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تبیین تأثیر استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی بر ارزیابی مشتریان از اثر بخشی
روابط عمومیمؤسسه مالی اعتباری کوثر

علی قاسمی ،1لیال نیرومند ،2بی بی سادات میر اسماعیلی
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چکیده
هدف این پژوهش تبیین تأثیر استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی بر ارزیابی مشتریان از اثر بخشی روابط عمومی
مؤسسه مالی اعتباری کوثر است  .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری دادهها توصیفی -
یباشد.
پیمایشی م 

جامعه آماری تحقيق ،کلیه مشتریان موسسه مالی و اعتباری کوثر شعب تهران است كه طي كي

هفته مراجعه مشتريان در شرايط عادي محاسبه

شده و به صورت تقريبي آمار مراجعين به دست آمد ؛كه با توجه به فرمول کوکران تعداد  483نفر به صورت نمونه
گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شد .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه است که توسط
یسازی شده و شامل  32پرسش است .روایی محتوایی پرسشنامه به تایید جمعی از صاحب نظران رسید.
محقق ،بوم 
جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  ،Spssکه بیش تر از  0.7محاسبه گردید ،استفاده
یهای نوین ارتباطی بر ارزیابی
شد .نتایج حاصل از پژوهش با نرم افزار  Smart PLSنشان میدهد که استفاده از فناور 
مشتریان از اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی اعتباری کوثر تاثیر دارد .همچنین ،استفاده از اینترنت بانک ،همراه
کهای تبلیغاتی و استفاده از پست الكترون كي
بانک ،خودپرداز ،پایانه فروش (کارتخوان) ،پیام 

بر افزایش اثربخشی

روابط عمومیموسسه مالی اعتباری کوثر تاثیر دارد.
واژگان کلیدی :فناوریهاي نوين ارتباطی ،ارزيابي مشتریان ،اثر بخشي ،روابط عمومی ،موسسه

مالی اعتباری کوثر.
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مقدمه

در عصر حاضر فناوریهای نوین در عرصه ارتباطات انسانی تحوالت چشم گیری را بوجود آورده
است ،تا آنجا که به جرات باید اذعان داشت بیشترین تحوالت و پویایی فناوری جدید در بخش
ارتباطات پدیدار گشته و در این پروسه دانش بشری روابط عمومی ها نیز نقش مهم و کلیدی در
برخورد با مخاطبان یک سازمان را دارد که با استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی سبب
ارتقاء سطح کیفی و کمی کارکردها در حوزه فعالیت روابط عمومی شده است  .از این رو روابط
یتواند روشهای بسیار تاثیر گذاری را در حیطه اختیار مدیران قراردهد تا با
عمومی الکترونیک م 
مخاطبان و تشکیالت خود ارتباطی دو سویه و گسترده برقرار کند و به سرعت از نظرات آنان مطلع
شود( .ناصری .)4 : 1397 ،مهمترین نقش روابط عمومیدر جامعه اطالعاتی ،مدیریت اطالعات است
 .یکی از پیا مدهای انقالبی اطالعات انفجار اطالعات است ،تولید حجم زیادی از اطالعات که
دسته بندی و نحوه استفاده از آن امر بسیار دشواری است و در این هجمه سنگین اطالعاتی روابط
ینمایند  .وظیفه روابط عمومی ها مدیریت در تولید
عمومی ها نقش اثر گذار و مهمیرا ایفا م 
اطالعات ،انعکاس و همچنین گرد آوری اطالعات و بهره گیری از آن در اقیانوس اطالعاتی است.
(احمد زاده کرمانی ،ملکیان و رجبی .)01 : 1394 ،در حقیقت روابط عمومی ،واحد اصلی ارتباط
سازمانها با مخاطبین است و در عصر انفجار اطالعات باید اولین واحد در دسترسی به شبکههای
ارتباطی محلی ،ملی و جهانی باشد .در بستر توسعه فنآوری اطالعات و ارتباطات در کل و دولت
الکترونیکی به صورت خاص ،باید جایگاه و روابط عمومی ها به صورت ویژهای به چشم میآید تا
بستر رشد و توسعه در سایر عرصهها فراهم گردد (زارعیان.) 13 : 1378 ،
موسسه مالی و اعتباری کوثر از جمله سازمانهایی است که برای ارائه خدمات خود نیازمند ایفای
نقش فعال ارباب رجوع است .به طوری که گاهی در صورت عدم همکاری ارباب رجوع این
سازمان در ارائه خدمات مالی و دستیابی به فناوری اطالعات و توسعه و پیشرفت در این زمینه دچار
اختالل میشود .چنانکه مطالعات قبلی نشان دادند با اینکه همزمان با بسیاری از کشورها به فناوری
کها و موسسات مالی و اعتباری به دلیل عدم آگاهی و عدم
اطالعات مجهز شد ولی سیستم بان 
اطمینان مردم استقبال چندانی نشد اما پس از بستر سازی و تبلیغات روابط عمومی بانکها مردم از
این سیستم بیشتر استفاده کرده اند با توجه به سابقه درخشان موسسه مالی و اعتباری کوثر و استقبال
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تهای اعتباری و گسترش آسان پردازهای
مشتریان قدیمی و عودت دادن دفترچه بانکی به کار 
کها به شتاب ،منجر به افزایش استفاده مردم از فناوری
بانکی در اقصی نقاط و پیوستن بیشتر بان 
اطالعات شد و فناوری اطالعات با توجه به امکانات و خدمات ارائه شده در مکانیزیم اجرایی آن،
حداقل کار روابط عمومی را در حوزه نظر سنجی و اطالع ،تسریع بخشیده است .روابط عمومی از
طریق میزان و نوع استفاده از خدمات فناوری اطالعات در هر زمان و مکان به طور کامل بر نیازهای
یتواند با مرتفع ساختن نیازهای آنان عملکرد
ییابد و از این طریق م 
بانکی مشتریان خویش آگاهی م 
یشود بلکه روابط
خویش را نیز بهبود بخشد البته تأثیر فناوری اطالعات تنها به این حوزه محدود نم 
عمومی از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات با دستیابی سریع به اطالعات شخصی مشتریان
مثال َتاریخ تولد مشتری را به صورت الکترونیکی به او تبریک گوید و با اعمال اینچنینی اعتماد و
وفاداری به سیستم بانکی افزایش دهد؛ همه بر اين حقیقت اذعان دارند که تداوم حيات و ادامه روند
تهاي هر سازمان به مشتريان آن سازمان وابسته است و رضايت مشتري ضامن موفقيت
فعالي 
سازمانها در محيطهاي رقابتي است مشتريان زماني رضايت خواهند داشت كه سازمان نيازهاي آنها
را بشناسد ،خود را متعهد بداندكه؛ نقطه نظرهاي آنها را بداند وکاركناني داشته باشد كه رضايت
مشتري را در زمره ی اهداف اصلي خود قرار دهند .اين حركتي است كه در آن نحوه ارايه خدمات
شفاف تر و بهينه تر ميشود .رابطه بين مردم و مسئوالن و دست اندركاران و كارگزاران نظام را
مستحكم تر و پايدارتر كرده و ابزاري قوي و محكم در جهت ايجاد و حفظ انسجام ملي خواهد بود.
اين پژوهش درصدد بررسی تبیین تاثیر استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی بر ارزیابی مشتریان از اثر
یباشد .با توجه به مطالب ذکر شده سوال اصلی
بخشی روابط عمومی موسسه مالی اعتباری کوثر م 
تحقیق حاضر عبارت است از ،استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی چه تاثیری بر ارزیابی مشتریان از
اثربخشی روابط عمومیموسسه مالی اعتباری کوثر دارد؟
فناوری اطالعات ،همه سخت افزارها ،نرم افزارها و دادههای به کاربرده شده برای تولید ،ذخیره
سازی ،پردازش و انتقال اطالعات به صورت الکترونیکی و نیز خدمات مربوط به حفظ این منابع به
یگیرد( .محمد زاده چمازکتی.)2 : 1393 ،اطالع یابی و
صورت فعال و آماده بهره برداری را در برم 
اطالع رسانی در دنیای امروز عنصر قوی در اجرای برنامههای سازمانی است و دستیابی به تمام
زوایای عمومی و تخصصی این مهم در دنیای کنونی بر عهده کارشناسان روابط عمومی گذاشته
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شده است( .بت شکن .)11 : 1392 ،امروزه ،نگاهی به عملکرد واحدهای روابط عمومی ،یکی از
یها در علم مدیریت ،توجه به اصل مشتری مداری و جلب رضایت خدمت
اساسی ترین جهت گیر 
گیرندگان است؛ظ به طوری که در نظام اداری و اجرایی کشور رضایت مردم از خدمات
صهای اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه
دستگاههای دولتی و خصوصی یکی از شاخ 
یشود .ضرورت تحول در نظام اداری کشور به عنوان یکی از دغدغههای مسئوالن
سازمان تلقی م 
مطرح شده و مورد پیگیری قرار گرفته است .هر سازمان برای رسیدن به اهداف و حفظ پویایی و
حیات خود نیازمند تعامل با مخاطبین در درون و بیرون سازمان است .درک متقابل و تفاهم با
مخاطبین نقش موثری در بهبود رویهها ،رفع نقاط ضعف و تقویت ارکان موثر آن مجموعه دارد.
یهای نوین ارتباطی بر ارزیابی مشتریان از اثر
هدف اصلی این تحقیق شناخت تاثیر استفاده از فناور 
بخشی روابط عمومیموسسه مالی اعتباری کوثر است و اهداف فرعی به شرح زیراند:
• شناخت تأثیر استفاده از اینترنت بانک بر افزایش اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی اعتباری
کوثر
• شناخت تأثیر استفاده از همراه بانک بر افزایش اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی اعتباری
کوثر
• شناخت تأثیر استفاده از خودپرداز بر افزایش اثربخشی روابط عمومیموسسه مالی اعتباری کوثر
• شناخت تأثیر استفاده از پایانه فروش (کارتخوان) بر افزایش اثربخشی روابط عمومیموسسه مالی
اعتباری کوثر
کهای تبلیغاتی بر افزایش اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی
• شناخت تأثیر استفاده از پیام 
اعتباری کوثر
• شناخت تأثیر استفاده از پست الكترون كي

بر افزایش اثربخشی روابط عمومیموسسه مالی اعتباری

کوثر
در بررسي پيشينههاي داخلي و خارجی نتایج زیر به دست آمده است .نیرومند (  ،) 1398پژوهشی با
عنوان نقش فناوریهای نوین ارتباطی در تغییر کارکردهای روابط عمومی (از دیدگاه کارشناسان و
اساتید حوزه رسانه و روابط عمومی استان اردبیل) انجام داد .این تحقیق با هدف بررسی «نقش
یهای نوین ارتباطی در تغییر کارکردهای روابط عمومیاز دیدگاه کارشناسان و اساتید حوزه
فناور 
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رسانه و روابط عمومی استان اردبیل» انجام یافته است .جامعه آماری این تحقیق  05نفر از
یباشند ،نمونه آماری با
کارشناسان ،اساتید و فعاالن حوزه رسانه و فضای مجازی استان اردبیل م 
استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و از بین آنها انتخاب شده اند .برای جمع آوری دادههای
تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .روایی پرسشنامهها با استفاده از روایی صوری و
نیز پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (آلفای کرونباخ:
یهای مخاطبان در برابر فناوریهای نوین ارتباطی برابر  0.766و نیز تغییر کارکردهای روابط
ویژگ 
یداد که از نظر کارشناسان ،اساتید و فعاالن حوزه
عمومی برابر  128 0.بود) .نتایج تحقیق نشان م 
تشناختی افراد از قبیل متغیر جنسیت (با
رسانه و فضای مجازی استان اردبیل ،ویژگیهای جمعی 
ضریب بتای  ) 0.586متغیر سن (با ضریب بتای  ) .505 0متغیر تحصیالت (با ضریب بتای ،)71 0.5
باورهای افراد در رابطه با فناوریهای نوین ارتباطی (با ضریب بتای  ،) 08 3 0.نگرش افراد نسبت به
یهای نوین ارتباطی (با ضریب بتای  ،) 0.524رفتارهای افراد در فضاهای مرتبط بر فناوریهای
فناور 
یهای نوین ارتباطی (با ضریب
نوین ارتباطی (با ضریب بتای  ،)31 0.6میزان دسترسی افراد به فناور 
یهای نوین ارتباطی
بتای  ،) 0.406مراحل مختلف فراگرد پذیرش پیامها در فضاهای مرتبط با فناور 
(با ضریب بتای  ،) .405 0میزان استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی (با ضریب بتای  ) 0.56و نیز
موضوعهای استفاده شده در فناوریهای نوین ارتباطی (با ضریب بتای  ) 0.586تغییر کارکردهای
یکنند .آيباغی اصفهانی ( ) 396 1تحقیقی با عنوان روابط عمومی در
شبینی م 
روابط عمومی را پی 
عصر جهانی شدن :کاهش تعارض غیرکارکردی از طریق مواجهه با فرسایش سرمایه اجتماعی انجام
داده است .برای انجام اين پروژه مجموعه ای از روابط عمومی های ادارات شهرستان کرج به عنوان
نمونه ای برای مطالعه مسئله تحقیق در نظر گرفته شدند .تحلیل دادههای گردآوری شده از پیمايش
(پژوهش میدانی) از نمونه  163نفری که به شیوه خوشه ای انتخاب شدند ،حاکی از آن است که بین
ابعاد ساختاری ،ارتباطی وشناختی سرمايه اجتماعی و کاهش تعارض غیرکارکردی ارتباط معنادار و
یتوان نتیجه گرفت مواجهه با فرسايش سرمايه اجتماعی و تقويت
مثبتی وجود دارد ،بدين ترتیب م 
یشود .همچنین ،ما در اين
ابعاد آن موجب کاهش سطح تعارض غیر کارکردی میان کارکنان م 
مقاله يک مدل جامع برای مواجهه با فرسايش سرمايه اجتماعی در سازمان ،بر اساس مطالعات
خبرگی و داده بنیاد ارائه نموده ايم .رحمان زاده ( ) 396 1تحقیقی با عنوان عوامل فرهنگي موثر بر
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توسعه ارتباطات مجازي در روابط عمومي شهرداري منطقه  1تهران انجام داده است .دراين تحقيق
در راستاي بررسي عوامل فرهنگي موثر بر توسعه ارتباطات مجازي در روابط عمومي شهرداري
منطقه  1تهران ،رويکردها و مدلهاي مختلف مطرح گرديده و سپس ضمن بررسي نظرات کارکنان
شهرداري منطقه  1تهران ،از ديدگاههاي ارائه شده از سوي آنها ،استفاده شده است .روش تحقيق به
کار گرفته شده در اين پژوهش از نظر هدف کاربردي ،از نظر نوع دادهها کمي و از نظر نحوه
گردآوري دادهها ،توصيفي و از نوع همبستگي است .جامعه آماري اين پژوهش کليه کارکنان
شهرداري منطقه  1تهران هستند که تعداد آنها حدود  0051نفر مي باشد که با توجه به ضوابط نمونه
گيري (بر اساس شيوه نمونه گيري مندرج در جدول مورگان) تعداد  483نفر به عنوان نمونه تحقيق
انتخاب مي شوند 400 .پرسشنامه بين اين افراد توزيع شده و  483پرسشنامه برگشت داده شده است.
در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومي پژوهش ،سواالت و فرضيههاي پژوهش ،با استفاده از پرسشنامه
محقق ساخته ،گويههاي مستخرج شده در نمونه آماري تحقيق مورد پرسش قرار گرفته است .در
بخش آمار توصيفي ،توصيف دادهها در دو بخش متغيرهاي زمينه اي و متغيرهاي اصلي با استفاده از
شاخصهاي فراواني مطلق ،فراواني نسبي ،ميانگين ،انحراف معيار و واريانس در جداول ارائه
گرديده و در بخش استنباطي ،جهت بررسي فرضيهها از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و
رگرسيون خطي چندگانه استفاده شده است .با توجه به دادههاي تحقيق مي توان گفت عوامل
فرهنگي بر توسعه ارتباطات مجازي در روابط عمومي شهرداري منطقه  1تهران موثر مي باشند.
تهای حوزه روابط عمومی و ارتقا ي
عبدالهی (  ) 1395تحقیقی با عنوان ارزیابی اثربخشی فعالی 
نقش آن در ایجاد ارتباط وهمدلی سازمانی انجام داده است .فرایند جهانی شدن وظایف و
کارکردهای جدیدی را برای بخش روابط عمومی در سازمانهای دولتی و خصوصی به
شها قرار نداشته است .در
وجودآورده است که پیشتر مورد توجه دست اندرکاران و مدیران این بخ 
یکرد و کارکرد اصلی آن
حالیکه پیشتر روابط عمومی نقش ارتباطی بین سازمان بامحیط را ایفا م 
کسب اطالعات محیطی و انتشار اطالعات سازمان بود ،اکنون و در فرایند جهانی شدن بهعنوان
عرصه بروز کانونی ترین مفاهیم علوم اجتماعی ظهور و بروز یافته است؟ به همین جهت هدف از
تهای حوزه روابط عمومی و ارتقا نقش آن در ایجاد ارتباط
این مقاله ارزیابی اثربخشی فعالی 
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وهمدلی سازمانی است .این مقاله از نوع توصیفی بوده و اطالعات آن از طریق روزنامه و کتابخانه
ای گردآوری شده است.
سامرفلدت )91 20 ( 1تحقیقی با عنوان کانال روابط عمومی  :کاوش در الگوهای استفاده از کانال در
عمل انجام داده است .در حالی که دست اندرکاران روابط عمومی ممکن است از هر تعداد کانال
برای تحقق اهداف سازمانی استفاده کنند ،تحقیقات بر استفاده از کانالهای ارتباطی منفرد در
جداسازی سایر کانالهای موجود متمرکز شده اند .هدف از این مطالعه اکتشافی شناسایی ترکیبهای
مشترک کانالها یا "کانالهای بازرگانی" است که پزشکان برای دستیابی به عموم ،استفاده میکنند.

تجزیه و تحلیل دادههای نظرسنجی (  )N = 504از پزشکان از پنج کشور ،چهار الگوی مجزا با
مشخصات کانالها را نشان داد .نتایج همچنین حاکی از آن است که بسیاری از کارکردهای روابط
یکند ،و توضیح داد که عملکردهای روابط
شبینی م 
عمومی ،استفاده از مجموعههای خاص را پی 
یکند .این یافتهها داللتهایی در ساختن
عمومی از کانالهای بیشتری نسبت به دیگران استفاده م 
تئوری ،تمرین و تعلیم و تربیت در برنامه ریزی و تعامل با مردم دارد .گسولدی (  )91 20تحقیقی با
عنوان بازخوانی روابط بین روابط عمومیو بازاریابی :ارتباط و رسانههای اجتماعی انجام داده است.
اگرچه روابط عمومیو مطبوعات بازاریابی به طور مرتب در مورد اختالف بین توابع بحث میکنند
(به عنوان مثال ،اکر 31 20 ،؛هاوارتین ،)31 20 ،محققان دانشگاهی در درجه اول در دهه  980 1و
 0991روی این موضوع تمرکز کردند .افت روابط عمومی و تحقیقات در مورد تجاوز به بازاریابی
همزمان با افت تجاوز در عمل ،به ویژه با توجه به فضای رسانههای اجتماعی امروز ،موازی نیست.
در حقیقت ،تنش تاریخی بین روابط عمومی و بازاریابی با ادغام رسانههای اجتماعی در تالشهای
ارتباطی ،شدت گرفت .در این مقاله با بررسی دیدگاههای تاریخی ،به موضوع پرداخته شده است،
یدهد که استفاده از رسانههای اجتماعی موضوعات مرتبط با مقابله با نقش بین
راههایی را نشان م 
روابط عمومیو متخصصان بازاریابی را تشدید کرده و سؤاالتی را برای راهنمایی مطالعه آینده این
یدهد .بیسبی (  )91 20تحقیقی با عنوان رابطه روشنفکران عمومی ،طنز سیاسی و
موضوعات ارائه م 
تولد روابط عمومی فعال انجام داده است .هدف از این مقاله ،کشف منشأ روابط عمومی مخالف و
اثبات ظهور آن در متن کمدی یونان باستان است که توسط آریستوفان به نمایش گذاشته شده است.
1 Sommerfeldt
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یشود) اولین نمونه عالی از
در حقیقت ،کمدی ( Atticکه به عنوان کمدی قدیمینیز شناخته م 
ارتباطات جمعی امروز بود که در آن طنز سیاسی برای مخالفت و اعتراض به شرایط سیاسی و
اجتماعی در قرن پنجم قبل از میالد آتن استفاده شد .این وضعیت ناشی از جنگ
 Peloponnesianو پیامدهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی آن بود .از این منظر ،این مقاله
یتوان از آن به
یدهد ،که م 
همچنین تحقیق در مورد تاریخ روشنفکری روابط عمومی را تشکیل م 
عنوان یکی از اولین پزشکان آریستوفان یاد کرد.کانتیس داس)61 20 (1در مقاله ای با
یدارد که
عنوان«استراتژی بانکداری اجتماعی و نوآورانه برای پایداري بانکداری در هند» بیان م 
یباشد و به تبع نیازهای
صنعت بانکداری هند با ورود فناوری اطالعات دائما در حال رشد و تغییر م 
یباشد کاربرد میلیونها نفر از خدمات بانکی بدون حضور و ازدحام در
مشتریان نیز در حال تغییر م 
بانک و تغییر سیستم اقتصادی موسسات نمونه ای از تأثیرات بانکداری الکترونیک بر زندگی فردی
و اقتصادی افراد میباشد .فن آوری نقش بسیار مهمیدر بهبود فوق العاده ای از خدمات بانکی و
یسازد .بانکداری الکترونیک خدمات بانکی نوع و نحوه خدمات دهی و مشتری مداری را
عملیات م 
یدهد که استفاده از کارتهای هوشمند ،دستگاههای خودپرداز،
متحول ساخته است .نتایج نشان م 
استفاده از اینترنت ،تلفن همراه و بانکی اجتماعی منجر به افزایش خدمات دهی به مشتریان و بهبود
عملکرد مشتربان شده است .مشتری مداری تنها راهی برای حفظ مشتری ،قبل از رقابت است که اگر
سودآوری برای مشتری نداشته باشد در عرصه رقابت تأثیر چندانی نداشته است و برای حفظ مشتری
یسطوح تغییر کند .تا بتواند نیازهای مشتریان سود آور را درک کنند
باید طرز تفکر بانکها در تمام 
مهای تحویل منجر به کاهش هزینههای معامله شوند.
و با بهبود سیست 
فناوری اطالعات همه سخت افزارها ،نرم افزارها و دادهها به کار برده شده را برای تولید ،ذخیره
سازی ،پردازش و انتقال اطالعات به صورت الکترونیکی و نیز خدمات مربوط به حفظ این منابع به
یگیرد .بدون تردید مهم ترین نقش فناوری اطالعات
صورت فعال و آماده بهره برداری را در بر م 
در سازمانها از میان بردن موانع از طریق آسان ،فوری ارزان ،باال بردن اهمیت ارتباط است .فناوری
اطالعات ،موانع داخل سازمانی و میان سازمان و محیطش را رفع کرده و سازمان را کارآمدتر،
یدهد .در داخل سازمان نیز استفاده از فناوری اطالعات به این معنا
اثربخش تر و رقابتی تر قرار م 
1 Kanti Das
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یتوانند به آسانی
یکنند؛ م 
شها و مکانهای مختلف کار م 
مهایی که در بخ 
است که افراد و تی 
ارتباط برقرار کرده به صورت الکترونیکی با یکدیگر اطالعات مبادله کنند .بانکداری الکترونیکی به
یتواند بانک و بخش روابط عمومی را در جهت انجام خدمات و باال بردن راندمان
طرق مختلف م 
بانک یاری رساند .بهره وری روابط عمومیدر بانک تابعی از کارایی و اثر بخشی عملیات سازمانی
است و در حقیقت سنجش عملکرد یک هدف نیست؛ بلکه ابزاری برای سنجش اثربخشی مدیریت
یتواند
و اطالع رساني از اتفاقات و چرایی آنها مي باشد .روابط عمومی یکی از عواملی است که م 
نقش تعیین کننده ای در تسريع و تسهیل روند کاری در سازمان انجام دهد .چنانچه امروز با گذشت
زمان و پیچیده تر شدن نظام اجتماعی ،بیش از پیش اهمیت ،نقش و ضرورت روابط عمومی به
عنوان یک فن و هنر ارتباطی و تسهیل کننده چرخه ارتباطات درون و برون سازمانی در دستگاههای
اجرایی دولتی و غیر دولتی مورد توجه قرار گرفته است و کمتر سازمان و دستگاهی را میتوان یافت
که در عصر حاضر خود را بی نیاز از واحد روابط عمومیبه عنوان مرکز گردش و انباشت اطالعات
و برقراری ارتباطات بداند .یک روابط عمومی کارآمد و قوی جریان اطالع رسانی به سوی اقشار
مختلف مردم و مخاطبان را تسهیل میکند و نقش موثر و تعیین کننده ای را در هدايت و جهت دهی
یگیرد .روابط عمومی در عصر حاضر مرکز ثقل ارتباطات بیرونی یک
افکار عمومی به عهده م 
نها و اقشار مردم مي باشند كه بيشتر از هر زماني ،نيازمند همیاری و
دستگاه با دیگر گروهها ،انجم 
همکاری آنها هستند .مشتریان مهم ترین دارایی سازمانها هستند .شناخت عناصر و مولفههای
مدیریت ارتباط با مشتری جهت تقویت ،توسعه و نهادینه سازی آن در سازمان از ضروریات است
(احمدزاده کرمانی و همکاران.)511 : 1394 ،
هدف روابط عمومی تأثیرگذاری بر رفتار مردم به بهانه حفظ منافع ظاهری گروههای تحت نفوذ و
سازمان است و وظيفه و رسالت اصلي روابط عمومي مشخص كردن زمينههاي كاري و شيوههاي
مطلوب و مناسب برخورد با ارباب رجوع در سازمان و اجراي دقيق طرح تكريم با رضايت خاطر
یکند ،بلکه دستیابی به
متصدي مربوطه است .به عقیده کرونیک روابط عمومیتنها به اقناع ،فکر نم 
نقاط مشترک و بهره مندی از نظرات مخاطب در بهبود کاال و خدمات هدف است(افخمی:1 38 1 ،
 .) 60 -16يكي چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر دیدگاه گرانیک و تئوری عمل منطقی و رفتار
برنامه ریزی آجزن و فیشن است .جیمزگرانيگ بر اساس الگوهای روابط عمومی معتقد است که؛
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روابط عمومی به مثابه یک کارکرد اطالعاتی به تحلیل و تفسیر روندها و مسایلی در محیط
یپردازد که ممکن است پی آمدهای بالقوه ای بر سازمان و گروههای ذینفع و حامیان آن داشته
م 
باشد .روابط عمومی به تنظیم اهداف اجتماعی سازمان و قابل حصول کردن آنها اقدام میکند تا
بدین ترتیب ،میان ضرورت تجاری و رفتار مسئوالنه اجتماعی توازن ایجاد کند .برای بررسی نقش
ارتباطات در مدیریت ،اجزاي محيط را به چهار بخش تسهيالتي ( نظير دولت و قانونگذار) ،وظيفه
اي ( كاركنان ،مشتريان و بانكها ) ،اصلي ( رقبا و تجار ) و انتشار و پخش ( جامعه ،رسانهها و عامه)
تف كيك

مي كنند .بدين ترتيب ابعاد محيط سازماني كه نوعي محيط اطالعی نيز ناميده مي شود به

لهاي ارتباطي تالش در
درون سازمان محدود نمي شود بلكه هر سازمان با بهرهگيري از كانالها يا پ 
جهت توسعه روابط سازماني دارد كه در يكي از سه سطح نهادي ،نمايندگي و فردي صورت مي
گيرد .یکی از این پلها یا رابط مرز ارتباطي سازمان ،روابط عمومي است كه مديريت ارتباط بين
سازمان و جامعه را به عهده دارد .بر این اساس فناوری اطالعات(بانکداری الکترونیک) از نظر اطالع
یگذارند( .میرسعید قاضی،
رسانی ،شفافیت سازی ،تسریع خدمات رسانی بر روابط عمومی تأثیر م 
.) 15 : 390 1
شها بر روی رفتار بر اساس یک تصمیم داوطلبانه که در طی
آجزن و فیشن معتقد است که نگر 
یشوند نیت رفتاری(نیت برای پذیرش یک فناوری جدید) یا خود رفتار(پذیرش
فرآیندی محدود م 
واقعی فناوری جدید) در استفاده از فن آوری نوین ارتباطی موثرند و روابط عمومیبه عنوان تعدیل
یتواند به عنوان کاتالیزور بین پذیرش سیستم بانکداری الکترونیک در میان مشتریان
رفتار سازمانی م 
کها عمل کند .دانش و مهارت در استفاده از رایانه و اینترنت
و آموزش و کاربرد صحیح آنها در بان 
شهای بانکی در زمینه بانکداری اینترنتی مستقیما بر نیت و سهولت کاربرد درک
برای انجام تراکن 
شده و سودمندی درک شده بر نیت رفتاری به منظور پذیرش و استفاده از بانکداری اینترنتی تأثیر
گذار است .بر این اساس اعتماد به بانکداری اینترنتی بر نیت رفتاری برای استفاده از بانکداری
اینترنتی تأثیر مثبت دارد (حنفی زاده و همکاران .) 90 : 1388 ،آجزن و فیشن بر این باورند که
ارتباطات در بانکداری اینترنتی بسته به روابط به موقع در ارائه خدمات بانکداری میباشد .به چنین
یشود و سرعت در به عهده گرفتن
ارتباطاتی در شرایطی که سازمان به صورت باز اداره م 
مسئولیتهای سازمانی به باالترین حد خود رسیده باشد؛ کیفیت اطالعات به باالترین حد خود
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تها در نشان دادن آدرسهای
یشود که میتواند بر توانایی وب سای 
رسیده است؛ در نظر گرفته م 
مورد نیاز مصرف کنندگان آن الین در خدمات بانکداری الکترونیکی تأثیر گذار باشد(موخرج و
نث .) 12 : 2003 ،با استفاده از نظریههای فوق فرضیههای زیر مطرح شده اند:
فرضيه اصلی :استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی بر ارزیابی مشتریان از اثربخشی روابط عمومی
موسسه مالی اعتباری کوثر تاثیر دارد.
فرضیههای فرعی  :الف -استفاده از اینترنت بانک بر افزایش اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی
اعتباری کوثر تاثیر دارد.ب  .استفاده از همراه بانک بر افزایش اثربخشی روابط عمومیموسسه مالی
اعتباری کوثر تاثیر دارد .پ .استفاده از خودپرداز بر افزایش اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی
اعتباری کوثر تاثیر دارد .ت .استفاده از پایانه فروش (کارتخوان) بر افزایش اثربخشی روابط عمومی
کهای تبلیغاتی بر افزایش اثربخشی روابط
موسسه مالی اعتباری کوثر تاثیر دارد .ث .استفاده از پیام 
عمومی موسسه مالی اعتباری کوثر تاثیر دارد .ج .استفاده از پست الكترون كي

بر افزایش اثربخشی

روابط عمومیموسسه مالی اعتباری کوثر تاثیر دارد.

شكل 1-1مدل نظری پژوهش (بر اساس پژوهش احمد زاده کرمانی و همکاران) 1394 ،

روش شناسي پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،تحقیق کاربردی است .از نظر شیوه گردآوري و تحلیل اطالعات نیز،
این تحقیق از نوع توصیفي -پیمایشی است .به این معنی که متغیرهای پژوهش ،در قالب نظرسنجی
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سنجیده میشود و هیچگونه دستکاری و تغییر در جامعه پژوهش صورت نمیگیرد .در سطح
توصیفی این پژوهش با استفاده از مشخصههایی نظیر فراوانی به تحلیل ویژگیهای جامعه پرداخته
شده و در قسمت تحلیل دادهها از فن مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات
یپژوهش بهره گرفته شده
جزئی و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS2برای بررسی الگوی مفهوم 
است .این روش عالوه بر اینکه در رابطه با مدلهای دارای رابطه میانجیگری توصیه شده است،
شهایی است که در آنها روابط بین متغیرها پیچیده ،حجم نمونه پایین
بهترین ابزار برای تحلیل پژوه 
و توزیع دادهها نرمال و غیرنرمال است.جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر کلیه مشتریان موسسه مالی
و اعتباری کوثر شعب تهران ،طي كي

هفته مراجعه در شرايط عادي قابل محاسبه به صورت تقريبي

یکنند.
مي باشد که شامل  26شعبه بوده و به صورت روزانه به شعب مزبور مراجعه م 
با توجه به فرمول کوکران تعداد  483نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان
حجم نمونه انتخاب شد.ند .دراین پژوهش به دلیل ساختارجامعه آماری ازروش نمونه گیری خوشه
ای چند مرحله ای و تصادفی استفاده شده است .دراین شیوه ابتدا جامعه آماری به واحدهایی تقسیم
ینامند ،سپس ازبین این خوشهها با استفاده ازشیوه نمونه گیری
میشود که دراصطال شوخ نآ هب ح هه م 
تصادفی ساده  12شعب بانک کوثر را که در تهران واقع شده اند انتخاب شده و در هر شعبه 32 ،نفر
یهای نوین ارتباطی به عنوان متغیر
پرسشنامه راپر کرده اند .متغیرهای پژوهش در این تحقيق ،فناور 
مستقل که شامل مولفههای اینترنت بانک ،همراه بانک ،خودپرداز ،پایانه فروش (کارتخوان)،
کهای تبلیغاتی و پست الكترون كي
پیام 

یباشد و متغیر افزایش اثربخشی روابط عمومی به عنوان
م 

یباشد.در هر پژوهش باید ابزارهای مناسب دادهها را جمعآوری و با تحلیل و پردازش
متغیر وابسته م 
اطالعات جمعآوری شده ،فرضیههای تحقیق را مورد آزمون قرار داد .برای انجام این پژوهش ابتدا
از روش کتابخانهای ،ابعاد متغیرهای پژوهش شناسایی شدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش،
پرسشنامه استاندارد است  .تعاریف نظري و عملياتي مفاهيم به شرح زیر انجام شده است:
اثربخشی روابط عمومی  :مسئولیت اصلی روابط عمومی ساخت و حفظ«محیط دلپذیر» برای
سازمان است(حبیب زاده ملکی )811 :1 39 1 : ،و اثربخشی روابط عمومی استفاده بهينه از منابع
سازمان به منظور رسيدن به اهداف كارا و اثربخش ،در چارچوب كي

نظام ارزشي مورد قبول از
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یباشد که اثربخشی روابط عمومی را از این
طریق اطالع رسانی و شفاف سازی و مشتری مداری م 
یسنجند( .احمد زاده کرمانی و همکاران.) 15 : 1394 ،
طریق م 
در این تحقیق اثربخشی روابط عمومی ،در دو بعد  -1کارایی :اطالع رسانی و شفاف سازی(صداقت
در گفتار و کردار ،انعکاس شکایات و نظر کارمندان و ارباب رجوع به مسئوالن ،ارتقای سطح
آگاهی) و  -2ارائه خدمات(ارتقای سطح ارباب رجوع ،زمینه سازی برای باوری خالقیت و نوآوری
کارمندان ،رسیدگی به معضالت و مشکالت ،ایجاد فضای تفاهیم آمیز) در سطح ترتیبی و در قالب
یشود در اینجا بهره وری روابط
طیف لیکرت(خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) سنجیده م 
عمومی در بانک و موسسات مالی و اعتباری بر حسب کارایی و اثربخشی در حوزه خدمات مرتبط
یگیرد.
با بانک از دیدگاه مشتری از نحوه اطالع رسانی و تکریم ارباب رجوع را در بر م 
بانكداري اینترنتی :در اختیار داشتن امکانات اینترنتی آنالین برای دریافت صورتحساب ،گردش
حساب ،انتقال وجه و( ..احمد زاده کرمانی و همکاران .) 15 : 1394 ،بانکداری اینترنتی بر اساس،
میزان و نحوه استفاده از اینترنت بانک برای گردش حساب ،موجودی حساب ،انتقال وجه ،پرداخت
یشود.
شهای بانکی سنجیده م 
اقساط و سایر تراکن 
در بررسی کیفی روایی محتوا از  5نفر از متخصصین شرکت و استاد راهنما و استاد مشاور،
درخواستشد پس از مطالعه دقیق ابزار ،دیدگاههای اصالحی خود را به صورت کتبی ارائه نمایند.
همچنین تاکید شد که در ارزیابی کیفی روایی محتوا ،موارد رعایت دستور زبان ،استفاده از کلمات
مناسب ،اهمیت سواالت ،قرارگیری سواالت در جای مناسب خود ،زمان تکمیل ابزار طراحی شده
را مدنظر قرار دهند .پس از جمعآوری نظرات متخصصین ،تغییرات الزم در ابزار ،مورد توجه قرار
گرفت .مقدار آلفای کمتر از  0.6نشاندهنده پایایی ضعیف ،دامنهی بین  0.7و  0.8پایایی قابل قبول
و بیش از  0.8پایایی خوبی برای اندازهگیری است .با توجه به توضیحات بیان شده و همچنین مقادیر
بدست آمده ،پایایی بااستفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار میگیرند؛ يعني همهی مقادیر باالی
 0.7میباشند.

جدول شماره 1مقادیر آلفای کرونباخ
سازه

آلفای کرونباخ

اینترنت بانک

0.793

همراه بانک

0.842

خودپرداز

0.855
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در نتیجه پس از تایید روایی پرسشنامه ،پایایی پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفت.
یموارد مقدارمعناداری کوچکتر از سطح
براساس نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در تمام 
خطا ( )0/50بدست آمده است .بنابراین توزیع دادهها نرمال نیست .با توجه به نرمال نبودن از نرم
افزار  PLSاستفاده شده است.در این بخش برای آزمون فرضیههای پژوهش از روشهای ذیل
استفاده میگردد:
 )1آزمون کولموگروف-اسمیرنوف :آزمون کولموگروف-اسمیرنوف یکی از مهمترین آزمونهای
یشود )2 .آزمون تی :آزمون تی ،توزیع یا در حقیقت
آماری در نرم افزار SPSSمحسوب م 
خانوادهای از توزیعها است که با استفاده از آنها فرضیههایی را در باره نمونه در شرایط جامعه
ناشناخته است ،آزمون میکنیم )3 .روش حداقل مربعات جزئی :روش تجزیه و تحلیل دادهها در این
یباشد.
تحقیق رویکرد  PLSو بطور مشخص نرم افزار  SmartPLSم 

يافتههاي تحقيق

الف)یافتههای توصیفی

جهت تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق از پارامترهای مرکزی (میانگین ،میانه و مد) و پارامترهای
پراکندگی (انحراف معیار ،واریانس و دامنه تغییرات) مطابق جدول استفاده شده است.
جدول  2تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق
میانه

کمینه

بیشینه

مد

انحراف معیار

متغیرها

تعداد

میانگین

اینترنت بانک

483

3.622

4.000

همراه بانک

483

3.498

3.500

خودپرداز

483

61 8 3.

4.000

پایانه فروش

483

3 .78 3

4.000

4.000

57 9 0.

519.0

4.000

.000 1

0 5.00

4.000

00 8 0.

1 0.64

67 1 3.

1.667

33 8 4.

4.000

0.746

0.556

4.000

.000 1

0 5.00

4.000

.695 0

0.484

3.571

1.429

0 5.00

.675 0

0.456

3.600

.400 1

0 5.00

0.657

4.000

.000 1

0 5.00

کهای تبلیغاتی
پیام 

483

3.548

3.600

3.600

پست الکترونیک

483

3.644

3.750

4.000

1 0.68

4.000

.000 1

0 5.00

0.577

333.3

1.667

0 5.00

اثر بخشی روابط عمومی

483

3.591

3.667

4.000

25 8.0

یهای نوین ارتباطی
فناور 

483

3.758

4.000

4.000

0.760

018 0.

واریانس

دامنه تغییرات

جدول  3توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت
جنسیت
زن

فراواني

درصد

96

00 25.

مرد

882

00 75.

كل

483

00.00 1

فراواني تراكمي
00 25.
00.00 1
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شکل  2نمودار فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنس
جدول  4توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس تاهل
فراواني

درصد

فراواني تراكمي

تاهل
مجرد

211

9.17 2

9.17 2

متاهل

272

70.83

483

00.00 1

كل

00.00 1

تعداد  211نفر یعنی  % 783 1 29.پاسخدهندگان مجرد و  272نفر متاهل بودهاند.

نمودار  3نمودار فراوانی پاسخ دهندگان براساس تاهل
جدول 5فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن
سن

فراوانی

درصد

فراوانی تراكمی

کمتر از  30سال

64

16.67

16.67

 30تا  40سال

96

00 25.

.67 14

 40تا  05سال

157

40.89

82.55

بیش از  05سال

67

17.45

483

00.00 1

كل

00.00 1
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خدهندگان در بازه سنی کمتر از  30سال قرار دارند و بیش از  %61حجم نمونه را
تعداد  64نفر از پاس 
یدهند .تعداد  96نفر از افراد پاسخ دهنده  30تا  40سال سن دارند 157 .نفر نیز  40تا 05
تشکیل م 
سال سن دارند که  % 40.89حجم نمونه است 67 .نفر از افراد نیز باالی  05سال هستند و کمی بیش
از  % 17حجم نمونه را تشکیل میدهند.

نمودار  4فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن
جدول  6فراوانی پاسخ دهندگان براساس تحصیالت
تحصیالت
دیپلم و پایینتر
کاردانی
کارشناسی
تحصیالت تکمیلی
كل

فراواني

درصد

فراواني تراكمي

60

15.63

15.63

101

26.30

41.93

231

34.38

76.30

91

23.70

483

00.00 1

00.00 1

خدهندگان نیز مدرک تحصیلی
نتر دارند 101 .نفر از پاس 
 60نفر از افراد مدرک تحصیلی دیپلم و پائی 
کاردانی دارند که کمتر از  %72حجم نمونه است .افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی شامل  231نفر
میباشد .افرادی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا باالتر دارند نیز  91نفر میباشند.

نمودار  5فراوانی پاسخ دهندگان براساس مدرک تحصیلی
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جدول  7فراوانی پاسخ دهندگان براساس سابقه کار
درصد

فراوانی تراكمی

48

2.50 1

2.50 1

سابقه کار
 6تا  01سال

79

.57 02

33.07

 11تا  15سال

84

21.88

54.95

 61تا  20سال

94

24.48

79.43

بیش از  21سال

79

.57 02

00.00 1

483

00.00 1

کمتر از  5سال

كل

فراوانی

خدهندگان کمتر از  5سال سابقه کار دارند و بیش از  % 12حجم نمونه را تشکیل
تعداد  48نفر از پاس 
یدهند .تعداد  79نفر از افراد پاسخ دهنده  6تا  01سال سابقه دارند 84 .نفر نیز  11تا  15سال سابقه
م 
دارند که  % 21.88حجم نمونه است 94 .نفر از افراد  61تا  20سال سابقه دارند و  79نفر نیز باالی 21
سال سابقه دارند.

نمودار  6فراوانی پاسخ دهندگان براساس سابقه کار
جدول  8فراوانی پاسخ دهندگان براساس درامد
میزان درامد
 2تا  3میلیون
 3تا  4میلیون
بیش از  4میلیون
كل

فراوانی

درصد

فراوانی تراكمی

167

43.49

43.49

20 1

31.25

74.74

97

25.26

483

00.00 1

00.00 1

خدهندگان  2تا  3میلیون درامد دارند و بیش از  % 43حجم نمونه را تشکیل
تعداد  167نفر از پاس 
یدهند .تعداد  20 1نفر از افراد پاسخ دهنده  3تا  4میلیون درامد دارند 97 .نفر نیز بیش از  4میلیون
م 
درامد دارند.
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نمودار  7فراوانی پاسخ دهندگان براساس درامد

ب)نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق

در این بخش نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش کمترین توانهای دوم جزئی ()PLS

یدهد .در این شکل متغیرهای مستقل و
گزارش میشود .شکل زیر مدل پایه ای تحقیق را نشان م 
وابسته نشان داده شده است .نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول زیر آورده شده است .در این
جدول ضرایب بین سازههای اصلی تحقیق و فرضیههای متناظر با هر ضریب مشخص گردیده است.
ضرایب مسیر با استفاده از روش  PLSو آمارههای  tاز طریق روش بوت استرپ محاسبه شده اند.

مدل تجربی  1تایج حاصل از برآورد مدل
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فرضیه  :1استفاده از اینترنت بانک بر افزایش اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی اعتباری کوثر
تاثیر دارد.
به منظور بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت بانک بر افزایش اثربخشی روابط عمومی از ضریب
یشود
مسیر بدست آمده از الگوی معادالت ساختاری استفاده م 

نتایج بررسی معناداری رابطه متغیرهای فرضیه اول

متغیرهای تحقیق
استفاده از اینترنت بانک بر افزایش اثربخشی روابط عمومی

ضریب

آماره t

0/ 421

6/ 147

در این بخش نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش کمترین توانهای دوم جزئی ()PLS
گزارش میشود .ضرایب مسیر با استفاده از روش  PLSو آمارههای  tاز طریق روش بوت استرپ
محاسبه شده اند .با توجه به نتایج فوق ،استفاده از اینترنت بانک بر افزایش اثربخشی روابط عمومی
موسسه مالی اعتباری کوثر تاثیر دارد.)sig.<0.05( .
فرضیه  :2استفاده از همراه بانک بر افزایش اثربخشی روابط عمومیموسسه مالی اعتباری کوثر تاثیر
دارد.
به منظور بررسی میزان تاثیر استفاده از همراه بانک بر افزایش اثربخشی روابط عمومی از ضریب
یشود
مسیر بدست آمده از الگوی معادالت ساختاری استفاده م 

نتایج بررسی معناداری رابطه متغیرهای فرضیه دوم

متغیرهای تحقیق

ضریب

آماره t

استفاده از همراه بانک بر افزایش اثربخشی روابط عمومی

0/636

7/ 372

با توجه به نتایج فوق ،استفاده از همراه بانک بر افزایش اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی
اعتباری کوثر تاثیر دارد.)sig.<0.05( .
فرضیه  :3استفاده از خودپرداز بر افزایش اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی اعتباری کوثر تاثیر
دارد.
به منظور بررسی میزان تاثیر استفاده از خودپرداز بر افزایش اثربخشی روابط عمومی از ضریب مسیر
یشود
بدست امده از الگوی معادالت ساختاری استفاده م 

نتایج بررسی معناداری رابطه متغیرهای فرضیه سوم

متغیرهای تحقیق

ضریب

آماره t

استفاده از خودپرداز بر افزایش اثربخشی روابط عمومی

0/235

7/ 3329
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با توجه به نتایج فوق ،استفاده از خودپرداز بر افزایش اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی اعتباری
کوثر تاثیر دارد.)sig.<0.05( .
فرضیه  :4استفاده از پایانه فروش بر افزایش اثربخشی روابط عمومیموسسه مالی اعتباری کوثر تاثیر
دارد.
به منظور بررسی میزان تاثیر استفاده از پایانه فروش بر بر افزایش اثربخشی روابط عمومی از ضریب
یشود.
مسیر بدست امده از الگوی معادالت ساختاری استفاده م 

نتایج بررسی معناداری رابطه متغیرهای فرضیه چهارم

متغیرهای تحقیق
استفاده از پایانه فروش بر بر افزایش اثربخشی روابط عمومی

ضریب

آماره t

0/ 643

9/ 501

با توجه به نتایج فوق ،استفاده از پایانه فروش بر افزایش اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی
اعتباری کوثر تاثیر دارد.)sig.<0.05( .
کهای تبلیغاتی بر افزایش اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی اعتباری
فرضیه  :5استفاده از پیام 
کوثر تاثیر دارد.
کهای تبلیغاتی بر افزایش اثربخشی روابط عمومی از
به منظور بررسی میزان تاثیر استفاده از پیام 
یشود
ضریب مسیر بدست آمده از الگوی معادالت ساختاری استفاده م 

نتایج بررسی معناداری رابطه متغیرهای فرضیه پنجم

متغیرهای تحقیق
کهای تبلیغاتی بر افزایش اثربخشی روابط عمومی
استفاده از پیام 

ضریب

آماره t

0/ 351

4/932

کهای تبلیغاتی بر افزایش اثربخشی روابط عمومیموسسه مالی
با توجه به نتایج فوق ،استفاده از پیام 
اعتباری کوثر تاثیر دارد.)sig.<0.05( .
فرضیه  :6استفاده از پست الکترونیک بر افزایش اثربخشی روابط عمومیموسسه مالی اعتباری کوثر
تاثیر دارد.
به منظور بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت بانک بر افزایش اثربخشی روابط عمومی از ضریب
مسیر بدست آمده از الگوی معادالت ساختاری استفاده میشود.

نتایج بررسی معناداری رابطه متغیرهای فرضیه ششم

متغیرهای تحقیق
استفاده از پست الکترونیک بر افزایش اثربخشی روابط عمومی

ضریب

آماره t

0/ 477

5/ 256
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با توجه به نتایج فوق ،استفاده از پست الکترونیک بر افزایش اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی
اعتباری کوثر تاثیر دارد.)sig.<0.05( .
فرضیه اصلی :استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی بر ارزیابی مشتریان از اثربخشی روابط عمومی
موسسه مالی اعتباری کوثر تاثیر دارد.
به منظور بررسی میزان تاثیر استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی بر ارزیابی مشتریان از اثربخشی
یشود
روابط عمومیاز ضریب مسیر بدست آده از الگوی معادالت ساختاری استفاده م 
نتایج بررسی معناداری رابطه متغیرهای فرضیه اصلی تحقیق

متغیرهای تحقیق
یهای نوین ارتباطی بر ارزیابی مشتریان از اثربخشی روابط عمومی
استفاده از فناور 

مدل  ،2مدل تجربی مبتنی بر نتایج تحقیق

مدل تجربی  3مستخرج از یافتههای رگرسیونی

ضریب

آماره t

0/ 667

14 / 357
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در مدل کلی تحقیق که در ترسیم شده است مدل اندازهگیری و مدل مسیر محاسبه شده است .برای
سنجش معناداری روابط نیز آماره  tبا تکنیک بوت استراپینگ محاسبه شده است که در جدول ارائه
شده است .در این مدل که خروجی نرم افزار  Smart PLSاست نتایج مربوط به بار عاملی
استاندارد روابط متغیرهای اصلی تحقیق در ارائه شده است .قدرت تاثیر متغیر استفاده از فناوریهای
نوین ارتباطی بر ارزیابی مشتریان از اثربخشی روابط عمومی برابر  0/ 607محاسبه شده است که
یشود .آماره آزمون نیز  14 / 357بدست آمده است که بزرگتر از مقدار
مقدار قابل قبولی محسوب م 
بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی  1/ 96بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است.
بنابراین با اطمینان  % 95استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی بر ارزیابی مشتریان از اثربخشی روابط
عمومیموسسه مالی اعتباری کوثر تاثیر دارد.
بحث و نتیجهگیری

جهت تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق از پارامترهای مرکزی (میانگین) و پارامترهای پراکندگی
لهای
(انحراف معیار) استفاده شده است .انحراف معیار به منظور تعیین ضریب اطمینان در تحلی 
آماری استفاده میشود .در مطالعات علمی ،دادههای با انحراف معیار بیشتر از دو به عنوان دادههای
یشوند .اگرچه معمو ًالًال کم یا زیاد بودن مقدار انحراف معیار
پرت در نظر گرفته و از تحلیل ،خارج م 
یشود.
یکند و به تنهایی ارزیابی نم 
در مقایسه بین گروههای مختلف بررسی میگردد و معنی پیدا م 
با توجه به طیف نمرهگذاری لیکرت  1تا  5در این پژوهش مقادیر انحراف معیار بدست آمده
یمتغیرهای پژوهش به تایید میرسد.
یرسند .و این شاخص برای تمام 
مطلوب به نظر م 
همانطور كه مالحظه شد ؛ استفاده از اینترنت بانک بر افزایش اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی
یشود میزان و نحوه استفاده از اینترنت بانک برای
اعتباری کوثر تاثیر دارد.در تبیین فرضیه اول بیان م 
شهای بانکی سنجیده
گردش حساب ،موجودی حساب ،انتقال وجه ،پرداخت اقساط و سایر تراکن 
یشود .با استفاده از اینترنت بانکداری دیگر محدوده زمانی و جغرافیایی ندارد .مشتریان سراسر
م 
یتوانند طی  42ساعت شبانه روز و در تمام روزهای هفته به حسابهای خود دسترسی داشته
جهان م 
یشود ،سهولت کار را
باشند .بانکداری اینترنتی موجب توسعه حیطه دسترسی جغرافیایی بانک م 
یدهد .این روش مشابه روش پرداخت سنتی است.
برای مشتری افزایش و هزینه مبادالت را کاهش م 
یدهدکه به طور مستقیم به
مهمترین تفاوت آن با سیستم سنتی بر این است که به مشتریان اجازه م 
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اطالعات مالی خود دسترسی داشته باشند و عملیات بانکی را بدون توجه به مکان و بدون نیاز به
مراجعه به بانک با استفاده از کامپیوتر شخصی و شبکههای ارتباطات از راه دور انجام دهند(میرسعید
قاضی.) 14 : 390 1 ،
همانطور كه اشاره شد ؛ استفاده از همراه بانک بر افزایش اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی
یشود سامانهای است که از طریق تلفن همراه
اعتباری کوثر تاثیر دارد.در تبیین فرضیه دوم بیان م 
یتوان عملیات بانکی خود را انجام داد .در این سامانه با نصب یک نرمافزار بر روی گوشی تلفن
م 
همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز میتوان عملیاتی از قبیل دریافت موجودی
حساب ،انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام داد(قلی پور .)2 : 1389 ،سرویسی که مشتریان را قادر
یسازد اطالعاتی مانند مانده حساب بانکی خود و غیره را از طریق گوشی تلفن همراه خود مطلع
م 
یپذیرد( .احمد زاده کرمانی و همکاران: 1394 ،
شوند .این کار با امنیت و محرمانهای باال صورت م 
 .)61همراه بانک میزان و نحوه استفاده مشتریان بانک و موسسات مالی و اعتباری از همراه بانک
یباشد که در قالب سواالتی چون :اطالع از میزان موجودی حساب ،انتقال
برای خدمات بانکی م 
وجه ،گردش حساب و ...بانکداری تلفنی عبارتست از عرضه خدمات مالی شعب از طریق
یتوانند معامالت بانکی جزئی خود را بوسیله
کها م 
دستگاههای مخابراتی که در آن مشتریان بان 
کهای آمریکایی نشان داده است که
یک دستگاه تلفن انجام دهند .مطالعات انجام شده در مورد بان 
هزینه مبادالت بانکی از طریق بانکداری تلفنی چهل درصد هزینه ارائه همین خدمات از طریق شعبه
یباشد .در واقع بانکها با ارائه خدمات بانکداری از طریق تلفن هزینه خود را کاهش میدهند زیرا
م 
ارائه این خدمات از طریق شعبه و نیروی انسانی هزینه بیشتری در بر دارد.
با توجه به اينكه استفاده از خودپرداز بر افزایش اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی اعتباری کوثر
یشود خودَپَپرداز که گاه زودپرداز ،عابر بانک و آنی بانک هم
تاثیر دارد .در تبیین فرضیه سوم بیان م 
یدهد تا در هر زمان
نامیده شده دستگاهی الکترونیکی است که به مشتریان بانک این امکان را م 
دلخواه بهوسیله ی قراردادن کارت خاصی در دستگاه و وارد کردن یک گذرواژه از حساب خود
پول دریافت کرده یا تراز حساب بانکی خود را وارسی کنند بدون اینکه نیاز به شمارشگر انسانی
ضهای خدمات عمومی
یتوان از طریق دستگاههای خودپرداز اقدام به پرداخت قب 
باشد .در ایران م 
نظیر آب ،برق و تلفن نمود( .احمد زاده کرمانی و همکاران .) 18 : 1394 ،میزان و نحوه استفاده
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مشتریان بانک و موسسات از دستگاه خودپرداز برای اطالع از خدمات بانک ،یکی از اولین
رویکردهای بانکداری الکترونیک که در مراحل اولیه توسعه این روش بانکداری پدیدار شد
ماشینهای خودپرداز اتوماتیک بود .این دستگاهها به عنوان اولین توسعه بانکداری الکترونیک از
اوایل دهه  1 97 1پا به عرصه ظهور گذاشتند .این ماشینها بسیاری از خدمات بانکی را به صورت شبانه
یدهد و مشتریانی با استفاده از یک شماره شناسایی شخصی مبادالت مالی خود را به
روزی انجام م 
یتوانند به دریافت و
یرسانند .با استفاده از کارت و شماره شناسایی شخصی مشتریان م 
انجام م 
پرداخت پول و انتقال وجه بین حسابها بپردازند و یا اطالعاتی را در مورد حساب خود بدست بیاورند
و درخواست دسته چک و صورتحساب مبادالت انجام شده به صورت الکترونیکی و بالفاصله ثبت
یشود .با استفاده از دستگاههای خودپرداز بانکهایی که به صورت شبکه با هم ارتباط دارند و
م 
کهای مختلف به انجام رساند (لرک.) 17 : 396 1 ،
یتوان تبادالت مالی را در بین بان 
م 
همچنين اشاره مي شود كه استفاده از پایانه فروش بر افزایش اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی
یشود پايانههاي فروش دستگاهي است كه در
اعتباری کوثر تاثیر دارد.در تبیین فرضیه چهارم بیان م 
مراكز فروش كاال و خدمات نصب مي شود تا در معامالت به جاي پرداخت وجه نقد و حمل و نقل
فيز يكي پول ،مبلغ مورد معامله به صورت الكترون يكي از حساب دارنده كارت (مشتري) كسر و به
حساب پذيرنده كارت (فروشنده) واريز گردد( .احمد زاده کرمانی و همکاران .) 18 : 1394 ،میزان و
نحوه استفاده مشتریان بانک از پايانه فروش برای اطالع از خدمات بانک .یکی از اولین رویکردهای
بانکداری الکترونیک که در مراحل اولیه توسعه این روش بانکداری پدیدار شد ماشینهای خودپرداز
اتوماتیک بود .این دستگاهها به عنوان اولین توسعه بانکداری الکترونیک از اوایل دهه  1 97 1پا به
یدهد
عرصه ظهور گذاشتند .این ماشینها بسیاری از خدمات بانکی را به صورت شبانه روزی انجام م 
یرسانند .با
و مشتریانی با استفاده از یک شماره شناسایی شخصی مبادالت مالی خود را به انجام م 
یتوانند به دریافت و پرداخت پول و انتقال
استفاده از کارت و شماره شناسایی شخصی مشتریان م 
وجه بین حسابها بپردازند و یا اطالعاتی را در مورد حساب خود بدست بیاورند و درخواست دسته
یشود .با استفاده
چک و صورتحساب مبادالت انجام شده به صورت الکترونیکی و بالفاصله ثبت م 
یتوان تبادالت مالی را
از دستگاههای خودپرداز بانکهایی که به صورت شبکه با هم ارتباط دارند و م 
کهای مختلف به انجام رساند (لرک.) 17 : 396 1 ،
در بین بان 
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کهای تبلیغاتی بر افزایش اثربخشی روابط عمومیموسسه
همچنين اشاره مي شودكه استفاده از پیام 
یشود استفاده از امکانات پیامکی برای
مالی اعتباری کوثر تاثیر دارد.در تبیین فرضیه پنجم بیان م 
تهای بانکی در این تحقیق بر اساس میزان آشنایی ،میزان استفاده و تأثیر
اطالع رسانی از عملیا 
گذاری آن در خدمات بانکی و بر اساس طیف لیکرت(خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم)
سنجیده شده است .میزان و نحوه استفاده مشتریان بانک از پیامک بانک برای اطالع از خدمات
بانک .بانکداری از طریق موبایل سرویسی که مشتریان را قادر میسازد اطالعاتی مانند مانده حساب
بانکی خود و غیره را از طریق گوشی تلفن همراه خود مطلع شوند .این کار محرمانه و با امنیت باال
یتوان بسیاری از عملیات بانکی را ،همچون بررسی وجه
یپذیرد .با استفاده از تلفن همراه م 
صورت م 
مانده در حسابهای مختلف ،توقف پرداخت چک ،نقل و انتقال پولی از حسابی به حساب دیگر و
غیره ،را انجام داد .بر حسب تجربههای به دست آمده برای انجام امور بانکی ،تلفن همراه از تلفن
عادی ایمن تر است (لرک.) 18 : 396 1 ،
همچنين ،استفاده از پست الکترونیک بر افزایش اثربخشی روابط عمومیموسسه مالی اعتباری کوثر
شها و اطالعات مالی و
یتراکن 
یشود در این شیوه تمام 
تاثیر دارد .در تبیین فرضیه ششم بیان م 
یتواند اقدامات الزم را در
یرسد و مشتری م 
تغییرات مورد نیاز از طریق بانک به اطالع مشتری م 
کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد .میزان و نحوه استفاده مشتریان بانک از پست الكترون كي

برای

اطالع از خدمات بانک.
و در نهايت ،استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی بر ارزیابی مشتریان از اثربخشی روابط عمومی
یشود؛ فناوری اطالعات و
موسسه مالی اعتباری کوثر تاثیر دارد .در تبیین فرضیه اصلی بیان م 
شهای حل مشکالت در
ابزارهای از راه دور ،ابزارهایی هستند که دادهها ،تجهیزات ،پرسنل ،و رو 
تهای سازمانها را تلفیق کرده و با یکدیگر ترکیب میکنند به
مدیریت ،برنامه ریزی ،کنترل فعالی 
عبارت دیگر ،فناوری اطالعات همه سخت افزارها ،نرم افزارها و دادهها به کار برده شده را برای
تولید ،ذخیره سازی ،پردازش و انتقال اطالعات به صورت الکترونیکی و نیز خدمات مربوط به حفظ
این منابع به صورت فعال و آماده بهره برداری را در بر میگیرد .بدون تردید مهم ترین نقش فناوری
اطالعات در سازمانها از میان بردن موانع از طریق آسان ،فوری ارزان ،باال برن اهمیت ارتباط است.
فناوری اطالعات ،موانع داخل سازمانی و میان سازمان و محیطش را رفع کرده و سازمان را در عمل
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کارآمدتر ،اثربخش تر و رقابتی قرار میدهد .در داخل سازمان نیز استفاده از فناوری اطالعات به این
یتوانند به آسانی
یکنند؛ م 
شها و مکانهای مختلف کار م 
مهایی که در بخ 
معنا است که افراد و تی 
ارتباط برقرار کرده و به صورت الکترونیکی با یکدیگر ،اطالعات مبادله کنند .بانکداری
الکترونیکی به طرق مختلف میتواند بانک و بخش روابط عمومیرا در جهت انجام خدمات و باال
بردن راندمان بانک یاری رساند .بهره وری روابط عمومی در بانک تابعی از کارایی و اثر بخشی
عملیات سازمانی است و در حقیقت سنجش عملکرد یک هدف نیست بلکه ابزاری برای سنجش
اثربخشی مدیریت و اطالع سابی از اتفاقات و چرایی آنها ،از دیدگاه برون سازی از طریق اطالع
رسانی ،سریع و تصحیح روند اجرایی مشتریان و مشتری مداری بررسی شود .روابط عمومییکی از
یتواند نقش تعیین کننده ای در تسريع و تسهیل روند کاری در سازمان انجام
عواملی است که م 
دهد .چنانچه امروز با گذشت زمان و پیچیده تر شدن نظام اجتماعی ،بیش از پیش اهمیت ،نقش و
ضرورت روابط عمومی به عنوان یک فن و هنر ارتباطی و تسهیل کننده چرخه ارتباطات درون و
برون سازمانی در دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی مورد توجه قرار گرفته است و کمتر
یتوان یافت که در عصر حاضر خود را بی نیاز از واحد روابط عمومی به
سازمان و دستگاهی را م 
عنوان مرکز گردش و انباشت اطالعات و برقراری ارتباطات بداند .یک روابط عمومی کارآمد و
یکند و نقش موثر و
قوی جریان اطالع رسانی به سوی اقشار مختلف مردم و مخاطبان را تسهیل م 
یگیرد .مشتریان مهم ترین
تعیین کننده ای را در هدايت و جهت دهی افکار عمومی به عهده م 
دارایی سازمانها هستند .شناخت عناصر و مولفههای مدیریت ارتباط با مشتری جهت تقویت ،توسعه
و نهادینه سازی آن در سازمان از ضروریات است .
پیشنهادهای کاربردی تحقیق به شرح زیر است:
یشود بانک تالش نمایند چنانچه وب سایتی برای انجام
در ارتباط با نتایج فرضیه اول پیشنهاد م 
عملیات بانکداری ندارد؛ ایجاد و در صورت موجود بودن ،طراحی آن را در راستای تسهیل
فرایندهای بانکی برای مشتریان به روز نماید .با گسترش پهنای باند سرعت دسترسی و انجام عملیات
بانکی را تسریع بخشد.
یگردد سامانه را ایجاد نماید که با نصب یک
در ارتباط با نتایج فرضیه دوم این پژوهش پیشنهاد م 
نرمافزار بر روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز مشتریان
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بتوانند عملیاتی از قبیل دریافت موجودی حساب ،انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام
دهند.سرویسی ایجاد نماید که مشتریان را قادر میسازد اطالعاتی مانند ،مانده حساب بانکی خود و
یشود جهت جلب رضایت مشتری
غیره را از طریق گوشی تلفن همراه خود مطلع شوند .پیشنهاد م 
این کار با امنیت و محرمانهای باال صورت پذیرد.
در ارتباط با نتایج فرضیه سوم این پژوهش پیشنهاد میگردد بانک تالش نماید تعداد دستگاههای
خود را در سطح شهر برای دسترسی هرچه سریعتر مشتریان برای انجام عملیات بانکی افزایش دهد.
با ایجاد شعبههایي که عملیات خودپرداز و خود دریافت و همچینین خدمات انجام دسته چک برای
یگردد.
مشتریان در  42ساعت شبانه روز را انجام دهد باعث جلب رضایت مشتری م 
یگردد بانک با افزایش پایانههای فروش
در ارتباط با نتایج فرضیه چهارم این پژوهش پیشنهاد م 
متعدد باعث شود تا معامالت به جاي پرداخت وجه نقد و حمل و نقل فيز يكي پول ،مبلغ مورد معامله
به صورت الكترون يكي

از حساب دارنده كارت (مشتري) كسر و به حساب پذيرنده كارت

(فروشنده) واريز گردد.همچینین بانک اقدام به توزيع پایانههای فروش سیار در بین فروشندگان
بها هر چه سریعتر انجام شد.
نماید تا فرایندهای نقل و انتقال پول بین حسا 
کهای مختلف که
یگردد بانک از طریق پیام 
در ارتباط با نتایج فرضیه پنجم این پژوهش پیشنهاد م 
با استفاده از موبایل سرویسی را در اختیار مشتریان قرار دهد تا آنها به اطالعاتی مانند ،مانده حساب
بانکی خود و غیره را از طریق گوشی تلفن همراه خود مطلع شوند.
یگردد بانك برای مشتریانی که بیشتر با پست
در ارتباط با نتایج فرضیه ششم این پژوهش پیشنهاد م 
یدهند پست الکترونیکی را طراحی نمایند تا تراکنشها و
الکترونیک کارهای خود را انجام م 
اطالعات مالی و تغییرات مورد نیاز از طریق بانک به اطالع مشتری رسیده و مشتری بتواند اقدامات
الزم را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد.
یشود با ایجاد و اجرای فن آوری ارتباطات
در ارتباط با نتایج فرضیه اصلی این پژوهش پیشنهاد م 
یهای نوین ارتباطی ،جدیدترین
موانع ارتباطی حذف و انتقال اطالعات سریعتر انجام گیرد .فناور 
اطالعات و آمار مربوط به عملکرد دستگاه را در اختیار کارمندان ،مسئوالن و ارباب رجوع قرار
یکند.
یدهد .و این زمینه اعتماد و اطمینان را فراهم م 
م 
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شهای اکتشافی و مصاحبه باز استفاده
یگردد از دیگر روشهای چون رو 
به محققان آینده پيشنهاد م 
یشود تا با روشهای پژوهشی دیگری از جمله روشهای
گردد.؛ به پژوهشگران آتی پیشنهاد م 
مقطعی و طولی به بررسی روابط علی بپردازند.؛ از آنجا که تحقیق حاضر در جامعه مورد مطالعه
انجامگرفته ،پیشنهاد میشود که این تحقیق را در دیگر شهرهای کشور و در همین حیطه آزمون که
تهای مربوطه مفید خواهد بود.؛ توصیه میشود این پژوهش در
مسلمًاًا نتایج این تحقیقات برای شرک 
سطح سازمانهای دیگر اجرا و نتایج با پژوهش حاضر مقایسه شود .بدیهی است که انجام دادن چنین
تحقیقاتی به بهبود عملکرد آنان کمک میکند.
تهایی از قبیل عدم وجود پژوهش مشابه به عنوان
شها ،این تحقیق نیز با محدودی 
یپژوه 
مانند تمام 
پایه ای برای شکل دهی فرضیهها ،محدودیت زمانی و عدم قابلیت تعمیم نتایج به سازمانهای دیگر
شها ،اطالعات جمع آوری شده از یک مقطع زمانی است؛
روبرو است .معموال در این گونه پژوه 
لذا اطالعات جمع آوری شد باید به صورت سری زمانی باشد تا نتایج بهتری حاصل شود.در این
پژوهش بهمنظور زمینهیابی از پرسشنامه استفاده گردید ،در نتیجه ممکن است برخی از افراد از ارائه
پاسخ واقعی خودداری کرده و پاسخ غیر واقعی داده باشند.
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