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 اخلاق زیستی  بر نوآور مبتنی سبز بانکداری هایشناسایی مؤلفه

 پایدار رقابتی مزیت برای کسب
 

 3، دکتر داوود فدایی2، دکتر علی دیواندری*1، دکتر رضا رادفر1فاطمه حجاران

 گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .1
 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. گروه .2

 ها، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران گروه مهندسی صنایع و مدیریت سیستم .3

 (09/90/09، تاریخ پذیرش:90/90/09تاریخ دریافت: ) 
 

 

 سرآغاز

ول به  مهرار نرهی رو   امروزه نیروی انسانی تنها یک ابزار تولید محص
توج  ب  تکنولوژی روز،ایجا  واحد منابع انسانی و استفا ه از اصول رفتار 
سازمانی، نرا هایی از اهریت حیاتی اخلاق  ر سهازمانها محسهوم مهی 
گر    اخلاق  ر لغت ب  معنای عا ت و خوی است  اخلاق عبارت است از 

  آن انعکها  مهی قواعد ارزمی هنجاری یک جامع  ک   ر رفتهار افهرا
(   راصطلاح، اخلاق تحت عنوان چگون  باید زندگی کهر  یها چه  1یابد)

 ( 2چیزی  رست است و چ  چیزی نا رست است تعبیر می مو  )
 
 

 
 انش اخلاق با تاکید بر مفاف سهازی و تببهیا اعرهال اهد اخلهاقی و  

ر مسئولیت پذیری  ر قبال آنها تدویا اصول اخلاقی جامع و اابط  بند  
 ( 3سازمان را اروری می کند)

های اخیر برای پایداری کیفیت خدمات، بهرای اجهرای اقهدامات  ر سال
های مبتنی بهر اخلهاق حفاظت از محیط زیست با  ر نظر  امتا نوآوری

هههای موجههو   ر مههور  کیفیههت زنههدگی و و بهه   لیههر نگرانی 2زیسههتی
 ل اولی  یا اهداف جویی  ر استفا ه از منابع طبیعت و حفظ آن، اصوصرف 

 

 چکیده
تواند توسهع  پایهدار ایجها  نرایهد و عی میگذاری متررکز بر مسئولیت اجتراصنعت بانکداری با ترویج محیط زیست پایدار و سرمای زمینه: 

اخلهاق زیسهتی مهکر  بر نوآور مبتنی سبز بانکداری هایمناسایی مؤلف  هدفاز ایا رو پژوهش حاار با   بنگاه محسوم مو  یرقابت تیمز
    گرفت 

پژوهش از روش  ایاند   ر ا ا ه ریتشک یجامع  پژوهش حاار را خبرگان صنعت بانکدار بو  کیفی : روش تحقیق  ر پژوهش حاار روش

گر آوری اطلاعات مور  نیاز  یبرا  انددهیب  عنوان نرون  انتخام گر  ینفر از خبرگان صنعت بانکدار 22هدفرند استفا ه مده و  یریگنرون 
نظرسنجی و  برای تجزی  و تحلیر  ا ه های حاصر از  مداستفا ه  از پرسشنام  گیری متغیرهای ایا پژوهشبرای سنجش و اندازه

  طیف فازی کرک گرفت  مدو تکنیک  لفی از  پرسشنام  

 کسب برای  زیستی اخلاق بر مبتنی نوآور سبز بانکداری بر تاثیرگذار هایمؤلف  عنوان ب  مؤلف  22 خبرگان، آراء اجراع اسا  بر یافته ها:

 و محیطی زیست نوآوری تقااا، مرایط محصول، نوآوری ،کیفیت هاآن بیا از ک  مد پذیرفت  بانکداری صنعت  ر پایدار رقابتی مزیت
 اخلاق بر مبتنی نوآور سبز بانکداری هایمدل  ر تأثیرگذار هایمؤلف  تریامهم عنوان ب  سبز نوآوری فرایند  ر مشتری کر ن یکپارچ 
  مد مناسایی پایدار رقابتی مزیت کسب برای زیستی

برای کسب  زیستیاخلاق بر  یمبتننوآور  سبز یبانکدار ر های تأثیرگذار مؤلف تریا ک  مهماست نتایج پژوهش نشان  ا هنتیجه گیری: 

مزیت رقابتی پایدار مامر کیفیت، نوآوری محصول، مرایط تقااا، نوآوری زیست محیطی و یکپارچ  کر ن مشتری  ر فرایند نوآوری سبز 
 بامد می

 

 پایدار رقابتی مزیت ز،سب بانکداری اخلاق زیستی، نوآوری، :واژگانکلید

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 radfar@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 

 

mailto:radfar@gmail.com
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های بانکهداری سهازگار بها محهیط مؤسسات مالی،  ر قالهب اسهتراتژی
های جدید عرلیات بهانکی (  اتخاذ روش2-4است )، معرفی مده3زیست
 هد و سو  بالایی ها را کاهش میکند، هزین های ترایز ایجا  میفرصت

داری سهازگار بها های بانکنراید  علاوه بر آن،  ر استراتژیرا تضریا می
محیط زیست برای امتیاز رقهابتی، ههم اههداف تجهاری و ههم اههداف 

نوآوری سبز تقااا برای بهبهو  عرلکهر  گیرند اجتراعی مد نظر قرار می
سبز ب  مدت با مدیریت  4(  نوآوری6کند )زیست محیطی را تشویق می

اخلاق زیستی مرکت و کسب  ستاور های زیست محیطی مرتبط است؛ 
یا رو اعتقا  بسیاری مبنی بر تحریک مدن عرلکر  زیست محیطی از ا
(  بهر اسها  مطالعهات 7اخلاق زیستی توسط نوآوری سبز وجو   ار  )و 

چیو و هرکاران و لیا و هرکاران، نوآوری سبز با رویکر  اخلاق زیسهتی 
ابزاری قابر اعترا  برای کسب توسع  پایهدار مهرکت از طریهق بهبهو  

 (  9-8طی است )عرلکر  زیست محی
( با  ر نظر  امتا اخلاق زیستی مکلی 7 وستار-بانکداری سبز )بانک بوم

مند از بانکداری است ک  کشور و ملت از مزایای زیست محیطی آن بهره
موند  یک بانک سنتی بها ههدایت عرلیهات اصهلی خهو  به  سهوی می

-12مهو  )حفاظت و بهبو  محیط زیست، ب  یک بانک سبز تبهدیر می
 و میوه کلی بانکداری سبز وجو     بعضی از پژوهشگران ب  اعتقا(  11

 ار   یکی بانکداری سبز  ر خان  ) ر محیط سازمانی بانهک( و  یگهری 
های بهانکی توسط بانکداران  ر محر کسب و کار مشتری  ایجا  محیط

هها، بانکهداری آنلهایا، تریز و بهدامتی، سهاختران سهبز، احیهای جنگر
های خورمیدی بر روی اندازی پنرزائد و باطل ، نصب و راه مدیریت موا 

کهم بهرای ویهدئو بام بانک، کاهش آلو گی صوتی، اسهتفا ه از ومپشت
های آنلهایا، ارسهال حسهامکنفرانس ب  جای جلسات فیزیکهی، صورت

اسنا  از طریق ایریر و     )بانکداری الکترونیک، بانکداری مجهازی( به  
  ( 14-13-12اند )ر خان  بانکداری سبز گنجانده مدههای  عنوان فعالیت

 ایاز قهوان روییهها و پبنگاه یطیمح ستیاز آن جا ک  امروزه عرلکر  ز
بهرای  یرقهابت تیهمز کیه به  عنهوان ی و اخلاق زیستیطیمح ستیز

 ملاحظهات بها نهوآوری هرگون  بو ن ، سازگارمو یها محسوم مبنگاه

 موجب ایا است  ب  اهریت حائز ربسیا محیطی و اخلاق زیستی زیست

 ک  معنی بدیا آمد، پدید سبز نوآوری عنوان با جدیدی مفهوم ارورت

و رعایهت  محیطی زیست کارایی ارتقای  ر سهری نوآوری باید هرگون 
 ک  فرایندهای تولید  ر نوآوری بامد، مانند  امت  سازمان اخلاق زیستی

 فراینهد بهبهو  یعهی،طب منهابع و انهرژی مصرف  ر جوییصرف  موجب

 (  16-12) موندیم یطیهای محیکاهش آلو گ یا بازیافت

اخلهاق زیسهتی ها برای تطبیق با بانکداری سبز و رعایت برخی از روش
های بهدون کاذهذ، صورتحسهام، اندازهای آنلایاعبارتند از: حسام پس

ههای استفا ه از پر اخت مستقیم، پر اخت قبهو  آنلهایا، جهوایز کارت
بانکهداری موبهایلی و بانکهداری  ،8بانکداری اینترنتهی، باری و نقدیاعت

 ( 18-17) 9مجازی
عوامر تاثیرگذار بر بانکداری  وستدار محیط زیست ب  س   ست  عوامر 

های بانک و مدیریت پرسهنر بانهک که  )مامر زیرساخت 14 اخلی سبز
ماننهد: مو ، ها ب  ترایز و برخی ب  کاهش هزین  مربوط میبرخی از آن

های ساختران سبز، مصرف کرتهر کاذهذ از طریهق اسهتفا ه از سیسهتم
)ترکیبی از محصولات و  12عوامر خارجی سبز اطلاعاتی کامپیوتری و    (،

خدمات ب  منظور رفع نیازهای مشتریان ک  باید  ر ارائ  ایا محصهولات 
و خدمات مفهوم ترایز و هزین  لحاظ گر  ، ماننهد افتتهاح حسهام سهبز 

ساعت  برای پر اخت قبهو ، انتقهال  24حسام  ر  ستر  ب  صورت )
وج  و     ب  صورت ذیرحضوری، خدمات موبایهر بانهک و    ( و فراینهد 

های تولید محصولات سبز بانکی ک  با کاهش هزین  و )مامر راه 16سبز
 ( 22-19کند )ترایز هرراه است(، تقسیم می

تواننهد از ها میسهبز، مهرکت بر اسا  مطالعات انجام مده بر نهوآوری
طریق هرکاری با ذینفعان متعد   ر فرایند نهوآوری، به  مزیهت رقهابتی 

ههای سهبز نهویا )و بهدیع( اذلهب ذاتها جا ک  نوآوری ست یابند  از آن
سیستری هستند و نیاز ب  تغییر  ر رفتار مصرف  ارند، ا ذام کاربر نهایی 

صی هم  ر توسع  محصولات تواند نقش بخصوهرراه فرایند نوآوری می
و خدمات جدید و پایدار مبتنی بر نیاز و خواست  کاربران و هم  ر تسهیر 
موفقیت محصول  ر بازار ب   لیر نیاز ب  تغییر  ر رفتار و عا ات مشتری 

 ( 22-21ایفا نراید )
محصهول سهبز بهر عرلکهر   یو قابر توجه  نهوآور یقو ریثأتهرچنیا 

تاکیهد و بهر نقهش  ینوآور اتیا ب دیرا  ر تائ یرقابت یمرکت و توانرند
های اخلاق زیسهتی مهدیریتی بهر روابهط بهیا نهوآوری گر  ذدذ تعدیر

محصول سبز، عرلکر  مرکت و قابلیت رقابت ب  عنهوان یهک مهدیر و 
 ( 24-23کنند )کننده، اماره میتنظیم

زیستی  اخلاق بر نوآور مبتنیسبز  یبانکداربر  تأثیرگذار بالقوه هایمؤلف 
مهدل مطالعه   22با توج  ب  ا بیات و پیشین  پژوهش بر روی بهیش از 

خلاصه  و  1نام   ر ایا حوزه،  ر جدول مقال ، کتام و پایان 62مده  ر 
  استبندی مدهجرع

 بر بانکداری سبز نوآور مبتنی بر اخلاق زیستی تأثیرگذار بالقوه های.مؤلفه1جدول 
 مؤلفه توضیح

 بانکداری سبز موند مند میمحیطی آن بهرهمکلی از بانکداری است ک  کشور و ملت از مزایای زیستبانکداری سبز 

 خدمات سبز نویا زیست محیطی ارائ  خدمات با رویکر  کاهش اثرات منفی

 عوامر سبز خارجی ارائ  خدمات ذیر حضوری ب   مشتریان

 محصولنوآوری  نوآوری محصول جدید یا اصلاح یک محصول موجو 

 نوآوری فرایند ایجا  فرایند جدید یا اصلاح یک فرایند موجو 

 اخلاق زیستی قوانیا و مقررات  ر راستای ارائ  محصولات و خدمات سبز  بالا ستی )بانک مرکزی( قوانیا و مقررات نها
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 فناوری (سخت یا هارتی است برای ساختا افزار )نرمم

 کننده رگیر کر ن تامیا ا مدن  ر فرایند بانکداری سبزکننده برای هرراستهرگام کر ن تامیا

 مزیت رقابتی ای ک   ستیابی ب  آن برای رقبا سخت یا نامرکا بامد ایجا  ترایز  ر ارائ  محصول ب  گون 

 

 روش

از نظر نحهوه ایا پژوهش ب  لحاظ هدف کاربر ی، از نظر روش کری و 
 یدانیک  از کار مرایشی است پی –توصیفی  زی ا ه و نوع اجرا ن یگر آور

  اسهتدهیگر  یگر آور ازیاطلاعات مور  ن، پرسشنام  ریب  صورت تکر
 ر های تأثیرگهذار مؤلفه  ههی  ر ایا پژوهش از روش  لفی برای وزن

است و استفا ه مده زیستیاخلاق  بر نوآور مبتنی سبز یبانکدار یهامدل
جامعه  ازی اسهتفا ه مهد  برای تجزی  و تحلیر  ا ه ها از روش  لفی ف

نفر از  22د ک  ان ا ه ریتشک یپژوهش حاار را خبرگان صنعت بانکدار
ایا خبرگان به  صهورت هدفرنهد وبه  صهورت روش نرونه  گیهری  ر 

تریا افرا  فعهال  ر حهوزه صهنعت تریا و مجرم ستر  ک  از باسابق 
ر ار بهو ه، از  ه سال برخو  شتریببامند؛ بانکداری و فناوری اطلاعات می

سهبز،  یبانکهدار ن ی امت  و  ر زم یارمد و  کتر یکارمناس لاتیتحص
 یو  انهش جهامع و کهامل یآگهاه ی ر صنعت بانکهدار ینوآور تیریمد

 انتخام مدند  اند امت 
پرسشههنام  اسههتاندار  تهیهه   6پرسشههنام  ایهها پههژوهش بهها اسههتفا ه از 

آزا  بها اسهاتید است  روایی صوری پرسشنام  با جلسهات گفتگهوی مده
محترم راهنرا، مشاور و افرا  خبره و آگاه  ر زمینه  بانکهداری، نهوآوری 

سهؤالات مطهرح مهده  ر سبز و مزیت رقهابتی پایهدار انجهام مهده که  
و  عرر آمده  بررسی و اصلاحات لازم  ر آن ب ایشانپرسشنام  ب  وسیل  

  و زا کرهی، مهکر به  محتهوایی روایهی بررسهی برای است تائید مده
که  نتیجه  امتیهاز ( CVR) محتوا یا اریب لاوم  روایی نسبی اریب

 روایهی مهاخ  سؤال رساند و 98سؤال ب   126خبره سئوالات را از  12
است  آزمون پایایی مده استفا ه بدست آمده، 98ک  برابر  (CVI) محتوا

پرسشهنام  انجهام  32پرسشنام  توسط آزمون آلفای کرونباخ با تکریهر 
بدسهت آمهده بهرای ههر یهک از  است ک  میزان آلفهای کرونبهاخگرفت 

بامد ک  نشان از پایایی  رونی می 82/2های پژوهش بزرگتر از ماخ 
خوم سؤالات پرسشنام  است  بدیا ترتیب، نظرات خبرگهان  ر  فعهات 

تکرار( بهرای نشهان  ا ن  3ها، متعد  )ب  وسیل  تکرار متوالی پرسشنام 
آوری هها جرهعخی  اختلاف عقاید یا واگرایی آنهرگرایی نظرات و تش

است  مهرتریا هدفی ک   ر روش  لفی فهازی  نبهال گر یهده، گر یده
تریا توافق گروهی خبرگان  ربهاره مواهوع مهور   سترسی ب  مطرئا

 3برررسی بو ه ک  با استفا ه از پرسشنام  و نظرخواهی از خبرگهان ) ر 
یا  ر ایا پژوهش مراحر ب  صهورت است  بنابرامرحل ( صورت پذیرفت 

هها و  ر تکرار( و  ریافت بهازخور  از آن 3تکرار  فعات ارسال سئوالات )
های  ریافت مده ب  صورت گروهی، نهایت تجزی  و تحلیر فازی پاسخ

   استانجام گر یده
 

 یافته ها
های آخریا مرحل  روش  لفی، تحلیر نتایج ب   ست آمده از پرسشهنام 

های انجهام کهار  ر ا امهه  گامه  ر مراحهر )رانهدها( اسهت تکریهر مهد
 است آمده

 :نخست مرحل  نظرسنجی

 به  مهرح زیهر عوامهر با هرراه مده ارائ  مفهومی مدل مرحل  ایا  ر 
 از هرکهدام بها ههاآن موافقت میزان و گر یده خبره ارسال گروه اعضای

 هههاآن اصههلاحی و پیشههنها ی نظههرات نقطهه  و مههده ها  اخههذمههاخ 
 مهدت  هندهنشهان آمهده بدست میانگیا قطعی  استمده بندیتقسیم
 ایها نتهایج  بامهدمی عوامهر پهژوهش از بها هرکهدام خبرگان موافقت

  استآمده 2 ر جدول  محاسبات
 : وم مرحل  نظرسنجی

  هر قبلی نظر نقط  با هرراه و تهی  گر یده  وم پرسشنام   مرحل  ایا  ر
 اعضهای خبرگهان، مجهد ا به  سایر  یدگاه با اهاختلاف آن میزان و فر 

 با توجه  به  خبره گروه اعضای  وم گر ید   ر مرحل  خبره ارسال گروه
مده  اعرال تغییرات توج  با هرچنیا و گروه اعضای نظرات سایر نقط 
  ر آن نتهایج که   ا ند پاسخ ارائ  مده سئوالات ب  مجد ا زیر عوامر  ر

  تاسارائ  مده 2مراره  جدول
 

 خبرگان هایدیدگاه : نتایج دور اول و دوم نظرسنجی به همراه میانگین2 جدول

ف 
دی

 ر

 ارزش زبانی
خیلی 

 زیاد
ن دور اول خیلی کم کم متوسط زیاد

 میانگی

ی شده
ن غیرفاز

میانگی
 

ن
ت خبرگا

نظرا
، دور اول

 

ن دور دوم
 میانگی

ی شده
ن غیرفاز

میانگی
 

ن
ت خبرگا

نظرا
، دور دوم

 

ی
ش زبان

ارز
 / 

عد
ی

د
 

زیرمعیارها 
- 

ی
ش فاز

ارز
 

 1 3 5 7 9 ارزش عددی نتیجه

ارزش فازی -زیرعوامل   
(11 ،

9،7)  
(9 ،7 ،

5)  
(7 ،5 ،

3)  
(5 ،3 ،

1)  
(3 ،1 ،1)  

تقاضا طیشرا 1  قبول 0.10 8.28 6.40 8.18 6.30 0 0 0 6 14 

یکپارچه کردن مشتری در  2

 فرایند نوآوری سبز
 قبول 0.10 8.28 6.40 8.18 6.30 0 0 1 4 15
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 قبول 0.10 8.09 6.20 7.99 6.10 0 0 1 6 13 صنایع پشتيباني کننده 3

 اخلاق زیستي یدغدغه ها 4

ارشد تیریمد  
 بعدی 0.38 8.08 6.20 7.70 5.80 0 0 2 4 14

 رد 0.11 6.26 4.30 6.15 4.20 0 2 8 5 5 نوآوری باز 5

 قبول 0.10 8.10 6.20 8.00 6.10 0 0 0 8 12 استراتژی، ساختار و رقابت 6

 قبول 0.10 8.47 6.60 8.37 6.50 0 0 0 4 16 کيفيت 7

 بعدی 0.54 8.05 6.05 7.51 5.60 0 1 2 6 12 فناوری نوآوری سبز 8

 رد 0.10 7.03 5.10 6.93 5.00 0 1 5 6 8 نوآوری پارادایم 9

 بعدی 0.48 7.90 6.00 7.42 5.50 0 0 2 6 12 نوآوری مدل کسب و کار 10

 قبول 0.09 8.19 6.30 8.10 6.20 0 0 0 7 13 انعطاف پذیری 11

 قبول 0.09 8.08 6.20 7.99 6.10 0 0 2 4 14 کاهش هزینه 12

 قبول 0.10 8.10 6.20 8.00 6.10 0 0 0 8 12 پایداری 13

زیتما 14  قبول 0.29 8.18 6.30 7.89 6.00 0 0 1 5 14 

 قبول 0.10 8.38 6.50 8.28 6.40 0 0 0 5 15 نوآوری محصول 15

 قبول 0.10 8.18 6.30 8.08 6.20 0 0 1 5 14 نوآوری فرایند 16

 بعدی 0.30 10.8 6.40 7.98 6.10 0 0 0 6 14 نوآوری زیست محيطي 17

سيستم ارزشي جدید  18

 اخلاق زیستي
 رد 0.10 7.53 5.60 7.43 5.50 0 1 1 9 9

 رد 0.17 7.35 5.40 7.53 5.60 0 0 2 12 6 مدل درآمدی جدید 19

 رد 0.09 6.18 4.20 6.27 4.35 0 3 5 9 3 خدمت جدید 20

 قبول 0.10 8.09 6.20 7.99 6.10 0 0 1 6 13 نوآوری مدیریتي 21

 قبول 0.01 8.18 6.30 8.19 6.30 0 0 1 5 14 نوآوری جایگاه 22

اخلاق قوانين و مقرات  23

 زیستي
 قبول 0.09 8.10 6.20 8.01 6.10 0 0 0 8 12

 قبول 0.18 8.01 6.10 7.83 5.90 0 0 0 9 11 برند سبز 24

 قبول 0.19 8.18 6.30 7.99 6.10 0 0 1 5 14 فرایند داخلي سبز 25

مدیریت دانش و آگاهي  26

 اخلاق زیستي
 بعدی 0.48 8.19 6.30 7.71 5.80 0 0 0 7 13

 قبول 0.11 7.91 6.00 7.80 5.90 0 0 1 8 11 توسعه محصولات سبز 27

28 
سرمایه گذاری مشترک 

 سبز
 بعدی 0.39 8.18 6.30 7.79 5.90 0 0 1 5 14

 
 ایا نتایج با مقایس  آن و اول مرحل   ر مده ارائ  های یدگاه ب  توج  با

 بامد، 2/2 آستان  حد از کرتر  و مرحل  بیا اختلاف ک   رصورتی مرحل ،
 نشان فوق جدول ک   مو   هرانگونمی متوقف نظرسنجی فرایند
 و اندرسیده نظر ب  وحدت خبره گروه اعضای برخی از عوامر  هدمی

بو ه لذا   2/2 آستان  حد از کرتر  وم اول و مراحر  ر نظر اختلاف میزان
 اماره عوامر بیا از  گر ید متوقف فوق عوامر خصوص  ر نظرسنجی

برایشان کرتر خبرگان  نظرات مده ذیرفازی ک  میانگیا ها ک مده، آن
 مور   ر مدند  نظرسنجی حذف پژوهش بامد از مدل مفهومیمی 8از 

 مو  عوامر باید صورت بگیر  ک   ر مرحل  سوم انجام می باقیرانده
 سوم مرحل  نظرسنجی

 سوم پرسشنام  مدل، عوامر  ر لازم تغییرات اعرال ارا مرحل  ایا  ر
 با هاآن اختلاف میزان و ر ف هر قبلی نظر با نقط  هرراه و گر یده تهی 
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 نتایج گر ید ک  ارسال ب  خبرگان مجد ا خبرگان، سایر میانگیا  یدگاه
    استارائ  مده 3 جدول  ر آن

 

 خبرگان هایدیدگاه :  نتایج دور سوم نظرسنجی به همراه میانگین6 جدول

ف
دی

 ر

دخیلی زیا ارزش زبانی ن  خیلی کم کم متوسط زیاد 
میانگی

ی شد
غیرفاز

ت خبرگانه 
 نظرا

ی / 
ش زبان

ارز

ی
عدد

زیرمعیارها  
ی -

ش فاز
ارز

 

 1 3 5 7 9 ارزش عددی نتیجه

ارزش فازی -زیرمعیارها   (11 ،9،7)  (9 ،7 ،5)  (7 ،5 ،3)  (5 ،3 ،1)  (3 ،1 ،1)  

4 
 اخلاق زیستي یدغدغه ها

ارشد تیریمد  
 قبول 0.19 8.28 0 0 1 4 15

 قبول 0.04 8.09 0 0 1 6 13 فناوری نوآوری سبز 8

 قبول 0.09 7.99 0 0 2 5 13 نوآوری مدل کسب و کار 10

زیتما 14  قبول 0.10 8.28 0 0 0 6 14 

 قبول 0.18 8.47 0 0 0 4 16 نوآوری زیست محيطي 17

26 
مدیریت دانش و آگاهي اخلاق 

 زیستي
 قبول 0.18 8.38 0 0 0 5 15

 قبول 0.10 8.28 0 0 0 6 14 سرمایه گذاری مشترک سبز 28

 
  ر خبرگهان نظهر اختلهاف میهزان  هدمی نشان فوق جدول هرانطورک 

 ر  نظرسهنجی لذا و بامدمی 2/2 آستان  حد از کرتر سوم و  وم مراحر
 22 نظرسهنجی، از مرحله  سه  طی بنابرایا  مو می متوقف مرحل  ایا

و  گر یهده حهذف پهژوهش نهایی مفهومی زیرعامر ازمدل 2زیرعامر، 
 است گر یده عامر 23 نهایی  ارای لمد

 

 بحث
تهریا مناسهایی مهمطور ک  اماره مد پژوهش حااهر بها ههدف هران
 مزیت کسب برای اخلاق زیستی بر نوآور مبتنی سبز بانکداری هایمؤلف 
نتهایج روش  لفهی  اسهت صنعت بانکداری انجهام مده  ر پایدار رقابتی

 یهامهدل ر های تأثیرگهذار مؤلفه تهریا است ک  مهمفازی نشان  ا ه
برای کسهب مزیهت رقهابتی اخلاق زیستی  بر نوآور مبتنیسبز  یبانکدار

نوآوری محصهول مطهابق  (،1)پایدار مامر کیفیت، هراهنگ با نظریات 
( ، نوآوری زیست 17(، مرایط تقااا، هراهنگ با نظریات )2با نظریات )

یکپارچه  کهر ن  ( و11( و )16(، )17(، )14محیطی، مطهابق نظریهات )
 بامد  ( می19مشتری  ر فرایند نوآوری سبز، هراهنگ با نظریات )

به     ر مبانی نظری، موجو مزیت رقابتی با توج  ب  مفاهیم و تئوریهای
 تیمز جا یکسب و ا یاست ک  اول تیحائز اهر اری و نکت  بس یطور کل
آن  یسهازداریپا یو  ومه تیهو متعد  مز دیجد یها یلا جا یو ا یرقابت

مهامر  یرقهابت تیهتحقق هدف اول هر س   ست  منابع مز یاست  برا
و  یسهازمان ایبه یهاتیمنابع و قابل ی رون سازمان یهاتیمنابع و قابل
 ر کهانون توجه  سهازمان قهرار  سهتیبایم یطیمح یهاتیمنابع و قابل
  رنهدیقهرار گ یبهر ارکارآمد مور  بههره یهااستفا ه از روش گرفت  و با

از منابع و  یمنحصر ب  فر  بیترک جا یا یرقابت تیمز یدارسازیپا یبرا

نامتجههانس نقههش  یهههااتکههاء بهه  منههابع نامشهههو  و روش ههها،تیههقابل
 یمستلزم ابهام علّ داریپا یرقابت تیمز رایز کنندیم فایرا ا یاکنندهاییتع
صهورت اسهت که   ایاست و  ر ا یو اجتراع یتیریمد یهایدگیچیو پ
 ج یسازمان توسط رقبا مشکر بو ه و  ر نت یرقابت تیاز مز یریدپذیتقل
 یرقهابت تیهمانهده و از موقع یمدت بهاق یو طولان داریسازمان پا تیمز

بهر نگهاه  یمبتن ستیبایم داریپا یرقابت تیگر    مزیم انتیسازمان ص
 یجار تیریک  با فراتر رفتا از مد یگرا بامد  ب  نحوندهیو آ کیاستراتژ

به   دنیو رسه ههاتیتوسع  بلندمدت منابع و قابل یبرا هاتیابع و قابلمن
 ر واقهع  داریهپا یرقهابت تیه  مزدبامهتررکهز  امهت  کیاستراتژ تیمز

سهت که  تها ا هاو سازمان یاقتصا  یهامجد  بنگاه یاستاندار  مهندس
ب  موقع و مناسب از منابع  یبر ارب  مناخت، توسع  و بهره یا یحدو  ز

 رقابت اتکاء  ار   اینو یهااستفا ه از روش با کیاتژاستر
اخلاق زیستی  ر کسهب و از مزایای بالقوه نوآوری سبز و  ر نظر  امتا 

تواند با ارائ  محصولات )کالا/خهدمات( سهبز، ایجها  ایا است ک  می کار
های مدیریتی سبز، از طریهق کهاهش فرایندهای سبز و استفا ه از روش

های خطرنها  و سهری، کهارایی را بهبهو  کر ن زبال آلو گی و محدو  
های  فع بخشد، کیفیت محصول و ارائ  محصول را افزایش  هد، هزین 

های خطرنا  را کاهش و سازگاری با مقررات زیسهت محیطهی را زبال 
بهبو   هد، پاسخگوی فشار محیط خارجی بامد و موجب افزایش مزیت 

لات و کیفیت زندگی مشتری و  ر رقابتی ب   لیر افزایش کیفیت محصو
 نتیج  راایت مشتری مو   

است از جرله  محهدو یت ها بو هپژوهش حاار  ارای برخی محدو یت
قلررو پژوهش چرا ک  ب   لیر سهولت  سترسی ب  خبرگان برای کسب 
اطلاعات مور  نیاز و اخذ نظرات خبرگهان، هلهدینگ فنهاوری اطلاعهات 
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های وابست  ب  آن(  ر نظر گرفت  مد رکتمتعلق ب  بانک پارسیان )و م
ههای آتهی از نظهرات خبرگهان سهایر مهو   ر پژوهشک  پیشهنها  می

هها نیهز اسهتفا ه مهو    ر های مالی، فناوری اطلاعات و بانهکهلدینگ
 اخلهاق زیسهتی بهر نوآور مبتنی سبز بانکداری هایمؤلف پژوهش حاار 

کداری مور  بررسهی قهرار صنعت بان  ر پایدار رقابتی مزیت کسب برای
مو  بهر اسها  های تاثیرگذار مناسایی مد  پیشنها  میگرفت و مؤلف 

اخلهاق  بهر نهوآور مبتنهیهای مناسایی مده، مدل بانکداری سهبز مؤلف 
به  عنهوان  صنعت بانکهداری  ر پایدار رقابتی مزیت کسب برای زیستی

   ارائ  گر   ها ب  یک بانک سبز،مدن بانک تریک الگو برای نز یک

 

 گیرینتیجه
های اخلاق نوآور، جنب  سبز  ر بانکداری ر پایان می توان بیان کر  ک  

های اخلهاقی  ر بانکهداری زیستی حائز اهریت هسهتند و اهریهت جنبه 
سنتی ب  عنهوان رهیهافتی از بانکهداری پایهدار کاملها محسهو  اسهت  

توسط گروههی  بانکداری سبز جزئی از یک ابتکار عرر جهانی است ک 
نظهر  امهتا اخلهاق زیسهتی از ذینفعان برای حفظ محیط زیست بها  ر 

است و هدف نشهان  ا ن اهریهت ایجها  آگهاهی  اخلهی و مکر گرفت 
های خارجی ب  های  اخلی و هم  ر زیرسیستمخارجی هم  ر زیرسیستم

های هدف بو ه و ب  آموزش و پرورش بهرای  سهتیابی به  عنوان گروه
توجه  اخلهاق زیسهتی ار از طریق بانکهداری سهبز و رعایهت توسع  پاید

  نرایدمی
 

 های اخلاقیملاحظه
 بهر نوآور مبتنهی سبز بانکداری هایمؤلف  نقش مواوع پژوهش ایا  ر

پایدار  ر کانون توج  نویسندگان  رقابتی مزیت اخلاق زیستی برای کسب
آگاهانه   بو ه است   ر ایا راستا معرفهی منهابع مهور  اسهتفا ه، حضهور

مشارکت کنندگان  رایا پژوهش، اصول اخلاقی، امانتداری علری رعایت 
 گر ید 

 

 هنام واژه
1. Sustainable Competitive Advantage 

  پایدار رقابتی مزیت

 Bioethics .2 اخلاق زیستی

 Eco-banking Strategies .3 سازگار با محیط زیست

 Innovation .4 نوآوری    

 Green Banking .5        بانکداری سبز         

 banking industry .6 صنعت بانکداری

 Ecofriendly .7  وستار -بانک بام

 Net Banking .8 بانکداری اینترنتی

 Virtual Banking .9 بانکداری مجازی

10. Green Product Development (GPD) 

  توسع  محصولات سبز

 Green Internal Process (GIP) .11 یسبز  اخل یندهافرای

12. Green Corporate Social Responsibility (GCSR) 

  سبزمسئولیت اجتراعی 

 Green Bank Image (GBI) .13 تصویر بانک سبز

 Green Indoor .14 عوامر  اخلی سبز

 Green Outdoor .15 عوامر خارجی سبز

 Green Procedure .16 فرآیند سبز

 Eco innovation .17 نوآوری-بوم
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