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چکیده
بحران های ارزی جز تاثیرگذارترين بحران های دهه اخیر کشور به شمار می روند که عمدتا به واسطه خدعه
و دسیسه های کشورهای خارجی به کشور تحمیل شده اند .در اين میان رسانه های خارجی به عنوان اهرم
اصلی اف زايش فشار و تشديد اين بحران ها فعالیت داشته اند .به منظور اقدام در جهت مقابله با اين دشمنی ها
و محافظت از شرايط اقتصادی کشور ،رسانه ها می توانند مانع از جهت دهی افکار عمومی توسط رسانه های
خارجی شوند و با مديريت افکار عمومی تا حد زيادی مانع از واکنش های هیجانی جامعه گردند .به اين منظور
در تحقیق حاضر با بررسی ادبیات موضوع و محتوای رسانه های مختلف ،اقدام به طراحی الگو پنج بعدی برای
مديريت افکار عمومی در زمان بحران ارزی ارائه گرديده است .در اين تحقیق برای طراحی الگو از ابزار پرسشنامه
استفاده شده و با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تايیدی الگوی مورد نظر تبیین و ارائه شده است .کلیه
معیارهای برازش مدل در تحلیل های عاملی اکتشافی و تايیدی به خوبی برآورده شده است .نتايج پژوهش
منجر به ارائه الگوی مديريت افکار عمومی در زمان بحران های ارزی با محوريت پنج بعد اطالع رسانی،
آموزش ،پايش ،همبستگی اجتماعی و مخاطب محوری شده است .نتايج پژوهش حاکی از آن است که رسانههای
اجتماعی در زمان بحران های ارزی با استفاده از الگوی ارائه شده می توانند به مديريت افکار عمومی و کاهش
التهابهای ساخته شده توسط رسانه های خارجی کمک نمايند.
واژگان کلیدی :بحران ،بحران ارزی ،مديريت افکار عمومی ،رسانههای خارجی ،تحلیل عاملی.

 1دانشجوی دکتری مديريت راهبردی ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،تهران ،ايران.
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 .1مقدمه
بسیاری از پديده هايی که انسان و زندگی او را تحت تأثیر مثبت يا منفی قـرار مـی دهنـد ،همزاد بشر هستند
و هنگامی که زندگی او از حالت فـردی بـه جمعـی تغییـر وضـعیت می يابد ،پیچیده تر می شوند و آثار و
تبعات پر دامنه ای پیدا میکنند .بحـران هـا از ديربـاز جزء جدايی ناپذير زندگی بشر بوده اند و روزبه روز بر
تعدد و تنوع آنها افزوده میشـود .بررسی ها حاکی از آن است که همزمان با سیر توسعه جوامع و پیچیده شدن
فراينـد های درون آنها ،بر تعداد و پیچیدگی بحران ها افزوده می شود ،اما از سوی ديگر ،بشر توانسته با طراحی
و به کارگیری شیوه های مناسب و علم کاربردی مديريت بحران ،تبعات و آثار منفی ناشی از بحرانها را در
مقايسه با گذشته به شدت کاهش دهد و در موارد متعدد به واسطه به کارگیری همین علم ،از بروز آنها جلوگیری
کند.
زندگی بشری هر روزه با هزاران رويداد مواجه است؛ رويدادهايی که تنها بخشی از آنها بنا به اقتضائاتی که
وجود دارد وارد عرصه رسانه ها می شوند .رسانه ها و مشخصاً رسانه های خبری يا به عبارت ديگر رسانه های
از جنبه کارکرد خبری ،خود در پی تأمین نیازهای خبری مخاطبان خويش هستند .امروزه رسانه های جمعی و
به ويژه تلويزيون از چنان تأثیری در جوامع برخوردار شـده انـد که آنها را به منبع غالب شکل دهی به واقعیت-
هـای اجتمـاعی مبـدل کـرده اسـت .رسـانه هـا حضور خود را در تمامی عرصه های جامعه اعم از سیاست،
اقتصاد ،فرهنگ و غیره به منـصه ظهور رسانده اند و نقش مهمی در حیات جوامع ايفا می کنند .در گذشـته
اسـتفاده از وسـايل ارتباط جمعی بیشتر به منظور گذراندن اوقات فراغت مردم جامعه بود اما امروزه بهـره
گیـری از آنها نه تنها يک نیاز بلکه ضرورت است( .بهشتی)1395 ،
گزينش رويدادها برای پوشش خبری در رسانه ها بر اساس معیارهای تعريف شدهای صورت می گیرد که در
میان اصحاب خبر به ارزش های خبری معروف است .در میان ارزشهای خبری که مبنای انتخاب و راهیابی
رويدادها به جريان خبر در رسانه هاست ،ارزش خبری جايگاه مهم خود را داراست .بحران مصداق بارز رويدادهای
خبری دارای ارزش خبری شناخته می شوند .جوامع انسانی همواره با بحران های سیاسی ،اقتصادی ،مالی ،ارزی
و اجتماعی متعدد مواجه هستند .برای رسانه ها به عنوان نهادهای خبر رسانی و تصمیم سازی و رفتار سازی از
طريق خبر مهم است که بتوانند از طريق پوشش خبری مناسب بحران ها ،آنها را مديريت کنند.
در واقع رسانه های جمعی نقش انکار ناپذيری در جامعه دارند و يکی از عرصه هايی که رسانه های جمعی در
آن نقش و اهمیت بسیار زياد داشته و اين نقش مورد بحث قرار داشته است نقشی است که رسانه ها در بحرانها
و مديريت بحران ايفا می نمايند .رسانه های جمعی قادرند جديدترين اطالعات در زمینه بحرانهای در حال
وقوع به مردم بدهند و مردم را در جريان آخرين اخبار مربوط به وقايعی که اتفاق افتاده اند بگذارند .رسانه ها
ما را به درون مناطق بحران زده می برند و ما را از آنچه در آنجا می گذرد آگاه می سازند .رسانه ها قادرند مردم
را تشويق به انجام اقدامات مثبت کرده و يا بر عکس موجبات ترس و وحشت بیشتر مردم را فراهم آورند .وسائل
ارتباط جمعی و نقش انها باعث ايجاد فضايی جديد در حوزه های سیاسی ،اقتصادی ،مالی و...کشورها و ايران
در مديريت بحرانها شده است و قطعا نقش مديريت رسانه در عبور از بحران ها بسیار پر رنگ شده است.
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با چنین وصفی از رسانه ها و قدرت نفوذ آنها در زندگی بشر می توان به خوبی به اين نکته نیز واقف بود که
بسیاری از بحران ها می توانند ساخته و پرداخته آن ها باشند بدون آنکه بحرانی واقعا وجود داشته باشد( .روشندل
اربطانی )1387 ،آن ها با جهت دهی به افکار عمومی می توانند بحران های مختلفی را در ذهن آن ها شکل
دهند .بحران های اقتصادی ،مالی ،زيست محیطی ،ارزی ،اجتماعی و ...همه و همه می توانند ناشی از خوراک
های غلطی باشند که رسانه ها به مخاطبانشان می دهند تا اين باور را به وجود بیاورند که بحران وجود دارد .از
همین رو برای مقابله با چنین شرايطی بايد به خوبی شرايط را شناخت و راه حل مقابله با آن را يافت .در همین
راستا رسانه های خارجی در راستای اهداف خود با تمام قوا سعی در ايجاد بحران های متفاوت در کشور هستند.
يکی از مهمترين اهداف آن ها سیاه نشان دادن شرايط اقتصادی کشور در زمان های تحريم و وخیم نشان
دادن شرايط اقتصادی جامعه است .تالش و برنامه سازی در راستای جهت دهی به افکار عمومی به منظور
ناامید ساختن مردم از آينده و تشويش اذهان عمومی از مهمترين محتواهای تولید شده در برنامههای رسانه
های خارجی است .آن ها با تمرکز بر ذهن مخاطبین خوب به دنبال آن هستند تا به گسترش بحران های
اقتصادی در کشور کمک کنند.
از مهمترين بحران های اقتصادی که معموال به شدت مورد توجه و تمرکز اين رسانه ها قرار می گیرد،
بحرانهای ارزی هستند .آن ها با تالش جهت ملتهب نشان دادن بازارها سعی بر آن دارند تا با فشار بر افکار
عمومی و القای پیام های روانی منفی مخاطبین خود را به شکلی غیرمستقیم نسبت به وخیم تر کردن بازار ارز
تحريک کنند .پیام هايی مانند از دست رفتن ارزش پول ،کاهش قدرت خريد ،با ارزش ماندن ارزهای خارجی
و ...که در بسیاری از برنامه های آنها مشاهده می شود به نوعی در جهت ترغیب افکار عمومی برای حفظ وضع
فعلی خود و هجوم به بازارهای ارزی هستند .اهدافی که در حقیقت با ايجاد بحران های ارزی غیرواقعی منجر
به فقیرتر و ناراضی تر شدن افراد خواهد شد .از اين رو شناسايی و اقدام متقابل در برابر اين رسانه ها و برنامههای
هدفمند آن ها می تواند نقش به سزايی در ارتقا توان دفاع اقتصادی داشته باشد .تحقیق حاضر در پی آن است
تا با شناخت صحیح از رسانه های خارجی که به دنبال تخريب چهره جمهوری اسالمی ايران و ايجاد بحران
ارزی داخل کشور هستند ،بتواند بخشی از اين موضوع را تبیین کند

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2نقش رسانه های جمعی در افکار عمومی
واژه رسانه ،بار محتوايی ويژه ای دارد .اصوال يک رسانه ،ابزار کار آمدی برای برقراری ارتباطات است .به تعبیری
ديگر رسانه ها ،محصول فرهنگ صنعتی اند هر چند در معنای عام آن قدرت بیشتری نیز دارند( .امینی،1383 ،
 )84رسانه های عمومی به سه دسته شنیداری ،ديداری و شنیداری  -ديداری تقسیم می شوند .برای انتخاب
رسانه مناسب ،طراح عملیات روانی بايد اطمینان حاصل کند که رسانه مورد نظر ،توانايی پخش و رساندن پیام
به مخاطبان مورد نظر را دارد( .کريمی نیا)49 :1383 ،
هربرت مارکوزه در کتاب انسان تک ساختی صراحتاً اعتراف می کند که تبلیغات امروز (غرب) بدنبال آن نیست
که درست را از نادرست و حقیقت را از اشتباه باز شناسد ،بلکه شخصا آنچه را که بخواهد به صورت حقیقت يا
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اشتباه به ذهن ادمیان تحمیل می کند و آنرا در برابر کاری انجام شده قرار می دهد و نیز از نظر گاه گوبلز وزير
تبلیغات آلمان نازی ،کار تبلیغ فقط در کنترل خدمات اطالعاتی و هنری خالصه نمی شود بلکه تبلیغات وسیله
ای است برای کنترل تمام امور زندگی و تفکرات جهان»( .علیجانی)1392 ،
اف کار عمومی يعنی افکار عموم مردم و نه گروه های کوچک همان عقايدی می باشد که در جامعه رايج است
باورهای بیشتر مردم ،اعتقاداتی که متعلق به اکثريت جامعه بوده و در حقیقت همان صدای مردم است( .حسینی،
 .)56 :1379از آنجا که رسانه جزيی جدايی ناپذير از عوامل شکل دهنده افکار و عقايد می باشد برسی اين
موضوع دارای اهمیت می باشد
 .2-2بحران ارزی
در ادبیات اقتصادی ،بحران ارزی به شرايطی اطالق می شود که منابع ارزی در دسترس ،پاسخگوی حمالت
سوداگرايانه نباشد و بنابراين ارزش پول ملی به شدت کاهش يابد (گلیک و هاچیسون.)2011 ،
وقوع مکرر بحرانهای ارزی در نقاط مختلف دنیا ،منجر به بروز مباحثات فراوانی در خصوص تصريح تئوريکی
مدلهای بحران و تحلیلهای تجربی گرديد که سعی در معرفی عوامل تعیین کننده بحران ها ،اثرات اين بحرانها
بر اقتصاد و ايجاد شاخصها و سیستمهايی جهت هشدار زود هنگام وقوع اين بحران ها داشتند( .ياوری و
همکاران .)1398 ،کروگمن ( )1979و فالد و گاربر ( )1984نسل اول مدل های بحران ارزی را بسط دادند که
بر نقش بنیادهای اقتصادی در توضیح بحرانها تأکید داشته و در آن ها يک بحران ارزی به مشکالت پايدار و
رو به رشد اقتصاد کالن مربوط می شود .اُبستفلد ( )1996در رويکرد ديگری بر الگوهای بحران ارزی بر نقش
انتظارات جامعه در بروز بحرانها تأکید داشت .در اين رويکرد يک بحران میتواند برخالف رويکرد اول بدون
وجود وخامت در بنیانهای اقتصاد کالن حادث شود .در الگوهای نسل اول ،فرض می شود سیاستگذاران رفتار
مکانیکی علیه يک حمله سوداگرانه بروز میدهند ،رفتاری مانند فروش ذخاير ارزی و سپس انتشار پول داخلی
هنگامی که موجودی ذخاير به اتمام رسیده است .سیاستگذاران در الگوهای نسل دوم ،رفتاری بهینه کننده را
از طريق تنظیم سیاست خود با تغییر انتظارات جامعه بروز می دهند اما اين عکس العمل بین دولت و سرمايه
گذاران/جامعه ،تعادلی چندگانه را ايجاد میکند که میتواند منجر به وقوع بحرانهای ارزی شود.
برخی مطالعات اينگونه به تحلیل چگونگی ايجاد بحران های ارزی و راهکارهای مقابله با آن پرداختهاند .فیشر
( )2001بر اين باور است که کشورهای در حال توسعه زمانی که در حال پیوستن به اقتصاد جهانی هستند اگر
نظام ارزی ثابت داشته باشند ،بايد آماده بحران های ارزی باشند و محدودسازی جريان سرمايه تنها اين بحران
را به تعويق می اندازد .ديسای ( )1998در مطالعه ديگری به بررسی آسیب پذير بودن اقتصاد کالن از نظام
ارزی در کشورهای در حال گذار پرداخته و به اين نتیجه رسیده است که نرخ های تورم باال اين آسیب پذيری
را افزايش میدهند .اما اين مطالعات خارجی کاربرد معناداری برای شرايط اقتصادی داخلی ايران نمی توانند
داشته باشند .به همین جهت در مطالعات ديگری مرکز پژوهش های مجلس ( )1394در گزارشی پس از بررسی
تجربه چندين کشور خارجی در مواجهه با بحران های ارزی به بررسی علل پیدايش بحران ارزی سال 1391
پرداخته و ضعف ساختارهای اقتصادی در سال های پیش از بحران را عامل اصلی آن دانسته است .ورتابیان

127

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال پنجم ،شماره پانزدهم ،بهار 1399

کاشانی ( )1392به تحلیل منشأ نوسانات نرخ ارز در خالل سال های  1389تا  1391می پردازد و نتیجه می

گیرد نقدينگی انباشته شده در سال های گذشته مهم ترين عامل ايجاد اين بحران بوده است .کیايی ()1394
ضمن بررسی تهديدهای اقتصادی مانند تحريم برای ايجاد بحران های ارزی اذعان می کند تاکنون هیچ مطالعه
های به اين واقعیت نپرداخته است که تهديدهای خارجی از چه کانال هايی می توانند منجر به بحرانهای ارزی
شوند .به همین جهت در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا با بررسی ابعاد رسانهای بحرانهای ارزی،
الگوی مديريت افکار عمومی در زمان بحران های ارزی ارائه گردد.

 .3-2رسانه و بحران
نگرش سیستماتیک به رويدادها از جمله رويدادهای بحرانی نشان میدهد که در ويترين و نیز پس زمینه و
پشت پرده هر بحرانی بازيگران مختلف کم و بیش ايفای نقش می کنند؛ با نقش هايی که شايد بعضا ناخواسته
و ناآگاهانه نیز باشد .اين بازيگران اعم از مردم و گروههای مختلف اجتماعی و صنفی ،نهادهای دولتی ،عناصر
بین المللی و رسانه ها هستند .با اين نگاه است که نقش رسانه ها در هر بحران قابل مشاهده ،رديابی و تحلیل
می شود( .کاظمی )1366 ،در مديريت هر بحرانی در هر سطحی از جامعه ،سازمانهای مختلف و متعددی
وظايفی را بر عهده دارند .رسانهها نیز اگرچه به درستی در بسیاری موارد نقش خود را پیدا نکرده اند ،با اينحال
نقشی محوری ايفا می کنند( .صلواتیان)1395 ،
در خصوص ارتباط بین بحران ،جامعه و رسانه میتوان به الگوی تعاملی «بحران رسانه – جامعه» اشاره کرد.
بر اساس اين الگو ،از سويی بحران ها جزء جدايی ناپذير جوامع و زندگی بشری هستند و از سوی ديگر ،رسانهها
جزء جدايی ناپذير بحران ها به شمار می روند .همچنین رسانه ها عضوی جدانشدنی از زندگی اجتماعی هستند
و بر جامعه تاثیر می گذارند؛ همانگونه که بحران ها بر زندگی اجتماعی اثرگذار هستند .در نهايت اينکه بحرانها
بر رسانه ها نیز اثر میگذارند و از اين رو می توان نوعی الگوی تعاملی میان اين سه قائل شد( .روشندل اربطانی،
)1387
رسانه

بحران

جامعه

شکل شماره ( )1الگوی تعاملی بحران -رسانه -جامعه

نقش دو گانه رسانه ها در بحران سازی و بحران زدايی ،دست کم بر صاحبنظران عرصه بحران واقعیتی آشکار
است .امروزه در عصر ارتباطات و اطالعات ،هر گاه بحرانی رخ می دهد آنچه ذهن را به خود مشغول می کند،
اين است که آيا رسانه ها با محرک بحران همراه خواهند شد يا در مهار و برون رفت از آن گام برخواهند داشت.
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به عبارتی ،در همان حال که رسانه ها می توانند ابزاری در خدمت بحران زدايی و يا کاهش اثرات آن باشند،
می توانند ابزاری در خدمت بحران سازی و تشديد بحران به شمار روند( .روشندل اربطانی)1387 ،
نقش رسانه ها در مديريت و کنترل هر بحران شامل سه مرحله اساسی پیش از بحران ،حین بحران ،و پس از
بحران می شود (خجسته .)1384 ،در مرحله پیش از بحران رسانه ها به واسطه برخورداری از کارکرد نظارت بر
محیط و همچنین تفسیر می توانند بحران های بالقوه و در حال شکل گیری را در محیط ملی شناسايی و به
مسئوالن و کارگزاران گوشزد کنند( .روشندل اربطانی .)1387 ،در مرحله حین بحران که دوران ظهور عملی
بحران در جامعه است ،رسانه ها به لحاظ قدرت ذاتی خود ،در نحوه مواجهه با بحران ،تاثیر فراوانی دارند.
مهمترين اقدام در اين مرحله ،شیوه برخورد و مواجهه با اصل بحران ،چگونگی اطالع رسانی به جامعه ،تعامل
با سازمان های دولتی و مردمی و سرانجام ترسیم نقشه جامعه ارتباطی برای پايان دادن به بحران و کاهش
تخريب های روحی و ذهنی آن در جامعه است (بشیر .)1387 ،و در نهايت در مرحله پس از بحران ،می بايست
شیوه های مختلف تقويت روحی و اجتماعی مردم ،بهره برداری از تجربیات به دست امده در قالب های مختلف
خبری ،گزارشی و تحلیلی و سرانجام حضور فعال در صحنه شکل گیری افکار عمومی به نفع مردم ،می تواند
به عنوان راهکاری مفید برای مديريت سالم و طبیعی بحران توسط رسانه ها در اين زمینه در نظر گرفته شود،
(بشیر)1387 ،
همانگونه که گذشت ،رسانه های مدرن با ارائه نقش های مختلف ،توانايی زيادی در آغاز ،مديريت و فرجام
بحران ها دارند( .جعفری )1384 ،به اين منظور بررسی پژوهش های پیشین نقشه راهی برای ترسیم آينده
تحقیقات در اين حوزه می باشد ،در اين بخش با پژوهش های پیشین و مبانی نظری سعی بر آن داريم تا با
ارائه خالصه ای از يافته های پژوهش ها پیشین اهمیت اين موضوع را به خوبی نمايان سازيم که تا چه حد
رسانهها می توانند در بحران زايی يا بحران زدايی نقش ايفا کنند .در میان تحقیقات پیشین همچنان نگرش به
مديريت افکار عمومی و ارائه الگو جهت مديريت آن در زمان بحران های اقتصای علی الخصوص بحران های
ارزی مغفول باقی مانده است .در اين تحقیق پژوهشگران بر آن هستند تا با بهره گیری از يافته های پیشین و
بررسی دقیق شرايط بحران های اقتصادی و رفتار رسانه های بیگانه در آن بازه زمانی الگويی به منظور مديريت
افکار عمومی ارائه دهند.
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جدول شماره ( )1يافته های تحقیقات پیشین
عنوان
مقايسه گفتمان خبری سايت های
فارسی زبان شبکه های بی بی
سی و صدای آمريکا در مورد
انتخابات پنجمین دوره مجلس
خبرگان رهبری
مقايسه انگاره های بازنمايی شده
از انتخابات نهمین مجلس شورای
اسالمی ايران در شبکه يک
سیمای جمهوری اسالمی ايران
(شبکه ملی) و شبکه فارسی بی
بی سی

نويسنده

سال

نوری
ممرآبادی

1395

معتبرزاده

1392

واحدی

1393

تحلیل محتوای خبر  60دقیقه بی
بی سی فارسی در مورد يازدهمین
دوره انتخابات رياست جمهوری

بهشتی

1395

شیوه های جلب اعتماد مخاطبان
توسط شبکه خبری بیبیسی فارسی
مطالعه موردی بخش خبری 60
دقیقه

گودرزی

1391

بازنمايی ايدئولوژی انقالب اسالمی
در روزنامه واشنگتن پست

بهجتی فرد

1392

مقايسه گفتمان خبری سايت های
فارسی زبان شبکه های العالم،
العربیه و بی بی سی در مورد
اعتراضات عمومی در بحرين

يافته پژوهش
شبکه های مخالف تمامی توان خود را بکار گرفتند که تا حد
ممکن درنتیجه اين انتخابات دخیل باشند و در همین راستا
چندين ماه قبل از انتخابات شروع به برنامه سازی و جريان
سازی رای تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات نمودند.
رسانه های بررسی شده در پوشش اخبار انتخاباتی مجلس
نهم و با توجه به شرايط سیاسی و اجتماعی ايران در داخل و
خارج با استفاده از روش های اقناعی اهداف خود را دنبال
کرده و سعی در مديريت افکار عمومی به ويژه رای دهندگان
داشته اند.
بیشترين خبرها در اولويت اول ودوم در سرخط خبرها
ومشروح اخبار انتخاباتی بوده است .با توجه به نظريه بازنمايی
اولین اصل در ارائه خبر چینش و اولويت بندی است که از
نظر مخاطبان هر رسانهای ،خبرهايی که در اولويتهای خبری
قرار میگیرند دارای بار ارزشی و اهمیت بیشتری نسبت به
خبرهای ديگر هستند به اين ترتیب بعضی از خبرها نسبت به
خبرهای ديگر اهمیت بیشتری می يابند و در دستور تفکر و
گفتگوی مردم قرار می گیرد .يافته های تحقیق نشان می
دهد که با توجه به نظريه برجسته سازی چینش و نوع اولويت
بندی مبین اين واقعیت است که عوامل بی بی سی ديدگاه و
جهت گیری خود را به مخاطبان القا می کنند يا سعی بر القا
دارند.
ارائه محتوای خاص ،توجه ويژه به مخاطب ،ارائه گزارش
های خبری خاص ،استناد به واقعیت ها و رفرنس های متعدد،
گفتگو با متخصصان از مهمترين راهکارهای شناسايی شده
در اين پژوهش هستند.
کلیشه سازی ،دو انگاری متضاد و انگ زنی از جمله مهم
ترين روش های استفاده شده توسط روزنامه واشنگتن پست
در سال های  1980و  2010میالدی به منظور بازنمايی
ايدئولوژی انقالب اسالمی بوده است
انگاره های خبری ساخته شده و شیوه های روانی استفاده
شده توسط اين رسانه ها در بازه زمانی  14بهمن  1389تا
پايان تیرماه  1391را مشخص می نمايد ،که به چه نحو سعی
در مديريت روانی افکار عمومی داشته اند
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بشیر و
طاهری

1392

بازنمايی انتخابات ايران در رسانه
های غرب :تحلیل گفتمان اخبار
سايت های بی بی سی و راديو
فردا پیرامون دهمین دوره انتخابات
رياست جمهوری

رمضانی
کالگری

1392

رويکرد خبری بی بی سی فارسی
نسبت به مسائل اقتصادی ايران با
تاکید بر برنامه  60دقیقه در فاصله
زمانی مهرماه  1391تا اسفندماه
»1391

طائب

1393

نوری

1390

ضامنی پور

1393

میزان اعتماد دانشجويان دانشگاه
های آزاد و پیام نور شهر ياسوج به
شبکه های خبری بی بی سی
فارسی ،صدای آمريکا ،من وتو و
شبکه محلی دنا

عبدالهی
نژاد

1390

تحلیل محتوای مطالب خبری
مرتبط با دهمین دوره انتخابات
رياست جمهوری سال  1388در
تارنمای بی بی سی فارسی

مقايسه گفتمان خبری سايت های
فارسی بی بی سی و صدای آمريکا
درباره مذاکرات ايران و 1+5
بررسی عوامل مرتبط با میزان
اعتماد جوانان شهر قم به اخبار
بخش خبری  20:30شبکه دوم
سیما :اخبار استانی قم (شبکه نور)
و شبکه ماهواره ای بی بی سی
فارسی

رويکرد تبلیغاتی رسانه های غربی که به طور مشترک و
هماهنگ لحظه به لحظه انتخابات ايران را تعقیب می گردند،
بر دو پايه يعنی «تالش برای وحدت زدايی بین احزاب
سیاسی و ايجاد تفرقه بین مردم و مسئولین نظام» و تاکید بر
وضعیت «بحران آفرينی در کشور و القای تقلب در انتخابات»
شناسايی شده است.
عمده ترين گفتمان های شکل گرفته در خصوص مشکالت
اقتصادی ايران در اين تحقیق اينگونه نتیجه گیری شده است
که گفتمان قدرت و دانش ،گفتمان شکست مقاومت
اقتصادی ايران ،گفتمان ناکارآمدی سیاست های اقتصادی
ايران ،گفتمان ترسیم آينده ای سیاه برای ايران ،گفتمان
اقتصاد رياضتی ،گفتمان سیاست زدگی اقتصاد ،گفتمان
هشدار ،گفتمان حمله به عزت نفس و اعتماد به نفس ملی،
گفتمان اختالفات داخلی جز اصلی ترين موارد مورد تاکید
رسانه بی بی سی فارسی بوده است.
هر دو رسانه به دنبال ارائه آينده مبهم برای مذاکرات و ضعف
ايران به علت مشکالت اقتصادی و سیستم ناکارآمد مديريتی
بوده اند
نتايج پژوهش نشان می دهد بین گرايش سیاسی جوانان و
میزان اعتماد به اخبار رابطه معناداری وجود دارد .افراد با
گرايش سیاسی راديکال به اخبار شبکه بی بی سی اعتماد
بیشتری دارند و محافظه کارها به اخبار شبکه های داخلی
اعتماد بیشتری دارند.
نتايج تحقیق بیانگر آن است که سن دانشجويان و قومیت با
مقوله اعتماد رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما میان تحصیالت
و جنسیت با مقوله اعتماد رابطه معناداری وجود دارد .در اين
تحقیق شبکه صدای آمريکا کمترين مخاطب را داشت و نیز
کمترين اعتماد دانشجويان به اين شبکه بوده است .شبکه
خبری بی بی سی فارسی در زمینه ی جذب مخاطب بهترين
وضعیت را داشت .در مجموع اعتماد به هر چهار شبکه خبری
مورد بررسی پايین بوده است.
 .اين رسانه به دور از اصول روزنامه نگاری عینی به ويژه
توجه به اصل بی طرفی در تهیه ،تنظیم و انتشار اخبار ،به "
بازنمايی رويدادها و حوادث مربوط به صحنه انتخابات ايران
در چارچوب راهبردهای خبری تبلیغی خود علیه جمهوری
اسالمی" پرداخته و به نسبت  66درصد اخبار خود را با جهت
گیری منفی علیه ايران منتشر کرده است.
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امیرحسینی

1386

بررسی تطبیقی میزان اعتماد مردم
نسبت به اخبار شبکه خبر و شبکه
ماهواره ای تلويزيونی VOA
صدای آمريکا با تاکید بر چهار
موضوع انرژی هسته ای ،اوضاع
فلسطین ،اوضاع داخلی ايران و
اوضاع عراق از ديدگاه کارشناسان
رسانه های راديو و تلويزيون و
مطبوعات

محموديان

1388

بررسی ارائه و استفاده از شیوه
های قدرتمند سازی برنامه های
راديويی ايران در برابر ديپلماسی
رسانه ای راديوهای  BBCو
 VOAبا تاکید بر نگرش
متخصصان و کاربران رسانه ای

سلطانی پور

1390

بررسی مقايسه ای بی طرفی در
انتشار اخبار ايران در شبکه های
 BBCفارسی ،من و تو ،تلويزيون
سراسری و شبکه خبر ايران

کیايی

1394

تبیین ويژگی های ساختار نظام
ارزی مقاوم در برابر تهديدهای
اقتصادی

ياوری و
همکاران

1398

بررسی انتشار بحران های ارزی در
اقتصاد ايران

131
نتايج تحقیق در محورهای فوق از نظر کارشناسان بیانگر آن
است که مخاطبان اخبار شبکه خبر نسبت به  VOAبیشتر
بوده و ساعات بیشتری را به شبکه خبر اختصاص می دهند.
اما در گروه های سنی جوانان و سالمندان (نه میانساالن )
شبکه  VOAمخاطب بیشتری را به خود جلب کرده است.
بر اساس يافته های تحقیق به نظر  70درصد کارشناسان
همه افراد تحصیلکرده و عامی بیننده شبکه خبر هستند.
همچنین نتايج حاکی از آن است که اعتماد مردم به شبکه
خبر سیما درباره گزارش های خبری و اوضاع داخلی ايران و
اخبار و گزارش های خبری اوضاع داخلی عراق بیش از اعتماد
آنها به اخبار  VOAدر اين باره است.
نتايج تحلیلی تحقیق نشان متخصصان عواملی چون جامعه
پذيری سیاسی ،اعتماد سازی مخاطب و توجه به ويژگی های
مخاطبان ،افشاگری ،برجسته سازی خبری ،مشروعیت
سیاسی ،تبلیغات سیاسی و جذابیت پیام را بر قدرتمند سازی
ديپلماسی رسانه های برنامه های راديويی ايران در برابر
ديپلماسی رسانه ای راديوهای BBCو VOAباال دانسته
اند.
يافته های پژوهش نشان می دهد ،به موضوع انرژی هسته
ای و نا آرامی های سیاسی ايران در اخبار  BBCفارسی و
اتاق خبر من و تو بیشتر از دو شبکه داخلی پرداخته شده
است.
اين مطالعه ساختاری متشکل از عوامل زيرساختی ،عوامل
مربوط به عرضه باثبات منابع ارزی ،مديريت تقاضای منابع
ارزی و توسعه بازار ارزهای خارجی ،برای مديريت بحران
ارزی پیشنهاد می دهد.
اين مطالعه علل انتشار بحران های ارزی را ،افزايش در نسبت
مطالبات بانک مرکزی از دولت به پايه پولی ،افرايش نسبت
مطالبات بانک مرکزی از بانکها به پايه پولی و از طرف ديگر،
کاهش در رشد تولید صنعتی ،رشد درآمدهای ارزی حاصل از
صادرات نفت ،و تشديد تحريم های همه جانبه نفتی و بانکی
می داند.
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مهین
اصالنی نیا
و همکاران

1399

بررسی اثر بحران ارزی بر پويايی
های تولید ناخالص داخلی :رهیافت
مربعات تعمیميافته پانلی

مرکز
پژوهشهای
مجلس

1394

بررسی داليل نوسانات ارزی در
ايران ( )1392 – 1390با نگاهی
به تجربه کشورهای منتخب

ورتابیان
کاشانی

1392

تحلیل منشأ نوسانات نرخ ارز طی
سال های 1391 - 1389

ياقته های اين پژوهش نشان می دهد که اثر منفی بحران
ارزی بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت تأيید می شود.
جريان سرمايه خارجی و بدهی های کوتاه مدت خارجی از
عوامل تشديدکننده اثر بحران ارزی بر تولید ناخالص داخلی
در کوتاه مدت بوده و نرخ رشد صادرات و تغییرات رابطه
مبادله تعديل کننده اثر بحران ارزی بر تولید ناخالص داخلی
به شمار می آيند .افزايش عرضه پول ملی و همچنین افزايش
مخارج دولت و کسری بودجه از عوامل تشديدکننده آثار
بحران هستند.
نتايج به دست آمده حاکی از آن بود که علل پیدايش بحران
ارزی سال  1391ضعف ساختارهای اقتصادی در سال های
پیش از بحران را عامل اصلی آن دانسته است
ايشان اينگونه نتیجه می گیرد که نقدينگی انباشته شده در
سال های گذشته مهم ترين عامل ايجاد بحران ارزی در
سالهای  1389الی  1391بوده است.

 .3روش شناسی پژوهش
به منظور گردآوری اطالعات از ابزارهای مطالعات کتابخانهای ،بررسی مستندات واقعی ،محتوای رسانه ها و
پرسشنامه در اين پژوهش استفاده شده است .مطالعات کتابخانه ای و پايگاه های دانشی به منظور بررسی
مطالعات پیشین و ادبیات حوزه مطالعه و مستندات واقعی از نشريات و رسانه ها بررسی شده است تا پژوهشگر
حداکثر استفاده ممکن از آخرين يافته ها را داشته باشد و همسو با تحقیقات پیشین و آخرين اقدامات و
رويدادهای حاضر در رسانه ها به تبیین دقیق سواالت تحقیق و اهداف پژوهش اقدام نمايد.
از سوی ديگر به منظور تبیین الگوی مورد نظر پژوهش از ابزار پرسش نامه استفاده شده است .عوامل اولیه
مدل تحقیق با بهره گیری از عوامل يافت شده از ادبیات تحقیق و مستندات و تحلیل های رسانه ها طی
تحلیلی کشف و تايید خواهند شد .جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان دانشگاهی و دانشجويان رشته های
روابط عمومی ،علوم سیاسی و مديريت شهر تهران تشکیل داده اند.
روايی پرسشنامه استفاده شده در اين تحقیق از لحاظ محتوی توسط استاد راهنما ،ادبیات حوزه و بررسی های
صورت گرفته تايید شده است .مفهوم روايی يا اعتبار به اين سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه
حد خصیصه مورد نظر را می سنجد .بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت دادههای حاصل
از آن اطمینان داشت .روشهای متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد که در اينجا از اعتبار
محت وا بهره گرفته شده است .اعتبار محتوای اين پرسشنامه توسط استايد راهنما و مشاور مورد تائید قرار گرفته
است و از اعتبار الزم برخوردار می باشد.
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به منظور سنجش پايايی پرسشنامه حاضر در اين پاياننامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .الزم به
ذکر است که ضريب آلفای کمتر از  60درصد معموال ضعیف تلقی میشود ،دامنه  % 70قابل قبول و بیش از
آن خوب تلقی می شود (سکاران )1390 ،بدين منظور برای سنجش پايايی ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر،
با استفاده از دادههای به دست آمده از اين پرسشنامهها و به کمک نرمافزار آماری  SPSS 22میزان ضريب
اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای اين ابزار محاسبه شد که اين میزان برای پرسشنامه مرتبط با سازه الگوی
مديريت افکار عمومی  87درصد به دست آمده است .در اين تحقیق به منظور انجام تحلیل عاملی اکتشافی از
نرم افزار  SPSS22و تحلیل عاملی تايیدی از نرم افزار  AMOS22استفاده شده است.

 .4تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
 .1-4تحلیل عاملی اکتشافی

با توجه به بررسی های صورت گرفته در خصوص الگوی مديريت افکار عمومی ،مولفه های اصلی مورد تاکید
ايشان استخراج گرديد .به منظور بررسی مولفه های اولیه ،پرسشنامه هايی به  73خبره دانشگاهی توزيع گرديد
و يافته ها جمع آوری گرديد .با استفاده از داده ها تحلیل عاملی اکتشافی در ارتباط با الگوی مديريت افکار
عمومی انجام شد ،که در ادامه نتايج حاصل از تحلیل آماری مربوطه ارائه گرديده است .در اين مرحله کلیه
سواالت مربوط به مديريت افکار عمومی وارد فرآيند تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول میکنیم که نتايج آن به
شرح زير است:
جدول شماره ( )2تست بارتلت
ضريب KMO
تقريب آماره کای مربع
درجه آزادی
سطح معنی داری

جدول شماره ( )3اشتراکات اولیه
سوال 1
سوال 2
سوال 3
سوال 4
سوال 5
سوال 6
سوال 7
سوال 8
سوال 9
سوال 10

اولیه
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000

خروجی
0/292
0/653
0/673
0/495
0/695
0/779
0/738
0/737
0/734
0/738

0/608
511/734
190
0/000

جدول شماره ( )4اشتراکات نهايی
سوال 2
سوال 3
سوال 5
سوال 6
سوال 7
سوال 8
سوال 9
سوال 10
سوال 11
سوال 12

اولیه
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000

خروجی
0/625
0/686
0/753
0/684
0/714
0/739
0/698
0/744
0/731
0/750
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سوال 11
سوال 12
سوال 13
سوال 14
سوال 15
سوال 16
سوال 17
سوال 18
سوال 19
سوال 20

1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000

0/728
0/739
0/726
0/669
0/751
0/746
0/478
0/725
0/491
0/522

سوال 13
سوال 14
سوال 15
سوال 16
سوال 18
سوال 20

1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000

0/690
0/671
0/779
0/805
0/704
0/503

با توجه به عدد آزمون بارتلت در جدول ( )2و عدد معناداری آزمون بارتلت ( )sig<0.05میتوان گفت که
داده ها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب است و از شرايط مورد نیاز برخوردار است .در ادامه جدول اشتراکات
اولیه آورده شده است.
جدول شماره ( )3اشتراکات اولیه نشان دهنده مناسب بودن اکثريت سواالت اين حوزه در فرآيند تحلیل عاملی (بجز
سواالت  )19-17-4-1میباشد .به علت اينکه عدد اشتراکات سواالت از  0/5بیشتر است .در ادامه تعدادی از سواالتی
که دارای نسبت اشتراک پايین تری هستند به ترتیب حذف میگردد و دوباره تحلیل عاملی اجرا میگردد تا نسبت
اشتراکات سواالت باقی مانده باالتر از  0/5شود ،در جدول ( )5اشتراکات نهايی نسبت های نهايی قرار داده شده است.
جدول ( )4اشتراکات نهايی نشان میدهد .سواالت باقی مانده دارای نسبت اشتراک باالتر از  0/5میباشد .در ادامه
ماتريس عاملی اين حوزه آورده میشود که نشان میدهد که چه سواالتی و با چه بارهای عاملی به اين عاملهای شناسايی
شده مرتبط هستند.
جدول شماره ( )5کل واريانس تبیین شده نشان میدهد که اين سواالت باقی مانده جمعاً  5عامل را تشکیل میدهد و
اين  5عامل در حدود  70/45درصد واريانس مديريت افکار عمومی را تبیین و پوشش می دهد که در واقع نشان دهندة
روايی مناسب سؤاالت اين حوزه می باشد .با توجه به جدول شماره ( )6سواالت سازنده هر يک از ابعاد به خوبی مشخص
شده است.
جدول شماره ( )5کل واريانس تببین شده
عناصر
1
2
3
4
5

کل
3/864
2/427
1/844
1/670
1/468

مقادير اولیه
 %واريانس
24/151
15/167
11/524
10/439
9/173

 %تجمعی
24/151
39/318
50/842
61/281
70/454

مجموع خروجی بارهای مربع
 %واريانس  %تجمعی
کل
24/151 24/151 3/864
39/318 15/167 2/427
50/842 11/524 1/844
61/281 10/439 1/670
70/454
9/173
1/468

مجموع چرخش يافته بارهای مربع
 %واريانس  %تجمعی
کل
16/872
16/872
2/700
31/231
14/359
2/297
45/441
14/210
2/274
58/138
12/697
2/032
70/454
12/316
1/971
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0/827
0/766
0/521
0/481
0/463
0/385
0/368
0/316
0/248
0/178
0/173

5/171
4/790
3/259
3/008
2/895
2/409
2/299
1/972
1/549
1/115
1/079

135

75/625
80/414
83/673
86/681
89/576
91/986
94/284
96/257
97/805
98/921
100/000

جدول شماره ( )6ماتريس عاملی چرخش يافته
سوال
سوال 2
سوال 3
سوال 5
سوال 6
سوال 7
سوال 8
سوال 9
سوال 10
سوال 11
سوال 12
سوال 13
سوال 14
سوال 15
سوال 16
سوال 18
سوال 20

1
0/133
0/278
0/003
0/089
0/057
0/013
0/754
0/848
0/113
0/204
0/158
0/749
0/141
0/105
0/763
0/228

2
0/442
0/032
0/031
0/809
-0/163
0/853
-0/215
0/103
-0/177
0/083
0/749
0/101
0/123
0/077
0/025
0/054

عناصر
3
-0/300
-0/014
0/161
0/009
0/078
0/022
0/238
-0/029
0/244
0/835
0/176
0/301
0/844
0/076
0/259
0/655

4
0/566
-0/353
0/167
-0/028
0/247
-0/092
-0/115
-0/112
0/791
-0/055
-0/027
0/089
0/157
0/861
0/224
0/091

5
-0/048
0/695
0/835
0/141
0/785
-0/038
0/113
0/028
0/027
0/041
-0/267
-0/025
-0/077
0/201
0/058
0/107

با توجه به خروجی حاصل از توزيع پرسشنامه اولیه نتايج ذيل حاصل گرديد و پرسشنامه نهايی با ابعاد کارکرد
اطالع رسانی ،کارکرد آموزشی ،کارکرد پايش ،همبستگی اجتماعی و مخاطب محور بودن دسته بندی و نام
گذاری شدند .گويه های هريک از اين ابعاد که در واقع پرسشنامه نهايی الگوی ارائه شده در جدول شماره ()7
قرار داده شده است.
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جدول شماره ( )7ابعاد و گويه های نهايی مديريت افکار عمومی
کارکرد اطالع رسانی
 -9اطالع رسانی رسانهها با رويکردی پیش دستانه و فعال منجر به اعتماد جامعه و بهبود واکنش در زمان بحران ارزی می گردد.
 -10اطالع رسانی به هنگام ،دقیق ،شفاف و ساده مانع تصمیمهای هیجانی جامعه در زمان بحران ارزی می گردد.
 -14اطالع رسانی حداکثری و کامل رسانه ها میتواند با جلوگیری از شايعه به مديريت بحران ارزی کمک کند.
 -18نظارت دقیق و هوشمندانه رسانه ها بر اخبار خروجی بر مديريت بحران ارزی تاثیرگذار است.
کارکرد آموزشی
 -6آموزشهای مدنی و فرهنگی رسانهها می تواند در زمان وقوع بحران ارزی از بروز واکنش های هیجانی جامعه جلوگیری کند
 -8ارائه آموزشهای تحلیلی به مخاطبان می تواند ايشان را در برابر واکنشهای نامتعارف در زمان بحران ارزی مصون سازد.
 -13افزايش غنای آموزشی ،تنوع آموزشی در شرايط بحران ارزی به بهبود واکنش جامعه کمک می نمايد.
کارکرد پايش
 -12رصد تحوالت حین بحران ارزی و شناسايی تهديدهای موجود توسط رسانه ها میتواند به مديريت بحران جامعه کمک نمايد
 -15توجه به خواستههای جامعه و برطرف ساختن عدم تعادالت در افکار جامعه می تواند به بهبود شرايط بحرانی بیانجامد.
 -20رسانه ها می توانند با رصد دقیق رسانههای خارجی و شناسايی نقاط بحران خیز به تنوير افکار عمومی کمک نمايند.
همبستگی اجتماعی
 -2پیام های انسجام بخش و وحدت آفرين در زمان بحران ارزی می تواند منجر به همدلی جامعه گردد.
 -11رسانه ها با تمرکز بر تقويت روحیه همکاری در زمان بحران ارزی می توانند به تقويت بسیج عمومی کمک نمايند.
 -16بهره گیری رسانه ها از پیام های آرام بخش و شفاف در زمان بحران ارزی منجر به اعتماد به رسانه و همدلی خواهد شد.
مخاطب محور بودن
 -3شناخت مخاطب و توجه به نیازهای مخاطبان می تواند منجر به اعتماد مخاطب به رسانه گردد.
 -5تجزيه و تحلیل بازخوردهای مخاطبان و ارائه اطالعات مناسب به تنوير افکار عمومی در زمان بحران ارزی اثرگذار خواهد بود.
 -7رعايت اخالق حرفه ای و ارائه دقیق جزيیات وقايع به بهبود اعتماد جامعه و واکنش ايشان در زمان بحران ارزی کمک می کند.

 .2-4تحلیل عاملی تاییدی الگوی مدیریت افکار عمومی
پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و شناسايی اولیه ابعاد مدل ،پرسشنامه نهايی توزيع و با  378نفر پاسخ
دهنده نهايی ارزيابی تحلیل عاملی تايیدی صورت پذيرفت .همانگونه که در شکل مشاهده میشود ،بار عاملی
عوامل سازنده مدل در حد بسیار مطلوبی قرار دارند .از سوی ديگر با توجه به معیارهای سنجش برازش مدل
اندازه گیری ،مدل فوق مدلی مناسب برای اندازه گیری ارزيابی شده است .مهمترين معیارهای حائز اهمیت
برای سنجش برازش مدل که نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی و ريشه میانگین مجذورات خطای برآورد1
هستند به ترتیب برای با  3/669و  0/084حاصل شده اند .طبق يافتههای مککالوم و همکاران ( )1996حداکثر
میزان قابل قبول برای نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی برابر با  5و حداکثر میزان قابل قبول برای ريشه
میانگین مجذورات خطای برآورد  0/1است ،که برای هر دو معیار اعداد حاصل شده در اين پژوهش به شکل
معناداری کمتر از حد بحرانی بوده و بنابراين الگوی ارائه شده از برازش کامال قابل قبولی برخوردار است .میزان
RMSEA

1
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 CFIو  GFIبه ترتیب برای اين مدل برابر با  0/926و  0/912هستند .هوپر و همکارن )2008( 1اشاره میکنند
که میزان  CFIو  GFIبیشتر از  0/9برای تايید برازش مدل بسیار مناسب هستند .ساير شاخص های برازش
که همگی در شرايط مطلوب و مساعدی هستند در جدول ( )8ارائه شده اند .در تحلیل عاملی تايیدی تنها سوال
شماره  7از بعد مخاطب محور بودن به علت بارعاملی پايین حذف گرديده است.
جدول شماره ( )8شاخص های برازش
شاخص های برازش تحلیل عاملی تايیدی
نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی )(CMIN/df
ريشه میانگین مجذورات خطای برآورد)(RMSEA
شاخص نیکويی برازش)(GFI
شاخص نیکويی برازش اصالح شده)(AGFI
شاخص برازش اصالح شده)(NFI
شاخص توکر – لوئیس )(TLI
شاخص برازندگی فزاينده )(IFI
شاخص برازندگی تطبیقی )(CFI
شاخص برازش نسبی )(RFI

حداقل قابل قبول
کمتر از 5
 0/10به پايین
 0/90به باال
 0/90به باال
 0/90به باال
 0/90به باال
 /90به باال
 0/90به باال
 0/60به باال

میزان محقق شده
3/669
0/84
0/912
0/864
0/903
0/901
0/927
0/926
0/869

شکل شماره ( )2تحلیل عاملی تأيیدی
Hooper et al

1

138

طراحی الگوی مدیریت افکار عمومی در راستای مدیریت...

 .5نتیجه گیری و پیشنهادها
 .1-5نتیجه گیری
به منظور شناخت الگوی مديريت افکار عمومی جهت جلوگیری از بحران های ارزی به دو شیوه عمل گرديد.
در وهله اول پژوهش های پیشین (از جمله طاهری()1392؛ عیوضی ابهری ()1387؛ بهجتی فرد ()1392؛ باصر
()1389؛ ترابی ()1385؛ کیايی ()1394؛ ياوری و همکاران ()1398؛ مهین اصالنی و همکاران ()1399؛ ورتابیان
کاشانی ( )) 1392به دقت بررسی و ارزيابی شدند و در وهله دوم رسانه های خارجی و نحوه رفتار آنها بررسی
گرديدند .سپس پرسشنامه اولیه تهیه و با انجام تحلیل عاملی اکتشافی عوامل اصلی الگوی مديريت افکار
عمومی شناسايی شدند و در نهايت پرسشنامه نهايی توزيع و الگوی نهايی شناسايی و تبیین گرديد .الگوی
شناسايی شده نشان گر آن است که رسانه ها به منظور مديريت افکار عمومی می توانند با تمرکز بر  5کارکرد
به مديريت بحران های ارزی کمک کنند .اين  5کارکرد با محوريت مقابله با محرک های اصلی مورد تاکید
رسانه های بیگانه شناسايی شده اند که عبارتند از :کارکرد اطالع رسانی ،آموزش ،پايش ،همبستگی اجتماعی،
مخاطب محور بودن .به عبارتی در زمان های بحران های ارزی و يا در حالت تعمیم يافته تر در زمان های
بحران های اقتصادی ،رسانههای داخلی می توانند با تمرکز بر اين  5محور تا حد زيادی مانع از جهت دهی
رسانه های بیگانه به افکار عمومی شوند و در جهت مديريت افکار عمومی برای عبور از بحران فعالیت کنند.
اهم اقدامات رسانه های داخلی در خصوص اين پنج بعد را می توان اينگونه خالصه کرد:
رسانه در صورتی که به صورت پیشدستانه و فعال اقدام به اطالع رسانی نمايند میتوانند پیش از آنکه رسانههای
خارجی ذهن افراد جامعه را منحرف سازند ،با اعتمادسازی به آگاهی و در نتیجه بهبود واکنش مردم به حیلههای
دشمن گردند .با اين وجود صرفا اطالع رسانی پیشدستانه کافی نخواهد بود؛ اين اطالع رسانی بايد دقیق ،سريع،
شفاف و ساده باشد ،به نحوی که از تصمیم های هیجانی جامعه جلوگیری کند .در ادامه اطالع رسانی کامل و
تفصیلی رسانه ها می تواند با جلوگیری از شايعه پراکنی به مديريت افکار عمومی کمک کند .در نهايت ،مراقبت
از خبرپراکنی های رسانههای بیگانه و توجه دقیق به اخبار تولیدی و دروغین آن ها کمک به سزايی در راستای
تولید محتوای دقیق برای ارائه به جامعه و مديريت بحران ارزی خواهد بود.
رسانه های داخلی عالوه بر اطالع رسانی و ويژگی های آن که پیشتر ذکر گرديد ماموريت های ديگری نیز
دارند که در ادامه يک به يک بیان می شوند .آموزش را می توان حسب يافته های پژوهش دومین ماموريت
مهم رسانههای داخلی تلقی کرد .ايشان به منظور جلوگیری از واکنش های هیجانی جامع در هر سه زمان
پیش ،حین و پس از بحران همواره برنامه های خود به منظور ارائه آموزش های مدنی و فرهنگی برای آگاهی
اذهان جامعه را در دستور کار خود داشته باشند .اين آموزش ها صرفاً نبايد در دسته آموزش های مقدماتی و
اولیه متوقف شوند؛ چرا که در موارد بسیاری اذهان عمومی به دنبال چرايی اتفاق هستند؛ در نتیجه ارائه
آموزش های تحلیلی به جهت تنوير افکار عمومی و ارائه توانمندی تحلیل شرايط می تواند مفید باشد .اين
آموزش ها می توانند در بحران های آتی نیز جامعه را در برابر تهديدهای بیگانگان مصون سازد .به مرور ارائه
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آموزش های غنی تر و متنوع تر می تواند منجر به توانمندسازی جامعه گردد .برخی موارد و سرفصل های
آموزشی عبارتند از :آموزش و افشای شیوهها و تکنیکهای رسانههای خارجی برای تهییج افکار عمومی ،فرهنگ
سازی در خصوص ارزشگذاری بر ارز ملی ،بیان تأثیر خريد و نگهداری ارز بر چرخه صادرات و واردات ،تأثیر
نگهداری ارز بر افزايش هزينهها ،تببین مفهوم قدرت خريد ،بررسی و تحلیل اثرات زيان بار سفتهبازی .به همین
جهت ارائه آموزش يکی از ماموريت های اصلی رسانههای داخلی به منظور مديريت افکار عمومی است که در
تمامی بازههای زمانی حول بحران می بايست با جديت پیگیری شود.
کارکرد سومی که رسانه ها می توانند با تکیه بر آن به مديريت افکار عمومی کمک نمايند ،کارکرد پايش در
الگوی مديريت افکار عمومی است .رسانه ها می بايست پیوسته در حال پايش باشند .پايش به اين مفهوم است
که ايشان بايد از آخرين تغییرات در تمامی حوزه ها باخبر باشند تا بتوانند واکنش های سريع و به موقع نسبت
به آن ها اتخاذ کنند .پايش را می توان اينگونه بیان کرد که رصد دقیق تحوالت بحران و شناسايی فرصت ها
و تهديدهای به وجود آمده به واسطه تغییرات محیطی ،تغییرات در رفتار رسانه های بیگانه ،تغییرات در
واکنشهای جامعه و هرگونه تغییری درساير متغیرهای کالن اثرگذار و تاثیرپذير از بحران بسیار حائز اهمیت
خواهد بود .رصد دقیق اين موارد می تواند با ارائه واکنش های دقیق منجر به آن شود که عدم تعادل ها و شک
های به وجود آمده در ذهن مخاطبان به سرعت برطرف شوند .به همین جهت پايش همیشگی شرايط مخصوصا
در حین بحران بخش مهمی از الگوی مديريت افکار عمومی در شرايط بحران ارزی است.
از طرف ديگر ،در زمان توطئه دشمن برای ايجاد بحران ،مشخصاً اولین موضوعی که در مرکز توجه آن ها قرار
می گیرد ايجاد نفاق و تفرقه میان آحاد کشور است .به همین جهت موضوع همبستگی اجتماعی از اهمیت
بسیار زيادی برخوردار می گردد .با وجود آنکه مردم ايران طی دهه های گذشته به خوبی در تمامی موارد
همبستگی و يکپارچگی خود را حفظ کرده اند ،با اين حال توجه مستمر به ارائه اخبار دقیق و پیام های اتحادآفرين
در شرايط بحرانی بسیار حائز اهمیت است .رسانه در اين مسیر به هیچ وجه نبايد به سمتی حرکت کند که منجر
به اختالف میان آحاد جامعه گردد .تمرکز بر پیام های وحدت آفرين ،تالش برای بسیج عمومی و در نهايت
شفافیت و دقت اطالعاتی به اين موضوع کمک بسزايی خواهد کرد و به عنوان عاملی مهم در مديريت افکار
عمومی نقش ايفا می کند.
در نهايت به عنوان آخرين عامل از الگوی مديريت افکار عمومی بايد به اين نکته اشاره شود که رسانه ها بايد
به خوبی مخاطبین خود را بشناسند و متناسب با نیازها و انتظارات مخاطبینشان اقدام به تولید محتوا کنند .اين
موضوع از سه منظر برای مديريت بحران های اقتصادی و مديريت افکار عمومی در اين شرايط می تواند مهم
تلقی شود .اول آنکه توجه به نیازها و انتظارات مخاطبان به اعتماد بیشتر مخاطب به رسانه می گردد و به مرور
زمان با افزايش اعتماد مخاطب به رسانه داخلی کمتر تحت تاثیر اخبار غیر قرار می گیرد و در شرايط بحرانی
به راحتی تسلیم شايعه پراکنی ها قرار نمی گیرد .دوم آنکه ،توجه به مخاطبان منجر به آن می گردد که دغدغه
های مخاطبان پاسخ داده شود و تنوير افکار سريع تر اتفاق بیفتد .در حقیقت رسانه دقیقاً به نقاطی اشاره میکند
که مورد ترديد قرار گرفته اند و به سرعت موضوع را در ذهن جامعه هدف برطرف می کند .سوم و آخرين علت
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نیز به اين جهت است که رعايت اخالق حرفه ای ارائه جزيیات دقیق مورد نیاز مخاطبان منجر به بهبود واکنش
ايشان نسبت به خبرپراکنی ها و شايعه پراکنی ها خواهد شد و اقدامات هیجانی کاهش جدی خواهند يافت.
به اين ترتیب همانگونه که به صورت خالصه بیان گرديد الگوی مديريت افکار عمومی در زمان بحران های
ارزی با توجه به  5عامل ،اطالع رسانی ،آموزش ،پايش ،همبستگی اجتماعی و مخاطب محور بودن می توان
به خوبی به مديريت افکار عمومی کمک کرده و توان اقتصادی کشور را افزايش دهد.
جدول شماره ( )8الگوی مديريت افکار عمومی
الگو

ابعاد

اطالع رسانی

آموزش
الگوی مديريت
افکار عمومی در
بحرانهای ارزی

پايش

همبستگی
اجتماعی

گويهها
 اطالع رسانی رسانهها با رويکردی پیشدستانه و فعال منجر به اعتماد جامعه وبهبود واکنش در زمان بحران ارزی می گردد.
 اطالع رسانی به هنگام ،دقیق ،شفاف و ساده مانع تصمیمهای هیجانی جامعهدر زمان بحران ارزی می گردد.
 اطالع رسانی حداکثری و کامل رسانه ها میتواند با جلوگیری از شايعه بهمديريت بحران ارزی کمک کند.
 نظارت دقیق و هوشمندانه رسانه ها بر اخبار خروجی بر مديريت بحران ارزیتاثیرگذار است.
 آموزشهای مدنی و فرهنگی رسانهها می تواند در زمان وقوع بحران ارزی ازبروز واکنش های هیجانی جامعه جلوگیری کند
 ارائه آموزشهای تحلیلی به مخاطبان می تواند ايشان را در برابر واکنشهاینامتعارف در زمان بحران ارزی مصون سازد.
 افزايش غنای آموزشی ،تنوع آموزشی در شرايط بحران ارزی به بهبود واکنشجامعه کمک می نمايد.
 رصد تحوالت حین بحران ارزی و شناسايی تهديدهای موجود توسط رسانه هامیتواند به مديريت بحران جامعه کمک نمايد
 توجه به خواستههای جامعه و برطرف ساختن عدم تعادالت در افکار جامعهمی تواند به بهبود شرايط بحرانی بیانجامد.
 رسانه ها می توانند با رصد دقیق رسانههای خارجی و شناسايی نقاط بحرانخیز به تنوير افکار عمومی کمک نمايند.
 پیام های انسجام بخش و وحدت آفرين در زمان بحران ارزی می تواند منجربه همدلی جامعه گردد.
 رسانه ها با تمرکز بر تقويت روحیه همکاری در زمان بحران ارزی می توانندبه تقويت بسیج عمومی کمک نمايند.
 بهره گیری رسانهها از پیام های آرام بخش و شفاف در زمان بحران ارزیمنجر به اعتماد به رسانه و همدلی خواهد شد.
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 -شناخت مخاطب و توجه به نیازهای مخاطبان می تواند منجر به اعتماد

مخاطب محوری

مخاطب به رسانه گردد.
 تجزيه و تحلیل بازخوردهای مخاطبان و ارائه اطالعات مناسب به تنوير افکارعمومی در زمان بحران ارزی اثرگذار خواهد بود.
 رعايت اخالق حرفهای و ارائه دقیق جزيیات وقايع به بهبود اعتماد جامعه وواکنش ايشان در زمان بحران ارزی کمک می کند.

 .2-5پیشنهادهای کاربردی
نتايج حاصل از اين پژوهش به رسانه های داخلی در مديريت افکار عمومی در زمان بحران های ارزی کمک
شايانی می کند .رسانههای داخلی با کاربست يافته های پژوهش حاضر و تمرکز بر ابعاد الگوی مديريت افکار
عمومی می توانند در نقش بحرانزدايی در برابر نقش بحرانزايی رسانههای خارجی اقدام کنند .با توجه به
يافتههای پژوهش حاضر رسانه های داخلی می توانند يافته های پژوهش را در سه مرحله پیش از بحران ،حین
بحران و پس از بحران می توانند به کار بگیرند .يافته های پژوهش برای مرحله پیش از بحران اينگونه میتوانند
به رسانههای داخلی کمک کنند که با تمرکز بر کارکرد آموزشی و فرهنگ سازی رسانه ها می توانند سطح
آمادگی و امنیت جامعه را برای تهديدهای آتی افزايش بدهند .رسانه ها به واسطه برخورداری از کارکرد پايش
و نظارت بر محیط و همچنین تفسیر وقايع پیرامونی جامعه جهانی و رسانههای بین المللی می توانند بحرانهای
بالقوه و در حال شکل گیری را در محیط ملی شناسايی و به مسئوالن و کارگزاران هشدار دهند .رسانه ها در
اين مرحله با ايجاد امادگی در سازمان های مسئول مواجهه با بحران می توانند نقش سازمانهای مسئول را به
طور مرتب يادآور شوند و در آنها حساسیت و امادگی الزم را برای انجام وظیفه در شرايط بحرانی ايجاد کنند.
در اين مرحله رسانه ها نقش نظارتی خود را ايفا می کنند .همچنین شناساندن بحران و وضعیت آن به مردم،
کمک می کند مراحل بعدی آموزش را با انگیزه بیشتری توسط آن ها دنبال شود .از سوی ديگر ،کارکرد مخاطب
محوری رسانه در تمامی مراحل بايد به شدت مد نظر قرار بگیرد ،چراکه توجه به خواسته و نیازهای مخاطبان
منجر به اعتمادسازی در مخا طب می شود که در مواقع بحرانی می تواند به شدت برای مديريت افکار عمومی
ثمربخش باشد.
دست آوردهای پژوهش حاضر نشان می دهند که رسانه های داخلی در مرحله حین بحران می توانند بسیار
اثرگذار باشند .با توجه به آنکه بیشترين کارکرد الگوی ارائه شده برای زمان بحران ارزی می باشد ،رسانه های
داخلی می بايست در اين مرحله به شکل جدی بر  5کارکرد حاصل شده تمرکز جدی نمايند .مهم ترين اقدام
در اين مرحله ،شیوه برخورد و مواجهه با اصل بحران ،چگونگی اطالع رسانی به جامعه ،تعامل با سازمان های
دولتی و مردمی و سرانجام ترسیم نقشه جامعه ارتباطی برای پايان دادن به بحران و کاهش تخريب های روحی
و ذهنی آن در جامعه است .در مرحله وقوع بحران ،کارکرد اطالع رسانی و خبری رسانه ها به منظور اطالع
رسانی دقیق و جلب مشارکت همگانی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زيرا بحران ها آبستن شايعات هستند
و به منظور هدايت افکار عمومی بايد به شیوه مدبرانه ای اطالع رسانی شوند .از سوی ديگر ،رسانه ها با توجه
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به کارکرد آموزشی خود می توانند ضمن آموزش نحوه بحران سازی و افشاری دروغ های رسانه های خارجی،
افکار عمومی را نسبت به تهديدهايی که ممکن است به دست خود مردم ايجاد شوند ،آگاه سازند .در عین حال،
پايش دقیق و جدی رسانههای خارجی به منظور خنثی کردن دسیسه ها و توطئه های هر روزه آنها امری
ضروری است ،چرا که ايشان با شايعه پراکنی و ايجاد اخبار دروغین در تالش برای منحرف کردن اذهان عموم
هستند ،لذا پاسخ سريع و دقیق به آخرين اقدامات آنها منجر به واکنش صحیح جامعه خواهد شد .در نهايت
اقدام در جهت ايجاد همبستگی اجتماعی و همچنین توجه به نیازهای مخاطبان در شرايط بحران دو کارکرد
نهايی رسانه های داخلی بايد باشند که در جهت ايجاد وحدت در جامعه و مديريت افکار عمومی صورت پذيرند.
در مرحله پس از بحران رسانه ها با بهره گیری از شیوه های مختلف تقويت روحی و اجتماعی مردم ،ارائه
تحلیل های مناسب همراه با آموزش های الزم برای پیشگیری از درگیر شدن مجدد در بحران های بعدی،
بهره برداری از تجربیات به دست امده در قالب های مختلف خبری ،گزارشی و تحلیلی و سرانجام حضور فعال
در صحنه شکل گیری افکار عمومی به نفع مردم ،می تواند به عنوان راهکاری مفید برای مديريت سالم و
طبیعی بحران توسط رسانه ها در اين زمینه در نظر گرفته شود .همچنین رسانه ها با بررسی چگونگی و نحوه
مواجه سازمان های مسئول با بحران ،اطالع رسانی برای تقويت همبستگی با آسیب ديدگان ،و اطالع رسانی
و آموزش برای کاهش اثرات باقی مانده و بازگشت کشور به چرخه عادی اقتصادی می توانند نقش به سزايی
داشته باشند.
به اين ترتیب يافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که الگوی مديريت افکار عمومی در بحران ارزی به
رسانه های داخلی کمک می کند که با بهره گیری از مولفه های الگوی تببین شده در بازه های زمانی پیش،
حین و پس از بحران اقدام به مبارزه و جلوگیری از اقدام رسانه های خارجی در جهت ايجاد های بحران های
ارزی و اقتصادی در کشور نمايند .به اين ترتیب بسیاری از بحران های ارزی که اغلب انتزاعی بوده و ساخته و
پرداخته اقدام ها و تبلیغات رسانه ای رسانه های بیگانه بوده است ،تا حد زيادی امکان مديريت کردن پیدا
میکند و با مديريت صحیح افکار عمومی اثرات آنها کاهش پیدا می کند.
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