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 چکیده
 افکار و تجربیات ها، دیدگاه نظرات، ها، پروفایل محتوا، اشتراك براي آن از مردم که است آنالین ابزارهاي توصیف اجتماعی رسانه

 یا و انتقال براي راهی اجتماعی هاي رسانه که است این در اجتماعی هاي  شبکه با اجتماعی هاي رسانه اصلی تفاوت. کنند می استفاده
 منافع با مردم از هایی گروه. است تعامل عامل اجتماعی هاي شبکه که حالی در است؛  گسترده مخاطبان با اطالعات گذاري اشتراك

 سازي اجتماعی اجتماعی، رسانه. کنند می ایجاد رابطه اجتماعی هايشبکه هايسایت در که یکدیگر با وابسته مشابه، ذهن یا مشترك،
 به اجتماعی هاي رسانه نقش مقاله، این در. است سازمان یک هاي فلسفه و ها رویه فرآیند در انسانی عوامل کردن درگیر و سازمان یک

 بحث مورد اجتماعی بانکداري و الکترونیک بانکداري به ویژه نگاه با سازمانی ساختار بر مؤثر و بازاریابی در تأثیرگذار عاملی عنوان
 هاي بانک حضور از جداولی ارائه با و گردد می بیان اجتماعی هاي رسانه درون به هابانک نفوذ راه نقشه و ها مؤلفه. گیرد می قرار

 به جدید نسل با بانکی تعامالت بسترسازي در ها رسانه این نقش پیرامون بحث و پربازدید اجتماعی هاي رسانه هاي سایت در خارجی
 در ها بانک برند اهمیت و درآمد افزایش جدید، نسل اعتماد کسب ها، هزینه کاهش همچون عواملی به وفادار، مشتریانی ایجاد منظور
  .شود می پرداخته مذکور هاي رسانه
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  مقدمه
 زندگی در آن تبع به و فناوري حوزه در تغییرات درباره
 بسیار تغییرات رشد به رو آهنگ و سریع روند و ها انسان

 و سرعت همراه به فناوري پیشرفت. ایم شنیده و خوانده
 گریز و بشر حیات از ناپذیر جدایی بخشی تغییر، ضرباهنگ

 تهیه و خرید براي ها انسان روزگاري. است گشته افراد ناگزیر
 به صرفاً خود نیاز مورد خدمات همچنین و لوازم مایحتاج،

. کردند می تکیه» مردم حرف« عبارتی به و دیگران هاي گفته
 قالب در خود اشکال ترین ابتدایی از ها رسانه رفته رفته

 و سینما هاي سالن آن پی در و رادیو سپس ها، روزنامه نخستین
 براي آگهی ارسال و ها پیام انتقال محمل تلویزیون هاي گیرنده
 سر به اي دوره در اکنون. شدند خدمات و لوازم فروش

 چه ها رسانه« به تبدیل» گویند می چه مردم« که بریم می
 به خود مایحتاج خرید براي مردم. است شده» گویند می

 درباره کامل اطالعات کسب با و مراجعه وب هاي پایگاه
 و بحث امکان همزمان نظر مورد خدمات یا و محصول

 را محصول درباره ایشان نظرات و کاربران سایر با وگو گفت
 ایجاد براي ابزار این ترین مهم از یکی. دارند می دریافت نیز

 هاي رسانه قدرت. باشند می اجتماعی هاي رسانه بستري چنین
 عنوان هیچ به را بشریت زندگی از برهه این در اجتماعی

 هر همچون نیز اجتماعی هاي رسانه. گرفت نادیده توان نمی
. دارند تهدید و فرصت ضعف، قوت، نقاط دیگري پدیده
 عاملی به اجتماعی هاي  رسانه تهدیدات بر صرف اتکاي لیکن

  .است شده آنها شگرف قدرت کارگیري به پیرامون بازدارنده
 جوامع زندگی وجوه کلیه بر اجتماعی هاي رسانه امروزه
 تأثیر تعامالتی و ارتباطی اقتصادي، سیاسی، از اعم بشري

 کشورها از بسیاري در اجتماعی هاي رسانه. دارند چشمگیر
 فرا که هایی سازمان. اند شده سازمانی ساختار در تغییر باعث
 مزایاي به خوبی به کنند استفاده ابزار این از چگونه اند گرفته

 نیز را موضوع این از خود استفاده اکنون هم و بوده واقف آن
 اجتماعی، هاي  رسانه مفهوم از استفاده هنگام به لیکن. برند می

 هاي آسیب و اجتماعی هاي شبکه همچون دیگري مفاهیم
 القاي ضمن که شود می متبادر ذهن به آنها بالفعل و بالقوه

 و آورده پدید را نگري منفی نوعی بدبینانه، نگاهی
 رو روبه بزرگ موانع با را کارآمد ابزار این کارگیري به

  .سازد می

 1اجتماعی رسانه
 از استفاده بار نخستین براي که بود زمانی 2006 جوالي

 کریس 2. شد باب پیوسته سطحی در اجتماعی رسانه اصطالح
 اغلب 4گایدوایر گروه جهانی پژوهش مدیر و مؤسس 3شیپلی

 امروزي واژه از که شود می شناخته نفري اولین عنوان به
 و شیپلی. کرد استفاده کنیم، می درك ما که »اجتماعی رسانه«

 اجتماعی رسانه اصطالح دارند اعتقاد گایدوایر گروه
 است، گو و گفت براي آتی رویدادهاي کننده هدایت

 ویکی، نویسی، وبالگ در آن درباره بحث که رویدادي
 ها فروم با مرتبط هاي فناوري و اجتماعی شبکه

. شود می گرفته کار به مشارکتی هاي رسانه ي)ها گردهمایی(
 و 6ویلج آي گذارانبنیان از 5شارکی تینا توسط واژه این البته

 براي 1997 سال در 7کام دات سنتر بیبی کنونی رئیس
 و اینترنت، محتواي 8شده رانده جامعه از نوعی توصیف
 توصیف براي 1995 سال در 9بري دارل توسط همچنین

 سازيآسان باعث که اي چندرسانه افزاري نرم هاي سیستم
 گذاشته اشتراك 10فضا از ذهن تجربه و جامعه مشارکت

 افتاده،( رفت کار به نیز الکترونیک هاي رسانه توسط شده،
1388 :124.(  
 مردم که است آنالین ابزارهاي توصیف اجتماعی هاي رسانه

 ها، دیدگاه نظرات، ها، پروفایل محتوا، اشتراك براي آن از
 هاي رسانه این، بنابر کنند؛ می استفاده افکار و تجربیات
 آنالین متقابل هاي کنش و وگوها گفت کننده تسهیل اجتماعی

 ها، بالگ شامل ابزارها این. است مردم از هایی گروه بین
 ها، گذاري نشانه میکروبالگ، پادکست، پیام، تابلوهاي

  ).همان( هاست ویکی و ها شبکه
 عنوان به را اجتماعی هاي رسانه تعریف گران تحلیل از برخی
 آنها. اند کرده معرفی 2 وب با تعویض قابل اصطالح یک

 توضیح ،2 وب تعریف با اجتماعی هاي رسانه کنند می اذعان

                                                        
1. Social Media 
2. http://www.google.com 
/trends?q=%22social+media%22&ctab=0&geo=all&date=al
l&sort=0 
3. Chris Shipley 
4. Guide Wire 
5. Tina Sharkey 
6. I Village 
7. Baby Center.com 
8. Driven 
9. Darrell Berry 
10. Space 
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 هاي پایگاه آن در که است تعاملی هاي  سایت وب کنونی نسل
 شخصی، ارائه براي اس اس ار و 11اجاکس اي داده

  .است آمده وجود به وب تجربه و پذیر انعطاف
 عمق در 2 وب فناوري از استفاده با که هاییسایت وب 

 هاي طرح کردن وصل و جامعه گیري شکل تعامل، اجتماعی،
  .روند می کار به مشترك

 و ها رسانه اجتماعی، ابعاد که دارند تأکید دیگر اي عده
 کردن محدود براي و دهند می معنی یک اجتماعی هاي شبکه
 و اجتماعی هاي شبکه تعریف از اجتماعی هاي رسانه معنی
 12این لینکد و اسپیس ماي فیسبوك، مانند عمومی هاي شبکه

 هاي رسانه که دارند تأکید آنها حال عین در. اند کرده استفاده
  ).همان( کنند می دنبال نیز را ها طرح خاص اهداف اجتماعی

 هاي شبکه از مجزا تعریفی اجتماعی هاي رسانه حال این با
 تا گرفته پدیا ویکی در دانش مدیریت از و داشته اجتماعی
 در را 14یوتیوب در فیلم و 13فلیکر در عکس اشتراك

  . گیرند برمی
 رسانه که است استوار عقیده این بر 15سولیس برایان دیدگاه

 درك و شده تشکیل دموکراتیک محتوایی از اجتماعی
 ها رسانه این کاربري زیرا دارد، مردم نقش روند از درستی

 لحظه هر ها رسانه این محتواي بلکه نیست، اطالعات ارائه تنها
 و بخشی( گردد می تر تکمیل و تکمیل کاربران توسط

  ). 20: 1389 پیشنمازي،
 آیوي که عمومی روابط طرفه دو رویکرد به اجتماعی رسانه

 اجتماعی رسانه. دارد اشاره کرد، مطرح خود روزگار در 16لی
 پدیده این. است مردم مشارکت و مردم به دادن گوش درباره
 بردارد دست پیام ارسال از تا سازد می وادار را عمومی روابط

  ).4: 1393 باقریان،( بپردازد روابط برقراري به و
  

  الکترونیکی بازاریابی
 عنوان به وب از استفاده از است عبارت الکترونیکی بازاریابی

 فروشندگان و خریداران حالت این در فیزیکی؛ بازار یک
 وب محیط از خود تجاري هاي فعالیت راستاي در توانند می

                                                        
11. Ajax 
12. Linked In 
13. Flickr 
14. YouTube 
15. Brian Solis  
16. Ivy Lee 

 فر، گلچین و بختائی( کنند استفاده فیزیکی بازار یک مانند به
1388 :14 .(  

 و پویا هاي فایل انواع با صفحات از استفاده و 2 وب آغاز با
 الکترونیکی بازاریابی اهمیت ایستا، صفحات جاي به متحرك

  .شود می حس پیش از بیش
 اجتماعی هاي رسانه از استفاده که بحث موضوع به توجه با

 را ها رسانه این اینکه به نظر و است بانکی خدمات ارائه براي
 مجازي بانکداري تعریف به یافت، توان می مجازي فضاي در
  .پردازیم می
  

  مجازي بانکداري
 براي امکاناتی کردن فراهم از است عبارت مجازي بانکداري

 در حضور به نیاز بدون بتوانند آن از استفاده با که مشتریان
 ارتباطی هاي کانال طریق از روز شبانه ساعات تمام در و بانک
 بانکداري. دهند انجام را خود بانکی عملیات اطمینان با ایمن،

 در الکترونیکی خدمات اصلی ارکان از یکی الکترونیکی
 17.است الکترونیکی دولت کالن معماري

  
  الکترونیکی بانکداري

 در که شده ارائه مختلفی تعاریف الکترونیکی بانکداري براي
  :شود می اشاره مختصر صورت به مورد چند به ذیل
 خدمات ارائه از است عبارت الکترونیکی بانکداري :الف

 قابل عمومی اي رایانه بانکی شبکه یک طریق از بانکی
 .است برخوردار باالیی امنیت از که دسترس

 یک از بیشتر سرویس، ارائه براي بانکداري از خاصی نوع: ب
 شامل سرویس این که کنند می استفاده الکترونیکی محیط
 وجه، انتقال پرداخت، و دریافت از اعم بانکی خدمات تمامی

  .باشد می...  و امضا تأیید
 بانکداري از اي شیوه الکترونیکی بانکداري تعریف این در: ج

 با و بانک در فیزیکی حضور بدون مشتري آن در که است
 برخوردار بانکی خدمات از بتواند ایمن هاي واسطه از استفاده

 و ها شبکه پیشرفته تکنولوژي از استفاده عبارتی به شود،
 این. بانکداري سیستم در) پول( منابع انتقال جهت مخابرات

 سطح که دهد می مشتري به را امکان این بانکداري از نوع

                                                        
17. http://bankdarimajazi.mihanblog.com 
/extrapage/article101 
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 اي شیوه به را اطالعات و وجوه انتقال و نقل از اي گسترده
 .دهد انجام عامل بانک سایت وب طریق از و الکترونیکی

 بگوییم توانیم می باال، تعاریف از تر جامع تعریف در
 در الکترونیکی وسایل از استفاده الکترونیکی، بانکداري

  18.است بانکی خدمات و محصوالت عرضه
  

 و ساختار: ها سازمان بر اجتماعی هاي رسانه تأثیر
  سازمانی رفتار

 مشتریان، نیازهاي پایه بر اغلب ها سازمان ساختار
 و فناوري تغییرات و کشور سیاسی و قانونی هاي محدودیت

 هنگامی. است شده گذارده بنا خود محیط بر مؤثر اقتصادي
 شدند، مطرح اجتماعی هاي رسانه بار نخستین براي که

 براي ابزاري عنوان به آنها درباره تفکر به اغلب ها سازمان
. شدند مشغول خود محصوالت بازاریابی و مشتریان با ارتباط

 اجتماعی هاي رسانه شگرف تأثیر انتظار هرگز ها سازمان این
  .نداشتند را خود درونی ساختار بر

 و کارکنان امروزي، مدرن جهان سازمانی رفتار در
 که دارند تأثیر سازمان ساختار بر میزان همان به کنندگان تأمین

 این آنکه حال داشتند؛ گذشته هاي زمان در رقبا و مشتریان
 هاي سال در سازمان کالسیک نظریه. نبود مطرح قبالً موضوع

 نظریه با آنکه تا یافت تکامل و رشد میالدي بیستم قرن اولیه
 نظریه ،1917 سال در 19تیلور فردریک علمی مدیریت

 مدیریت نظریه و 1947 سال در 20وبر ماکس بوروکراسی
 تمرکز. یافت توسعه 1931 سال در 21رایلی و مونی اجرایی

 مدیریت هاي روش و سازمانی اهداف بر نظریات این اصلی
 و کارگران کارگیري به و کنترل طریق از تعادل حفظ براي

 در تولید ارتقاي براي ابتدا در دیدگاه این هرچند. بود محیط
 و انگیزه تشریح در آن هاي کاستی بود، موفق صنعتی عصر
 به دستیابی جهت وظیفه عنوان به کار انجام براي افراد رفتار

  . گشت مشهود اقتصادي پاداش
 مورد براي اقتضایی نظریه میالدي 1960 دهه اواسط در سپس

 بیشتر چه هر که کالسیک سازمان ناکامی دادن قرار خطاب
. یافت توسعه و بسط گشت، می پدیدار سبک صنایع در

                                                        
18. http://banki.ir/ads/2754-bank-dari 
19. Fredrick Taylor 
20. Max Weber 
21. Mooney and Reiley 

 اي پدیده عنوان به تعارض به اقتضایی پردازان نظریه
 نظریات طبق بر. نگریستند مدیریت قابل اما ناپذیر اجتناب
 ایاالت معظم شرکت چهار مطالعه به که) 1962( 22چندلر
 تغییرات با سازگاري منظور به ها سازمان پرداخت، متحده

 در. کنند می عمل خطی و متوالی منطقی، اشکال به محیطی
 با سازگاري در مدیریت توانایی نقش اثربخشی، نظریه، این

  .کرد می ایفا را محیطی تغییرات
 23روزنزویگ و کاست مطالعات که اخیر هاي سال همین تا
 ها سیستم نظریه از که) 1981( 24اسکات آر دبلیو و) 1972(

 عنوان به سازمان اجزاي تشریح براي اي وسیله عنوان به
 را دیگري یکی، در تغییر که یکدیگر با تعامل در هایی بخش
 پرداخته سازمانی درون تغییرات از وجه این به سازد، می متأثر
 گرفته نظر در باز هاي سیستم عنوان به ها سازمان. بود نشده

 پویاي موقعیت و محیط با تعامل حال در دائماً که شوند می
 دیدگاه این. اند محیط تغییرات با سازگاري براي موقت تعادل
 پدید را وضعیتی چنان دائمی تغییرات که است معنی بدان
 در محیط با آن دائمی تعامل و سازمان پویایی که آورند می

 موقت هاي تعادل ایجاد به تنها محیطی گسترده تغییرات مقابل
 و تعامل تغییرات، به نیاز تعادل حفظ براي و شوند می منجر

  .است سازمان بیشتر پویایی
 در موفق هاي سازمان که اند داده نشان مطالعات که حالی در

 هستند، محیط به پاسخ در 25سیال جریان دائمی وضعیت
 هاي رسانه هاي فناوري به کماکان ها شرکت از بسیاري

 و خود محصوالت بازاریابی براي راهی عنوان به اجتماعی
 به را اجتماعی هاي رسانه آنها. نگرند می رقبا از یابی اطالع
 از خارج و سازمانی فرهنگ و ساختار از مجزا ماهیتی عنوان
 با موضوع این البته. اند گرفته نظر در شرکت آتش هاي دیواره
 سال در اجتماعی هاي رسانه هاي فناوري آغاز گرفتن درنظر
 دوستان خانواده، اعضاي ارتباط براي ابزاري عنوان به 2000

 سوي از. است درك قابل خود، مجازي مربیان با افراد یا
. داشتند حذر بر تعامالت گونه این از را خود ها سازمان دیگر،

 که بود 26توئیتر کار به آغاز هنگام به 2006 سال همین تا

                                                        
22. Chandler  
23. Kast and Rosenzweig 
24. W.R.Scott 
25. Flux 
26. Twitter 
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 پرداختن براي را اجتماعی هاي رسانه هاي فناوري ها، شرکت
  ).2010برخط، مدارس( گرفتند نظر در خود مشتریان به

 محتوا، تولید هزینه شدت به اجتماعی هاي رسانه هاي فناوري
 ها سازمان. اند داده کاهش را محتوا کشف هاي روش و توزیع

 اقتصادي و ساده شکلی به آنالین حضور ایجاد به قادر افراد و
 را اي گسترده 27کنندگان دنبال تواند می حضور این. اند گشته
 اشتراك به اطالعات و ایجادي محتواي به عالقه بر مبتنی

 رویاي) آنالین( برخط جامعه یک. نماید خلق شده گذارده
 که است اجتماعی هاي رسانه عرصه در کاري و کسب هر

 فراهم را پایین نسبتاً هاي هزینه و مشتري به آنی دسترسی
  . آورد می
 و ویکی بالگز، این، لینکد یوتیوب، فیسبوك، ،2008 سال در

 هاي تیم با ـ اجتماعی هاي رسانه بسترهاي از اي نمونه ـ توئیتر
 نشر براي محبوب ابزاري به تبدیل خود شرکتی بازاریابی

 سنتی کالم. شدند خدمات و محصوالت پیرامون اخبار
 گردید، 29»رایانه حرف« به تبدیل بازاریابی در 28»مردم حرف«

 خبر شیوع توصیف براي که دیجیتال بازاریابی در اصطالحی
 استفاده وب صفحات در خدمات و محصوالت ارتقاي

 »رسانه حرف« یا »رایانه حرف« دیگر، عبارت به. گردد می
 فضایی در مردم خود توسط و شده مردم حرف جایگزین

 خدمات و محصوالت اخبار مجدد بازنشر موجب مجازي
 ها شرکت 30.کند می گل آن خبر اصطالحاً، و گردیده
 که است قدرتمند اي واسطه اجتماعی رسانه که اند دریافته

 از رسانه این قدرت. دهد می تغییر را جهان ارتباطات نحوه
 اطالعات آنی اشتراك که گیرد می نشأت 31انبوه منابع جوامع

 حال، این با. سازد می میسر را مرتبط عالیق با مردم میان
 ساختار بر برخط جوامع تأثیر از اغلب ها سازمان از بسیاري
  . شوند می شوکه خود سازمان درونی
 هاي رسانه عرصه در اطالعات سفر سرعت در ریشه تغییر،

 از خارج اطالعات محیط موارد، اغلب در. دارد اجتماعی
. کند می تغییر داخل اطالعات محیط از تر سریع بسیار سازمان

 اطالعات توانند می کارکنان و بالقوه مشتریان شرکا، مشتریان،
 اي گونه به بگذارند؛ اشتراك به و یافته دست نموده، پیدا را

                                                        
27. Followers 
28. Word of Mouth 
29. Word of Mouse 
30. Goes Viral 
31. Crowd-Sourced Communities 

 این سازمان مشی خط و فرهنگ امنیت، زیرساخت، که
 دشواري بسیار روزگار ها سازمان. دارد می باز را دسترسی

 یا به پاسخگویی در تفاوتی بی جایگاه در خود حفظ براي
 انتقال سرعت. دارند جدید هاي محیط این از بردن سود

 و دسترسی و باال بسیار اجتماعی هاي رسانه طریق از اطالعات
 میسر نیز کارمندان و رقبا مشتریان، براي اطالعات اشتراك

 تصمیم که هستند ها سازمان این فضایی چنین در. است
 عبور گریزناپذیر تغییر این کنار از تفاوتی بی با تا گیرند می

  .بسازند فرصت یک چالش این از یا کنند
 نظر در مسئله این نمودن لحاظ با باید را اطالعات مسیر

 را بازاریابی بخش یک نقش فقط دیگر سازمان که گرفت
 و همکاران مشتریان، با آنالین شکل به کارکنان. ندارد
 با متعدد اجتماعی هاي شبکه طریق از که کنندگان تأمین

 تجربیات، آنها. کنند می صحبت اند، شده دوست یکدیگر
 مدیریت و سازمان خود، مشاغل بر ناظر انتظارات و احساسات

 کننده تأمین و مشتري کارمند، هر. گذارند می اشتراك به را
 سازمان عمل و کارکرد چگونگی از بازتابی به تبدیل

 طلب مردم به اتکا براي شرکت آنچه از قدرت. گردد می
 درباره کنندگان تأمین و مشتریان کارمندان، آنچه به نماید می

  .است شده منتقل ـ بد یا خوب ـ گویند می خود شرکت
 سازمان سطوح کلیه بر چشمگیري شکل به قدرت انتقال این

 با خویشتن دهندگان مطابقت نخستین. است گذاشته تأثیر
 تأثیر و پذیرفته را قدرت مکان تغییر این اجتماعی هاي رسانه
 از بارز مثالی. اند کرده مهار خود نفع به را اجتماعی هاي رسانه

 و ها شکایت به پاسخ براي را خود کارکنان که سازمانی
 تجهیز و تقویت اجتماعی هاي رسانه طریق از مشتریان نظرات
 سال در. است 32وست ساوث هواپیمایی شرکت نموده،
 مسافري از وست ساوث هواپیمایی شرکت خلبان یک ،2010

 یک« مشی خط براساس تا کرد درخواست وزن سنگین
 دانست نمی اصالً او. کند ترك را هواپیما شرکت، »صندلی

 با معروف کارگردان بازیگرو نویسنده، مسافر، این که
 آقاي. است اجتماعی هاي رسانه در کننده دنبال ها میلیون
 اجتماعی هاي رسانه از معروف، مسافر همان اسمیت، کوین
 ساعت 8 طی تنها. گرفت بهره خود عصبانیت بیان براي

 یکایک و او به وست ساوث هواپیمایی شرکت
                                                        
32. Southwest Airlines 
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 مذکور حادثه با مرتبط جوابیه یک ارائه با کنندگانش دنبال
 عذرخواهی همه از شرکت مشی خط توضیح با و داد پاسخ
 گذارد، نمایش به وست ساوث هواپیمایی شرکت آنچه. کرد

 نزدیک ارتباط در خود مشتریان با را خود که بود سازمانی
 دار خدشه از ترس بر مبتنی که تعارضی از و دهد می قرار

 به عوض در. کند نمی شرمساري احساس است، شهرت شدن
 دارد روشنی و شفاف مشی خط که گردد می نائل افتخار این

 و مشتریان احترام طریق بدین و پذیرد می را خود اشتباهات و
  ).33،2010سیلورستاین( کند می کسب را کارکنان
 اجتماعی هاي رسانه با تعامل نتایج ترین اصلی از یکی شفافیت

 کدام بگیرند تصمیم توانند نمی دیگر ها سازمان. است
 در نه، را کدام و بگذارند اشتراك به مردم با را اطالعات

 طریق از را سازمان از خود خروج راه اطالعات موارد اغلب
 امتیاز. کند می پیدا کنندگان تأمین یا مشتریان کارکنان،

 اجتماعی هاي رسانه در اطالعات نشر سرعت و شدن گیر همه
 34»چهره دو« توانند نمی دیگر ها شرکت که هستند دالیلی

 یک برند جامعه با مرتبط هاي ناکامی و ها موفقیت. باشند
 و گزارش گیر همه شکلی به ساعت چند طی اگر شرکت،

. پذیرد می انجام روز چند تنها طی حتم طور به نشود، پخش
 تا شوند می مجبور ها سازمان که است قرار این از خوب خبر

 دهند، قرار توجه مورد اصالحی هاي طرح با را خود مشکالت
 شهرت و مشتریان دادن دست از خطر با صورت این غیر در

  . شد خواهند مواجه مربوطه صنعت در خود
 بر اجتماعی هاي رسانه تأثیر مدیران و رهبران که همچنان
 بر را آنها تأثیر نیز کارکنان یابند، می در را خود هاي سازمان

 کارکنان درصد هشت ،2009 سال در. گیرند می فرا خود کار
 هاي پایگاه در نامناسب هاي کامنت دادن قرار خاطر به

 ،35ماشابل( شدند اخراج خود کار محل از اجتماعی هاي رسانه
 که اند مطلب این فراگیري مشغول همچنان کارکنان). 2009

 در آنچه و هستند خویش سازمان از ناپذیر تفکیک بخشی آنها
 کماکان دهند، می انجام یا گویند می خود کار محل از خارج

 .دارد بازتاب شان متبوعه سازمان بر
. است اهمیت حائز اجتماعی هاي رسانه با ها سازمان تعامل

 در رقابت بلکه است، مشهود بسیار رفته دست از فرصت تنها نه
                                                        
33. Silverstein 
34. Two Faced 
35. Mashable 

 عبارت به. است مشتري توسط اکتسابی شانس هر با تعامل
 به دستیابی براي خود هاي شانس تک تک از مشتریان دیگر،

 هاي رسانه از گیري بهره واسطه به بهتر محصوالت و خدمات
 فضایی چنین در رقابت طبیعتاً و کنند می استفاده اجتماعی

 مغبون بستر، این به تفاوت بی هاي سازمان و دشوار بسیار
 خود تعامل تا بگیرند تصمیم شاید ها سازمان برخی. شوند می

 کنند خود بازاریابی بخش به معطوف را اجتماعی هاي رسانه با
. نمایند مسدود را داخلی اجتماعی هاي سایت تمامی همزمان و

 قادر کماکان کارکنان که چرا است؛ اشتباه تصمیم یک این
. هستند خود همراه هاي تلفن طریق از ها سایت به دسترسی به

 شده سازمان از اي چهره به تبدیل منفرد شکلی به کارمند هر
 دلیل به همچنین،. پردازد می آن هاي ارزش بازتاب به که

 تسلط سیستم یک از برخورداري اطالعات، گردش سرعت
 به پاسخ و تعامل بتواند مدیریت آن طی که مرکزي

 غیرواقعی بسیار کند، کنترل را اجتماعی هاي رسانه هاي پایگاه
  .رسد می نظر به

 و سازمان براي قواعدي تنظیم اي شبهه و شک هیچ بدون البته
 هاي رسانه میان از طریق طی چگونگی درك براي کارکنان
 براي کلنجار در بسیاري. رسد می نظر به ضروري اجتماعی

 اجتماعی هاي رسانه ابزار و پرسنل میان مرزهاي درك
 مالکیت موضوعات ترین اصلی از یکی. هستند ها شرکت

 را پستی کارمند، یک که هنگامی. است وب فضاي در محتوا
 را آن توان می دهد، می قرار شرکت اجتماعی سایت در

 مشخص آنکه حال. گرفت نظر در شرکت به متعلق محتواي
 هاي سایت در را محتوایی کارمندان که هنگامی نیست

 شرکت به مربوط اطالعات کنند، می پست خود شخصی
 قالب در شرکت و کارمند میان مرزي خط این. باشد

 شکلی به. شود می ابهام دچار مالکیت و دارابی اصطالحات
 سایت در شرکت مسئولین از یکی که هنگامی مشابه،

 خود کنندگان دنبال با محتوا یک ساخت به آن اجتماعی
 جامعه این مالک کسی چه که شود نمی مشخص پردازد، می

 ارتقاي و ساخت اجتماعی رسانه کارکرد روي هر به است،
  .هاست رابطه

 وادار را ها سازمان کار، و کسب و فناوري محیط امروزه
. بپردازند خود رفتار و فرآیندها بازساختار به تا سازند می

. است کار و کسب انجام جدید بستر اجتماعی، بازرگانی
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 براي تغییر گرفتن آغوش در نیازمند مدیریت و رهبري
 اجتماعی، هاي رسانه در عملکرد بهترین براي. است موفقیت

 و کارکنان راهنمایی براي جدید هاي مشی خط به نیاز
 براي ضرورت یک ها، بخش میان همکاري. است مدیریت

 با تعامل از جستن سود و اجتماعی هاي رسانه قدرت مهار
 را سازمان یک براي گذاري سرمایه بهترین. است مشتري

 به هنگام به پاسخ براي کارکنان و مدیران آموزش توان می
 براي راه تنها این. دانست مشتریان هاي درخواست و ها پرسش

 ها فرصت از برداري پرده و اجتماعی بازرگانی قدرت مهار
 دیجیتال عصر در شکوفایی منظور به سازمان به کمک براي
   36.است

 سمت به توان می اجتماعی هاي رسانه از گیري بهره با
 کار و کسب و اجتماعی تجارت اجتماعی، بازرگانی
 کنترل و ها رسانه این قدرت مهار با و رفت اجتماعی

 نمود اتخاذ را سیاستی آموزش، طریق از آن بالقوه هاي آسیب
 با اي لحظه تعامل براي ها رسانه این از استفاده نهایت تا

 شمولیت است اهمیت حائز آنچه. آورد عمل به را مشتریان
 حتی و بودن ارزان و بودن لحظه به ها، رسانه این گسترده
 جدید نسل براي که است فضایی در حضور بودن رایگان

 کار و کسب و تجارت توان می که حال. است ملموس بسیار
 اجتماعی بانکداري درباره چرا داد، قرار نظر مد را اجتماعی
 و بانکداري اصطالحات ادغام با نیاوریم؟ میان به صحبت

 گام اجتماعی بانکداري سوي به توان می اجتماعی هاي رسانه
  .برداشت

  
  37اجتماعی بانکداري

 طبق است، اقتصادي بیداري معناي به اجتماعی بانکداري
 اجتماعی بانکداري اجتماعی، بانکداري مؤسسه تعریف
 به بانکداري و مالی خدمات آوردن فراهم از است عبارت
 شود، آنها کالن اهداف تعقیب به منجر نتیجتاً که طوري

 حال در توسعه جهت بالقوه اشخاص تمام بین مثبت همکاري
  38.آینده و

 در موجود نیازهاي تأمین بر تمرکز اجتماعی، بانکداري در

                                                        
36. http://www.rashaproctor.com/2011/03/social-media-
impact-on-organizations-structure-and-behavior/ 
37. Social Banking  
38. www.Social-banking.org 

 طور به که حالی در است، واقعی اجتماعی و اقتصادي شرایط
 ثبات و جغرافیایی فرهنگی، اجتماعی، شرایط همزمان،
  . شوند گرفته نظر در اقتصادي

 تا شدند آن بر سنتی هاي بانک برخالف اجتماعی، هاي بانک
 برابري و استاندارد حد به را مزیت و محیط مردم، محور سه

  . نمایند نمی تمرکز مزیت، بر صرفاً و برسانند
 و بانک متوجه ضرري تا کرد عمل بینانه واقع باید: مزیت 

  .نگردد اقتصادي نظام
 منابع کارانه محافظه و بادوام مدیریت: محیط. 

 جامعه در توازن پیشبرد و برتر اجتماعی داشتن: مردم. 
 

  اجتماعی بانکداري سمت به ها بانک حرکت دالیل
 برند گسترش .1

 ها هزینه کاهش .2

 ها نوآوري توسعه و خلق .3
 درآمد افزایش .4

 مشتریان به سریع دسترسی .5
 اعتمادسازي .6
 مجازي فضاي در جدید نسل با ارتباط برقراري .7

  
 هاي رسانه در نفوذ جهت کلیدي هاي مؤلفه

  اجتماعی
 کارمندان از روشنی ارزیابی که دارند نیاز ها بانک: ظرفیت

 رسانه هاي فعالیت نظارت و اجرا براي نیاز مورد منابع سایر و
 یابی مکان در تواند می امر این .باشند داشته خود اجتماعی

  . کند کمک اولیه هاي فعالیت روان اجراي جهت منابع روشن
  

 توسط اجتماعی رسانه از استفاده که آنجایی از: پشتیبانی
 ممکن ها بانک برخی و است تولد مرحله در مالی مؤسسات

 بتوانند تا دهند انجام را ها فعالیت چگونه اینکه در است
 نیاز بدین بگذارند، سر پشت موفقیت با را اولیه هاي فعالیت

 آمیز موفقیت اجراي براي نیاز مورد خارجی تخصص تا دارند
  . دهند قرار ارزیابی مورد را اولیه هاي فعالیت گسترش و
  

 نیاز مورد فناوري هاي نیازمندي از ارزیابی یک: فناوري
 تکمیل جهت تواند می امر این. باشد می الزم اجرا براي
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 هاي داده و سیستم سازي یکپارچه و بانک اولیه هاي فعالیت
 یکپارچه عملیات از اطمینان جهت جدید سیستم با موجود
  . نماید کمک

  
 اجتماعی رسانه اینکه به توجه با): ریسک( خطرپذیري

 و دهد می قرار اختیار در تنظیم قابل غیر ماهیتی و باز فضایی
 خطرپذیري ارزیابی باید می مشتري، حساس اطالعات به نظر

 ساخت در تواند می مسئله این. پذیرد انجام تفصیلی صورت به
  . باشد رسان یاري کنترلی، و نظارت هاي مکانیسم

  
 وسیع سطحی در و حساس هایی داده که آنجایی از: ها داده

 از شخصی اطالعات یعنی،( گیرد می قرار دسترس در

 نیاز ها بانک ،)اجتماعی رسانه بسترهاي و داخلی هاي سیستم
 به تا کنند تعریف را خود هاي نیازمندي روشنی به تا دارند
 در تواند می که بینشی و کرد نفوذ ها داده در بتوان مؤثر طور

 به را باشد مؤثر آنها تحویل و خدمات محصوالت، بهبود
  . بیاورند دست

  
 براي اجتماعی رسانه اینکه دلیل به): صالحیت( شایستگی
 ها بانک گردد، می محسوب جدید اي مسئله مالی مؤسسات

 کارکنان مهارتی هاي نیازمندي از سطحی به که دارند نیاز
 آنها به بتوانند که باشند داشته دسترسی مالی مؤسسات و خود

  .نمایند کمک جدید رسانه این با فعالیت و بهتر درك در

  
  
  

  
 

  اجتماعی رسانه در نفوذ جهت نیاز مورد کلیدي هاي مؤلفه. 1 شکل
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  اجتماعی بانکداري به دستیابی راه نقشه
 اجتماعی هاي رسانه اساس بر بانکداري به دستیابی منظور به

 آن طی داد انجام را تحلیلی 2014 سال در ژمینی کپ مؤسسه
 قالب در فرآیند 6 این. گرفتند قرار تحلیل مورد فرآیند 6

 بانکداري سوي به حرکت راه نقشه عنوان به زیر طرح
 بانکداري براي اجتماعی هاي رسانه از گیري بهره و اجتماعی

  39.گردد می پیشنهاد
  

   شنیدن: 1 40راهبرد
 رسانه کارگیري به و پیشرفت در عنصر ترین مهم و اولین

 با مشتریان هاي دغدغه و نیازها از روشن درك اجتماعی،
 اجتماعی رسانه بستر در مشتریان هاي داده تحلیل از استفاده

  .است
 

 مشتریان با تعامل( مسائل در شدن درگیر: 2 راهبرد
  )ایشان مسائل در

 امکان این ها بانک به اجتماعی رسانه در مشتریان کردن دنبال
 جهت. شوند باخبر آنها هاي دغدغه و نیازها از که دهد می را

 از اطالع از پس توانند می ها بانک مشتریان، نیازهاي پوشش
 آتی، تعامالت جهت اجتماعی رسانه از ایشان، هاي دغدغه
  .نمایند استفاده

  
  تحویل: 3 راهبرد

 به نیاز ها بانک مشتریان، هاي ورودي و ها نیازمندي اساس بر
 انتظارات بتوانند تا دارند خدمات و محصوالت تحویل

 براي را فرصتی مرحله، این همچنین. نمایند تأمین را مشتریان
 افزوده ارزش خدمات نمودن فراهم با تا کند می فراهم بانک

 سرحد به 41متقاطع /تشویقی فروش بالقوه امکان افزایش یا
  .برسند مشتریان انتظارات

  
  تعبیه: 4 راهبرد

 انتظارات و نیازها ها، بانک درون در سازي صنعتی فرآیند این
 توانایی بهبود سبب بنابراین دهد؛ می پوشش را مشتریان آتی

. شد خواهد موجود نیازهاي بینی پیش جهت موجود سیستم

                                                        
39. Capgemini Analysis, 2014  
40. Strategy 
41. Up-Sell/Cross-Sell Improvise 

 اساس بر مشتریان نیازهاي بینی پیش فرآیند دیگر، عبارت به
 درون اجتماعی هاي رسانه کارگیري به از حاصل تعامالت

  .گردد می تعبیه بانکی نظام
  

  ارتباطات: 5 راهبرد
 و مشتري به محصوالت یا خدمات تحویل از پس

 با باید می بانک داخلی، هاي سیستم و فرآیندها سازي صنعتی
 تغییرات این از را آنها و کند برقرار ارتباط بیشتري افراد

 مسئله، این. نماید مطلع بانک سیستم در پذیرفته صورت
  .بخشد می بهبود را آن اعتبار و شهرت و برند از درك

  
  )پشتیبانی( حمایت: 6 راهبرد

 کلی بهبود جهت سازمان هر دسترس در ابزار ترین قوي
 حرف عبارتی به( ایشان کالم و نگاه برند، تصویر و درك
 و طرفداران جمع به مشتري انتقال براي تالش در. است) مردم

 از کدام هر در مشتریان بازخورد باید بانک حامیان،
 42.نماید آوري جمع را آنها بانکی هاي تجربه

                                                        
42. http://thefinancialbrand.com/48080/power-100-2014-q4-
bank 
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  اجتماعی بانکداري به دستیابی راه نقشه. 2 شکل
  

  میالدي 2015 سال در برتر اجتماعی هاي رسانه
  43فیسبوك. 1

 کاربران از بسیاري شمار با اجتماعی رسانه ترین بزرگ
 کوچک کار و کسب میلیون یک از بیش. باشد می فیسبوك

 زده تخمین و پردازند می تبلیغات به فیسبوك در متوسط و
 میلیون یکصد از بیش چیزي تر بزرگ هاي شرکت که شود می

  .پردازند می فیسبوك در آگهی بابت ساالنه دالر
  
  44توئیتر. 2

 حرف و خبر نشر به که است محبوب جهت آن از توئیتر
 در انقالبی به سایت این. پردازد می توئیت قالب در کاربران

 درصد 81 تقریباً. است زده دست اجتماعی هاي رسانه زمینه
 و آید می دست به همراه تلفن از توئیتر هاي آگهی درآمد
 200.000 توئیتر در ساعته 24 ارتقایی روند تخمینی هزینه
  . است دالر

  
  45این لینکد. 3

 سایر با تعامل و اي حرفه هاي شبکه ساخت به این لینکد
 به و جهان اي حرفه شبکه ترین بزرگ. رساند می یاري کاربران

 امروزه. است شده ایجاد مشاغل و ها حرفه رشد و بسط منظور
                                                        
43. Facebook 
44. Twitter 
45. Linked In  

 دو ثانیه هر در و دارد کاربر میلیون 332 از بیش این لینکد
 براي که موضوعی شوند، می افزوده آنها تعداد به کاربر

  . است جذاب بسیار بازاریابان
  
  46پالس گوگل. 4

 براي و دارد فعال کاربر میلیون 300 ماهانه سایت این
 تعامل درصد 53 از بیش. رود می کار به اي  رابطه بازاریابی

  .دارد وجود برندها و پالس گوگل کاربران میان مثبت
  
  47یوتیوب. 5

 بر بالغ خالصی درآمد 2016 سال در یوتیوب رود می انتظار
 6 ماه هر در حاضر حال در. باشد داشته دالر میلیارد 5.6

 یک روزانه و شود می تماشا یوتیوب در ویدئو ساعت میلیارد
  . شود می مشاهده همراه هاي تلفن روي بر نیز ویدئو میلیارد

  
   48پینترست. 6

 که است دیگري اجتماعی رسانه نیز پینترست بازاریابی سایت
 70 از بیش پینترست. کند می کمک برندها سریع رشد به

 20 و بانوان درصد 80 آنها میان از که دارد کاربر میلیون

                                                        
46. Google+ 
47. YouTube 
48. Pinterest 
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 هاي حساب نیز نفر میلیون 9 از بیش. هستند آقایان درصد
  .اند کرده متصل فیسبوك به را خود پینترست

  
   49اینستاگرام. 7

 براي آن از و بوده آگاه اینستاگرام سودمندي از بازاریابان
. گیرند می بهره خود خدمات و محصوالت بازاریابی

 هاي داستان اشتراك براي العاده خارق بستري اینستاگرام
  ). تصویري هاي فایل( است مصور

 حضور اینستاگرام در ماهانه فعال کاربر میلیون 300 از بیش
 اینستاگرام از. اند روزانه کاربر نفر میلیون 75 آنها از که دارند

 استفاده کار و کسب بازاریابی براي اي گسترده شکل به
  . شود می
  
  50تامبلر. 8

 هاي فایل ویدئو، عکس، اشتراك براي 51خرد بالگ بستر این
 بازار در دلتان آنچه هر یا متن بزرگان، جمالت صوتی،
 217 و دارد کاربر میلیون 420 از بیش. رود می کار به بخواهد
  .سازد می محبوب را آن که شده ایجاد بالگ میلیون

  
  
  52فلیکر. 9

 میلیون 3.5 از بیش ویدئو و تصاویر میزبان اجتماعی رسانه این
 و دارد کاربران توسط روز طی شده بارگذاري تصویر

  .دارد آنالین هاي عکس از انبوهی بایگانی
  

  53ردیت. 10
 است سرگرمی مقاصد براي اجتماعی شبکه سایت یک ردیت

 را مستقیم هاي لینک و محتوا شده نام ثبت اعضاي آن در که
 نظیر بی کننده بازدید میلیون 174 ماهانه. گذارند می اشتراك به

   54.دارد

                                                        
49. Instagram  
50. Tumblr 
51. Micro Blogging 
52. Flickr 
53. Reddit 
54. http://smallbiztrends.com/2015/07/social-media-sites-
statistics.html 

 زیر در ،2015 سال در برتر اجتماعی هاي رسانه معرفی از پس
 2015 سال اول ماهه 3 در برتر بانک یکصد بندي رتبه به

  :پردازیم می اجتماعی هاي رسانه از استفاده با مرتبط میالدي
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  کنند می استفاده اجتماعی هاي رسانه از که دنیا برتر بانک یکصد بندي رتبه. 1 جدول
  بازدیدیوتیوب  توئیتر کنندگاندنبال  فیسبوك هايالیک  کشور  بانک نام  رتبه
  24،013،839  390،000  2،125،297  متحده ایاالت  بوفا  1
  38،155،820  148،000  759،570  متحده ایاالت  فارگو ولز  2
  15،388،939  111،000  3،346،969  متحده ایاالت  وان کاپیتال  3
  4،048،417  26،900  3،466،261  هند  آي سی آي سی آي  4
  17،572،835  409،000  1،028،692  متحده ایاالت  سیتی  5
  28،203،223  72،500  549،662  متحده ایاالت  بانک دي تی  6
  4،397،542  22،200  3،042،213  هند  اکسیس  7
  5،802،600  32،500  2،684،593  متحده ایاالت  چیس  8
  323،193  241،000  2،411،033  نیجریه  بانک تی جی  9

  317،089  113،000  1،720،405  هند  ایندیا آو بانک استیت  10
  67،219  327،000  1،498،604  هند  یس  11
  1،163،802  33،100  2،241،329  هند  سی اف دي اچ  12
  7،748،436  100،000  1،196،249  مالزي  بانک می  13
  2،460،308  50،700  1،176،934  هند  آي بی دي آي  14
  10،188،025  47،000  292،910  بریتانیا  وست نات  15
  12،254،793  114،000  73،155  چین  سوئیس کردیت  16
  11،575،658  105،000  245،293  هند  ماهیندرا کوتاك  17
  12.985.653  53،300  276،451  کانادا  سی بی آر  18
  4.983.299  305.000  30.049  متحده ایاالت  ساچس گلدمن  19
  4.583.757  82.400  767.735  متحده ایاالت  اي اي اس یو  20
  7.098.590  58.600  637.125  کانادا  بانک اسکاتیا  21
  100.492  71.800  1.300.411  مالزي  بی ام آي سی  22
  6.293.326  72.600  541.634  بریتانیا  بارکلیز  23
  2.009.797  51.500  683.361  جنوبی آفریقاي  بی ان اف  24
  7.269.636  96.800  286.146  کانادا  سی بی آي سی  25
  7.858.061  12.800  157.992  بریتانیا  سی بی اس اچ  26
  6.231.380  44.500  336.477  عربی متحده امارات  دي بی ان امیریتز  27
  8.598.617  4.174  123.390  بریتانیا  )بریتانیا( سانتاندر  28
  2.113.133  51.200  606.780  استرالیا  ولث کامن  29
  397.529  17.500  835.128  نیجریه  آفریکا آو بانک یونایتد  30
  5.780.177  29.500  241.391  بریتانیا  چارتر استاندارد  31
  150.276  28.500  680.895  فیلیپین  فیلیپین جزایر بانک  32
  76.671  84.500  468.401  نیجریه  بانک فرست  33
  2.996.968  9.331  368.597  سنگاپور  اس بی دي  34
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  1.874.588  142.000  47.809  آلمان  دویچه  35
  4.665.244  14.500  130.496  نیوزلند  بی اس اي  36
  802.387  48.100  456.017  )نیجریه( الگوس  دیاموند  37
  743.683  10.200  570.867  سنگاپور  سی بی سی او  38
  3.273.897  34.100  127.942  استرالیا  بی اي ان  39
  1.181.927  95.700  187.255  نیجریه  استانبیک  40
    45.400  506.048  نیجریه  اکسس  41
  431.149  71.800  305.517  کنیا  بی سی کی  42
  1.334.879  12.500  77.305  نیوزلند  زي ان اي  43
    18.600  570.867  مالزي  سی بی سی او  44
  1.675.145  1.368  406.852  هند  فدرال  45
  2.017.097  99.900  34.371  بریتانیا  اس بی یو  46
  3.142.965  16.200  156.974  متحده ایاالت  رجینوس  47
  2.528.448  37.000  131.478  عربی متحده امارات  بانک رك  48
  1.399.722  36.300  189.568  جنوبی آفریقاي  آبسا  49
  1.950.012  45.100  111.030  جنوبی آفریقاي  ندبانک  50
  899.773  55.700  187.147  استرالیا  زي ان اي  51
  94.901  29.600  376.888  کنیا  ایکوئیتی  52
  2.189.869  31.900  161.861  استرالیا  پک وست  53
  193.898  16.000  418.273  نیجریه  استرلینگ  54
  372.235  50.200  69.253  بریتانیا  لویدز  55
  2.472.479  32.600  56.045  ایرلند  بانک آیریش آالید  56
  504.022  20.200  154.473  متحده ایاالت  آالي  57
  1.181.927  50.500  54.775  جنوبی آفریقاي  استاندارد  58
  259.263  15.300  334.336  عربی متحده امارات  مشرق  59
  1.546.804  12.300  212.829  متحده ایاالت  سی ان پی  60
  24.659  22.700  346.166  هند  ویسیا جی ان آي  61
  321.371  24.700  45.025  کانادا  تنجرین  62
  381.414  20.900  194.690  متحده ایاالت  بانک اس یو  63
  1.509.234  7.924  77.417  بریتانیا  اس بی آر  64
  260.996  44.200  83.522  متحده ایاالت  360 وان کاپیتال  65
  942.126  14.900  3.328  متحده ایاالت  ولی سیلیکون  66
  870.380  31.000  73.704  کانادا  مونترال آو بانک  67
  2.273.861  4.082  25.376  استرالیا  کوئینزلند آو بانک  68
  490.327  19.400  132.489  جنوبی آفریقاي  کاپیتک  69
  223.862  26.000  141.853  متحده ایاالت  ثرد فیفث  70
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  1.482.598  12.900  30.385  نیوزلند  زي ان بی  71
  1.686.026  5.274  33.271  نیوزلند  )نیوزلند( پک وست  72
  929.041  30.400  22.981  بریتانیا  مانی ویرجین  73
    42.900  73.192  متحده ایاالت  سیمپل  74
  125.580  8.094  190.861  نیجریه  بانک اسکاي  75
  1.006.635  4.875  31.166  بریتانیا  دایرکت فرست  76
  1.122.036  12.400  19.829  ایرلند  آیرلند آو بانک  77
  57.906  723  153.227  سریالنکا  سیالن  78
  94.223  6.389  47.823  متحده ایاالت  تراست سان  79
  550.806  1.077  37.261  نیوزلند  بی اس تی  80
  112  10.300  132.681  نیجریه  یونیون  81
  5.789  12.500  99.958  متحده ایاالت  سیتیزنز اس بی آر  82
  39.486  27.800  44.383  متحده ایاالت  اسپند نت  83
  169.509  7.859  89.127  متحده ایاالت  کامپس اي وي بی بی  84
  675.965  20.400  20.366  هلند  گروئپ جی ان آي  85
  22.703  194  134.022  سریالنکا  بی دي ان  86
  757.677  4.121  38.526  کانادا  کانادا آو بانک نشنال  87
  97.370  5.472  60.097  متحده ایاالت  هریس او ام بی  88
  3.588  11.600  66.313  نیجریه  ویما  89
  604820  6.921  30.856  نیوزلند  بانک کیوي  90
  828.600  4.811  12.757  متحده ایاالت  آسوسیتد  91
  502.436  11.100  17.472  جنوبی آفریقاي  اینوستک  92
  325.741  8.978  30.554  استرالیا  بانک بی یو  93
  142.859  12.400  52.908  استرالیا  وست بانک  94
  470.224  2.036  38.908  متحده ایاالت  )متحده ایاالت( سانتاندر  95
  390.729  15.400  10.285  ایرلند  دایرکت رابو  96
  181.729  10.600  44.135  متحده ایاالت  یونیون  97
  211.835  5.414  38.403  متحده ایاالت  وست د آو بانک  98
  466.938  3.352  33.275  متحده ایاالت  بانک فرست  99

    9.201  59.486  کانادا  فایننشال سی پی  100
 یکصد بندي رتبه شود، می مالحظه 1 شماره جدول در آنچه
 در 55.است اجتماعی هاي رسانه از استفاده در دنیا برتر بانک
 ترین پربازدید فیسبوك که آنجا از اجتماعی هاي رسانه زمینه
 تعداد اساس بر برتر بانک 20 به گردد، می محسوب رسانه

                                                        
55. http://thefinancialbrand.com/51265/power-100-2015-q1-
bank-rankings/ 

 طی نیز میالدي 2015 سال اول ماهه 3 در فیسبوك در الیک
  :گردد می اشاره 2 شماره جدول
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  56 2015 اول ماهه 3 در فیسبوك در الیک بیشترین داراي بانک 20 بندي رتبه. 2جدول 
  

  فیسبوك هاي الیک  کشور  بانک نام  ردیف
  3.466.261  هند  آي سی آي سی آي  1
  3.346.969  متحده ایاالت  وان کاپیتال  2
  3.042.213  هند  اکسیس  3
  2.684.593  متحده ایاالت  چیس  4
  2.411.033  نیجریه  بانک تی جی  5
  2.241.329  هند  سی اف دي اچ  6
  2.125.297  متحده ایاالت  بوفا  7
  1.720.405  هند  ایندیا آو بانک استیت  8
  1.497.604  هند  یس  9

  1.300.411  مالزي  بی ام آي سی  10
  1.196.249  مالزي  بانک می  11
  1.176.934  هند  آي بی دي آي  12
  1.028.692  متحده ایاالت  سیتی  13
  835.128  نیجریه  آفریکا آو بانک یونایتد 14
  767.735  متحده ایاالت  اي اي اس یو  15
  759.570  متحده ایاالت  فارگو ولز  16
  683.361  جنوبی آفریقاي  بی ان اف  17
  680.895  فیلیپین  آیلندز فیلیپینز د آو بانک  18
  637.125  کانادا  بانک اسکاتیا  19
  606.780  استرالیا  ولث کامن  20

                                                        
56. http://thefinancialbrand.com/51265/power-100-2015-q1-bank-rankings 
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  گیري نتیجه
 گذاري اشتراك به محدود تنها اجتماعی هاي  رسانه کارکرد
 به توانند می ها رسانه این بلکه نیست؛ فیلم و عکس مطالب،

 مؤسسات، میان ارتباط جهت در گر تسهیل ابزاري عنوان
 گیرد، قرار استفاده مورد هم با مشتریان و مؤسسات و مشتریان

 رونقی ایجاد و شفاف نوین، مالی روابط گذاري پایه که هدفی
  . کند می ایجاد را کارها و کسب در عظیم

 بستر و مانده پنهان ایرانی هاي بانک دید از موضوع این
. است مانده مغفول ما کشور در اجتماعی هاي  رسانه پرقدرت

 آنها از توان می اجتماعی، هاي رسانه بالقوه توان به توجه با
 جوان نسل دلخواه و مجازي فضاي در ارتباط برقراري براي
 مشتریان به تبدیل را بالقوه کاربران از بسیاري و گرفت بهره

 مشتریان آید می دست به آنچه رهگذر این در. نمود بالفعل
 کنار در و درآمد افزایش ها، هزینه کاهش اعتماد، وفادار،

  .هاست رسانه در بودن مطرح و شهرت اینها، همه
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