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مقدمه
سوددهی، ها، یعنیبا پیشرفت جوامع و توجه به حقوق بشر، افزون بر مسئولیت متداول سازمان

. شرایط امروز جهان و ]3[استها در قبال جامعه و محیط نیز مورد توجه قرار گرفتهمسئولیت سازمان
ها) که در بازارهاي هاي بزرگ (مانند بانککند تا مدیران سازمانوکار، ایجاب میفضاي جدید کسب

الش خود را متوجه ایجاد جهانی یا بازارهاي در حال جهانی شدن، نقش فعال و مؤثري دارند، تمام ت
محیطی هاي اقتصادي، اجتماعی و زیستارزش براي تمامی ذینفعان کنند و نوعی تعادل میان بخش

]1[کار خود ایجاد نمایند کسب
اشاره دارد که به دنبال وارد کردن عوامل یها، به ظهور جنبشپذیري اجتماعی سازمانمسئولیتژهوا

ها، راهبرد تجاري و حسابداري با هدف افزایش عملکرد تجاري سازمانمحیطی و اجتماعی در تصمیمات
اي که براي واحد تجاري، جامعه و محیط، مفید اجتماعی و محیطی در کنار ابعاد اقتصادي است به گونه

هاي هاد دادند که سازمان) با ارائه مدلی پیشن2014. میسونو سیمونز (]2[و سودمند باشد
پذیري اجتماعی خود استفاده کنند اندازهاي ذینفعان براي ارزیابی کلی مسئولیتپذیر، از چشممسئولیت

پذیري اجتماعی روي کارایی، اثربخشی، ارزش ویژه، تأثیر و آنها را براي سنجش تأثیر مسئولیت
کار گیرند. بنابر ادعاي این دو پژوهشگر، الزامات یک سازمان محیطی و شهرت خارجی سازمان بهزیست
].23[وگو با ذینفعان بستگی داردپذیري اجتماعی، به انتشار اطالعات و گفتئولیتبه مس

هاي نظري و عملی وکار، به خوبی از دیدگاهالبته این واقعیت وجود دارد که مسئولیت اقتصادي کسب
، . درواقع]22[وجود نداردايپذیري اجتماعی تعریف یکپارچهتعریف شده است اما در مورد مسئولیت

. براي نمونه، به عقیده ]7[ها، مفهومی در حال تحول و دگرگونی استپذیري اجتماعی سازمانمسئولیت
پذیري اجتماعی سازمان، تعهد مدیریت به اعمال حمایت و بهبود هم رفاه )، مسولیت1975دیویس (

) 2001و توسعه اقتصادي (. سازمان همکاري]13[ها استجامعه در کل و هم منافع سازمان
. همچنین، ]17[وکار در افزایش قابلیت تحمل تعریف کردپذیري اجتماعی را سهم کسبمسئولیت

هاي سازنده در جامعه، غیر از ها نسبت به گروه) بیان نمودند که سازمان2010جانسون و همکاران (
. ]19[سهامداران و فراتر از الزامات قانونی و قراردادي، وظیفه دارند

هاي پذیري در رابطه با صنعت بانکداري، به بررسی تعهدات بانک در مدیریت فعالیتمفهوم مسئولیت
ها . در واقع، بانک]9[پردازدالمللی میمحیطی خود در سطوح محلی و بیناجتماعی، اقتصادي، زیست

ان، زیست، سهامدارهاي خود بر جامعه، به محیطآوري، با در نظر گرفتن تأثیر فعالیتعالوه بر کسب سود
. در صنعت بانکداري، تعداد افراد متأثر ]24[کنندکنندگان و جامعه مدنی نیز توجه میمشتریان، تأمین

گیرندگان، سهامداران، وامهاي دیگر است. ازجمله،هاي مالی، بسیار بیشتر از بخشاز فعالیت
، موجب برقراري ارتباط ینفعان متعدد از خدمات بانکذ. استفاده]10[گذاران، مدیران، کارکنانسپرده

سیستمی نیست مدت است و یک رابطهمدت با آنها شده است. بنابراین، این رابطه، تعهدي بلندطوالنی
.]28[شودافتد و به راحتی منحل میبار اتفاق میکه تنها یک
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ن فعالیت پذیرانه و صرف نظر از نوع کشوري که درآمسئولیتها، باید براي مشتریان خود به شیوهبانک
حفظ براياز این رو، ؛ نندکنند، عمل کگذاران ارائه میکنند، فرهنگ و نوع خدماتی که به سرمایهمی

ها باید وضعیت اقتصادي، توسعهیک مزیت رقابتی در بازار، در قبال مشتریان خود مسئول هستند. بانک
هاي مشتریان و اعالم عملیات یازمدیریت ریسک، شناسایی نسامانهراهبرد بازاریابی جدید، اتخاذ یک 

یافته، هاي توسعهدر کشور.عادالنه براي محافظت از مشتریان و جامعه، به عنوان یک کل را درك کنند
بینی و اعتماد به وضعیت مالی اند؛ چون پیشپذیري اجتماعی تمرکز کردهها بر موضوع مسئولیتبانک

القی و خدمات مالی، همچنین تصدیق منافع جامعه و هاي اخبانک، ثبات، عملکرد اقتصادي، فعالیت
. ]10[ها استپذیري اجتماعی بانکتري از آن، یعنی اعتماد جامعه، در گرو مسئولیتوسیعحتی مرتبه

ها و اهمیت آن در پذیري اجتماعی بانکاز این رو، مقاله حاضر درصدد آن است تا مفهوم مسئولیت
د.کشورهاي مختلف جهان را بررسی کن

هاپذیري اجتماعی در بانکاهمیت مسئولیت
ز قبیل بیکاري، فقر، آلودگی پذیري اجتماعی، به دلیل ارتباط با مسائل و مشکالتی امسئولیت

اکنون، محیطی و مسائل اجتماعی دیگر، در چند دهه گذشته اهمیت زیادي پیدا کرده است. همزیست
هاي زیانباري براي بخش ق در تجارت، نه تنها پیامداین باور مورد توافق همگان است که نبودن اخال

پذیري هاي اخیر، مفهوم مسئولیت. درسال]6[آور استزیست زیانمالی دارد؛ بلکه براي جامعه و محیط
هاي اقتصادي، از جمله صنعت بانکداري صنعتو در]11[اجتماعی در تمام دنیا مورد استفاده قرارگرفته

هاي آمریکایی در سال . براي نمونه، مدیران شرکت]30و27[یادي شده استاز این مفهوم استقبال ز
پذیري اجتماعی مصرف هاي شرکت را  براي مسئولیتتریلیون دالر از دارایی1/3، مبلغ 2010
.]5[کردند

گذارند. بنابراین، همواره درصدد آن هستند تا ها تأثیر زیادي بر جامعه میاقتصادي، بانکسامانهدر هر 
، ماهیت غیرمالی پیدا کرده است. داري. امروزه، رقابت در صنعت بانک]10[عملیات خود را توسعه دهند

وجو براي ایجاد مزیت ها، شرایط رقابتی مشابه در بازار دارند. به همین دلیل، جستبسیاري از بانک
شود در این ام مینام تجاري انجرقابتی جدید، که عمدتاً از طریق ترویج محصول جدید و یا توسعه

اي مناسب در شرایط ضرورت دارد. براي حفظ شرایط منحصر به فرد در بازار، حتی یک نوآوري با نتیجه
ها ایجاد کند؛ چون، شرایط مشابه به مدتی را براي بانکتواند مزیت رقابتی بلندانجام خدمات نیز نمی

تواند مثبت، میيعنوان تصویرها بهري بانکنام تجاشود. به همین دلیل، توسعهمیسرعت ترویج داده
ها باشد و باعث شود تا مشتریان به بانک موردنظر توجه بیشتري رقابتی بلندمدت براي بانکیمزیت

پذیري مهم در موفقیت کسب وکار یعنی مسئولیتها، ابزارکنند. براي دستیابی به این هدف، اغلب بانک
. ]20[اجتماعی را مدنظر قرار می دهند

هاي اخالقی موجب ایجاد ارتباط پذیري اجتماعی و فعالیتهاي مسئولیتعالوه بر این، وجود استاندار
دهد که همههاي کشورهاي مختلف نشان می. بررسی بانک]15[شودمثبت بین شرکت و سهامداران می
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کنند، و تنها تفاوت ا میخود افشهاي ساالنهپذیري اجتماعی را در گزارشها به میزانی مسئولیتبانک

.]10[آنها در سطح افشاي اطالعات است
صنعت بانکداري به سبب دسترسی به منابع مالی و بازار بالقوه سرمایه، با طیف وسیعی از مسائل مرتبط 

خدمات هرچه بهتر به مشتریان به ها در ارائهرو، سازمانرو است. ازاینپذیري اجتماعی روبهبا مسئولیت
ها را پاسخگویی به انتظارات پذیري اجتماعی بانک)، مسئولیت1991پردازند. نوانک وو (میرقابت 

گفته را به بیشینه کردن سودآوري سهامداران، داند. وي انتظارات پیشمحیطی سهامداران مختلف می
وضعیت مطلوب نقدینگی بانک و توان پاسخگویی به متقاضیان، مشارکت بانک در پیشرفت مستمر و

. مک دونالد و روندل دهدتوسعه بخش صنعت، کسب وکار و تالش براي جلب رضایت جامعه تعمیم می
کسب شهرت و بهبود ارتباط خود با برايهاي مختلف هاي کشورمعتقدند که بانک)2008تیلی (

پذیري هاي مسئولیتخود را به برنامهها دالر از بودجهسهامداران، مشتریان و غیره، ساالنه میلیون
هاي خرد مالی و اعتباري ها و مؤسسات مالی از طریق برنامهدهند. همچنین، بانکاجتماعی تخصیص می

هاي خود و افزایش اعتماد به مشتریان، هاي اخالقی و زیست محیطی، کاهش درآمدگذاريسرمایهمانند
. ]4[پذیري اجتماعی دارندسعی در عملیاتی کردن مسئولیت

پذیري اجتماعی خود کند که صنعت بانکداري هند، اقدامات مربوط به مسئولیتیان می) ب2007نارول(
پذیري اجتماعی و را بر آموزش، رشد، توسعه متوازن، تندرستی جلب رضایت مشتریان از مسئولیت

ها نیز وجود دارد. براي نمونه، بانک بازاریابی محیطی متمرکز کرده است. این واقعیت براي سایر بانک
پذیري اجتماعی خود را، فراهم کردن امکانات آموزشی یبلوس لبنان، راهبردهاي مربوط به مسئولیتب

هاي آموزشی، ارتقاي سطح دانش براي سهامداران در نظر گرفته است و بانک اودیو نیز با برگزاري کارگاه
نظور جلب رضایت مالی در کشور تایوان نیز به مسهامداران را مد نظر قرارداده است. هشت مؤسسه

هاي الکترونیک مبادرت صورتحسابمشتریان و ارتقاي پاسخگویی اجتماعی خود، به ارائه
.]26[اندورزیده

ها معرف پاسخگویی به انتظارات محیطی سهامداران مختلف است. بر پذیري اجتماعی بانکمسئولیت
مناسب از مدیریت ستفادهمیالدي، ا2009هاي صورت گرفته توسط اسکولنت در سال اساس بررسی

پذیري اجتماعی، موجب بهبود هاي چندگانه مسئولیترفتار اجتماعی و محیطی، به عنوان شاخص
کاي شمالی اروپایی و آمریبانک برجسته32پذیري اجتماعی در هاي مربوط به مسئولیتعملکرد

ز از اهمیت باالیی برخوردار پذیري اجتماعی در سیستم بانکی کشور نیجریه نی. مسئولیت]26[اندشده
هاي الزم، خود به این نتیجه رسید که فساد شخصی، نبود پیگیريپژوهش)، در 2008است. آچوا (

پذیري اجتماعی در محیط کالن اقتصادي بیمار و انحرافات اجتماعی، جزو موانع اجراي مسئولیت
اعی و محیطی این کشور، اجراي سیستم بانکی این کشور است. وي براي بهبود وضعیت اقتصادي، اجتم

هاي مدیریتی، نظارت بر اجراي قوانین مالیاتی وضع شده، ایجاد فضاي رقابتی از طریق سیاست
فناوري اطالعات را ها، حذف نظارت مستقیم دولت بر سیستم بانکی و توسعهسازي بانکخصوصی

هاي مربوط به اجراي به ارائه گزارشهاي نیجریه داند. او همچنین معتقد است که الزام بانکضروري می
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سازي این مفهوم را در سیستم بانکی نیجریه پذیري اجتماعی در شعب خود، زمینه نهادینهمسئولیت

.]25[فراهم خواهد ساخت
توان این گونه پذیري اجتماعی در صنعت بانکداري را میدر کل، موضوعات کلیدي پیرامون مسئولیت

برشمرد:
هاي باال و شفافیت در خدمات مالی ارائه شده به ت فروش: به سبب نیاز به استانداردهاي اطالعاسیستم

هاي گذشته در اروپا مشتریان، وجود چنین سیستمی ضروري است. حال آنکه، پس از بحران مالی سال
و آمریکا نیز اهمیت این موضوع دوچندان شده است. 

هاي بانکی از دالیل عمده رداخت اقساط وامبدهی شخصی: وجود مشکالت مربوط به ناتوانی در پ
ها و مؤسسات مالی است، شاهد این مدعا بحران مالی آمریکاست. ورشکستگی بسیاري از بانک

دسترسی به خدمات بانکی: با مطرح شدن خدمات اینترنتی و دسترسی آسان و هرچه بیشتر مشتریان 
ن قرار گرفته است.بین مشتریاها زیر ذرهبه خدمات بانکی، عملکرد بانک

هاي بزرگ تجاري با مسائل ها، هنگام تأمین بودجه پروژکنندگان مالی پروژهتأمین مالی سرمایه: تأمین
دهد.هاي نوظهور با شدت بیشتري رخ میشوند که در بازارپیچیده و متنوعی رو به رو می

محیطی و داوطلبانه براي هاي اجتماعی، زیستاي از دستورالعملاصل تمایل به حد وسط: مجموعه
.]25[رعایت اخالق در امور مالی است

پذیري اجتماعی در صنعت بانکداري کشورهاي مختلفمدل مسئولیت
بانکداري ایالت متحده آمریکا

هاي پذیري اجتماعی به راه افتاد و موجب شد تا شرکتاولین موج مسئولیت1970در اواخر سال
. اما دولت نگران آن بود ]21[هاي بشردوستانه بپردازندتر به انجام فعالیتآمریکایی به شکل واقع بینانه

کنگره به 1977مدت از احتیاجات جامعه حمایت نکنند به همین دلیل، در سال ها در طوالنیکه بانک
گذاري را به مواجه پرداخت. این قانون، مؤسسات سپرده» 1گذاري مجدد در جامعهقانون سرمایه«تنظیم 
هاي کوچک کنند و شامل بانکاعتباري جوامعی تشویق کرده است که درآن فعالیت میبا نیازشدن 

پذیري اجتماعی را اجرا کنند. توانند مسئولیتشود که به دلیل محدود بودن منابع خود، نمیفدرال می
هاي آمریکا بررسی شده است.پذیري اجتماعی در بانک، مدل مسئولیت1در شکل

1 The community reinvestment Act



27، شماره1397پاییز، یو حسابرسيحسابدارمطالعات.24

هاي آمریکاپذیري اجتماعی در بانک. مدل مسئولیت1شکل

بانک ملی در 1933بانک ایالتی، 829بانک غیر فدرالی و 4601، بین 2011در پژوهشی در سال 
، بانک 1پی مورگان چسها (جیپذیري اجتماعی پنج بانک برتر از نظر داراییآمریکا، مسئولیت

است.1) بررسی شد و نتایج آن به شرح جدول 5یو اس بنکرپ4ولس فارگو،3گروپ،سیتی2،امریکا

پذیري اجتماعیها و مسئولیتداراییهاي آمریکا از نظر رتبه: بانک1جدول 
ها از نظر رتبه بندي بانک

پذیري اجتماعیمسئولیت
ها از نظر رتبه بندي بانک

میزان دارایی
هابانک

7 1 ورگان چسجی پی م

1J.P. Morgan Chase
2Bank of America
3Citigroup
4Wells Fargo
5U.S. Bancorp

داري آمریکاسیستم بانک

هاي فدرالبانک

هاي ملیبانکهاي ایالتیبانک

از طریق 
سسات(خیریه مؤ

و بشر دوستانه)

تمرکز بر 
سرمایه جامعه

فدرالغیرهايبانک



25.مختلف جهانيکشورهايدر صنعت بانکداریاجتماعيریپذتیمسئول
ها از نظر رتبه بندي بانک

پذیري اجتماعیمسئولیت
ها از نظر رتبه بندي بانک

میزان دارایی
هابانک

4 2 بانک آمریکا
3 3 گروپسیتی
2 4 ولس فارگو
9 5 یو اس بنکرپ

هاي آمریکایی، متمرکز بر منافع سهامداران عمدهپذیري اجتماعی در بانکبه کارگیري رویکرد مسئولیت
زرگ هاي ملی باست، بسیاري از آنها از جمله بانک) نمایش داده شده 1نیست، و همانطور که در شکل (

دوستانه ابزار اصلی برايکنند. در این مورد، موسسه خیریه و انسان آمریکا به منافع جامعه توجه می
پذیري هاي آمریکا در راستاي اجراي مسئولیتویژگی اصلی بانکاجراي این سیاست است. این کار، 

.]8[اجتماعی است 
ختن مشارکت حیاتی بانکها در جوامع انجمن بانکداري آمریکا به صورت ساالنه براي به رسمیت شنا

هاي شود که بتواند با برنامهکند. این جایزه به بانکی داده میاي را به بانکهاي برتر اهدا میخود، جایزه
.]29[ها را به تحقق برساندخالقانه و جدید روي ایجاد منافع در جامعه تمرکز کند و این آرمان

پذیري اجتماعی را رعایت که مسئولیتتدوین نکرده استهاییحدقوانین ایالت متحده مجازاتی براي وا
پذیري اجتماعی کسب سازي اصول مسئولیتها، به دنبال پیادهها از جمله بانکاما سازمان؛ کنندنمی

چنین، باال بودن سطح ها در ایجاد شهرت آنها بسیار اثرگذار است. هموکار هستند؛ چون این فعالیت
.]21[زنددر آمریکا نیز به این موفقیت دامن میاطالعاتشفافیت

بانکداري انگلیس
کنندگان است. این صنعت بانکداري در انگلستان، تحت تأثیر سهامداران از جمله دولت، رقبا و مصرف

هاي انگلستان با یکدیگر به رقابت بپردازند. همچنین، منجر به آن شد امر، باعث شده است تا بیشتر بانک
پذیري اجتماعی را اجرا کنند.ها، براي ارتقا شهرت و ایجاد نام تجاري مناسب، مسئولیتتا بانک

پذیري اجتماعی طی ده سال گذشته در انگلستان، دولت، انجمن مجریان اصلی طرح ابتکاري مسئولیت
2002هاي خود را براي انجام این طرح در سالانگلستان بودند که دستورالعملبانکداري و انجمن بیمه 

منتشر کردند.
پذیري اجتماعی در هاي مسئولیتهاي انجام شده در صنعت بانکداري اروپا، بهترین روشطبق بررسی

ها بعد انجمن بانکداري انگلستان به منتشر شده است. سال2008اتحادیه بانکداري اروپا در سال 
پذیري اجتماعی واهند در امر مسئولیتها بخاروپا پرداخت و اذعان کرد که اگر بانکمخالفت با اتحادیه

در صنعت خدمات مالی خود استفاده کنند. این "خود سازمانده"به خوبی عمل کنند باید از قوانین 
هایی براي واحد صنعتی تبدیل شود. تواند مانند کد و راهنما به ایجاد استانداردقوانین خودسازمانده، می
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هاي انداردها استفاده نکند ولی راهنماي خوبی براي تدوین استکه آن صنعت از این استانداردهر چند

. اجراي طرح خدمات مالی ]14[این کدها توسط صنعت کنترل و اجرا شده استشود. چون، تر میکلی
ها نتوانند در شود تا  آناروپا، مسئولیت سنگینی بر دوش موسسات مالی است و باعث میاتحادیه

هاي انگلیسی است که با افزایش ی حضور یابند و این خطر بزرگی براي بانکبازارهاي مالی بین الملل
میزان مسئولیت، از جریان رقابت دور بمانند.

هاي خود، عمل در فعالیتتوانند با تصمیم به ابتکارها میتوان گفت که بخشدر واقع، می
. ]21[از عرصه کار خارج شوندپذیري اجتماعی را در دنبال کنند. یا با اعطاي وظایف سنگینمسئولیت

بررسی شده است.2پذیري اجتماعی صنعت بانکداري انگلستان،  در شکل مدل مسئولیت

پذیري اجتماعی در بانکداري انگلستان. بررسی مفهوم مسئولیت2شکل
دهی در صنعت خدمات مالی در رشپذیري اجتماعی و گزاراهنماي مدیریت مسئولیت

پذیري اجتماعی در بانکداري انگلستان. بررسی مفهوم مسئولیت2شکل

، 1، آویوا2که شامل هشت شرکت خدمات مالی(ابی نشنال1توسط گروه فورجی2002راهنمایی در سال 

1 FORGE group
2Abbey National

1976نبود قانون در سیستم بانکداري انگلستان تا سال 

باالترین سطح تمرکز هاي بزرگدخالت دولت در برخی از بانک

پذیري اجتماعیمفهوم مسئولیتتأثیر بر

پذیري اجتماعیهاي اصلی مدل بریتانیا در مسئولیتاز ویژگی

هاي اجتماعی افزایش تعداد برنامه
اجتماعی توسعه گسترده مشاوره در امر مسئولیت

دخالت دولت درمسئولیت اجتماعی
افزایش عالقه رسانه به مسئولیت اجتماعی

خیریه

اخالقیات

قانون

اقتصاد

پذیري اجتماعینمودار اصلی مسئولیت

خیریه

القیاتاخ

قانون(خود کنترل 
شده در حوزه) 

مسئولیت 
اجتماعی

اقتصاد

پذیري اجتماعی نمودار تغییر یافته مسئولیت
ااججاججاججاکمیبمیاجاجتماعی اجتماعی 
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) 7و زاریچ6نک اسکاتلند، رویال ب5رویال و سان الی انس4، لیگال و جنرال3، لویدس تی اس بی2بارکلیس

پذیري اجتماعی سنتی که بر است در انگستان منتشر شد. البته در کنار این راهنما، از مفهوم مسئولیت
رتبط با محیطی و ارتباط کارکنان متمرکز است در حل مسائل محقوق بشر، موضوعات زیست

والت و خدمات، تبلیغات و پذیري اجتماعی، استفاده شده است. از جمله: دسترسی به محصمسئولیت
گذاري، اخالق کسب و کار، ارائه خدمات به مشتري، حریم خصوصی، شرایط تجارت، ارتباط با قیمت

.]21[تأمین کنندگان، ارزش محصوالت و خدمات
بانکداري استرالیا

، تا سال ها قرارگرفت. در واقعدر گذشته بانکداري استرالیا بسیار تحت تأثیر قوانین، مقررات ومحدودیت
هاي خارجی استرالیا بسیار سخت و دشوار بود و این دلیل موجب شد تا تعداد پیشرفت بانک1980
هاي عنوان بازیگران اصلی فعالیتها در استرالیا خیلی محدود شوند و تنها چهار بانک بودند که بهبانک

هاي نظارتی پذیري اجتماعی، یکی از نهاد). مسئولیت3کردند (شکل میمالی در این کشور ایفاي نقش
اطمینان حاصل کند. براي دستیابی به این هدف، بانک در صنعت بانکداري استرالیا است تا از ثبات بازار

مرکزي استرالیا، سیاست چهار ستون اصلی بانکداري در استرالیا را اجرا نمود تا چهار بانک مجزا و بدون
. از سوي دیگر، مفهوم ]12[هاي خود بپردازندحق ادغام یا دستیابی به یکدیگر به انجام فعالیت

هاي کسب و کار آمریکایی است، به همین دلیل، پذیري اجتماعی در استرالیا تحت تأثیر مدلمسئولیت
دارند. در هاي برجسته با مدیریت ریسک، سعی در ایجاد ثبات و حفاظت از منافع مشتریان خودبانک

مجموع، چهار بانک اصلی استرالیا و چند بانک دیگر عالوه بر انجام دادن وظایف مالی خود، درصدد 
، خدمات ایجاد ابتکار و بهبود امور مالی دولت، اجراي بهتر وظایف، کمک در حفظ بنیاد خانواده

.]16[اجتماعی و امور بومی هستند

1AVIVA
2Barclays
3Lloyds TSB
4Legal & General
5Royal &SunAlliance
6Royal Bank of Scotland
7Zurich
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پذیري اجتماعی در بانک استرالیا. مدل مسئولیت3شکل 
بانکداري در رومانی 

). 2هاي کشور رومانی بررسی کرد (جدول شماره پذیري اجتماعی را در بانک) مسئولیت2012یاشمین (
وتحلیل د تجزیهپذیري اجتماعی را در هشت بانک از ده بانک معتبر رومانی موراین پژوهشگر مسئولیت

.]31[قرارداد

1980هاي مهم در صنعت بانکداري استرالیا تا سال وجود محدودیت

هاي مالی استرالیاهاي خارجی براي ورود به بازارموانع موجود بانک

سیستم بانکداري در استرالیا(چهار ستون)هاي محدودبانک

کامنورت

وستپک

الیابانک ملی استر

اي ان زد

هاي شغلی، توانایی مالی، پایداريهاي محصول، فرصتشیوه

ضوابط، مردم جامعه، محیط زیست، زنجیره تامین

، کار تیمی، پایداري سودمین مالی، خدمات به مشتریان، وامتأ

فناوري، رشد سودآوري، برتري یرضایت مشتري، اعتماد و روحیه تیم

سرمایه گذاري اجتماعی

درصد سود
1,7243
2,4803
2,0219
2,3895

داراییدرصد
0،0177
0،0227
0،0201
0،0223
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ها با توجه به اطالعات منتشره به صورت مجزا بررسی شدند. نتیجه این در این پژوهش، هر یک از بانک

که بین سودآوري و عملکرد مسئوالنه، در رومانی رابطه قوي و پیچیده وجود دهدپژوهش نشان می
دارد.

پذیري اجتماعیزه مسئولیتهاي رومانی در حو. ارزیابی عملکرد بانک2جدول 
دفتر مرکزيمشخصات کلی پذیري اجتماعی مفاهیم مسئولیت

هاي در حوزه اجتماعی اعطاي هدیه وکمک
مالی 

کشور اروپایی22معرفی شده در 

رومانی
فروشگاه 6معرفی شده در 

شعبه 10000داراي کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان

کارمند 150000داراي بیش از تشاراتهنري و فرهنگی ان

کارمند 3000شعبه و 240در رومانی: بیش از محصوالت محیطی
شهر اروپا 17معرفی شده در هاي تحصیلیبورس

اروپا فروشگاه 50معرفی شده در فرهنگ( ادبی و هنري )

شعبه 7900زیست (کاشت درختان)محیط
هاي ورزشی کمک به افراد مسن، فعالیت

مانند دوچرخه سواري 
کارمند3000شعبه و 188در رومانی: بیش از 

شهر 50معرفی شده در ها در محیط زیستکاهش تأثیر فعالیت
انگلستان فروشگاه 60معرفی شده در زایی کارمنداناشتغال

کارمند 230000بیش از تحصیالت در حوزه مالی 
کارمند 1176شعبه و 31مانی: بیش از ودر رومانیگذاري در انجمن رسرمایه

رومانیمعرفی شده فقط در رومانی آموزش و پرورش(کارآفرینی)
کارمند8700مرکز در رومانی و بیش از 710داراي حمایت ورزشی 

فروشگاه 17حضور در فرهنگ و هنر رومانیایی 
استرالیا کارمند60000داراي بیش از حفاظت از محیط زیست

کارمند 6000مرکز و 539در رومانی: مالی آموزش و پرورش مالی و غیر
یونانفروشگاه 15حضور در آموزش و پرورش فرهنگی  کارمند 50000بیش از اجتماعی حمایت از افراد مسن

هاي رومانی بانکپذیري اجتماعی در هاي مسئولیتتوان بیان نمود که شیوهمی2براساس جدول شماره 
.زیست، آموزش، اجتماعی، هنر و فرهنگهستند از: محیطشوند که عبارتبه چهار دسته تقسیم می

هاي زیر را براي خود ثبت کرد:پس از ارائه این خدمات، صنعت بانکداري رومانی پیشرفت
؛هاي جامعه بهبود یافتراساس نیازها بخدمات بانک.1
؛یان موجود نیز حفظ شدندب  و مشترمشتریان جدیدي جذ.2
؛ه آن افزایش خالقیت و نوآوري استکارکنان افزایش یافت که نتیجانگیزه.3
؛مؤثر داشته باشندها توانستند در مسابقات ورزشی، فرهنگی و اجتماعی مختلفی حضور بانک.4
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؛تر شدنفعان (جامعه) مناسببا ذيها روابط بانک.5
افت.ها افزایش یوفاداري مشتریان به بانک.6

پذیري اجتماعی موجب شده است تا آنها مسئولیتکنند که شیوهها ادعا میباتوجه به این مزایا، بانک
ها در صنعت بانکداري بندي فعالیتبتوانند تصویر بهتري از خود در جامعه نشان دهند. بر اساس طبقه

ها، ز مشارکت در این فعالیترومانی و  با در نظر گرفتن منافع ذینفعان، مدیران محلی و سود حاصل ا
هاي ) را ارائه کرد. در سمت راست این مدل چهار دسته از شیوه4) مدلی (شکل 2012یاشمین (
ها به اند با اعمال این فعالیتهاي رومانی تواستهپذیري اجتماعی ارائه شده است که بانکمسئولیت

.]18[مزایاي بسیاري در جامعه دست یابند

پذیري اجتماعی در صنعت بانکداري رومانی: مدل مسئولیت4شکل 
بحث و نتیجه گیري

ا عالوه بر در نظر گرفتن هشود سازمانپذیري اجتماعی تعهدي است که موجب میمسئولیت
د، هر چند در مورد مفهوم هاي اجتماعی بپردازنهاي اقتصادي خود به انجام فعالیتمسئولیت
اما همواره مؤسسات را تشویق به تمرکز بر اعضاء ؛اجتماعی تعریفی دقیق وجود نداردپذیريمسئولیت

هاي اصلی پذیري اجتماعی به یکی از فعالیت. امروزه، مسئولیتکندمیخود به جز سهامدارن  شرکت، 
. از این ها از جمله در صنعت بانکداري نیز مورد استقبال قرار گرفته استسازمان تبدیل و در تمام بنگاه

پذیري اجتماعی در صنعت بانکداري به ارائه رو، در مقاله حاضر ضمن بیان اهمیت بررسی مسئولیت
پذیري اجتماعی در صنعت بانکداري چهار کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا و هاي انجام مسئولیتمدل

پذیري اجتماعی خود در ها براي ایفاي مسئولیترومانی پرداخته شده است. آنچه مسلم است، تمام بانک
کارگیري رویکرد اند. اما بهتالش هستند و در این میان هر کدام به میزانی به این امر دست یافته

هاي آمریکا از جهاتی موفقیت بیشتري را کسب کرده است. در این پذیري اجتماعی در بانکمسئولیت
پذیري ریکا براي ایفاي وظایف مسئولیتهاي آماطالعات و اشتیاق بانکامر، باال بودن سطح شفافیت

کند که در این میپذیري اجتماعی در آمریکا بیاناجتماعی بدون اجبار قانونی بوده است. مدل مسئولیت
گیري از سرمایه جامعه از طریق مؤسسات خیریه نظر از عضو فدرالی بودن یا نبودن با بهرهصرفها بانک

پردازند و با انجام این فعالیت توانستند به شهرت زیادي اجتماعی میو بشر دوستانه به ایفاي مسئولیت 

پذیري اجتماعیر مسئوایتهاي زیست محیطی دفعالیت

پذیري اجتماعیهاي آموزشی در مسئولیتفعالیت

پذیري اجتماعیهاي اجتماعی در مسئولیتفعالیت

پذیري اجتماعیهاي فرهنگی در مسئولیتفعالیت

صنعت بانکداري
بهبود 
یافته

سهامداران

کارمندان

افزایش 
تولید

توسعه و اعتبار
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ي باالیی دارد. هایی است که در رابطه به ایفاي این مسئولیت رتبهدست یابند. ولس فارگو از جمله بانک

هاي به مراتب باالتر را پذیري اجتماعی قدمهاي آمریکا توانستند در راستاي مسئولیتدر نتیجه بانک
ت به سایر کشورها در این راه بردارند.نسب
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Today social responsibility of organizations is regarded to be an inseparable part of
business literature in the world of social responsibility, in one look it is defined as a
means to evaluate the impact of company activities, such as the analysis of the
effects of organizational activities on society which is relatively connected to
unemployment, poverty, environmental contaminants and other social issues. In the
banking industry, the point considered here is that do banks pay attention to this
issue and how necessary it is for them to fulfill these responsibilities. In this article,
a proper and through comprehension of the concept of social responsibility in
banking industry has been discussed. First, the importance of this issue and then, this
concept and the implemented models in the banking industry of several countries, is
discussed. In conclusion after reviewing the models and literature, it is found that in
the concept of social responsibility the American banks have been in particular,
more successful than most countries with banking system around the world such as
Australia, England and Romania.

Keywords: Social Responsibility, Banking Industry, Different Country.

1 Kashanipour@ut.ac.ir ©(Corresponding Author)


