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 مقدمه -1-1

، به باشد یمهدف از این فصل، بیان کلیاتی از پژوهش جهت آشنایی با چارچوب و اساس پژوهش 

پژوهش و همچنین  یها هیفرضشده و بر اساس آن اهداف و ی که مسأله پژوهش شرح داده ا گونه

و  شود یمپژوهش بیان  یمسألهی پژوهش به صورت کلی معرفی گردد. در این فصل ابتدا شناس روش

سپس ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش ذکر خواهد شد. در ادامه اهداف، فرضیات پژوهش و همچنین 

مفهومی و عملیاتی روش پژوهش توضیح داده خواهد شد. در نهایت، آخرین بخش از فصل اول، به تعریف 

 متغیرهای پژوهش اختصاص دارد. 

 ی پژوهششرح و بیان مسأله -1-2

رسد جهانی شدن کسب و کار کنند. به نظر میای در محیط جهانی عمل میها بطور فزایندهشرکت

دهند که جهانی شدن منجر به یک روند برگشت ناپذیر باشد، اما مخالفان زیادی دارد، منتقدان نشان می

برداری از کشورهای در حال توسعه و کارگران، تخریب محیط زیست و افزایش نقض حقوق بشر    رهبه

 آمده، پدید انسانی مصارف تولیدات نتیجه در که محیطی زیست هایآلودگی .(3363، 6شود. )کیوانوا می

عنوان  زیست بهی حفاظت از محیط در زمینه فعال های سازمان توسط که بارها هستند مسائلی جمله از

 را الزم های گام اقداماتی، کارگیری به با از صنایع برخی میان این در اند.شده شناخته بشر برای تهدیدی

 اند. از برداشته داشته باشد، تواندمی زیست محیط برهایشان فعالیتمخربی که  اثرات جهت کاهشدر 

 طبیعی و محیطیتوسعه زیست یعنی؛ است. دوستانه زیست یا محیط سبز بازاریابی اقدامات، این جمله

 منظور به هاشرکت محیطی و اجتماعیزیست پذیرینقش مسئولیت با بکارگیری بازاریابی، هایفعالیت

 توزیع، تولید، در را خود های باید فعالیت هاشرکت اقدامات این در(. 4، ص3366 3کائو،ر )پایدا توسعه

محیطی، های زیست زیان نمودن حداقل که ضمن دهند انجام ایگونه به محصوالت گذاریو قیمت تبلیغ

)رعنایی کردشولی و یاری  دهند. سوق زیست دوستانه محیط رفتاری سوی به نیز را کنندگانمصرف

 (. 6936بوزنجانی،
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را به عنوان تعهد کسب و کار به منظور کمک به  3هامسئولیت اجتماعی شرکت 6بانک جهانی

و جامعه به منظور بهبود کیفیت  ی محلیهایشان، جامعهی اقتصادی پایدار، کار با کارکنان، خانواده توسعه

، 9)کارول و شباناای که هم برای کسب و کار و هم توسعه، سودمند باشد داند، به گونهشان میزندگی

ها در فضای کسب و کار  ناهایی می پردازد که سازم ها به ارائه روششرکت مسئولیت اجتماعی(. 3363

کنند و پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی، اخالقی و اجتماعی آنان خود به آن عمل می

ی اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال  های بزرگی در زمینهها مسئولیت ناهستند. چرا که سازم

کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند. امروزه هنگام هامداران، مشتریان، دولت، تأمینکارکنان، س

انتخاب یک محصول، کیفیت محصول و خدمات تنها عامل مهم در خرید مشتری نیست بلکه مشتریان 

و مسائل زیست هستند که عواملی مانند محیطهایی  بیشتر عالقمند به پیدا کردن برندها و شرکت

ها را پذیری اجتماعی، شرکت واقع مسئولیتدر . (3332، 4گیرند )نیلسن و راحمانی جتماعی را در نظر میا

از تأکید صرف بر سود، به سمت تأکید به منافع جامعه حرکت داده و سودآوری را منوط به پایبندی به 

 (.6939داند )حجازی و نصیری، تعهدات اجتماعی می

های خود مورد محیطی  و اجتماعی خود را در فعالیتمسئولیت زیستکوشد یکی از صنایعی که می

ها یک نقش حیاتی در سیستم باشد، مؤسسات مالی مخصوصاً بانکتوجه قرار دهد، صنعت بانکداری می

نوع فرآیندهای  یهای مالی خود روی همهکند و بطور کلی از طریق فعالیتاقتصادی کشور بازی می

ها با وجود داشتن نقش حیاتی در سیستم اقتصادی (. اما بانک3361، 1)ریفت ذارندگمیکسب و کار تأثیر 

شوند و ی خدمات به صنایع مختلف مواجه میکشور،  اغلب با ریسک اعتباری و مسئولیت در هنگام ارائه

حتی نرخ بازده  ها وتواند بر کیفیت دارایی های صنعتی می ی فعالیتمحیطی بوسیلههر گونه اثر زیست

ها به عنوان عامل اصلی بنابراین بانک .(3369، 1)خاویس پیتیل و مور ها در بلندمدت تأثیر گذاردبانک

های صنعتی و رشد های بانکداری سازگار با محیط زیست بر کل فعالیتاقتصادی باید از طریق استراتژی

سوی سبز شدن حرکت کنند و نقش فعال را از ها به اقتصادی تأثیر گذارد. از این رو نیاز است که بانک

دهی خود به محیطی به عنوان یک قسمت از اصول وامهای محیطی و زیستجهت لحاظ نمودن جنبه

است که ها و قلمرو علم جدیدی یکی از حوزه 8(.  بانکداری سبز3369، 2پسک ویادو ) صنایع بازی کنند
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 سبز بانکداری. ی، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشدکوشد با استفاده از فنون بازاریابی تجار  می

 نظر از را بانک که شده مدون هایدستورالعمل و هاعملیات از ایمجموعه به که است اصطالح کلی

 ابزارهای بانکی فرآیندهای سیستم، این در دارد. اشاره سازد پایدار می اجتماعی و زیست محیط اقتصادی،

 بطورکلی،. برسانند حداقل به صفر یا را زیست محیط بر مخرب تاثیر میزان تا هستند و موثری کارآمد

طبیعی  و معدنی منابع از بهینه یاستفاده و زیست، زیستگاه  محیط از مراقبت سبز بانکداری هایفعالیت

 .(6983اذانی، و )ضرابی است

 تواند بر طنینمی هادهد توجه به مسئولیت اجتماعی، توسط شرکتهای مختلف نشان میپژوهش

ها  است، تأثیر تهای مدیریت برند در ارتباط با مسئولیت پذیری اجتماعی شرککه یکی از شاخص 6برند

ها بنابراین بانک ها در بازارهای رقابتی شود.باعث بهبود موقعیت رقابتی برند شرکتمثبت گذاشته و 

های خود بر طنین در فعالیت بانکداری سبز توانند با تعهد به مسئولیت اجتماعی خود و رعایت اصول می

طنین برند بیانگر پیوند روانی محکم بین مشتری با برند است که باعث بروز گذار باشند. تأثیربرند خود 

که بر اساس وفاداری، دلبستگی، و یک  (. این رابطه3363، 3شود )کیمهای وفادارانه در مشتری می فعالیت

است، آنقدر قوی است که اعضای آن  حس پایدار خویشاوندی و یا وابستگی نسبت به برند به وجود آمده

 (.9،3336)کلر ی رابطه با برند هستندگذاری منابع شخصی خود برای ادامه جامعه برند، مایل به سرمایه

توانند باعث ایجاد طنین برند موفق های اجتماعی خود، میلیتها با توجه دادن به مسئوبنابراین شرکت

ی خود، سبب اطمینان از تفکر مشتریان در مورد برند، داشتن  شوند. طنین برند موفّق  نیز به نوبه

، احساس 1رضایت  (.4،3332شود )الرداحساس مطلوب نسبت به آن )رضایت( و در نهایت خرید برند می

ی برآورده شدن انتظارات و به واسطهخدمات کننده کننده یا دریافتدر مصرفمثبت و مطلوبی است که 

تواند از کیفیت و (. در تعریفی دیگر، رضایت می4: 6988)دادخواه،  کننده ایجاد گرددعملکرد عرضه

به عبارت  .( 1،6336کنندگان خدمات نیز نشأت گیرد )بولتون و دریوارزش درک شده توسط دریافت

دهد و همان ارزشی که مشتری ادراک کند، که شرکت به مسئولیت اجتماعی خود اهمیت می دیگر، اگر

داند، این موضوع دهد و خود را در قبال جامعه مسئول میدهد، آن نیز به جامعه میمشتری به جامعه می

  تواند بر رضایت او از شرکت و در نتیجه میزان وفاداری او تأثیر بگذارد.می
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ها و بانکداری سبز و  پذیری اجتماعی شرکتبا توجه به مطالب بحث شده پیرامون مسئولیت 

تواند بدست آورند و با توجه به های بانکداری سبز میها از طریق اجرای فعالیتهمچنین فوایدی که بانک

کداری سبز، ها و بانپذیری اجتماعی شرکتی مسئولیتی پژوهش در حیطهمرور مبانی نظری و پیشینه

کننده از عملکرد ی تأثیر بانکداری سبز بر طنین برند و رضایت مصرفی مدلی دربارههدف پژوهشگر ارائه

ها)شعبات بانک کشاورزی شهر اردبیل( و بررسی روابط و تأثیری که متغیرهای مسئولیت اجتماعی شرکت

 است.  ،تواند بر هم داشته باشدمدل می

 هش اهمیت و ضرورت پژو -1-3

ی تولیدات و مصارف انسانی پدید آمده است، از جمله محیطی که در نتیجهزیست هایآلودگی

های فعال در این زمینه به عنوان تهدیدی برای بشر شناخته مسائلی هستند که بارها توسط سازمان

خش باشد. بزیست دارد صنعت بانکداری میاند. یکی از صنایعی که نقش مهمی در حفظ محیط  شده

ها و فعالیت های تجاری و صنعتی و به بانکی یکی از منابع اصلی تأمین مالی سرمایه گذاری برای پروژه

تواند رشد اقتصادی و توسعه را با تغییر ماهیت چه از نظر می ی رشد اقتصادی است. این بخشطور کل

اند به عنوان منبع اصلی کیفیت و چه از نظر کمیت، تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، بخش بانکی می تو

نقش اساسی و مهمی را با عمل به  مسئولیت اجتماعی های تولیدی ها و فعالیتتأمین مالی سرمایه پروژه

در ترویج محیط زیست پایدار بازی کند. به طور کلی بخش بانکی به عنوان دوستدار محیط زیست از نظر 

ی آلودگی در نظرگرفته شده است. اثرات زیست های داراای و صنایع و فعالیتانهتولید گازهای گلخ

محیطی داخلی بخش بانکداری مانند استفاده از انرژی، کاغذ و آلودگی هوا و آب نسبتاً کم و تمیز هستند. 

البته مصرف و استفاده از کاغذ در سیستم بانکداری قدیم نسبتاً زیاد بود ولی در حال حاضر با استفاده از 

های خودپرداز، اینترنت بانک، موبایل بانک، تلفن بانک و... مصرف کاغذ د دستگاهخدمات نوین بانکی مانن

شود. اثرات به حداقل خود رسیده است که خود باعث جلوگیری از قطع هزاران اصله درخت در سال می

های شود بلکه در ارتباط با فعالیتهای بانکی نمیهای بانک، مربوط به فعالیت زیست محیطی فعالیت

های خارجی شود. بنابراین، اثرات زیست محیطی فعالیتدهد هم میها می تری و خدماتی که به آنمش

بانک بسیار بزرگ و برآورد آن دشوار است. عالوه بر این، مدیریت محیط زیست در کسب و کار خدمات 

ا افزایش و از ها با انجام این کار ارزش سرمایه گذاری ربانکی مانند مدیریت ریسک است، چرا که بانک

بازاریابی  گذاری اجتماعی ودر سرمایه ها رادهد. همچنین نقش بانکدست دادن آن را کاهش می

ی نمایند در تمام حوزهها باید تالش بنابراین بانک (.6،3338ساهو و نایاک)دهد  اجتماعی افزایش می
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عالوه بر نقشی که از طریق  هابانککه محیطی را رعایت نمایند، چرا خود مالحظات زیست فعالیتی

)حقیقی و  مشتریانانگیزش  مدیریت ارزیابی اثرات عملکرد خود برجامعه دارند، نقشی حیاتی در تشویق و

 های خود دارند. محیطی فعالیت شرکتی( خود به اقدام مسئوالنه و کاهش اثرات سوء اجتماعی و زیست

ها و دهی، تأمین مالی پروژهان سرمایه، واماز آنجا که مؤسسات مالی نظارت و کنترل جریهمچنین 

ی عملکرد کسب و کارهای تحت حمایت ای را برعهده دارند، قادرند در نحوه ها و اقدامات بیمهسیاست

در قبال مسائل و  ها را وادار به پاسخگوییتوانند بنگاهها میخود اعمال نفوذ نمایند. به این ترتیب بانک

ها هاست. بنابراین عدم توجه بنگاه حیطی نمایند، که ناشی از کسب و کار آنمو زیستمعضالت اجتماعی 

گذاری و اعتباری چشمگیر های سرمایه تواند ریسکهای اجتماعی و عواقب عملکردی خود میبه مسئولیت

 . (6934)امیدوار و صفرلکی، ها به همراه داشته باشد برای آن

و فوایدی که  ها و بانکداری سبزپذیری اجتماعی شرکتمسئولیتبا توجه به اهمیت موضوع پذیرش  

توانندکسب نمایند، تعدادی از محققان ها میاز طریق بکارگیری این رویکرد کارآمد بازایابی، بانک

جام دهند. اما با توجه های بانکداری سبز و تأثیر آن بر متغیرهای متعدد انی فعالیتمطالعاتی را در حیطه

متغیر طنین برند تواند بر ال هیچ تحقیق داخلی به بررسی تأثیری که بانکداری سبز میتا به ح کهبه این 

پذیری اجتماعی بانک مربوطه بدست آورد تواند از عملکرد مسئولیتکننده میمصرفو رضایتی که 

م ی انجانپرداخته است و همچنین با توجه به اینکه بانک کشاورزی شهر اردبیل یکی از فعاالن در عرصه

 بررسی تأثیرهای بانکداری سبز است، لذا محقق را عالقمند و برآن داشت که در پژوهش حاضر به  فعالیت

و رضایت مصرف بانک کشاورزی  بر طنین برندبانک کشاورزی شهر اردبیل  بانکداری سبز های فعالیت

یج و پیشنهادت مفید بودن نتا همچنینبانک کشاورزی بپردازد. کننده از عملکرد مسئولیت اجتماعی 

دلیل های دولتی و خصوصی  ناها و مؤسسات مالی و حتی در دیگر سازمبانککاربردی این تحقیق برای 

 دیگری است که این پژوهش توسط محقق صورت گیرد.

 اهداف پژوهش -1-4

 هادر بانک بررسی تأثیر بانکداری سبز بر طنین برند . 

 هادر بانک یاجتماع تمسئولی عملکرد از کنندهمصرف تیبرند بر رضا نیطن ریتأث یبررس. 

  هادر بانکمسئولیت اجتماعی  کننده از عملکردبانکداری سبز بر رضایت مصرفبررسی تأثیر. 

 کننده از بین بانکداری سبز و رضایت مصرفی ای طنین برند در رابطهبررسی نقش واسطه 

 . هادر بانکعملکرد مسئولیت اجتماعی 
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 فرضیات پژوهش -1-5

 دارد. معناداریتأثیر ها در بانکبر طنین برند بانکداری سبز   :6یفرضیه

 یمعنادارتأثیر ها در بانککننده از عملکرد مسئولیت اجتماعی  طنین برند بر رضایت مصرف  :3ی فرضیه

 دارد.

 یمعنادارها تأثیر  در بانکمسئولیت اجتماعی  کننده از عملکردسبز بر رضایت مصرف بانکداری :9یفرضیه

 دارد.

اجتماعی  مسئولیت رضایت مصرف کننده از عملکرد و: طنین برند در ارتباط بین بانکداری سبز 4یفرضیه

 د.ای دارنقش واسطهها  در بانک

 روش پژوهش -1-6

از نوع  از لحاظ روش، توصیفی و ای است. واز لحاظ هدف کاربردی و توسعهپژوهش حاضر 

کند وضعیت را آنچه که بوده، های تحقیق توصیفی، محقق سعی میزیرا در روش باشد، همبستگی می

هست و خواهد بود بدون هیچ دستکاری متغیرها، دخالت و یا استنتاج ذهنی گزارش نماید و چون به 

ی علت و باشد، بدون اینکه رابطه ی احتمالی بین دو یا چند متغیر کمی میدنبال تشخیص وجود رابطه

ها  روش گردآوری داده (.6933)احمدی،  باشدخص سازد، از نوع همبستگی میین متغیرها را مشمعلولی ب

بوده است. بدین ترتیب که ابتدا به منظور گردآوری اطالعات در « میدانی»و « ای کتابخانه»شامل: 

کترونیکی ای که شامل بررسی منابع چاپی و ال ی تحقیق و مبانی نظری، ازروش کتابخانهی پیشینه زمینه

راجع به تحقیق مورد بررسی می باشد استفاده گردید و سپس با توجه به روش تحقیق مورد بررسی، که 

ها در ترین ابزار گردآوری دادهمناسبکه به عنوان  نامه پرسشتوصیفی و از نوع همبستگی می باشد، از 

 همکاران ولیمپروز  نامه پرسشپژوهش، ترکیبی از  ینامه پرسشباشد، استفاده گردید. روش میدانی می

ی آماری این پژوهش، تمام مشتریان جامعه باشد.(، می3364)3ی تسو و همکاراننامه پرسش( و 3363)6

مشخص و ی آماری ناباشد. از آنجا که حجم جامعه حقیقی شعبات مختلف بانک کشاورزی شهر اردبیل می

نفر با  984ی آماری نمود و تعداد محدود بودن جامعهگیری با فرض نااقدام به نمونه محققنامحدود بود، 

ی نامه پرسش 984از  ی آماری انتخاب شد.گیری غیر تصافی در دسترس به عنوان نمونهاستفاده از نمونه

یا قابل استفاده نبودن  گویی ناقص وتعدادی برگردانده نشد و یا به دلیل عدم دقت در پاسخ توزیع شده

نامه با استفاده از  پرسش 963های در نهایت دادهبرای تجزیه و تحلیل توسط محقق کنار گذاشته شد و 

                                         
1. Lymperopoulos et al 

2. Tsui et al 
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مورد  83/8ی افزار لیزرل نسخه به کمک نرم  6سازی معادالت ساختاری با رویکرد مبتنی بر کواریانسمدل

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 عملیاتی متغیرهاتعاریف مفهومی و   -1-7

 تعاریف مفهومی -1-7-1

های سازگار با محیط زیست عملیات بانکی و  : بانکداری سبز به معنی، ترویج شیوهبانكداری سبز

 .(3363، 3شیلتز) های بانکی است کاهش اثرات کربن از فعالیت

یک برند : طنین برند، شاخصی است که  میزان شدت یا عمق نزدیکی روانی مشتریان با طنین برند

 گیرد دهد که تحت تأثیر این حس وفاداری در رفتار مشتری شکل میهایی را نشان میو میزان فعالیت

 .(3333)کلر، 

از عملکرد مسئولیت اجتماعی  رضایت: هارضایت از عملكرد مسئولیت اجتماعی شرکت

ی ت به واسطهخدمای  کنندهکننده یا دریافتدر مصرف ، احساس مثبت و مطلوبی است کههاشرکت

 .کننده ایجاد گرددبرآورده شدن انتظارات از عملکرد مسئولیت اجتماعی عرضه

 تعاریف عملیاتی -1-7-2

گیری ی اندازههای بانکداری سبز توسط بانک مربوطه، به عنوان وسیلهفعالیت : انجامبانكداری سبز

برای سؤاالت شود. را شامل می نامه پرسش63تا  6رگرفته شده است و سؤاالت بکا سبز متغیر بانکداری

 ( استفاده گردیده است.3363) و همکاران لیمپروز ینامه پرسش، از بانکداری سبزای مربوط به نامه پرسش

ها و رفتارهایی که در ی ویژگیمتغیری است که بوسیله در پژوهش حاضر، طنین برند :طنین برند

 69-34سؤاالت گیری شده است و کنند، اندازهبه بانک پیدا میمشتریان نسبت  اثر ایجاد طنین برند،

ی نامه پرسشای مربوط به طنین برند، از نامه پرسشبرای سؤاالت  شود.را شامل میپژوهش  نامه پرسش

 ( استفاده گردیده است.3364) تسو و همکاران

ننده از کرضایت مصرف :ها شرکت کننده از عملكرد مسئولیت اجتماعیرضایت مصرف

گیری ی ارزیابی کلی از احساسات اندازهها متغیری است که به وسیله شرکت عملکرد مسئولیت اجتماعی

ای مربوط نامه شود. برای سؤاالت پرسشی پژوهش را شامل مینامه پرسش 31-38و سؤاالت  شده است

                                         
1. Covariance-based Structural Equation Modeling  

2. Schultz 
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( 3364) ی تسو و همکاراننامه پرسش، از ها  شرکت کننده از عملکرد مسئولیت اجتماعیمصرف به رضایت

 استفاده گردیده است.

  ی فصل اولخالصه -1-8

فرضیات پژوهش، روش  ، اهداف،سأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهشدر این فصل، شرح و بیان م

 پژوهش و در نهایت تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش مورد بحث قرار گرفت.
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 مقدمه  -2-1

چارچوبی منسجم در خصوص ادبیات موضوع مورد بررسی و همچنین ی هدف از بیان این فصل، ارائه

گیری و ساختاری پژوهش یاری ی مدلی اندازههای تجربی پژوهش است تا محقق را در ارایهپیشینه

 رساند. برای نیل به این هدف، محقق ابتدا به بیان مبانی نظری مربوط به موضوع پژوهش و سپس به 

جی مرتبط با پژوهش و نتایج مربوط به آنها خواهد پرداخت. در خلی و خارهای دابطور خالصه، پیشینه

  های پژوهش، مدل مفهومی پژوهش ارائه خواهد شد.نهایت با توجه به مبانی نظری و پیشینه

 هامسئولیت اجتماعی شرکت -2-2 

تأثیرات مثبت  های قدرتمندها بر اساس نیازهای اجتماعی ایجاد و به عنوان پدیده ازآنجا که سازمان

گذارند، ضروری است که نسبت به ها و فرآیند آن گذاشته و میها، فعالیتو منفی زیادی بر جامعه و نهاد

 پذیر بوده و مالحظات اخالقی را رعایت کننداین تصمیمات و اقدامات اثرگذار خود بر جامعه مسئولیت

ی فرد و جامعه، از اجزای مهم و بنیادین پیکرههای واسط بین ها به عنوان حلقه (. سازمان3334)قلی پور، 

ی فعالیت خود به جامعه و مردم آن آیند که به منظور بقا و ادامهاجتماعی بشر امروزی به شمار می

ها پیشرو، توجه به تولید محصوالت و ارائه خدمات نوین اجتماعی را در  نیازمندند، در همین راستا سازمان

 (. 3333، 6)ابیوس و آالس اندتحقیق و توسعه خود قرار دادههای مربوط به رأس فعالیت
ها نیز مانند اشخاص حقیقی  پذیری اجتماعی، از آن جایی که سازمانبر اساس مفهوم مسئولیت

روند و مانند سایر اعضای جامعه نسبت به محیط پیرامون خود مسئولیت عضوی از اجتماع به شمار می

های زندگی بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی خود، ارتقای استانداد ضروری است که عالوه بردارند،

بایست به منظور  ها می . هم چنین، سازمان(3363، 3)آلوچنا افراد جامعه را در دستور کار خود قرار دهند

ص های جامعه در خصونفعان و سایر افراد جامعه، به دغدغهگویی اجتماعی در مقابل ذینیل به پاسخ

دوستانه اهمیت داده و بسته به فرهنگ سازمانی خاص خود، به تدوین ست، امور اجتماعی و بشرمحیط زی

 .(3333پذیری اجتماعی مبادرت نمایند )ابییوس و آالس، های سازمانی مربوط به مسئولیتسیاست
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 هاتعاریف مسئولیت اجتماعی شرکت -2-2-1

ها که مورد روشنی از مسئولیت اجتماعی شرکتشاید بتوان گفت تاکنون تعریف کامالً دقیق و 

 6ها نیز قرارگرفته باشد، ارائه نشده است. بانک جهانیپذیرش همگان و به خصوص مدیران شرکت

 ی اقتصادی پایدار،ها را به عنوان تعهد کسب و کار به منظور کمک به توسعهمسئولیت اجتماعی شرکت

داند، به  شان میبهبود کیفیت زندگی محلی و جامعه به منظور یهایشان، جامعهکارکنان، خانوادهکار با

(. مسئولیت اجتماعی 3363ای که هم برای کسب و کار و هم توسعه، سودمند باشد )کارول و شابانا، گونه

وظایفی است که عموماً مشتمل بر حفظ محیط پیرامون، تبعیض نگذاشتن در استخدام  ها مجموعه شرکت

 کننده از کیفیت محصوالت استهای غیر اخالقی و مطلع کردن مصرفبه فعالیت کارکنان، نپرداختن

  .(3369، 3)کالز و همکاران

ها به بهبود رفاه اجتماعی از طریق ها را تعهد شرکتمسئولیت اجتماعی شرکت 9کلتر و لی

مسئولیت  کنند. در تعریفی دیگرهای کسب و کار احتیاطی و مشارکت منابع سازمانی تعریف می شیوه

ها را ملزم به ارتقاء سطح رفاه عمومی اجتماعی نوعی تعهد به جامعه است که در کنار کسب سود، شرکت

ها بر سود به سمت (. در واقع مسئولیت اجتماعی از تأکید صرف شرکت4،3338)لینز و اندراچاک کند می

 داند. عهدات اجتماعی شرکت، میتأکید به منافع جامعه حرکت کرده و سودآوری را منوط به پایبندی به ت

بصورت فعال و  های بازایابی که یک شرکتفعالیتی ها، به مجموعهمسئولیت اجتماعی شرکت 

بطوریکه میزان دهد، حیطی ذینفعان خود انجام میهای اجتماعی و زیست می نگرانیاستراتژیک درباره

 بصورت بلند مدت به حداکثر برسدخسارت وارده به حداقل برسد و تأثیر مثبت شرکت بر جامعه 

به عبارتی دیگر، یک روش مدیریتی است که از راه ارتباط اخالقی و شفاف شرکت با  (.3338، 1)آلوارادو

شود و بر تمام ذینفعان، همچنین با کسانی که در تعیین اهداف شرکت دخیل هستند، تعریف می

های آینده، پذیرش تغییر و بیعی برای نسلی پایدار جامعه، حفاظت از محیط زیست و منابع ط توسعه

 (.3363، 1)فیلهو و همکاران پیشبرد کاهش مسائل اجتماعی هماهنگ است
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 هاسیر تاریخی مسئولیت اجتماعی شرکت  -2-2-2

 ها در جهانپذیری اجتماعی شرکتمسئولیت -2-2-2-1

ها، موضوع مورد توجه شرکتی اخیر تبدیل به ها در دو دهه هر چند که مسئولیت اجتماعی شرکت

هایی برای حمایت از منافع ها و شرکت ها شده است، اما از گذشته نیز سازماننهادهای مردمی و دولت

ها، مسئولیت گیری شرکتاند و می توان گفت از زمان شکلکارگران، جامعه و محیط زیست وجود داشته

به دنبال تحریم محصوالت 6233ی در دهه ها نیز مطرح بوده است. به عنوان مثال،اجتماعی شرکت

کنندگان انگلیسی به دلیل استفاده از کارگران برده درفرآیند تولید، کمپانی هند شرقی توسط مصرف

 .6کمپانی هند شرقی مجبورشد در تولید شکر از کارگران غیر برده در بنگال استفاده کنند
ها در اوایل قرن بیستم انجام شرکتهای مهم مرتبط با مسئولیت اجتماعی بخشی از پیشرفت

ها را وادار کرد برای الملل بسیاری از شرکتفضای رقابتی در سطح بین 6313ی اند. در آغاز دهه شده

میالدی بحث رعایت  13ی کسب سهم بیشتری از بازار، از هیچ اقدامی فروگذار نکنند. بدین شکل در دهه

ی عمومی به موضوعاتی مانند حقوق مطرح شد. عالقه هامسائل اخالقی در کسب و کار توسط شرکت

و به دنبال آن مطرح شدن مفاهیمی از قبیل اخالق  6323ی محیطی در دههبشر، آزادی و مسائل زیست

پذیری ، تمایل عمومی به تأیید مسئولیت6383 یها در دههمحیطی شرکتتجاری و پاسخگویی زیست

های مالی یا (. هر چند عوامل دیگری نیز مانند رسوایی6982دوار، )امی تر شدها گستردهاجتماعی شرکت

کنندگان از حقوق خود در افزایش توجه به ها و همینطور افزایش آگاهی عمومی مصرف اخالقیت شرکت

 اند.این مفهوم مؤثر بوده

تر بودن دستمزد نیروی کار و همچنین ضعف قوانین و استانداردهای همچنین به دلیل پایین

سپاری، ملیتی با هدف برونهای چنددر حال توسعه، بسیاری از شرکتمحیطی در کشورهای یستز

های گذشته منجر به سوء استفاده کنند. این امر در دههها منتقل میهای خود را به این کشور فعالیت

مبنی بر ساعات های منتشر شده ها از ضعف قوانین و نظام مدیریتی در این کشورها شده و گزارششرکت

، ستفاده از کودکان در تولید پوشاککار غیر انسانی، حقوق ناچیز، شرایط کار ناایمن و غیر بهداشتی، ا

و  3های بزرگ جهانی مانند شلها به خصوص شرکتموارد توسط این شرکتبازی و سایر کفش، اسباب
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حقوق بشر شده است. امروزه  ، موجب اعتراضات فراوان نهادهای مدنی و فعاالن6333ی در دهه6نایک

  (.3333)گولبرگ،  اندهای چند ملیتی ضوابط رفتار با کارگران و رعایت حقوق آنان را پذیرفتهشرکت

 33ی ها روند رو به رشدی در دههتوان گفت اگر چه مسئولیت اجتماعی شرکتبه طور کلی می

ها ه نام مسئولیت اجتماعی شرکتهای گذشته آنچه که امروزه ب میالدی داشته است، اما از زمان

دوستی و المنفعه و نیکوکارانه به دالیل نوعهای عامشناسیم در قالب امور خیریه، وقف و فعالیت می

، افزایش مصرف منابع انرژی، ی زمینهای اخیر نیز گرم شدن کرهمذهبی وجود داشته است. در سال

ها در ها را به افزایش نقش شرکتجوامع و دولت ای و تخریب محیط زیست، توجه تولید گازهای گلخانه

 ی تولید محصوالت سبز و دوستدار محیط زیست افزایش داده است.زمینه

 ایران  در هاشرکت اجتماعی پذیریمسئولیت 2-2-2-2

های  ناها در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمپذیری اجتماعی شرکتموضوع و مفهوم مسئولیت

ی بازارهای سرمایه توسعهها، افزایش آگاهی اجتماعی، شرکت های اعتراضی علیه قدرتغیردولتی، جنبش

های بزرگ تبدیل به پارادایم مسلط و غالب های مالی و اخالقی شرکتهای سهامی عام و رسواییو شرکت

 ای برها تأثیر عمده ناها و سازمها تبدیل شده است. از آنجایی که شرکتدر فضای اداره شرکت

ای باشد که اثرات مثبت حاصل از فعالیت ها باید به گونه های اجتماعی دارند بنابراین فعالیت آن سیستم

خود را در قبال ذینفعان حداکثر کرده و اثرات منفی حاصله را به حداقل برسانند و همچنین به عنوان 

فع و ذینفعان بوده و در جهت رهای دراز مدت جامعه تأثیرگذارترین عضو جامعه، نگران نیازها و خواسته

پذیری اجتماعی تدابیر و رفتارهای تجاری سازمان در مسئولیتمعضالت آن بکوشند. بدین ترتیب 

کنندگان، محصوالت و خدمات، ایمنی سالمتی و محیط زیست، حقوق بشر، مصرفهای کارکنان، حوزه

 (.6984)امیدوار،  گیردبر می ضوابط رفتار اخالقی، فعالیت اجتماعی و خیرخواهی شرکتی، را در

الحسنه و  های قرضها در قالب مفاهیمی چون وقف و وامپذیری اجتماعی شرکت در ایران مسئولیت

غیره نمود یافته است. البته وقف به عنوان سنت ملی اسالمی عمدتاً محدود به ساخت مدرسه و یا مسجد 

اند. همچنین باتوجه های این اماکن مشارکت داشتهبود و تجار و صاحبان صنایع در ساخت و تأمین هزینه

ساالری صاحبان سرمایه در کشور، بسیاری از صاحبان سرمایه در ارتباط بسیار نزدیکی با به نقش پدر

اند. کمک در زمان بیماری، دیده اند و کارکنان نیز صاحبان سرمایه را در نقش پدر میکارکنان خود بوده

های این پدر بوده است که با توجه به فقدان نظام تأمین اجتماعی مله فعالیتازدواج و تهیه مسکن از ج
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ها و تجار بر اساس باورهای مذهبی و اخالقی نموده است. بسیاری از صاحبان شرکتنقش مهمی ایفاء می

 (. 6984)امیدوار،  کردندعمدتاً مسئولیت و نقش اجتماعی خویش را در قالب نیکوکارانه و مذهبی ایفاء می

های پس از انقالب با توجه به پارادایم غالب بر فضای سیاسی اقتصادی ایران و نزدیکی برخی در سال

بینی قرار گرفتند و یک  می سرمایه و سرمایه گذار مورد بدهای اسالهای با آموزهها و اندیشهاز تئوری

رفت. این فضای بدگمانی تا آنجا پیش رفت گذاران شکل گگران و سرمایهفضای ناامنی نسبت به صنعت

گذاران نسبت به داران چند سالی در محاق فرو رفتند و حتی بسیاری از سرمایهکه صنعت گران و سرمایه

های خارجی گرفتند. این فضای بد گمانی نسبت به شرکتگذاری خود مورد بازخواست قرار میسرمایه

های بزرگ در ایران تحت مفاهیم ی که عملیات شرکتود به گونهملیتی فعال در ایران چندین برابر بچند

 (.6984)امیدوار،  شدهایی چون استثمار و مستعمره یاد می و عنوآن

ها در ایران توسط صاحبان صنایع و بخش پذیری اجتماعی شرکتهای اخیر، مفهوم مسئولیتدر سال 

دانشگاهیان مطرح گردید. برگزاری اولین کنفرانس های غیر دولتی و روشنفکران و  ناخصوصی، سازم

های صنعتی چون اتاق بازرگانی، کنفدراسیون ها توسط برخی تشکلپذیری اجتماعی شرکتمسئولیت

ی مطرح کردن ی آغازی در زمینههای غیر دولتی نقطه های خصوصی و سازمانصنعت، برخی از شرکت

 (.6984میدوار، )ا مفهوم و ادبیات این موضوع در ایران بود

های از طرف دیگر با شدت یافتن فضای رقابتی برای برخی صنایع باعث گردید که بسیاری از شرکت

برتر ایرانی به این مفهوم در فرآیندهای مدیریتی خود توجه کنند. با مطرح شدن و به اعتقاد برخی 

تعالی سازمانی و سرآمدی  هاینامهگواهی های کیفیت زیست محیطی،نامهکارشناسان، مد شدن گواهی

ها عالوه بر اینکه نامهها جای گرفت. دریافت این گواهیاین مفهوم در فرآیندهای مدیریتی شرکت

کرد. شاید ها مزیت رقابتی نیز ایجاد میداد، برای شرکتوری بیشتر سوق میها را به سمت بهره شرکت

ی حرکت صنایع به سمت مفهوم از دالیل عمدهگران ایرانی به پیدا کردن شریک خارجی یکی نیاز صنعت

های توان آن را در قالب گواهینامهکه میها باشد پذیری اجتماعی شرکتولیتامروزی و مدرن مسئ

EFQM
تر شدن و تعالی سازمانی دید. در چند سال اخیر عواملی چون آزادی فضای اقتصادی و رقابتی 6

کنندگان و تی چون مسئولیت در قبال کارکنان، مصرفها به مقوالبرخی صنایع موجب گشته که شرکت

 (. 6984)امیدوار،  های خود منافع این ذینفعان را لحاظ کنندها و فعالیتجامعه توجه کنند و در برنامه

 هااهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت -2-2-3

 و است شده آنان برای رقابتی مزیت یک به تبدیل هاشرکت توسط اجتماعی مسئولیت پذیرش امروزه

 بازاریابی هایاستراتژی از جزئی را اجتماع برابر در مسئولیت پذیرش جهانی معتبر بزرگ و هایشرکت حتی
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 و کرده منتشر زمینه این در  خود، یسالیانه عملکرد از گزارشی ،و هرساله بینندمی خود محصوالت فروش و

 که جایی تا کنندمی اشاره آن به خود رقبای به نسبتامتیاز  یک عنوان به نیز خود محصوالت تبلیغات در

 برای جدیدی ترفند هاشرکت اجتماعی توسط مسئولیت پذیرش معتقدند اجتماعی فعاالن از ایعده حتی

، 6)گولبرگ رقابتی است شدت به بازار این در محصوالت فروش افزایش و کنندگان مصرف اعتماد جلب

بنابراین، در محیط رقابتی امروز، متمرکز کردن فقط بر روی کیفیت خدمات یا محصول کافی  (.3333

دهند و با رعایت اخالق کسب  ها اهمیت زیادی میپذیری اجتماعی شرکتنیست، مشتریان به مسئولیت

تی، وکار و مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، سودآوری و بهبود مزیت رقاب

 (. 6939دهند )نجفی،موفقیت سازمان را تحت تأثیرقرار می

( انجام گرفت نشان داد که تعهد به مسئولیت اجتماعی 3331)3 تحقیقاتی که توسط لو و باتاچاریا

زمانی که شرکتی اقدامات همچنین شود. مشتریان آن شرکت میها باعث افزایش رضایت توسط شرکت

های مربوط به شرکت را به مردم بودن به مسائل اجتماعی در انجام فعالیت ی  متعهدانجام شده در زمینه

کند، خود به خود برای نام تجاری شرکت نیز تبلیغ انجام داده است و موجب افزایش اطالع رسانی می

ها نه فقط به بنابراین پذیرش مسئولیت اجتماعی توسط شرکتکند. اعتماد جامعه به شرکت را فراهم می

یک اقدام نیکوکارانه بلکه به عنوان یک استراتژی برای کسب اعتماد افراد جامعه و موفقیت تجاری عنوان 

کنندگان اگر یک شرکتی را بعنوان مصرف، بنابراین (.6988ها مطرح است )رشتچیان و همکاران، شرکت

اعتماد  یک شرکت بیشتر مسئول نسبت به جامعه درک کنند، به احتمال زیاد به محصوالت آن شرکت

   .(3332، 9کنند )پیواتو و همکاران می

ها شود، شرکتشهرت یک مفهوم غیر قابل مشاهده و دارایی با ارزشی برای سازمان محسوب می

های سریع برای محافظت از شهرت توسط حلاز آن محافظت کنند. یکی از راهباید برای بقاء خود 

توانند به ی آن  میباشد، که بوسیلهها میتوسط شرکتهای مسئولیت اجتماعی  ها، انجام فعالیتشرکت

افزایش سود بیشتری دست یافته و متعاقب آن سود بیشتری به سهامداران پرداخت کنند که آن نیز باعث 

های اصلی انجام اعتبار و شهرت شرکت در بازار خواهد شد؛ بنابراین شهرت شرکت، یکی از محرک

  .(3366، 4ک)وایز باشدهای مسئولیت اجتماعی میفعالیت

المللی های بین های اخیر موجب شده است سازمانها در سالاهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت

ی اروپا استانداردهایی را در این زمینه تدوین کنند. به عنوان مثال بنیاد مانند سازمان ملل و اتحادیه
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اروپاست، در مدل الگوی تعاملی خود برای ی که بنیادی وابسته به اتحادیه6کیفیت اروپا مدیریت  

ی خود معرفی کرده گانههای هشتها را به عنوان یکی از ارزشها، مسئولیت اجتماعی شرکت سازمان

ها به این امر اختصاص داده و هشت گانه خود را برای ارزیابی شرکتاست. همچنین، یکی از معیارهای نه

  .3ان را برای این معیار قائل شده استدر صد از امتیاز کلی ارزیابی یک سازم

 هاابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت -2-2-4

پذیری اجتماعی مسئولیت»کند: مسئولیت اجتماعی را این گونه تعریف می 6323 کارول در سال

ی جامعه از سازمان در زمانی خاص سازمان شامل انتظارات اقتصادی، قانونی، اخالقی و بشردوستانه

؛ 6333، 9)کارول شودهای جهانی محسوب میتعریف امروزه مرجعی در سطح آزمون این«. است

ها که بر گرفته از مدل کارول است  به شرح (. چهار بعد مسئولیت اجتماعی شرکت3332، 4ساستاروجی

 (.6336؛ کارول، 3332، 1جمالی و میرشاک؛ 1،3336)النتوس زیر می باشد

ی ابعاد هرم مسئولیت اجتماعی شرکت است و ی همهپایه و شالوده. بعد اقتصادی: مسئولیت اقتصادی 6

عت رسانی به فبازار و من ترین بعد است؛ زیرا سازمان باید، به منظور ابقای خود دری کارول، مهمبه عقیده

وری داشته باشد. در واقع، مسئولیت اقتصادی این است که از طریق تولید با جامعه، سودآوری و بهره

  ها را در پی داشته باشد.کننده، سودآوری سرمایهخوب و قیمت منصفانه برای مصرفکیفیت 

ی این اصل است تری از بعد قبلی قرار دارد، نشان دهندهبعد قانونی: مسئولیت قانونی که سطح پایین. 3

 که هر کسب و کار مستلزم پیروی از قوانین و مقررات تعیین شده برای صالح همگان است.

ترین بعدی است که کارول مطرح کرده است. این بعد که انتظارات اخالقی: مسئولیت اخالقی مبهم . بعد9

ها و جامعه از سازمان و فراتر از چارچوب قوانین مکتوب است، مبنی بر این است که سازمان، ارزش

پایبندی به اصول  های اخالقیها احترام بگذارد. مسئولیت هنجارهای جامعه را مد نظر داشته باشد و به آن

 شود.اخالقی، انجام کارهای درست، انصاف و احترام به حقوق مردم را شامل می

ی سازمان به منظور رسیدگی و به مسائل و . بعد بشردوستانه: مسئولیت بشردوستانه، تالش داوطلبانه4

ها و همکاریمعضالت جامعه است. این مسئولیت یعنی صرف نظر کردن از پول و زمان در جهت خدمات، 

ها، بر ی مشروعیت و حد مرز مسئولیت اجتماعی شرکتها دربارههای داوطلبانه و اکثر بحث و جدلکمک
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های خود را در راستای نیازهای کنند کمکها به طور روزافزون سعی میسر همین موضوع است. شرکت

 مبرم کارکنان و مصرف کنندگان قرار دهند.

 بانكداری سبز  -2-3

 برکسی کشور اقتصادی ی توسعه و رشد در مالی موسسات و ها بانک حیاتی و اصلی نقش امروزه

 کالن های ه پروژ در گذاری سرمایه ضمن که باشد ای گونه به باید ها بانک استراتژی نیست. پوشیده

 کوچک هایهبنگا و صنعت هایبخش تمامی در کشور پایدار و متوازن توسعه دستیابی به جهت اقتصادی

 از هاییبخش در را خود تسهیالت و دهند توجه نشان خود اجتماعی مسئولیت به توجه با اقتصادی

 (. 6،3338)ساهو و نایاک دهند سوق دارند، می بر گام زیست محیط از صیانت جهت در که صنعت

ی منابع طبیعی با محیط زیست در تعامل  کنندهها مانند هر شرکت دیگری، به عنوان مصرفبانک

ی استفاده از کاغذ، برق، ی خود در زمینهها به طور مستقیم در عملیات روزمرهاست. برای مثال، بانک

ی مطبوع، تجهیزات الکترونیکی و سایر موارد به طور مستقیم به انتشار کربن کمک روشنایی، تهویه

مانند فوالد، نفت و  کند، اگر چه مقدار انتشار کربن در صنعت بانکداری نسبت به سایر صنایع حساس می

 ها به طور غیر مستقیم با تأمین منابع مالی برای خرید مواد واسطه که منابعگاز و غیره کمتر است. بانک

کنند، بر محیط تأثیر می گذارد. گذاری بلندمدت است و محیط زیست را به شدت آلوده میاصلی سرمایه

 (.     3364، 3)سالینا بانکداری ضروری می باشد های پایدار در صنعتاز این رو نیاز به فهمیدن شیوه

سازی مصرف  ها، چاپگرها و سرورها برای بهینه ی کارآمد و موثر از رایانه بانکداری سبز به استفاده

ها می توانند بانکداری سبز را پیاده  های مهم که بانکیکی از راه .انرژی و کاغذ بدون ضایعات اشاره دارد

کند تا تشریفات  بانکداری آنالین کمک می .از بانکداری آنالین بین مشتریان استسازی کنند، استفاده 

تواند محیط زیست را تحت تأثیر ها کاهش یابد. که این به طور مثبت میاداری و مراجعه به شعبات بانک

وری  هرهدهد و ب های عملیاتی را کاهش می ها سودمند است، زیرا هزینه قرار دهد. این تسهیالت برای بانک

دهی برای ی استانداردهای معین وامارائه ها از طریقهمچنین بانک (.3364)سالینا،  دهد را افزایش می

CDMها به منظور پذیرفتنصنایع و شرکت
کنند.  های مختلف ایفا می، نقش اساسی در تأمین مالی پروژه9

های معمولی به منظور حفاظت ر بانکگیرد همانند ساییک بانکی که از فرآیندهای بانکداری سبز بهره می

های گیری های خود بلکه همچنین در تصمیماز محیط زیست و حفظ منابع طبیعی، نه فقط در عملیات

گیرد )بخشی و  مالی و تأیید پروژه، همه مالحظات اجتماعی/زیست محیطی/اکولوژیکی را در نظر می

 (.6934فالحتی، 
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های بخش بانکی برای حفظ محیط زیست سبز و به تالشبه طور کلی، بانکداری سبز اشاره به 

و امور مالی سبز است. داخلی های عملیاتی ای از طریق انجام فعالیتحداقل رساندن اثرات گازهای گلخانه

هایی  به عبارتی دیگر، بانکداری سبز از طریق دو رویکرد بزرگ، تغییر عملیات داخلی و تأمین مالی طرح

کند. عملیات داخلی بانکداری سبز شامل کند، از محیط زیست حمایت مییت میکه از محیط زیست حما

، نقل و 1ای، بانکداری شبکه4، اسمس بانک9، موبایل بانک3، بانکداری آنالین6باز کردن حساب آنالین

، 8چکآالت سپرده نقدی یا ، ماشین2، همچنین استفاده از خودپرداز1انتقاالت پول بصورت الکترونیکی

  ، مکاتبات پست66، ارسال پیامک به مشتریان63، اظهارات الکترونیکی3های اعتباری و بدهیکارت

و غیره است. تأمین مالی سبز یعنی تأمین کمک مالی به فناوری سبز و  69، اظهاریه تصویری63الکترونیکی

 (.3364، 64)راجش و دلپ های کاهش آلودگی برای کم کردن میزان کربن فعال خارجی استطرح

 بزتعاریف بانكداری س -3-3-1

های بانکی اشاره دارد که در آن فرآیندهای مالی مسئول صطالح بانکداری سبز به طور کلی به شیوها

توسعه داده  کندنسبت به محیط زیست و فرآیندهای داخلی که به پایداری محیط زیست پایدار کمک می

همچنین بانکداری اخالقی، بانک مسئول نسبت به (. بانکداری سبز 3363، 61بابیک و ترندافلیوا) شودمی

ی مسائل های بانکی خود همهرود در فعالیتشود  که از آن انتظار میجامعه یا یک بانک پایدار نامیده می

بانک سبز از مصرف کاغذ تا  .(3361، 61)رحمان و باروا اجتماعی و زیست محیطی را مورد توجه قرار دهد

کند و به تبادالت آنالین/ الکترونیکی متکی است، به طوری که  اری دوری میحد امکان در فرآیندهای ک
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، 6)سینگ و سینگ کندهای سبز را تشویق میهای اعتباری سبز و وامهای سبز مانند کارتآوری فن

3363.) 

ها برای ایجاد ی بانکی اقتصادی هند، بانکداری سبز را یک تالش بوسیلهساهو و نایاک درمجله

تواند متقابالً برای گوید. این مفهوم بانکداری سبز میسبز در فرآیند بازگرداندن محیط طبیعی می صنایع

ها، صنایع و اقتصاد سودمند باشد. بانکداری سبز همچنین سبز بودن صنایع را تضمین خواهد کرد، بانک

 (.3364، 3بیهاری و پاندی) ها در آینده را  نیز تسهیل خواهد کردهمچنین آن، بهبود کیفیت دارایی بانک

اگر چه بانکداری سبز )بانکداری دوستدار با محیط زیست، بانکداری اخالقی یا بانکداری پایدار( به 

تر، اقدامات بانکی سازگار با محیط زیست که به شود، در دیدی گستردههای مختلف تعریف می روش

شان ترقی های بانکین از طریق فعالیتها مشتریان خود را برای کاهش اثرات کربی آن، بانکوسیله

های سازگار با محیط بانکداری سبز به عنوان ترویج شیوه کلیربه طو(. 3361، 9)تارا و همکاران دهند می

های بانکی خود، راندمان انتشار زیست تعریف شده است که به مشتریان کمک می کند تا از طریق فعالیت

مل مواردی مانند بانکداری آنالین، اظهارات، پرداخت صورتحساب و ها شاکربن را کاهش دهند. این شیوه

 (.4،6331)ایشمیدهینی و زوراکینشود. بازپرداخت حساب می

 ی بانكداری سبزتاریخچه -2-3-2

 ی بانكداری سبز در جهانتاریخچه -2-3-2-1 

شد. سپس با توجه به حفاظت از محیط زیست آغاز  3339بانکداری سبز به طور رسمی در سال 

، 1های پیشرو جهانی، مانند شرکت سیتی گروپاصولی برای حفاظت از خط استوا توسط برخی از بانک

ی کریس ، کنگره3333به تصویب رسید. در مارس  2شرکت بانکداری وستپک، 1بانک سلطنتی اسکاتلند

بز تحت مالکیت دولت ی آمریکا قانون بانک سبز را با هدف ایجاد یک بانک ساز ایاالت متحده 8ون هولن

به حداقل رساندن استفاده از کاغذ در آمریکا ایجاد کردند. پس از معرفی بانکداری سبز ، تصمیم اولیه 

کارهای بانکی بود زیرا استفاده از انواع کاغذها نیاز به قطع درختان به عنوان مواد خام برای تولید کاغذ 
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شود. در ذیل ن و افزایش دی اکسید کربن هوا میی خود باعث کاهش اکسیژبود و این کار به نوبه

 .6های جهانی سبز و فعالیتشان آمده استاز بانک  هایی نمونه

های متنوعی در های دنیا، برنامهترین بانک: به عنوان یکی از بزرگترین و مطرح3اچ اس بی سی

موفقیت برای این بانک به  "ت:ی خود آورده اسراستای پایداری به اجرا گذاشته است. این بانک در بیانیه

مدیریت تأثیری که  معنای فراهم ساختن محصوالت و خدمات مطلوب و مورد نیاز مشتریان، درک و

ای که به آن خدمت ی کارکنان و جامعهگذاری برای آیندهبرجامعه و محیط زندگی خود داریم، سرمایه

  ."کنیم استمی

ی سال فعالیت و دستاورد در زمینه 63ی گذشته جایزه: این بانک استرلیایی سال 9کامان ولت

گیر این بانک در این خصوص، های چشمپایداری را کسب کرد و مورد تقدیر قرار گرفت. یکی از فعالیت

های  گیری از تکنولوژینفر از کارکنان به ساختمان مرکزی خود است. این ساختمان با بهره 1333انتقال  

تن از دفع کربن  39133ی دوستدار محیط زیست است که توانسته سالیانهرهستا 1پیشرفته یک بنای 

ی حمل و نقل است. طراحی و اتومبیل از چرخه 1633این بانک را کاهش دهد. این مقدار معادل حذف

رساند و  است که استفاده از نور طبیعی خورشید را به حداکثر میAمعماری این ساختمان به شکل حرف 

 ی و گرمایشی این ساختمان در باالترین حد، بهینه شده است.سیستم سرمایش

میلیون  133را به ارزش  1این بانک، برای اولین بار اوراق بهادار سبز 3369: در سال 4بانک آمریكا

گذاری و حمایت ی حاصل از فروش این اوراق، به طور مستقیم در سرمایهدالر منتشر کرده است. سرمایه

وری های که برای افزایش بهرهبادی و خورشیدی و همچنین در تأمین مالی پروژههای خالص از انرژی

ای برای بازیافت آب شوند و کاهش مصرف انرژی، صرف خواهد شد. این بانک همچنین در پروژهاانجام می

 گذاری کرده است.باران مشارکت و سرمایه

گذاری  های پاک سرمایهاست که در انرژینخستین بانک انگلستان  3369: این بانک در سال 1آربی اس

ی ی پایدار است، در گزارش سالیانهکرد. این بانک در راستای عدالت اجتماعی که یکی از اهداف توسعه

 ی آن زن هستند. نفر اعضای هیأت مدیره 66نفر از  9خود اعالم کرده است که 

یا است که به اهداف سبز و پایداری های بزرگ دنی اولین بانک: این بانک در زمره2سیتی بانک  

 توجه نشان داده و با در پیش گرفتن سیاست ریسک محیطی و اجتماعی این شاخص را در تمامی 
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