاست گذاران و مجریان امور خرد)شرکتها(

و کالن )سازمان ناظر و مجری بر عملیات بورس(هستند. به عنوان نمونه،انتشار گسترده شایعات و 
گمانه زنی ها هدفمند از طریق شبکه های اجتماعی، از سوی شماری از بورس بازان و معامله گران یا 
حتی مدیران شرکت ها ،روشی برای فضا سازی روانی )در اصطالح:جو دادن به بازار( مورد نظر جهت 
عملی کردن انگیزه های سفته بازی و نوسان گیری و سو استفاده از موقعیت »خبر ندار«ها و مطلع 
نشدگان از تب یا نبض شایعات بازار است.در این حالت، با گسترش حوزه عملی و عینی و نفوذ ذهنی 
و روانی رسانه های اجتماعی،شایعه سازان ابزارهای موثری برای جهت دهی بازار و صید قربانیان 
خویش از میان برخی از سهامداران)مخاطبان(در شبکه های اجتماعی را پیدا کرده اند.این روند رو به 
تزاید که با استفاده از تکنیک های شایعه سازی و خط دهی به بازار صورت می گیرد،چالش جدی 
بر سر روابط عمومی های فعال در شرکت های بازار سرمایه بوده و آنها را وادار می سازد که درک 
عمیق تر و غیر منفعالنه از مسئولیت های حرفه ای شان با توجه به اصول حاکمیت شرکتی از رسانه 

های نوین داشته باشند.
همان گونه که تحقیق اشاره شد، نمونه عینی آن در ابعاد ملی،شایعه گسترده فرار مدیر عامل بانک 
اقتصاد نوین )به عنوان یک شرکت فهرست شده در بازار اصلی بورس تهران( از کشور با بهره گیری 
از مرجعیت منبع پیام وزیر اطالعات در دی ماه سال 1393 بود. مجموعه بررسی های متعددی 
درخصوص کارکرد منفی رسانه های اجتماعی در بازار صورت گرفته است که به تدریج داده مطالعاتی 
این گروه از بررسی ها، منجر به مقررات گذاری جدید از سوی سازمان بورس ها درمورد نظارت یا 

آیین نامه های حرفه ای درباره تولید اطالعات شبکه های اجتماعی شده است.
 جدای از کارکردهای منفی شبکه های اجتماعی و مسئولیت های روابط عمومی مالی؛مجموع بررسی 
تحقیق پیش رو نشان می دهدکه واحدهای روابط عمومی مالی،از کارکردهای تبلیغی،ترویجی،اطالع 
رسانی،خبر رسانی،برند سازی،بازاریابی،ارتباطات تجاری،شبکه سازی،دریافت،سنجش و تحلیل رفتار 
مخاطبان و کابران فعال و منفعل شبکه های اجتماعی می توانند در جهت اهداف سازمانی و ماموریت 

های متصور استفاده کنند.
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