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Abstract

This paper aims at comparing the banks’ activities in the social networks
using the content analysis method. In this study, 54 profiles for 14 external
and internal banks in 4 popular social networks are analyzed. The banks are
chosen using the purposive sampling method. Results show that most banks
use missions/goals on their social page to explain the bank information.
They use the augmented product to present the product information. They
use the company image to explain corporate identity. They use meetings and
conferences to present bank events. They use music style for their videos.
They use lifestyle pictures for their photos. They use information support for
customer support. They use intimate/ interactive/ harmonious/ poetic style
for their slogan and use their campaign albums for their albums. They also
use sport and environmental issues to explain their corporate social
responsibility. Moreover, they use services as the bank’s marketing
messages. They use news announcements to release information.
Furthermore, they use social responsibility and public consultation for
socialization and finally, they use public partnerships for interactive
customer engagement.
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بانکها و بازاریابی شبکههای اجتماعی :پژوهشی مبتنی بر تحلیل
محتوا
کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیک،

معین عبدالمحمد سقا

دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران.
دانشجوی دکتری کارآفرینی ،گروه کسب و کار جدید ،دانشکده

مرتضی هندیجانی فرد
علیرضا کوشکی جهرمی

کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران.


عضو هیئتعلمی ،مرکز تحقیقات و نوآوری ،دانشکده مدیریت و
حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.

چکيده
پژوهش حاضر ،با هدف مطالعه تحلیل محتوای نمایههای متعلق به بانکها در شبکههای اجتماعی انجام شده
است .در این پژوهش  54صفحه اجتماعی متعلق به  14بانک خارجی و ایرانی در  4شبکه اجتماعی مشهور
به روش تحلیل محتوا ،مورد مطالعه قرار گرفتهاند .این بانکها با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند.
یافتهها نشان داد که اغلب بانکها در صفحه اجتماعی خویش برای نمایش اطالعات بانک از مأموریت/
اهداف خود ،برای ارائه اطالعات محصول از محصول افزوده ،برای نشان دادن هویت سازمانی از تصویر

به کمپینهای آنها ،برای ارائه موضوعات مربوط به مسئولیت اجتماعی بانک از پستهای مرتبط با ورزش
و محیط زیست ،برای ارسال پیامهای بازاریابی بانک از خدمات ،برای انتشار اطالعات بانک از اطالعیههای
خبری ،برای اجتماعسازی بانک از مسئولیت اجتماعی و اطالعات و مشاوره عمومی و نیز برای درگیری
تعاملی مشتری از مشارکت عمومی استفاده میکنند.
کلیدواژهها :شبکه اجتماعی ،رسانه اجتماعی ،بازاریابی ،تحلیل محتوا ،بانک.
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مقدمه
با ظهور اینترنت ،ارکان اقتصادی ،اجتماعی و فناورانه اقتصاد سننتی تغیینر یافتنه (جعفنری و
همکاران149 :1395 ،؛ حیدری و همکناران )1 :1396 ،و بنا توسنعه محنیط شندیداً رقنابتی،
بقای بنگاههای اقتصادی ،بسیار دشوار شده است (حیندری و همکناران .)1 :1396 ،در اینن
شرایط ،سازمانها بهسرعت در حال انطباق به شیوهای شایسته برای دستیابی به مزیت رقنابتی
جهت بهبود عملکرد سازمانی هستند .در نتیجه ،سازمانها ناچارند به دنبال راهبردهایی برای
1

بقا و پیشرفت بروند .یکی از این راهبردها ،استفاده از رسانههای اجتمناعی اسنت (محبنوب،
4 :2018؛ دهدشتی شاهرخ و همکاران .)116 :1398 ،رسانههای اجتمناعی ،قواعند بنازی را
برای شرکتهایی که در تالش برای فهم رفتارهای مشتریان هستند ،تغیینر دادهانند (آرورا و
سانی .)476: 2019 2،طبق گزارشهای مرکز افکار سنجی دانشجویان اینران (ایسنپا) ،حندود
 70درصد مردم ایران حداقل از یکنی از شنبکههنای اجتمناعی مجنازی اسنتفاده منیکننند.
همچنین  71درصد جوانان  18تا  29ساله از تلگرام و  49درصند اینن جواننان از اینسنتاگرام
استفاده میکنند (ایسپا .)1398 ،از نظر درصد رشد استفاده از رسانههای اجتمناعی ،اینران بنا

 135درصد رشد ساالنه ،در رتبه سنوم جهنان قنرار دارد .همچننین ،از منظنر بیشنترین رشند
تعداد کاربران شبکه های اجتماعی موبایلی ،ایران در رتبه چهارم قرار دارد (هنندیجانی فنرد
و مروی .)288 :2019 3،ازاینروی ،شکی نیست که آینده فضای کسنبوکنار در اینران ،در
شبکههای اجتماعی شکل خواهد گرفت .بانکها هم بهعنوان یکی از مهنمتنرین کنشنگران
عرصه تجارت و کسبوکار از این قاعده مستثنا نخواهند بود (پندآزمای و همکاران1397 ،
 .)3 :مجازیسازی رو به رشد خدمات بانکی ،مدلهنای کسنبوکنار بانکنداری را متحنول
کرده و نیاز به بانکداری مبتنی بر شعبه را کاهش داده است .این تحول ،شنامل تغیینر شنکل
اساسی روشهای ارائه بانکداری و ایجاد یک نوع جدید از بانکنداری اسنت کنه منیتوانند
بهراحتی از طریق کانالهای مختلف همچون گوشیهنای هوشنمند و رایاننههنا در دسنترس
باشنند (بننولین و همکنناران .)2: 2018 4،از طننرف دیگننر در سننالهننای اخیننر ،اسننتفاده از
کسبوکارهای مبتنی بر شبکههای اجتماعی به یک رونند تبندیل شنده اسنت (گنودرزی و
1. Mahboub
2. Arora & Sanni
3. Hendijani Fard & Marvi
4. Bohli et al.
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همکاران .)2 : 1395 ،ازآنجاکه تعامل مینان افنراد در اینن رسنانههنا ننهتنهنا بنه گفتگوهنای
شخصی محدود نمیشود بلکه شامل اشتراک تجربیات در منورد خریند ،تنرجیح برنندهنا و
احساسات شخصی در مورد محصوالت نیز میشود ،در پاسخ به این مقبولینت رو بنه رشند،
محبوبیت و تأثیر آن ،کسبوکارها نیز به سمت رسانههنای اجتمناعی روی آوردهانند تنا بنه
بازار عرضه شوند ،محصوالت خود را تبلیغ کرده ،با مشتری خنود تعامنل داشنته و نیازهنا و
رفتارهای متغیر آنهنا را درک کننند (بهناردوج و آگنارگوال .)1: 2016 1،از دیگنر سنوی،
شبکههای اجتماعی به یک ابزار بازاریابی جالب برای بخش بانکی جهت مدیریت تمناس و
تعامل با مشتریان واقعی و بالقوه تبدیل شدهانند (میرانندا و همکناران .)1: 2013 2،پیشنگامان
بازاریابی رسانههای اجتماعی در صنعت بانکداری خرد ،با نمایش حضور فعنال خنویش در
شبکههای اجتماعی ،ایجاد روابط دوستانه با مشتریان و ارائنه خندمات آنالینن تعناملی را در
دستور کار خود قرار دادهاند (میتیک و کاپوالس .)669: 2012 3،پیشازاینن ،مشنتریان بایند
در صفهای شعبه یا پشت تلفن صبر منیکردنند تنا بنا متصندی باننک صنحبت کننند؛ امنا
امروزه ،مشتریان میتوانند بهسرعت مسنائل خنود را از طرینق رسنانههنای اجتمناعی مطنرح
کنند .این به روشی مهم برای ایجاد ارتباط با مشتریان ،بهویژه برای برقنراری رابطنه بنا نسنل
جوان تبدیل شده است (گوی .)2: 2014 4،بنااینحنال ،صننعت بنانکی هننوز هنم نسنبت بنه
رسانههای اجتماعی بسیار بیمیل است ،بهگونهای که این رسانهها برای بسنیاری هننوز ینک
قلمرو ناشناخته هستند؛ چراکه خدمات مشتری در محل همیشه در اولویت اول بنوده اسنت.
بااینحال ،پس از تحول اینترنت و افزایش بانکهنای آنالینن بندون مکنان فیزیکنی کنه بنا
مشتریان و چشماندازهای فروش به طریقی سودآور ارتباط برقرار منیکننند ،بنرخط بنودن،
امری حیاتیتر شده است (میراندا و همکاران.)3: 2013 ،
علیرغم برخی مطالعات در حوزه بازاریابی شبکههای اجتماعی ،پژوهشها در این
زمینه بهویژه در بازارهای نوظهور همچون ایران ،اندک هستند (هندیجانیفرد و مروی،
 .)288 :2020این محدود بودن مطالعات ،بهویژه در مورد فعالیت بانکها در این شبکهها
بسیار پررنگ است (میراندا و همکاران .)4: 2010 ،ازاینرو ،با توجه به اهمیت فعالیت

1. Bhardwaj & Aggarwal
2. Miranda et al.
3. Mitic & Kapoulas
4. Goi
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بانکها در شبکههای اجتماعی ،این پژوهش با استفاده از تحلیل محتوای صفحات بانکها
در شبکههای اجتماعی ،به بررسی فعالیتهای بانکهای برتر خارجی و داخلی در این
شبکهها میپردازد .سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه بانکهای مطرح خارجی و
داخلی در صفحات اجتماعی خویش چه محتوایی منتشر میکنند .پژوهش حاضر میتواند
الگوی روشنی از انواع محتواهای تولیدشده توسط بانکهای برتر خارجی و داخلی در
شبکههای اجتماعی ارائه دهد که از آن میتوان برای تجویز چگونگی فعالیت در این
شبکهها بهره برد.

ادبيات پژوهش
شبکههای اجتماعي

شبکههای اجتماعی بهعنوان گروههای محدودی از افراد ،سازمانها ،انجمنها ینا جوامنع بنه
هم پیوند خنوردهانند بنهطنوریکنه اعضنای آن در تعامنل ،گفتگنو و تبنادل داننش هسنتند.
سایتهای شبکههنای اجتمناعی1عبنارتانند از گروهنی از برنامنههنای کناربردی مبتننی بنر
اینترنت که بر پایه مبانی ایدئولوژیک و فناورانه وب  2ایجاد شدهاند و امکان خلق و مبادلنه
محتوای تولیدشده توسط کاربران را فراهم منیسنازند (بنولین و همکناران .)1: 2018 ،اینن
سایتها ،فعالیتهای اجتماعی را وارد دنیای مجازی آنالین کردهاند و بهعنوانمثال ،ارسنال
پیام کوتاه آنی ،به اشتراکگذاری اطالعات و تمناسهنای اجتمناعی آنالینن بنین منردم را
تسهیل میکنند (چن و لین .)22: 2019 ،شنبکه اجتمناعی بنرخالف وبنالگهنای آنالینن و
انجمنهای مجازی ،متشکل از افرادی از گروههای مرجنع کناربر ماننند خنانواده و دوسنتان
است .پیشنهادها و توصیههای این گروهها بسیار ارزشمند تلقی میشوند و بنر خریند آنالینن

نیز تأثیر دارنند (بهناردوج و آگنارگوال .)1: 2016 ،شنبکههنای اجتمناعی نقنش مهمنی در
زندگی امروز مردم ایفا میکننند و بنهموجنب آن کناربران مختلنف منیتواننند بنه دیگنران
2
بپیوندند تا بهصورت مجازی با مردم در سراسر دنیا ارتباط برقرار کنند (واسکز و اسنکامیال،
533: 2014؛ فروزانی و ابراهیمی.)431: 2019 3،

1. Social Networks Sites
2. Vásquez & Escamilla
3. Foroozani & Ebrahimi
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هدف اصلی شبکههای اجتماعی به اشتراکگذاری اطالعات است و این امر آنها را بنه
یکی از محبوبترین رسانهها تبدیل کرده است .تعنداد زیناد کناربر ،سنرعت انتشنار بناال و
نداشتن محدودیت و بازکناوی ،شنبکههنای اجتمناعی را بنرای انتشنار اننواع اخبنار و بعضناً
شایعات ،مناسب میسازد (فروزانی و ابراهیمی .)431: 2019 ،شبکه اجتماعی ایجاد و تبنادل
محتوای تولیدشده توسط کاربر را ممکن میسازد و بهعنوان یک رسانه جدید بنرای بینان و
تعامل ظهور یافته که به افراد و شرکتها (ازجمله بانکهنا) اجنازه منیدهند مجموعنهای از
روابط جدید و واقعی را ایجاد و حفظ کنند (بنولین و همکناران .)1: 2018 ،منردم اخبنار و
اطالعات را از سایتهای رسانههای اجتماعی دریافت میکنند .در صورت ارسال اطالعنات
یا توصیهها توسط همتایان خود ،کاربران احتماالً بیشتر ترغیب میشنوند .اینن ممکنن اسنت
آنها را تحت تأثیر قرار دهد تا ترجیحات خود را شنکل داده ینا بنهطنور ناخودآگناه تغیینر
دهند و در نهایت بر تصمیمگیری آنها تأثیر بگذارد .ساختار شبکههای اجتمناعی از روابنط
فردی و بین فردی تشکیل شده است .روابط بین فردی ما میتواند بنرای عمنوم قابنلرؤینت
باشد و میتوان از آنها برای ساده کردن مسیر انتشار اطالعات بین افراد و مطالعه تأثیر نفوذ
اجتماعی استفاده کرد (لی و همکاران .)88: 2019 1،این پدیده نشان میدهد کنه شنرکتهنا
میتوانند از رسانههای اجتماعی بهعنوان بخنش مهمنی از اسنتراتژیهنای بازارینابی آنالینن
خود استفاده کننند (چنن و لنین .)22: 2019 ،آنهنا ننهتنهنا امکنان دسترسنی بنه ینک منبنع
اطالعاتی گسترده را در مقیاس بینظیر فراهم میکنند ،بلکه به ینک رسنانه تمنامعینار بنرای
انتشار اطالعات ،ایدهها و نظرات تبدیل شدهاند (لی و همکاران.)1296: 2019 ،
محبوبترین شنبکههنای اجتمناعی عبنارتانند از فنیسبنوک ،یوتینوب2و تنوییتر؛ اینن
محبوبیت با توجه بنه مینزان فعالینت ارائنهشنده توسنط اعضنای آن انندازهگینری منیشنود.
شبکههای اجتماعی اینچنینی شبکههای اجتماعی سنتی را به چالش کشنیدهانند و بنر مواننع
جغرافیایی که باعث تعامل در یک بوم جهانی میشوند ،غلبه کردهاند (واسنکز و اسنکامیال،
 .)534: 2014با ظهور تلفنهای هوشمند ،شبکههای اجتماعی موبایلی نرخ پذیرش باالیی را
در بین کاربران کسنب کردنند؛ ماننند وایبنر 3،ویچنت4و واتنساَپ(5فروزاننی و ابراهیمنی،
1. Li et al.
2. YouTube
3. Viber
4. WeChat
5. Whatsapp
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 .)432: 2019اینستاگرام و اسننپ چنت در درجنه اول در دسنتگاههنای تلفنن همنراه منورد
استفاده قرار میگیرند و عمدتاً از محتوای عکس و فیلم تشکیل شدهانند .شنبکههنای دیگنر
مانند لینکدین برای شبکهسازی حرفهای بهعننوان راهنی بنرای ارتبناط بنا مخناطبین تجناری
است (نایاک و لینکوف .)373: 2019 1،بهعنوانمثال ،در شبکههای فیسبوک رابطه دوسنتی
حاکم است ،در روابط شبکه گوگل پالس2فقنط دوسنتی نیسنت بلکنه ینک حلقنه دوسنتان
است .بهطورکلی ،مردم اطالعات را از دوستان یا همکاران خود دریافت میکنند (گوئنل و
همکاران.)51: 2019 3،

رسانههای اجتماعي
امروزه اکثر مردم رسانههای اجتماعی را بهعنوان برنامههای کاربردی بنر روی گوشنیهنای
هوشمند یا تبلت خود تعریف میکنند ،اما حقیقت این است که این ابزار ارتباطی با رایانههنا
آغاز شدند .رسانههای اجتماعی ،مجموعهای از وبسایتها و برنامههای کاربردی طراحنی
شده هستند که به مردم امکان میدهند محتوا را بهسرعت ،کارآمد و در لحظنه بنه اشنتراک
بگذارند .رسنانههنای اجتمناعی ،فنناوریهنایی بنا واسنطه کنامپیوتر هسنتند کنه ایجناد و بنه
اشتراکگذاری اطالعات ،ایدهها ،عالیق حرفهای و دیگنر اشنکال بینان از طرینق جوامنع و
شبکههای مجازی را تسهیل میکنند؛ یعنی شبکهای از گروههای بیپایان و در حال مکالمنه
مداوم که مرزهنای سننتی زمنان و مکنان را درنوردیندهانند .رسنانههنای اجتمناعی ،توسنعه
شبکههای اجتماعی آنالین را با اتصال نمایه یک کاربر به نمایه سایر افراد یا گروههنا آسنان
میکنند .رسانههای اجتماعی با رسانههنای کاغنذی (از جملنه روزنامنههنا ،مجنالت و سنایر
رسانههای ارتباطی مرتبط با کسبوکنار) و ینا رسنانههنای سننتی الکترونیکنی نظینر پخنش
تلویزیونی در بسیاری از شاخصها از جمله کیفیت ،تناوب ،تعامل ،قابلیت استفاده ،فورینت
و پای نداری متفنناوت هسننتند (دورک نین و همکنناران524: 20144،؛ بننابو و بننابو.)56: 2018 5،
فناوریهای رسانههای اجتماعی اشکال بسیار متفناوتی شنامل پنروژههنای مشنارکتی (ماننند
ویکیپدیا ،)6وبالگها و میکروبالگها (مانند توییتر) ،جوامع محتنوا (ماننند ،)YouTube
1. Nayak & Linkov
2. + Google
3. Goel et al.
4. Durkin et al.
5. Babu & Babu
6. Wikipedia
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سایتهای شبکههای اجتماعی (مانند فیسبوک) ،دنیای بازی مجازی (بهعنوانمثنال ،دنینای
وارکرفت )1و دنیای اجتمناعی مجنازی (ماننند زنندگیدوم )2را در بنر منیگیرنند (میرانندا و
همکاران .)2: 2013 ،فیشر و ریبر3رسانههای اجتمناعی را «محتنوایی کنه توسنط مخاطبنانش
ایجاد شده» در مقابل محتوای تولیدشده توسط شرکتهای رسنانهای ینا نشنریات توصنیف
میکنند .قدرت شبکههای اجتماعی همچون فیسبوک و تنوییتر از تواننایی آنهنا بنرای بنه
اشتراکگذاری سریع اطالعات در منورد زنندگی شنما بنا دیگنر افنراد منیآیند (موکنان و
اوزلتورکای .)138: 2014 ،بهطورکلی ،پلتفرمهای رسانههای اجتماعی نمایانگر ابزاری پوینا
و قدرتمننند بننرای آمننوزش ،تعامننل ،بازارینابی و ارتبنناط مسننتقیم بننا کنشننگران و همکنناران
حرفهای و محلی برای اشتراکگنذاری و بحنث در منورد ایندههنا مینان افنرادی بنا عالینق
مشترک است (نایاک و لینکوف374: 2019 ،؛ چن و لین.)24: 2019 ،
رسانههای اجتماعی همچنین به ابزار مهمی برای برقراری ارتباط بنا مصنرفکننندگان و
مدیریت شهرت از طریق درک و یا تأثیرگذاری بر افراد تبدیل شده .آنها همچنین بهعنوان
یک فناوری ارتباطی جدید و چنالشبرانگینز در حنوزههنای اقتصنادی و اجتمناعی شنناخته
شنندهاننند (بننولین و همکنناران1: 2018 ،؛ میراننندا و همکنناران .)3: 2013 ،عننالوه بننر ایننن،
رسانههای اجتماعی منیتواننند مکنانی باشنند کنه مصنرفکننندگان مسنتقیماً ،بنهراحتنی و
بننهصننورت رایگننان ،پاسننخ سننؤاالت خننود را دریافننت مننیکنننند (پاروسننوا.)128: 2017 4،
رسانههای اجتماعی به این خاطر که به افراد فرصت میدهند تا ایندههنای خنود را از طرینق
محتوای تولیدشده توسط کاربر5بیان کنند ،مشهور شدهانند (ژاکوبسنون و همکناران2019 6،
 .)3:ظهور رسانههای اجتماعی مبتنی بر اینترنت این امکان را برای افراد فنراهم کنرده اسنت
که با صدها یا حتی هزاران نفر دیگر در مورد محصوالت و شرکتهایی که آنهنا را تولیند
میکنند ،گفتگو کنند (واسکز و اسکامیال .)536: 2014 ،ماهیت تعاملی رسانههای اجتماعی
باعث شده است کنه شنرکتهنا ،رسنانههنای اجتمناعی را بنهعننوان فرصنتی بنرای تقوینت
مشارکت مشتریان تلقی کنند .شرکتها میتواننند از ماهینت تعناملی رسنانههنای اجتمناعی
1. World of Warcraft
2. Second Life
3. Fisher & Reuber
4. Parusheva
)5. User Generated Content (UGC
6. Jacobson et al.
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برای تقویت روابط خود با مشتریان استفاده نمایند تا در نتیجه ،سنطح بناالتری از مشنارکت
مشتری ایجاد شود (گلیگور و همکاران.)60: 2019 1،

بازاریابي شبکههای اجتماعي
شبکههای اجتماعی به یک ابزار بازاریابی جالب برای بخش بانکی جهت مدیریت تمناس و
تعامل با مشتریان واقعنی و بنالقوه خنود تبندیل شندهانند (میرانندا و همکناران.)13 ،2013 ،
بازاریابی شبکههای اجتماعی ،استفاده از شبکههای اجتماعی مبتنی بر اینترنت برای تبلیغنات
و سایر کارکردهای بازاریابی است (کرونین .)16: 2011 2،بازاریابی رسانههای اجتمناعی در
همه بخشها مورد استفاده قرار میگیرد و به «استفاده از فناوریهای رسنانههنای اجتمناعی،
کانالها و نرمافزارها برای ایجاد ،برقراری ارتباط ،تحویل پیام و تبادل پیشنهادهایی که برای
ذینفعان سازمان ارزش دارد» ،اشاره میکند (ژاکوبسون و همکناران .)2: 2019 ،بازارینابی
رسانههای اجتماعی یک عنصر اساسنی در تجنارت قنرن بیسنت و یکنم اسنت .بنااینحنال،
ادبیات در مورد بازاریابی رسانههای اجتماعی پراکنده باقی مانده و بنه موضنوعات منوردی
مانند روشهای ارتباط مؤثر متمرکز شده است .تحقیقات گسترده بهصورت تجربی اهنداف
خاص بازاریابی رسانههای اجتماعی را فروشهنای برانگیزانننده ،افنزایش آگناهی از برنند،
بهبود تصویر برند ،تولید ترافیک در پلتفرمهای آنالین ،کاهش هزینههای بازاریابی و ایجناد
تعامل کاربر در پلتفرمها بنا تحرینک کناربران بنرای ارسنال ینا بنه اشنتراکگنذاری محتنوا
دانسننتهاننند (فل نیکس و همکنناران .)118: 2017 3،بازاری نابی رسننانههننای اجتمنناعی بننهعنننوان
رویدادهای بازاریابی تجاری یا فرآیندهایی که از رسنانههنای اجتمناعی بنرای تأثیرگنذاری
مثبت بر رفتار خرید مصرفکنندگان استفاده میکننند ،تعرینف منیشنود و اینن فرصنتی را
برای بانکهایی فراهم میکند که آن را بهصورت استراتژیک در سازمان خود پذیرفتنهانند
(چن و لین22: 2019 ،؛ گوی.)5: 2014 ،

1. Gligor et al.
2. Cronin
3. Felix et al.

 | 44مطالعات مدیریت کسبوکار هوشمند| سال نهم| شماره  | 35بهار | 1400

بانکداری مبتني بر شبکههای اجتماعي
بانکداری مبتنی بر شبکههای اجتماعی ایجاد خدمات بانکی و مالی قابل ارائه به مشتریان در
سایتهای شبکههنای اجتمناعی تعناملی بنا اسنتفاده از هنر وسنیله الکترونیکنی ماننند رایاننه
شخصی ،تلفن همراه ،تلفن هوشمند یا تبلت است .بانکداری مبتنی بر شنبکههنای اجتمناعی
مانند بانکداری موبایلی ،به نهادهای بانکی ،تعاونیهای اعتباری و نهادهای غیر بنانکی ماننند
فناوری مالی1جهت توسعه ،گسترش و ارائنه خندمات بنانکی و پرداخنت ،کمنک منیکنند
(بولین و همکاران .)3: 2018 ،بانکها از سایتهای شبکههای اجتمناعی اسنتفاده منیکننند
نهتنها برای اینکه خودشان را معرفی کنند و یا نیازهای مشتری را تجزیهوتحلیل کنند ،بلکنه
تسهیالتی مانند بانکداری و انتقال پول در لحظه را نیز ارائه دهند (بابو و بابو .)58: 2018 ،در
رویه بانکها چهار الگوی اصلی برای کاربرد بانکنداری رسنانههنای اجتمناعی وجنود دارد
استفاده از پلتفرمهای اجتماعی بهعنوان یک ابزار بازاریابی ،بهعننوان ینک کاننال ارتبناطی،
بهعنوان کانال دریافت بازخورد و واکنشها و برای بانکداری اجتماعی تبادلی که باننکهنا
به مشتریان خود امکان پی بردن به عملیات بنانکی را منیدهنند .در سراسنر جهنان در حنال
حاضر نمونههای موفقی از بانکها که بانکداری اجتماعی تعاملی را اجرا منیکننند ،وجنود
دارد .مؤسسات بنانکی از قندرت رسنانههنای اجتمناعی نینز آگناه هسنتند و در پلتفنرمهنای
اجتماعی فعال هسنتند ،زینرا آنهنا منیخواهنند انتظنارات در حنال افنزایش مشنتریان بنرای
شخصیسازی ،نشنان دادن ارزش بنرای آنهنا و مراقبنتهنای اجتمناعی مثبنت را بنرآورده
سازند .آنها بخشی از کسبوکارهایی هستند که در تالشاند از طریق این کانال دیجیتنالی
جدید با مشتریان تعامل برقرار کنند کنه شنامل چنندین مندل بانکنداری اجتمناعی از جملنه
بانکداری رسانههای اجتماعی تبادلی است (پارسوا .)128: 2017 ،در یک دستهبندی دیگر،
خدمات موجود بر اساس  9بعد اصلی طبقهبنندی منیشنوند :بازارینابی ،آمنوزش و مشناوره
مالی ،پشتیبانی اطالعات ،پشتیبانی از مشتری ،نمایندگی فروش ،درگیر نمنودن (مشنارکت)
مشتری ،عضوگیری آنالین ،رأیگیری و نظرسنجی و سنایر خندمات .قلمنرو اینن خندمات
بانکداری شبکههای اجتماعی بیشتر برای بخشهنای غینر پنولی اسنت (بنولین و همکناران،
.)6: 2018

1. Fintech
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پيشينه پژوهش
پژوهشهای داخلي
فرهنگی و حیدری ( )1393مطالعهای با عنوان «رسانههای اجتماعی و مدیریت ارائه خدمات
بانکی به نسل دیجیتال با رویکرد نظریه استفاده و رضایتمندی» با روش پژوهش اکتشنافی و
شامل مطالعه کتابخانهای در خصوص کاربرد رسانههای اجتماعی در بانکهنای خنارجی و
داخلی انجام دادهاند .در اینن مقالنه سنه تنأثیر نناظر بنر فرصنت ورود بنه دنینای شنبکههنای
اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است .هدف پژوهش دسترسی به مشتریان نسل دیجیتنال بنا
توجه به فضای مأنوس رسانههای اجتماعی و اینترنت برای ایشان بوده است .نتیجنه پنژوهش
حاکی از آن است که ارائنه خندمات بنانکی در فضنای رسنانههنای اجتمناعی منیتوانند بنه
دسترسی به مشتریان نسل دیجیتال ،کاهش هزینهها و اعتمادسازی مجدد مشتریان اینن نسنل
منتج شود.
گودرزی و همکاران ( )1395پژوهشی با عنوان «نقش شنبکههنای اجتمناعی در ارتقنای
بانکداری الکترونیک در باننک شنهر» را انجنام دادهانند .پنژوهش آنهنا بنر مبننای هندف،
کاربردی و بر مبننای روش ،توصنیفی -پیمایشنی از ننوع همبسنتگی و علنی -تطبیقنی بنوده
است .هدف اصلی پژوهش آنها بررسی روشهای متداول بانکنداری از طرینق شنبکههنای
اجتماعی بود .جامعه آماری پژوهش ،مدیران و کارکنان شعب باننک شنهر در شنهر تهنران
بوده است که به کمک روش نمونهگیری طبقهای از بین این افراد نمونهای مشنتمل بنر 217
نفر انتخاب شدند .نتایج پژوهش نشان داد از میان مؤلفههای مربوط به متغیر مدیریت ارتباط
با مشتری ،دو مؤلفه امنیت و کیفیت برقراری ارتباط به اینترنت تأثیر معنیداری بر بانکداری
مجازی نداشتهاند؛ ولی در میان مؤلفههای کیفیت ،هنر سنه مؤلفنه مطلوبینت دریافنت شنده،
کیفیت ادراکشده و سهولت در انجام کارها تأثیر معننیداری بنر متغینر وابسنته داشنتهانند.
همچنین ،دو مؤلفه کیفیت اطالعات و سیستم گزارش بانکی از میان مؤلفه مندیریت ارتبناط
با مشتریان ،تأثیر معنیداری بر بانکداری مجازی داشتهاند.
پندآزمای و همکاران ( )1397پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر شنبکههنای اجتمناعی بنر
اثربخش بودن تبلیغات بانکها» انجام دادهاند .تحقیق آنها به لحاظ هدف از نوع کناربردی
و از نظر گردآوری دادهها توصیفی پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی اسنت .آنهنا در اینن
مطالعه به بررسی اثربخشی تبلیغات بانکی در حوزه شبکههنای اجتمناعی بنا مطالعنه منوردی
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بانک ملی شهر کالت پرداختهاند .نتنایج نشنان داد کنه متغینر جلنبتوجنه مشنتری از تنأثیر
معناداری بر اثربخش بودن تبلیغات شنبکههنای اجتمناعی در باننک ملنی برخنوردار اسنت.
عالوه بر این ،متغیر تمایل مشتری از تأثیر معناداری بنر اثنربخش بنودن تبلیغنات شنبکههنای
اجتماعی در بانک ملی برخوردار است .در نهایت ،نتایج نشان داد که از میان ابعاد منؤثر بنر
اثربخشی تبلیغات بانک ملی در حوزه شبکههای اجتماعی ،بعد جلبتوجنه دارای رتبنه اول
و از میان زیر معیارهای مؤثر بر اثربخشی تبلیغات بانک ملی در حوزه شبکههنای اجتمناعی،
زیرمعیارهای میزان خالقیت ،متفاوت و متمایز بودن و متناسب با انتظارات بنودن بنه ترتینب
دارای رتبههای اول تا سوم میباشند.

پژوهشهای خارجي
میراندا و همکاران ( )2013پژوهشی با عنوان «ارزیابی سایتهنای شنبکههنای اجتمناعی در
بخش بنانکی :ینک تجزینهوتحلینل از  200باننک بنینالمللنی» از طرینق روش FAI1انجنام
دادهاند .نمونهها با استفاده از روش دلفی ارزیابی شدند .هدف از این مطالعه ارزیابی استفاده
از فیسبوک توسط  200بانک برتر بینالمللنی اسنت .اینن مقالنه ینک ابنزار جدیند بنه ننام
شناخص ارزینابی فنیسبنوک ( )FAIپیشننهاد داده اسنت کنه از سنه دسنته بنرای ارزینابی
اطالعات ضروری در صفحه فیسبوک شرکت استفاده میکند :محبوبیت ،تعامل و محتنوا.
نتایج ،تفاوتهای زیادی بین بانکها در سه بعد  FAIو ینک فرصنت بهبنود بنزرگ بنرای
استفاده از فیسبوک بهعنوان یک ابزار بازاریابی در این بخش را نشان میدهد.
موکان و اوزلتورکای ( )2014پژوهشی بنا عننوان «رسنانههنای اجتمناعی مزینت رقنابتی
ایجاد میکنند :چگونه بانکهای ترکینه از اینن قندرت اسنتفاده منیکننند تجزینهوتحلینل
محتوای بانکهای ترکیه از طریق صفحات اینترنتی آنها» با استفاده از روش تحلینل محتنوا
به شیوه کدگنذاری انجنام دادهانند .هندف اینن مطالعنه نشنان دادن اینن اسنت کنه چگوننه
بانننکهننای ترکینه از ابزارهننای رسننانهای اجتمنناعی مانننند فننیسبننوک ،تننوییتر ،یوتینوب و
وبالگها و ...استفاده میکنند .بر اساس نتایج آماری بهدستآمنده از  45باننک ترکینهای،
 38درصنند از آنهننا حسنناب فننیسبننوک 36 ،درصنند حسنناب تننوییتر و  16درصنند حسنناب
لینکدین دارند 38 .درصد از آنها ابزار رسانهای اجتماعی در صنفحه خنانگی خنود دارنند.
1. Facebook Assessment Index
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 33٪از آنها به طرفداران اجازه نمیدهند که بدون اجازه هیچچیز دیگنری را پنس بگیرنند.
آنها عکسهای مربوط بنه مسنئولیت اجتمناعی شنرکت خنود 1را بنهطنور عمنده و بنهطنور
مساوی آموزش ،بهداشت و محیطزیست ( )18٪آپلود کردند .آلبومهای عکس آنها بیشتر
مربوط به کمپینها ( )36٪است.
بولین و همکاران ( )2018پژوهشی با عنوان «بانکداری مبتنی بر شبکه اجتماعی  :مطالعنه
موردی از  100بانک جهانی پیشرو» انجام دادهاند .ماهیت این مطالعه توصنیفی و مقایسنهای
است .روش تحقیق استقرایی ،تجزیهوتحلیل محتوا است .این مقاله به بررسی نحنوه اسنتفاده
بانکها از این فناوری در محدوده خدمات بانکداری خرد ارائهشده به مشتریان توسط 100
بانک جهانی پیشرو در سه سایت عمده شبکههای اجتماعی فنیس بنوک ،تنوییتر و یوتینوب
پرداخت .این مقاله نشان داد که بانکهنا در اسنتفاده از سنایتهنای شنبکه اجتمناعی بسنیار
محتاطتر از سایر شرکتها بودهاند.
الکندری و همکاران )2019(2پژوهشنی بنا عننوان «دیندگاه عربنی در منورد رسنانههنای
اجتماعی :چگونه بانکها در کویت از اینستاگرام برای روابط عمومی استفاده میکنند » بنا
روش تحقیق آمیخته شامل جمعآوری دادههای دسته اول از طریق تجزینهوتحلینل محتنوا و
دادههای دسته دوم از طریق اطالعات KSEM3انجام دادهاند .این مطالعنه عملکنرد روابنط
عمومی هشت بانک کویتی که در بازار بورس اوراق بهادار کوینت فهرسنت شندهانند و در
حسابهای اینستاگرام خنود مطنالبی پسنت کنردهانند را بررسنی نمنوده اسنت .همچننین از
متغیرهای اندازه بازار ،سازمان و متغیرهای سطح فنردی بنرای مندلسنازی پسنت کنردن در
اینستاگرام استفاده شد .تحلیل محتوای  1502پست مرتبط با باننکهنایی کنه از اینسنتاگرام
برای ترفیع ،انتشار اطالعات ،ساخت اجتماعات و درگیری تعاملی ،به همنان ترتینب برتنری
استفاده میکنند ،انجام شده است .یافتهها حناکی از آن بنود کنه باننکهنا در محنل تالقنی
ارتبنناط دینداری از طرینق اینسننتاگرام و یکپننارچگی نمننادگرایی مننذهبی بننرای ارائننه ینک
عملکرد روابط عمومی مبتنی بر تصویر و تأثیر فعالیت میکنند .اینن مطالعنه اظهنار منیدارد
که اینستاگرام در یک محیط عربی در ساخت تصویر برند نسبت بنه سناخت رابطنه منؤثرتر

1. corporate social responsibility
2. Al-Kandari et al.
3. Kuwait Stock Exchange Market
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است و اهمیت ارتباط دیداری از طریق رسنانههنای اجتمناعی در سراسنر فرهننگ عنرب و
فعالیتهای روابط عمومی جهانی را مطرح میکند.
همانگونه که مشاهده میشنود در تمنامی پنژوهشهنای مورداشناره ،بنهگوننهای نقنش
شبکههای اجتماعی در فعالیت باننکهنا مطنرح بنوده اسنت .علینرغم وجنود پنژوهشهنای
متعددی که در زمینه شبکههای اجتماعی انجام شده است ،هنوز هم جای خالی پنژوهش در
زمینه بانکداری مبتنی بر شبکههای اجتماعی احساس میشنود .بیشنتر پنژوهشهنای داخلنی
صورت گرفته در زمینه فعالیت باننکهنا در شنبکههنای اجتمناعی ،جنبنه توسنعه مفهنوم ینا
سنجش روابط بین مؤلفههای گوناگون مرتبط با شبکههای اجتمناعی ینا عملکنرد بازارینابی
بانکها را داشتهاند .این در حالی است که پژوهشهای خارجی غالبناً بنه بررسنی و تحلینل
فعالیننت بانننکهننا در شننبکههننای اجتمنناعی مختلننف (بننا تأکیند بیشننتر بننر شننبکه اجتمنناعی
فیسبوک) به شیوه تجزیهوتحلیل محتوا پرداختهاند .اغلب پنژوهشهنای انجنام شنده ابعناد
محدودی از فعالیتهای بانکهنا در شنبکههنای اجتمناعی را بررسنی کنردهانند و بنه یقنین
میتوان گفت پژوهشهای اندکی به بررسی همهجانبه فعالیتهای گوناگون بانکهنا (اعنم
از فعالیت های بازاریابی و تبلیغات ،فروش ،خدمات مالی و غینره) در شنبکههنای اجتمناعی
پرداختهاند .ایراد عمدهای که به برخنی از پنژوهشهنای داخلنی وارد اسنت جامعنه آمناری
محدود یا انتخاب روش تحقیق نامناسب است .البته این نکتنه شنایان ذکنر اسنت کنه تقریبناً
هیچ پژوهشی به ارائه مدل جامعی برای فعالیت بانکهنا در شنبکههنای اجتمناعی نپرداختنه
است .بنه هنر روی ،پنژوهش حاضنر بنه مطالعنه فعالینت باننکهنای داخلنی و خنارجی در
شبکههای اجتماعی با روش تجزیهوتحلیل محتوای مقولهای و مقایسهای میپردازد.

چهارچوب مفهومي
طبق مطالعات صورت گرفته حاصل از بررسی ادبیات و پیشنینه پنژوهش ،مشنخص گردیند
فعالیتهای بانک ها در صفحات اجتمناعی شنامل ابعناد گونناگونی اسنت .لنذا چهنارچوب
مفهومی پژوهش (شکل  )1جهت دستیابی به هدف پژوهش و پاسخگویی به سنؤال تحقینق
مطرح گردید.
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شکل  :1چهارچوب مفهومي پژوهش (برگرفته از ميراندا و همکاران2013 ،؛ بولي و همکاران،
2018؛ موكان و اوزلتوركاي2014 ،؛ الکندري و همکاران)2019 ،

در پژوهش حاضر ،فعالیتها و اطالعاتی که بانکها منیتواننند در صنفحات اجتمناعی
خویش قرار دهند و امکاناتی که شبکههای اجتماعی مختلف در اختیار آنها قرار میدهنند،
به شانزده مؤلفه طبقهبندی شده است .این مؤلفهها در قالب جدول  1به تفکینک مننابع ذکنر
گردیده است.
جدول  :1مؤلفههاي چارچوب مفهومي
متغير

منبج

شاخص

تعريف

اطالعات بانک

ميراندا و همکاران
()2013

تاريخیه ،مأموريت/
اهداف ،فرهن سازماني،

اطالعات بانک اشاره بله نلام و نشلان بانلک ،راههلاي ارتبلاطي و
توضيحات مختصر راجج به بانک در قسمت بيوگرافي شلبکههلاي

اطالعات محصول

شعار تبليغاتي

هویت سازماني

اجتماعي دارد.

ميراندا و همکاران

ويژگي كليدي ،محصول

اطالعات محصول اشاره به نام محصول يا خدمت ،ويژگيهلاي آن

()2013

واقعي ،محصول افزوده

و روشهاي دستيابي به آن دارد.

ميراندا و همکاران

تصوير شركت ،تجربه

هويت سازماني بانک به آنیه سازمان مظهر آن اسلت و تركيبلي از

()2013

مشتري ،چشمانداز،

عناصري كه سازمان را متمايز ميكند ،اشاره دارد؛ و شامل نشلانه-

مأموريت ،رن هاي
شركت ،شهرت شركت،

نوشته ،رن  ،نام ،شلکل بسلتهبنلدي و شلعارهاي تبليغلاتي اسلت
(فلينت و همکاران.)68: 2018 ،
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لوگو
رویدادها

ميراندا و همکاران
()2013

ویدئو

آموزشي ،همايش و
كنفنرانس ،صنعتي و
تجاري ،استارتآپي،
فرهنگي و هنري ،جشنواره

رويدادها ،در شکل گستردهاي از رويدادهاي كالن همیون المپيک
و نمايشگاههاي بي المللي تا جشنوارههاي محلي قلرار مليگيرنلد
(ميرزائي و رضائي.)95 : 1396 ،

و نمايشگاه ،ورزشي،
تفريحي و گردشگري،
دولتي و حاكميتي ،اجتماعي
ميراندا و همکاران

نمايي از زندگي ،شيوه

ويدئو شامل فيلمها و كليپهاي كوتاهي است كله در شلبکههلاي

()2013

زندگي ،خيال و رؤيا،
شخصيت نمادي

اجتماعي بارگذاري ميكنند و عکسها نيز شامل تصلاويري اسلت
كه در اي شبکه ها بارگذاري مي شود .آگهيهاي (اعم از ويدئو يلا

(سمبوليک) ،موسيقي،
تخصص فني ،شواهد

عکس) با شيوه نمايي از زندگي نشان ميدهد كه در محيطي عادي
يک يا چند نفر در حال استفاده از محصول هستند .آگهليهلاي بلا

علمي ،تأييد

سبک شيوه زندگي نشان ميدهد كله چگونله محصلولي بلا شليوه

نمايي از زندگي ،شيوه
زندگي ،خيال و رؤيا،

زندگي تطابق دارد .در آگهيهاي با سبک خيال و رؤيا ،محصول يا
اسلتفاده از آن در حللالتي رؤيلايي نشللان داده مليشللود .در سللبک

شخصيت نمادي
(سمبوليک) ،تخصص فني،

شخصيت نمادي (سمبوليک) شخصيتي به عنوان نماينده محصلول
نشلان داده مليشلود .در حاللت موسليقي ،يلک يلا چنلد فلرد يلا

شواهد علمي ،تأييد

شخصيتهاي كارتوني نشان داده ميشود كه راجلج بله محصلولي
آواز ميخوانند .در سبک تخصلص فنلي ،تخصلص شلركت را در

عکسها

ميراندا و همکاران
()2013

پشتيباني مشتری

توليد محصول نشان ميدهد .در حالت شواهد علمي نتيجه علمليِ
تحقيقي را در مورد اينکه برند موردنظر بهتر است يا مردم آن را به
برندهاي ديگر ترجيح ميدهند ارائه ميدهد .در آگهيهاي تأييد از
محبوبيت شخصي كه مورد اعتماد است ،استفاده ميشود (روستا و
همکاران.)383 : 1395 ،
بولي و همکاران

پشتيباني فني ،پشتيباني

پشتيباني مشتري عبارت است از خدماتي كه به مشتريان اي امکان

()2018

اطالعاتي ،پشتيباني فروش

را ميدهد تا از طريق يک رسانه همگامسازي شده مبتنلي بلر وب
(معمللو ً امکانللات چللت زنللده ،ميزهللاي راهنمللايي آناليلل و

موكان و
اوزلتوركاي

پرسشي /سؤالبرانگيز/
تعجبآور ،تمثيلي/

()2014

غيرمستقيم ،صميمي/
محاورهاي /موزون/

وبسايتهاي شبکههاي اجتماعي) و يک مشاور خدمات انسلاني
كه از طريق همي رسانه كمک ميكند ،اطالعات مربوط به خدمت
را از يک شركت جستجو كنند (مک لي و ويلسون.)604: 2016 ،
شعار تبليغاتي

شللعار تبليغللاتي معمللو ً در قسللمت اطالعللات پروفايلل يلا ذي لل
پستهاي بانک قرار ميگيرد.

شاعرانه ،مبهم /نارسا/
خنثي ،دور از باور،
اغراقآميز /متکبرانه ،آمرانه/
تحقيرآميز /موه /
منتگذار
تعداد الیکها

موكان و

1-1000

اوزلتوركاي
()2014

1001-10000
10001-100000
100001-500000

تعداد يکها عبارت است از متوسط تعداد افرادي كه پستهلاي
يک بانک در شبکه اجتماعي را پسنديدهاند.
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با تر از 500000
بهروزرساني

موكان و
اوزلتوركاي

 1در يک روز ،بيش از يک
پست در روز ،يک پست در

تناوب بلهروزرسلاني پسلتهلا اشلاره بله ايل موضلوه دارد كله
پستهاي موجود در شبکه اجتماعي بانک هلر چنلد روز يلکبلار

پستها

()2014

هفته ،بيش از يک پست در
هفته 1 ،پست در ماه ،بيش

بهروزرساني ميشود.

آلبومها

موكان و
اوزلتوركاي

آلبوم مربوط به اطالعات
بانک ،آلبوم مربوط به

آلبوم ها اشاره به وجود چند عکس در يک پست شلبکه اجتملاعي
دارد.

()2014

صالحيتهاي رسانههاي
اجتماعي ،آلبوم مربوط به

تناوب

از يک پست در ماه

كمپي هاي آنها ،آلبومهاي
مربوط به مسئوليت
اجتماعي شركت
موضوعات مربوط

موكان و

به مسئوليت

اوزلتوركاي

اجتماعي شرکت

()2014

پيامهای بازاریابي

الکندري و

و

مسئوليت اجتماعي شركت با تعهد شركتهلا در كملک بله ايجلاد

هنر ،ورزش ،محيط زيست،

توسعه پايدار ،منافج ذينفعان و بهبود شلرايط جامعله ارتبلاط دارد

آموزش ،سالمت ،فرهن
حقوق بشر

(اسماعيلپور و همکاران .)1396 ،در اي حاللت بانلک اقلدام بله
گذاشت پسلتهلا يلا مطلالبي نسلبت بله موضلوعات اجتملاعي،
زيستمحيطي و غيره مينمايد.

همکاران ()2019؛
بولي و همکاران

پيشنهادها ،خدمات،

پيامهاي بازاريابي شامل پيامهلاي آگلاهيدهنلده ،ترغيلبكننلده و

تبليغات

يادآوري كننده است (روستا و همکاران.)383 : 1395 ،

()2018؛ ميراندا و
همکاران ()2013؛
موكان و
اوزلتوركاي
()2014
انتشار اطالعات

الکندري و
همکاران ()2019

اجتماعسازی

الکندري و

اطالعيههاي خبري،
اطالعيههاي عمومي،

انتشار اطالعات اشاره به انتشار اطالعات مجموعههاي داخلي بانک
در پستهاي شبکههاي اجتماعي دارد.

رويدادها ،تصوير و شهرت
بانک ،پوشش خبري
كاركنان
مسئوليت اجتماعي،

اجتماه سازي اشاره بله انتشلار اطالعلات عملومي در پسلتهلاي

پيامهاي مذهبي ،اطالعات
و مشاوره عمومي ،مشاركت

شبکههاي اجتماعي دارد.

الکندري و
همکاران ()2019؛

رقابت براي برنده شدن،
مشاركت عمومي ،منش

درگيلري تعللاملي مشللتري ي لک فرآينللد روانشللناختي اسللت كلله
مکانيسمهاي اساسي را شامل شکلهلاي وفلاداري مشلتري بلراي

بولي و همکاران
()2018؛ ميراندا و

كردن افراد

مشتريان جديد يک برند خلدمات و همینلي مکانيسلمهلايي كله
ممک است وفاداري را براي تکرار خريد مشلتريان از يلک برنلد

همکاران ()2019

جامعه
درگيری تعاملي
مشتری

همکاران ()2013؛
موكان و
اوزلتوركاي
()2014

خدمات حفظ كنند ،تشکيل ميدهلد (گليگلور و همکلاران2019 ،
 .)60:در اي حالت مخاطبي اقدام به درج نظلرات خلود در ذيلل
پستها در پاست به چالش مدنظر مينمايند.
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روششناسي پژوهش
تحقیق حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی ،از نظر نوع دادهها کمی و کیفی و
از نظر نحوه اجرا ،تحلیل محتوای مقولهای و ارزیابی با اسنتفاده از دسنتورالعمل کدگنذاری
است .تحلیل محتوا با استفاده از دستورالعمل کدگذاری به بررسی محتوای نمایه بانکهنای
تجاری خارجی و داخلی در شبکههای اجتماعی میپردازد.
بننهطننورکلی مننیتننوان گفننت تحلیننل محتننوا عبننارت اسننت از روش جمننعآوری و
تجزیهوتحلیل نظاممند ،عینی ،کمی و مقولهبندی محتوای مورد انتقال پیامها که میتوانند بنا
هم مقایسه شوند (جعفنری هرنندی و همکناران36: 1387 ،؛ نظنری و مختناری94: 1388 ،؛
باب الحوائجی99: 1376 ،؛ ذکایی46: 1373 ،؛ قائندی و گلشننی .)59: 1395 ،بنه هنر روی
باید تأکید نمود که تحلیل محتنوا ،از جملنه روشهنای مهمنی اسنت کنه در پنژوهشهنای
مرتبط با رسانههای جمعی بیشتر از روشهای دیگر کاربرد داشته و در اصنل تحلینل محتنوا
وابسته به «مقایسه» است (سفیدی12: 1375 ،؛ ذکایی .)46: 1373 ،به هر روی اگر هدف منا
آگاهی از این باشد که افراد بنا پینامهنای رسنانهای چگوننه رفتنار منیکننند و چنه از آنهنا
می آموزند و اگر معتقد به تأثیر زیاد پیام باشیم و بخواهیم بدانیم که رسانهها با نگرش منردم
چه میکنند ،تحلیل محتوا بهعنوان یک ابزار مهم در طبقهبندی اننواع پینام ،کنارا و شایسنته
اعتماد است (مستقیمی .)113: 1389 ،روش تحلیل محتوا بهتر از هنر روش تحقینق دیگنری
این امکان را میدهد تا دقت عمل روششناختی و نگرش عمیق بنه شنیوه همناهنگی تنأمین
شود (رضوانی.)138: 1389 ،

روش اجرای پژوهش
در پژوهش حاضر رویکرد تحلیل محتوا به شیوه تلفیقی است ،به این شکل که پژوهشگر بنا
استفاده از تکنیک مقوله ای به سناخت دسنتورالعمل کدگنذاری اقندام نمنوده و بنا تکنینک
مقایسهای به تحلیل دادهها میپردازد.

واحد تحليل ،جامعه و نمونه آماری ،روش نمونهگيری
واحد تحلیل در پژوهش حاضر نمایه (پروفایل) در شبکههای اجتماعی است .جامعه آمناری
تحقیق حاضنر عبنارت اسنت از کلینه نماینههنای باننکهنای تجناری ایراننی و خنارجی در
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شبکههای اجتماعی .بررسی نمایهها تا رسیدن به اشباع نظری صورت میگینرد .نقطنه اشنباع
نظری ،بیانگر پایایی روش تحقیق است به این دلیل که به تکرار دادهها در تحقیق میپنردازد
و این تکرار دادهها و نتایج حاصل از آن نمایانگر پایایی روش تحقیق است (کالکی1388 ،
 .)126:در این پژوهش صفحات اجتماعی بانکها در چهنار شنبکه اجتمناعی جهنانی منورد
تحلیل قرار گرفت .این شبکهها عبارتاند از :فیسبوک ،اینستاگرام ،توییتر و یوتیوب .الزم
به توضیح است که این شبکه های اجتماعی بر مبنای برتری جهانی و متناسب بودن با حنوزه
فعالیت بانکها انتخاب شدهاند .بر این اساس ،در این پژوهش ،دوازده بانک برتر جهانی بنر
اساس گزارش پایگاه فایننشال برند )2019(1انتخاب گردیده و صفحات اجتمناعی آنهنا در
چهار شبکه اجتماعی مذکور مورد تحلیل قرار گرفته است .عالوه بر اینها ،دو بانک ایرانی
مورد مطالعه نیز بر اساس گزارش آیمارکتور ( )1398انتخاب شدهاند .به سبب آنکنه باننک
شهر فاقد حسابرسمی فنیسبنوک ،تنوییتر و یوتینوب بنوده ،تنهنا صنفحات اینسنتاگرام و
آپارات آن مورد بررسی قرار گرفت .همچنین ،بنرای باننک آیننده ،صنفحات فنیسبنوک،
توییتر ،اینستاگرام و آپارات مربوط به آن ،مورد تحلیل قنرار گرفتنند .بنااینحنال ،بنه سنبب
عدم ذکر میانگین الیکهنای فنیس بنوک و بیننندگان تنوییتر اینن باننک در گنزارشهنای
جهانی ،این آمار در جدول  2نیامد.
روش نمونهگیری پژوهش حاضر ،روش نمونهگیری هدفمنند اسنت بنه اینن مفهنوم کنه
پژوهشگر پروفایلهای مورد مطالعه را ازاینرو برای مطالعه انتخاب میکند که میتوانند در
فهم مسئله پژوهش و پدیده محوری مطالعه مؤثر باشند .همچنین مالک انتخاب نمونههنا بنر
اساس رتبه آنها در رتبهبندیهای جهانی بوده است .در جدول  ،2فهرست بانکهای منورد
مطالعه و مشخصات آنها دیده میشود.

1. The Financial Brand
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جدول  :2مشخصات نمونههاي پژوهش

فيسبوک

توييتر

18.010.718

3.786.117

287.099.662

503.949

207.692.470
110.278.377

رديف

بانک

1

بانک مركزي هند

هند

2

آيسيآيسيآي

اندونزي

5.494.735

3

سيآيامبي

مالزي

1٫590.313

133.983

كانادا

813.646

111.327

110.511.595

5

ولز فارگو

آمريکا

1.096.823

307.928

97.792.379

6

گلدم ساكس

آمريکا

227.156

730.318

81.322.745

7

زنيس

نيجريه

5.484.306

1.016.507

17.713.335

8

دويیه

آلمان

147٫730

678٫342

47٫683٫919

9

امارت انبيدي

1٫096٫927

137٫993

44٫625٫844

10

بانک آمريکا

2٫861٫306

524٫760

10٫850٫003

11

ديبياس

906٫016

25٫070

33٫356٫818

12

افانبي

1٫024٫386

89٫869

13٫973٫252

13

بانک شهر

ايران

-

-

-

14

بانک آينده

ايران

-

287

-

4

تيدي بانک
(كانادا)

منطقه

پسنديده شده در

دنبال كنندگان

امارات متحده
عربي
ايا ت متحده
آمريکا
سنگاپور
آفريقاي
جنوبي

بينندگان يوتيوب

روش جمعآوری و تجزیهوتحليل دادهها
جهت کسب اطالعات مد نظر ،بعد از مشخص نمودن اهداف و ارائه مسنتندات پیرامنون آن
و تعیین سؤالها ،با استفاده از دستورالعمل کدگذاری طراحی شده بنه تحلینل پروفاینلهنای
بانکهنا در شنبکههنای اجتمناعی پرداختنه شند .دادههنای کیفنی از طرینق تجزینهوتحلینل
کدبرگهها و دادههای کمنی از بررسنی تعنداد وقنوع مقولنههنا اسنتخراج گردیدنند .سنپس
دادههای جمعآوریشده در یک فایل وارد شده و پردازش شدند .بهمنظنور تجزینهوتحلینل
کمی اطالعات در پنژوهش حاضنر از تکنینکهنای آمنار توصنیفی اسنتفاده شند .در آمنار
توصیفی به ارائه جدول مرتبط با فراوانی دادهها پرداخته شد .همچنین جهت تجزینهوتحلینل
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دادههای کیفی از کدگذاری استفاده شد .کدگذاری در این پژوهش نیز شنامل دو تکنینک
است .در مرحلنه اول از طرینق تکنینک مقولنهای بنه ایجناد ینک دسنتورالعمل کدگنذاری
پرداخته و در مرحله بعد به وسیله تکنیک ارزیابی ،مقولهها تحلیل شدند.

روایي و پایایي
در این پژوهش بهمنظور سنجش روایی از روایی محتنوایی و صنوری اسنتفاده شنده بنه اینن
شکل که مقولههای مورد مطالعه به تأیید خبرگان رسیده اسنت .رواینی صنوری و محتنوایی
اغلب تکیه گاه تحلیل محتوا هستند .روایی محتوا ناشی از قضاوت آگاهانه پژوهشگر اسنت.
میزان توافق متخصصان یک حوزه درباره یک شاخص یا معیار را روایی صنوری منینامنند
(باب الحوائجی .)105: 1376 ،برای حصول نتایج پایا و قابلاطمینان در روش تحلیل محتنوا
باید شروط خاصی چون «عینیت»« 1،انتظنام»2و «عمومینت»3بنر تحلینل حناکم باشند .یکنی از
شرایط مهم تحلیل محتوا برای رسیدن به پایایی و سطح اطمینان الزم ،رعایت شنرط عینینت
است (سفیدی .)11: 1375 ،بنرای محاسنبه عینینت پنژوهش حاضنر ،از فرمنولی کنه ویلینام
اسکات4ارائه کرده استفاده گردیده است.
Pr 𝑎 − Pr
)𝑒(

)𝑒(1 − Pr

=

فرمول  :1فرمول ويليام اسکات
) :Pr(aدرصد توافق مشاهدهشده
) :Pr(eدرصد توافق مورد انتظار
در پژوهش حاضر پس از تعیین تعاریف عملیاتی و تنظیم دستورالعمل کدگذاری و
اجرای کدگذاری در مرحله اول ،چندین مقوله مورد کدگذاری مجدد واقع شدند .این
کدگذاری به فاصله زمانی دو ماه و توسط کدگذار اولیه انجام گرفت و ضریب قابلیت

1. Objectivity
2. System
3. Generality
4. William Scott
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اعتماد با استفاده از فرمول ویلیام اسکات بهطور میانگین  ٪83به دست آمد که این میزان
مؤید پایایی پژوهش است.

یافتهها
جدول  :3يافتههاي پژوهش
متغير

اطالعات بانک

اطالعات
محصول

هويت سازماني

رويدادها

ويدئو

شاخص

ميانگي

درصد فراواني
فيسبوک

اينستاگرام

توييتر

يوتيوب

تاريخیه

13%

23%

7%

0%

21%

مأموريت /اهداف

46%

54%

14%

46%

71%

فرهن سازماني

24%

8%

43%

38%

7%

شعار تبليغاتي

17%

15%

36%

15%

0%

ويژگي كليدي

22%

15%

21%

31%

21%

محصول واقعي

22%

23%

21%

23%

21%

محصول افزوده

56%

62%

57%

46%

57%

تصوير شركت

33%

23%

29%

31%

50%

تجربه مشتري

2%

0%

0%

0%

7%

چشمانداز

6%

15%

0%

0%

7%

مأموريت

17%

15%

14%

15%

21%

رن هاي شركت

24%

23%

43%

23%

7%

شهرت شركت

15%

15%

14%

23%

7%

لوگو

4%

8%

0%

8%

0%

آموزشي

20%

15%

14%

23%

29%

همايش و كنفنرانس

22%

15%

14%

23%

36%

صنعتي و تجاري

0%

0%

0%

0%

0%

استارتآپي

6%

8%

7%

8%

0%

فرهنگي و هنري

9%

15%

14%

0%

7%

جشنواره و نمايشگاه

2%

8%

0%

0%

0%

ورزشي

13%

0%

14%

15%

21%

تفريحي و گردشگري

11%

15%

21%

8%

0%

دولتي و حاكميتي

2%

0%

7%

0%

0%

اجتماعي

15%

23%

7%

23%

7%

نمايي از زندگي

28%

15%

29%

15%

50%

شيوه زندگي

22%

23%

14%

31%

21%

خيال و رؤيا

2%

0%

0%

0%

7%

شخصيت نمادي (سمبوليک)

2%

0%

0%

8%

0%
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موسيقي

عکسها

پشتيباني
مشتري

شعار تبليغاتي

تعداد يکها

تناوب
بهروزرساني
پستها

آلبومها

30%

38%

36%

31%

14%

تخصص فني

11%

15%

7%

15%

7%

شواهد علمي

0%

0%

0%

0%

0%

تأييد

6%

8%

14%

0%

0%

نمايي از زندگي

17%

0%

21%

8%

36%

شيوه زندگي

50%

62%

50%

46%

43%

خيال و رؤيا

2%

8%

0%

0%

0%

شخصيت نمادي (سمبوليک)

0%

0%

0%

0%

0%

تخصص فني

22%

23%

14%

38%

14%

شواهد علمي

4%

0%

0%

8%

7%

تأييد

6%

8%

14%

0%

0%

پشتيباني فني

2%

0%

7%

0%

0%

پشتيباني اطالعاتي

94%

92%

93%

92%

100%

پشتيباني فروش

4%

8%

0%

8%

0%

پرسشي /سؤالبرانگيز /تعجبآور

6%

8%

7%

8%

0%

تمثيلي /غيرمستقيم

4%

8%

0%

0%

7%

صميمي /محاورهاي /موزون /شاعرانه

43%

38%

36%

54%

43%

مبهم /نارسا /خنثي

39%

38%

43%

38%

36%

دور از باور

0%

0%

0%

0%

0%

اغراقآميز /متکبرانه

9%

8%

14%

0%

14%

آمرانه /تحقيرآميز /موه  /منتگذار

0%

0%

0%

0%

0%

1-1000

20%

8%

8%

8%

0%

1001-10000

9%

0%

0%

0%

7%

10001-100000

4%

0%

0%

8%

0%

100001-500000

15%

15%

15%

38%

7%

با تر از 500000

52%

77%

77%

46%

86%

 1در يک روز

4%

8%

7%

0%

0%

بيش از يک پست در روز

35%

38%

29%

69%

7%

يک پست در هفته

2%

0%

7%

0%

0%

بيش از يک پست در هفته

28%

38%

29%

23%

21%

 1پست در ماه

4%

15%

0%

0%

0%

بيش از يک پست در ماه

28%

0%

29%

8%

71%

آلبوم مربوط به اطالعات بانک

31%

23%

21%

31%

50%

آلبوم مربوط به صالحيت رسانههاي

4%

8%

7%

0%

0%

اجتماعي

50%

62%

43%

54%

43%

آلبوم مربوط به كمپي هاي آنها

15%

8%

29%

15%

7%

آلبومهاي مربوط به مسئوليت اجتماعي
شركت
موضوعات

آموزش

17%

15%

7%

15%

29%
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مربوط به

سالمت

7%

مسئوليت

فرهن

4%

0%

7%

0%

7%

اجتماعي

ورزش

31%

38%

29%

31%

29%

شركت

محيط زيست

31%

38%

29%

31%

29%

پيامهاي
بازاريابي

انتشار اطالعات

اجتماه سازي

درگيري تعاملي
مشتري

و هنر

8%

0%

15%

7%

حقوق بشر

9%

0%

29%

8%

0%

پيشنهادها

33%

46%

36%

38%

14%

خدمات

48%

23%

43%

46%

79%

تبليغات

19%

31%

21%

15%

7%

اطالعيههاي خبري

52%

38%

50%

62%

57%

اطالعيههاي عمومي

19%

23%

21%

15%

14%

رويدادها

20%

23%

21%

23%

14%

تصوير و شهرت بانک

9%

15%

7%

0%

14%

پوشش خبري كاركنان

0%

0%

0%

0%

0%

مسئوليت اجتماعي

35%

38%

29%

54%

21%

پيامهاي مذهبي

9%

0%

14%

0%

21%

اطالعات و مشاوره عمومي

35%

38%

29%

31%

43%

مشاركت جامعه

20%

23%

29%

15%

14%

رقابت براي برنده شدن

24%

38%

21%

23%

14%

مشاركت عمومي

74%

62%

71%

77%

86%

منش كردن افراد

2%

0%

7%

0%

0%

یافته های پژوهش حاضر حاکی از این امر است که بیشترین تمرکز بانکها در صفحات
مجازی خویش از منظر اطالعات بانک بر مأموریت /اهداف ،از منظر اطالعات محصول بنر
محصول افزوده ،از منظر هویت سازمانی بر تصویر شرکت ،از منظر رویدادها بنر همنایش و
کنفرانس ،از منظر چندرسانهای بر موسیقی ،از منظنر عکنسهنا بنر شنیوه زنندگی ،از منظنر
پشننتیبانی مشننتری بننر پشننتیبانی اطالعنناتی و از منظننر شننعار تبلیغنناتی بننر سننبک صننمیمی/
محاورهای /موزون /شاعرانه متمرکنز بنوده اسنت .همچننین ،از منظنر تنناوب بنهروزرسنانی
پستها بر بیش از یک پست در روز ،از منظر آلبومها بر آلبوم مربوط به کمپینهنای آنهنا،
از منظر موضوعات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت بر ورزش و محیط زیست ،از منظر
پیامهای بازاریابی بر خندمات ،از منظنر انتشنار اطالعنات بنر اطالعینههنای خبنری ،از منظنر
اجتماعسازی بر مسئولیت اجتماعی و اطالعات و مشاوره عمومی و از منظر درگیری تعاملی
مشتری نیز بر مشارکت عمومی تمرکز شده است.
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اطالعات بانک در صفحات اجتماعي
بانک مرکنزی هنند1در قسنمت «دربناره» صنفحه فنیسبنوک و باننک گلندمن سناکس2در
یوتیننوب خننویش بخشننی از تاریخچننه فعالیننت بانننک را نوشننتهاننند .همچنننین بانننک
آیسیآیسیآی3و بانک تیدی کاننادا4در قسنمت «دربناره» صنفحه یوتینوب خنویش بنه
بخشی از مأموریت /اهداف خویش اشاره نمنودهانند .مأمورینت باننک آیسنیآیسنیآی
عبننارت اسننت از ارائننه طینف گسننتردهای از محصننوالت بننانکی و خنندمات مننالی از طرینق
کانالهای توزیع متنوع و از طریق شرکتهای تابعه تخصصی خود در زمینههنای بانکنداری
سرمایهگذاری ،بیمه عمر و غیره ،سرمایهگذاری خطرپنذیر و مندیریت داراینی بنه مشنتریان
شرکتی و خرد .بانک تیدی کانادا در ابتدا به مأموریت خود در صفحه یوتیوب یعنی ایجاد
یک مرکز اصلی برای اتصال و کسب اطالعات در منورد همنه منوارد مربنوط بنه مندیریت
امور مالی و موارد دیگر و سپس به منأموریتش در فضنای واقعنی یعننی کمنک بنه بنیش از
یازده میلیون مشتری در سراسر کانادا تا پسانداز کننند ،مشناغل خنود را اداره کننند ،امنور
مالی خود را در هر مرحله از زندگی ،سرمایهگذاری و مدیریت کننند ،اشناره کنرده اسنت.
بانک امارات انبیدی5نموننهای از باننکهنایی اسنت کنه فرهننگسنازمانی خنویش را در
قسمت «درباره» صفحه فیسبوکش منتشر نموده است .در بخشی از این فرهنگسنازمانی بنه
بهروز بودن ،احترام و حفظ حریم خصوصی اشاره شده است .همچنین باننک سنیآیامبنی

6

در قسمت «درباره» صفحه فیسبنوک و باننک زنینث7در صنفحه اینسنتاگرام خنویش شنعار
تبلیغاتی بانک اشاره نمودهاند .شعار تبلیغاتی بانک سیآیامبی به پیشرو بودن این باننک در
انجمن ملل آسیای جنوب شرقی و نیز یکی از بزرگترین بانکهای سرمایهگذاری آسنیا و
یکی از بزرگترین بانکهای اسالمی جهان اشناره دارد .شنعار تبلیغناتی باننک زننیس نینز
عبارت است از« :ارائه خدمات مطلوب شما».

1. State Bank of India
2. Goldman Sachs
3. ICICI
)4. TD Bank (Canada
5. Emirates NBD
6. CIMB
7. Zenith Bank
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اطالعات محصول در صفحات اجتماعي
پستی از بانک آینده در اینستاگرام که اشاره به «تسهیالت خرید کاالی ایرانی» دارد معنرف
نمونهای از اطالعات محصول بر اساس ویژگی کلیدی است .ویژگی کلیدی یا شالوده کاال
این پرسش را مطرح میکند که خریدار واقعاً چه چیزی را میخرد تسهیالتی بنرای خریند
کاالی ایرانی تا سقف  500،000،000رینال .پنیشزمیننه آبنی عکنس نینز بنه جهنت ایجناد
آرامننش در مخاطننب اسننت .بانننک مرکننزی هننند بننا اشنناره بننه «کننارت بنندهی» در صننفحه
اینستاگرام خویش معرف نمونهای از اطالعات محصنول بنر اسناس محصنول واقعنی اسنت.
کاالی واقعی؛ سطح کیفی ،ویژگیها ،طرح ،نام تجاری و بستهبندی را دربر میگینرد .اگنر
بخواهید از صف بپرید و بدون کاغذ کار را انجام دهید ،چنه منیکنیند اسنتفاده از کنارت
بدهی باننک مرکنزی هنند در پیشنخوان شنبکه سنبز .ویندئوی معنرف وینزا کنارت باننک
افانبی1با عنوان مزایای منحصربهفرد کارت طالینی افانبنی در صنفحه فنیسبنوک اینن
بانک نیز نمونهای از محصنول افنزوده اسنت .محصنول افنزوده در حقیقنت مزاینای اضنافی
محصول را شامل منیشنود .بنا اسنتفاده از کنارت طالینی افانبنی ،کناربران منیتواننند از
شرکای بانک همچون کیافسی ،اینترکیپ ،اینجین و شاپریت مزایای انحصاری دریافنت
کنند.

هویت سازماني در صفحات اجتماعي
پستهای توییتر دویچه بانک2با نشان دادن فضای بانک ،کارکنان و نحنوه تعامنل آنهنا بنا
مشتریان نمونهای از هویت سازمانی مبتنی بنر تصنویر شنرکت اسنت .آنچننانکنه مشناهده
میشود تمرکز بانک بر نمایش کار تیمنی کارکننان و فعالینت بنر اسناس دادههنا و نصنایح
است .این در حالی است که هویت سازمانی باننک انبنیدی امنارت در یوتینوب مبتننی بنر
تجربه مشتری است .آنچنانکه در ویدیوی تبلیغاتی این بانک مشاهده میشود ،مشنتریای
مشننعوف از خنندمات اینترنننت بانننک نشننان داده شننده اسننت .بانننک زننیس نینز در صننفحه
فیسبوک خویش با اشاره بنه قابلینتهنای  5Gبنرای باننک در آیننده ،نموننهای از هوینت
سازمانی مبتنی بر چشمانداز است .پستهای فیسبوک بانک گلدمن سناکس نینز نموننهای
از هویت سازمانی بر اساس مأموریت است؛ چراکه در این ویدیو بهصورت مختصر فعالینت
1. FNB
2. Deutsche
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یکی از کارکنان بانک در یک روز کاری نمایش داده میشود« .من اینجا هستم زیرا جنایی
است که فهمیدم مهارتهای فنی من بیشنتر از کند نویسنی اسنت – مهنارتهنای منن تنأثیر
واقعی بر شرکت و جهان دارند» .در اغلب پستهای بانک سیآیامبی رنگ قرمز مشناهده
میشود ،به این دلیل که نشان تجاری این باننک قرمزرننگ اسنت .هوینت سنازمانی باننک
سیآیامبی مبتنی بر رنگهای شرکت است .هوینت سنازمانی باننک امنارات انبنیدی در
توییتر ناظر بر شهرت شرکت است؛ مثالً اشاره به جایگاه بانک در یکنی از رتبنهبنندیهنای
جهانی شده است .این بانک در رتبهبندی طرفداری برند یوگاو در سال  2019میالدی حائز
رتبه پنجم شده است .بانک سیآیامبی ،هویت سنازمانیاش را بنر اسناس لوگنو در شنبکه
اجتماعی فیسبوک قنرار داده اسنت .آنچننانکنه مشناهده منیشنود در تمنامی تصناویر و
ویدیوهای تبلیغاتی نشان تجاری بانک قرار دارد.

رویدادهای بانک در صفحات اجتماعي
بانک تیدی کانادا در صفحه توییتر تمرکز خود را بر رویدادهای آموزشی گذاشنته اسنت.
یکی از رویدادهای آموزشی این بانک شبیهسازی یک روز کاری برای نوجوانان اسنت .در
سوی دیگر آنچه از صنفحه یوتینوب باننک گلندمن سناکس قابنل مشناهده اسنت ،تمرکنز
رویدادی این بانک بر همایش و کنفرانس است .بر اساس رویدادهای استارتاپی میتنوان از
بانک دیبنیاس1ننام بنرد؛ چراکنه در شنبکه اجتمناعی اینسنتاگرام بنه معرفنی رویندادهایی
ازایندست پرداخته است .در این رویداد ،دوازده گروه جهانی به مرحله نهایی رسیده بودند
و پنج راهحل بهعنوان برنده معرفی شدند .این رویداد بنرای ارائنه راهحنلهنایی بنرای تغیینر
آینده بانکداری بود .در حوزه رویدادهای فرهنگی و هنری منیتنوان از باننک آمریکنا2ننام
برد؛ چراکه در صفحه اینستاگرام خویش پستهایی در این رابطه به اشتراک گذاشته اسنت.
رویداد نمایش موزیکال در یکی از پارکهای شهر برای خنانوادههنا .باننک زننیس نینز در
شبکه اجتماعی فیسبوک بیشتر بر جشنواره و نمایشگاه متمرکز شده اسنت؛ منثالً نمایشنگاه
سبک زندگی .بانک افانبی نیز تمرکنز خنود را بنر رویندادهای ورزشنی گذاشنته اسنت؛
رویدادهای چنون مسنابقات دوچرخنهسنواری همگنانی .در حنوزه رویندادهای تفریحنی و

1. DBS
2. Bank of America
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گردشننگری ،بانننک ولننز فننارگو1بننا برگننزاری روینندادی چننون اسننکیت زمسننتانی و بننه
اشتراکگذاری آن در صفحه توییتر خویش عملکرد خوبی را به نمایش گذاشنته اسنت .در
راستای رویدادهای اجتماعی ،بانک مرکزی هنند در صنفحه فنیسبنوک خنویش اقندام بنه
بارگذاری پستهایی در این رابطه نموده است .این یک رویداد ساالنه دو روزه با موضنوع
کارآفرینی در روستاهای محروم است کنه میزبنان طینف گسنتردهای از فعالینتهنا را ارائنه
میدهد.

ویدئو بانک در صفحات اجتماعي
ویدئوهای تبلیغاتی بانک تیدی کاننادا در صنفحه یوتینوبش نموننهای از سنبک «نمنایی از
زندگی» است .آنچننانکنه مشناهده منیشنود زنوشنوهری کنه از خندمات باننک تنیدی
استفاده نمودهاند اکنون زندگی لوکس و شیرینی را تجربه منیکننند .باننک ولنز فنارگو در
صفحه توییتر خویش بر سبک زنندگی در ویندیوهای تبلیغناتی تمرکنز نمنوده اسنت؛ منثالً
سبک زندگی خیّرگونه مشنتری و کارکننان باننک را نشنان منیدهند .در اینن مینان باننک
آیسیآیسیآی در صفحه فیسبوک خویش بر سبک خیال و رؤیا متمرکنز شنده اسنت؛
به این شکل که پیامد استفاده از خدمات بانک به حالتی رؤیایی نمایش داده شده است .فرد
تغییرات زندگی خویش را پس از استفاده از خدمات بانک تصنور منیکنند .تمرکنز باننک
افانبی نیز در بنه اشنتراکگنذاری ویندیوی تبلیغناتی در تنوییتر بنر شخصنیت نمنادین ینا
سمبلیک است که در آن شخصیتی بهعنوان نماینده محصول نمایش داده شده اسنت .رننگ
لباس این شخصیت نیز برگرفته از رنگهای نشان تجاری بانک اسنت .باننک مرکنزی هنند
در صفحه اینستاگرام خویش بر سبک ویدیوی مبتنی بر موسیقی تمرکز نموده است؛ به اینن
شکل که در ویدیوی تبلیغناتی از ابتندا تنا انتهنا صنرفاً موسنیقی پخنش منیشنود .در حنوزه
تخصص فنی ،دویچه بانک در ویدیوهای بارگذاری شده در صفحه یوتینوب خنود بنر اینن
حوزه متمرکز شده اسنت .اینن ننوع آگهنی تخصنص شنرکت در ارائنه خندمت را نمنایش
میدهد؛ توضیح درباره خدمات صندوق امانات بانک دویچه.

1. Wells Fargo
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عکسهای بانک در صفحات اجتماعي
عکسهای صفحه توییتر بانک دیبیاس بر سبک نمایی از زندگی تمرکز نموده اسنت؛ بنه
این شکل که افراد را در مراحل مختلنف زنندگیشنان نشنان منیدهند .عکنسهنای باننک
امارات انبیدی در صفحه فیسبوکش بر سبک زندگی متمرکز شده است؛ سبک زنندگی
لوکس و مبتننی بنر تفریحنات .در رابطنه بنا سنبک خینال و رؤینا ،باننک زننیس در صنفحه
فیسبوک خود از عکسهایی با این سبک اسنتفاده منیکنند؛ بنهعننوانمثنال فنرد در ذهنن
خویش از خداوند بنرای دادن توفینق بنه ایشنان بنرای بناز کنردن حسناب در باننک زننیس
شکرگزاری میکند .باننک آمریکنا نینز در صنفحه تنوییتر خنویش عکنسهنایی بنا سنبک
تخصص فنی بارگذاری مینماید .برننده شندن جنایزه رهبنری الهنامبخنش توسنط یکنی از
مدیران کلیدی این بانک ،بهعنوان تأییدی بر تخصص فنی بانک نمایش داده شده است .در
حوزه عکسهای با سبک شواهد علمی ،بانک گلدمن ساکس در صفحه توییترش شناهدی
بر این مدعاست؛ تشریح و تحلیل تغییرات قیمتی سنهام شنرکتهنا در بنازار بنورس توسنط
مدیران بانک .بانک آیسیآیسیآی نیز در صفحه فیسبوک خویش بنر عکنسهنایی بنا
سبک تأیید تمرکز نموده است؛ به این شکل که از محبوبینت ینک شنخص معنروف بنرای
صحه گذاشتن بر کیفیت باالی خدمات بانک استفاده شده است.

پيامهای بازاریابي بانک در صفحات اجتماعي
بانک مرکزی هند در صفحه فیسبوک خود پیامهای بازاریابی را در قالب پیشنهادها مطرح
میکند .آنچنانکه مشاهده میشود در ابتدا برای داشتن آینده مالی مطمئن راهکارهنایی را
پیشنهاد میدهد و در پایان حساب پسانداز بانک مرکزی هند را معرفی مینماید .پیامهنای
بازاریابی بانک آمریکا در یوتیوب مبتننی بنر خندمات اینن باننک اسنت؛ بنهعننوانمثنال در
ویدیوی تبلیغاتی بانک آمریکا به معرفی نحوه دریافت وام مسنکن  VAاشناره منیکنند .در
این میان پیامهای بازاریابی بانک آیسیآیسیآی در اینستاگرام بر مبننای تبلیغنات اسنت؛
بهعنوانمثال زمان ثبت درخواست وامهای شخصی در مقایسه با امور دیگر نشنان داده شنده
و مشتری را به اپلیکیشنی برای ثبت درخواست وام هدایت میکند.
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اجتماعسازی بانک در صفحات اجتماعی
فعالیتهای اجتماع سازی بانک دیبنیاس در بسنتر شنبکه اجتمناعی اینسنتاگرام مبتننی بنر
مسئولیت اجتماعی بانک؛ یعنی کاهش مینزان دور رینز پارچنه و چنرم اسنت .فعالینتهنای
اجتماع سازی بانک شهر در آپارات متمرکز بر پیامهای مذهبی است .بانک گلدمن ساکس
در راستای اجتماع سازی در صفحه فیسبوک خویش اقدام بنه انتشنار اطالعنات و مشناوره
عمومی مینماید؛ بهعنوانمثال تشنریح چشنماننداز اقتصناد جهنانی در سنال  2020منیالدی.
بانک افانبی نیز از طریق مشارکت جامعه اقدام به اجتماع سنازی در صنفحه تنوییتر خنود
نموده است .تور جایزه ،رویدادی برای تقدیر از بازیکنان تیم ملی توسط بانک بوده که مرم
نیز برای مالقات و گرفتن عکس و تسهیم شادی با یکدیگر به این مراسم آمده بودند.

درگيری تعاملي مشتری بانک در صفحات اجتماعي
بانک آمریکا در راستای درگیری تعاملی مشتری در صفحه یوتیوب خویش از رقابت برای
برنده شدن استفاده میکند؛ آنچنانکه قابل مشاهده است در ویدیوای تبلیغاتی به بررسی
مسابقه دو ماراتن شیکاگو و داستان برندگان آن در سال قبل میپردازد و در پایان از
تماشاکنندگان میخواهد در دو ماراتن سال جدید شرکت نمایند .در حوزه درگیری
تعاملی مشتری ،بانک امارات انبیدی در صفحه اینستاگرام خود بر مشارکت عمومی
متمرکز شده است؛ بهعنوانمثال شرکت در پیادهروی وحدت .بانک زنیس نیز در راستای
درگیری تعاملی مشتری اقدام به منشن کردن آنها در برخی از پستهای صفحه اینستاگرام
خود مینماید.

بحث و نتيجهگيری
شاید بتوان گفت شبکههای اجتماعی پدیده ارتباطات در قرن حاضر هستند .شبکههای
اجتماعی از دهه آخر سال  1990تا به امروز رشدی نمایی را تجربه کردهاند .در ابتدا
کاربران شبکههای اجتماعی افرادی بودند که میخواستند با دوستانشان ارتباط برقرار کرده
و لحظات زندگی خود را با آنان به اشتراک بگذارند؛ اما از ابتدای دهه حاضر میالدی،
توجه کسبوکارها به این کانالهای ارتباطی بهشدت افزایش یافته است .اگر بگوییم
مزایای شبکههای اجتماعی برای کسبوکارها کم از مزایای آن برای افراد نیست ،سخنی
گزاف نگفتهایم .در اوایل ،کسبوکارها به شبکههای اجتماعی صرفاً بهعنوان ابزار ارتباطی
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با مشتریان و دریافت نظرات آنها مینگریستند ،اما اکنون بهعنوان مکانی برای عرضه
محصوالت و خدمات و نقلوانتقال مالی و بهطورکلی بستری برای راهاندازی کسبوکار
الکترونیکی مینگرند .تجارت اجتماعی مفهومی است که ماهیت و کارکرد شبکههای
اجتماعی را متحول نموده است .شاید بتوان گفت دهه آینده میالدی در سیر تحول
شبکههای اجتماعی ،دهه توسعه و همهگیر شدن تجارت اجتماعی است .تجارت اجتماعی
در حقیقت آمیختهای از شبکه اجتماعی و تجارت الکترونیکی است.
در میان صنایع مختلف ،صنعت بانکداری خرد نیز از این روند فاصلهای نگرفته است.
تقریباً چند سالی است که بانکهای گوناگون در سراسر دنیا اقدام به راهاندازی صفحه
اجتماعی خود نمودهاند و برای کسب دنبال کننده بیشتر در این عرصه با هم رقابت نیز
میکنند؛ اما بانکهای ایرانی همچنان با بیم و امید در این مسیر قدم بر میدارند ،برخی
صفحه اجتماعی دارند و گه گاهی در آن پست میگذارند ،برخی دیگر در گذشته صفحه
اجتماعی داشتهاند و اکنون آن را بستهاند یا دیگر پستی در آن نمیگذارند و برخی دیگر
هم درصدد راهاندازی صفحه اجتماعی خویشاند .شاید دلیل عمده این عملکرد ضعیف،
فیلتر بودن شبکههای اجتماعی بزرگ همچون فیسبوک ،توییتر و یوتیوب در ایران است.
به هر روی به نظر میرسد ورود و فعالیت در شبکههای اجتماعی ،آینده محتوم اکثر
کسبوکارهایی است که مخاطب اصلی آن عموم مردم هستند .بانکها هم مسلماً از این
قاعده مستثنا نیستند.
با توجه یافتههای پژوهش ،مشخص گردید که بانکهای برتر جهانی بدون هدف و یا
صرفاً جهت دنبال کردن یک روند اقدام به ایجاد صفحه اجتماعی نکردهاند .بلکه
فعالیتهای آنها در شبکههای اجتماعی مختلف ،حاکی از هدفمند بودن اقدامات ،سنجش
و بهبود مداوم عملکردشان در این فضا است .کیفیت عکسها و ویدیوها و نیز مبتنی بودن
آنها بر سناریو ،نشاندهنده فعالیت یک تیم حرفهای برای تولید محتوای صفحات
اجتماعیشان است .عملکرد بانکها در شبکههای اجتماعی گوناگون به اشکال مختلفی
است؛ برخی از بانکها در صفحات خود در شبکههای اجتماعی گوناگون بر مبنای ویژگی
کلیدی آن شبکه محتوای مختلفی را پست میکنند .برخی دیگر نیز در شبکههای اجتماعی
مختلف مطالب مشابهی را منتشر میکنند .البته این نکته حائز اهمیت است که بانکها
یکپارچگی انتقال پیامهای بازاریابی را از طریق کانالهای مختلف حفظ میکنند و این
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بدان معنا نیست که کانالهای ارتباطی گوناگون بانک استراتژیهای اطالعرسانی متناقضی
دارند.
بانکها از صفحات اجتماعی خود عالوه بر روابط عمومی بهعنوان ابزاری برای تعامل
بیشتر با مشتریان و انتقال پیامهای بازاریابی به مشتریان هدف خود استفاده میکنند .این
کاربرد وسیعتر نیز شده است؛ بهعنوانمثال بانک مرکزی هند از صفحه اجتماعی خود
نهتنها برای نیل به اهداف باال ،بلکه برای تجارت اجتماعی نیز استفاده میکند .امروزه این
بانک برخی از خدمات بانکداری خرد خویش همچون افتتاح حساب و یا برخی
تراکنشهای مالی و خدمات دریافت و پرداخت را از طریق صفحه فیسبوکش به مشتریان
ارائه میدهد .تا سالهای آینده باید منتظر ورود بانکهای مختلف به عرصه تجارت
اجتماعی باشیم.
با عنایت به اینکه در پژوهش حاضر بانکهای مورد بررسی از مناطق مختلف جهان
انتخاب شدهاند ،مشخص گردید هر بانک با توجه به فرهنگ ملی و منطقهای و بعضاً
آدابورسوم و مذهب رایج در آن کشور اقدام به تولید و انتشار محتوا در صفحه اجتماعی
خویش مینماید .برخی از بانکهای برتر بینالمللی در روز ،چندین پست و برخی دیگر
در هفته چندین پست منتشر میکنند که این نشاندهنده فعال بودن صفحات اجتماعی
آنهاست .البته غالب بانکها در شبکه اجتماعی چون توییتر چند پست در ماه منتشر
میکنند و این بدینجهت است که افراد هرروز صفحه آنها در یوتیوب را بهصورت
مستقیم بازدید نمیکنند.
استفاده از رنگها در تصاویر منتشرشده در صفحات اجتماعی بانکها دو روند کلی را
نشان میدهد .اول اینکه برخی از بانکها از رنگهای برند خود برای ساخت تصاویر
استفاده میکنند و دوم اینکه برخی دیگر از کاربرد روانشناسی رنگها در تهیه تصاویر بهره
میبرند .البته این بدین معنی نیست که بانکهایی که از رنگهای برند در تهیه تصاویر
استفاده میکنند ،از کاربرد روانشناسی رنگها بیبهرهاند و یا این دو رویکرد مانع الجمع
هستند .بانکها عموماً از هر دو رویکرد باال استفاده میکنند ،منتهی در صفحات اجتماعی
گوناگون آنها یک رویکرد وجه غالب دارد.
فعالیت بانکهای ایرانی مورد بررسی در این پژوهش نیز نشان میدهد بانکهای ایرانی
به اهمیت حضور در شبکههای اجتماعی پی بردهاند .بااینحال ،آنچه مشخص است این
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است که آنها هنوز هدف خود را برای فعالیت در این فضا مشخص نکردهاند .فعالیت
آنها در شبکههای اجتماعی مقطعی است و استراتژیهای بلندمدتی برای این امر تعریف
نکردهاند .البته این نکته نیز شایان ذکر است که صفحات اجتماعی بانکهای ایرانی نشان
اعتبار ندارند و بعضاً در شبکههای اجتماعی گوناگون صفحات جعلی با عنوان بانکهای
مختلف به تعداد زیادی موجود است.

محدودیتها و پيشنهادها
سیاستگذاران ،بازاریابان ،مدیران روابط عمومی و تبلیغات ،کسبوکارها ،بانکها،
کانونها و مؤسسات تبلیغاتی ،شرکتها و مؤسسات ،سازمانها و نهادها ،دانشگاهها و
مراکز علمی-پژوهشی ،شخصیتها و افراد ،دانشجویان و دانشپژوهان ،عالقهمندان به
حوزه بازاریابی شبکههای اجتماعی و بانکداری کاربران نتایج این تحقیق میباشند .عالوه
بر این ،مدیران بانکهای داخلی میتوانند با بهرهگیری از نتایج این پژوهش ،به انواع و
میزان محتواهای تولیدشده در شبکههای اجتماعی توسط بانکهای برتر مورد مطالعه ،پی
برده و از آن بهعنوان الگویی برای فعالیت و تولید محتوا در شبکههای اجتماعی استفاده
نمایند.
طبق نتایج تحقیق حاضر ،بیشترین توجه بانکهای مورد مطالعه در قسمت اطالعات
بانک بر ارائه مأموریت/اهداف بانک متمرکز است .ازاینرو پیشنهاد میگردد بانکها در
قسمت بیوگرافی صفحه اجتماعی خویش بر مأموریت/اهدافشان تمرکز نمایند .بانکهای
مطالعه شده ،در پستهای مرتبط با محصوالت و خدمات بانک ،بیشترین تمرکزشان بر
محصول افزوده است ،بدین روی پیشنهاد میگردد بانکها محصوالت و خدمات خویش
را با سبک محصول افزوده معرفی نماید .عالوه بر این ،بیشترین تمرکز بانکها در انتشار
هویت سازمانی بر تصویر شرکت متمرکز است ،ازاینجهت پیشنهاد میگردد بانکها
تمرکز خویش را بر ارائه تصویر شرکت در صفحات اجتماعی قرار دهند .از میان
رویدادهای گوناگون ،بیشترین توجه بانکهای بررسیشده معطوف به همایش و کنفرانس
است .بهاینترتیب ،پیشنهاد میگردد بانکها تصاویر و گزارش همایشها و کنفرانسهای
برگزارشده یا شرکت نموده را در صفحات اجتماعی در قالب رویداد منتشر نمایند .در
پستهای دارای ویدیو ،ویدیوها با سبک موسیقایی در مرکز توجهات قرار دارند،
بدینجهت پیشنهاد میگردد بانکها تمرکز خویش را در تولید و انتشار ویدیوهایی با
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سبک موسیقایی قرار دهند .عالوه بر این ،عکسهایی با سبک شیوه زندگی بیشتر مورد
توجه بانکهای بررسیشده قرار داشت ،بدین ترتیب پیشنهاد میگردد بانکها تمرکز خود
را بر تهیه و انتشار عکسهایی با مضمون شیوه زندگی قرار دهند؛ به این شکل که با
دریافت خدمات بانک مشتریان میتوانند وارد سبک زندگی خاصی (مثالً هوشمندانه)
شوند .بیشترین میزان پشتیبانی مشتری توسط بانکهای بررسیشده مبتنی بر پشتیبانی
اطالعاتی است ،در این راستا ،پیشنهاد میگردد بانکها نیز تمرکز خود را بیشتر بر پشتیبانی
اطالعاتی مشتری متمرکز سازند .عالوه بر این ،شعار تبلیغاتی بانک میتواند در قسمت
بیوگرافی صفحه اجتماعی ذکرشده یا در پستهای مختلف به آن اشاره شود .همچنین این
شعار میتواند در قالب یک هشتک در ذیل تمامی پستها درج گردد .بر این اساس،
تمرکز بیشتر بانکهای مورد بررسی بر ارائه شعار تبلیغاتی با سبک صمیمی /محاورهای/
موزون /شاعرانه بوده است .بدین ترتیب پیشنهاد میگردد بانکها ،شعار تبلیغاتی خویش را
با سبک صمیمی /محاورهای /موزون /شاعرانه در صفحات اجتماعی خویش منتشر سازند.
در میان بانکهای بررسیشده مشخص گردید که اکثریت آنها دارای باالتر از 500٫000
الیک در پستهای خویش بودند .این امر نشاندهنده تمرکز آنها بر بازاریابی و
بهینهسازی شبکههای اجتماعی است .پیشنهاد میگردد بانکها با استفاده از پیشنهادهایی
که در بخش قبل به آنها اشاره گردید ،تعداد الیکهای پستهای خویش در صفحات
اجتماعی متعلق به بانک را به سطح باالتر از  500٫000الیک برسانند .عالوه بر این مشخص
گردید بیشتر بانکهای مورد بررسی بیش از یک پست در طول روز منتشر میکنند ،بدین
ترتیب پیشنهاد میگردد بانکها تالش خود را به انتشار بیش از یک پست در روز متمرکز
نماید .تمرکز اکثریت بانکهای مورد مطالعه بر انتشار اطالعات مربوط به کمپینها در
قالب آلبوم است؛ بنابراین پیشنهاد میگردد بانکها بر انتشار اطالعات مرتبط با کمپینهای
خویش در صفحات اجتماعی در قالب آلبوم تمرکز نمایند .عالوه بر این ،بیشترین توجه
بانکها به انتشار پست درباره دو حوزه ورزش و محیط زیست در صفحات اجتماعی است.
با عنایت به این مهم ،پیشنهاد میگردد بانکها پستهایی با مضمون ورزش و محیط زیست
را در قالب موضوعات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت در صفحات اجتماعی خویش
منتشر سازند .اکثریت بانکهای مورد مطالعه بر ارائه پیام بازاریابی با سبک خدمات تمرکز
دارند ،به این جهت پیشنهاد میگردد بانکها پیامهای بازاریابی خود را به شکل خدمات
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در صفحات اجتماعی گوناگون خویش منتشر سازند .عالوه بر این ،اکثریت بانکهای
بررسیشده در راستای انتشار اطالعات ،اطالعیههای خبری را منتشر میکنند ،با این تفاسیر
پیشنهاد میگردد بانکها در جهت انتشار اطالعات ،اطالعیههای خبری را منتشر سازند .در
حوزه اجتماع سازی اکثریت بانکهای بررسیشده بر اجتماع سازی با استفاده از مسئولیت
اجتماعی و اطالعات و مشاوره عمومی تمرکز نمودهاند ،بدین روی پیشنهاد میگردد
بانکها در راستای اجتماع سازی بر مسئولیت اجتماعی خویش و ارائه اطالعات و مشاوره
عمومی در صفحات اجتماعی بانک تمرکز نمایند.
در پژوهش حاضر  54صفحه اجتماعی متعلق به  14بانک که  12بانک خارجی و 2
بانک داخلی بودهاند ،در چهار شبکه اجتماعی ،مورد تجزیهوتحلیل محتوای کمی و کیفی
قرار گرفت .پژوهشگران آینده میتوانند بانکها و شبکههای اجتماعی بیشتری را در این
زمینه مورد تجزیهوتحلیل قرار دهند .همچنین در سالهای آتی با بیشتر شدن فعالیت
بانکهای ایرانی در شبکههای اجتماعی ،میتوان بانکهای ایرانی بیشتری را نیز مورد
تجزیهوتحلیل قرار داد .همچنین پژوهشگران در صورت توسعه شبکههای اجتماعی ایرانی
میتوانند این تجزیهوتحلیل را در بستر آن شبکهها انجام دهند.
نکته قابلذکر دیگر برای پژوهشهای آینده استفاده از سایر روشهای تحقیق است.
روش وبکاوی برای تجزیهوتحلیل محتوای صفحات اجتماعی بانکها و محتوای
تولیدشده توسط کاربران آنها نیز یکی از روشهای بسیار مفید برای انجام این پژوهش
است .در این پژوهش ،محتوای صفحات اجتماعی از سمت بانکها مورد بررسی قرار
گرفت .حالآنکه میتوان با مراجعه به مخاطبان و کاربران این صفحات و مصاحبه با آنها
یا دریافت اطالعات از طریق پرسشنامه بینشهای جدیدی در این رابطه کسب نمود.
همچنین مصاحبه با کارشناسان روابط عمومی بانکها نیز برای شناسایی چالشهای پیش
روی بانکها و همچنین راهحلهای مد نظر آنها بهعنوان خبرگان این حوزه حائز اهمیت
است.
با توجه به مدل مفهومی و یافتههای تحقیق چند موضوع پژوهشی برای محققان آتی به
شرح ذیل پیشنهاد میشود« :بررسی تأثیر فعالیتهای بانکها در شبکههای اجتماعی بر
عملکرد مالی بانکها»« ،بررسی تأثیر فعالیتهای بانکها در شبکههای اجتماعی بر افزایش
مشتریان بانک»« ،شناسایی ساختار مناسب شبکه اجتماعی متناسب با فعالیتهای حوزه
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بانکداری»« ،پیشبینی تأثیر تجارت اجتماعی بر فعالیتهای بانکها»« ،شناسایی مدل
بانکداری مبتنی بر شبکههای اجتماعی»« ،چالشهای پیش روی بانکها جهت فعالیت در
شبکههای اجتماعی»« ،شناسایی مدل بازاریابی شبکههای اجتماعی متناسب با صنعت
بانکداری خرد»« ،فرصتهای پیش روی بانکها در عرصه شبکههای اجتماعی»« ،شناسایی
گروه مشتریان هدف مناسب بانکها در شبکههای اجتماعی»« ،بانکداری چندکاناله؛
فرصتها و چالشها»« ،تأثیر شبکههای اجتماعی بر فعالیتهای داخلی بانک»« ،بهکارگیری
شبکههای اجتماعی بهعنوان ابزار ارتباطی داخلی بانکها»« ،تأثیر تفکر طراحی بر فعالیت
بانکها در شبکههای اجتماعی»« ،شناسایی نقشه راه فعالیت بانکها در شبکههای
اجتماعی»« ،بررسی تأثیر فعالیت بانکها در شبکههای مجازی بر وفاداری مشتریان»« ،تأثیر
روانشناسی رنگها بر دیدگاه کاربران صفحات اجتماعی بانکها».
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