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 سرآغاز 

فساد و هاي بزرگی مانند انرون و ورلدکام به دلیل  سقوط شرکت
و » 1مسئولیت اجتماعی«چون  میسوء مدیریتشان، اهمیت مفاهی

یادآوري کرد.  ها بانکا به جهان به خصوص ر» 2اخالق تجاري«
 3زیرا توجه عموم جامعه از زمان بحران به سـمت صـنعت مـالی   

 متمرکز گردیده است. 
پذیري اجتمـاعی   از دیدگاه مدیریت مدرن، ریشۀ مفهوم مسئولیت

هـاي   ). مسـئولیت اجتمـاعی تـالش   1گردد ( برمی 1950به دهۀ 
داوطلبانه بـراي از بـین بـردن یـا حـداقل کـردن اثـرات منفـی         

گـردد کـه توسـط     تعریـف مـی   4هاي تجاري بر ذینفعـان  فعالیت
گونه که یکی از محققـان بیـان    گیرد. همان ها صورت می شرکت

 
 (مقالۀ پژوهشی)

 

 ها: تأثیر نوع بانک بر گزارشگري مسئولیت اجتماعی بانک

 رویکرد اخالقی 

 1، یاسمن علی اصفهانی2دکتر خسرو منطقی، 1∗دکتر زهرا دیانتی دیلمی

 گروه حسابداري، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی.1
 دانشگاه خوارزمیگروه ریاضیات مالی، دانشکده علوم مالی، .2

 )15/10/94، تاریخ پذیرش:18/7/94(تاریخ دریافت:

 چکیده

اي کـه در آن فعالیـت   مسئولیت اجتماعی، مجموعۀ وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ، مراقبـت و کمـک بـه جامعـه     زمینه:
هـاي  ثیر نوع بانـک أپذیري اجتماعی با رویکرد اخالقی، ارزیابی تمسئولیتکند انجام دهد. هدف از پژوهش حاضر، عالوه بر تبیین ارتباط مفهوم می

 پذیري اجتماعی از طریق متغیرهاي تحقیق بوده است.ایران (دولتی و غیردولتی) بر گزارشگري مسئولیت
 

هـاي دولتـی و خصوصـی    پژوهش حاضر در زمرة تحقیقات توصیفی (پس رویدادي) است. جامعۀ آماري در این پژوهش شامل کلیۀ بانـک  روش:
باشد، کل جامعه مورد ارزیابی قرار که جامعۀ مورد مطالعه در این پژوهش کوچک میباشند، است. ازآنجاییایران که شامل بیست و هشت بانک می

هاي آمار توصیفی و آزمون من و از تکنیک SPSSها نیز متناسب با نیاز آماري از نرم افزار علوم اجتماعی اند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهگرفته
 ویتنی و خی دو استفاده شده است.

 

هاي بخش خصوصی و بخش دولتی در گزارشگري اینترنتی مسئولیت اجتمـاعی و در  دهد که بین بانکهاي این پژوهش نشان مییافته ها:یافته
هاي دولتی و خصوصی پژوهش نشان دهندة این است که بین بانک گیري اینترنتی ارقام کمی تفاوت معناداري وجود دارد، همچنین نتایج ایناندازه

 از نظر اهمیت قائل شدن براي گزارشگري مسئولیت اجتماعی تفاوت معناداري وجود دارد.  
 

حـوة  هاي بخش دولتی بیشتر اقدام به گزارشگري اینترنتی نهاي بخش خصوصی نسبت به بانکبا توجه به نتایج این مطالعه بانک گیري:نتیجه
انـد، همچنـین   المنفعه ارائه شده نمـوده گیري اینترنتی ارقام کمی خدمات عامهاي انجام شده در خصوص مسئولیت اجتماعی و اندازهعمل و فعالیت

 اند.هاي بخش دولتی اهمیت بیشتري را براي گزارشگري مسئولیت اجتماعی قائل بودههاي بخش خصوصی نسبت به بانکبانک
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__________________________________________________________________________________________________________________ 
 dianati@ khu.ac.irنشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول: * 
 



خالق د صلنامه ا سالف اوري،  فنّ م و  ره  ر علو شما زدهم،  ا 1، 4ی 3 9 5 
 

ها آزادي بیشـتري داده شـده    کند، در دنیاي مدرن، به شرکت می
رود کــه اقــداماتی را در جهــت  هــا انتظــار مــی ت امــا از آناســ

پذیري اجتماعی مانند حمایت از حقـوق بشـر را انجـام     مسئولیت
 ).  2دهند (

تـرین مفـاهیم    عنوان یکی از قـدیمی  درنهایت اخالق تجاري، به
 گردد: مدیریت به شرح زیر تعریف می

حلیل است، که تنها شامل تجزیه و ت 5نوعی از اخالق کاربردي«
شود، بلکه تالش  نمی 7هاي اخالقی و ارزش 6هنجارهاي اخالقی

اي از  و تحلیــل را در مجموعــه  کنــد تــا نتــایج ایــن تجزیــه مــی
 »کار گیـرد  ها به ها و حرفه ها، معامالت، فعالیت اوريمؤسسات، فنّ

)3.( 
شـود کـه اخـالق تجـاري بـه       روشنی بیان مـی  در این تعریف به
شود. محققی اسـتدالل   قی مربوط میهاي اخال هنجارها و ارزش

را در  8هـاي اخالقـی   ها باید انجـام مسـئولیت   کند که شرکت می
اي از  کنـد کـه مجموعـه    هاي خود قرار دهند. او اشاره می اولویت

و غیراخالقی کارکنان شرکت اخالق تجـاري   9رفتارهاي اخالقی
  سازد. به این دلیـل اسـت کـه در حـال حاضـر      آن شرکت را می

دهنـد و از   ا، کـدهاي اخالقـی یـا رفتـاري را ارائـه مـی      ه شرکت
گیري  کارکنانشان در تمام سطوح انتظار دارند تا در هنگام تصمیم

در شغلشان از این کدها پیروي نمایند. براي مثال، بر اساس کـد  
،کارکنان حق دریافت هیچ گونـه هدیـۀ بـا     10رفتاري فیس بوك

جه، اخالق تجاري تنها ارزشی را از شرکاي شرکت ندارند. در نتی
شود، بلکـه   مربوط به تعهدات اخالقی شرکت به ذینفعانشان نمی

 ).3باشد ( می اخالق کارکنان نیز مورد انتظار شرکت
از سوي دیگر، مسئولیت اجتماعی مبین رفتار اخالقـی اشـخاص   

زیست، بیکاري،  (حقیقی و حقوقی) در قبال مسائل آلودگی محیط
میان اجتمـاع اسـت. مسـئولیت اجتمـاعی     تورم و افزایش فقر در 

هـا   اي از اقدامات و تصمیمات اخذ شده توسـط سـازمان   مجموعه
هاي غالب در جامعه اسـت   براي دستیابی به اهداف واال و ارزش

که منجر به منافع اقتصادي سازمان شـده و جزئـی از اسـتراتژي    
). عـالوه بـر ایـن مسـئولیت اجتمـاعی      4شـود(  آن محسوب مـی 

شـود کـه عملکـرد اجتمـاعی      ها تعریف می از فعالیت اي مجموعه
تحلیـل کـرده و ایـن     و  و تجزیـه  گیـري  ازهانـد  واحد اقتصادي را

ي ذینفـع  ها گیري و ارزیابی به گروه منظور تصمیم اطالعات را به
   ).5کند( ارائه می

تـوان ایـن گونـه اسـتدالل کـرد کـه        میبا توجه به تعاریف باال 
اجتمـاعی و اخالقیـات تجـاري داراي    ي پـذیر  مفاهیم مسـئولیت 

باشـند کـه بـا هـم در ارتبـاط هسـتند.        میي مشترکی ها ویژگی
جامعـه   ها ي اجتماعی خواستار این است که شرکتپذیر مسئولیت

هایشان حمایت کنند و اخالقیات تجـاري بـه شـفاف     را با فعالیت
پـردازد. اخـالق    مـی ساختن هنجارهاي اخالقی بـراي کارکنـان   

و  تـر  نمایـد تـا شـرکت را پاسـخگو     میدیران کمک تجاري به م
کنند. با توجه به اثرات گسـترده منفـی کـه در صـورت      تر شفاف

شود، درك مفهـوم   میبه جامعه تحمیل  ها بانکمدیریت ضعیف 
ي اجتماعی و اخالق تجاري نه تنها براي مشتریان پذیر مسئولیت

ضروري براي ارزیابی و تخمین ریسک  ها بانکو سرمایه گذاران 
در  میباشد، بلکه براي قانونگذاران بـراي جلـب اعتمـاد عمـو     می

 باشد. می سیستم مالی نیز حائز اهمیت
در سطح ملی جمعی از صاحب نظـران در تحقیقـی بـه بررسـی     
مدل یابی روابط بین اخالق حرفه اي و مسـئولیت اجتمـاعی بـا    
پاسخگویی با توزیع پرسشنامه بین کارکنان سازمان توزیـع بـرق   
شهرستان ارومیه پرداختند. با توجه به نتیجـۀ ایـن تحقیـق بـین     
اخالق حرفه اي و مسئولیت اجتماعی و همچنین بین مسـئولیت  
اجتماعی و پاسـخگویی رابطـه مثبـت و معنـاداري وجـود دارد و      

بـا افـزایش توجـه بـه مباحـث اخالقـی کـه ارتقـاي          ها سازمان
در ایجـاد،   یممسئولیت اجتماعی را به دنبال خواهـد داشـت، گـا   

  ).6حفظ و بهبود پاسخگویی سازمانی خواهند داشت(
، سـابقۀ  هـا  بانـک نگرش و نظرات مرتبط با مسئولیت اجتمـاعی  

مـیالدي   1800ي حـدود  هـا  چندانی ندارد به طوري که در سال
بـر اعمـال    مـی ي اجتمـاعی، اثـر بسـیار ک   هـا  هنجارها و نگرش

زمانیکـه   مدیریت داشـته اسـت. در دهـۀ آخـر قـرن نـوزدهم در      
بودنـد و صـنایع    گیـري  ي بزرگ و عظیم در حال شکلها شرکت

شـدند، توجـه جامعـه بـه ضـرورت       مـی  تر بزرگ روز به روز قوي

در انگلستان، فـردي کـه    .مسئولیت اجتماعی بیشتر معطوف شد

ي اجتماعی پرداخـت، در  پذیر براي اولین بار به موضوع مسئولیت
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وز را از سیزده سـاعت  کارخانۀ تحت مدیریتش ساعت کاري در ر

حدود پانصد کودك کار بـین پـنج تـا ده    . به ده ساعت تقلیل داد

سال در کارخانۀ او مشغول به کار بودند که در زمـان مـدیریت او   
از کار کردن کودکان زیر ده سال جلوگیري به عمل آمد و زمینه 
ي تحصیل آنان فراهم شـد. در ایـاالت متحـده در اواخـر قـرن      

که در کسب و کار بودنـد، ایجـاد    میاي در بین مردنوزدهم، ایده 
گردید که آنها بخشی از ثروت خود را براي مقاصد خـدایی کنـار   
گذارند و این همان توجه به مسئولیت اجتماعی اسـت. از لحـاظ   

ي هـا  ي زیست محیطی، آلـودگی حاصـل از فعالیـت   ها مسئولیت
وضـع   روبه رو شده بود. همین امر باعث میصنعتی با چالش عظی

قوانین در ایـن حـوزه گردیـد. در هندوسـتان در قـرن نـوزدهم،       
بازرگانان از طبقۀ اجتماعی باالیی برخـوردار بودنـد. بـا تاسـیس     
خیریۀ بازرگانان، در اواخر قرن نـوزدهم، بازرگانـان در پاسـخ بـه     
نیازهاي بشردوستانه در راستاي کاهش فقـر اقـداماتی در جهـت    

سـاخت مـدارس و معابـد را انجـام     ، امدادرسـانی،  ها احیاء جنگل
ي درمانی، مسکن و ها یی شامل بیمهها دادند. در آلمان نیز برنامه

ایجاد فروشگاههایی براي کارکنان و کارگران در راسـتاي توجـه   
 ). 7به مسئولیت اجتماعی صورت گرفت (

ریشـه در بازریـابی    هـا  بانـک ي اجتمـاعی  پذیر در واقع مسئولیت
ه یک راه متمایز سازي برنـدها بـه شـمار    آنها دارد ک 11اجتماعی

 و تئـوري مبادلـه   است کـه از  میرود. بازاریابی اجتماعی مفهو می
فلسـفه  نشات گرفته است.  نظریه سلسله مراتب تاثیرات ارتباطی

ي رایج در بازاریابی از جهـت  ها فلسفه بازاریابی اجتماعی با دیگر
هـا تاکیـد دارد،   نسبت به منافع آیندگان و جامعه و رفـاه آن  اینکه

دخالـت دادن موضـوعات فرهنگـی و     تفاوت داشته و بـه دنبـال  
اسـاس   باشد. بـر  میل بازاریابی ئارزشی به صورت واقعی در مسا

 ها و شرکت ها مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمان
ي بازاریـابی خـود،   هـا  تعیین راهبردها و خطی مشـی  ناگزیرند در
کنندگان و منافع جامعـه   ي مصرفها خواسته مانند میعوامل مه

 در کوتاه مدت و بلندمدت را در نظر بگیرند. علی رغم اینکه این

حوزه در مقایسه با بازاریابی تجاري و سنتی بسیار نوپاسـت، امـا   
بیشتر توسعه اجتماعی موجب شده است تا  نقش و اهمیت آن در

ی، کسب سـود و  بازاریابی اجتماع مورد توجه عموم قرار گیرد. در
امـروزه   .رود میمنافع شخصی یا سازمانی، الویت اصلی به شمار ن

کـه   اند بسیاري از برندهاي مطرح دنیا به این حقیقت دست یافته
توانـد مزیـت و    میاصول بازاریابی سنتی و تجاري ن تکیه بر تنها

ي هـا  تضمین نمایـد. حفـظ مزیـت    جایگاه رقابتی آنها را در بازار
همراهـی   مستلزم تقویت مستمر برند بوده که خود نیازمندرقابتی 

با افراد جامعه و کمک به دسـتیابی بـه اهـداف     ها بیشتر سازمان
کالن است. به کارگیري اصول اساسی بازاریابی  اجتماعی خرد و

ي خدمات مالی را ها تواند جایگاه سازمان میحد مشخصی تا تنها 
برند یک بانک در میان  در بازار مشخص سازد، ولی متمایزسازي

یی که خدماتی مشابه به مشتریان خود عرضـه  ها بانکسایر  برند
تـوان از آن بـه بازاریـابی     میکه  کنند، نیازمند مولفه اي است می

احسـاس   اجتماعی نام برد. مشتریان باید این نکته را بـه وضـوح  
نمایند که هدف مدیران بانک تنها کسب منافع و افـزایش سـود   

نیز باید به مشتریان خـود در   ها بانکمدیران  ان نیست،سهام دار
سهامداران، به منـافع   عمل نشان دهند که در کنار منافع بانک و

 بلندمدت و کوتاه مدت جامعه نیز توجه دارند. بازاریابی اجتماعی

ي جدید بازاریابی سنتی ایـن امکـان را   ها به عنوان یکی از شاخه
ش پـذیر  دهد کـه در کنـار   میار ي مختلف قرها در اختیار سازمان

غیر مستقیم جایگـاه   ي اجتماعی بیشتر و موثرتر، به طورها نقش
 برند خود را در میان مشتریان و جامعه بهبود و ارتقا بخشـند. بـا  

توجه به اهمیت بازاریابی اجتماعی، الزم است به عنـوان ابـزاري   
ي هـا  کـردن و رقـابتی کـردن بنگـاه     دنـ قدرتمند در جهت توانم

     ).8د(تصادي مد نظر قرار گیراق
ي هـا  تـا کنـون، فعالیـت    2007صنعت بانکداري در هند از سال 

ي اجتمـاعی خـود را بـر آمـوزش، رشـد متعـادل       پـذیر  مسئولیت
سـازد. در لبنـان، بانـک     مـی سالمت و محـیط زیسـت متمرکـز    

ي اجتمــاعی خــود را بــر پــذیر بــابیلوس، راهبردهــاي مســئولیت
اي بورس تحصیلی بـه دانـش آمـوزان    ي آموزشی، اهدها فعالیت

سازد، در حالیکه بانک آئودي  مینیازمند و مدارس دولتی متمرکز 
ــدارس اعطــا  ــه م ــورس تحصــیلی ب ــان، ب ــی در لبن ــد و از  م کن

نماید. در زمینۀ حفاظـت از محـیط    میي مهم حمایت ها جشنواره
زیست، هشت نهاد مالی تایوان در حال حاضـر در حـال کـاهش    
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ي الکترونیکی هستند. طی ها ارائه صورت حسابمصرف کاغذ و 
 30تـا   20ي سپرده گـذاري اسـپانیایی   ها بانکسال گذشته،  25

ي اجتمـاعی و خیریـه   هـا  درصد از درآمد شبکۀ خود را در فعالیت
بانـک در اروپـا، آمریکـاي     32منتشر کردند. در یـک بررسـی از   
ي پـذیر  ي چندگانه مسـئولیت ها شمالی و اقیانوسیه طبق شاخص

اجتماعی، شامل فعالیت اجتماعی و مدیریت محیط زیست نشـان  
 2000از سـال   ها بانکي اجتماعی پذیر داد که عملکرد مسئولیت

 ).9به طور چشمگیري پیشرفت کرده است(
 ها بانکطور نسبی همه  به شود که میبا این توضیحات مشخص 

پـذیري   در جهان کـم و بـیش اقـداماتی در خصـوص مسـئولیت     
محققـان بـه تحقیقـی در    دهند، بـراي مثـال،    میاجتماعی انجام 

بـا اسـتفاده از    هـا  بانـک خصوص مجریان مسئولیت اجتماعی در 
ي اروپایی پرداختند. نتایج تحقیـق آنهـا   ها بانکمدل اخالقی در 

ي مـورد بررسـی بـه معرفـی ابزارهـاي      هـا  بانـک نشان داد کـه  
توانستند استفاده از  میو دادند  میمسئولیت اجتماعی توجه نشان 

ــا تقویــت افشــاي مســئولیت   رویکــرد مســئولیت اجتمــاعی را ب
  ).10اجتماعی افزایش دهند (

اما مسالۀ اصلی این تحقیق آن اسـت کـه هنـوز هسـتند برخـی      
یی که در امـر گزارشـگري مسـئولیت اجتمـاعی اهمـال      ها بانک

ري ورزند. براي نمونه، مطالعه انجام شده در خصوص حسـابدا  می
در دو بانــک   میي اســال هــا  بانــک مســئولیت اجتمــاعی در  

دهـد کـه بانـک     مـی عـرب نشـان    میاردن و بانک اسال میاسال
ــال ــه میاس ــا اردن هزین ــا   ه ــاط ب ــود را در ارتب ــاعی خ ي اجتم

، سـمینارها، تحقیقـات، آمـوزش حرفـه اي، اهـدا و      هـا  کنفرانس
کنـد، امـا همـین     می گزارش میي بدون بهره به صورت کها وام

کند، بانـک   میارائه ن میبانک منافع اجتماعی خود را به صورت ک
ارائـه   مـی ي اجتماعی خود را به صـورت ک ها عرب هزینه میاسال

 )11کند ( میکند و تنها یک صورت توصیفی تهیه  مین
دهد که نوع بانک ( دولتی یا خصوصـی   میحتی تحقیقات نشان 

آن در ي اجتمـاعی و گزارشـگري   پـذیر  بودنش) روي مسـئولیت 
نتـایج تحقیـق پژوهشـگران در    تاثیر دارد. براي نمونـه،   ها بانک

و  12ي بخش دولتیها بانکي اجتماعی میان پذیر حوزة مسئولیت
ي هـا  بانکخصوصی در کشور هند، حاکی از این بود که عملکرد 

ي دولتـی بهتـر بـود، امـا     هـا  بانکاز عملکرد  13بخش خصوصی
ي مربـوط بـه   هـا  ي بخش دولتـی در خصـوص فعالیـت   ها بانک

 ).12مسئولیت اجتماعی اقدامات بیشـتري را انجـام داده بودنـد (   
نشـان دهنـدة آن بـود کـه      ها همچنین در پژوهش دیگري یافته

ي هـا  بانـک ي بخش دولتی به میزان بیشتري نسبت بـه  ها بانک
ي مسـئولیت اجتمـاعی سـهیم    هـا  خصوصی و خارجی در فعالیت

نشان دهندة این بـود کـه    در پژوهش دیگري، نتایج ).13هستند(
ي مربـوط بـه   هـا  ي بخش دولتـی بـراي انجـام فعالیـت    ها بانک

 نماینـد، امـا حـوزة    مـی  ي اجتماعی تالش بیشتريپذیر مسئولیت
ي هـا  بانکدر این خصوص محدودتر از  ها بانکي این ها فعالیت

 ).14بخش خصوصی است (
در ادامه برخی از تحقیقات انجام شده در خصوص مسئولیت 

 آمده است. ها بانکاجتماعی 
ــابی شــاخص افشــاي مســئولیت  ــه ارزی ــذیر پژوهشــگرانی ب ي پ

 هـا  بانکو بررسی ارتباط این شاخص با عملکرد مالی  14اجتماعی
در  هـا  بانـک در ایران پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشـان داد کـه   

-ي اجتمـاعی هـا  سـبی بـه ایفـاي مسـئولیت    ایران بـه طـور منا  
بر عملکرد مـالی   ها پردازند و نیز ایفاي این مسئولیت مین میاسال

ي پـذیر  ). در تحقیق دیگري تاثیر مسئولیت15آنها تاثیري ندارد (
اجتماعی سازمان به وفاداري مشـتریان (بانـک پاسـارگاد اهـواز)     

مسـئولیت   مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از آن بود که
اجتماعی شرکت بر کیفیت خدمات ادراك شده و رضـایت تـاثیر   

دارد و رابطه اي مثبت بین رضایت و وفـاداري   میمثبت و مستقی
). نتـایج یـک   16رفتاري و نگرشی مشتریان بانک وجود داشـت( 

ي ها صنایع شیمیایی، داروسازي، فرآوردهي ها پژوهش در شرکت
س اوراق بهـادار تهـران طـی    فته شده در بورپذیر ینفتی و سیمان

رابطـه   وجـود  حـاکی از  1391و  1390، 1389سه دوره متـوالی  
معنادار بین مالکیت نهادي و خصوصی با سطح افشاي مسئولیت 

اما بین مالکیت دولتـی و سـطح افشـاي     بود، ها اجتماعی شرکت
مشـاهده   در تحقیق معناداري ۀرابط ها مسئولیت اجتماعی شرکت

 ).17نگردید (
ي پـذیر  ان در پژوهشی بـه بررسـی گزارشـگري مسـئولیت    محقق

ــا اســتفاده از رویــههــا بانــک ي گزارشــگري هــا ي بــنگالدش ب
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پرداختنـد. ایـن   2011تا  2007ي اجتماعی از سال پذیر مسئولیت
ــارکت   ــه مش ــان داد ک ــه نش ــکمطالع ــا بان ــت ه ــا در فعالی ي ه

درصـد در   02/59ي اجتماعی از شـاخص افشـاي   پذیر مسئولیت
 رســیده اســت و 2011درصــد در ســال  87/76بــه  2007ســال 
بـار در ایـن دوره افـزایش     10ي پولی مستقیم بـیش از  ها هزینه

ي تحقیقــی در خصــوص هــا ). همچنــین یافتــه18یافتــه اســت(
بانــک  90حســابداري مســئولیت اجتمــاعی و عملکــرد مــالی در 

مبین آن است که ارتباط مثبتـی بـین افشـاي مسـئولیت      میاسال
لکرد مالی وجود دارد و افشاي مسئولیت اجتمـاعی  اجتماعی و عم

). محققان در تحقیقـی در  19شود( میتوسط عملکرد مالی تعیین 
ي شرکتی و عملکرد مـالی در  پذیر خصوص ارتباط بین مسئولیت

ي پـذیر  افشـاي مسـئولیت   بـه بررسـی سـطح    میبانکداري اسـال 
پرداختنــد و ارتبــاط بــین  میي اســالهــا بانــکشــرکتی در بــین 

و بـازده حقـوق    هـا  ي بازده عملکرد بر میانگین داراییها شاخص
ي اجتماعی را مـورد  پذیر صاحبان سهام با سطح افشاي مسئولیت

ــد. نتــایج تحقیــق آنهــا نشــان داد کــه بــین   بررســی قــرار دادن
ي اجتماعی پذیر ي عملکرد و شاخص افشاي مسئولیتها شاخص

جتمـاعی  ). مسـئولیت ا 20رابطۀ آماري معنـاداري وجـود نـدارد (   
یعنـی مسـئولیت بانـک در پاسـخگویی بـه پیامـدهاي        هـا  بانک

دهـد. منظـور از    مـی یی که جامعه را تحـت تـاثیر قـرار    ها فعالیت
جامعه در اینجا کلی است و دربرگیرنده ي همۀ ذینفعـان جامعـه   

و  هـا  شود. بانک بایـد در اتخـاذ تصـمیمات و انجـام فعالیـت      می
عان را درنظر بگیرد. ذینفعان اجراي عملیات خود، منافع همه ذینف

بانک همه کسانی هستند که نتایج و پیامدهاي تصمیمات اعمال 
گذارد. ذینفعان در موفقیت یـک بانـک بـه     میبر آنها اثر  ها بانک

صورت مستقیم و غیر مستقیم نقـش دارنـد. مهمتـرین ذینفعـان     
ندگان سهام و جامعه پذیر بانک شامل مشتریان، کارکنان، مالکان،

در مـورد مسـئولیت اجتمـاعی     هـا  بانـک ند. هر چه فعالیـت  هست
  و تـر  شفافیت بیشتري داشته باشد، اطالعـات بـه صـورت کامـل    

 در اختیار ذینفعان درون سازمانی و بـرون سـازمانی قـرار    تر دقیق
 گیرد. می

تحقیقـی مشـابه در    با توجه به تحقیقات خارجی پیشـین و نبـود  
ي هـا  بـا اسـتفاده از فرضـیه    ایران، تحقیق حاضر براي اولین بـار 

 پردازد:ذیل، به این مهم می
 اینترنتـی  گزارشگري بر) دولتی غیر و دولتی( بانک نوع :1فرضیه
 مســئولیت خصــوص در شــده انجــام فعالیتهــاي و عمــل نحــوه

 .دارد تاثیر بانک اجتماعی
 اینترنتی گزارشگري بر) دولتی غیر و دولتی( بانک نوع :2 فرضیه

 جامعـه  بـه  بانک توسط شده ارائه المنفعه عام خدمات میک ارقام
 دارد. اثر

 قائـل  اهمیت درجه بر) دولتی غیر و دولتی( بانک : نوع3 فرضیه
 .دارد اثر بانک اجتماعی مسئولیت گزارشگري براي شدن

ش مسـئولیت  پـذیر  نیز اشاره شـد بـا وجـود    تر همانطور که پیش
جـدیت الزم  ، در گزارشـگري ایـن امـر    هـا  بانکاجتماعی توسط 

وجود نـدارد. لـذا هـدف تحقیـق حاضـر بررسـی تـاثیر یکـی از         
بـه آن   مهمترین عوامل که تحقیقات پیشین در خـارج از کشـور  

بـر   یعنی، نوع بانک (دولتی یا خصوصـی بـودن)،   اند استناد نموده
ارائه ارقـام کّمـی، و جامعیـت ایـن      گزارشگري (اهم از اینترنتی،

 باشد.  میاجتماعی  بعد) مسئولیت 9گزارشگري از 
 

 روش
ي کـاربردي  هـا  روش این پژوهش از نظر هدف، از نوع پـژوهش 

است و از نظر شـیوة اجـرا، در زمـرة تحقیقـات توصـیفی (پـس       
به نمـایش   1جامعۀ آماري تحقیق که در جدول  رویدادي) است.

بانـک)   28ي ایرانی (شـامل  ها بانکدرآمده است که شامل کلیۀ 
بر اساس سـایت بانـک    1393در سال اعم از دولتی و خصوصی 

 باشد: میایران به شرح زیر  میمرکزي جمهوري اسال
بانک ملی ایران، بانک سپه، پست بانک ایران،  ي دولتی:ها بانک

بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، 
  بانک کشاورزي و بانک توسعه تعاون.

ین، بانک پارسـیان، بانـک   بانک اقتصاد نو ي غیر دولتی:ها بانک
کارآفرین، بانک سامان، بانـک پاسـارگاد، بانـک سـرمایه، بانـک      
سینا، بانک شهر، بانک دي، بانک انصار، بانـک تجـارت، بانـک    
رفاه کارگران، بانک صادرات ایران، بانک ملـت، بانـک حکمـت    
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ایرانیان، بانک گردشگري، بانک ایران زمین، بانک قوامین، بانک 
  خاورمیانه.آینده، بانک 

 
 بر حسب نوع آنها ها بانک: توزیع 1جدول
 درصد فراوانی نوع بانک

 6/28 8 دولتی
 4/71 20 خصوصی

 100 28 کل
 

از آنجایی کـه جامعـۀ مـورد مطالعـه در ایـن پـژوهش کوچـک        
روش خاصی مد نظر نبوده و کـل   گیري باشد، لذا براي نمونه می

 .اند جامعه مورد ارزیابی قرار گرفته
، اطالعـات موجـود در   هـا  ابـزار گـردآوري داده   تحقیق حاضر، در

در  و همچنــین از گزارشــات ســاالنه هــا بانــکســایت اینترنتــی 
است که از آنها بـراي   ها بانکاین  29/12/93دسترس منتهی به 

متغیر مسـتقل و وابسـته تحقیـق اسـتفاده شـده       مقادیر محاسبۀ
گزارشـگري   است. در فرضیۀ اول این پژوهش به منظـور تعیـین  

ي انجـام شـده در خصـوص    هـا  اینترنتی نحـوة عمـل و فعالیـت   
ي دولتـی و  ها بانکاز سایت اینترنتی  ها بانکمسئولیت اجتماعی 

 هـا  بانـک خصوصی و همچنین گزارشات ساالنۀ در دسترس این 
بخشـی از سـایت خـود را بـه      هـا  بانـک استفاده شده است. اگـر  

باشـند و یـا در    گزارشگري مسـئولیت اجتمـاعی اختصـاص داده   
ي اجتمـاعی  هـا  بخشی از گزارشات سـاالنۀ خـود بـه مسـئولیت    

یابد و در غیر ایـن   می  پرداخته باشند، عدد یک به آنها اختصاص
تعلـق خواهـد گرفـت. در خصـوص      هـا  صورت عدد صفر بـه آن 

 فرضیۀ دوم نیز از همین روش اسـتفاده گردیـده اسـت، چنانچـه    
ات ساالنۀ خـود خـدمات عـام    در سایتشان و یا در گزارش ها بانک

بـه آنهـا    1ارائـه کـرده باشـند عـدد      مـی المنفعه را به صـورت ک 
یابد و در غیر این صورت عدد صفر بـه آنهـا تعلـق     میاختصاص 

گیرد. براي فرضیۀ سوم نیز براي سنجش درجه اهمیت قائـل   می
از شـاخص   هـا  بانـک شدن براي گزارشگري مسئولیت اجتماعی 

که مبتنـی بـر    ها بانک میاسال-اجتماعیي پذیر افشاي مسئولیت
ي اجتمـاعی  پـذیر  چک لیست اسـتاندارد بـین المللـی مسـئولیت    

بعد  9است، استفاده شده است. این چک لیست، حاوي  15شرکتی

قلم است. چنانچه بانک، این مـوارد را در   82و در مجموع حاوي 
گزارشات ساالنه افشا کرده باشد، عدد یک و در غیر این صـورت  

د صفر به آنها تعلـق خواهـد گرفـت. سـطح مطلـوب افشـاي       عد
آیــد کــه در  مــیي اجتمــاعی زمــانی بــه دســت پــذیر مســئولیت

این اقـالم افشـا شـده باشـد.      می، تماها بانکي ساالنۀ ها گزارش
ي اجتماعی به صورت زیر محاسبه پذیر شاخص افشاي مسئولیت

 شود: می
 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛𝑗

𝑛𝑗
𝑖=1  CSRDIj= 

 که در آن:
Xij   اقالم چک لیست است که چنانچه افشا شود، عـدد یـک و :

 شود. میدر صورت عدم افشا عدد صفر اختصاص داده 
Nj تعداد کل اقالم چک لیست است که بانک :j   به افشاي آنهـا

 ملزم است.
درخصوص روش آماري مورد استفاده در این تحقیق، از آنجـایی  

باشند،  می میاس ي اول و دوم از نوع کیفیها ي فرضیهها که داده
) 2در  2ي اول و دوم از آزمون خی دو (ها لذا براي آزمون فرضیه

که یک متغیر دو بعدي را در دو گروه مستقل مورد سنجش قـرار  
دهد، استفاده شده است. براي آزمون فرضیۀ سوم این تحقیق  می

ویتنی که تفاوت میانگین یـک متغیـر را در دو   -نیز از آزمون مان
دهد، استفاده گردیـده اسـت.    میورد سنجش قرار گروه مستقل م

نسـخه   SPSSو  Excelاز نرم افزارهـاي   ها براي پردازش داده
 استفاده گردیده است. 20

 
 ها یافته

) که یک متغیر 2در  2براي آزمون فرضیۀ اول از آزمون خی دو (
دهـد   مـی دو بعدي را در دو گروه مسـتقل مـورد سـنجش قـرار     

استفاده شده است. در این فرضـیۀ متغیـر مشـترك گزارشـگري     
اینترنتی مسئولیت اجتمـاعی در دو بعـد بلـه و خیـر در دو گـروه      
بانک خصوصی و دولتی (متغیر مستقل) مورد سنجش قرار گرفته 

، 2است. با توجـه بـه نتـایج آزمـون خـی دو در جـدول شـماره        
باشد و تفاوت بدست  می 05/0معناداري بدست آمده کمتر از آلفا 
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ي بخـش دولتـی و بخـش خصوصـی معنـادار      ها بانکآمده بین 
توان گفت که  میدرصد اطمینان  95باشد. به عبارت دیگر، با  می

ي بخش خصوصی و بخـش دولتـی در گزارشـگري    ها بانکبین 
ــین   ــاوت وجــود دارد و همچن ــی مســئولیت اجتمــاعی تف اینترنت

 3وصـیفی جـدول شـمارة    ي قسمت تها توان با توجه به داده می
درصد) نسبت  1/57ي بخش خصوصی (ها بانکنتیجه گرفت که 

درصـد) بیشـتر اقـدام بـه      7/10ي بخـش دولتـی (  هـا  بانـک به 

 .اند گزارشگري اینترنتی مسئولیت اجتماعی کرده

 

ي خصوصی و ها بانکآزمون خی دو بین : 2جدول
دولتی بر حسب گزارشگري اینترنتی مسئولیت 

 اجتماعی
 
خی  آزمون
 دو

درجه  مقدار خی دو تعداد
 آزادي

معناداري 
)sig( 

28 732/4 1 044/0 

 
 

ي خصوصی و دولتی ها بانکوصیف توافقی : ت3جدول
 بر حسب گزارشگري اینترنتی مسئولیت اجتماعی

 
 جدول توافقی

 دو در دو

گزارشگري 
اینترنتی 
مسئولیت 
 اجتماعی

 
 

 کل

 بله خیر
ک

بان
ع 

نو
 

 
 دولتی

 8 3 5 مشاهده شده
 0/8 4/5 6/2 مورد انتظار

 6/28 7/10 9/17 درصد
 

 خصوصی
 0/20 0/16 0/4 مشاهده شده
 0/20 6/13 4/6 مورد انتظار

 4/71 1/57 3/14 درصد
 

 کل
 0/28 0/19 0/9 مشاهده شده
 0/28 0/19 0/9 مورد انتظار

 100 9/67 1/32 درصد
 

آزمون خی دو استفاده شده اسـت.  براي آزمون فرضیۀ دوم نیز از 
در  مـی اینترنتی ارقـام ک  گیري ازهاند در این فرضیه متغیر مشترك

دو بعد بله و خیر در دو گروه بانـک خصوصـی و دولتـی (متغیـر     
مستقل) مورد سنجش قرار گرفته است. با توجه به نتایج آزمـون  

کمتـر از آلفـا    4خی دو، معناداري بدست آمده در جدول شـمارة  
ي بخش دولتـی  ها بانکباشد و تفاوت بدست آمده بین  می 05/0

درصـد   95باشد. به عبارت دیگر، با  میو بخش خصوصی معنادار 
ي بخـش خصوصـی و   هـا  بانـک توان گفت که بین  میاطمینان 

تفاوت وجـود دارد   میاینترنتی ارقام ک گیري ازهاند بخش دولتی در
توصیفی جـدول   ي قسمتها توان با توجه به داده میو همچنین 

ــماره  ــه   5ش ــت ک ــه گرف ــکنتیج ــا بان ــی ه ــش خصوص ي بخ
درصـد)  6/3ي بخـش دولتـی (  هـا  بانـک درصد) نسبت به 3/39(

 . اند کرده میاینترنتی ارقام ک گیري ازهاند بیشتر اقدام به

 
ي خصوصی و ها بانکآزمون خی دو بین : 4جدول 

 اینترنتی ارقام کمی گیري ازهاند دولتی بر حسب
 

 دوآزمون خی 
درجه  خی دو تعداد

 آزادي
معناداري 

)sig( 
28 215/4 1 048/0 

 
 

ي خصوصی و دولتی ها بانکوصیف توافقی : ت5جدول 
 اینترنتی ارقام کمی گیري ازهاند بر حسب

 
 جدول توافقی

 دو در دو

گزارشگري 
اینترنتی ارقام 

 کمی

 
 کل

 بله خیر

ک
بان

ع 
نو

 

 
 دولتی

 8 1 7 مشاهده شده
 0/8 4/3 6/4 انتظارمورد 

 6/28 6/3 25 درصد
 

 خصوصی
 20 11 9 مشاهده شده
 0/20 6/8 4/11 مورد انتظار

 4/71 3/39 1/32 درصد
     

 کل 
 28 12 16 مشاهده شده
 0/28 0/12 0/16 مورد انتظار

 100 9/42 1/57 درصد
 

ویتنـی اسـتفاده شـده    -براي سنجش فرضیۀ سوم از آزمون مـان 
است که تفاوت را بین دو گروه (بانک دولتی و خصوصـی) مـورد   

، 6ي جـدول شـماره   هـا  دهـد. بـا توجـه بـه داده     میبررسی قرار 
تـوان   میباشد؛ لذا  می 05/0معناداري بدست آمده کوچکتر از آلفا 

ي دولتی و خصوصی از نظر اهمیت ها بانکنتیجه گرفت که بین 
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قائل شدن براي گزارشگري مسئولیت اجتمـاعی تفـاوت معنـادار    
تـوان   مـی وجود دارد. همچنین با توجه به میانگین بدسـت آمـده   

) بیشـتر از  05/22ي خصوصـی (میـانگین=  هـا  بانکادعا کرد که 
) براي گزارشگري مسـئولیت  66/18ي دولتی (میانگین=ها بانک

 .اند قائل شدهاجتماعی اهمیت 
 

ویتنی:تاثیر نوع بانک بر درجه -آزمون مان: 6جدول 
اهمیت قائل شدن براي گزارشگري مسئولیت 

 اجتماعی
مقدار من  میانگین تعداد نوع بانک

 ویتنی
معنی داري 

)sig( 
 014/0 3 66/18 3 دولتی

 05/22 19 خصوصی

 
 بحث

امروزه اخالق و مسئولیت اجتماعی به یکی از موضوعات مهم در 
تبدیل شـده   ها بانکحوزة سازمان و مدیریت به خصوص در بین 

اجتماع مسئول هستند، عالوه بـر   یی که در قبالها است. سازمان
ایـن   توجه به منافع خود، منافع جامعـه را نیـز در نظـر میگیرنـد.    

دانند پیشرو بودن  میباشند که  می تر از آن جهت موفق ها سازمان
در کسب و کار از سوددهی مهمتر اسـت. بـا توجـه بـه اهمیـت      
اخالق و ارتباط آن با مسئولیت اجتماعی در حـوزة مـدیریتی، در   
تحقیق حاضر سعی شده است تا تحت رویکرد اخالقی، وضـعیت  

ي دولتــی و هــا بانــکگزارشــگري مســئولیت اجتمــاعی در بــین 
رسی قـرار گیـرد. نتـایج تحقیـق حاضـر      خصوصی ایران مورد بر

دهد که رابطۀ معنی داري میان نوع بانک و گزارشگري  مینشان 
مسئولیت اجتماعی و همچنین میان نوع بانـک و درجـه اهمیـت    
قائل شدن براي گزارشگري مسئولیت اجتمـاعی وجـود دارد، بـه    

ي بخش ها بانکي بخش خصوصی نسبت به ها بانک نحوي که
دام به گزارشگري اینترنتـی مسـئولیت اجتمـاعی    دولتی، بیشتر اق

توان این گونه اسـتدالل   می. در توجیه این یافتۀ تحقیق، اند کرده
ي خصوصی که جامعه آمـاري ایـن تحقیـق را    ها بانککرد تمام 

باشند،  میدهند از آن جهت که در بورس اوراق بهادار  میتشکیل 

بخشـی از آن  لذا موظفند هر ساله گزارشات ساالنۀ خـود را کـه   
باشـد را در سـایت    مـی مربوط به ارائه خدمات عام المنفعه بانک 

، بیشـتر  ها بانکبورس اوراق بهادار ارائه دهند و به این دلیل این 
ي بخش دولتـی بـه گزارشـگري اینترنتـی مسـئولیت      ها بانکاز 

ي دولتـی  هـا  بانکزیرا این الزام درخصوص ، اند اجتماعی پرداخته
 وجود ندارد.

دهـد کـه بـین     میي تحقیق حاضر نشان ها ي دیگر، یافتهاز سو
 گزارشـگري  ي بخش خصوصـی و بخـش دولتـی بـراي    ها بانک

بانـک،   توسـط  شـده  ارائه المنفعه عام خدمات میک ارقام اینترنتی
ي بخـش  هـا  بانـک تفاوت معنی داري وجـود دارد. بـه نحویکـه    

ي بخـش دولتـی بیشـتر اقـدام بـه      هـا  بانکخصوصی نسبت به 
خدمات عام المنفعه خود در وب سایت اینترنتـی   میي کگزارشگر

ي دولتی قسمتی از سـایت  ها بانک. اگرچه برخی از اند خود، کرده
اینترنتی خود را به ارائۀ گزارشات مسئولیت اجتماعی (به صـورت  

دهد که  می، با این حال نتایج نشان اند ارقام کمی) تخصیص داده
گزارشاتی که در دسترس عمـوم  ي خصوصی با توجه به ها بانک

خـدمات عـام المنفعـه     مـی ، در خصوص ارائۀ ارقام کاند قرار داده
. دلیـل ایـن امـر نیـز بـا توجـه بـه        اند عمل نموده تر بانک موفق

به خاطر این است که  انجام شده است ها بانکاي که از  مصاحبه
ي خصوصی سعی دارند تا به این شیوه در عرصۀ رقابـت  ها بانک
باشند و توجه افراد بیشتري از جامعـه را بـه    تر موفق ها نکبابین 

 عنوان مشتریان بالقوه، به خود جلب نمایند. 
ي هـا  بانـک دهد که بین  مینتایج فرضیۀ سوم این تحقیق نشان 

دولتی و خصوصی از نظر اهمیت قائل شـدن بـراي گزارشـگري    
ــه نحویکــه   ــادار وجــود دارد. ب مســئولیت اجتمــاعی تفــاوت معن

ي دولتی براي گزارشـگري  ها بانکي خصوصی بیشتر از ها بانک
. شاید دلیل ایـن امـر آن   اند مسئولیت اجتماعی اهمیت قائل شده

ي بخـش  هـا  بانـک ي بخش خصوصی بیشتر از ها بانکباشد که 
دهند و به دنبـال جـذب    میدولتی به منافع ذینفعان خود اهمیت 

باشند تا به  می مشتري بیشتر هستند، لذا همواره خواستار این امر
ي هـا  ي موفق جهانی، در خصوص تمـام حـوزه  ها بانکپیروي از 

مربوط به بانک خود گزارشی جامع و کامل ارائـه دهنـد و سـعی    
کنند تا با توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی و ارتبـاط آن بـا    می
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اخالق تجاري، در گزارشات خود همواره به ابعاد شاخص افشـاي  
ی تاکید نمایند و آنها را در گزارشات خود ي اجتماعپذیر مسئولیت

لحاظ نمایند و شاید این امر را نوعی تبلیغ غیرمستقیم براي خود 
ي هـا  بانـک ي سـرآمد بـه عنـوان    هـا  بانـک کنند. زیـرا   میتلقی 

پاسخگو، براي شفافیت و پاسخگویی به ذینفعـان خـود در قبـال    
طریـق   عملکردشان باید تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از

ي خویش ابراز دارند و اطمینان حاصـل کننـد کـه ایـن     ها ارزش
تیب مسـئولیت  تر شود و به این میتعهدات در سراسر بانک جاري 

مزایاي دو جانبه خواهد داشـت، بـه طـوري     ها اجتماعی براي آن
تـر خـود نفـع     تـر و منسـجم   که هم بانک از رویکردهاي اخالقی

نظر و برداشت بهتـري از   ي ذینفعها برد و هم جامعه و طرف می
این منجر بـه بهبـود   عملکرد و نقاط قوت بانک خواهند داشت و 

جایگــاه بانــک و در نهایــت افــزایش بــازدة کــل و ســودآوري و 
 سرانجام بقاي بلندمدت بانک خواهد شد.

نشـان   اسـت کـه   نتایج این تحقیق هم راستا با نتـایج تحقیقـی  
ي دولتی ها بانکي خصوصی از عملکرد ها بانکعملکرد  دهد می

آنهاست کـه   گیري باشد اما مغایر با این قسمت از نتیجه میبهتر 
ي هـا  بانـک ي اجتمـاعی  پـذیر  دارد از دیدگاه مسـئولیت  میاشاره 

ي بخـش خصوصـی عملکـرد    هـا  بانـک بخش دولتی نسبت بـه  
 ).12( اند بهتري را داشته

دهـد کـه    مـی نشـان   نتایج این تحقیـق بـا نتـایج تحقیقـی کـه     
ي مربوط به ها ي بخش دولتی در هند براي انجام فعالیتها بانک

نمایند همسو اسـت   میي اجتماعی تالش بیشتري پذیر مسئولیت
ي ایـن  هـا  فعالیـت  دهـد حـوزة   مـی تحقیق مذکور نشان  هرچند
ي بخش خصوصـی  ها بانکدر این خصوص محدودتر از  ها بانک

 ).14است (
دهـد   مـی نشـان   تحقیق دیگري کـه البته نتایج تحقیق حاضر با 

ي بخـش  هـا  بانـک نسـبت بـه    ي بخش دولتی در هنـد ها بانک
ي بیشتري را در خصوص مسئولیت اجتمـاعی  ها خصوصی هزینه

 ). 21شوند، مغایر است ( میمتحمل 
که این پژوهشـگران   تواند بخاطر آن باشد میدلیل این مغایرت، 

 ها بانکعی برخالف پژوهش حاضر، براي بررسی مسئولیت اجتما
از مواردي چون رفاه آموزشی کشاورزان، سطح سواد مـالی، رفـاه   

زنان، رفاه جامعه، حفاظت از محیط زیست و تقـدم در وام دهـی   
ي صنعتی و کشاورزي استفاده نمودند. از سوي دیگر، ها به بخش

ي بازارهـاي  ها توان در سیاست گذاري میرا  ها دلیل این مغایرت
در  هـا  بانـک زیرا نتایج یک تحقیـق از   ت.مالی کشورها نیز دانس

دهـد کـه مسـئولیت اجتمـاعی در      مـی سطح بین المللـی نشـان   
مبدل به عامل کلیدي براي ایجاد رقابـت   بازارهاي آسیایی هنوز

رسـد در آینـده    مـی نشده است، هر چند که به نظر  ها بانکمیان 
ي آسیایی در رفتارهاي سرمایه گذاري خود بـه  ها بانکمشتریان 

ي اجتماعی اهمیـت بیشـتري خواهنـد داد.    پذیر مسائل مسئولیت
ي غربـی)  هـا  بانـک ي آسیایی (ها بانکي رقیب ها بانکزیرا که 

ي پــذیر مهارتهــاي مــدیریت پیچیــده اي درخصــوص مســئولیت
ي آسـیایی بـراي حفـظ    هـا  بانـک اجتماعی دارند که الزم اسـت  

 ).22بقایشان توجه بیشتري به این مبحث داشته باشند (

ي هـا  بانـک گـردد   پیشنهاد می هاي این پژوهشا توجه به یافتهب
توجه  میدولتی به گزارشگري مسئولیت اجتماعی در قالب ارقام ک

بیشتري داشته باشند و براي پیشتازي در عرصۀ رقابت قسمتی از 
در خصـوص   مـی سایت اینترنتـی خـود را بـه ارائـۀ گزارشـات ک     

تحقیقــات و  مســئولیت اجتمــاعی اختصــاص دهنــد. حمایــت از 
ي مرتبط با موضوع مسئولیت اجتماعی و ایجـاد یـک   ها پژوهش

مرکز تحقیقـاتی و پژوهشـی در ارتبـاط بـا مسـئولیت اجتمـاعی       
شود و همچنین بـراي تحقیقـات آینـده موضـوعاتی      میپیشنهاد 

ي دولتــی و هــا بانــکماننــد بررســی میــزان شــناخت مشــتریان 
تماعی و تاثیر آن خصوصی و استقبال آنها از موضوع مسئولیت اج

مشتریان در سرمایه گـذاري در بانـک، بررسـی     گیري در تصمیم
عوامل مـوثر بـر ایجـاد و تقویـت مسـئولیت اجتمـاعی در بـین        

بـر   ها بانکي دولتی و خصوصی، بررسی ساختار مالکیت ها بانک
 شود. میگزارشگري مسئولیت اجتماعی پیشنهاد 

مجموعۀ شرایط و  و عملی، میدر فرآیند هر پژوهش و تحقیق عل
مواردي وجـود دارنـد کـه خـارج از کنتـرل و اختیـارات محقـق        

ــالقوه   مــی ــد نتــایج تحقیــق و  مــیباشــند، ولــی بــه طــور ب توان
ي آن را تحت تاثیر قرار دهد و یـا بـا مشـکل مواجـه     پذیر تعمیم

توانـد فهـم خواننـده را در     مـی  هـا  سازد. توجه به این محدودیت
میم آن به موارد مشابه بیشتر سـازد.  برداشت از نتایج تحقیق و تع
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تحقیــق حاضــر نیــز از ایــن مــوارد مســتثنی نبــوده و مهمتــرین 
محــدودیت تحقیــق نبــود بانــک اطالعــاتی جــامع و کامــل در  

کـه دسترسـی بـه اطالعـات      ها بانکخصوص گزارشات ساالنۀ 
 باشد. میمورد نیاز را با مشکل مواجه نمود، 

 
 گیري نتیجه

ي بخـش خصوصـی   هـا  بانکي این پژوهش، ها با توجه به یافته
ي بخش دولتـی بیشـتر اقـدام بـه گزارشـگري      ها بانکنسبت به 

ي انجـام شـده در خصـوص    هـا  اینترنتی نحـوه عمـل و فعالیـت   
خدمات عـام   میاینترنتی ارقام ک گیري ازهاند مسئولیت اجتماعی و

ي بخش خصوصـی  ها بانک، همچنین اند المنفعه ارائه شده نموده
ي بخـش دولتـی اهمیـت بیشـتري را بـراي      هـا  نـک بانسبت به 

 قائل بودند. گزارشگري مسئولیت اجتماعی

البته در ایـران هنـوز وضـعیت گزارشـگري مسـئولیت اجتمـاعی       
در وضعیت مطلوبی قرار نـدارد و نسـبت بـه کشـورهاي      ها بانک

توسعه یافته اقدامات کمتري در این خصوص انجام شده اسـت و  
لبته در چند سال اخیر اقدامات متعـدد  هنوز شناخته شده نیست. ا

ي ها و پراکنده اي از سوي بخش خصوصی، بخش دولتی، تشکل
ي غیر دولتی داخلی و بین المللـی در زمینـۀ   ها صنعتی و سازمان

و  مـی موضوع مسئولیت اجتماعی، صورت گرفته است. مراکـز عل 
و  هـا  دانشگاهی نیز بیشتر به این موضوع از زاویۀ نقـش شـرکت  

 وصــی در توســعه سیاســی و اقتصــادي کشــور     بخــش خص
 نگرند.  می

نتایج این پژوهش اطالعات مفیدي درباره وضـعیت گزارشـگري   
ي دولتی و خصوصی ایران در اختیـار  ها بانکمسئولیت اجتماعی 

و  هـا  بانـک طیف وسیعی از استفاده کنندگان نتایج تحقیق مانند 
نندگان از موسسات مالی و اعتباري دولتی و خصوصی، استفاده ک

و موسسـات مـالی و اعتبـاري،     هـا  بانـک منابع مالی و غیر مالی 
محققین، دانشجویان و سایر عالقه مندان به موضـوع مسـئولیت   

 دهد. میقرار  اجتماعی

 

 ي اخالقیها مالحظه

موضوعات اخالقی همچون: سرقت ادبی، رضایت آگاهانه، انتشار 
 .اند گرفته چندگانه و ... در پژوهش حاضر مورد توجه قرار

 سپاسگزاري

دانند از همه کسانی که در این پژوهش  میمحققان بر خود الزم 
به ویژه کارکنان بخـش کتابخانـه بانـک مرکـزي کـه در ارائـۀ       

 همکاري کردند، تشکر و قدردانی کنند. ها بانکگزارشات ساالنه 
 

 نامه واژه

 Social Responsibility .1 مسئولیت اجتماعی

 Business Ethics .2 اخالق تجاري

 Financial Industry .3 صنعت مالی

 Stakeholders .4 ذینفعان

 Applied Ethics .5 اخالق کاربردي

 Moral Norms .6 هنجارهاي اخالقی

 Moral Values .7 هاي اخالقی ارزش

 Moral Duties .8 هاي اخالقی مسئولیت

 Ethical Behaviors .9 رفتارهاي اخالقی

 Facebook’s Code of .10 آیین رفتاري فیس بوك
Conduct 

 Social Marketing .11 بازاریابی اجتماعی

 Public Sector Banks.12 ي بخش دولتیها بانک

13.Private Sector Banks 
 ي بخش خصوصیها بانک

14.Corporate Social Responsibility Disclosure Index 
 پذیري اجتماعی شاخص افشاي مسئولیت

15.International Standard Checklist for Corporate Social 
Responsibility 

 پذیري اجتماعی شرکتی المللی مسئولیت چک لیست استاندارد بین
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