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کاربست رسانه های نوین در
 روابط عمومی مالی

چکیده
شتاب در مصرف رسانه های نوین به همان اندازه که تعامالت اجتماعی را دستخوش 
دگرگونی کرده است، مناسبات اقتصادی، تجاری و مالی واحدهای اجتماعی )فرد، گروه، 

نهاد و سازمان( را با تغییرات و تحوالت شکلی و محتوایی متنوعی مواجه کرده است.
بازارهای سرمایه )بورس و سایر ارکان آن( به عنوان یکی از محیط های پرجنب وجوش 
کسب وکار -که تبادل اطالعات، داده ها و هم چنین ارتباطات فردی، سازمانی، دولتی و 
گردش اخبار تأییدشده )رسمی( و تأییدنشده )غیررسمی(، امیدوارکننده و ناامیدوارکننده 
)منفی( نقش بسیار مؤثری در کنش ها و واکنش های آنی و آتی کارگزارانش دارد با 
ظهور و توسعه روزافزون 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 تجاری 
سرمایه گذاران، معامله گران و سایر ذی نفعان در بازار سرمایه، تالش می کنند که با 
استفاده از کارکردهای شبکه های اجتماعی، روابط کلیه عوامل و نیروهای بازار سرمایه 

در مسیر اهداف و مأموریت های نهادی شان هدایت کنند.
در این مقاله تالش شده است با تبیین مأموریت ها و اهداف روابط عمومی مالی به عنوان 
حوزه جدیدی از روابط عمومی، کارکردهای شبکه های اجتماعی در توسعه بازارهای 

مالی به ویژه بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.
کلیدی: گان  واژ

روابط عمومی مالی، شبکه های اجتماعی، بازار سرمایه
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مقدمه

در� نــویــن� رســانــه�هــای� نقش�آفرینی� ــزایــش� اف بــا�
مالی� عــمــومــی�هــای� ــط� ــ رواب بـــورس�هـــا،� محیط�
راهبردهای� شکل�گیری� در� مــؤثــری� نقش� -کــه�
ــد-�تــالش� ــ ــ کــنــشــگــران�بــــورس�دارن ارتـــبـــاطـــات�
سازمانی،� مأموریت�ها� تحقق� به�منظور� می�کنند�
بهره� پــیــش� از� بــیــش� اجــتــمــاعــی� رســانــه�هــای� از�

گیرند.
حرفه� از� تخصصی� حــوزه� مالی،� عمومی� ــط� رواب
مــورد� کمتر� ایـــران� در� کــه� اســت� روابـــط�عمومی�

مالی،� »روابــط�عمومی� اســت.� گرفته� قــرار� توجه�
کــه�تالش� واحـــدی�در�شــرکــت�هــای�مالی�اســت�
موقعیت� و� شرکت� از� را� تصویر� بهترین� می�کند،�
ــــط�عمومی� ــا�ایــن�کــه�رواب ی کــنــد� ــه� ــ ارائ مــالــی�آن�
اهــدافــی� چنین� بــه� دستیابی� بـــرای� کمپانی�ها�
استفاده� مالی� عمومی�های� روابــط� خدمات� از�
و� قوانین� از� عمومی� روابط� واحدهای� می�کنند.�
گاهی�داشته� مقررات�اجرایی�بازارهای�سرمایه�آ
و�آن�را�تفسیر�می�کنند.�به�طورعمومی،�در�روابط�
از� دفــاع� به�منظور� وکال� خدمات� از� مالی� عمومی�
بــازار� در� ناظر� نهادهای� برابر� در� قانونی� تفاسیر�
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مأموریت� این،� بر� افزون� بهره�می�گیرند.� سرمایه�
مهم�دیگر�روابط�عمومی�مالی،�انتشار�اطالعات�
مطبوعاتی� بــیــانــیــه�هــای� ــتــشــار� ان و� شــرکــت�هــا�
)سهامداران،�سرمایه�گذاران�حقیقی�و�حقوقی�و�
سایر�ذی�مدخالن(�با�هدف�توسعه�فعالیت�های�
ضــروری� مــواقــع� در� آن،� از� ــاع� دف حتی� و� شرکت�

است«.�)دیکشنری�مالی:�روابط�عمومی�مالی(
»در�چند�دهه�اخیر�روابط�عمومی�مالی�تبدیل�
به�صنعتی�با�رشدی�سریع�در�بورس�ها�شده�اند.�
در�سال��1986شرکت های�انگلیسی��37میلیون�
عمومی� روابـــط� تأسیس� و� اســتــقــرار� بــرای� پوند�
کــردنــد.�یــک�دهــه�بــعــد،� ایــن�رقم� مــالــی�هزینه�
 :1998 )میچی؛� رسید«.� پوند� میلیون� �250 به�
از� بخش� ایــن� در� سرمایه گذاری� »افــزایــش� �)26
روابط�عمومی�خبر� این�حوزه� شتاب�در�توسعه�
می�دهد.�در�میان��150مشاور�برتر�روابط�عمومی�
در�انگلیس،�شرکت های�فهرست�شده�با�افزایش�
ــد«.�)پــی�آر� ــه�رو�شــده�ان �22درصـــدی�درآمـــد�رو�بـ

ویک:�2008(
سوی� از� مــالــی� عمومی� روابـــط� صنعت� »الــبــتــه�
تسلط� تحت� اندکی� نمایندگی های� و� آژانس ها�
برانز�ویک�� این�میان�شرکت� در� اســت.� آمــده� در�
با�ارائه�مشاوره�در�بیش�از��146معامله�توانست�
رتبه�برتر�را�در�میان�بازارهای�ادغام�شده�در�سال�
با� اروپایی� روابــط�عمومی های� میان� در� و� �2006
رقمی�نزدیک�به��177/8بیلیون�پوند،�به�دست�
روابــط� شرکت� بزرگ ترین� که� شرکت� ایــن� آورد.�
عمومی�مالی�در�انگلیس�است،�تقریبًا�یک�سوم�
شرکت� �100 به�عنوان� کــه� را� شرکت هایی� حجم�
شامل� شناخته�شده اند،� سهام� معامله� در� برتر�

می شود«.�)تامبینی،�2008: 21(
فاینانشیال� �، سیتی�گیت� �، مایتلند� شرکت�های�
تا� دو� رتبه�های� که� � فینسبری� و� � داینامیکسس�
به� همگی� داده انـــد،� اختصاص� خــود� به� را� پنج�
 100 از� بیش� ــاارزِش� ب معامالتی� در� مشاوره� ارائــه�

بیلیون�پوند�فعالیت�می کنند«.�)منبع�قبلی(
به� مــالــی� عمومی�های� ــط� روابـ فعالیت� توسعه�
که�دسترسی�روزنامه�نگاران� اندازه�ای�بوده�است�
یافته� کاهش� هم� بورسی� شرکت�های� به� مالی�
گاردین� گزارشگر�مالی� بلوم«� است.�»سارا�وایت�
بدانید� بخواهید� واقعًا� گر�شما� »ا مــی�دارد:� بیان�

خودتان� می افتد،� تجارت� حــوزه� در� اتفاقی� چه�
را�با�خواندن�مطبوعات�مالی�خسته�نکنید.�90 
یادداشت های� و� روایت ها� و� گزارش ها� از� درصد�
شرکت های� و� فکس� دســتــگــاه� طــریــق� از� مــالــی�
از� نامشخصی� تعداد� طریق� از� یا� عمومی� روابــط�
و�در� کار�می کنند� روابــط�عمومی� که�در� افــرادی�
این�میدان�شلنگ�تخته�می اندازند،�تأمین�شده�

است«.�)کوپرت�واچ:�2003(

اشکال حرفه روابط عمومی مالی
جهان،� در� مالی� عمومی�های� روابـــط� فعالیت�
حال� در� روزافـــزون� به�صورت� متفاوت� در�سطح�

گسترش�است:�
دسته�اول؛�اداره�روابط�عمومی�در�سازمان�های�
کمیسیون�های�ناظر�بر� نظارت�بر�بازار�)نهادها�و�
که�طبق�مقررات� عملیات�بازار�سرمایه(�هستند�
دولت�ها�برای�حراست�از�حریم�مادی�و�معنوی�

بورس�ها،�منافع�عمومی�افراد�حقیقی�و�حقوقی�
غالبًا� بــورس�هــا� معامالتی� عملیات� بر� نظارت� و�
تــوزیــع�مــتــوازن�اطــالعــات،�جلوگیری� بــا�هــدف�
پیشگیری� بـــازار،� در� اطالعاتی� شکست�های� از�
و� اطــالعــات� شفاف�سازی� اطالعاتی،� شکاف� از�
این�ها� می�کنند.� فعالیت� مشابه،� مـــوارد� سایر�
تـــالش�مــی�کــنــنــد�تــمــامــی�ذی�مـــدخـــالن�بــــازار،�
اطــالعــات� و� اخــبــار� بــرابــر� در� عمومی� ــه�صــورت� ب
عمومی� روابــط� از� این�گونه� مأموریت� گیرد.� قــرار�
از�وظایف� و�ملهم� بوده� کاماًل�غیرانتفاعی� مالی،�
اســت.� دولــت�هــا� کمیتی� حا مسئولیت�های� و�
ــروه�از� ــ گ ــن� ــبــاطــی�در�ایـ مــهــم�تــریــن�رویـــکـــرد�ارت
اطــالع�رســانــی،� رویــکــردهــای� عمومی�ها،� روابـــط�

توسعه فعالیت روابط  �
عمومی های مالی به 

که  اندازه ای بوده است 
دسترسی روزنامه نگاران 

مالی به شرکت های 
کاهش یافته  بورسی هم 

است.
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با توسعه فعالیت نهادهای  �
تخصصی ارتباطی در 

کاربست  بورس ها و افزایش 
شبکه های اجتماعی، 

روابط عمومی های مالی 
گاهی و  باید شناخت، آ

کارکرد  تحلیل دقیق تری از 
رسانه های یا شبکه های 
اجتماعی داشته باشند.

و� گاهی�بخشی� آ اشــاعــه،� ترویجی،� خبررسانی،�
بــازارهــای� در� فنی� و� فکری� نــوآوری�هــای� ترویج�

مالی�است.
روابــط� واحــدهــای� از� دوم� طبقه� دوم؛� دســتــه�
عمومی�ها� ــــط� رواب از� ــروه� گـ آن� ــی،� مــال عــمــومــی�
یــعــنــی� ــی،� ــوصـ ــصـ بـــخـــش�خـ ــه�در� ــ ک ــنــد� هــســت

ــی(،� ــورســ ــ ــای�ب ــت�هــ ــ ــرک ــی�)شــ ــورســ ــ نــــاشــــران�ب
ــــت�هــــای�ســــرمــــایــــه�گــــذاری،�مــؤســســات� ــرک شــ
ــی�)بـــانـــک�هـــای�ســـرمـــایـــه�گـــذاری(،� ــال تــأمــیــن�م
ایــران� )در� حسابرسی� مؤسسات� کــارگــزاری�هــا،�
مشهور� بــورســی� معتمد� حسابرسان� بــه�عــنــوان�
سرمایه�گذاری،� مشاوره� شرکت�های� هستند(،�
اوراق� نــاشــران� صــنــدوق�هــای�ســرمــایــه�گــذاری�و�
که� همان�گونه� می�کنند.� خدمات�رسانی� بهادار�
روابــط� از� ــروه� گ ایــن� نهایی� تشریح�شــد،�هــدف�
ــی،�تــشــویــق�ذی�نــفــعــان�یک� عــمــومــی�هــای�مــال
منافع� تأمین� در� مشارکت� به� خصوصی� واحــد�
عملکرد� از� مناسب� تصویر� بهبود� و� سازمان�ها�
رویکردهای� منطقی،� به�طور� اســت.� شرکت�ها�
از�روابــــط�عــمــومــی�در� ایـــن�ســنــخ� ــبــاطــی�در� ارت
استفاده�از�شبکه�های�اجتماعی�و�سایر�رسانه�ها؛�
و� غیرمستقیم� تبلیغ� خبر�رسانی،� اطالع�رسانی،�

اقناع�مخاطبان�است.
ــر�از�واحـــدهـــای�روابـــط�� گـــروه�آخـ دســتــه�ســـوم؛�
آن�چنانی� تفاوتی� دوم� طبقه� بــا� مالی� عمومی�
در�وظــایــف،�مــأمــوریــت�هــا�و�رویــکــردهــا�نــدارنــد،�
ترجیح� مالی� کمپانی�های� از� بسیاری� آن�کــه� �جز�
ــه�جــای�اســتــقــرار�واحـــد�روابـــط� ــه�ب ک مــی�دهــنــد�

خــدمــات� از� ــرکـــت،� شـ مــجــمــوعــه� در� عــمــومــی�
اساس� بر� مالی� عمومی�های� ــط� رواب مؤسسات�
ــرون�ســپــاری«�بهره� تــوافــق�هــای�»ب قـــراردادهـــا�و�
عمومی�ها� ــط� رواب از� گــروه� ایــن� خدمات� گیرند،�
شامل�فروش�خدمات،�ارائه�ایده�های�خالقانه،�
و� اجــرا� مــشــاوره،� سیاست�گذاری،� برنامه�ریزی،�
مؤسسات� شمار� اســت.� برنامه�ریزی� بر� نظارت�
کشورهای� در� خصوصی� مالی� عمومی� روابـــط��
در�حــال�توسعه�در�حــال�افــزایــش�اســت؛�امــا�در�
گروه�مؤسسات� کشور�ما،�تعداد�معدودی�از�این�
طبق� که� می�کنند� تــالش� آن�هــا� دارنـــد.� فعالیت�
از� بازار�سرمایه،� سفارشات�شرکت�های�فعال�در�
قابلیت�های�شبکه�های�اجتماعی�و�نرم�افزارهای�

کنند.� موبایلی�استفاده�
حال�با�توسعه�فعالیت�نهادهای�تخصصی�ارتباطی�
در�بورس�ها�و�افزایش�کاربست�شبکه�های�اجتماعی�
در�کلیه�مراحل�فرایندهای�تصمیم�گیری�فعاالن�بازار�
سرمایه�)معامله�گران�حقیقی،�حقوقی،�مشاوران،�
کارگزاران،�حسابرسان�و...(،�روابط� سبدگردان�ها،�
گاهی�و�تحلیل� عمومی�های�مالی�باید�شناخت،�آ
دقیق�تری�از�کارکرد�رسانه�ها�یا�شبکه�های�اجتماعی�

داشته�باشند.
اجتماعی� رسانه�های� مخاطبان� که� آن�جایی� از�
به�دلیل�مالحظات�مالی�و�انتفاعی،�حساسیت�
رسانه�ها� گزارش�ها� و� اخبار� به� نسبت� بیشتری�
کلیه� )با�توجه�به�تأثیرگذاری�آن�در�بازار(�دارند،�
انگیزه�های� با� و� روش�ها� به� بازار�سهام� کارگزاران�
اجتماعی� شبکه�های� از� استفاده� بــه� متفاوت�
افزایش� زمینه� مسئله� همین� و� ــد� آورده�انـ روی�
اجتماعی�در� نوین�رسانه�های� تأثیرگذاری�نسل�

بازارهای�مالی�را�فراهم�ساخته�است.
رسانه�ها� کارکرد� که� است� این�جا� اصلی� مسئله�
از� گروه� اجتماعی�همانند�سایر�فناوری�ها�به�دو�
کارکردهای�مثبت�و�منفی�قابل�شناسایی�است،�
افزایش� برای� مالی� عمومی�های� روابط� واقع� در�
)راهــبــردی(� بلندمدت� بــرنــامــه�هــای� اثربخشی�
کوتاه�مدت� و� ســاالنــه(� )عملیاتی� میان�مدت� و�
روابــط�� کمپین�های� و� تبلیغاتی� )کمپین�های�
کارکرد� از� واقع�بینانه� »درک� می�بایست� عمومی(�

کاربرد�شبکه�های�اجتماعی«�داشته�باشند. و�
پــیــشِ�رو،� پــژوهــش� انــجــام� از� مقصود� بنابراین�
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شبکه�های� کــارکــرد� ــررســی� ب نخست� وهــلــه� در�
دوم� وهــلــه� در� و� ســرمــایــه� بــــازار� در� اجــتــمــاعــی�
شبکه�های� برای� متصور� کاربردهای� شناسایی�
مالی� عــمــومــی�هــای� ــط� روابـ ســوی� از� اجتماعی�

است.

تــحــقــیــق،� نــخــســت� بــخــش� از�اجــــــرای� هــــدف�
پرمصرف،� اپلیکشین�های� کــارکــرد� شناسایی�
ــیــد،�انــتــشــار،�مــصــرف� ــول بـــررســـی�شــیــوه�هــای�ت
سایه� در� کاربران� تعامالت� و� ارتباطی� پیام�های�
سرمایه� بازار� در� تخصصی� اجتماعی� شبکه�های�

است.
حاضر،� پژوهش� کاربردی�تر� و� مهم�تر� هدف� اما�
کتیکی� تا ــبـــردی،� )راهـ ــردهــای� ــارب ک شناسایی�
راستای� در� اجتماعی� رســانــه�هــای� تکنیکی(� و�
اهداف�و�مأموریت�های�یک�روابط��عمومی�مالی�
کاربردی،� تحقیق� ایــن� ورای� در� محقق� اســت.�
به�دنبال�شناسایی�ها�روش�ها�و�ارائه�الگوهایی�
)نزولی(� خرسی� بازار� دو� در� ارتباطی� تأثیرگذاری�
بهره�گیری�مناسب� به�منظور� گاوی�)صعودی(� و�
همان� ــا� ی مــوبــایــلــی� جــدیــد� اپلیکشین�های� از�

رسانه�های�شبکه�ای�است.

اهمیت و ضرورت
بازارهای� ارتباطات،� عرصه� تحوالت� با� همسو�
کثرسازی�منافع�بازیگران� سرمایه�پذیر�برای�حدا
اجــتــمــاعــی�روی� از�شــبــکــه�هــای� اســتــفــاده� بـــه�
کــه�رســانــه�هــای�اجتماعی� بــه�طــوری� آورده�انــــد.�
ارتباطات� حــوزه� از� جداناپذیری� و� مهم� جزو� �به�

تجاری�و�بازاریابی�بورس�ها�مبدل�شده�اند.�

ــورس�هــا،� ســایــت�مــرجــع�فــدراســیــون�جــهــانــی�ب
طــی�مــقــالــه�ای�بــه�صــراحــت�از�افــزایــش�اهمیت�
در� تغییر� و� بــورس�هــا� در� اجتماعی� شبکه�های�
ــای�مــالــی�سخن� ــازارهـ بـ ــبــاطــات�در� ارت اشــکــال�
می�گوید.�این�بررسی�به�رشد�مصرف�رسانه�های�
ــه�اشــــاره�مــی�کــنــد:�»کــاربــرد� ــون اجــتــمــاعــی�ایــن�گ
پلت�فرم� ســه� قــالــب� در� اجــتــمــاعــی� شــبــکــه�هــای�
توییتر،�لینکدین�و�فیس�بوک�در�پنج�بازار�)مالی�
�، نــزدک� �، کاالیی(�ان�وای�اس�ئــی-یــورونــکــس� و�
ســی�ام�ئــی�،�ال�دی�جـــی��و�تــی�ام�ایــکــس��افزایش�
روز�چهارم� در� کــه� بــه�طــوری� اســت،� کــرده� پیدا�
کاربران� از� نفر� هــزار� �752 حــدود� �،2013 مــارس�
»سی�ام�ئی«� بــورس� رویــدادهــای� و� اخبار� توییتر�
ــران�بــورســی�در� ــارب ک کــل�از� )مــعــادل��74درصـــد�
نزدیک� هم�چنین� می�کنند،� دنــبــال� را� توییتر(�
را� بازار� این� تحوالت� کاربر�فیس�بوک� هزار� به��17
کاربر�هم�از�طریق� کرده�اند.�معادل���12هزار� دنبال�
متصل� ــازار� بـ ایــن� بــه� لینکدین� مــجــازی� شبکه�

بوده�اند«.�)برایت،�2103(
همسان�با�افزایش�استفاده�از�شبکه�ها�و�رسانه�های�
مــالــی،� ــار� کــســب�وک در�محیط� اجــتــمــاعــی� نــویــن�
تحقیقات�و�پژوهش�های�متعددی�در�این�حوزه�

در�سطح�بین�المللی�انجام�شده�است.
اجتماعی� رســانــه�هــای� کــاربــســت� هــم� ــران� ایـ در�
در� متعدد� دالیـــل� بــه� مــالــی� عمومی� روابـــط� در�
است؛� بررسی� قابل� تحقیق� موضوع� یک� مقام�
می�گیرد� نشأت� آن�جــایــی� از� طــرح� ایــن� اهمیت�
زمان� از� نیم�قرن� به� نزدیک� این�که� وجــود� با� که�
آغاز�فعالیت�بورس�به�عنوان�یک�بازار�منسجم�و�
متشکل�)رسمی(�در�اقتصاد�ایران�می�گذرد،�اما�
نهادی� ساختار� مفهوم،� می�بایست� که� آن�گونه�
حــوزه� در� مــالــی«� عمومی� ــط� ــ »رواب کــارکــردی� و�
حوزه�های� )و� اجتماعی� ارتباطات� ادبــیــات� در�
کشور� مرتبط(،�ادبیات�علوم�مالی�و�اقتصادی�در�
گزافی�نیست� مورد�توجه�قرار�نگرفته�است.�ادعا�
که�عنوان�شود،�پژوهش�حاضر،�نخستین�تالش�
کارکرد�روابط�عمومی�مالی� کاربرد�و� برای�تشریح�
بعد� از� کشور�است.�در�واقع�موضوع�تحقیق� در�
مالی(،� عمومی� )روابـــط� کــارگــزار� نقش� به� توجه�
)شبکه�های� رســانــه� و� ســرمــایــه(� )بـــازار� ساختار�
ــدازه�بــدیــع�و�جدید� ــ انـ بــه�هــمــان� اجــتــمــاعــی(�

گذشت نیم قرن  � با وجود 
از آغاز فعالیت بورس، 

مفهوم، ساختار نهادی و 
کارکردی »روابط عمومی 

مالی« در حوزه ادبیات 
ارتباطات اجتماعی و 

علوم مالی و اقتصادی 
کشور مورد توجه قرار  در 

نگرفته است.
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نقش� مسئله� بخواهد� پژوهشگر� یک� که� اســت�
روابط�عمومی� را�در�حوزه� شبکه�های�اجتماعی�
بــازار،� میان� واســط«� »نهاد� یک� به�عنوان� مالی�
و� را�مورد�تحقیق� )کاربران(� و�معامله�گران� دولت�

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

تحلیل�قرار�دهیم.
اجتماعی� رسانه�های� مصرف� رونــد� دیگر،� بعد� از�
کسب�وکار�بازار�سهام،�آن�قدر�شتابان� در�فضای�
ادارات� ارتباطی،� سیاست�گذاران� هنوز� که� است�
یا�مؤسسات�روابط�عمومی�مالی�یا�اف.�پی.�آر�یا�
�و�تجاری�هنوز�فرصت� ارتباطات�مالی� مشاوران�
که�از�ابعاد�تئوری�و�عملی�نقش�و� پیدا�نکرده�اند�
کارکرد�رسانه�های�اجتماعی�را�در�شکل�گیری�رفتار�

کنکاش�قرار�دهند.� بازار�مورد�
به�بیان�ساده�تر،�سازمان�های�روابط�عمومی�مالی�
هنوز�مدل�یا�الگویی�از�نقش�رسانه�های�اجتماعی�
تأمین� به�منظور� حــرفــه�ای� ــداف� اهـ پیشبرد� در�
کلیدی�شان� منافع�سازمان�و�تعامل�با�مخاطبان�

از�طریق�شبکه�های�اجتماعی�ندارد.
در� اجتماعی� شبکه�های� تأثیر� از� ــی� ــاب ارزی فقر�
شناخت� کمبود� بــورس،� کالن� رفتار� شکل�دهی�
ــرد�شــبــکــه�هــای� ــاربـ کـ پــیــشــرفــتــه� ــای� ــ ــ از�روش�ه
اجــتــمــاعــی�بـــرای�هــدایــت�مــخــاطــبــان،�فــقــدان�
بازارهای� در� نوین� رسانه�های� رفتاری� الگوهای�
سیاست�گذاری�های� در� تغییر� به� توجه� و� مالی�
جمله� از� )بــازارمــحــور(� تــجــاری� عمومی� روابـــط�
که�انجام�اهمیت�تحقیق�حاضر� خألهایی�است�

را�دوچندان�می�کند.
ــای�مـــیـــان�رشـــتـــه�ای�عــلــوم� ــژوهـــش�هـ ــام�پـ ــجـ انـ
ــاره�»نــقــش� ــ ــ ــی�درب ــال ــت�م ــری ارتـــبـــاطـــات�و�مــدی
شبکه�های�اجتماعی�در�روابط�عمومی�مالی«�در�
که�بازار�سرمایه� گرفته�است� حالی�مورد�توجه�قرار�
ایران�از�ناحیه�شبکه�های�اجتماعی�با�فرصت�ها�
نتایج� و� اســت� بــوده� روبـــه�رو� متعدد� تهدیدها� و�
ارائه� مدل،� تدوین� منجر� می�تواند� تحقیق� این�
عملیاتی� و� کاربردی�ترین� در� و� ارتباطی� الگوی�
و� )خــارجــی(� آیین�نامه�ها� بــه� منجر� آن،� نتیجه�

دستورالعمل�های�)داخلی(�ویژه�تعامل�سازمان�
نوین� رسانه�های� با� بورس� شرکت�های� و� بورس�
و�شــیــوه�تــعــامــل�روابــــط�عــمــومــی�شــرکــت�هــا�با�
در� کــه� مسئله�ای� شــود،� اجتماعی� شبکه�های�
با� تعامل� نبود�مدل� ورای� در� اواخــر�سال��1393
شبکه�های�اجتماعی�آن،�یک�شرکت�بورسی�را�با�

کرد. یک�فراچالش�ارتباطی�بزرگی�روبه�رو�
گسترده�فرار�مدیرعامل�بانک�اقتصاد�نوین� شایعه�
)به�عنوان�یک�شرکت�فهرست�شده�در�بازار�اصلی�
بورس�تهران(�از�کشور�با�سوءاستفاده�از�مرجع�مقام�
رسمی�وزیر�اطالعات�در�دی�مــاه�سال��1393بود،�
)فارس:�هشتم�بهمن�1393(،�آثار�زیانباری�برای�این�

نهاد�مالی�داشت.
�شایعه�مذکور�آن�چنان�در�سطح�گسترده�منتشر�شد�
اطالعیه�ای،�ضمن� انتشار� با� اطالعات� »وزارت� که�
تأیید�تلویحی�وجود�شایعه�بــزرگ،�آن�را�از�اساس�

غیرواقعی�اعالم�کرد«.�)ایرنا:�نهم�بهمن�1393(
کنون�یکی�از�رویکردهای�جهانی� از�سوی�دیگر،�ا

در�حوزه�ارتباطات�توجه�به�جنبه�های�ارتباطات�
اولیه� محورهای� به� نیم�نگاهی� اســت،� تجاری�
جهانی� و� منطقه�ای� سمینارهای� و� نشست�ها�
گفته�است؛�اما�هنوز� حوزه�ارتباطات،�مؤید�این�
توجه� جمله،� از� متعدد� دالیــل� به� ما،� کشور� در�
ــــط�عــمــومــی�به� ــوزه�رواب پــژوهــشــگــران�حـ سنتی�
بازتولید�ادبیات�در�چارچوب�پاردایم�های�سنتی�
کمیتی،� با�شقوق�روابط�عمومی�سازمان�های�حا
اهمیت� هنوز� است،� عمومی� خدمات� و� دولتی�
ارتباطات� انتخاب�های�سنتی� و� فنون� روش�ها،�

موضوع بررسی مسائل  �
روابط عمومی مالی در 

عصر حاضر به همان 
اندازه جدید است 

که بخواهیم »کارکرد 
شبکه های اجتماعی« در 

این حوزه جدید روابط 
عمومی مورد بررسی قرار 

دهیم.
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رسانه�های� ظرفیت� از� کمتر� و� ــوده� ب رســانــه�ای�
بهره�مند� عمومی� روابـــط� برنامه�های� در� نوین�

می�شوند.
این� کــرد،� توجه� آن� به� باید� که� دیگری� مسئله�
»مخاطب«� مفهوم� کــه� دوره�ای� در� کــه� اســت�
ما�شاهد� اســت،� کــرده� تغییر� »کــاربــر«� مفهوم� به�
ــگــاری�بــه�صــورت� ــامــه�ن اشــکــال�جــدیــدی�از�روزن
روزنامه�نگاری�جایگزین�،�روزنامه�نگاری�موبایلی��
جدید� گونه�های� از� شکل� ایــن� در� کــه� هستیم�
کاربران�در�تولید�اطالعات� روزنامه�نگاری،�سهم�
خبری�و�داده�های�رسانه�ا�ی�شده�فاقد�ساختار�،�
کارگزاران�حرفه�ای�خبر��و�تحت�استخدام� بیش�از�

رسانه�ها�است.
»گسترش�روزافزون�رسانه�های�اجتماعی�و�نوین�
به�برد�و�برش�روزنامه�نگاری�جایگزین�و�صداهای�

جایگزین�باز�می�گردد«.�)جهانشاهی،1393: 34(
نشر� تولید،� در� کاربران� نقش� افزایش� واقــع،� در�
اطــالعــات� انــبــوه� مــصــرف� نهایت� در� و� بــازنــشــر� و�
اجــتــمــاعــی،� رســـانـــه�هـــای� در� ــردش� ــ گ حـــال� در�
سیاست�گذاران�و�مجریان�امور�روابط�عمومی�را�
نوین� ارتباطات� اشکال� به� که� است� کرده� وادار�
اشکال� تغییر� دلیل� بــه� کنند،� توجه� رســانــه�ای�
ــه�ای�بـــه�ویـــژه�در� ــری ــحــری ــرون�ت روزنــامــه�نــگــاری�ب
کارکرد� از� ارائه�درکی�دقیق�تر� بازار�سرمایه؛� حوزه�
روابـــط�عمومی�های� بـــرای� نــویــن،� رســانــه�هــای�
مالی،�به�ضرورتی�انکارناپذیر�مبدل�شده�است.�
این�رویکرد،�محصور�به�مرزهای�داخلی�نیست؛�
و� اینترنت� اجتماعی،� شبکه�های� نقش� مسئله�
در� -که� شرکت�ها� هیئت�مدیره� خوب� حکمرانی�
اشــاره�خواهد�شــد-�ضــرورت� آن� به� آتــی� سطور�
در� شرکت�ها� تــجــاری� و� مالی� اطــالعــات� افــشــای�
شبکه�های� نقش� اجتماعی،� شبکه�های� عصر�
روزنامه�نگاری� بـــازار،� دســت�کــاری� در� اجتماعی�
بازار� در� اجتماعی� شبکه�های� عصر� در� تحقیقی�
دغدغه� به� که� اســت� مسائلی� جمله� از� سرمایه�
روز�سیاست�گذاران�و�مدیران�بورس�های�جهانی�
تحقیق� سابقه� بخش� در� که� است� شده� مبدل�

به�طور�مبسوط�به�آن�اشاره�خواهد�شد.
به� مــی�تــوانــد� حــاضــر،� پــژوهــش� انــجــام� بنابراین�
ادبــیــات� حـــوزه� در� مشهود� خــألهــای� از� بخشی�
روابط�عمومی�مالی�به�عنوان�یک�حوزه�نوظهور�

توجه� عطف� زمینه� و� گفته� پاسخ� تخصصی� و�
روابط�عمومی� به�مسائل� را� این�حوزه� کارگزاران�

کند.� غیردولتی�فراهم�

پیشینه مطالعات
ــر�رســانــه�هــای�اجتماعی�و� اث یــا� کــاربــرد� کــنــون� تــا
مــورد� متفاوتی� ابــعــاد� از� بــورس�هــا� در� دیجیتال�

رسانه�ای� مطالعات� کثر� ا گرفته�اند.� قرار� مطالعه�
منفی� یا� مثبت� کارکرد� به� بازار�سرمایه� در�حوزه�
ادبیات� در� ــد.� دارن اشــاره� اجتماعی� شبکه�های�
کــارکــرد� ــه�دو�نــقــش�و� ــازار�ســرمــایــه�ب ــ ب ــه�و� رســان

متفاوت�سرمایه�اشاره�شده�است.
و� رفتاری� مشخصه�های� به� توجه� با� »رسانه�ها�
دوگانه�ای� رویکرد� مجبورند� مخاطبان،� ذائقه�
که�خبرها�یا�»امیدوار�کننده«� داشته�باشند؛�چرا�
ــت،�یــا�»نــاامــیــدوارکــنــنــده«.�جــنــس�اخــبــار� اســ
است� زمانی� دوره�هــای� به� متعلق� امیدوارکننده�
که�بازار�خیزان،�در�حال�رونق�یا�»گاوی«��است.�
در�این�زمان�انتظار�معامله�گران�برای�دریافت�و�
این� در� می�گیرد.� شکل� مثبت� خبرهای� انتشار�
قیمت� و� بــازار� شاخص�های� حرکت� رونــد� دوره،�
ــّمــی(�رو�بــه�بـــاال�اســت.� ک ســهــام�)رویـــدادهـــای�
حالت�دیگر�بازار،�شرایط�افتان�یا�بازار�»خرسی«��
رونــد�حرکت� که� در�وضعیتی� رسانه� یک� اســت.�
ــازار� ب و� اســت� نــزولــی� ســهــام� ارزش� و� شاخص�ها�
این� رفتار�دیگری�است.�در� نــدارد،�شاهد� رونق�
حالت�وضعیت�اخبار�غالبًا�امیدوارکننده�نیست.�
از�سوی� اخبار�درباره�فروش�سهام� محور�عمده�
ــزول� ن کــاهــش�قیمت�ســهــم�هــا،� مــعــامــلــه�گــران،�

شاخص�و...�است«.�)ایلچی،�1388: 23-25(
بورس� ادبیات� و� عمومی� روابــط� ادبیات� بعد� از�
کارکرد�دوگانه�دارند.�»سیستم�های� نیز�رسانه�ها�
پیام� گر� ا باشند،� شر� یا� خیر� می�توانند� رسانه�ای�

که مفهوم  � در دوره ای 
»مخاطب« به »کاربر« 

کرده است ما  تغییر 
شاهد اشکال جدیدی از 

روزنامه نگاری هستیم.
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که�موجب�شهرت�شرکت� ارائه�شود� گونه�ای� به�
گردد،�رسانه�به�صورت�یک�نطقه�قوت�و�مسیری�
که�می�تواند�موجب�افزایش� قدرتمند�در�می�آید�
شیوه� گر� ا بشود،� شرکت(� )از� مخاطبان� گاهی� آ
ــار�شـــدن�داســتــان� ــیــره�وت ت دادن�پــیــام�مــوجــب�
شــرکــت�شـــود،�رســانــه�مــی�تــوانــد�مــوجــب�تباهی�
ــدازه�توانمند� ــ ان بـــدان� شــرکــت�شـــود.�رســانــه�هــا�
یا� موفقیت� مـــوارد،� از� بسیاری� در� کــه� هستند�
ولی� اســت،� آن�هــا� دســت� در� شرکت�ها� شکست�
دارای� دوشــمــن،� دوســت،� را� رسانه�ها� مــی�تــوان�
انــصــاف،�بــی�انــصــاف�و�یــا�بــه�ســادگــی�پــدیــده�ای�
ناپایدار�نامید،�در�این�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�
»عــلــوم�ارتــبــاطــات�و�مــدیــریــت�مــالــی«�بــه�قطع�
توجه� آن� ــار� آثـ و� بـــازار� در� ــی� اطــالع�رســان فــرایــنــد�
بر� رسانه� »تأثیر� نمونه،� به�عنوان� اســت.� داشته�
که�از�سوی� بازارهای�مالی«�عنوان�تحقیق�است�
»جوئل�پرس«�در�دانشگاه�اینستد��انجام�شده�

از� برونی� بهره�برداری� تأثیر� تحقیق،� این� اســت؛�
سراسری� روزنامه�های� فعالیت� توقف� یا� سکوت�
ــورس�مـــورد� ــ ــــه�ای(�در�چــنــد�ب ــان ــتــصــاب�رســ )اع
مطالعه�قرارداده�است.�»سینا�خانی�پور�روشن«��
گــردآوردی� در� مؤثری� نقش� دستیار،� به�عنوان�
ایــن� ــای� ــ اســـت.�داده�هـ ــور�داشــتــه� مــزب تحقیق�
که�در�طول�روزهای�اعتصاب� بررسی،�نشان�داد�
که�به�دالیل�سیاسی،�صنفی،�مبارزه� مطبوعات�
علیه�سانسور،�آزادی�بیان،�مطالبات�اقتصادی�
کشور�فرانسه،�نروژ،� و�مالی�و�سایر�موارد�در�چهار�

درصد� �18 گرفته،�حدود� یونان�صورت� و� ایتالیا�
کاسته�شده�است؛� بازارها� از�ارزش�معامالت�در�
البته�در�دوره�قبل�و�بعد�از�رویدادهای�مربوط�به�
بوده� تغییر� بدون� بازار� روزنامه�نگاران،� اعتصاب�
چشم� بــه� قــابــل�مــالحــظــه�ای� نوساناتی� و� اســت�
نخورده�است.�افزون�بر�این،�یافته�های�تحقیق�
که�رسانه�ها�روی�رفتار�سرمایه�گذاران� نشان�داد�
باعث� که� به��انــدازه�ای� نه� البته� است،� تأثیرگذار�
بــازار�شود.�در�نهایت�این�تئوری� بازگشت�شرایط�
که� می�شود� باعث� به�تدریج� اطالعات� انتشار� که�
کنند،� سرمایه�گذاران�و�معامله�گران�به�رسانه�فکر�
اثــر�آن�به�صورت�فــوری�در�قیمت� اثبات�شــد؛�امــا�
سهم�ها�به�عنوان�یک�نتیجه�دادوستد�معامله�گران�

منعکس�شده�است.�)پرس،�2011: 21(
در�خصوص� کنون� تا که� مطالعاتی� از� دیگر� یکی�
ــه�هــای�اجــتــمــاعــی�در�بــورس�هــا� عــمــلــکــرد�رســان
پروژه� خصوص� در� تحقیقی� اســت،� شده� انجام�
کـــه�از�ســــوی�»لـــومـــبـــاردی� ــــی�ســــی��اســــت� آی�ت
گــرفــتــه�اســــت.�در�ایــن� ــورت� و�هـــمـــکـــاران«��صــ
که�داده�های�آن�به�صورت�یک�جدول� تحقیقات�
رسانه�های� انــواع� کــارکــرد� محققان� شــده،� ارائــه�

کرده�اند. نوین�و�شبکه�های�اجتماعی�تشریح�
ــازار�از�مــحــتــوای�اطــالعــات� ــ ــمــام�اطـــالعـــات�ب »ت
شبکه�های� اختصاصی،� منابع� وب�ســایــت�هــا،�
به�صورت� مشخص� زمــانــی� بــازه� در� اجتماعی،�
روزانه،�هفتگی�و�ماهانه�به�دست�می�آید.�فضای�
گستره�ای�از�رسانه�های�اجتماعی�است،� مجازی�
متعلق� اس«� اس� »آر� فایل� بــا� اطــالع�رســانــی� از�
وب�سایت�های� محتوایی،� وب�ســایــت�هــای� به�
ــروم� پــیــچــیــده�مــبــاحــثــه�ای�هــمــان�اتـــاق�هـــای�ف
کــه�مالحظه� ــت،�هــمــان�طــوری� گ�اســ ــال ــ یــا�وب
میان� می�توان� ما� اصول� در� �)1 )جــدول� می�شود�
ساختار(� )دارای� ساختارمند� داده�هــای� اشکال�
که� مطالبی� شویم.� قائل� تمایز� ساختارنیافته� و�
امکان� رمزگذاری�شده،� و� دارای�ساختار�شکلی�
اما� کنید،� مطالعه� را� آن� آسانی� به� که� می�دهد�
فاقد�ساختار�همانند�متن� یا�داده�های� مطالب�
از� بیشتری� تــالش� نیازمند� مناظره،� یا� مباحثه�
سوی�مخاطب�برای�دریافت�پیام�و�خوانش�آن�
از� نقل� به� �2011 و�همکاران،� )لومباردی� است«.�

لوگ�مه�یر:�2011: 584(

در طول دوران اعتصاب  �
که در  مطبوعات 

فرانسه، نروژ، ایتالیا و 
گرفته،  یونان صورت 

حدود 18درصد از ارزش 
معامالت در بازارها 
کاسته شده است.
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نوع رسانه 
یا منبع تولید اطالعات

نمونه رسانهساختار )شکل(محتوی

گروه�های�خبری�یا�
گردآورندگان�خبر

ک�خبری�برون�بازاری� خورا
از�طریق�تولیدکنندگان�

اطالعات

محتوای�دارای�شکل�
روزنامه�نگارانه�از�

ارائه�کنندگان�خبر�در�
چارچوب�زمانی�وقوع�خبر

رویتر،�بلومبرگ،�یاهو،�
نت�و�...

جست�وجوگران�دانش،�
عقیده�کاوان�و�پایگاه�های�

بررسی�افکار

موتورهای�جست�وجو،�
تحلیل�افکار،�اطالعات�

کمپانی�ها� داخلی�
)سبد�سهام�و�اطالعات�

اختصاصی(

غالبًا�اطالعات�دارای�
ساختار،�جست�وجوگرها،�

پایگاه�های�داده�های�
داخلی�یا�منابع�اختصاصی�

موتورهای�جست�وجوگر�
اطالعات،�وب�های�

تحلیلگر،�تحلیل�سبد�
سهام�مشتریان�و�تحلیل�

راهبردهای�معامالتی

داده�های�محصول�
گفت�وشنود�یا�مباحثه�

داده�های�تولیدشده�
گ�ها�و� در�فروم،�وبال

گفت�وگوها�در�شبکه�های�
اجتماعی�

متن�های�فاقد�ساختار�از�
منابع�مجازی�و�آنالین

ارائه�دیدگاه�و�نظرات�
همانند�فیس�بوک�یا�توییتر

ک�خبری�حرفه�ای ک�های�خورا داده�ها�و�خورا
خبری�حرفه�ای�برای�

مشترکان

کیفی� کّمی�و� داده�های�
دارای�ساختار�و�بدون�

ساختار�)شکلی(

جریان�اطالعات�قیمت�
سهم�ها

)همانند�جریان�داده�ها(

خدمات�اطالعاتی�آنالین�
)برخط(

گردآورندگان�خبر یا�

مقاالت،�خبرنامه�ها،�
پایگاه�های�خبری�ویژه�
تولید�اطالعات�بورس�و�

راهبرهای�آن

کّمی،�غالبًا� داده�های�
داده�های�غیرساختارمند�
حاوی�اطالعات�دادوستد�

سهام

خبرنامه�ها،�مطالب�
چشم�انداز�بازار،�تحلیل�
هم�زمان�)برخط(�سهام

تغذیه�کنندگان�خبری،�سیاست�گذاران�و�حامیان
سیاست�گذاران�بازار�
همانند�بانک�ها،�

مؤسسات�رتبه�بند�یا�
مؤسسات�و�سازمان�های�

دولتی

کیفی� کّمی�و� داده�های�
دارای�ساختار�یا�فاقد�
ساختار�شکلی�با�تأثیر�
زیاد�بر�عملکرد�بورس�و�

گرایش�بازار

ارائه�اطالعات�از�سوی�
مؤسسات�رتبه�بندی�

همانند�فیچ،�مودیز،�بانک�
مرکزی�اروپا،�شاخص�

داو�جونز

اطالعات� گردش� و� اطالع�رسانی� نقش� از� جدای�
در�بورس،�تقویت�بازاریابی�شرکت�های�بورسی�با�
از�شبکه�های�اجتماعی،�محور�دیگری� استفاده�
گرفته�است.� که�مورد�بررسی�و�مطالعه�قرار� است�
تحت� �1386 ســـال� در� کــه� تحقیقی� ــاس� اسـ ــر� ب
تصمیم� ــر� ب تــأثــیــرگــذار� عــوامــل� »تعیین� عــنــوان�
سرمایه�گذاران�بورس�اوراق�بهادار�تهران«�انجام�
شد،�پژوهشگران�با�نمونه�گیری�تصادفی�و�حجم�
سهام� معامله�گران� میان� از� نفری� �356 نمونه�
از� استفاده� با� تــهــران،� ــورس� ب عضو� شرکت�های�

روش�تحلیل�عاملی،�از�میان�پنج�عامل�تأثیرگذار�
نتیجه�رسیده�اند� این� به� رفتار�سرمایه�گذاران� بر�
شرکت�های� بازاریابی� ارتباطات� کانال�های� که�
ارتــبــاط� هم�چنین� و� ــزاری� ــارگـ کـ و� بـــورس� عــضــو�
کلیه�فعالیت�های� کالمی�)که�به�منزله�برآیندی�از�
شرکت�ها�به�شمار�می�رود(�از�جمله�عوامل�مهم�
بــر�تصمیم�بــه�خــریــد�ســرمــایــه�گــذاران� تــأثــیــرگــذار�

هستند.�)امیرشاهی�و�همکاران،�1386: 159(
�در�سال� تحقیقات�»مریساوو«� نتایج� از�سویی؛�
فناوری�های� توسعه� کــه� مــی�دهــد� نشان� �2006

جدول ۱: رسانه های سنتی و نوین در بازار سرمایه )لومباردی و همکاران:2۰۱۱( 
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شرکت�ها� به� سهامداران� نزدیکی� باعث� جدید�
شـــده�اســـت.�»پــیــشــرفــت�تــکــنــولــوژی�و�وســایــل�
باعث� جدید� رســانــه�ای� محیط�های� و� ارتباطی�
نزدیك�شدن�هرچه�بیشتر�بازاریابان�به�مشتریان�
به� نسبت� آن�هـــا� گــاهــی� آ و� شناخت� افــزایــش� و�
با� دیجیتالی� ارتباط� اســت.� شده� مشتریانشان�
با�مشتریان�باعث� برقراری�امکان�تماس�مداوم�
و�جذب� تجاری� نــام� به� آن�هــا� وفـــاداری� افزایش�
مشتریان�جدید�شده�است«.�)منبع�قبلی:�162(
رسانه�های� نقش� دربــاره� که� تحقیقاتی� نتایج� از�

بازاریابی� و� تجاری� ارتباطات� حوزه� در� اجتماعی�
انجام�شده،�بورس�لندن�به�رهیافت�های�عملی�
ــنــدن،�رســانــه�هــای� ــورس�ل رســیــده�اســـت.�»در�بـ
بــرای� گسترش� بــه� رو� فــضــای� یــک� از� اجتماعی�
برخوردارند،� بازاریابی� و� ارتباطات� راهبرد� تحقق�
مسئله�ای�که�تا�چند�سال�قبل�وجود�نداشت.�تام�
گیلبرت�،�مشاور�ارشد�مالی،�نوشته�است:�»پنج�
عاملی� اجتماعی� رسانه�های� � احتمااًل قبل� سال�
برای�تأمل�روی�بازاریابی�یا�ارتباطات�نبود«.�امروز�
از� جدایی�ناپذیری� بخش� اجتماعی� رسانه�های�
که�منتشر�می�شود�و�یک� هر�اعالن�خبری�است�
که�درباره� تمرکز�برای�دیده�بانی�موضوعاتی�است�
عنوان� بــازارهــا� و� تجاری(� نشان� و� )نــام� برندمان�

می�شود«.�)برایت،�2013(
کارکرد� درباره� قابل�دسترس� از�مطالعات� بخشی�
با� آن� ارتــبــاط� و� بـــازار� در� اجتماعی� رســانــه�هــای�
کارکرد�روابط�عمومی�مالی�به�این�مسئله�توجه�
که�رسانه�های�اجتماعی�قدرت�پیش�بینی� دارد�
و� »هنز� است.� داده� افزایش� را� بازار� در� کاربرانش�
اجتماعی� شبکه� اثــر� این�خصوص،� در� � اســپــن«�
در� پیشنهادی� قیمت� پیش�بینی�های� روی�
ــد.�)هنز�و� ــ حــراجــی�هــا�مــورد�بــررســی�قــرار�داده�ان

کیو�آیو،�2013: 6( اسپن،�2008،�به�نقل�از�فی�
آثار�شبکه� »بررسی� عنوان� با� دیگری� تحقیق� در�
این� ــازار«� ــ ب وضعیت� پیش�بینی� در� اجتماعی�
که�پیش�بینی�بازار� گرفته� فرضیه�مورد�بررسی�قرار�
مقایسه� در� بیشتری� دقــت� از� اجتماعی� شبکه�
شبکه�های� بــدون� بــازار� وضعیت� پیش�بینی� با�
نتایج� نهایت� در� که� اســت� بــرخــوردار� اجتماعی�
در� معناداری� تفاوت� که� داد� نشان� تحقیق� این�
که�هزینه� این�خصوص�وجود�دارد،�به�ویژه�زمانی�
دســتــیــابــی�بــه�اطــالعــات�نــاچــیــز�اســـت،�مسئله�
اطالعات� کسب� هزینه� وقتی� اما� ندارد؛� اهمیت�
کاماًل�متفاوت�است.�)فی� هنگفت�است؛�مسئله�

کیوآی�یو�و�همکاران،�2013: 7(
اجتماعی� روابــط� قــدرت� اثــر� � همکاران«� و� »بپنا�
مورد� فیس�بوک� کاربرد� مشترک� تجربیات� روی�
مطالعه�قرار�داده�اند.�)بپنا�و�همکاران،��2011به�

کیو�آیو،�2013 :6( نقل�از�فی�
اجتماعی� شبکه�های� تأثیر� مطالعات� از� بخشی�
روی� نوین� رسانه�ها� تأثیر� به� بورس�ها،� رفتار� بر�
متمرکز� بازار� احساسی� کنش�های� وا و� گرایش�ها�
شده�است.�»در�بورس�نیویورک،�بخش�فناوری�
از�یک�توافق�برای�ایجاد�»تحلیل�های� بازار� این�
این� کــه� به�صورتی� داد،� خبر� � اجتماعی«� بـــازار�
نرم�افزار�به�بخش�فناوری�بورس�نیویورک�اجازه�
می�دهد�اطالعات�»تحلیل�های�بازار�اجتماعی«�
اجتماعی� رسانه�های� نظارت� موتور� به�وسیله� را�
کند.� منتشر� عمومی،� مالی� خدمات� بخش� در�
»تام�واتسون«�معاون�بورس�نیویورک،�می�گوید�
کــه�چه� ــر�ایـــن�اســـت� کــســی�نــاظــر�ب کــه�حـــاال�هــر�
تحلیل� می�شود.� گفته� توییتر� طریق� از� چیزی�
آمــاری� کــار� ــرای� ب ابـــزاری�دقیق� � بــازار�اجتماعی�
اســت،� مــالــی� بــنــگــاه�هــای� فعالیت� بــا� متناسب�
که�به�صورت�شفاف،�هوشمند،�عملیاتی� ابزاری�
گرایش� با� منطبق� را� بــازار� وضعیت� کّمی�پذیر؛� و�
قرار� تحلیل� و� تجزیه� مورد� اجتماعی� شبکه�های�
مسیر� و� شیوه� اجتماعی� بــازار� تحلیل� می�دهد.�
اجتماعی� رسانه�های� دربــاره� مالی� بخش� نگاه�
مرتبه،� نخستین� بـــرای� داد.� خــواهــد� تغییر� را�
مدیران� معامله�گران،� معامالتی،� کمپانی�های�
)ابـــزار(� راه� یــک� بخشی� هــر� در� غیرمالی� و� مالی�

تحقیقات نشان می دهد  �
توسعه فناوری های 

جدید باعث نزدیکی 
سهامداران به شرکت ها 
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ــرایــش�و�جــریــان� گ قــابــل�مــحــاســبــه�بـــرای�رصـــد�
گاهی�رسانه�های�اجتماعی�را�در�اختیار�دارند«.� آ

)برایت،�2014(
گسترش�فعالیت�شبکه�های� در�نهایت�این�که�با�
این� بــه� بـــورس� ســازمــان� از� بــســیــاری� اجتماعی�
عملکرد� بــرای� می�بایست� که� رسیده�اند� نتیجه�
ــازار،� ــ ــر�بـ تـــأثـــیـــرگـــذار�شــبــکــه�هــای�اجــتــمــاعــی�بـ
اعمال� و� تنظیم� را� ویـــژه�ای� دستورالعمل�های�
کنند.�»سازمان�بورس�زیمباوه«�در�این�خصوص�
ــرده�اســــت.�ایــن� ــ ک ــرا� ــی�را�تــدویــن�و�اجــ مــقــررات
انتشار� جمله� از� گانه� جدا هــدف� پنج� ســازمــان،�
فــوری،� و� آنــی� نشر� اطــالعــات،� گسترده� و� وسیع�
از� حمایت� به�منظور� و...� غیرانحصاری� افشای�
سرمایه�گذاران�با�ملیت�های�مختلف�در�استفاده�
ــت�قــوانــیــن�و� ــای از�شــبــکــه�هــای�اجــتــمــاعــی�و�رع
مقررات�افشای�اطالعات�مدنظر�قرار�داده�است.�

)وب�سایت�بورس�زیمباوه،�بی�نا(�
زیــمــبــاوه�در�شبکه�های� بـــورس� ایـــن،� بــر� افـــزون�
بورس،� این� است.� کرده� پیدا� حضور� اجتماعی�
انتشار� اصــلــی� منبع� را� ســازمــان� اصــلــی� پــورتــال�
ــرده�اســت،� کـ ــالم� اطــالعــات�مــالــی�و�تــاریــخــی�اعـ
ارتباطات� راهبردهای� پیگیری� راستای� در� اما�
از� وسیعی� طیف� به� دستیابی� بــرای� سازمانی،�
بازار(� فعاالن� سایر� و� )سرمایه�گذاران� مخاطبان�
از� ذی�نفعان،� گاهی� آ و� اطالع�رسانی� افزایش� و�

شبکه��توییتر�و�فیس�بوک�نیز�استفاده�می�کند.
راهــنــمــای� دســتــورالــعــمــل� از� بخشی� اســـاس� ــر� ب
ایــن�ســازمــان�تحت�عــنــوان�»ســیــاســت�افــشــا�و�
بورس� پورتابل� بخش� اجتماعی«،� شبکه�های�
فعاالن�مجازی� پاسخ� ارائه� و� پرسش� از� زیمباوه�
به� را� پاسخ�ها� مناسب�ترین� و� می�کند� استقبال�
بــرابــر�حمالت� در� امــا� مــی�دهــد؛� ســـؤاالت� بیشتر�
و� تحقیرکننده� نظرات� زبانی،� اهانت� شخصی،�
به� ارتباطی� مستقیم� بــه�طــور� کــه� دیدگاه�هایی�
فعالیت�بورس�ندارد،�پاسخگو�نیست.�هم�چنین�
آورده� خویش� مسئولیت�های� رفع� از� بخشی� در�
که�ممکن�است�نتواند�به�برخی�از�سؤاالت�جاری�
نظیر�پرسش�های�حقوقی�جاری،�مسائل�مالی،�
کسب�وکار� عــوامــل� سایر� یــا� نظارتی� موضوعات�

پاسخ�مناسب�بدهد«.�)منبع�قبلی(

مبانی نظری
در� اجتماعی� شبکه�های� کــارکــردهــای� بــررســی�
دنبال� به� که� آن�جــایــی� از� مالی� عمومی� روابــط�
کــتــیــک�هــا�و� ــا(،�تــا ــردهــ ــ ــب راه�هــــــای�عــمــلــی�)راهــ
تکنیک�های�بهره�مندی�از�شبکه�های�اجتماعی�
در�توسعه�روابط�عمومی�با�سرمایه�گذاران�است،�
که�در�پی� از�جمله�رویکردهای�خردگرایی�است�
از� است،� امور� کاربردی� و� عملی� شیوه� شناخت�
یا� نظریه�ها� از� بخش� ایــن� در� پژوهشگر� ایـــن�رو�
گرفته�است� تئوری�های�میان�برد��و�غیرکالن�بهره�

کاربردی� به�صورت� را� تحقیق� نتایج� بتواند� که�
کند. تبیین�

روابط�عمومی�و�شبکه�های�اجتماعی�دو�مفهوم�
هستند.� ارتـــبـــاطـــات� ــوم� عــل در� وســیــع� و� عــیــنــی�
از� یک� هر� کارکرد� در�خصوص� متعدد� نظریه�های�
کنون�ارائه�شده�است،�تحقیق�پیشِ�رو�برای� آن�ها�تا
که�چرا�روابــط�عمومی�های� پاسخ�به�این�مسئله�
مالی�از�شبکه�های�اجتماعی�برای�توسعه�اهداف�و�
مأموریت�هایشان�استفاده�می�کنند،�از�چند�نظریه�
مدیریت� و� ارتباطات� مدیریت� حــوزه� در� مرتبط�

بازاریابی�استفاده�کرده�است.
چرا� اســت،� این� پیشِ�رو� تحقیق� اساسی� ســؤال�
-که� مالی� عمومی� روابــط� واحــدهــای� چگونه� و�
متخصصان� از� ســازمــانــی� مفهومی،� تعریف� در�
بوده� رسانه�ها� و� مالی� نهادهای� با� ارتباط� حوزه�
کارفرمایشان� انتفاعی� ارتباطات� توسعه� برای� و�
)که� اجتماعی� شبکه�های� از� می�کنند-� تــالش�
نظیر� هوشمند� مــوبــایــل� نــرم�افــزارهــای� هــمــان�
استفاده� هستند(� و...� تلگرام� واتــس�آپ،� وایبر،�

می�کنند.
نوینی� اجتماعی� شکل� اجتماعی،� شبکه�های�
عین�حال� در� که� آورده� وجــود� به� را� ارتباطات� از�
کــه�تـــوده�ای�اســت،�بــه�صــورت�انــفــرادی�تولید�و�

تحلیل بازار اجتماعی  �
شیوه و مسیر نگاه بخش 

مالی درباره رسانه های 
اجتماعی را تغییر خواهد 

داد.
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نظریه� طبق� می�گذارد.� تأثیر� و� می�شود� دریافت�
»کاستلز«�� نظر� مــورد� شبکه�ای� جامعه� کاستلز،�

دارای�ویژگی�های�زیر�است:
رقــابــت� و� بـــهـــره�وری� ــی:� ــات اطــالع اقــتــصــاد� اول؛�
مناطق� تــجــاری،� بنگاه�های� شــرکــت�هــا،� مــیــان�
هر� از� بیش� کشورها،� و� اقتصادی� حــوزه�هــای� و�
اطالعات� دانــش،� معرفت،� کسب� به� دیگر� زمان�
اطالعات� ایــن� پـــردازش� ــرای� ب الزم� تکنولوژی� و�

متکی�است.
استراتژیکی� فعالیت�های� جهانی:� اقتصاد� دوم؛�

به� ــد� واحــ یــک� مــقــام� در� قـــادرنـــد� کــه� مسلطی�
در� را� اقتصادی� سازوکارهای� انــواع� هم�پیوسته�

تراز�جهانی�به�اجرا�درآورند.
ســــوم؛�فــعــالــیــت�هــای�اقــتــصــاد�شــبــکــه�ای:�نــوع�
تازه�ای�از�سازمان�و�تشکیالت�اقتصادی�همانند�

شرکت�های�چندملیتی.
کار. چهارم؛�تحول�در�ساختار�اشتغال�و�در�انجام�
میزان� اساس� بر� تقابل� قطب�های� پنجم؛�ظهور�

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.
)کــاســتــلــز؛1380:  دولــت-مــلــت�هــا.� تضعیف� نهم؛�

)543
نظریه� در� مطرح�شده� گــزاره�هــای� به� نیم�نگاهی�
جامعه� خصوص� در� »کاستلز«� شبکه�ای� جامعه�
انگیزه� و� تولد� بر�دالیل� است� تبیینی� اطالعاتی،�
حوزه� در� اجتماعی� شبکه�های� توسعه� جهانی�
اقتصاد�و�تجارت.�برجسته�شدن�نقش�رسانه�ها�
شبکه�های� ارتــبــاطــات� از� نــوعــی� شکل�گیری� و�
ــتــفــاعــی�مــبــتــنــی�بر� ــای�ان ــردهـ ــکـ بـــر�اســــاس�رویـ

استراتژی�های�اقتصادی،�به�منظور�رقابت�میان�
ــط� کــه�رواب تــجــاری�مسیری�اســت� شــرکــت�هــای�
و� ارتــبــاطــات� از� اســتــفــاده� بــا� مــالــی� عمومی�های�

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

کوایل،1380: 104(
رضایت�مندی«،� و� »اســتــفــاده� نظریه� بــر� افـــزون�
از� ــه� ک ــا�شناختی� ب مــالــی� عــمــومــی�هــای� ــط� ــ رواب
کاربران�امروز�دارند،�اقدام�به� مخاطبان�دیروز�و�
نیازها� رسانه�ها�می�کنند.�مجموع� از� بهره�مندی�
رسانه�ها� از� استفاده� در� مخاطب� انگیزه�های� و�
داد:� جــای� اصــلــی� مقوله� چــهــار� در� ــوان� مــی�ت را�

)مهدی�زاده،�1391: 73(
کسب�اخبار� گاهی�و�نظارت:�مردم�به�دنبال� -�آ
و�اطالعات�از�دنیای�پیرامون�و�نظارت�بر�محیط�

اجتماعی�خویش�از�طریق�رسانه�ها�هستند.
ــبــاط،� ــط�شــخــصــی:�مـــردم�در�فــرایــنــد�ارت ــ -�رواب
رسانه�ها�را�همراه�و�همنشین�خود�تلقی�می�کنند�
دیگران� بــا� گفت�وگو� ــرای� ب رســانــه� محتوای� از� و�

استفاده�می�کنند.
کسب� -�هویت�شخصی:�مردم�از�رسانه�ها�برای�
تقویت� و� رفتاری� الگوهای� یافتن� گاهی،� خودآ

ارزش�های�شخصی�استفاده�می�کنند.
گریز�از�واقعیت:�مردم�از�رسانه�برای� -�سرگرمی�و�

سرگرمی�و�تخلیه�عاطفی�استفاده�می�کنند.
ــوق،�رســانــه�هــای�اجــتــمــاعــی�در� طــبــق�نــظــریــه�فـ
ــد،� کــه�دارن کــارکــردی� ــورس�تــهــران�در�راســتــای� ب
در� مؤثری� نقش� می�توانند� که� می�رسد� نظر� به�
افزایش�نظارت�بر�محیط�بازار�سرمایه�و�استفاده�
کاربرانشان� تأمین� ــرای� ب رسانه�ها� محتوای� از�

داشته�باشند.

کسب  � مردم برای 
راهنمایی، آرامش، 

گاری، اطالعات  ساز
و شکل گیری هویت 

شخصی، از رسانه ها 
استفاده می کنند.
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اقتصاد� و� ارتباطات� �متخصص� »هربرت�شیلر«،�
به� خوش�بینانه� نگاه� این�که� وجــود� با� سیاسی�
علت�و�سبب�نقش�فناوری�های�ارتباطی�ندارد،�
کـــرده�است� نــظــریــه�اش�را�بــر�ایــن�اصــل�اســتــوار�
و�پیشرفت� اطــالعــاتــی� کــه�شــکــل�گــیــری�جــامــعــه�
فناوری�اطالعات�و�ارتباطات،�ناشی�از�فشارها�و�
تأمین� آثار� و� پیامد� سرمایه�داری،� نظام� الزامات�
است.� سرمایه�داری� تجاری� شرکت�های� منافع�
ارتباطاتی،� و� اطالعاتی� ــوآوری� نـ شیلر،� بــه�زعــم�
بر� کــم� حــا تعیین�کننده� فــشــارهــای� تأثیر� تحت�

به�دست� به�منظور� تجارت� و� خریدوفروش� بــازار�
اصلی�ترین� وی� می�گیرد،� صورت� »سود«� آوردن�
فرایندهای� و� امکانات� خصوصی�سازی� پیامد�
برای� می�داند.� بازار«� معیار� »تحمیل� را� ارتباطی�
نیرومند� اجبار� یک� ــازار،� ب اصــول� مرکزیت� شیلر،�
کاالیی�سازی�اطالعات�و�به�معنای�دسترسی� در�
فزاینده�به�اطالعات�تنها�به�شرط�قابلیت�فروش�
کاال�مورد� آن�است.�اطالعات�امروز�به�صورت�یک�

دادوستد�قرار�می�گیرد«.�)وبستر،�162:1380(
هسته� شیلر«،� »هربرت� انتقادی� نگاه� وجــود� با�
استفاده� در� مالی� عمومی�های� روابـــط� انگیزه�
فروش� نوین،� رسانه�های� و� شبکه�ای� روابــط� از�
اطـــالعـــات�و�جــهــت�دهــی�بـــه�داده�هــــــای�مــالــی�

به�منظور�افزایش�سودآوری�شرکت�ها�است.
مالی� عــمــومــی� روابــــط� مــأمــوریــت�هــای� از� یــکــی�
ــت�هــا�مــتــبــوع�و� ارائـــــه�چــهــره�مــنــاســب�از�شــرک
اطالعاتی� محیط� بر� نظارت� و� کنترل� هم�چنین�
کــارفــرمــا�اســـت.�به�زعم� پــیــرامــونــی�شــرکــت�هــای�
می�تواند� مالی� عمومی� روابــط� خدمات� برخی،�
بسته�بندی�خدمات�اجتماعی�رسانه�ها�در�قالب�

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

است.�)مهدی�زاده،1391: 188(

جمع بندی
سوی� از� غالبًا� کــه� تحقیق� پیشینه� بــه� نگاهی�
ــور�مــالــی�در�خــصــوص�نقش� امـ صــاحــب�نــظــران�
شده� انجام� بورس�ها� در� اجتماعی� شبکه�های�
نــظــریــات�مــیــان�بــرد�مطرح� اســـت�و�هــم�چــنــیــن�
ــار�متعدد� آثـ و� ــرد� ــارک ک کــه� ــبــاطــات� ارت ــوزه� در�حـ
اقتصاد�و�جامعه� شبکه�های�اجتماعی�در�حوزه�
که� است� مسئله� این� گویای� می�کنند،� تبیین� را�
ارتــبــاطــی،� نــهــاد� هــر� بـــرای� اجتماعی� شــبــکــه�ای�

کارکردهای�مطلوب�و�نامطلوب�است. دارای�
و� اجرای�وظایف� برای� مالی� روابط�عمومی�های�
کارکردهای� مأموریت�هایشان�می�توانند�از�طریق�
زیر�به�اهداف�برنامه�ریزی�شده�شان�نائل�شوند:

الف(�افزایش�سرعت�اطالع�رسانی:�بدون�تردید�در�
رقابت�میان�رسانه�های�سنتی؛�یعنی�تلویزیون،�
رسانه�های� با� مکتوب� نشریات� و� روزنامه� رادیو،�
نوین،�این�رسانه�های�همگانی�سنتی�بوده�اند�که�
از�میدان�رقابت�جامانده�و�نتوانسته�اند�به�اصل�
یعنی�سرعت� بازار�سرمایه،� در� اطالع�رسانی� اول�
بــازار� عطش� رفــع� به�منظور� اطــالعــات� انتشار� در�
دارد� وجــود� عینی�ای� نمونه�های� دهند.� پاسخ�
که�طی�چند�سال�اخیر،�همسو�به�روند�جهانی،�
ــایــگــاه�هــای� ــای�خـــبـــری،�پ ــایـــت�هـ شــمــار�وب�سـ
اجتماعی� شبکه�های� و� تحلیلی� و� اطالع�رسانی�
مخاطبان� نــیــازهــای� بــه� پاسخگویی� به�منظور�
یافته�اســت.�در� افــزایــش� بــه�سرعت� کــاربــران� یــا�
»نقش� خصوص� در� کیفی� تحقیق� یک� بخشی�
روزنامه�نگاری�در�بروز�بحران�مالی�سال�2008«،�
دبیر�رسانه�آنالین�در�حوزه�بورس�درباره�سرعت�

انگیزه روابط عمومی های  �
مالی در استفاده از روابط 

شبکه ای و رسانه های 
نوین، فروش اطالعات و 
جهت دهی به داده های 

مالی به منظور افزایش 
سودآوری شرکت ها 

است.
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اطالع�رسانی�رسانه�های�مجازی�عنوان�می�کند:�
هر� �8صبح� یا� �7 �،6 در�ساعت� ما� »خوانندگان«�
روز�جویای�اطالعات�هستند.�شما�نمی توانید�از�
بهترین�روزنامه�نگارانتان�به طور�منظم�روزانه�12 
مسئله ای� این طوری� بکشید.� کار� ساعت� �13 یا�
می شوند؛� کالفه� و� خسته� افــراد� نمی شود،� حل�

کار�را�تمام�می کنیم.� بنابراین�ما�خیلی�سریع�
اخبار� از� تکه� یــک� ایــن�کــه� به محض� روزنــامــه� در�
کل� به� خبر� وارد�می شود،� این� خبر� در�سرویس�
محتوایی،� ویراستاری� خبر،� ویراستاری� فرایند�
منتقل� دیگر� چیزهای� و� خبر� مـــدارک� و� منابع�
برای�درج� فرایند،� این� از� گذر� از� و�پس� می شود�
قــرار� صفحه� در� و� مــی شــود� فــرســتــاده� سایت� در�
می گیرد.�در�سایت�ما،� این�فرایند��2الی��3ساعت�
که� کوچکی�هستیم� تیم� ما� زیرا� طول�می کشد،�
استفاده� سریعی� و� سبک� اینترنتی� تکنولوژی� از�
دقیقه� سه� تا� دو� مطلب� تولید� فرایند� می کنیم.�
سریع� حد� از� بیش� فرایند،� می کشد.� این� طول�
نگارش� شیوه� تغییر� باعث� مجددًا� ایــن� و� اســت�

شما�می شود«.�)تامبینی،�2008: 21(
بنابراین�سرعت�راه�اندازی�وب�سایت�های�خبری�
موبایلی� نــرم�افــزارهــای� در� مباحثه� گــروه�هــای� یا�
کـــاربـــران�بــا�یک� کــه�هــر�روز� بـــه�انـــدازه�ای�اســـت�
به� وابسته� یا� مستقل� جدید� خبری� وب�سایت�
می�شوند.� رو�به�رو� روزنامه�ها� یا�حتی� کارگزاری�ها�
به� مــالــی،� عــمــومــی�هــای� روابـــط� ــن�مسیر،� ای در�
تازگی�ضمن�راه�اندازی�وب�سایت�خبری�متعدد،�
نظرشان� مــورد� اخبار� لینک� بــارگــذاری� به� اقــدام�
ــه�در� ک مــی�کــنــنــد� ــفــعــان� از�ذی�ن ــی� ــروه�هــای گ در�

کرده�اند. شبکه�های�اجتماعی�آن�را�ایجاد�
در�روابط�عمومی�های�مالی�با�استفاده�از�تکنیک�
رسانه�ها�� ترکیبی� انتخاب� رویکرد� و� � »»تی�تی�ال«�
کوچک�بنگاه�ها،� به�دلیل�مالحظاتی�نظیر�اندازه�
تبلیغات،� بـــرای� شــرکــت�هــا� انـــدک� بــودجــه�هــای�
سطح� افزایش� بــازخــورد،� اندازه�گیری� به� تمایل�
ــه�هــا،�تــالش� ــا�رســان درگــیــری�مــخــاطــب�خـــاص�ب
ــیــشــتــریــن�وقــــت�مــخــاطــب�صــرف� ــنــنــد�ب مــی�ک
را� آن�ها� زمان� و� کرده� نظرشان� مورد� رسانه�های�

کنند.�)ویکی�پدیا:�تی�تی�ال( تصاحب�
هم�اینک�روابط�عمومی�های�مالی،�تعداد�زیادی�
خبرنگاران،� غالبًا� کــه� را� هدفشان� مخاطبان� از�

مدیران� و� سرمایه�گذاری� مــشــاوران� تحلیلگران،�
ارشد�شرکت�های�مالی�هستند�را�انتخاب�کرده�و�در�
قالب�گروه�های�که�از�طریق�نرم�افزار�وایبر،�واتس�آپ�
پیام�رسانی� آن�هــا� به� ــد،� ــ داده�ان تشکیل� تلگرام� و�
می�کنند.�آن�ها�پیام�های�مورد�نظرشان�در�فاصله�
انــدک�از�زمــان�وقــوع�خبر�یا�طراحی�شبه�خبر،�به�

مخاطبان�هدفشان�می�رسانند.
مــخــاطــب:� ــات� ــاســ ــســ احــ ــری� ــ ــیـ ــ ــدازه�گـ ــ انـ ب(�
اشاره� تحقیق� نظری� در�بخش� که� همان�طوری�
مخاطب� � احــســاســات� تحلیل� شــاخــص� شـــد،�

اجتماعی� شبکه�های� فعالیت� توسعه� به�واسطه�
نیویورک� بــورس� جمله� از� بورس�ها� از� برخی� در�
گرفته�است.�به�طور� طراحی�و�مورد�استفاده�قرار�
کلی،�شبکه�های�اجتماعی�این�امکان�را�به�روابط�
که�بیش�از�هر�رسانه� عمومی�های�مالی�می�دهد�
کنش�های� وا و� کنش�ها� به�اندازه� اقــدام� دیگری�
کنند.�خصیصه� کاربران�جدید�)مخاطبان�قدیم(�
رفتار� � اندازه�گیری� قابلیت� بــودن،� تعاملی� ذاتــی�
قرارداده� روابط�عمومی�ها� اختیار� را�در� مخاطب�
راهبردهای�منسجمی� و� برنامه�ها� تا�آن�ها� است�

کنند. را�تدوین�
»خیابان�آنالین،�دوطرفه�است؛�یعنی�همان�طور�
به�مخاطب�منتقل� از�سوی�رسانه� که�اطالعات�
و� نــظــرات� ارســـال� ــرای� بـ نیز� مــی�شــود،�مسیری�
دیگر،� عــبــارت� بــه� دارد؛� وجــود� مخاطب� اخــبــار�
نیز�حضور� فرستنده� نقش� در� پیام�خود� گوینده�
یک� کــه� مــی�آیــد� پیش� اوقـــات� از� بسیاری� دارد،�
ــا�تــوجــه�بــه�نــظــرات�مخاطبان� ب رســانــه�آنــالیــن�
آنالین�اش،�لحظاتی�پس�از�انتشار�خبر،�تغییراتی�
در�مطالب�خود�ایجاد�می�کند�و�با�بسته�به�حوزه�
را� موضوعات�خاصی� مخاطبانش،� عالقه�مندی�

بیشتر�پوشش�می�دهد«.�)کتابدار،�1393: 11( 
از� یـــکـــی� ــی:� ــ ــات ــ ــالع اطــ شـــفـــافـــیـــت� ــاد� ــجــ ــ ای ج(�
عــمــومــی�هــای� روابــــط� همیشگی� چــالــش�هــای�

شبکه های اجتماعی  �
برای هر نهاد ارتباطی، 

کارکردهای مطلوب  دارای 
و نامطلوب است.
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مالی،�سوءاستفاده�دارندگان�اطالعات�نهانی��از�
اطالعات�مالی�شرکت�ها�به�منظور�پیگیری�نیات�
شبکه�های� توسعه� اســـت.� گــرایــانــه�شــان� ســودا
که�از�سو،� اجتماعی،�همان�یک�تیغ�دو�دم�است�
بــازار� در� کنان� شایعه�پرا بــرای� را� مناسبی� زمینه�
سهام�پدید�آورده�است؛�اما�از�سویی،�این�امکان�
را�برای�واحدهای�روابط�عمومی�درون�سازمانی�
مشاور(� مؤسسات� و� )آژانس�ها� برون�سازمانی� و�
بـــازار،�به� کــه�ضمن�رصــد� فــراهــم�ساخته�اســت�
کــنــش� ســرعــت�نــســبــت�بــه�شــایــعــات�مــخــرب�وا
از� جلوگیری� و� شفافیت� افــزایــش� دهند.� نشان�
رسوب�اطالعات�یکی�از�نتایج�توسعه�به�کارگیری�

شبکه�های�اجتماعی�در�بورس�است.
بــازار� در� اجتماعی� رسانه�های� فعالیت� توسعه�
ــازارهــــای�شــیــشــه�ای�را� ــ ســهــام�زمــیــنــه�ایـــجـــاد�ب
مملو� بازار�سرمایه� است.�محیط� فراهم�ساخته�
اطــالعــات�ذی�قیمت� کــه� اســت� گــلــوگــاه�هــای� از�
دارنــدگــان� و� شــده� رســوب� و� نقاط�جمع� آن� در�
اطالعات�نهانی�با�استفاده�از�اطالعات�درونی�و�
صید� و� سهم�ها� خریدوفروش� به� اقــدام� نهایی،�
فــرصــت�هــای�اقــتــصــادی�بـــه�صـــورت�انــحــصــاری�
رانــت�هــای� وجـــود� ــع،� واقـ در� می�کنند؛� ــازار� بـ در�
اطــالعــات�مــالــی�و�تــجــاری�شــرکــت�هــا،�نــاشــی�از�
و� اطالعات� افشای� چرخه� مطلوب� کارکرد� نبود�
گسترش� گــردش�داده�هــا�در�بــازار�اســت؛�حال�با�
محیط� در� اجتماعی� شبکه�های� کاربرد� زمینه�
حبس�شده� اطــالعــات� از� بخشی� سرمایه،� بـــازار�
همان� یــا� کــاربــران� اختیار� در� مــحــروم،� و� نهانی�
پیش� تا� که� می�گیرد� قرار� مخاطبی� معامله�گران�
از�این،�دسترسی�به�آن�بخش�از�منابع�اطالعات�
با� هم� ــازار� ب بر� ناظر� نهاد� و� نداشته� وجــود� مالی�
در�خصوص� که� مقرراتی� ابــزارهــای� تمام� وجــود�
افشای�فصلی�و�ادواری�اطالعات�در�اختیار�دارد،�
نتوانسته�اند�شرکت�ها�)ناشران�سهم(�را�به�افشا�
وارد� مقرر� هنگام� در� اطالعات� رسمی� انتشار� و�

سازند.
عملکرد� تحقیقی«� »روزنامه�نگاری� حالتی�که� در�
موفق�و�مؤثری�در�بازار�سهام�ندارد،�شبکه�های�
ــا�رویـــکـــرد�انـــتـــقـــادی�و� ــًا�بـ ــرفـ ــه�صـ اجــتــمــاعــی�نـ
اطالعات� انتشار� رویــکــرد� با� بلکه� گرایانه،� افشا
اطالعات� گاه� حتی� و� عمومی� مصرف� به�منظور�

اطالعات� نشت� بستر� چندم،� دســت� و� سوخته�
مالی�را�فراهم�ساخته�اند.

پاسخگویی:� بــه� عمومی�ها� روابـــط� تحریک� د(�
اجتماعی� شــبــکــه�هــای� کیفی� و� کــّمــی� تــوســعــه�
کلیه�ارکان�بازار�سرمایه�نسبت�به� سطح�نظارت�
فعالیت�شرکت�های�بورسی�)حاضر�در�بازار�اول�یا�
گسترش�داده�است.�امروز�مسئله� دوم�بورس(�را�
از�جمله�مباحث� � اینترنت«� و� کمیت�شرکتی� »حا

مورد�توجه�سیاست�گذاران�بازار�سرمایه�است.
اینترنت�به�عنوان�بستر�تحوالت�شتابان�فناوری�های�

موج� اجتماعی� شبکه�های� هم�چنین� و� ارتباطی�
علیه� را� مطالباتی� و� نظارتی� فشارهای� از� جدید�
یا�تمامی�اعضای� از�مدیرانی�)مدیرعامل� گروه� آن�
به� حاضر� که� اســت� داده� ترتیب� را� هیئت�مدیره(�
پذیرش�اصــل�افشای�اطــالعــات�درونــی�شرکت�یا�
برنامه�آتی�به�سهامداران�یا�سایر�ذی�نفعان�شرکت�
کمیت�شرکتی«�و� نبوده�و�برای�اجــرای�»اصــول�حا
دسترسی�و�توزیع�یکسان�اطالعات�برای�ذی�نفعان�

مالی�شرکت�مقاومت�می�کنند.
در� مالی� رسوایی�های� از� متعددی� نمونه�های�
و� ــرون� ــ ان نظیر� چندملیتی� ــزرگ� بـ شــرکــت�هــای�
که�منجر�به�آن�شده�است؛� والمارت�وجود�دارد�
افشا�� قوانین� بــورس�هــا،� بر� نظارت� »کمیسیون�
وسیله� بــه� )شــرکــت�هــا(� ــاشــران�سهم� ن ســوی� از�
به�طور� را� اجتماعی� یا�حتی�شبکه�های� اینترنت�

کند«.�)ویکی�پدیا،�مقررات�افشا( جدی�دنبال�
کمیسیون� �،2013 ســال� آوریــل� ســوم� »در� حتی�
نظارت�بر�بورس�ها�در�ایاالت�متحده�به�شرکت�ها�
کـــه�مــی�تــوانــیــد� ــرد� ــ ک ــورت�رســمــی�اعــــالم� ــه�صـ بـ
اجتماعی� شبکه�های� از� نــیــاز� مـــورد� مــواقــع� در�
کنید،� اســتــفــاده� اطالعاتتان� انتشار� به�منظور�
هــمــان�شــکــل�شــرکــت�هــا�دارای�وب�ســایــت� ــه� ب
هستند،�دسترسی�سرمایه�گذاران�و�معامله�گران�
اجتماعی� شبکه�های� پلت�فرم�های� انتخاب� به�

خیابان آنالین، دوطرفه  �
گوینده پیام  است؛ یعنی 

خود در نقش فرستنده 
نیز حضور دارد.
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بورس� در� سرمایه�گذاران� و� باشد� محدود� نباید�
از�طریق�شبکه�های�اجتماعی� که� از�آن�چه� باید�
اطالع�رسانی�می�شود،�مطلع�شوند«.�)کمیسیون�

نظارت�بر�بورس�و�اوراق�بهادار�آمریکا:�2013(
در�ایــن�شــرایــط،�روابـــط�عــمــومــی�هــای�مــالــی�با�
شرکت� ذی�نفعان� بیرونی� و� درونـــی� فشارهای�

مدیران� فشارهای� یک�سو،� از� هستند،� مواجه�
ــلـــی،�یــعــنــی�مــدیــرعــامــل�و�اعــضــای� ــد�داخـ ارشــ
و� ســهــامــداران� دیــگــر،� ســوی� از� و� هیئت�مدیره�
فشارهای� که� به�طوری� شرکت،� سرمایه�گذاران�
پیرامونی�آن�ها�را�وادار�به�انتخاب�مدل�یا�الگویی�

بینابینی�می�کند.
ــارت�در�تــرکــیــه،� ــجـ ــون�جـــدیـــد�تـ ــانـ »مـــطـــابـــق�قـ
وبگاه� یک� ایجاد� به� ملزم� را� سرمایه� شرکت�های�
اینترنتی�می�کند.�آن�ها�باید�بخشی�از�آن�را�برای�
دهند.� اخــتــصــاص� اطــالعــاتــی� جامعه� خــدمــات�
کلیه�عناصر�تکمیلی،�جداول�مالی� این�وبگاه�به�
و� گــزارش�هــا� هم�چنین� و� حسابرسی� گـــزارش� و�
که�ممکن�است�نظر�بازیگران�بازارهای� اطالعاتی�
کند،�مجهز�خواهد�شد.� سرمایه�را�به�خود�جلب�
کیفری� و� قانونی� تحریم�های� این�صورت� غیر� در�
کمیت� حا و� )مسئولیت� شــد«.� خواهند� اعمال�
شرکتی�برای�روزنامه�نگاران�اقتصادی،�1391 :54(
بــورس� بــا� کــردن� مــورد�صحبت� در� گــر�شرکت� »ا
سیستماتیک� ــا� ی منظم� روش� یــک� نــیــویــورک�
نیز� )افشای�اطالعات(� اعالم�خبرها� برای� و� دارد�
آن�صــورت،� در� اســت؛� کــرده� تهیه� دستورالعملی�
که�در�اختیار�مردم� شرکت�می�تواند�بر�اطالعاتی�
اعمال� را� الزم� کنترل�های� گرفت،� خواهد� قــرار�

که� می�شود� باعث� سیاست�هایی� چنین� کند،�
رسانه�ها� به� یا� بــورس� به� اطالعات� نشت� مــوارد�
تحلیلگران� بـــرای� بــایــد� شــرکــت� و� یــابــد� کــاهــش�
ســـازد،�چون� روشــن� به�درستی� را� مــوضــوع� ایــن�
ــرای� )ب مربوطه� مسیرهای� ایــن�صــورت� غیر� در�
خواهد� شلوغ� بسیار� داخلی(،� اطالعات� گرفتن�
چنین� باید� خــارج� دنیای� با� ارتباط� بــرای� شــد.�
گروه�های� و�همه� باشد� داشته� وجود� چارچوبی�
و� )ریــان� کنند«.� رعایت� را� آن� باید� نیز� ذی�نفع�

همکاران،�1387: 210(
این�جزو�وظایف�روابط�عمومی�های�مالی�است�
و� رسانه�ها� با� را� سازمانشان� و� شرکت� روابــط� که�
عمده� بخش� کنند.� تنظیم� سهامداران� عموم�
سرمایه� ــازار� بـ در� اجتماعی� شبکه�های� کــارکــرد�
دیــدگــاه� ــافــت� دری و� کنی� خبرپرا ــی،� اطــالع�رســان
کــارشــنــاســی�بـــه�صـــورت�هــدفــمــنــد�و�ســازمــانــی�
دنبال� مالی� عمومی� روابـــط� ســوی� از� کــه� اســت�
آن�که� بــرای� مالی� عمومی�های� روابــط� می�شود.�
قالب� در� مــتــبــوع� ســازمــان� از� مناسبی� تــصــویــر�
کمپین�های� حتی� و� خبری-تحلیلی� بسته�های�
از� کنند،� ارائه� گهی(� روابط�عمومی�و�تبلیغاتی�)آ

رسانه�های�اجتماعی�استفاده�می�کنند.
زمینه�های� گسترش� و� نفوذ� افزایش� و� ظهور� با�
ــیــت�شــبــکــه�هــای� ــعــال ــگــی�ف ــرهــن ــمــاعــی-ف اجــت
مالی� عمومی�های� روابــط� موبایلی،� و� اجتماعی�
کــرده�انــد� بــه�یــک�فــرصــت�تــاریــخــی�دســت�پــیــدا�
ــه�دیــگــر�بـــدون�حــضــور�واســطــه�هــا�و� و�آن�ایــن�ک
روزنــامــه�نــگــاران� یعنی� حــرفــه�ای،� میانجی�های�
کارکرد� این� و� دارنــد� دسترسی� مخاطبانشان� به�
روابط� کارگزاران� اختیار� که�در� بی�همتایی�است�

گرفته�است. عمومی�قرار�

نتیجه گیری
همگانی� رسانه�های� شــد،� اشــاره� همان�طوری�
کنون� تا گذشته� از� نوین� رسانه�های� و� )سنتی(�
حرکت� ســمــت�وســوی� در� مــؤثــری� بسیار� نقش�
فرایندها� رونـــدهـــا،� واقـــع� در� دارنــــد؛� بــورس�هــا�
زیــادی� ــدازه� انـ تــا� مالی� ــازارهــای� ب برآیندهای� و�
اساس� بر� اســت.� رسانه�ها� رفتار� از� نشأت�گرفته�
حالت� دو� دارای� سهام� بازارهای� مالی،� ادبیات�
متفاوت�هستند.�رفتار�بازار�سرمایه�یا�در�حالت�

که  � در حالتی 
»روزنامه نگاری حقیقی« 

عملکرد موفق و مؤثری 
در بازاری سهام ندارد، 
شبکه های اجتماعی با 

رویکرد انتشار اطالعات 
به منظور مصرف عمومی، 

بستر نشت اطالعات 
مالی را فراهم ساخته اند.
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یــا�وضعیت�خیزان� اســت� نــزولــی(� ــد� )رونـ افــتــان�
)روند�صعودی(.

ــی،�رفــتــار� ــال ــار�م ــت طــبــق�نــظــر�صــاحــب�نــظــران�رف
تأثیر� تحت� هــمــواره� بــورس�هــا� نزولی� و� صعودی�
دو�گانه�رفتار�منطقی�)تحلیل�محور(�و�یا�احساسی�
قابل� گمانه�محور(� و� )شایعه�محور� هیجانی� و�
بــا�افــزایــش�مصرف�شبکه� ــابــی�اســت.�حــال� ارزی
معامله�گران� ســهــامــداران،� میان� در� اجتماعی�
ــا�به� و�ســایــر�تــصــمــیــم�گــیــران�و�تــصــمــیــم�ســازان�ی
مــحــتــوایــی�شبکه�های� نــفــوذ� افــزایــش� عــبــارتــی�

ــه�نظر� ــفــــع،�بـ ــ ــر�مــخــاطــبــان�ذی�ن اجــتــمــاعــی�بـ
تمامی� هیجانی� و� منطقی� رفــتــار� کــه� مــی�رســد�
کاربران� بگویم� بهتر� یا� )مخاطبان� بازار� کارگزاران�
ممتاز� ویژگی�های� دالیــل� به� اجتماعی(� شبکه�
رسانه�های�اجتماعی�)تعاملی�بودن،�دسترسی،�
هم�زمانی�و...(�در�مقایسه�با�رسانه�های�سنتی،�
گذشته�در�فرایند�تصمیم�سازی�فردی�و� بیش�از�
و� رفتارهای�هیجانی� بروز� نهایت� در� و� اجتماعی�
منطقی�در�بازار�مؤثر�است؛�به�این�ترتیب�نقش�
یا� عــامــل� یــک� بــه�عــنــوان� اجتماعی� شبکه�های�
واسط��مؤثر�در�شکل�گیری�رفتار�و�سمت�وسوی�
ــا�فــرصــت�و� ــه�ی ــان ــه�صــورت�دوگ ــورس�هــمــواره�ب بـ
که�نهاد�روابط�عمومی�را� تهدید�متصور�می�شود�

با�محرک�های�نوپدید�مواجه�می�کند.
که� شــبــکــه�هــای�اجــتــمــاعــی�بـــه�هــمــان�انـــــدازه�
مؤثری� کارکرد� فرصت�ساز،� عامل� یک� به�صورت�
اخبار� مویرگی� نشر� و� شریانی� اطــالع�رســانــی� در�
کالن� رویدادهای� و� بورسی� و� مالی� رویدادهای�
سیاسی،�اقتصادی�و�اجتماعی�دارند،�زمینه�ساز�
و� سیاست�گذاران� بــرای� متعددی� چالش�های�
)سازمان� کالن� و� )شرکت�ها(� خرد� امور� مجریان�
ــورس(�هستند.� ــ ب عــمــلــیــات� ــر� ب مــجــری� و� نــاظــر�

گــســتــرده�شــایــعــات�و� بــه�عــنــوان�نــمــونــه،�انــتــشــار�
شبکه�های� طریق� از� هدفمند� گمانه�زنی�های�
و� بـــورس�بـــازان� از� شــمــاری� ســوی� از� اجتماعی،�
روشی� شرکت�ها،� مدیران� حتی� یا� معامله�گران�
دادن� جو� اصطالح:� )در� روانــی� فضاسازی� بــرای�
کردن�انگیزه�های� به�بازار(�مورد�نظر�جهت�عملی�
ســفــتــه�بــازی�و�نــوســان�گــیــری�و�ســوءاســتــفــاده�از�
تب� از� مطلع�نشدگان� و� »خبرندار«ها� موقعیت�
ایــن�حالت،� اســـت.�در� ــازار� بـ یــا�نبض�شــایــعــات�
ذهنی� نفوذ� و� عینی� و� عملی� حــوزه� گسترش� با�
شایعه�سازان� اجتماعی،� رســانــه�هــای� روانـــی� و�
بــازار�و�صید� بــرای�جهت�دهی� ابــزارهــای�موثری�
سهامداران� از� برخی� میان� از� خویش� قربانیان�
پیدا� را� اجتماعی� شبکه�های� در� )مخاطبان(�
از� استفاده� با� که� تزاید� به� رو� روند� این� کرده�اند.�
بــازار� به� خط�دهی� و� شایعه�سازی� تکنیک�های�
ــورت�مــی�گــیــرد،�چــالــش�جــدی�بــر�ســر�روابــط� صـ
سرمایه� بــازار� شرکت�های� در� فعال� عمومی�های�
عمیق�تر� درک� که� می�سازد� وادار� را� آن�ها� و� بوده�
و�غیرمنفعالنه�از�مسئولیت�های�حرفه�ای�شان�با�
رسانه�های� از� شرکتی� کمیت� حا اصول� به� توجه�

نوین�داشته�باشند.
نمونه� شــد،� ــاره� اشـ تحقیق� در� کــه� هــمــان�گــونــه�
فــرار� گسترده� شایعه� مــلــی،� ابــعــاد� در� آن� عینی�
یک� )به�عنوان� نوین� اقتصاد� بانک� مدیرعامل�
شرکت�فهرست�شده�در�بازار�اصلی�بورس�تهران(�
کشور�با�بهره�گیری�از�مرجعیت�منبع�پیام�وزیر� از�
بود.�مجموعه� در�دی�ماه�سال��1393 اطالعات�
کارکرد�منفی� بررسی�های�متعددی�در�خصوص�
گرفته� صـــورت� بـــازار� در� اجتماعی� رســانــه�هــای�
گــروه� ایــن� مطالعاتی� داده� بــه�تــدریــج� کــه� اســت�
جدید� مــقــررات�گــذاری� بــه� منجر� بــررســی�هــا،� از�
ــورد�نــظــارت�یا� از�ســوی�ســازمــان�بــورس�هــا�در�م
اطالعات� تولید� دربــاره� حرفه�ای� آیین�نامه�های�

شبکه�های�اجتماعی�شده�است.
کارکردهای�منفی�شبکه�های�اجتماعی� جدای�از�
مجموع� مالی؛� عمومی� روابط� مسئولیت�های� و�
که� مــی�دهــد� نــشــان� پـــیـــشِ�رو� تحقیق� بــررســی�
کارکردهای� از� مالی،� عمومی� روابــط� واحدهای�
خبررسانی،� اطــالع�رســانــی،� تــرویــجــی،� تبلیغی،�
ــجــاری،� ــابـــی،�ارتــبــاطــات�ت ــازاریـ بـــرنـــدســـازی،�بـ

تنظیم روابط شرکت  �
و سازمان با رسانه ها 
و عموم سهامداران، 

از وظایف روابط 
عمومی های مالی است.
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رفتار� تحلیل� و� سنجش� دریافت،� شبکه�سازی،�
شبکه�های� منفعل� و� فعال� کابران� و� مخاطبان�
اجتماعی�می�توانند�در�جهت�اهداف�سازمانی�و�

کنند. مأموریت�های�متصور�استفاده�
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