پیـام آینــده
نشــریـه بانـک آینـده

مقاالت

ـادار
ـتریان وفـ
ـی مشـ
ـی در مانایـ
ـط عمومـ
ـش روابـ
نقـ
خانم سارا شریفی زایری
امور روابطعمومی و اطالعرسانی

مقدمه
در دنیـــای پرشـــتاب و سرشـــار از رقابـــت امـــروز

ک ــه ه ــر روز در آن ش ــاهد تکث ــر معان ــی و تح ــول
جامـــع مفاهیـــم هســـتیم ،ســـرمایههای انســـانی،
مشـــتریان و نـــام تجـــاری (برنـــد) ســـازمانها،
جـــزء گرانســـنگترین داراییهایـــی هســـتند
کـــه بـــرای آنهـــا ،نمیتـــوان هیـــچ ارزش مـــادی
متص ــور ش ــد.
گــذار از فضــای بانکــداری ســنتی بــه فضــای
بانکــداری مــدرن امــروزی ،موجــب شــده اســت تــا
مشــتریان ،امــکان انتخــاب بیشتــری نســبت بــه
گذشــته داشــته باشــند کــه ایــن امــر ،خــود باعــث
توســعه بــازار رقابتــی بانکهــا میگــردد.
در دنیـــای مدرنیتـــ ه امـــروز ،صِ ـــرف ارائـــه
محص ــول و خدم ــات ،کیفی ــت و می ــزان ش ــناخت
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بـــازار از برنـــد یـــک ســـازمان ،کافـــی نبـــوده و
نکتـــهای کـــه در ایـــن میـــان متبلـــور میشـــود،
ارتبـــاط مؤثـــر دوســـویه میـــان مشـــتری و بانـــک
اســـت.

«روابـــط عمومـــی» ،عـــاوه بـــر اینکـــه
در تبلیغـــات ،آگهیهـــای تجـــاری،
نمایشـــگاههای بازرگانـــی و جلســـات
ویـــژه ،نقشـــی مهـــم ایفـــا میکنـــد،
میتوانـــد در راســـتای مشـــتریمحوری
و ایجـــاد ارتبـــاط مناســـب بـــا جامعـــه
ه ــدف ،حرکته ــای مثب ــت و مفی ــدی
را بـــرای تغییـــر نگـــرش مشـــتریان انجـــام
داده و از یـــک مشـــتری بیتفـــاوت
و ح ّتـــی ناراضـــی« ،مشـــتری وفـــادار
همیشـــگی» بهوجـــود آورد.

تغییـــر نگـــرش مشـــتریان ناراضـــی در گـــرو
«ایجـــاد ارتباطـــی مؤثـــر»
بایـــد پذیرفـــت کـــه بانکهـــا ،تنهـــا ارائـــه
دهنـــده خدمـــات و محصـــوالت بـــه مشـــتریان
خـــود نیســـتند ،بلکـــه آنـــان نیازهـــا و انتظاراتـــی
دارنـــد کـــه الزم اســـت از جانـــب بانکهـــا در
نظ ــر گرفت ــه ش ــود« .انتظ ــار» یعن ــی؛ آنچی ــزی
ک ــه مش ــتری ،بهط ــور قط ــع ب ــه آن نی ــاز ن ــدارد
ول���ی توق ــع دارد ک��هـ آن را داشـ��ته باش ـ�د .انتظ ــار
مش ــتریان از ه ــر س ــازمانی ،ارائ ــه عملک ــرد واقع ــی
و اصـــاح ســـاختارهایی اســـت کـــه موجبـــات
نارضایتـــی آنهـــا را فراهـــم کـــرده اســـت و ایـــن
وظیفـــه روابطعمومـــی اســـت تـــا چالشهـــای
موجـــود را بررســـی و بـــا ارتبـــاط صحیـــح بـــا
مشـــتریان ،نـــکات منفـــی را بـــه نـــکات قـــ ّوت
تبدیـــل و زنجیـــره کارشناســـان و مدیـــران خـــود
را بـــا مشـــتریان تکمیـــلنمایـــد.

مقاالت

روابـــط عمومی ،عالوه بـــر اینکـــه در تبلیغات،
آگهیهـــای تجـــاری ،نمایشـــگاههای بازرگانی
و جلســـات ویـــژه ،نقشـــی مهم ایفـــا میکند،
میتوانـــد در راســـتای مشـــتریمحوری و ایجاد
ارتباط مناســـب بـــا جامعه هـــدف ،حرکتهای
مثبـــت و مفیدی را برای تغییر نگرش مشـــتریان
انجام داده و از یک مشـــتری بیتفـــاوت و حتّی
ناراضی« ،مشـــتری وفادار همیشـــگی» بهوجود
آورد.

«رفتـــار ارتباطـــی صحیـــح»؛ مشـــوق
«وفـــاداری مشـــتریان»
و
«مشـــتریان وفـــادار»؛ مؤلفههـــای اصلـــی
«موفقی ّــت بان ــک»
رفت ــار ارتباط ــی درس ــت ب ــا مش ــتری ،ع ــاوه ب ــر
ارائ ــه خدم ــات و محص ــوالت ،میتوان ــد احس ــاس
ّ
لـــذت ،احتـــرام و خاطـــرهای خـــوش را منتقـــل
نمایـــد و مشـــوقی باشـــد بـــرای مراجعـــه مجـــدد
و مســـتمر.

ایـــن برآینـــد کـــه مشـــتریان وفـــادار ،مؤلفههـــای
موفقیـــت بانـــک هســـتند ،واقعیتـــی
اصلـــی
ّ
اســـت کـــه بایـــد روابطعمومـــی هـــر ســـازمان
مشـــتریمدار و پیـــشرو ،در حرکـــت پویـــا
و رو بهجلـــوی خـــود ،بـــه آن توجـــه خـــاص
داشـــته و در مانایـــی ایـــن دســـته از مشـــتریان

بلندمـــدت و کالن داشـــته
برنامهریزیهـــای
ّ
باشـــد.
ایـــن مهـــم اثبـــات شـــده اســـت؛ کـــه کاهـــش
5درصـــدی میـــزان مشـــتریان بانکهـــا ،کاهـــش
85درصـــدی ســـود بانکهـــا را بههمـــراه
خواهـــد داشـــت؛ از همیـــنرو5 ،درصـــد افزایـــش
در میـــزان حفـــظ مشـــتریان ،باعـــث افزایـــش 25
ت ــا 125درص ــدی س ــودآوری بان ــک خواه ــد ش ــد.
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انتظ ــار مش ــتریان از ه ــر س ــازمانی ،ارائ ــه
عملک ــرد واقع ــی و اص ــاح س ــاختارهایی
اســـت کـــه موجبـــات نارضایتـــی آنهـــا
را فراهـــم کـــرده اســـت و ایـــن وظیفـــه
«روابطعمومـــی» اســـت تـــا چالشهـــای
موجـــود را بررســـی و بـــا ارتبـــاط صحیـــح
ب ــا مش ــتریان ،ن ــکات منف ــی را ب ــه ن ــکات
قـــوّ ت تبدیـــل و زنجیـــره کارشناســـان و
مدیـــران خـــود را بـــا مشـــتریان تکمیـــل
نمایـــد.
نتیجهگیری
پرواضـــح اســـت؛ اگـــر ســـازمانی بخواهـــد در
موفقیـــت و تعالـــی گام بـــردارد ،نیازمنـــد
مســـیر
ّ
یـــک واحـــد مســـتقل بهنـــام روابطعمومـــی

اســـت .زیـــرا ایـــن واحـــد ،قلـــب تپنـــده ســـازمان
بـــوده و بهعنـــوان یـــک سیســـتم اطالعاتـــی،
در راســـتای دســـتیابی بـــه اهـــداف ســـازمان
گام برمـــیدارد .در روابطعمومـــی ،مـــا شـــاهد
فعالیتهـــای درونســـازمانی و برونســـازمانی
هســـتیم کـــه بـــر اســـاس ایـــن فعالیتهـــا؛
مخاطبـــان آن در نظـــر
هـــم ســـازمان و هـــم
ِ
گرفت ــه ش ــده و ب ــرای تعام ــل ب ــا ه ــر ی ــک نی ــز

برنامـــهای خـــاص پیشبینـــی میشـــود کـــه
ایـــن امـــر میتوانـــد ،یکـــی از عوامـــل پیشـــرفت
ســـازمان باشـــد .از ایـــنرو ،میتـــوان گفـــت؛
روابطعمومـــی ،پـــل ارتباطـــی بیـــن ســـازمان و
مخاطبـــان اســـت کـــه هـــم نیازهـــای ســـازمان و
ه ــم نیازه ــای مخاطب ــان را ب ــرای ه ــر دو ط ــرف
شـــرح میدهـــد.
در واقـــع روابطعمومـــی بـــرای ســـازمان بهمنزلـــه
مغـــز متفکـــری اســـت کـــه تمـــام ایدههـــا،
خالقیتهـــا ،هنـــر و دانشـــی کـــه ســـازمان نیـــاز
دارد تـــا بتوانـــد بهدرســـتی بـــا مخاطـــب ارتبـــاط
برقرارکنـــد ،از آن نشـــأت میگیـــرد.
بنابرایـــن یـــک ســـازمان ،بـــرای اینکـــه بتوانـــد
رســـالت خـــود را بهطـــور جامـــع و کامـــل بـــه
انج ــام برس ــاند؛ نی ــاز ب ــه ی ــک روابطعموم ــی آگاه،
در همـــه زمینههـــا اعـــم از :علمـــی ،اجتماعـــی،
سیاســـی ،اقتصـــادی ،فرهنگـــی و هنـــری دارد.

1 - Richheld & Sasser
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