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چکیده
شــناخت محیــط ســازمانها و تعییــن اســتراتژیهای مناســب بــرای بقــا و رشــد ،یکــی از فعالیتهــای
ساــزمانهای دولت��ی و شرکتهاسـ�ت .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ،تعییــن اســتراتژیهای مناســب بــرای
توســعۀ فعالیتهــای روابــط عمومــی نظــام بانکــی در حــوزۀ رســانههای اجتماعــی اســت .همچنیــن در ایــن
پژوهــش ،از تکنیــک دلفــی بــرای جمـعآوری و تحلیــل دادههــا اســتفاده شــده اســت؛ در ایــن زمینــه ،بــا اســتفاده
از ابــزار مصاحبــه ،دادههــای اولیــه ،جمــعآوری و ســپس بــا اســتفاده از روش پیمایــش و ابــزار پرسشــنامه،
دادههــای ثانویــه جمــعآوری و تحلیــل شــدند .براســاس یافتههــا ،روابــط عمومــی نظــام بانکــی ،بهمنظــور
انجــام فعالیتهــای ترویجــی ،هشــت نقطهقــوت و هفــت نقطهضعــف بــرای ورود بــه رســانههای اجتماعــی
دارد .همچنیــن شــانزده مــورد فرصــت و هشــت مــورد تهدیــد در ایــن زمینــه بــرای روابــط عمومیهــا شناســایی
شــد .پــس از تشــکیل ماتریــس ارزیابــی داخلــی و خارجــی عوامــل اســتراتژیک و براســاس نمــرات اتخاذشــده،
جلســات طوفــان فکــری بــا خبــرگان صنعــت بانکــداری و روابــط عمومــی نظــام بانکــی تشــکیل و اســتراتژیهای
مناســب ایــن حــوزه اســتخراج شــد .اســتراتژیها در چهــار دســتۀ اســتراتژیهای تهاجمــی ( ،)SOاســتراتژیهای
محافظهکارانــه ( ،)WOاســتراتژیهای رقابتــی ( )STو اســتراتژیهای تدافعــی ( )WTتدویــن شــدند .بــا توجــه بــه
ت در رســانههای اجتماعــی،
موقعیــت روابــط عمومــی نظــام بانکــی ،اخــذ اســتراتژیهای توســعه و رشــد فعالی ـ 
بــرای آن مناســب اســت .بــا توجــه بــه اینکــه نقــاط قــوت و فرصتهــای روابــط عمومــی نظــام بانکــی بــرای
فعالیــت در رســانههای اجتماعــی ،چشــمگیر اســت ،اتخــاذ ایــن اســتراتژیها میتوانــد بــرای توســعۀ ایــن
فعالیتهــا کمککننــده باشــد.

واژههای کلیدی
مدیریت رسانه ،صنعت بانکداری ،روابط عمومی دیجیتال ،رسانههای اجتماعی.
 . 1دانشــجوی دکتــری مدیریــت رســانه ،گــروه مدیریــت رســانه ،دانشــکده علــوم اجتماعــی ،ارتباطــات و رســانه
Mounesan.nahid@yahoo.com
واحــد تهــران مرکــزی ،دانشــگاه آزاد اســامی ،تهــران ،ایــران

 . 2استاد گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
Arbatani@ut.ac.ir

 . 3دانشــیار گــروه رســانه وفرهنــگ ،دانشــکده علــوم اجتماعــی ارتباطــات و رســانه ،دانشــگاه آزاداســامی واحــد
Vah.aghili@iavuctb.ac.ir
تهــران مرکــزی ،تهــران ،ایــران

دوره 4
پیاپی 14
زمستان 1400

93

طراحی استراتژیهای اثربخش برای حضور روابط عمومی نظام بانکی ...

بیان مسئله
در ســا لهای گذشــته ،نحــوۀ فعالیــت روابــط عمومیهــا ارتبــاط نزدیکــی بــا پیشــرفت
فنــاوری داشــته اســت .بــا ظهــور رســانههای اجتماعــی کــه نتیجــه پیشــرفت فناوریهــای
جدیــد بــوده اســت ،روابــط عمومیهــا نیــز در صنایــع مختلــف تــاش کردهانــد از ایــن
رســانهها بــرای ســاختن تصویــری بهتــر از ســازمان خــود در افــکار عمومــی ،اســتفاده
کننــد .وجــود شــبکههای اجتماعــی و پدیــد آمــدن نــوع جدیــدی از ابزارهــای رســانهای
فراگیــر واحدهــای روابــط عمومــی را نیــز ملــزم بــه همگامــی بــرای اســتفاده حداکثــری از این
رســانهها کــرده اســت.
صنعــت بانکــداری نیــز بــا اســتفاده از خدمــات مختلــف آنالیــن و بهکارگیــری رســانههای
اجتماعــی ،ســعی در افزایــش تعامــل بــا مشــتریان داشــته اســت .تأثیــر بانکهــا دیگــر
ماننــد گذشــته منحصــر بــه تأثیــرات اقتصــادی بــر جامعــه نیســت ،بلکــه هماکنــون نهــادی
تأثیرگــذار در حوزههــای فرهنگــی و اجتماعــی نیــز محســوب میشــود .صنعــت بانکــداری
براســاس نیــاز بــازار و توجــه بــه نیازهــای ارتباطــی مشــتری بــه عرصــه بانکــداری دیجیتــال
و اســتفاده از ابزارهــای جدیــد رســانهای وارد شــده اســت .ازایــنرو ،ضــرورت حضــور
اثربخــش روابــط عمومــی بانکهــا در رســانههای اجتماعــی بــرای تعامــل بــا مشــتریان
کامــاً مشــخص اســت.

از میــان تأثیراتــی کــه شــبکههای اجتماعــی بــر بانکهــا و خدمــات آنهــا در صنعــت
بانکـ�داری وارد کردهان��د ،نکتــۀ حائ��ز اهمی��ت ب�رـای پژوهشگــران ،جایگــاه روابــط عمومیهــا
در ایــن دگردیســی ارتباطــی اســت .اکنــون بانکهــا از ابزارهــای رســانهای مختلفــی بــرای
ارتبــاط بــا مشــتریان اســتفاده میکننــد و در ایــن راســتا اســتفاده هیجانــی از رســانههای
اجتماعــی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا مشــتری قابلمشــاهده اســت (منــگ .)2014،محققــان
و مدیــران روابــط عمومــی در صنعــت بانکــداری معتقدنــد ،ایــن شــبکههای اجتماعــی
چالشهــا و فرصتهــای جدیــدی را بــرای روابــط عمومیهــا ایجــاد کردهانــد (اریکــوا و
همــکاران .)2014 ،1در حقیقــت ،شناســایی ظرفیتهــا و نحــوه اســتفاده روابــط عمومــی
بانکهــا از شــبکهها و رســانههای اجتماعــی و طراحــی اســتراتژیهای اثربخــش بــرای
ارتقــای تصویــر بانــک نــزد مشــتریان و نیــل بــه اهــداف ایــن بنگاههــای اقتصــادی بــا
1. Eric et al
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تمرکــز بــر روی ارتبــاط بــا مشــتریان بانکهــا از اهــداف تحقیقــات در ایــن حــوزه بــوده
اســت.
بررس ـیهای اخیــر نشــان میدهــد کــه رونــد توجــه بانکهــا در کشــور بــه رســانههای
اجتماعــی وارد مرحلــه جدیــدی شــده اســت .یکــی از مهمتریــن و اساسـیترین چالشهــای
پیــش روی بانکهــای ایرانــی نســبت بــه ایــن تغییــرات رســانهای ،لــزوم اســتفاده هدفمنــد
و برنامهریزیشــده بانکهــا از ایــن رســانهها بــرای توســعۀ برنــد ،مســئولیت اجتماعــی
و مدیریــت افــکار عمومــی اســت .ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز اکثریــت بانکهــا
بــه ایــن رســانه همهگیــر و مــورد اســتقبال روزافــزون ،بهعنــوان رســانهای حاشــیهای
نگریســته و فعالیــت رسمیشــان در آن پراکنــده ،غیرهدفمنــد و البتــه بــدون کارایــی بــوده
اســت .ســرعت بــاالی رشــد فناوریهــای نویــن ارتباطــی و شــبکههای اجتماعــی بــر ایــن
عقبماندگــی روابــط عمومیهــا بیتأثیــر نبــوده و بســیاری از روابــط عمومیهــا -بهویــژه
در حــوزۀ بانکــداری -در شــوک ایــن پیشــرفت و تحــول ،بــا مشــکل بیبرنامگــی در حــوزۀ
شــبکههای اجتماعــی مواجــه هســتند .از ایــن جهــت ،پژوهــش حاضــر تــاش داشــته
اســت بــه شناســایی فرصتهــا و چالشهــای ایجادشــده در حــوزۀ اســتفاده از رســانههای
اجتماعــی بــرای ایفــای هرچــه بهتــر نقــش ارتبــاط بــا مشــتریان بانکهــا توســط روابــط
عمومیهــا بپــردازد.
امــروزه تحــوالت ســریع اینترنــت و رشــد روزافــزون رســانههای اجتماعــی ،فرصتهــای
جدیــدی را بــرای ســازمانها فراهــم نمــوده اســت .بانکهــا بــا اســتفاده از ایــن رســانهها
ضمــن افزایــش ســطح تعامــل خــود بــا مشــتریان میتواننــد روابــط عمیــق و بادوامــی را
بــا آنهــا برقــرار ســاخته و بــا درگیــر ســاختن آنهــا بــا برنــد خــود ،پیامدهــای مثبتــی را هــم
بــرای خودشــان و هــم بــرای مشــتریان ایجــاد نماینــد .مزیــت رقابتــی شــدید ایــن رســانه
هــا باعــث شــده تــا بانکهــا بــا هــدف بهبــود عملکــرد برنــد از طریــق مشــارکت مشــتری
و ایجــاد ارزش در رســانههای اجتماعــی بــه دنبــال ابزارهــای متنوعــی باشــند تــا بــا خلــق
ارزش بــرای مشــتری ،تولیــد محتــوای بازاریابــی در شــبکههای اجتماعــی و فعالیتهــای
بازاریابــی اجتماعــی در پلتفــرم هــای رســانههای اجتماعــی ،وفــاداری و رضایت مشتریانشــان
را تضمیــن کنن��د .در حقیقــت ،شناســایی قوت-ضعفهــا و فرصت-تهدیدهایــی کــه در
رابطــه بــا اســتفاده از رســانههای اجتماعــی در روابــط عمومــی بانکهــا وجــود دارد ،هــدف
اصلــی ایــن تحقیــق بــوده اســت .در ایــن راســتا اســتراتژیها بــرای حضــور اثربخــش روابــط
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عمومــی نظــام بانکــی در رســانههای اجتماعــی تدویــن شــده اســت.
پیشینۀ پژوهش
پژوهشــگران بــرای شــکلگیری فهــم درســت از مســئله ایجادشــده بــه مطالعــۀ
پژوهشهــای پیشــین پرداختنــد .بــا مطالعــۀ ایــن پژوهشهــا ،پژوهشــگران بــا مســائل
مشــابه و شــیوههای حــل آن ،آشــنا شــده و توانســتند روششناســی مناســبی را بــرای
پاســخ بــه ســؤال پژوهــش اتخــاذ کننــد .تحقیقــات متنوعــی در حــوزۀ روابــط عمومــی و
رســانههای اجتماعــی انجــام شــده اســت .میتــوان ایــن مطالعــات را در مراحــل مختلفــی
دســتهبندی نمــود.
مرحلــۀ تنوعبخشــی :در ایــن مرحلــه ،اینترنــت بهعنــوان ابــزار ارتبــاط مطالعــه شــد.
انــواع مختلــف رســانۀ اجتماعــی پدیــدار شــده و در طــی ایــن مرحلــه گســترش یافتنــد .بــه
خاطــر ایــن نمــای رســانهای جدیــد ،محققــان شــروع بــه اتخــاذ ســکوهای رســانهای ویــژه
نمودنــد کــه از آن میــان ،مــی تــوان خدمــات شــبکه اجتماعــی و وبســایتهای ســازمانی
را نــام بــرد .محققــان تــاش نمودنــد تــا بــه توصیــف الگوهــا و تأثیــرات کاربــرد رســانۀ
اجتماعــی در فعالیتهــای روابــط عمومــی بپردازنــد (کانــگ2012،؛ یــی و کــی .)2012 ،ایــن
مطالعــات اغلــب از تحلیــل وبســایتهای رســمی ســازمانی بهعنــوان موضــوع تحقیــق
عمــدۀ خــود از ســال  2004اســتفاده میکننــد (یــی و کــی .)2012 ،بــه خاطــر ماهیــت
اکتشــافی ایــن تحقیقــات ،بســیاری از ســؤاالت تحقیــق در طــی ایــن مرحلــه پدیــد آمدنــد
(هوانــگ2012 ،؛ یــی و کــی .)2012 ،تحقیقــات روابــط عمومــی دیجیتــال در ایــن مرحلــه
قــدرت علمــی خــود را افزایــش دادنــد ،امــا هنــوز فاقــد چهارچوبهــای نظــری قــوی
کمــی بــر مطالعــات ایــن مرحلــۀ میانــی غلبــه میکــرد
بودنــد .ســرانجام آن کــه روشهــای ّ
(یــی و کــی.)2012 ،
مرحلــۀ پیشــرفت :ایــن مرحلــه بــه بررســی توســعۀ اینترنــت بهویــژه رســانۀ اجتماعــی
در تحقیقــات روابــط عمومــی پرداخــت .رســانۀ اجتماعــی بــا شــروع از ســال  ،2008بهطــور
ســریع در بــازار جهانــی گســترش یافــت (لیپیــچ )2013 ،1و در همــان ســال رســانۀ اجتماعــی
بــه ابــزار مفیــدی در گــروه تبلیغــات ریاســت جمهــوری آمریــکا تبدیل شــد (اســمیت.)2011،2
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در پایــان ســال  2009تعــداد کاربــران ثبتنــام کــرده در فیسبــوک بــه  350میلیــون نفــر
رســید ،رقمــی کــه  %250ظــرف یــک ســال افزایــش یافــت (اسوشــیتد پــرس .)2013،1در
همــان ســال ،فرمــت خــرده وبــاگ پدیــدار شــد و در چیــن محبــوب شــد ،در حالــی کــه
دولــت چیــن بهطــور رســمی فیسبــوک ،توییتــر و یوتیــوب را مســدود نمــود (بابیــت و
ســالیوان .)2012،2بیــش از  500میلیــون کاربر ثبت شــده ســینا وســیبو در فصــل اول 2013
ثبــت شــد (زانیهانــت .)2018 ،3در ایــن دوره ،شــرکتها و دیگــر بخشهــای اجتماعــی
شــروع بــه اســتقبال از رســانۀ اجتماعــی کردنــد .بســیاری از ســازمانها حســابهای
رســمی در انــواع ســکوهای رســانۀ اجتماعــی ایجــاد کردنــد هماننــد فیسبــوک ،توییتــر و
یوتیــوب ،چــون افــراد و رقبــا از ایــن نرمافزارهــا اســتفاده میکردنــد (لــی و ســئو.)2016،4
طبــق رشــد تحقیقــات روابــط عمومــی دیجیتــال ،مرحلــه پیشــرفت نشــاندهنده
پتانســیل اهمیــت فزاینــده و محبوبیــت رســانۀ اجتماعــی در تحقیقــات روابــط عمومــی
میباشــد .عــاوه بــر ایــن ،تحقیقــات قبلــی بــه توصیــف نقــش نرمافزارهــای اینترنتــی
در زمینــه روابــط عمومــیپرداختهانــد (هوانــگ2012 ،؛ یــی و کــی ،)2012 ،کــه بهطــور
اساســی بــر مبنــای مطالعــات چــاپ شــده قبــل از  2008بــوده کــه ســال  2008را بهعنــوان
نقطــۀ شــروع بــرای توصیــف تحقیقــات روابــط عمومــی دیجیتــال در نظــر میگیــرد .عــاوه
بــر ایــن ،مــرور جامــع  321مطالعــه مربــوط بــه اینترنــت برگرفتــه از شــش مجلــه روابــط
عمومــی نشــان میدهــد کــه اثرگذاریهــای نظــری بــر تحقیقــات رســانه جدیــد و روابــط
عمومــی تــا پایــان ســال  2014پایــدار نمانــده اســت (دوهــی )2015 ،کــه دال بــر ایــن
اســت کــه  2014نقطــه انتهایــی مناســبی اســت (هوانــگ و همــکاران.)2016 ،5
در ادامــه ،بخشــی از پیشــینۀ مطالعاتــی در حــوزۀ روابــط عمومــی و رســانههای
اجتماعــی مــرور شــده اســت .مرحلــه اولیــه تحقیقــات روابــط عمومــی دیجیتــال در ســال
 1992شــروع شــد .در ایــن مرحلــه اولیــه اکثــر تحقیقــات روابــط عمومــی دیجیتــال بــه
توصیــف کارکردهــای اینترنــت در روابــط عمومــی بــه شــیوه کلــی پرداختنــد .وبســایتها
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و ایمیلهــا دو شــکل مطالعــۀ مکــرر رســانه بودنــد کــه ســازمانها و نهادهــای مردمــی

ً
نســبتا ضعیــف بــوده کــه فاقــد
از آن اســتفاده میکردنــد .تحقیقــات در ایــن مرحلــه
چهارچــوب نظــری ،فرضیــه و ســؤاالت تحقیــق و روشهــای تحقیــق پابرجــا و آمــار تجربــی
هســتند (یــی و کــی.)2012 ،
اســترن )2010( 1بــه بررســی ادراک رســانهها از روابــط عمومیهــا در شــیوۀ اســتفاده
از رســانهها ،در نیوزیلنــد پرداخــت .هــدف ایــن پژوهــش ،توصیــف ادراکات رســانهها از
روابــط عمومیهــا در نیوزیلنــد و شــیوه اســتفاده آنهــا از رســانهها و کشــف دالیــل ایــن
ادراکات بــا هــدف شناســایی آنچــه روابــط عمومیهــا تحــت عنــوان اســتفاده از رســانهها
بــرای ارتبــاط بــا شــهروندان انجــام میدهنــد بــوده اســت .نتایــج نشــان میدهــد در
ً
ً
منحصـ�را) منفــی بیـ�ن رســانهها و روابــط عمومیهــا
عمدتـ�ا (ام��ا ن��ه
نیوزیلنــد رابط��های
وجــود دارد و ایــن تضــاد رســانهها تــا حــد زیــادی از تجربــۀ کار بــا روابــط عمومیهــا
ناشــی شــده اســت.
کمــی  115مقالــه در زمینــه تحقیقــات روابــط
یــی و کــی ( )2012تحلیــل محتــوای ّ
عمومــی را انجــام دادنــد کــه بــر تأثیــرات اینترنــت بــر فعالیــت روابــط عمومــی پرداختــه
بودنــد .آنهــا روندهــا ،الگوهــا و میــزان قــدرت علمــی تحقیقــات روابــط عمومــی دیجیتــال
را در طــی زمــان بررســی کردنــد.
آلکیــک و آتابــک )2012( 2بــا یــک نظرســنجی بــه بررســی پذیــرش رســانههای اجتماعــی
در میــان متخصصــان روابــط عمومــی ترکیــه پرداختنــد .یافتههــا نشــان میدهــد کــه
متخصصــان روابــط عمومــی ترکیــه بــه شــدت از اهمیــت رســانههای اجتماعــی در تجــارب
موفــق اخیــر روابــط عمومــی اســتقبال میکننــد .بــا وجــود ایــن ،تمــام رســانههای اجتماعــی
بهطــور یکســان پذیرفتــه نمیشــوند؛ پســت الکترونیکــی بیشــترین پذیــرش و واقعیــت
مجــازی ،کمتریــن پذیــرش را داشــتهاند .همچنیــن مشــخصشــده اســت شــبکههای
اجتماعــی از مهمتریــن رســانه هــا بودهانــد ،در حالــی کــه وبســایت شــرکتها دومیــن و
نرمافزارهــای تلفــن همــراه رتبــه ســوم را دریافــت کــرده انــد.
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واردمــن -وینتــر و پالــس )2015( 1بــه بررســی فرهنــگ روابــط عمومیهــا در اســتفاده
از رســانههای اجتماعــی و مقــررات حاکــم بــر آن پرداختنــد .ایــن مقالــه بــه بررســی نحــوه
حفــظ مشــارکتکنندگان در رســانههای اجتماعــی در برابــر مســائل قانونــی ،فنــی و آموزشــی
ناشــی از اســتفاده از رســانههای اجتماعــی پرداختــه اســت .نویســندگان مصاحبههــای
کیفــی بــا  20متخصــص روابــط عمومــی ایــاالت متحــده انجــام دادهانــد و پــس از تحلیــل
دادههــا نتیجــه گرفتهانــد کــه قوانیــن و سیســتمهای جدیــد آمــوزش و پــرورش
مشــارکتکنندگان و روابــط عمومیهــا میتوانــد بــر فرهنــگ اســتفاده از رســانههای
اجتماعــی در روابــط عمومیهــا تأثیرگــذار باشــد.
چارســت و همــکاران )2015( 2بــه بررســی روابــط عمومــی و رســانههای اجتماعــی و
برنامهریــزی اســتراتژیک خالقانــه آنهــا در اســتفاده از ایــن رســانهها پرداختنــد .ایــن
پژوهــش بهمنظــور بررســی برنامهریــزی اســتراتژیک مدیــران روابــط عمومــی در اســتفاده
از رســانههای اجتماعــی شــکل گرفتــه اســت و پــس از بررســی ایــن برنامــه هــا و ارزیابــی
آنهــا ،بــه ارائــۀ اســتراتژیهایی بــرای حــل مســائل ایــن روابــط عمومیهــا در اســتفاده از
رســانههای اجتماعــی پرداختهانــد .بــرای انجــام ایــن کار پژوهــش گــران دادههــای خــود
را از  12ســازمان غیــر انتفاعــی در ایــاالت متحــده جمـعآوری کردهانــد و نتایــج نشــان داده
اســت ایــن ســازمانها بایســتی در منابــع انســانی و مــادی خــود ســرمایهگذاریهای الزم
را بــرای اســتفادۀ بهینــه از ایــن رســانهها انجــام دهنــد.
والنتینــی )2015( 3بــه بررســی ایــن موضــوع پرداخــت کــه آیــا اســتفاده از رســانههای
اجتماعــی بــرای حرفــه روابــط عمومــی مناســب اســت؟ در ایــن تحقیــق از یــک رویکــرد تفکر
انتقــادی اســتفاده شــده و بــه بررســی دو بعــد هویــت  -لفاظــی و ارتباطــی پرداختــه شــده
اس��ت و بحــث دربــارۀ ایــن کــه روابــط عمومــی فعلــی در رســانههای اجتماعــی تــا چــه میزان
منعکسکننــدۀ ایــن دو هویــت اصلــی اســت .گفتمــان غالــب در ارتباطــات عمومــی ایــن
اســت کــه «اســتفاده از رســانههای اجتماعــی خــوب اســت» زیــرا رســانههای اجتماعــی
بــه ســازمانها کمــک میکننــد تــا گفــت و گــو و ارتبــاط بــا مــردم را توســعه دهنــد و
بــه ایــن ترتیــب آنهــا را درگیــر کننــد .بــا ایــن حــال ،رســانههای اجتماعــی بــرای افزایــش
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3. Valentini
دوره 5
پیاپی 15
بهار 1401

99

طراحی استراتژیهای اثربخش برای حضور روابط عمومی نظام بانکی ...

ســرمایه اجتماعــی و ایجــاد ارتبــاط بیشــتر ،بــه جــای ارتقــای منافــع تجــاری ســازمانی بــه
ایجــاد تعامــل و تبــادل نظــر در میــان کاربــران تاکیــد دارد .در نتیجــه تحقیقــات علمــی
قبلــی بــه نظــر مــی رســد کــه وجــود نوعــی تبــادل و گفتگــو میتوانــد ایجــاد روابــط بیــن
افــراد ،ســازمانها و بیــن افــراد و ســازمانها را تســهیل کنــد .ایــن تحقیــق اینگونــه
نتیجهگیــری میکنــد کــه ســودمند بــودن اســتفاده از رســانههای اجتماعــی بــرای
ســازمانها و مــردم قطعــی نیســت.
آالگویــی و برســلو )2016( 1بــه بررســی رســانههای اجتماعــی بــرای روابــط عمومــی
در چهــار زمینــه موثــر پرداختنــد .در ایــن مطالعــه ،رویکــرد مطالعــات مــوردی جمــعآوری
شــده در بررســی برنــدگان کمپیــن روابــط عمومــی ،انجــام شــده اســت و انــواع مختلــف
سیســتمهای رســانهای بهمنظــور تعییــن بهتریــن شــیوهها و رونــد مؤثــر اســتفاده
رســانههای اجتماعــی بــرای روابــط عمومیهــا بررســی شــده اســت .نتایــج نشــان داد
اشــکال مختلــف رســانههای اجتماعــی ،اشــتراک محتــوا را تبلیــغ میکننــد .نویســندگان
نتیجهگیــری کردنــد کــه اگــر چــه بازاریابــان از رســانههای اجتماعــی بــرای آگاهــی از برنــد
و مدیریــت شــهرت اســتفاده میکننــد ،اســتفادۀ مؤثــر از رســانههای اجتماعــی میتوانــد
در فعالیتهــای روابــط عمومــی بــه کار گرفتــه شــود ،موقعیــت برنــد را تســهیل کنــد و
نگهــداری برنــد ادامــه یابــد.
بشــیر و الدهانــی )2017( 2بــه بررســی روابــط عمومــی در یــک محیــط آنالیــن بــا شــرح
گفتمــان رســانههای اجتماعــی در ســازمانهای کویتــی پرداختنــد .متخصصــان روابــط
عمومــی معتقدنــد کــه رســانههای اجتماعــی در حــال تغییــر راه روابــط عمومــی رایــج
هســتند .تحقیقــات قبلــی نشــان داده اســت کــه متخصصــان روابــط عمومــی از رســانههای
اجتماعــی بــرای مقاصــد مرتبــط بــا ارتباطــات ســازمانی اســتفاده میکننــد .بــا انجــام
مصاحبــه عمیــق بــا  19متخصــص از ســازمان هــای دولتــی و غیردولتــی در کویــت ،ایــن
مطالعــه کیفــی بــا هــدف درک اینکــه چگونــه ســازمانهای کویتــی از رســانههای اجتماعــی
بــرای رســیدن بــه اهــداف روابــط عمومــی اســتفاده میکننــد بــه مزایــا و موانــع آن
پرداختــه اســت .ســازمانهای کویتــی بــرای ترویــج و انتشــار اطالعــات ،بیشــتر از توییتــر
و اینســتاگرام اســتفاده مــی کردنــد ،امــا اســتفاده عمومــا گاه بــه گاه و واکنشــی اســت.
1. AllaguiIlhem, Breslow
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نــاوارو و همــکاران )2017( 1بــه بررســی انتظــارات رســانههای اجتماعــی بیــن
متخصصیــن روابــط عمومــی و ذینفعــان آنهــا در اســپانیا پرداختنــد .علــی رغــم پیوســتن
گســترده رســانههای اجتماعــی بــه اســتراتژیهای ارتباطــی ،هنــوز نــوع محتوایــی کــه
ذینفعــان انتظــار دریافــت آن را دارنــد و نــوع گفتگوشــان بــا ســازمانها ،بــه خوبــی درک
نشــده اســت .مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت کــه اســتفاده مناســب از رســانههای
دیجیتــال بــرای فهــم و پاســخ دادن بــه انتظــارات مخاطبــان مختلــف ضــروری اســت و
باعــث بهبــود اثربخشــی بخشهــای ارتباطــی میشــود .در ایــن تحقیــق ،نتایــج بیانگــر آن
اســت کــه شــکافی در ادراک و انتظــارات از ایــن دو گــروه در اســپانیا و در سراســر اروپــا
وجــود دارد .بنابرایــن متخصصــان بایــد از ایــن ابزارهــا بــه درســتی بــرای توســعۀ ارتباطــات
اســتفاده کننــد.
نــاوارو و همــکاران )2018( 2بــه بررســی تســلط ابزار گفتگو و اســتفاده از رســانۀ اجتماعی
و برداشــت کارکنــان روابــط عمومــی در امریــکای التیــن پرداختنــد .مشــارکت و گفتگــو بــا
ذینفعــان بــه یــک نیــاز اساســی بــرای بقــای هــر ســازمانی در یــک جامعــه بــا تقاضاهــا بــرای
شــفافیت و گفتگــو تبدیــل شــدهاســت .هــدف ایــن مقالــه ،بررســی چگونگــی اســتفاده
از رســانههای اجتماعــی بــرای اهــداف ســازمانی و شــبکهای اســت و دریافتهــای آنهــا
درمــورد اینکــه چــه فعالیتهــای رســانهای اجتماعــی بــرای اهــداف ســازمانی بســیار مرتبــط
اســت .از  ۱۸کشــور آمریــکایالتیــن کــه بــر ســطوح مختلــف سلســلهمراتبی کار میکننــد،
هــم در ادارات ارتباطــی و هــم ادارات در سراســر منطقــه ،بهعنــوان بخشــی از یــک بررســی
آنالیــن بزرگتــر مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه علیرغــم
ترکیــب گســترده رســانههای اجتماعــی و اســتراتژیهای ارتباطــی ســازمانها ،متخصصــان
آمریــکایالتیــن نســبت بــه همتایــان خــود در آســیا  -اقیانــوس آرام ،اســتفاده کمتــری از
ایــن کانا لهــای مشــارکتی دارنــد.
کیســمارو و همــکاران )2018( 3بــه بررســی افزایــش هــوش دیجیتالــی و چالشهــای
آمــوزش روابــط عمومیهــا پرداختنــد .ایــن پژوهــش بــه بررســی توســعه چهــار مقولــۀ
مهــارت (عملیاتــی ،اطالعاتــی ،راهبــردی و دیجیتالــی) بهعنــوان ابعــاد هــوش دیجیتالــی
1. Navarro
2. Navarro
3. Cismaru
دوره 5
پیاپی 15
بهار 1401

101

طراحی استراتژیهای اثربخش برای حضور روابط عمومی نظام بانکی ...

میپــردازد .هــدف از مطالعــه ،تعییــن پیامدهــای ایــن شــکافها روی شــیوههای
روابطعمومــی در اســتفاده از رســانههای اجتماعــی بــوده اســت .نتایــج ایــن بررســی

ً
نســبتا مســاوی توســعه بــرای هــر یــک از چهــار مهــارت در کارکنــان
نشــاندهندۀ ســطح
روابطعمومــی (بــا درجــۀ پایینتــر بــرای مهارتهــای اطالعاتــی) بــود .ســطح عمومــی
توســعه ،نسـ ً
ـبتا خــوب اســت و نشــان میدهــد «ســواد دیجیتالــی» بــه متخصصانــی بــرای

برقــراری ارتبــاط بــا مشــتریان نیــاز اســت.
پانپلــوس و همــکاران )2018( 1بــه بررســی نظریــۀ پذیــرش نــوآوری از طریــق روابــط
عمومــی الکترونیکــی پرداختنــد .هــدف ایــن مقالــه ،روشــن کــردن رونــد نــوآوری در
زمینــه روابــط عمومــی از طریــق اســتفاده از برنامههــای کاربــردی وب  2.0و فعالیتهــای
شــبکههای اجتماعــی اســت .نــوآوری روابــط عمومــی الکترونیکــی )E-PR( 2در ســطوح
شــخصی ،ســازمانی و محیطــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد و بــرای هــر یــک از مــوارد
کــه منجــر بــه ایجــاد و تاییــد یــک ســاختار سلســله مراتبــی میشــود ،مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .نــوآوری روابــط عمومــی میتوانــد در ســطح شــخصی ،ســازمانی و محیطــی
تحتتأثیــر قــرار گیــرد .هــر یــک از ســطوح فــوق بــه صــورت سلســله مراتبــی بــه تعــدادی
از عوامــل مرتبــط اســت کــه در واقــع میتوانــد ایــن رونــد را تســریع کنــد.
گوســالدی )2019( 3بــه بررســی رابطــۀ بیــن روابــط عمومــی و بازاریابــی و رســانههای
اجتماعــی پرداخــت .ایــن مقالــه محرکهــا را بــا بررســی دیدگاههــای تاریخــی در مــورد
موضــوع روابــط عمومــی و اســتفاده از رســانهها ،پیشــنهاد میکنــد .اســتفاده از رســانههای
اجتماعــی ،مســائل مربــوط بــه تحریــک روابــط بیــن روابــط عمومــی و متخصصــان بازاریابــی
را تشــدید میکنــد .نتایــج بررســی هــا نشــان داد بیــن روابــط عمومــی و نقــش بازاریابــی
رســانهها ،مــرز مشــخصی وجــود دارد.
روششناسی پژوهش
در ایــن پژوهــش از روش دلفــی بــرای جمــعآوری و تحلیــل دادههــا اســتفاده شــده
اســت .محقــق بــرای حــل ایــن مســئله بــه دنبــال تدویــن اســتراتژیهای اثربخــش نظــام
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بانکــی در شــبکههای اجتماعــی بــوده اســت .روش دلفــی فراینــدی ســاختاریافته بــرای
جمــع آوری و طبقهبنــدی دانــش موجــود در نــزد گروهــی از کارشناســان و خبــرگان اســت
کــه بــا توزیــع پرسشــنامههایی در بیــن افــراد و بازخــورد کنتر لشــدۀ پاســخها و نظــرات
آنهــا انجــام میشــود .پژوهشــگر بــا اســتفاده از مــدل  ،SWOTتــاش کــرده اســت تــا
نقــاط قوت-ضعــف و فرصت-تهدیــد اســتفاده روابــط عمومــی نظــام بانکــی از رســانههای
اجتماعــی را تعییــن و ســپس اســتراتژیهای مناســب بــرای اســتفاده بهینــه از رســانههای
اجتماعــی را تدویــن کنــد .پژوهشــگران بــرای تعییــن نقــاط قوت-ضعــف و فرصت-تهدیــد
در حــوزۀ اســتفاده روابــط عمومــی نظــام بانکــی از رســانههای اجتماعــی ،بــا مراجعــه بــه
خبــرگان حــوزۀ رســانههای اجتماعــی ،تبلیغــات بانکــی و ...توانســتند  12مصاحبــه انجــام
دهنــد .در ایــن مصاحبههــای بــاز و غیــر ســاختیافته ،پژوهشــگر درمــورد نقــاط قــوت-
ضعــف و تهدیــد -فرصتهــای اســتفادۀ روابــط عمومــی نظــام بانکــی کشــور از رســانههای
اجتماعــی در تبلیغــات و ارتبــاط بــا مشــتریان بانکهــا پرســش نمــود کــه نتیجــه تحلیــل
یافتههــا بــا اســتفاده از تحلیــل تــم ،در قالــب نقــاط قوت-ضعــف و فرصــت -تهدیــد
تدویــن شــد.
یافتههای تحقیق
فاز اول :تحلیل محیطی
در فــاز اول تحقیــق ،پژوهشــگران بــا اســتفاده از ابــزار مصاحبــه ،بــه تحلیــل محیطــی
پرداختنــد و نقــاط قوت-ضعــف و فرصــت -تهدیــد روابــط عمومــی نظــام بانکــی در ورود بــه
رســانههای اجتماعــی ،اســتخراج شــد .ســپس بــه توزیــع یــک پرسشــنامۀ بســته پاســخ
چهــار گزینـهای در میــان خبــرگان پرداختنــد تــا نظــرات آنهــا را نســبت بــه هــر یــک از عوامــل
اســتراتژیک داخلــی (نقــاط قــوت و ضعــف) و خارجــی (فرصتهــا و تهدیدهــا) بســنجد.
پرسشــنامه براســاس دادههــای مرحلــۀ اول پژوهــش (مصاحبــه بــا خبــرگان) تهیــه شــد و از
خبــرگان خواســته شــد میــزان موافقــت و همچنیــن اهمیــت هــر کــدام از نقــاط اســتراتژیک
را تعییــن کننــد .ســپس ابتــدا میانگیــن امتیــازات مــورد نیــاز در مــورد عوامــل اســتراتژیک
داخلــی و پــس از آن میانگیــن امتیــازات در مــورد عوامــل اســتراتژیک خارجــی محاســبه
شــد .در جــدول  .1میانگیــن امتیــازات عوامــل اســتراتژیک داخلــی ،بهعنــوان نمونــه آورده
شــده اســت.
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جدول .1میانگین امتیازات عوامل استراتژیک داخلی ()S
رديف
1

عوامل استراتژیک داخلی ()S

جمع امتیازها

توانایی بانکها برای صرف هزینه برای تبلیغات تخصصی در

میانگین امتیاز

56

8

2

شکلگیری بدنۀ بازاریابی حرفهای در بانکهای خصوصی

49

7

3

ارتباط تعاملی بانکهای خصوصی با بازار مشتریان خود

57

8.14285714

4

ارائۀ خدمات نوین بانکی

49

7

51

7.28571429

6

نیروی انسانی با میانگین سنی جوان

43

6.14285714

7

دارا بودن استراتژیهای ارتباطی در رسانههای مختلف

52

7.42857143

8

مشتریمداری نظام بانکی

54

7.71428571

5

شبکههای اجتماعی

واحدهای فنی چابک برای نگهداری و توسعه سیستمهای فنی
رصد شبکههای اجتماعی

58.71

ضریب اهمیت عوامل استراتژیک
بــرای محاســبۀ ضریــب اهمیــت عوامــل اســتراتژیک داخلــی ،بــا اســتفاده از فرمــول
شــمارۀ  ،1ضریــب اهمیــت هــر یــک از عوامــل اســتراتژیک بــه دســت آمــد کــه در جــدول 2
بهعنــوان نمونــه ،ضریــب اهمیــت عوامــل اســتراتژیک داخلــی آورده شــده اســت.
فرمول شمارۀ X÷∑X=Y :1
 =Xامتیاز هر عامل استراتژیک داخلی
 =Yضریب اهمیت هر عامل استراتژیک داخلی
 =∑ Xمجموع امتیاز عوامل استراتژیک داخلی
جدول .2ضریب اهمیت عوامل استراتژک داخلی ()S
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رديف

عوامل استراتژک داخلی ()S

ضریب اهمیت

1

توانایی بانکها برای صرف هزینه برای تبلیغات تخصصی در شبکههای اجتماعی

0.13625304

2

شکلگیری بدنه بازاریابی حرفهای در بانکهای خصوصی

0.11922141

3

ارتباط تعاملی بانکهای خصوصی با بازار مشتریان خود

0.13868613

4

ارائۀ خدمات نوین بانکی

0.11922141

5

واحدهای فنی چابک برای نگهداری و توسعۀ سیستمهای فنی رصد شبکههای اجتماعی

0.12408759

6

نیروی انسانی با میانگین سنی جوان

0.10462287

7

دارا بودن استراتژیهای ارتباطی در رسانههای مختلف

0.12652068

8

مشتریمداری نظام بانکی

0.13138686
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رتبۀ عوامل استراتژیک
در ایــن مرحلــه ،پژوهشــگران بــه تعییــن رتبــه عوامــل اســتراتژیک (داخلی-خارجــی)
پرداختنــد .در جــدول  3بــرای نمونــه ،رتبــۀ عوامــل اســتراتژیک داخلــی آورده شــده اســت.
در جــدول  ، 3بــا توجــه بــه کلیــدی یــا عــادی بــودن قوتهــا و ضعفهــا بــه ترتیــب
رتبــه  4یــا  3بــه قوتهــا و رتبــۀ  1یــا  2بــه ضعفهــا داده شــده اســت .تعییــن رتبــه
بدیــن صــورت اســت کــه اگــر قوتهــای پیــشروی نظــام بانکــی کشــور در اســتفاده از
رســانههای اجتماعــی ،یــک قــوت عالــی باشــد رتبــه  4و اگــر یــک قــوت معمولــی باشــد،
رتبــه  3بــه عامــل موردنظــر داده میشــود ،و اگــر ضعــف پیــش روی روابــط عمومــی نظــام
بانکــی در اســتفاده از رســانههای اجتماعــی یــک ضعــف معمولــی باشــد ،رتبــه  2و اگــر یــک
ضعــف بحرانــی باشــد ،رتبــۀ  1بــه عامــل مــورد نظــر داده شــد .رونــد رتبــه دهــی بــه شــکلی
اســت کــه هــر چقــدر از قــوت اســتثنایی بــه ســمت ضعــف بحرانــی حرکــت شــود ،میــزان
رتبــه کمتــر شــده و از  4بــه  1میرســد (اعرابــی .)1389 ،در جــدول  ،3رتبــۀ هــر یــک از
عوامــل اســتراتژیک داخلــی محاســبه و آورده شــده اســت.
جدول .3رتبۀ عوامل استراتژیک داخلی (قوت)
رديف

عوامل استراتژک داخلی ()S

رتبه

1

توانایی بانکها برای صرف هزینه برای تبلیغات تخصصی در شبکههای اجتماعی

4

2

شکلگیری بدنۀ بازاریابی حرفهای در بانکهای خصوصی

3

3

ارتباط تعاملی بانکهای خصوصی با بازار مشتریان خود

3

4

ارائۀ خدمات نوین بانکی

3

5

واحدهای فنی چابک برای نگهداری و توسعۀ سیستمهای فنی رصد شبکههای اجتماعی

3

6

نیروی انسانی با میانگین سنی جوان

3

7

دارا بودن استراتژیهای ارتباطی در رسانههای مختلف

3

8

مشتریمداری نظام بانکی

4

ماتريس ارزيابی عوامل استراتژیک
پــس از تعییــن ضریــب اهمیــت و رتبــه عوامــل اســتراتژیک داخلــی و خارجــی روابــط
عمومــی نظــام بانکــی در اســتفاده از رســانههای اجتماعــی ،ماتریــس ارزیابــی عوامــل
داخلــی ( )IFEو خارج��ی ( )EFEتشــکیل داده شــد .در جــدول  4بــرای نمونــه ،ماتریــس
ارزیابــی عوامــل داخلــی آورده شــده اســت.
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جدول .4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
رديف
1

عوامل استراتژک داخلی ()S
توانایی بانکها برای صرف هزینه برای تبلیغات تخصصی در

ضریب اهمیت

رتبه

نمرۀ نهایی

0.13625304

4

0.54501217

2

شکلگیری بدنه بازاریابی حرفهای در بانکهای خصوصی

0.11922141

3

0.35766423

3

ارتباط تعاملی بانکهای خصوصی با بازار مشتریان خود

0.13868613

3

0.41605839

4

ارائه خدمات نوین بانکی

0.11922141

3

0.35766423

0.12408759

3

0.37226277

6

نیروی انسانی با میانگین سنی جوان

0.10462287

3

0.31386861

7

دارا بودن استراتژیهای ارتباطی در رسانههای مختلف

0.12652068

3

0.37956204

8

مشتریمداری نظام بانکی

0.13138686

4

0.52554745

5

شبکههای اجتماعی

واحدهای فنی چابک برای نگهداری و توسعه سیستم های
فنی رصد شبکههای اجتماعی

فاز دوم :تطبیق و مقایسه
در ایــن فــاز از پژوهــش ،عوامــل اســتراتژیک اصلــی داخلــی (قــوت هــا و ضعــف هــا)
و عوامــل اصلــی خارجــی (فرصــت هــا و تهدیدهــا) بــرای روابــط عمومــی نظــام بانکــی در
اســتفاده از رســانههای اجتماعــی ،بــا اســتفاده از ابــزار ماتریــس  SWOTو ماتریــس داخلــی
و خارجــی تطبیــق داده خواهــد شــد تــا اســتراتژیهای مناســب در راســتای اســتفاده
بهینــه از رســانههای اجتماعــی توســط روابــط عمومــی نظــام بانکــی شناســایی شــود .ایــن
اســتراتژیها متناســب بــا عوامــل اســتراتژیک داخلــی و خارجــی ایــن حــوزه اســت .بــا
اســتفاده از جلســات طوفــان فکــری بــا خبــرگان صنعــت بانکــداری و روابــط عمومــی نظــام
بانکــی ،اســتراتژیهای مناســب ایــن حــوزه در چهــار دســتۀ اســتراتژیهای تهاجمــی (،)SO
اســتراتژیهای محافظهکارانــه ( ،)WOاســتراتژیهای رقابتــی ( )STو اســتراتژیهای
تدافعــی ( )WTتدویــن شــد.
فــاز ســوم :تشــکیل ماتریــس  SWOTبــرای روابــط عمومــی نظــام بانکــی بــرای اســتفاده
از رســانههای اجتماعــی
ماتریــس  SWOTاز ابزارهــای مهمــی اســت کــه ســازمانها بــه وســیله آن اطالعــات
مربــوط بــه عوامــل داخلــی و خارجــی را مقایســه میکننــد و بــا اســتفاده از آن ،انــواع
اســتراتژی ممکــن تعییــن میشــود .اســتراتژیهای چهارگانــه کــه پیــش از ایــن تدویــن
شــده بــود ،در ماتریــس  SWOTقــرار گرفــت .بــا توجــه بــه چهــار دســته اســتراتژیهای
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ارائــه شــده در ماتریــس  SWOTو بــا توجــه بــه نمــرات نهایــی در ماتریــس هــای ارزیابــی
عوامــل داخلــی و خارجــی ،منطقــه قرارگیــری روابــط عمومــی نظــام بانکــی در اســتفاده از
رســانههای اجتماعــی در ماتریــس داخلــی و خارجــی ( )IEمشــخص گردیــد .آن دســته
از اســتراتژیهایی بــرای ارزیابــی و انتخــاب در ماتریــس برنامهریــزی اســتراتژیک کمــی
انتخــاب شــد کــه مربــوط بــه منطقــه تعییــن شــده در ماتریــس داخلــی و خارجــی بــود.
نمودار .1ماتریس داخلی و خارجی روابط عمومی نظام بانکی در استفاده از رسانههای اجتماعی
استراتژیهای SO

استراتژیهای WO

استراتژیهای تهاجمی (رشد و

استراتژیهای محافظهکارانه (ورود به

توسعه فعالیتها در رسانههای

رسانههای اجتماعی برای فعالیتهای

اجتماعی)

ترویجی)

استراتژیهای ST
استراتژیهای رقابتی (رقابت با رقبای
بانکی فعال در رسانههای اجتماعی)

استراتژیهای WT
استراتژیهای تدافعی (فعالیتهای
واکنشی نسبت به رقبا در رسانههای
اجتماعی)

اســتراتژیهای دارای اولویــت بــرای ورود روابــط عمومــی نظــام بانکــی بــه رســانههای
اجتماعــی
بــا توجــه بــه چهــار دســته اســتراتژی محصورشــده در ماتریــس  SWOTو بــا توجــه
بــه منطقــه قــرار گرفتــن روابــط عمومــی نظــام بانکــی در ماتریــس داخلــی و خارجــی (،)IE
آن دســته از اســتراتژیها انتخــاب شــده اســت کــه مربــوط بــه منطقــه تعییــن شــده در
ماتریــس داخلــی و خارجــی بودهانــد .پــس از انتخــاب ایــن دســته از اســتراتژیها در
میــان اســتراتژیهای اســتخراج شــده ،جذابیــت هــر کــدام از ایــن اســتراتژیها از خبــرگان
بــا اســتفاده از پرسشــنامه بســته پاســخ پرســش شــده اســت .پژوهشــگران براســاس
میــزان امتیــاز جذابیــت هــر کــدام از اســتراتژیها در نظــر خبــرگان ،آنــان را اولویــت بنــدی
کردهانــد کــه اســتراتژیهای بــه دســت آمــده در زیــر توضیــح داده شــده اســت.
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رصــد و تحلیــل محتــوای تولیــد شــده از ســوی کاربــران بــرای اصــاح خدمــات وتوســعۀ خدمــات جدیــد در بانــک
بــرای مدیریــت موفــق یــک ســازمان بایــد تداعیهــای مثبــت در ســاخت ذهنیــت
مشــتریان را تقویــت و تداعیهــای منفــی را تضعیــف یــا حــذف کــرد ،امــا الزمــۀ ایــن امــر،
در وهلــۀ اول ،شناســایی تداعیه��ای مرتبـ�ط بـ�ا س��ازمان در ذهــن مش��تریان استــ .رصــد
و پایــش محتــوای کاربــر ســاخته در رســانههای اجتماعــی درمــورد نظــام بانکــی ،یکــی از
اســتراتژیهای مهمــی اســت کــه خبــرگان مشــارکت کننــده در پژوهــش اعتقــاد داشــتند
کــه روابــط عمومــی نظــام بانکــی بایســتی در پیــش بگیــرد .بســیاری از روابــط عمومیهــای
نظــام بانکــی تاکنــون بــه صــورت سیســتماتیک بــه جمـعآوری و تحلیــل دادههــای مرتبــط با
نظــام بانکــی در رســانههای اجتماعــی نپرداختــه انــد .از ایــن رو هــر گونــه فعالیتــی نیــز در
رســانههای اجتماعــی براســاس ســایق و تصــورات روابــط عمومیهــا از مشــتریان بانــک
بــوده اســت .آنهــا تاکنــون نتواســتهاند فعالیتهــای خــود را در رســانههای اجتماعــی
براســاس دادههایــی کــه کاربــران در مــورد خدمــات بانکهــا تولیــد میکنــد ســامان دهنــد.
کاربــران در رســانههای اجتماعــی بــا کمتریــن خودسانســوری نظــرات خــود را نســبت بــه
موضوعــات مختلــف ابــراز میکننــد .از آنجــا کــه کاربــران بهعنــوان مشــتریان بانکهــا
توقعــات و تصاویــر مختلفــی نســبت بــه بانکهــا و خدمــات آن دارنــد ،تحلیــل کالن
ایــن توقعــات و تصاویــر در قالــب دادههــای کاربــر ســاخته میتوانــد تصویــر درســتی از
مشــتریان و نیازهــای آنهــا بــه نظــام بانکــی کشــور دهــد .کاربرانــی کــه در رابطــه بــا خدمــات
بانکهــا نظــرات خــود را در رســانههای اجتماعــی منتشــر میکننــد (بــا قطبیــت مثبــت و
یــا منفــی) ،در واقــع تصویــر نظــام بانکــی در نــگاه تعــداد زیــادی مشــتری را بــه بانــک نشــان
میدهنــد .اگــر شــناخت درســت در نظــام بانکــی از مشــتریان صــورت گیــرد ،روابــط عمومــی
نظــام بانکــی میتوانــد براســاس ایــن شــناخت محتــوای اطالعرســانی و تبلیغــی مناســبی
در رســانههای اجتماعــی منتشــر کنــد .در اجــرای ایــن اســتراتژی،

تاکتیــک هایــی

ماننــد :ایجــاد زیرســاخت رصــد رســانههای اجتماعــی در بانکهــا بــه صــورت مســتقل
بــرای اســتخراج و تحلیــل دادههایــی کــه کاربــر درمــورد بانکهــا تولیــد میکنــد میتوانــد
کمککننــده باشــد .همچنیــن ارتباطــات تعاملــی مشــتریان بــا بانکهــا در بســتر و پلتفــرم
رســانههای اجتماعــی منجــر بــه پایــش دقیــق و موضعــی کارکردهــا و خدمــات آنهــا
میشــود و ایــن امــر روابــط عمومــی بانکهــا را قــادر مــی ســازد تــا بــه رصــد لحظــهای
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و تحلیــل محتــوای خدمــات خــود بــه شــکلی مطلــوب و مشــتریمدارانه پرداختــه و در
نهایــت هزینههــای تمامشــدۀ تحلیــل دادههــا کاهــش قابــل مالحظــهای پیــدا کنــد.
برنامهریزی برای توسعۀ شهرت بانک در رسانههای اجتماعیمشــارکتکنندگان در پژوهــش براســاس امتیــازی کــه بــرای جذابیــت اســتراتژیهای
اســتخراج شــده داشــتند ،برنامهریــزی بــرای توســعه شــهرت بانــک در رســانههای اجتماعــی
را دارای جذابی��ت باالی��ی میدانس�تـند .مواجهــۀ انســان بــا هــر ســوژهای در دنیــای پیرامــون
خــود براســاس ذهنیــت انســان شــکل میگیــرد .شــهرت ،یــک دارایــی نامشــهود و ذهنــی
اســت کــه از ســمت مشــتریان بــه ســازمان اعطــا میشــود و میتوانــد بهعنــوان یــک
منبـ�ع بــاارزش ب��رای س��ازمانها عمـ�ل کنـ�د .توســعه شــهرت بانکهــا از دغدغــه هــای بــزرگ
روابــط عمومــی نظــام بانکــی بــوده اســت چراکــه بانکهــا نیازمنــد شــهرت مثبــت و در
نهایــت اعتمــاد مشــتریان خــود هســتند .از ایــن رو خدمــات جدیــد نیــز توســعه داده
میشــود تــا مشــتریان بــا اســتفاده از آنهــا تصویــر بهتــری از بانــک و خدمــات آن پیــدا
کنن��د .ریســک شــهرت بهعنــوان عــدم تحقــق انتظــارات معقــول ذینفعــان از عملکــرد و
رفتــار ســازمانها تعریــف شــده اســت .بســتر رســانههای اجتماعــی ،بســتری ارزان و فراگیــر
بــرای توســعه شــهرت بانکهــا میباشــد .در عیــن حــال اگــر روابــط عمومــی نظــام بانکــی از
محتــوای تولیــد شــده مراقبــت نکنــد میتوانــد ریســک شــهرت بانــک را بــه همــراه داشــته
باشــد .از ایــن رو ،شــناخت و برنامهریــزی بــرای توســعه شــهرت بانــک در رســانههای
اجتماعــی توســط روابــط عمومیهــا از جملــه اســتراتژیهایی اســت کــه در ایــن بســتر
بایســتی اتخــاذ گــردد .از تاکتیکهــای پیشــنهادی کــه میتوانــد بــه اجــرای ایــن اســتراتژی
کمــک کنــد ،تمرکــز منابــع اطالعرســانی و تبلیــغ در تولیــد و محتــوای مســتمر و مناســب
بــا خواســت کاربــر بــرای توســعه شــهرت بانــک اســت .از جملــه فعالیتهایــی کــه روابــط
عمومیهــا ب��ا هـ�دف ش��هرت برندــ س��ازمان خ��ود در بســتر رســانههای اجتماعــی انجــام
مــی دهنــد ،پیونــد نــام و برنــد ســازمان بــا فعالیــت در حــوزۀ مســئولیتهای اجتماعــی،
خیریــه و امــور عامالمنفعــه اســت؛ زیــرا نفــع عمومــی ایــن گونــه امــور عــاوه بــر افزایــش
ســرمایۀ اجتماعــی ســازمان ،بــه دیــده شــدن و اشــتراکگذاری بیشــتر محتــوای تولیدشــده
توســط مشــتریان و مــردم انجامیــده و بــه افزایــش شــهرت و توســعۀ برندینــگ بانکهــا
بســیار کمــک میکنــد .حمایــت از تیــم هــای ورزشــی ،گروههــای حافــظ محیــط زیســت،
حامیــان ســامت و نهادهــای مدنــی مــردم نهــاد عامالمنفعــه میتوانــد از جملــه مصادیــق
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مســئولیتهای اجتماعــی باشــد کــه برنــد یــک بانــک در پیونــد بــا آنهــا بــه شــهرت و
ســرمایۀ اجتماعــی دســت پیــدا میکنــد.
بــه کارگیــری بازاریابــان محتوایــی در رســانههای اجتماعــی بــرای تولیــد محتــوایاثربخــش بــرای معرفــی خدمــات بانــک
یکــی از ضعفهــای بحرانــی روابــط عمومــی نظــام بانکــی ،عــدم وجــود نیــروی انســانی
متخصــص در حــوزۀ تولیــد و مدیریــت محتــوا در رســانههای اجتماعــی اســت .بازاریابــی
محتوایــی نوعــی از بازاریابــی خدمــات و محصــوالت اســت کــه بــه جــای تبلیــغ مســتقیم
خدمــات و کاال بــه معرفــی و درگیرســازی کاربــر بــا آن مــی پــردازد .ایــن مســیر از طریــق
تولیــد ،بازتولیــد و انتشــار محتــوا در رســانههای اجتماعــی اتفــاق میافتــد .اتخــاذ
اســتراتژی «بهکارگیــری بازاریابــان محتوایــی در رســانههای اجتماعــی بــرای تولیــد محتــوای
اثربخــش بــرای معرفــی خدمــات بانــک» ،میتوانــد ایــن اطمینــان را ایجــاد کنــد کــه
پــس از رصــد و تحلیــل محتــوای تولیدشــده توســط کاربــران در رســانههای اجتماعــی،
روابــط عمومــی بانکهــا میتواننــد واکنــش مناســب و اثربخــش نســبت بــه آن محتواهــا
داشــته باشــند .هنگامــی کــه روابــط عمومــی نظــام بانکــی ،اســتراتژی توســعه شــهرت در
رســانههای اجتماعــی را در پیــش میگیــرد ،نیازمنــد نیــروی انســانی متخصــص در حــوزۀ
رســانههای اجتماعــی بــرای تولیــد و توســعۀ ایــن شــهرت اســت .از آنجــا کــه اکنــون
روابــط عمومــی بانکهــا دارای ایــن نیــروی انســانی متخصــص نمیباشــند ،در اجــرای ایــن
اســتراتژی ،تاکتیکهایــی ماننــد جــذب و اســتخدام بازاریابــان محتوایــی و آمــوزش نیــروی
انســانی روابــط عمومیهــا میتوانــد کارســاز باشــد.
برقراری ارتباطات شخصیسازی شده با مشتریان وی آی پیمشــتریان وی آی پــی بانکهــا نیازمنــد ارتباطــات شخصیسازیشــده بــا بانــک هســتند
تــا نیازهــای اختصاصــی آنهــا رفــع گــردد .تاکنــون روابــط عمومــی بانکهــا از مســیرهای
دیگــر (رســانههای ســنتی میــان فــردی) ایــن ارتباطــات شخصیسازیشــده را بــا مشــتریان
وی آی پــی بانکهــا برقــرار مــی کردنــد و متناســب بــا نیازهــای آنهــا خدمــات جدیــد
بانــک و مســیرهای دسترســی بــه آن خدمــات را بــه آنهــا اطالعرســانی میکردنــد .اکنــون
بــا حضــور فعــال ایــن مشــتریان در رســانههای اجتماعــی و تمایــل آنهــا بــه یکپارچــه
شــدن اطالعرســانیها ،برقــراری ارتبــاط از ســوی روابــط عمومــی بانکهــا بــا مشــتریان
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وی آی پــی در ایــن رســانهها میتوانــد وفــاداری بیشــتری از ســمت آنهــا تولیــد کنــد.
روابــط عمومــی بانکهــا بــا اتخــاذ ایــن اســتراتژی میتواننــد خدمــات وی آی پــی خــود
را بــا هزینههــای کمتــر و گســتردگی بیشــتر اطالعرســانی و تبلیــغ کننــد .همچنیــن در
بخــش بنــدی بــازار خــود ،ارتبــاط بــا ایــن بخــش از بــازار را بــر مبنــای ارتباطــات شــخصی
در رســانههای اجتماعــی قــرار دهنــد .بــرای اجــرای ایــن اســتراتژی ،تاکتیکهایــی ماننــد
تشــکیل باشــگاههای مشــتریان وی آی پــی و ارائــۀ خدمــات وی آی پــی در آن ،میتوانــد
کارســاز باشــد.
برقراری ارتباط تعاملی با مشتریان در صفحات بانک در رسانههای اجتماعیارتبــاط تعاملــی گســترده بــا مشــتریان از نیازهــای اساســی همــه ســازمانها و همچنیــن
نظــام بانکــی اســت .بســتر رســانههای اجتماعــی ایــن ارتبــاط تعاملــی را تســهیل کــرده
اســت .روابــط عمومــی نظــام بانکــی بــا اتخــاذ ایــن اســتراتژی ،بــه کلیــۀ محتواهــای
تولیدشــده در رســانههای اجتماعــی در مــورد بانــک ،بــدون در نظــر گرفتــن قطبیــت
(مثبــت یــا منفــی) محتــوای تولیدشــده ،واکنــش نشــان میدهــد .در ایــن واکنــش هــا
تــاش میشــود پاســخ مناســب بــه نیــاز و یــا ادعــای کاربــران در مــورد بانــک و خدمــات
آنهــا داده شــود .پاســخ مناســب بــه کاربــران و ارتبــاط تعاملــی بــا آنهــا بهتریــن تبلیــغ
مســئولیتپذیری بانــک در رابطــه بــا خدمــات و فعالیتهــای آن اســت .اجــرای ایــن
اســتراتژی نیازمنــد تعییــن نیــروی انســانی متخصــص بــرای رصــد محتــوای تولیدشــده در
مــورد بانــک و واکنــش مناســب بــه آن اســت.
هدایــت هزینههــای تبلیغاتــی بانــک بــرای اطالعرســانی و تبلیغــات اثربخــش دررســانههای اجتماعــی
نظــام بانکــی یکــی از مجموعهســازمانهایی اســت کــه بــرای تبلیغــات هزینههــای
زیــادی در طــول ســال انجــام میدهــد .حضــور روابــط عمومــی نظــام بانکــی در بســتر
رســانههای اجتماعــی و انجــام اطالعرســانیها و تبلیغــات در ایــن بســتر ایــن هزینههــا را
کاهــش خواهــد داد .امــا گرچــه هزینههــای انتشــار محتــوا در رســانههای اجتماعــی بســیار
ارزان تــر از رســانههای جمعــی اســت در مقابــل هزینههــای تولیــد محتــوای مناســب در
ایــن رســانهها بــرای بازاریابــی محتوایــی بــرای خدمــات بانــک ،کاری حرفــهای و هزینهبــر
اســت .یکــی از اشــتباهات روابــط عمومیهــای بانکــی در رســانههای اجتماعــی ،انتشــار
دوره 5
پیاپی 15
بهار 1401

111

طراحی استراتژیهای اثربخش برای حضور روابط عمومی نظام بانکی ...

همــان محتــوای منتشرشــده در رســانههای ســنتی در ایــن رســانه هاســت ،حــال آن کــه
چنیــن محتوایــی نــه تنهــا کاربــر را جــذب نمیکنــد بلکــه باعــث دوری او از صفحــۀ موردنظــر
خواهــد شــد .بــا پذیــرش ایــن اصــل کــه تولیــد محتــوا در رســانههای اجتماعــی بــا هــدف
جــذب کاربــر بســیار متفــاوت از محتــوای منتشرشــده در دیگــر بســترهای رســانهای اســت،
روابــط عمومــی نظــام بانکــی بایســتی هزینههایــی در ارتبــاط بــا تولیــد محتــوای حرف ـهای
بــرای صفحــات رســانههای اجتماعــی خــود انجــام دهــد .انجــام ایــن کار نیازمنــد هدایــت و
یکپارچهســازی هزینههــای تبلیغــات در روابــط عمومــی نظــام بانکــی اســت.
ترویج بانکداری اجتماعی در رسانههای اجتماعیبانکــداری اجتماعــی بــه معنــای تمرکــز بانکهــا بــر روی خدمــات اجتماعــی ماننــد
حمایــت از اقشــار ضعیــف جامعــه ،حفاظــت از محیــط زیســت و ...بــه جــای تمرکــز بــه
ســودآوری صــرف اســت .از آنجــا کــه بازاریابــی محتوایــی در رســانههای اجتماعــی نیازمنــد
محتــوای غیرمســتقیم ترویجــی اســت ،انتشــار اخبــار فعالیتهــای اجتماعــی بانکهــای
پیشــرو میتوانــد تصویــر بانــک را در ذهــن کاربــران مثبــت کنــد .بانکهایــی کــه زودتــر
از دیگــر بانکهــا بــه ترویــج بانکــداری اجتماعــی در رســانههای اجتماعــی مــی پردازنــد
بــا هزینههــا و اقدامــات کمتــری میتواننــد تصویــر خــود را در نظــر کاربــران بهبــود
دهنــد .ایــن اســتراتژی از ایــن جهــت بااهمیــت اســت کــه بهبــود تصویــر بانــک در گــرو
اطالعرســانی گســترده خدمــات اجتماعــی بانکهاســت و بســتر رســانههای اجتماعــی
اکنــون گســتردهترین و تعاملیتریــن بســتر رســانهای اســت کــه میتــوان ایــن خدمــات
بانــک را در آن ترویــج کــرد.
بخشبنــدی بــازار مشــتریان براســاس رویکــرد و تعامــل کاربــران بــا اطالعرســانیخدمــات بانــک در رســانههای اجتماعــی
بخشبنــدی فرآینــد دســته بنــدی اجــزای یــک کل براســاس ترتیبــی ماننــد شــباهت و
تفــاوت اســت ،بهعنــوان مثــال ســازمانها انبــوه مشــتریان خــود را براســاس شــباهت
هــا و تفاوتهــا در معیارهــای خاصــی بخشبنــدی میکننــد .بخشبنــدی مشــتریان
موضوعــی ســهل ممتنــع اســت ،چراکــه بخشبنــدی درک رفتــار پیچیــده مشــتریان را بــرای
ســازمانهای اقتصــادی ســهل میکنــد امــا انتخــاب مبنایــی درســت بــرای بخشبنــدی
موضوعــی دشــوار اســت .انتخــاب مبنــا بــرای بخشبنــدی هماننــد مبنــای جغرافیایــی،
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جمعیتشــناختی ،روانشــناختی و رفتــاری بهصــورت مســتقیم بــر نتیجــۀ بخشبنــدی
اثرگــذار اســت و از آنجاکــه بخشبنــدی مبنــای عمــل ســازمان بــا مشــتریان اســت،
انتخــاب مبنــای غلــط نتایــج فاجعهبــاری بــرای ســازمان بــه همــراه خواهــد داشــت .راهــکار
گریــز از مهلکــه مبنــای اشــتباه در بخشبنــدی ،مبنــا قــرار دادن شــباهت و تفــاوت در
ذهنیــت افــراد اســت .میتــوان براســاس شــباهت و تفــاوت در تداعیهــای افــراد نســبت
بــه بخشبنــدی بــازار یــک ســازمان عمــل کــرد .شــناخت تداعیهــای افــراد نســبت بــه
نظــام بانکــی بــا اســتفاده از تحلیــل محتــوای کاربــر ســاخته در رســانههای اجتماعــی در
رابطــه بــا نظــام بانکــی ،بــه آســانی و بــا ســطح اطمینــان باالیــی قابــل انجــام اســت .از
ایــن رو یکــی از اســتراتژیهایی کــه در خصــوص ورود روابــط عمومــی نظــام بانکــی بــه
رســانههای اجتماعــی تدویــن شــده اســت ،بخــش بنــدی بــازار بانــک براســاس تداعــی
هــای مختلــف کاربــران (مثبــت ،منفــی ،خنثــی) نســبت بــه خدمــات بانــک اســت .ایــن
شــیوۀ نویــن بخــش بنــدی ،میتوانــد مبنــای درســتی را بــرای بخــش بنــدی بــازار مشــتریان
بــرای بانــک ایجــاد کنــد.
نتیجهگیری
امــروزه یکــی از چالشهــای اصلــی ســازمانها ،تدویــن و پیادهســازی اســتراتژیهایی
اســت کــه بــا اســتفاده از آن بتواننــد بــر رقیبــان پیشــی بگیرنــد و منابــع محیطــی را در
اختیــار خــود درآورنــد .بانکهــا نیــز از ایــن موضــوع مســتثنی نبــوده و در ایــن ســال هــا
بــه دنبــال جــذب مشــتریان وفــادار بیشــتری بودهانــد .در ایــن راســتا روابــط عمومــی بانــک
از ابزارهــای مختلــف اطالعرســانی و تبلیــغ بــرای ارائــه خدمــات جدیــد بانکهــا بهــره بــرده
اســت .بــا ظهــور رســانههای اجتماعــی روابــط عمومــی نظــام بانکــی تمایــل بــه ورود بــه
ایــن عرصــه داشــته و ترجیــح میدهــد تــا خدمــات خــود را در ایــن رســانهها اطالعرســانی
و تبلیــغ کنــد .بــرای ورود روابــط عمومــی نظــام بانکــی بــه رســانههای اجتماعــی ،نیازمنــد
تدویــن اســتراتژیهایی بودهایــم تــا آنهــا بــا اســتراتژیهای مناســب وارد ایــن حــوزه
شــوند .در ایــن راســتا پژوهشــگران تــاش کردنــد تــا بــا اســتفاده از ابــزار تدویــن اســتراتژی
 ،SWOTاســتراتژیهای مناســب ایــن حــوزه را تدویــن کننــد.
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ،تعییــن اســتراتژیهای مناســب بــرای ورود و توســعه
فعالیتهــای روابــط عمومــی نظــام بانکــی در رســانههای اجتماعــی بــوده اســت .بدیــن
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منظــور در فــاز اول بــا پایــش محیطــی و مصاحبــه بــا خبــرگان حــوزۀ تبلیغــات بانکــی،
نقــاط قوت-ضعــف و فرصت-تهدیدهــا اســتخراج شــد .بــر ایــن اســاس ،روابــط عمومــی
نظــام بانکــی  8نقطهقــوت و  7نقطهضعــف بــرای ورود بــه رســانههای اجتماعــی بــرای
فعالیتهــای ترویجــی دارد .همچنیــن  16نقطــه فرصــت و  8تهدیــد در ایــن رابطــه
بــرای ایــن روابــط عمومیهــا شناســایی شــد .میــزان اهمیــت و اجمــاع خبــرگان بــر ســر
ایــن نقــاط قــوت -ضعــف و فرصت-تهدیــد بــا پرسشــنامه هــای بســته پاســخ پرســش
گردیــد کــه بــر ایــن اســاس ،نمــرات میانگیــن امتیــازات و ضریــب اهمیــت بــرای عوامــل
اســتراتژیک داخلــی و خارجــی محاســبه شــد .پژوهشــگر پــس از تعییــن رتبــه هــر یــک از
عوامــل اســتراتژیک ماتریــس ارزیابــی داخلــی و خارجــی ایــن عوامــل را تشــکیل داد .پــس
از تشــکیل ماتریــس ارزیابــی داخلــی و خارجــی عوامــل اســتراتژیک و براســاس نمــرات
اتخــاذ شــده ،جلســات طوفــان فکــری بــا خبــرگان صنعــت بانکــداری و روابــط عمومــی
نظــام بانکــی تشــکیل و اســتراتژیهای مناســب ایــن حــوزه اســتخراج شــد .اســتراتژیها
در چهــار دســته اســتراتژیهای تهاجمــی ( ،)SOاســتراتژیهای محافظهکارانــه (،)WO
اســتراتژیهای رقابتــی ( )STو اســتراتژیهای تدافعــی ( )WTتدویــن شــد.
اســتراتژیهای چهارگانــه در ماتریــس  SWOTآورده شــد .بــا توجــه بــه چهــار
دســتۀ اســتراتژیهای ارائــه شــده در ماتریــس  SWOTو بــا توجــه بــه نمــرات نهایــی در
ماتریسهــای ارزیابــی عوامــل داخلــی و خارجــی ،منطقــۀ قرارگیــری روابــط عمومــی نظــام
بانکــی در اســتفاده از رســانههای اجتماعــی را در ماتریــس داخلــی و خارجــی ( )IEمشــخص
کردیــم .بــرای ارزیابــی و انتخــاب در ماتریــس برنامهریــزی اســتراتژیک کمــی ،آن دســته از
اســتراتژیهایی را انتخــاب کردیــم کــه مربــوط بــه منطقــۀ تعیینشــده در ماتریــس داخلــی
ی تهاجمــی (مربــوط بــه رشــد و توســعه
و خارجــی بــود .ایــن اســتراتژیها 9 ،اســتراتژ 
فعالیتهــا در رســانههای اجتماعــی) بــود .جذابیــت ایــن اســتراتژیها در پرسشــنامه
دیگــری از خبــرگان پرســش شــد کــه براســاس آن ،اولویتبنــدی اتخــاذ ایــن اســتراتژیها
توســط روابــط عمومــی نظــام بانکی تعیین شــد .همان گونــه که اســتراتژیهای

تدوین

شــده و همچنیــن اولویــت در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن اســتراتژیها نشــان میدهــد،
بــا توجــه بــه موقعیــت روابــط عمومــی نظــام بانکــی ،اخــذ اســتراتژیهای توســعه و رشــد
فعالیتهــا در رســانههای اجتماعــی ،بــرای آن مناســب اســت .بــا توجــه بــه اینکــه نقــاط
قــوت و فرصتهــای روابــط عمومــی نظــام بانکــی براســاس امکانــات آن ،درخصــوص ورود
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بــه فعالیــت در رســانههای اجتماعــی اساســی و چشــم گیــر بــود ،اتخــاذ ایــن اســتراتژیها
میتوانــد بــرای رشــد و توســعۀ ایــن فعالیتهــا بســیار کمککننــده باشــد.
در پایــان ،یافتههــا نشــاندهندۀ اهمیــت شــبکههای اجتماعــی و تأثیرگــذاری آن بــر
افــکار عمومــی ،تقویــت تعامــل بــا مخاطبــان در حــوزۀ اطالعرســانی ،تبــادل اطالعــات و
تبلیغــات و نیــز لــزوم ســرمایهگذاری روابــط عمومیهــا در منابــع انســانی و مالــی بــرای ایجاد
ارتبــاط اثربخــش و بهــره بــرداری از ظرفیتهــای رســانههای اجتماعــی بــا هــدف ارتقــای
تصویــر و برنــد یــک ســازمان مــی باشــد .لــذا برنامهریــزی اســتراتژیک در روابــط عمومــی
بــه معنــای تصمیمگیــری ،سیاســتگذاری و نظــارت و ارزیابــی طرحهــا و برنامههاســت
و بــرای رســیدن بــه یــک رویکــرد آینــده نگــر الزم اســت یــک اســتراتژی عمومــی تدویــن
کــرد کــه عــاوه بــر حمایــت از اســتراتژی جمعــی ســازمان ،بــا اســتراتژیهای بازاریابــی نیــز
همســو باشــد.
پیشنهادات
1اتخاذ این استراتژیها توسط روابط عمومی نظام بانکی برای توسعۀ فعالیتهای خود

.

در رسانههای اجتماعی.
.

2توسعۀ این استراتژیها براساس استراتژیهای بخشهای دیگر ماتریس  SWOTدر
طول زمان با تغییر موقعیت روابط عمومیها در رسانههای اجتماعی.

3 .اتخاذ استراتژیها براساس اولویتهای اعالمشده.
4 .اتخاذ استراتژیها بر مبنای امکانات بانک.
5 .اتخاذ استراتژیهای بازاریابی همسو با استراتژهای روابط عمومی.
6 .اتخاذ استراتژیهای روابط عمومی بر مبنای رسانههای اجتماعی نوظهور.
7 .پیشــنهاد میشــود ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روشهــا و ابزارهــای دیگــر تدویــن
اســتراتژی بــه جــز ابــزار  SWOTنیــز انجــام شــود.
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