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چکیده

فعالیت هــای  از  یکــی  رشــد،  و  بقــا  بــرای  مناســب  اســتراتژی های  تعییــن  و  شــناخت محیــط ســازمان ها 

ســازمان های دولتــی و شرکت هاســت. هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، تعییــن اســتراتژی های مناســب بــرای 

ــن  ــن در ای ــت. همچنی ــی اس ــانه های اجتماع ــوزۀ رس ــی در ح ــام بانک ــی نظ ــط عموم ــای رواب ــعۀ فعالیت ه توس

پژوهــش، از تکنیــک دلفــی بــرای جمــع آوری و تحلیــل داده هــا اســتفاده شــده اســت؛ در ایــن زمینــه، بــا اســتفاده 

ــنامه،  ــزار پرسش ــش و اب ــتفاده از روش پیمای ــا اس ــپس ب ــع آوری و س ــه، جم ــای اولی ــه، داده ه ــزار مصاحب از اب

ــور  ــی، به منظ ــام بانک ــی نظ ــط عموم ــا، رواب ــاس یافته ه ــدند. براس ــل ش ــع آوری و تحلی ــه جم ــای ثانوی داده ه

ــی  ــانه های اجتماع ــه رس ــرای ورود ب ــف ب ــت نقطه ضع ــوت و هف ــت نقطه ق ــی، هش ــای ترویج ــام فعالیت ه انج

دارد. همچنیــن شــانزده مــورد فرصــت و هشــت مــورد تهدیــد در ایــن زمینــه بــرای روابــط عمومی هــا شناســایی 

شــد. پــس از تشــکیل ماتریــس ارزیابــی داخلــی و خارجــی عوامــل اســتراتژیک و براســاس نمــرات اتخاذشــده، 

ــرگان صنعــت بانکــداری و روابــط عمومــی نظــام بانکــی تشــکیل و اســتراتژی های  ــا خب جلســات طوفــان فکــری ب

مناســب ایــن حــوزه اســتخراج شــد. اســتراتژی ها در چهــار دســتۀ اســتراتژی های تهاجمــی )SO(، اســتراتژی های 

محافظه کارانــه )WO(، اســتراتژی های رقابتــی )ST( و اســتراتژی های تدافعــی )WT( تدویــن شــدند. بــا توجــه بــه 

موقعیــت روابــط عمومــی نظــام بانکــی، اخــذ اســتراتژی های توســعه و رشــد فعالیــت  در رســانه های اجتماعــی، 

ــرای  ــی ب ــام بانک ــی نظ ــط عموم ــای رواب ــوت و فرصت ه ــاط ق ــه نق ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــب اس ــرای آن مناس ب

ــن  ــعۀ ای ــرای توس ــد ب ــتراتژی ها می توان ــن اس ــاذ ای ــت، اتخ ــمگیر اس ــی، چش ــانه های اجتماع ــت در رس فعالی

فعالیت هــا کمک کننــده باشــد. 
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