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 چکیده
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 مقدمه ١
های شود که شرکتهایی میشامل مسئولیت ،در یک تعریف ساده ،ت اجتماعی شرکتمسئولی

گذشته،  ۀدارند. طی دو ده عهدهبر کنند، آن فعالیت می ای که درتجاری در مقابل جامعه
یست، امنیت، آموزش، زمسئولیت اجتماعی شرکت بر مسائل مهمی از قبیل اخالق، محیط

ها توسط شرکت تأکید داشته است. اگرچه ایفای نقش مسئولیت اجتماعی… و ،حقوق بشر
 ،گذاردشهرت و اعتبار شرکت می یر ارتقادراتی که در بلندمدت یثأتدلیل است، به برهزینه

رد شرکت را در پی و افزایش سود و بهبود عملک شودمیباعث کاهش هزینه و افزایش تقاضا 
اهداف تحقق ها در جهت جمله بانکواحدهای اقتصادی از که کلیۀآنجاییخواهد داشت. از

نفعان ایجاد کنند، یند که بتوانند توازنی بین منافع شرکت و ذاخود نیازمند سازوکاری
 شده است. عنوان راهکاری برای برقراری این تعامل مطرحمسئولیت اجتماعی شرکت به

نظارت و بررسی برگزار شد،  ٢٠٠٢که در ماه سپتامبر سال   ١در مجمع جهانی توسعۀ پایدار
لی اص ۀزیست سه دغدغو حفظ محیط ،با فقر ها، مبارزهکار بنگاهوردی کسبرات عملکیثأت

و جامعه  ،ها، دولتبندی مجمع، برقراری تعامل بین بنگاهبر جمع مجمع را شامل شدند. بنا
شدن برداری از مزایای جهانیمنظور بهرهبه المللی است. بنابراینکلید توسعۀ پایدار بین

 های خود هستند.مسئولیت اجتماعی بنگاه یها موظف به ارتقاولتها، دکار بنگاهوکسب
 رندنقش انکارناپذیری در اجتماع دا ،ترین نهادهای اقتصادیعنوان یکی از مهمبه ،هابانک

مسئولیت اجتماعی برای  توجه به مقولۀ ،ر کل جامعه تأثیرگذار است. لذادها و عملکرد آن
انتظارات  تأمینموظف به  هاطرف بانکزیرا از یک ،ها بسیار حائز اهمیت استبانک

یی به تقاضای مشتریان گوپاسخهستند و از طرفی باید نقدینگی کافی برای  خود سهامداران
 را داشته باشند. 

در  مسئولیت اجتماعیسازی نقشی کلیدی در نهادینهها ها، بانکبنگاهدر مقایسه با سایر 
های اقتصاد و تجارت، عنوان تسهیلگر و محرک چرخها بهکنند. نقش بانکجوامع ایفا می

آورندگان خدمات برای اجتماعات عنوان فراهمعنوان نهادهای مولد ثروت و همچنین بهبه
اندازی حرکت فکری سسات در به جریانالمللی بیانگر اهمیت این مؤو بین ،محلی، ملی

محیطی و اجتماعی ثیرات منفی زیستتأجامعه است. اگرچه  ی در کلمسئولیت اجتماع
های در سال ،شده استپوشی در نظر گرفته چشمناچیز و قابل� مدت طوالنیهب صنعت بانکداری

اجرا در محیطی قابل�های اجتماعی و زیستسسات مالی به وسعت دامنۀ فعالیتاخیر، مؤ
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رات یثأتسسات مالی عالوه بر نقشی که از طریق مدیریت مؤ زیرا ،اندسسات خود پی بردهمؤ
ر جامعه دارند، نقشی حیاتی در تشویق و انگیزش مشتریان (حقیقی و شرکتی) دعملکرد خود 

های خود دارند. محیطی فعالیتخود به اقدام مسئوالنه و کاهش اثرات سوء اجتماعی و زیست
ها و مالی پروژهتأمیندهی، سرمایه، وامنظارت و کنترل جریان مالی  مؤسساتکه ازآنجا

های تحت وکارکسبای را بر عهده دارند، قادرند در نحوۀ عملکرد ها و اقدامات بیمهسیاست
یی گوپاسخها را وادار به توانند بنگاهها میترتیب، بانکایننند. بهکحمایت خود اعمال نفوذ 

ست. هاآن وکارکسبنند که ناشی از کمحیطی در قبال مسائل و معضالت اجتماعی و زیست
تواند های اجتماعی و عواقب عملکردی خود میها به مسئولیتبنگاه یتوجهبیترتیب، اینبه

 همراه داشته باشد.ها بهگذاری و اعتباری چشمگیر برای آنهای سرمایهریسک
 ندۀانبانکی و برانگیز هایگذار سیاستپایه عنوانبه ‑ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

تواند آغازگر جنبش مسئولیت اجتماعی در می ‑ تحقق مسئولیت اجتماعی سویبهها بانک
ها باشد. در این صنعت بانکداری و نظام بانکی کشور و پس از آن، در دیگر صنایع و بنگاه

 ‑ هاکباننهاد تنظیمی و نظارتی  عنوانبه ‑ راستا، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ی هابانکسازی مسئولیت اجتماعی در های الزم برای نهادینهموظف است با ایجاد زیرساخت

پذیری اجتماعی را در صنعت بانکداری و در پی آن سایر صنایع کشور روند مسئولیت ،کشور
تواند با وضع مقررات و ند. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران میکتسهیل و تسریع 

ها از جنبۀ توجه به عملکردی مناسب جهت نظارت بر فعالیت بانکاستانداردهای 
توان به مثال، می عنوانبه ؛بپردازد هابانکهای اجتماعی، به نظارت و ارزیابی مسئولیت

ی در صنعت بانکداری، ایجاد ها و سمینارهای مربوط به مسئولیت اجتماعبرگزاری کنفرانس
های ساالنۀ ها به ارائۀ گزارششویی، الزام بانکو پول های مبارزه با رشوه، فساد مالیکمیته

نفعان و همچنین سازی اطالعات بانکی به ذیت اجتماعی، الزام شفافیت و آشکارمسئولی
گذاری فعال ترین نهادهای سرمایهمهم عنوانبهها دادن استانداردهای مناسب برای بانکقرار

 د. کردر جامعه اشاره 
ها باید بانک ،طورکلیمند کشورها باشد. بهنظام مقرراتاین وظایف باید تحت  همۀ

های اقتصاد هر کشور بتوانند اعتبار خود را در اجتماع افزایش تسهیلگر و محرک چرخ عنوانبه
  دهند.
وجود مطالعات متعددی که در خصوص این موضوع در داخل و خارج از کشور انجام با

 پرسشنامۀ زیرا اوال�اند، الزم اعتبار فاقدای، های پرسشنامهتفاده از دادهسدلیل ابه ،شده است
برای سنجش مسئولیت اجتماعی وجود ندارد و ممکن است فعالیتی که برای یک ، واحدی

شود، برای سازمانی دیگر مسئولیت اجتماعی محسوب میسازمان مسئولیت اجتماعی 
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دهی گزارشسوگیری وجود دارد و لذا  ها معموال�هدر طراحی پرسشنام ،دوم ؛حساب نیایدبه
 واقعی را نشان دهد.در این خصوص نتایج غیر

که چرا  پرسشرویکرد جدیدی اتخاذ شده است و با پاسخ به این  ،بنابراین در این مطالعه
با ، برای نظام بانکی کشور است ه نشدهکنون تعریف واحدی برای مسئولیت اجتماعی ارائتا

ئولیت اجتماعی ساخته شده نماگر بانکی، شاخصی ترکیبی برای مس نُههای استفاده از داده
تر، نویسندگان، با استفاده از این شاخص ترکیبی، ضمن دستیابی به نتایج واقعی نظربهاست. 

های مختلف در میزان پرداختن به مسئولیت اجتماعی نیز فراهم عملکرد بانک امکان مقایسۀ
 شد. خواهد
پژوهش پرداخته شده و سعی شده  مقاله در بخش دوم به مبانی نظری و پیشینۀ ادامۀدر 

رغم تعاریف متعددی که برای مسئولیت اجتماعی وجود دارد، تعریف واحدی از این به است
که وجه تمایز این مقاله  ٣مفهوم ارائه شود که نواقص سایر تعاریف را پوشش دهد. در بخش 

نماگر  نُهی با استفاده از دهد، شاخصی کم�شده در این زمینه نشان میمقاالت انجامبا سایر را 
های آن ارائه شده است. برای روش پژوهش و یافته ،۴مهم بانکی ساخته شده است. در بخش 

بحث و  ،۵سال استفاده کردیم. و در بخش  ١٠بانک کشور طی  ١١از اطالعات  ،کار این
 ست.گیری ارائه شده انتیجه

 مبانی نظری ٢
نشده عنوان  ،قبول همگان باشدز مفهوم مسئولیت اجتماعی که متا به امروز تعریف واحدی ا

تعریف مختلف از مسئولیت اجتماعی، به  ٣٧) با بررسی ۶٢٠٠( ١دهالسرود ،حالایناست. با
 دلیل وجود پنج ب�عد محیطی، اجتماعی،سید که تفاوت در تعاریف مختلف بهاین نتیجه ر

سمت منافع بوده است که باعث شده هرکدام از تعاریف به بودننفعان، داوطلبانهاقتصادی، ذی
شده برای این مفهوم تعاریف مطرح در این پژوهش با استفاده از تمامخاصی متمایل شوند. 

تعریف واحد برای مسئولیت نبود به این نتیجه رسیدیم که دلیل  ،گرفتهو مطالعات صورت
بلکه این  ،فقط پرداختن به امور خیرخواهانه نیست ن است که مسئولیت اجتماعیاجتماعی ای

گونه که بانک مرکزی آن ؛های تخصصی هر صنعتی گنجانده شودمهم باید بیشتر در فعالیت
 ٢٠١٧و  ٢٠١۵های در سالرا مسئولیت اجتماعی  مریکا دلیل کسب جایگاه نخست در حوزۀا

 داند. های بانکی خود میر فعالیتکردن مسئولیت اجتماعی ددخیل
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کار بردیم عبارت است از: هکه در این تحقیق ب یت اجتماعیتعریف جامعی از مسئول
المللی و هماهنگ با ارچوب قوانین ملی و بینهوظایف و تعهداتی که در چ مجموعۀ«

تن و ها، با درنظرگرفبر تحقق اهداف سازمان های سازمان مربوطه بوده و عالوهفعالیت
ساختن مدارانه و خیرخواهانه، سازمان را در جهت برآوردههای اخالقکردن فعالیتاجرایی

 ١پایدار اهدافش یاری نموده و با ایجاد منفعت عمومی برای اجتماع شرایط رسیدن به توسعۀ
 ».را فراهم سازد

اولین مبانی  گردد.گذشته برمی اجتماعی به هشت دهۀ مفهوم مسئولیت تاریخچۀ
شرکت مدرن در کتاب  ٢دو پروفسور دانشگاه هاروارد، برل و مینس ٠٩٣١سال  دررا مفهومی 

آمده، این مفهوم دلیل جنگ جهانی دوم و رکود پیشولی به ؛دکردنمطرح  و مالکیت خصوصی
میان جوامع جایگاهی پیدا کند. از سال  ١٩۵٠ یک موضوع جدی تا دهۀ عنوانبهنتوانست 

 ،دیده شد. سپس مسئولیت اجتماعی یک بازرگانبا عنوان  ٣این مفهوم در اثر بارون ،٩۵٣١
اجتماعی این  ظاهر شد که جنبۀ ١٩۶٠ مسئولیت اجتماعی شرکت در دهۀ های اولیۀمدل

های اقتصادی و قانونی های باالتر و ورای مسئولیتطور مستقیم به مسئولیتمفهوم را به
معرفی شد که جزء یکی از  شکلمدلی هرمی ٤از سوی کارول ٩٧۵١داد. در سال ربط می
توجه بود و تعاریف اولیه کمتر مورد ،١٩٨٠ شده است. در دهۀهای معرفیترین مدلبرجسته

 ،١٩٩٠ اند. در دهۀهای جایگزین تمرکز داشتهارچوبهمحققان بیشتر بر تحقیقات و چ
 ۀرینظنفعان، ذی ۀرینظای جدید نظیر ههینظرمفاهیم مسئولیت اجتماعی شرکت با طرح 

ها و نسل) در کتاب ٢٠١١( ٥بیشتری یافت. ویسر وکار و شهروند شرکتی توسعۀاخالق کسب
، تکامل مسئولیت اجتماعی را در پنج عصر (عصر حرص و پذیری اجتماعیهای مسئولیتگام

و عصر  ،یتدوستی و بشردوستی، عصر آشوب (سوء ارائه)، عصر مدیرطمع، عصر نوع
ها مراحل متفاوتی از تکامل مسئولیت اجتماعی یک از این دورهمسئولیت) تقسیم کرد که هر

گردد که با وقوع رسوایی حسابداری برمی ٢١داد. اوج توجه به این مفهوم به قرن را نشان می

                                                                                                                                  
ساختن ههای بعدی را در برآوردهای نسل حاضر را بدون اینکه توانایی نسلاست که نیاز ایتوسعهپایدار  توسعۀ ١

بعد پایداری شامل بعد محیطی، اقتصادی، و اجتماعی  سه و شامل کندمین مینیازهایشان به خطر اندازد، تأ
 است.
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و چند سازمان دیگر مصادف شد. بحران  ،٥، بارکالیز٤، ایگ٣، مریل لینچ٢، گلدمن١در انرون
 ،تری به خود بگیردسبب شد نقش مسئولیت اجتماعی حالت پررنگ ٢٠٠٧آمده در سال پیش

گرفتن صادی و باالبردن اعتبار شرکت از طریق درنظررفت با ایجاد منافع اقتزیرا که انتظار می
المللی همچون های بینزمانسا ،بینها افزایش یابد. در این رفاه اجتماع، کیفیت فعالیت

تنها بر پژوهش های اقتصادی و توسعه، نهسازمان ملل متحد، بانک جهانی، سازمان همکاری
هایی را جهت پرداختن به این بلکه دستورالعمل، کید کردندو ترویج مسئولیت اجتماعی تأ

نیادی وابسته به صورت که مدیریت کیفیت اروپا که باند، بدینداده مهم در دستور کار قرار
پذیری اجتماعی ها، مسئولیتست، در مدل الگوی تعادلی خود برای سازماناروپا اتحادیۀ
 گانۀهشتو یکی از اهداف کرده خود معرفی  گانۀششهای یکی از ارزش عنوانبهها را شرکت

ین مفهوم سازمان را به ا یکدرصد از امتیاز کل ارزیابی  ٨ ،همچنین و ،خود را به این امر
 اختصاص داده است.

 جملۀاند که ازشده های متعددی تاکنون در این زمینه مطرحهای نظری و مدلدیدگاه
 ٧)، مدل وارتیک و کوکران٩٧٩١)، مدل کارول (٩٧۵١( ٦توان به مدل دیویسیمها آن
 ٩متقاطع، مدل دوایر متحدالمرکز، مدل النتوس )، مدل دوایر١٩٩١( ٨)، مدل وود۶١٩٨(
)، ۴٢٠١، مدل ویسر (١١محور کالیدونمولکولی، مدل مشتری مدل ،١٠)، مدل برین٢٠٠١(
 اشاره کرد. ١٢مدل مارک ویالنوواو 

 کنند،یم فعالیت یاجتماع مسئولیت به مربوط هایفعالیت در که یهایبانک از ،امروزه
های اجتماعی، فعالیتها تمرکز اصلی را بر . این بانکشودیم یاد یاجتماع هایبانک عنوان با

و رعایت  ،زیستهای اجتماعی، حفظ محیطهایی برای محرومان، حمایتکردن فرصتفراهم
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گذاری کنند هایی سرمایهکنند در فعالیتهای فوق تالش میاند. بانکاصول اخالقی قرار داده
یا برای دنبال ایجاد منفعت سازمانی برای خود که موجب بهبود شرایط کل جامعه شود و به

ست که بانکداری اجتماعی با معنامعدودی از افراد جامعه نیستند. توجه به این امر بدین عدۀ
کند. این می گیریهایش تصمیمبررسی ثبات اجتماعی و اقتصادی جامعه، در انجام فعالیت

هایی صورت موازی زمینهدهد، بهحال که به کسب سود اهمیت مینوع از بانکداری درعین
توان به این موارد می جملۀآورد. اززیست فراهم میی و محیطرای ارتقای شرایط اجتماعب

گیرند اشاره ار میکدهی بهها جهت وامکه این بانک یهایهای باثبات و روشگذاریسرمایه
شود. هر فراهم می بهتری از زندگی برای آحاد جامعه موجب این امکانات، کیفیتکرد که به

خلق بازدهی چندگانه است؛ یعنی  بر پایۀ ،پذیردهای اجتماعی صورت میفعالیتی که در بانک
نظر گرفته  هدف نهایی در عنوانبهها و مبادالت پولی بازدهی که در آن سود حاصل از فعالیت

تعهد این صنعت  دهندۀرسیدن به مقاصد واالتر است؛ مقاصدی که نشان شود، بلکه الزمۀنمی
عنوان عاملی سود بیشتر به ،ها. در این بانککه عضوی از آن استاست به پیرامون و جهانی 

سازد تا نسبت به اهدافشان پایبند های مربوطه را موظف میشود که بانکدر نظر گرفته می
 باشند.

از وقوع  سبب شد نقش تأثیرگذار بانکداری اجتماعی آشکارتر شود. پس ٢٠٠٧بحران مالی 
تصادی خارج ها از این بحران اقهای اجتماعی بودند که زودتر از سایر بانکبحران، این بانک

از بحران  پیشبلکه نسبت به  ،تنها از این بحران آسیب ندیدندههای فوق نشدند. بانک
های اجتماعی با بانک ،٢٠١٠تا  ٢٠٠٧های سال تر شدند. در فاصلۀتر و بزرگاقتصادی قوی

، از بازه زمانیاین هایشان در کردن داراییدرصد و دوبرابر ٣٠بیش از  داشتن نرخ رشد ساالنۀ
خاطر ها بهکه در این دوره، بیشتر بانکدرحالی ؛آمدندحساب میهای جهان بهترین بانکموفق

 ٢مریکایی و امیلیون  ٧ ،ای بودند. در این دورهدچار مشکالت عدیده بحران اقتصادی جهان
میلیون نفر از نظر اقتصادی زیرخط  ١٠میلیون اروپایی شغل خود را از دست دادند و حدود 

 ی از افرادهایشان و بسیارخانه هابسیاری از خانواده ،فقر قرار گرفتند. در این دوره
اندازهایشان را از دست دادند. طی همین بحران اقتصادی بود که بانکداری اجتماعی به پس

 ).١٣٩٢و احمدزاده،  ،اروپایی مبدل گشت (فارابی، جاهد در میان جامعۀرویکرد مهمی 
 جملۀشود. ازبندی میو عمومی تقسیم به دو بخش اختصاصی هاکبانمسئولیت اجتماعی 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های اجتماعی که مختص صنعت بانکداری است میمسئولیت
رونیکی (دستگاه خودپرداز، دستگاه کیوسک افزایش شعب و استفاده از خدمات الکت −

 ؛و موبایل بانک) ،بانکهای فروش، تلفنبانکی، پایانه
 ؛تکلیفیغیر تکلیفی و الحسنۀاعطای تسهیالت قرض −
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 ؛سپرده بیمۀ −
 ؛توسعه) های ورشکسته یا درحالمک به شرکتیاب (کبهین اندازی سامانۀراه −
 ؛ وها)بانک (تفاوت نرخ سود تسهیالت و نرخ سود سپرده ١کارانۀ −
 .مشتریان)و نفعان (صاحبان سهام، کارمندان، حمایت از ذی −

های رد. کمککرخواهانه اشاره یخ یهاتیتوان به فعالیم یعموم یت اجتماعیاز مسئول
های هر صنعتی های عمومی بانک است و با توجه به اهداف و دیدگاهمسئولیت وخیریه جز
 پذیرد.انجام می

 تعریف عملکرد مالی ١ . ٢
ل و روند واقعی مدیریت پو عملکرد مالی یک مقیاس ذهنی و اصطالحی گسترده است که نحوۀ

ارد که چگونه یک داشاره دهد. این معیار به این مفهوم نیاز را شرح میدریافت وجوه مورد
درآمد کند. این اصطالح  کسبوکار خود استفاده و کسب تواند از حالت اولیۀشرکت می

زمانی مشخص  عنوان یک شاخص کلی از سالمت مالی شرکت طی یک دورۀهمچنین به
یک صنعت مشابه  های مشابه درشرکت تواند برای مقایسۀگیرد و میاستفاده قرار میمورد

 د.استفاده شو

 گیری عملکرد مالیمعیارهای اندازه ١ .١ .٢ 
ها مطالعات فراوانی برای دسترسی به معیاری مناسب جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت

صورت گرفته است و در نهایت چهار رویکرد در رابطه با سنجش عملکرد مالی به شرح زیر 
 گرفته است: مورد پذیرش قرار

 رویکرد حسابداری ١ .١ .١ . ٢
های های مالی نظیر سود، سود هر سهم، جریاناز ارقام مندرج در صورت ،در این رویکرد

جهت ارزیابی عملکرد استفاده  و بازده حقوق صاحبان سهام ،هانقدی عملیاتی، بازده دارایی
 ).١٣٨٧ شود (انصاری و کریمی،می

 رویکرد اقتصادی ٢ .١ .١ . ٢
شود، عملکرد واحد تجاری با رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده میبراساس این 

 رخ بازده و نرخ هزینه سرمایۀهای شرکت و با توجه به نتأکید بر قدرت سودآوری دارایی

                                                                                                                                  
ها اشاره به اختالف نرخ سود تسهیالت و نرخ سود سپرده Spread Rate ،هادر متون اقتصادی مربوط به بانک ١

 شود.استفاده می »بانک کارانۀ« از واژۀ پژوهشدر این  ،دارد. برای وضوح مفهوم فوق



 ۵۴٣ یرانها در ابانک یو عملکرد مال یاجتماع یتمسئول 

 

اقتصادی،  افزودۀ). ارزش١٣٨٣ شود (انواری رستمی و همکاران،رفته ارزیابی میکاربه
 ند.از این رویکرد یهایبازار نمونه افزودۀو ارزش ،شدهدیلاقتصادی تع افزودۀارزش

 رویکرد تلفیقی ٣ .١ .١. ٢
نسبت کیو  ترکیبی از اطالعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد مانند ،در این رویکرد

 ).١٣٨۵ رود (ملکیان و اصغری،کار میتوبین و نسبت قیمت سود به
 ریت مالیرویکرد مدی ۴ .١ .١ . ٢

های گذاری داراییهای مدیریت مالی نظیر الگوی قیمتنظریهمطابق با این رویکرد، اغلب از 
شود. تأکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده ای و مفاهیم ریسک و بازده استفاده میسرمایه

 ).١٣٨٧ اضافی هر سهم است (انصاری و کریمی،

 ارتباط مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی ٢ .٢
، گرفتهای که در رابطه با مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی صورت وجود مطالعات گستردهبا

معنای این و بی ،) ارتباط مثبت، منفی۶٢٠٠( ١نتایج متفاوتی حاصل آمده است. المرتجان
عملکرد مالی عنوان کرد. وی اظهار داشت در مطالعاتی  محاسبۀ دو متغیر را ناشی از نحوۀ

شود، می گیری عملکرد مالی از معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفادهکه برای اندازه
که نرخ  تحقیقاتیاز  ،بین دو متغیر وجود خواهد داشت. همچنین یدارمثبت و معنی رابطۀ

آمده  دستدار بهو معنا ،مثبت، منفی دهند، رابطۀمیاستفاده قرار ها را موردبازده دارایی
شده  گیری عملکرد مالی استفادهسهام برای اندازه مطالعات از معیار بازاربرخی از است. در 
شود. بندی میمطالعات به دو گروه مطالعات تطبیقی و مطالعات رویدادی تقسیم است. این

یک  دهندۀای متفاوت و اکثریت نشانمالحظه ِقابلطور نتایج به ،در بین مطالعات تطبیقی
 شبا خود عملکرد هر شرکتاینکه  سبباثر بودند. در مطالعات رویدادی بهمختلط و بی رابطۀ

مطرح  به سه فرضیۀ ،شده است. در ادامه تصویر بهتری از این رابطه ارائه ،شودمقایسه می
 شود:می در خصوص ارتباط این دو متغیر پرداخته

 طلبی مدیریت)فرصت ارتباط منفی (فرضیۀ ١ .٢ .٢
جتماعی شرکت و پایه و اساس برای ارتباط منفی بین مسئولیت اعنوان یک این فرضیه به

کنند که مسئولیت اجتماعی بیان می ،شده است. موافقان این فرضیه عملکرد مالی مطرح
نهایت کاهش سود و ثروت سهامداران را  شود که درمی بر شرکت شرکت باعث تحمیل هزینه

ها شرکت ،که عملکرد مالی قوی استکند زمانیآورد. این فرضیه بیان میبه ارمغان می
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که عملکرد مالی زمانی ،و برعکس ،دهندهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی را کاهش میهزینه
کنند. های اجتماعی میش هزینهتوجه خود را معطوف به افزای همۀها شرکتاین  ت،ضعیف اس

) ٩٢٠٠( ٢نلینگ و وب و )۶٢٠٠( ١رستوان به سیمسون و کهمی طرفداران این رابطه ازجملۀ
 اشاره کرد.

 اثر اجتماعی) ارتباط مثبت (فرضیۀ ٢ .٢ .٢ 
اساسی ارتباط مثبت بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی  عنوان پایۀبه اثر اجتماعی فرضیۀ

نفعان نیازهای ذی تأمینکند که این فرضیه پیشنهاد می ،در واقع .شده استشرکت ارائه 
های موفق از لحاظ مالی، ر عملکرد مالی خواهد داشت. شرکتدغیرمالک شرکت اثر مثبتی 

توانند بخش اعظم در نتیجه می ؛گیرندمی کارمنابع کمتری در ایجاد عملکرد مالی خود به
هایی که مسئولیت شرکت ،منابع خود را به عملکرد اجتماعی اختصاص دهند. همچنین

زیرا احتمال  ،کمتر در معرض ریسک رویدادهای منفی هستند ،پذیرنداجتماعی بیشتری می
 )٣٢٠١( ٣وو و شن وجود داشته باشد. مطالعاتها آن کمی وجود دارد که دعاوی پرهزینه علیه

توانند می ،دهندهایی که فعالیت مسئولیت اجتماعی را انجام میکند بانکاستدالل می
 برند. خود سودآوری را باال می نوبۀاعتماد را انتخاب و جذب کنند که بهگیرندگان قابلوام

شود میمنجر به افزایش شهرت  های اجتماعیشرکت در فعالیت کند) ادعا می۴٢٠١( ٤ین
 ،بنابراین .کننده در حفظ مشتریان قدیمی و جذب مشتریان جدید استتعیین یو شهرت عامل

های اجتماعی در نهایت عملکرد مالی یک بانک را افزایش فعالیت نتیجۀ افزایش شهرت در
 دهد.می

 بدون رابطه (خنثی) ٣ .٢ .٢ 
شده است. طرفداران این دیدگاه اثبات ها ارتباطی بین این دو متغیر از طریق برخی پژوهشبی

اند که ارتباط مستقیمی بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی وجود ندارد. استدالل کرده
ر نتایج مالی ندارد. د ند و مسئولیت اجتماعی تأثیر چندانیاتهاین دو متغیر ناهمبس ،در واقع

 د.) بر این دیدگاه تأکید داشتن٢٠٠١( ٥ویلیامز و سایگل مک
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پژوهش در رابطه با  ٩۵) طی تحقیقی، نتایج ٢٠٠١( ١مارگولیس و والش ،حالبااین
مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در مواردی که 

) این ٪۵٣مطالعه ( ۴٢در  ،شده عنوان متغیر مستقل در نظر گرفتهمسئولیت اجتماعی به
) ٪۵مطالعه ( ۴و در  ،خنثی ) رابطۀ٪٢۴مطالعه ( ١٩مثبت، در  ی رابطۀمتغیر با عملکرد مال

 منفی در پی داشته است. نتیجۀ

 تحقیق پیشینۀ ٣ .٢

 مطالعات داخلی ١ .٣ .٢ 
های داخلی و خارجی )، جهت بررسی رابطه بین فعالیت١٣٩٧الدین (و تاج ،عزیزی، محسنی

با پژوهشی  (اعتماد و مشارکت) اجتماعی سرمایۀمسئولیت اجتماعی نظام بانکی و ابعاد 
نفر از کارکنان بانک  ٣۵٢نفر از مشتریان و  ٣٨۴شامل  ایبه روش خوشه ماریآ نمونۀانتخاب 

مثبت و معنادار  نتایج از رابطۀ انجام دادند. ،بعدی کارول۴ پرسشنامۀ با استفاده از ملت 
های خارجی مسئولیت میان متغیرهای تحقیق حکایت دارد. همچنین از میان ابعاد فعالیت

ترین سطح پایین عد عدم تبعیضترین سطح قرار گرفت و ب�عد بشردوستانه در پاییناجتماعی، ب�
 های داخلی داراست. را در میان ابعاد فعالیت

به ارزیابی سطح افشای  )١٣٩٣راهیمی کردلر (علی ابو غالمرضا کرمی، زهره قیومی، 
. ندایران پرداخت ها دراسالمی و ارتباط آن با عملکرد مالی بانک‑پذیری اجتماعیمسئولیت

‑معناداری بین سطح افشای مسئولیت اجتماعی های آماری رابطۀدلیل اینکه طبق بررسیبه
مناسبی  اط شد که اطالعات کافی ومشاهده نشد، استنبها آن ها و عملکرد مالیاسالمی بانک

وجود ها آن ها و عملکرد مالیاسالمی بانک‑پذیری اجتماعیخصوص ایفای مسئولیت در
 ندارد.

 مطالعات خارجی ٢ .٣ .٢ 
آماری  نمونۀ عنوانبههای اسالمی اندونزی را بانک )٢٠٢٠( ٤و اندرنی ،٣، ماتمینا٢ماخیبد

) جهت بررسی نقش افشای مسئولیت اجتماعی در ٢٠١٨‑٢٠١٢( سالهششطی بازه زمانی 
از  ،قرار دادند. در این مطالعه مطالعهاستفاده از مدل اثرات ثابت مورد بهبود عملکرد مالی با
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گیری عملکرد مالی و همچنین متغیرهای بازده سهام، معیار اندازه عنوانبهها بازده دارایی
 گذاری جهت تخمین مدل استفاده شده است.و دارندگان حساب سرمایه ،سود خالص حاشیۀ

ثیر مثبتی کدام از متغیرهای ذکرشده تأر هیچدی از آن است که مسئولیت اجتماعی نتایج حاک
 ندارد.

به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی  )٢٠٢٠( ٥و نوارکو ،٤ادرو ،٣، بوکو٢، یالی١اووسو
رداختند. این مطالعه ارتباط بین این دو ی روستایی در غنا پهابانکو عملکرد مالی در میان 

متغیرهای میانجی و نقش  عنوانبهمتغیر را از طریق مزیت رقابتی و دسترسی به منابع مالی 
بانک  ١٢۶. نمونه شامل بررسی قرار دادکننده موردیک متغیر تعدیل عنوانبهحاکمیت شرکتی 

نتایج  .مراتبی تحلیل شدرگرسیون سلسلهالت ساختاری و دکه با استفاده از یک مدل معابود 
شرکت منجر به بهبود مزیت رقابتی و دستیابی به سرمایه  نشان داد مسئولیت اجتماعی

 ها شده است. که هر دو مورد منجر به افزایش عملکرد مالی بانک شودمی
که چگونه  اندپرداختهموضوع  سی اینبه برر )٩٢٠١( ٨و وارون ،٧، مستیلی٦گانگی

 ٧٢ ،گذارد. در این تحقیقثیر میر عملکرد مالی صنعت بانکداری اروپا تأدمسئولیت اجتماعی 
) با مدل پانل دیتا مورد تجزیه و ٢٠١۵‑٢٠٠٩( کشور اروپایی طی هفت سال ٢٠بانک از 

سو از یک ،نشان داد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل با روش اثرات ثابت
ثیر ر عملکرد شهروندی تأدها مسئولیت اجتماعی با قابلیت جذب دانش داخلی بانک سازگاری
مسئولیت  گرفته در خصوص فعالیت در زمینۀابتکارات انجام ،گذارد و از سوی دیگرمثبت می
در بهبود  ،شهرت برای بانک رقابت در این صنعت را افزایش داده و با ایجاد زمینۀ ،اجتماعی

 ثر است.ش مؤاعملکرد مالی
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بین مسئولیت  با هدف بررسی رابطۀ ی)،تحقیق٨٢٠١( ٣و محمد ،٢، استای١پالتوانوا
فارس با استفاده شورای همکاری خلیج های اسالمی در منطقۀاجتماعی و عملکرد مالی بانک

بانک در  ۴بانک در قطر،  ٣بانک در کویت،  ٣بانک در بحرین،  ۶بانک ( ٢۴های از داده
ها ارزیابی عملکرد مالی بانک . برایدادندعربی) انجام  بانک در امارات متحدۀ ۵و  ،عربستان

بودن مسئولیت اجتماعی، در این پژوهش از ابعاد وجهیها و با توجه به چنداز بازده دارایی
نتایج انداز) استفاده شده است. موریت و چشممأ ،(کارمندان، بدهکاران، جامعه، زکات فردی

ثیر تواند تأی فوق میهابانکمسئولیت اجتماعی در  زمینه است که فعالیت در نآ حاکی از
بین ابعاد مسئولیت اجتماعی  از ،همچنین .ها داشته باشدر عملکرد مالی بانکدمدتی طوالنی

عملکرد  درثیر مثبت و معنادار انداز که تأموریت و چشمجز مأبه ،این پژوهش استفاده درمورد
 سایر ابعاد هیچ ارتباط معناداری با عملکرد مالی نداشتند.  ،ها داشتمالی بانک

ر عملکرد مالی بانک دهای اجتماعی ای مرتبط با فعالیته) به بررسی هزینه۴٢٠١( ٤تیوهین
استفاده  »بازده حقوق صاحبان سهام«گیری عملکرد مالی از معیارهای پرداخت و برای اندازه

 .بین این دو متغیر پیدا نکرداری معناد کرد و هیچ رابطۀ
ها را مثبت بین عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی از بانک ) یک رابطۀ٢٠١٣( وو و شن

با  ،کنندهایی که مسئولیت اجتماعی مبتنی بر استراتژی را هدایت مید. بانکندهنشان می
منفی بین  ایاما رابطه ؛ندااجتماعی و عملکرد مالی مواجه مثبت بین مسئولیت یک رابطۀ

هایی که مسئولیت بانک ،پذیر وجود دارد. همچنینمسئولیت اجتماعی و رفتارهای ریسک
های از جانب دولت کمترین کمک ،در زمان بحران ،اندهایشان قرار دادهاجتماعی را در فعالیت
 اند.مالی را دریافت کرده

 پژوهش یشناسروش ٣
 ١٣٨۶ یهاسال یران طیا یو خصوص یدولت کبان ١١اطالعات  با استفاده از ،ن پژوهشیدر ا
م. نرخ بازده یپرداخت کینظام بان یرد مالکر عملد یت اجتماعیر مسئولیثتأ ی، به بررس١٣٩۵تا 

از  یاچ دادهیه هکییآنجام. ازیدر نظر گرفت یرد مالکار عملیمع عنوانبه) را ROA( ییدارا
شده در داخل انجام یهاپژوهش و عمدۀاست ران ثبت نشده یها در اکبان یت اجتماعیمسئول

ه ک یشاخصدر این پژوهش اند، ردهکق پرسشنامه یها از طرداده یآورو خارج اقدام به جمع
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ت یمرتبط با مسئول ین نماگرهایترها باشد و مهمکبان یت اجتماعیانگر مسئولیب یتاحدود
 . موجود است ١که جزئیات آن در جدول ساخته شد را در خود داشته باشد،  یاجتماع

 ١ دولج
 هاکبان یاجتماعت یمسئول ین نماگرهایترمهم
جهت  یاتیمقدار عمل شرح نام

 ریثتأ
شده به حقوق عینسبت سود توز ت در قبال سهامدارانیمسئول سود سهامداران

 صاحبان سهام
 مثبت

ه ک یاتیشده و مالات محاسبهیتفاوت مال ت در قبال دولت و جامعهیمسئول یات پرداختیمال
 پرداخت شده است عمال�

 یمنف

در صندوق ضمانت  کت بانیحق عضو گذارانت در قبال سپردهیمسئول سپرده مۀیب
 سپرده

 مثبت

 یهایاوراستفاده از فنّ
 نینو

گذاران، ت در قبال سپردهیمسئول
 و جامعه ،رندگانیگوام

 های خودپرداز، پایانۀتعداد دستگاه
و  ،بانکشعبه، همراه خرید، پایانۀ

 پیام کوتاه سامانۀ

 مثبت

 مثبت الحسنهقرض یهامبلغ وام ت در قبال جامعهیمسئول الحسنهالت قرضیتسه
 مثبت یالت ارزیمبلغ تسه نندگانکت در قبال صادریمسئول یالت ارزیتسه

 یمنف هابا نرخ سپردهالت یتفاوت نرخ تسه رندگانیگت در قبال وامیمسئول بانک کارانۀ
د یالت بابت خریتسه

 یداخل یاالهاک
نندگان کدیت در قبال تولیمسئول

 یداخل
 مثبت التین تسهیمبلغ ا

 مثبت هاکمکن یمقدار ا ت در قبال جامعهیمسئول هیریخ یهاکمک

 
 ینماگرها رندۀیه دربرگکها کبان یت اجتماعیمسئول یبرا یمنظور ساخت شاخصبه

م. یردک یسازاسیمقیاز نماگرها را ب یکهر یهاباشد، ابتدا داده ١مطرح در جدول 
𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖ر شاخص ترکیبی باشد، از فرمول دنظور، اگر نماگر دارای اثر مثبت منیبد =

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑖𝑖–𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖اگر دارای اثر منفی باشد، از فرمول و   = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑖𝑖−𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑖𝑖−𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑖𝑖
 م.یردکاستفاده  

رسد. دو روش برای بررسی این دهی نماگرها میسازی، نوبت به وزنمقیاساز بی پس
دادن  ‑٢های یکسان؛ دادن وزن ‑١ :استمطالعات مختلف استفاده شده  موضوع در

ای یندهامثل فر ١های مشارکتیجمله روشهای مختلفی ازبا روشهای متفاوت که وزن
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 هایو روش ؛٣های متقارن، تحلیل٢مراتبییندهای تحلیل سلسلهافر ،١تخصیص بودجه
 ی، تحلیل اجزا٦ها، تحلیل پوششی داده٥، تحلیل عاملی٤اصلی یمثل تحلیل اجزا آماری

وش و و تابع توزیع تجمعی انجام شده است (فرزین ٨، و تحلیل منافع تردید٧مشاهده نشده
دهی متغیرها از روش تابع توزیع تجمعی برای وزن ،این مقاله ). در١٣٩٠ ،قربان شیران

یع تجمعی، ابتدا وزن هر استفاده شده است. برای ساخت شاخص ترکیبی به روش تابع توز
شود و سپس شده نسبت به کل متغیرها در نظر گرفته میاساس میزان متغیر نرمالمتغیر بر

ی هندسی، شاخص ترکیبی به شرح زیر براساس میانگین وزنی حسابی و یا میانگین وزن
 :آیددست میهب

 ASI = ∑xitwit+∑xitwit−1
2

  
 ASI = �∑ xitwit ∗ ∑ xitwit−1 

 ٢جدول 
 هاشاخص شدۀهای محاسبهوزن
نام 

 شاخص
سود 

 سهامداران
 بیمۀ

 سپرده
خدمات  کارانه مالیات

 الکترونیک
تسهیالت 

 الحسنهقرض
تسهیالت 

 ارزی
کمک 
 خیریه

حمایت 
از 

تولید 
 داخلی

 ٠٫١٠۶ ٠٫١١۵ ٠٫١٢٧ ٠٫١١٧ ٠٫١۴ ٠٫١٠١ ٠٫٠٨٢ ٠٫١١ ٠٫١٠٢ وزن

 

 ،تر باشدیکنزد یکه هرچقدر به کاست  یکن صفر و یب یعدد یبکیمقدار شاخص تر
مختلف  یهاکبان یشاخص برا شدۀشتر است. مقدار محاسبهیب یت اجتماعیمسئول یمعنابه

 ارائه شده است. ٣در جدول  یتحت بررس یزمان دورۀ یو ط
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 ٣ جدول
 هاکبان یاجتماع تیمسئولشاخص 

 صادرات تجارت ملت کشاورزی مسکن ملی سال
١٣٨۶ ٠٫١ ٠٫١٢ ٠٫٠٣۴ ٠٫٠٣ ٠٫٠٧ ٠٫٠١ 
٠٫٠ ٠٫١١ ١٣٨٧۴ ٠٫١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١۴ ٠٫٠٧ 
٠٫١ ٠٫١٣ ١٣٨٨۵ ٠٫١ ٠٫٢٠ ٠٫١٠ ٠٫٢٩۴ 
٠٫٢ ١٣٨٩۶ ٠٫٢ ٠٫١٨۶ ٠٫٢٢ ٠٫٢٢ ٠٫٢٨ 
٠٫٢ ٠٫١٩ ٠٫٢٣ ١٣٩٠۵ ٠٫٣ ٠٫٢٢۴ ٠٫٢٧ 
٠٫ ٠٫٢٨ ١٣٩١۴٠٫٣ ٣۴ ٠٫۴٠٫٣ ٧۶ ٠٫۵٠ 
٠٫٣ ١٣٩٢۴ ٠٫٢۵ ٠٫ ٠٫٣١۴٠٫٣ ٢۶ ٠٫٢٧ 
٠٫ ١٣٩٣۵٠٫ ٠٫٢٧ ٠٫٢٩ ٠۵٠٫ ٢۵۶ ٠٫٣۵ 
١٣٩۴ ٠٫۵٠٫ ٠٫٣٩ ٧۴۶ ٠٫۵٠٫ ٩۵٠٫٣٩ ٧ 
١٣٩۵ ٠٫۶٠٫ ٠٫٢٨ ٢۴٠٫ ٩۶٠٫ ٠۵٠٫ ٨۴٣ 

   ٠٫٣١     ٠٫٢٨   میانگین
 کارآفرین پاسارگاد سامان پارسیان اقتصاد نوین سال

١٣٨۶ ٠٫٢۶ ٠٫٠ ٠٫٠٣۴ ٠٫١١ ٠٫١٠ 
٠٫٢ ١٣٨٧۵ ٠٫١۵ ٠٫١ ٠٫٠٧۴ ٠٫٠٩ 
٠٫١ ٠٫١٧ ١٣٨٨۵ ٠٫٠۵ ٠٫١۶ ٠٫١١ 
٠٫٢ ٠٫٢٠ ١٣٨٩۴ ٠٫١۶ ٠٫١۵ ٠٫٠٩ 
٠٫٢ ٠٫٢١ ٠٫٣٧ ١٣٩٠۴ ٠٫١۵ ٠٫٢۴ 
٠٫ ٠٫١١ ١٣٩١۴٠٫٣ ٣۶ ٠٫٣۴ ٠٫٢٩ 
٠٫١ ١٣٩٢۶ ٠٫ ٠٫٣٣۴٠٫٣ ٧۶ ٠٫٣٣ 
٠٫ ٠٫٣٠ ١٣٩٣۵٠٫٣٨ ٠٫٢٧ ٠٫٣٩ ٢ 
١٣٩۴ ٠٫ ٠٫٣٩۵٠٫ ٣۴۵ ٠٫٣٧ ٠٫٣٧ 
١٣٩۵ ٠٫۴۶ ٠٫۴٠٫ ٧۴٠٫٣٢ ٠٫٢٣ ٣ 

    ٠٫٢۶     میانگین
برای  تقریباً های تحت بررسی، ضمن اینکه روند ایفای مسئولیت اجتماعی در سال٣با عنایت به جدول یادداشت. 

که میانگین طوریهب ؛بوده است ٠٫۵تر از پایین هاالاما میانگین این شاخص در این س ،ها صعودی بودهبانک همۀ
، و برای ٠٫٣١دولتی های نیمه، برای بانک٠٫٢٨های دولتی شده برای بانکشاخص مسئولیت اجتماعی محاسبه

های خصوصی در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، بانک عبارت دیگرشده است. به ٠٫٢۶های خصوصی بانک
 اند.دولتی بیشترین نقش را داشتههای نیمهکمترین نقش و بانک

 منبع: محاسبات محقق
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ند که اگر کرا در ذهن خواننده ایجاد  پرسشآمده از تخمین مدل، شاید این دستهنتایج ب
های خصوصی بنابراین باید در بانک ،دولتی بیشتر استهای نیمهمسئولیت اجتماعی در بانک

ثیر مثبت تأ زیرا ،دولتی داشته باشدنیمههای نیز مقادیری برابر یا بیشتر از بانک
مقادیر  ،ها به اثبات رسیده است. در این پژوهشر عملکرد مالی در پژوهشسازی دخصوصی

ایج حاصل از ثیر بسزایی در نتتأ کاررفته در شاخص مسئولیت اجتماعینماگر به نُهمربوط به 
شاخص مسئولیت اجتماعی  متغیرهایترتیب که میانگین اینبه تخمین مدل داشته است؛

الحسنه،  بانک، تسهیالت قرضجمله سود توزیعی بین سهامداران، تسهیالت ارزی، کارانۀاز
سپرده در سه بانک ملت،  حمایت از تولید داخلی، استفاده از خدمات الکترونیکی و بیمۀ

که هنوز زمانی( ١٣٨٨از سال  پیشها بوده است. و صادرات بیشتر از سایر بانک ،تجارت
در اجرای مسئولیت اجتماعی  سهم بیشترین ،دولتی شکل نگرفته بودند)ی نیمههابانک

ی خصوصی به جمع هابانکو صادرات بوده است. پس از اینکه  ،متعلق به بانک ملی، ملت
بانک پارسیان و پاسارگاد و سپس بانک اقتصاد نوین  دوتنها  ،های کشور افزوده شدندبانک

اند. های خصوصی داشتهدر اجرای مسئولیت اجتماعی نسبت به سایر بانک باالتریجایگاه 
ر عملکرد مالی تواند داملی است که میولیت اجتماعی نیز یکی از چندین عمسئ ،بنابراین

تواند ها نمیسازی در بانکخصوصی طبق نتایج حاصل از مطالعات، زیرا ،ثیر بگذاردها تأبانک
اشاره به این مطلب که با کاهش سهم دولت  ،باشد. همچنین عملکرد مالیتنها دلیل بهبود 

 دولتی ،اجرای مسئولیت اجتماعی جهت دستیابی به عملکرد مالی باالتر وی نیمههابانکدر 
دیت بیشتری مدت و بلندمدت با جها در بازه زمانی کوتاهافزایش سوددهی و کاهش هزینه

ها و هر مدت اجرای مسئولیت اجتماعی برای بانکر کوتاهکه دجاییآنو از اجرایی شده است،
سو تالش از یک های دولتیجمله بانکبر است و در نهادهای دولتی ازسازمان دیگری هزینه

ها شده و از سوی دیگر دن هزینهکرخصوص حداقلدن درآمدها و بهکمتری جهت حداکثرکر
بنابراین  ،شودئولیت اجتماعی میمالکیت دولت مانع از استفاده و یا اجرای کامل مس

 بودن سهم بانک دولتی دور از انتظار نیست.پایین

 ق و روش برآوردیالگوی تحق ۴
 :ر استیصورت زن پژوهش بهیشده در امدل استفاده

)١(  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑖𝑖 = α0 + 𝛼𝛼1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + α2𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖 ,𝑖𝑖 + 𝑑𝑑1 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 + +𝛼𝛼3𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 

 شاخص مسئولیت اجتماعی، t، CSRدر سال  iعملکرد مالی بانک  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 ،در این مدل
𝑑𝑑1 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 و یت اجتماعیدر شاخص مسئول کت بانکیضرب متغیر مجازی نوع مال ،𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 
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𝑑𝑑1ر یشاخص تمرکز از بعد سپرده است. علت ورود متغ ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 ت در شاخص کینوع مال
 کیکبه تف کبان یرد مالکر عملد یاجتماع تیر مسئولیثتأ ی، بررسیت اجتماعیمسئول

 است. یو خصوص یدولت یهاکبان
 یرهایمتغ ییزاهای پانل پویا سبب درونمتغیر وابسته در سمت راست مدل وجود وقفۀ

برای  OLSشود و بنابراین یکی از فروض کالسیک نقض شده و استفاده از روش می یحیتوض
از میان  زمانی، وجه به فزونی تعداد مقاطع از دورۀبرآورد مدل مناسب نخواهد بود. و با ت

) GMMیافته (انل پویا از مدل گشتاورهای تعمیمهای پاستفاده برای مدلهای قابل�روش
‑برای اولین بار آرالنورا یافته ). انتخاب مدل گشتاورهای تعمیم١٠>١١( استفاده شده است

 د. کرمطرح  ١باند
باند مطرح ‑آرالنو راروش اول  :دو روش وجود دارد GMM برای برآورد مدل به شیوۀ

در این  .ای) معروف استمرحلهاول (دو تفاضلی مرتبۀ یافتۀد که به روش گشتاور تعمیمکر
شود. در ابزاری استفاده می متغیر عنوانبههای موجود در مدل از تمام مجموع وقفه ،روش

سیستمی  GMMبا نام  ،دکرتکمیل  ٣بوند‑پیشنهاد و بلوندل ٢باور‑روش دوم که آرالنو
متغیر ابزاری  عنوانبهدار متغیرها از سطوح وقفه ،در این روش .شودمرحله) شناخته می(تک

ای استفاده شده است. در روش دومرحله GMMاز روش  ،شود. در این تحقیقاستفاده می
ربودن ابزارها جهت سازگاری تدا باید معتبشود. در اباز دو آزمون استفاده می ،مورداستفاده

آزمون  ،پذیرد. سپسید شود که این امر توسط آزمون سارگان صورت مییتأ زنندهتخمین
همبستگی جمالت  باند با درجۀ‑ه در مدل آرالنوکجمالت اخالل است  یخودهمبستگ
) AR1که مقدار (شود. درصورتی) سنجیده میAR2دوم ( ) و مرتبۀAR1اول ( پسماند مرتبۀ

 خواهد بود. درصد باشد، نتایج آزمون معتبر ۵) بیشتر از AR2درصد و مقدار ( ۵کمتر از 
ارائه  ۵و  ۴ هایولرها در جدیمتغ ییمانا جۀیها و نتبودن دادها پانلی ٤ح آزمون پولینتا

 .شده است

                                                                                                                                  
1 Arellano-Bond 
2 Arellano-Bover 
3  Blundell-Bond 
4 pool 
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 ۴ جدول
 هابودن دادها پانلیص پول یتشخ یمر برایآزمون ل

 Fآزمون اثرات ثابت (
 لیمر)

  نتیجه Fاحتمال  F  شدۀمقدار محاسبه
 0H رد فرض ٠٫٠٠٠٠ ١٠٫٣٧٩٩٧٣

 

 ۵ جدول
 )LLمانایی متغیرها به روش لوین لین ( آزموننتایج 

 متغیرها آزمون آمارۀ احتمال ایستایی یا ناایستایی
I(0) ٠٫٠٠٠٠ ۴٫٨۶٠۴٧‑ ROA 
I(0) ٠٫٠٠٠٠ ۴٫٣٩٩۴۶‑ CSR 
I(0) ٠٫٠٠۴۴ ٢٫۶١٨٠٣‑ d1CSR 
I(0) ٠٫٠٠٠٠ ۴٫۴٢٢۶٧‑ HHI 

 

 گزارش شده است. ۶در جدول  GMMمدل  یاجرا جۀینت

 ۶ جدول
 GMMبا روش  مدل برآوردنتایج 

 )ROAها (نرخ بازده دارایی متغیر وابستۀ
 متغیرها ضرایب t مقدارآمارۀ ارزش احتمال

٠٫٠٠٠٠ ۵٫٧۴١٫١ ٩٨۵۴٧ ROA(-1) 
٠٫٠١٣۵ ٢٫۵٢٢۵ ۶٫٩۵٢۶ CSR 
٠٫٠۵٣۴ ١٫٩۵٩٣ ۵٫٧٢١٨ CSRd1 
٢٫ ٠٫٠١١٨۵٠٫٠٠٧ ٧٢٩۶ HHI 

 هامربوط به آزمون مقدار آمارۀ
 سارگان آمارۀ ۵٫٧٩۵٢٣۴  ٠٫۵۶٣٨۵٢

٠٫٠٠۶٢٫٧١١  ٧۴٨۵‑ AR(1) 
٠٫۴۵٠٫٧  ٨٢۴١٨۶٧ AR(2) 

 منبع: محاسبات تحقیق

ی داریآمده از تخمین مدل، شاخص مسئولیت اجتماعی اثر مثبت و معندستطبق نتایج به
در شاخص  کت بانکیبودن ضریب متغیر ضربی نوع مالها دارد. مثبتکبان یرد مالکر عملد
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 یهاکدر بان یرد مالکر عملدی ت اجتماعیر مسئولیثه تأکن است یانگر ایب یت اجتماعیمسئول
های عملکرد مالی بانک گرفته دربارۀی است. نتایج صورتخصوص یهاکبیشتر از بان یدولت

) و دیانتی و ٢٠٠٣( ١دولتی و خصوصی از دیدگاه مسئولیت اجتماعی با نتایج شارما و مهرانا
ی، اعتبار مدل سارگان و خودهمبستگ یهاست. ضمناً با توجه به آماره) همسو١٣٩۴دیلمی (

 .ز وجود نداردییک و دو ن و خودهمبستگی از مرتبۀاست ید قرار گرفته یتأمورد

 گیریبحث و نتیجه ۵
منتخب دولتی،  بانک ١١ر عملکرد مالی داجتماعی  مسئولیتدر این مطالعه، نقش 

با استفاده از روش گشتاورهای  ١٣٩۵‑١٣٨۶زمانی  دولتی، و خصوصی ایران برای دورۀنیمه
 .شدبررسی ) GMMیافته (تعمیم

های صنعت بانکداری و هم در سایر صنایع، داده گرفته هم در عرصۀدر مطالعات صورت
ای انجام های پرسشنامهدهی این مفهوم از طریق پاسخمسئولیت اجتماعی و حتی گزارش

 ست. یال نکاز اش یه خالکشده است 
شده بین سهامداران، مالیات پرداختی نماگر سود توزیع نُهن پژوهش با استفاده از یدر ا

های خیریه، بانک، استفاده از خدمات الکترونیکی، کمک رده، کارانۀسپ ها، بیمۀتوسط بانک
و حمایت از تولید داخلی با اعطای تسهیالت، اقدام  ،الحسنهتسهیالت ارزی، تسهیالت قرض

ی برای این مفهوم شد. این شاخص در بهترین حالت از اجرای به ساخت شاخصی کم�
ها کند. بازده داراییصفر را اختیار میمسئولیت اجتماعی عدد یک و در حالت عکس عدد 

 عنوانبهمتغیر وابسته و مسئولیت اجتماعی  عنوانبهها گیری عملکرد مالی بانکبرای اندازه
ها، متغیر مجازی ازده داراییقبل ب مقادیر یک دورۀ ،متغیر مستقل وارد مدل شد. همچنین

و شاخص  ،نظر مسئولیت اجتماعیها از نقطهثیر مالکیت بانکبرای بررسی تأ شده ضرب
متغیر کنترلی در  عنوانبه های بانکیی تمرکز از ب�عد سپردهگیرهرفیندال هیرشمن برای اندازه

  اند.استفاده قرار گرفتهاین پژوهش مورد
های )، برای بانک٠٫٢۶های خصوصی (میانگین شاخص مسئولیت اجتماعی برای بانک

های خصوصی بانک ،) بوده است. لذا٠٫٣١دولتی (نیمههای و برای بانک ،)٠٫٢٨دولتی (
تماعی را انجام دولتی بیشترین مسئولیت اجهای نیمهکمترین مسئولیت اجتماعی و بانک

دار بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی مثبت و معنا ایرابطه همچنین،اند. داده
مسئولیت اجتماعی باالتر،  که با ایفای نقشطوریهب ،دارد دهای تحت بررسی وجوبانک

                                                                                                                                  
1 Sharma & Mehrana 
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تر از دولتی قویو نیمه یدولت یهاکن رابطه در بانییابد. اها بهبود میعملکرد مالی بانک
که با افزایش نقش مسئولیت اجتماعی، عملکرد مالی طوریهب ؛است یخصوص یهاکبان

 یابد.دولتی با شدت بیشتری بهبود میهای دولتی و نیمهبانک
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٢١)، ٣(١١-۴۴. 
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 .٣١‑٢٢)، ٢٢(١، حسابدار رسمی
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 .٢٣۴-٢٠٩ )،٢(١ ،فرهنگی اجتماعی توسعۀ مطالعات فصلنامۀ ایران. در موجود آن وضعیت و
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های تجربی پژوهشتهران.  بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته یهاشرکت در سهام صاحبان حقوق
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 .۴۵۶‑۴٢٧)، ٩(٢٩، بانکی‑های پولیپژوهش فصلنامۀ
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های داخلی و خارجی مسئولیت ). فعالیت١٣٩٧( ، م. ب.الدینو تاج .،محسنی، ر .،عزیزی، ن
شناسی نهادهای جامعهاجتماعی.  سرمایۀ ن باآ ها در نظام بانکی و بررسی رابطۀاجتماعی سازمان

 .٣۴٠‑٣١١)، ١١(۵، اجتماعی
 کید برابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت در بانک ملت با تأ ). مقایسۀ١٣٩۶( .محسنی، ر و ،.عزیزی، ن

 .١٣٩‑١٢١، ۴)١۴، (اجتماعی ایرانمطالعات علومبعدی کارول. ۴جدول 
 نامۀفصل ها در بانکداری ایران.ضمانت سپرده ). بررسی ضرورت وجود١٣٩٧( .ن، یزردا فاطمی

 .٢١۵‑١٩١ )،۴(٩ ،مطالعات مالی و بانکداری اسالمی
مسئولیت اجتماعی بر  ی). تأثیر افشا١٣٩٧( ، ح.و حقیقت . ک.،، قادرزاده، س.غ ،کردستانی

 یحسابدار یهاپیشرفت ۀمجلها. ارزیابی عملکرد شرکتو بازار  ی، اقتصادیحسابدار یمعیارها
 .١٨١‑١٢٠)، ١٠(١، دانشگاه شیراز

). بررسی ساختار عاملی مسئولیت اجتماعی، رضایت مشتری، شهرت ١٣٩۵( .غالمپور، او  .،نعامی، ع
پژوهشی ‑علمی فصلنامۀموردی: بانک شهر).  های اقتصادی (مطالعۀبنگاه سازمانی و عملکرد در

 .١٢‑١)، ۵(١، اقتصاد و مدیریت شهری
ثیرات آن بر افزایش کارایی ها و تأسازی بانک). خصوصی١٣٨٩(هژبرالساداتی، س. م. و .، لشکری، م

 .١۴٨‑١٣۵، ٢٣، راهبرد یاس ها.و بهبود عملکرد بانک
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