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اجتماعی  پذیريارزیابی شاخص افشاي مسئولیت
و بررسی ارتباط این شاخص با عملکرد مالی 
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  چکیده

پذیري اجتماعی ـ اسالمی بانکها در ایران نسبت به در این مقاله ابتدا سطح ایفاي مسئولیت
از شیوه تحلیل شود و سپس با استفاده آنچه در سطح بین الملل مورد انتظار است، بررسی می

اسالمی و عملکرد مالی بانکها مورد  ـپذیري اجتماعی واریانس، رابطه بین سطح افشاي مسئولیت
نتایج نشان داد که بانکها در ایران به طور مناسبی به ایفاي مسئولیتهاي . گیردمطالعه قرار می

  .لی آنها تأثیري نداردپردازند و نیز ایفاي این مسئولیتها بر عملکرد مااسالمی نمیـ اجتماعی 
ـ اسالمی بانکها در  پذیري اجتماعیبانکداري اسالمی و عملکرد مالی، مسئولیت :ها واژه کلید

  .ایران، بانکداري اسالمی در ایران
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  مقدمه
و مالحظات و قوانین رفتاري کاملی را براي ، راه حل کاملی براي زندگی انسانها ارائهاسالم 

پذیري اجتماعی در دیدگاه از این رو مفهوم مسئولیت ؛استکرده فراهم  هاي زندگیجنبهتمام 
      هاي اسالمی به شماراسالم مورد توجه قرار گرفته است و یکی از مهمترین مفاهیم در آموزه

پذیري اجتماعی سازمانها در ارتباط با تأکید اسالم بر ارزشهاي اسالمی نظیر مسئولیت. درومی
ه به موجب آن، الزامات اساسی براي زندگی انسانها فراهم است کعدالت اجتماعی و تعادل زندگی 

اقتصادي، برقراري انصاف در جامعه است به ـ  هدف اصلی اسالم از عدالت اجتماعی. شودمی
شود در اسالم تبعیض بین افراد جامعه وجود ندارد و عدالت و امنیت براي گفته می طوري که

عدالت اجتماعی در توسعه جامعه . ا همواره باید برقرار باشدزندگی افراد جامعه، مال و ثروت آنه
 ؛)2014، 1بهاري و یوسف(در قرآن کریم بیان شده است بارها کند؛ این مفهوم ایفا مینقش حیاتی 

ی روشن یهاهمانا ما رسوالنمان را با نشانه": آمده است 25عنوان مثال در سوره حدید، آیه ه ب
  ".فرستادیم؛ کتاب و میزان را نیز با آنها فرو فرستادیم تا مردم قسط و عدل را بر پا دارند

در حال حاضر، بانکهاي اسالمی یکی از مهمترین و معتبرترین نهادهاي مالی در جذب    
گذاري منابع خود هاي مسلمانان براي سرمایهروند که با رفع دغدغهشمار می هاي مسلمانان بهسپرده

و با تکیه بر روشهاي مبتنی بر اسالم، بخش زیادي از گردش مالی جوامع مسلمان و حتی جوامع 
یهایی دامنه فعالیت نهادهاي مالی اسالمی با برخورداري از ویژگ. اندغربی را به خود اختصاص داده

اي در نظیر منع بهره، مشارکت در سود و زیان و پرهیز از ارتکاب حرام در فعالیتها، به طور فزاینده
ممنوع بودن بهره بدین معنا نیست که بانکهاي اسالمی به دنبال سودآوري . حال گسترش است

اسالم در نخواهند بود، بلکه مدیران بانکها باید با تالشهاي صادقانه خود، ضمن رعایت اصول 
براي اولین بار، حنیفا و . گذاران و سهامداران فراهم کنندمعامالت، سود معقولی براي سپرده

 هستند و این به مسئولیت "هویت اخالقی"نشان دادند که بانکهاي اسالمی داراي ) 2007( 2حدیب
منجر ) رندکه صرفا بر سودآوري تمرکز دا(پذیري اجتماعی بیشتر آنها نسبت به بانکهاي متعارف 

رعایت و افشاي این مسئولیتها، تأثیرات مثبتی بر جامعه دارد و موجب بهبود روابط با . خواهد شد
نفعان، بهبود عملکرد مالی بانک به دلیل اعتماد عمومی نسبت به بانکها و فراهم آمدن منابع ذي
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  .شوددارزانتر براي بانک، نسبت به سایر رقیبان  می
هاي گسترده مالی و عدم اطمینان مشتریان نسبت به با توجه به وقوع بی نظمی ي اخیرطی سالها

 . شده استاي به صنعت بانکداري گذاري، توجه ویژههاي سرمایهعنوان یکی از گزینههبانکها ب
به منظور مباشرت، اطالعات مربوط  اسالم عمل کنند و  چنانچه بانکها به طور کامل منطبق با اصول

کنندگان محقق خواهد شد و یار مشتریان قرار دهند، سودمندي در تصمیم براي استفادهرا در اخت
پذیري اجتماعی سئولیتدیگر طی چند دهه گذشته مسوي از . عدم اطمینان از بین خواهد رفت

اي پیدا کرده است؛ زیرا با مسائل و مشکالتی از قبیل بیکاري، فقر، آلودگی زیست اهمیت ویژه
هم اکنون این باور مورد توافق همگان است که . ل اجتماعی دیگر در ارتباط استمحیطی و مسائ

اخالق در تجارت، نه تنها پیامدهاي زیانباري براي بخش مالی دارد بلکه براي جامعه و محیط  نبودن
  .است آورزیانزیست نیز 

ابطه آن با اسالمی و ر ـ پذیري اجتماعیاین مقاله به بررسی میزان رعایت ایفاي مسئولیت
پذیري اجتماعی با ارزیابی سطح افشاي مسئولیت. عملکرد مالی در بانکهاي ایران خواهد پرداخت

که مطابق با قانون بانکداري بدون ربا در (به دنبال آن هستیم که دریابیم آیا نهادهاي مالی در ایران 
ساندن عملکرد اسالمی روشهاي گزارشگري اجتماعی را، که براي به اثبات ر) حال فعالیت هستند

در واقع چنانچه نهادهاي . کنند یا خیرآنها ضروري تشخیص داده شده است به طور کامل افشا می
اند؛ سپس شاخص مالی این روشها را افشا کنند، اسالمی بودن عملیات و ساختار خود را نشان داده

   محاسبه  ROA1طریق نسبت نهادها، که آن هم از این پذیري اجتماعی با عملکرد افشاي مسئولیت
اسالمی توسط بانکها،  ـ شود که آیا ایفاي مسئولیت پذیري اجتماعیشود، مقایسه و مشخص میمی

  .بر عملکرد مالی آنها تأثیري داشته است
. صورت خواهد گرفت پژوهشهادر ادامه مقاله پس از بیان مبانی نظري، مروري جامع بر پیشینه 

    آماري پرداخته هايشیوهبراساس   تحقیق به بررسی آن ارائه فرضیهشناسی، ضمن در بخش روش
در بخش پایانی بر . گیردگیري قرار میهاي پژوهش مورد ارزیابی و نتیجهشود و سپس یافتهمی

  .شودمطرح میپژوهش در دو طیف اجرایی و  هاییپیشنهاد ،مبناي نتایج
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  مبانی نظري پژوهش
  اسالمی و عملکرد مالیـ  پذیري اجتماعیمسئولیت

دیوساکی و (پذیري اجتماعی به طور عمیقی در اسالم جاي گرفته است مفهوم مسئولیت
ترین بخش در سامانه بانکداري اسالمی است که این مفهوم، قویترین و بحرانی). 2007، 1عبداهللا

راي اثبات ادعاي بنابراین بانکهاي اسالمی در سراسر جهان ب. کندبانکداري غیرقانونی را منع می
در . خود نسبت به پیروي از اصول شریعت، باید به ایفاي مسئولیتهاي اجتماعی خود همت گمارند

واقع، ایفاي مسئولیتهاي اجتماعی به جاي اینکه صرفا در جهت منافع بانکها یا به دلیل الزامات 
فعالیتهاي المی نسبت به بنابراین بانکهاي اس. شودقانونی باشد به منظور رفاه اجتماعی انجام می

  ). 2012، 2عباسی و همکاران(اي تعهد دارند اجتماعی و زیست محیطی در سطح جهانی و منطقه
افشاي اجتماعی در بانکداري اسالمی براي پاسخگویی و برقراري عدالت اجتماعی ضرورت 

حنیفا و حدیب، ( رسانددر واقع، افشاي این مسئولیتها، اسالمی بودن آنها را به اثبات می. دارد
پژوهشهاي متعددي نشان داده است که بیشتر مسلمانان، سطح باالیی از افشاي روشهاي ). 2001

افشاي چنین ). 2007حنیفا و حدیب، (پذیري را از مؤسسات مالی و بانکها انتظار دارند مسئولیت
ه نوبه خود موجب سازد که این بنفعان را آسان میاسالمیِ ذي ـ گیري اخالقیاطالعاتی تصمیم

 ـ پذیري اجتماعیگردد تا اطالعات بیشتري را پیوسته در مورد مسئولیتافزایش فشار بر بانکها می
  . اسالمی افشا کنند

سیاسی، ـ  نفعان، مشروعیت و اقتصادهاي ذي، نظیر نظریهسیستمهاي مبتنی بر مطابق با نظریه
بنابراین در این . ر و تحت تأثیر محیط هستنداي بزرگتسازمانها به صورت کل و بخشی از سامانه

بدین ) 2007، 3فاروق و همکاران(دیدگاه، گزارشگري اجتماعی بانکهاي اسالمی قابل توجیه است 
نفعان رو به رو هستند که نفعان، شرکتها با انتظارات مختلفی از جانب ذيترتیب که طبق نظریه ذي

شود و به تبع آن بهبود عملکرد مالی بط با آنها میپاسخگویی به این انتظارات موجب بهبود روا
ـ  چنین نظریه مشروعیت، که از پارادایم اقتصادشرکت را در بلندمدت به دنبال خواهد داشت، هم

سیاسی مشتق شده است، داللت دارد بر اینکه جامعه، سیاست و اقتصاد از هم جدا نیست و مسائل 
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بنابراین بانکهاي . گرفتن مسائل اجتماعی و سیاسی بررسی کردتوان بدون در نظر اقتصادي را نمی
اسالمی با ایفاي گزارشگري اجتماعی، مقاصد سیاسی، اجتماعی و اقتصادي خود را براي طیف 

. آورنددست میه گذارند و از این رو مشروعیت مطلوبی بکنندگان به نمایش میوسیعی از استفاده
اي براي شرکتها دارد در نهایت به دلیل هاي اولیهتماعی هزینهدر واقع، اگرچه اجراي مسئولیت اج
ها در بلندمدت و افزایش تقاضا، موجب افزایش فروش و سود بهبود شهرت شرکت، کاهش هزینه

از سوي دیگر، ). 2009، 1پودي و ورگالی(شود و در نتیجه به بهبود عملکرد شرکت منجر می
نفعان از شرکت منجر شود و تواند به عدم حمایت ذيیشکست در افشاي مسئولیتهاي اجتماعی، م

البته برخی از پژوهشگران به این . در نتیجه تأثیرات نامناسبی بر عملکرد شرکت خواهد گذاشت
پذیري میان مسئولیت) بدون تأثیر(اند که رابطه منحنی شکل مثبت، منفی و حتی خنثی نتیجه رسیده

نبود بنیاد نظري مناسب و ). 2009، 2لین، یانگ و لیو(اجتماعی و عملکرد شرکت وجود دارد 
البته باید این مهم را . باشدتواند از دالیل اصلی این نتایج متناقض شناختی میمشکالت روش

اجتماعی بر عملکرد شرکت به ویژگیهاي صنعت مشروط است که گرفت که تأثیر مسئولیت درنظر
لی، (شود قیات و اهمیت فعالیتهاي اجتماعی تعریف میاغلب به عنوان سطح قابل قبول سیرت، اخال

  ). 2012، 3سینگال و کنگ
  اسالمی ـ پذیري اجتماعیابعاد مسئولیت

اسالمی بانکها با استفاده از چک لیست افشایی  ـ پذیري اجتماعیتعیین شاخص افشاي مسئولیت
ابعاد این چک لیست به اختصار . استکه شامل نُه بعد  هشدبراساس استانداردهاي بین المللی انجام 

  : شودمعرفی می
نفعان و سهامداران در محیط کسب و کار امروزي، ذي: انداز بانکبعد اول ـ مأموریت و چشم

تمایل دارند پیوسته از اخبار و طرحهاي کسب و کار نهاد مالی آگاه باشند و این امر با طراحی و 
در واقع اولین مرحله برنامه ریزي . اند محقق گرددتوارائه بیانیه مأموریت و چشم انداز می

مأموریت هر سازمان، . هاي آنهاستاستراتژیک و اساس تمام اهداف و استراتژیهاي سازمان، بیانیه
چنین هم. دهدکند و رفتار و فرهنگ سازمان را نشان میفلسفه وجودي آن را بروشنی بیان می
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الوقوع و اي را که باید محققن سازمان است و آیندهانداز سازمان به معناي مقصد و آرماچشم
یافتنی و بخشی از بیانیه تنها نباید شعار باشد بلکه باید دست . گذاردجذاب باشد به نمایش می

از این رو در مأموریت و چشم انداز بانکهاي اسالمی، اهداف و استراتژیهاي . سنتهاي سازمان باشد
شود طبق اصول اسالم شود؛ ضمن اینکه بانک متعهد میرفی میبانک در برابر جامعه اسالمی مع

  ).2014، 1تیوهین(عمل کند 
مدیران أرشد، اعضاي هیأت مدیره و گروه گروه نام و ترکیب اعضاي هیأت مدیره و  ـ بعد دوم

عنوان یکی از مهمترین عوامل حاکمیت شرکتی کارامد در بانکهاي اسالمی به ه مدیران ارشد ب
مشخصات هیأت مدیره از جمله ترکیب و استقالل آنها، همواره مورد توجه قرار . وندرشمار می

در واقع حضور اعضاي مستقل در هیأت مدیره به منظور حفاظت از حق سهامداران . گرفته است
چنین ایجاد کمیته هم. کنداست و نقش مهمی در کاهش تضاد بین سهامداران و مدیران ایفا می

این کمیته . کها الزامی است و اعضایی از هیأت مدیره نیز عضو این کمیته هستندحسابرسی براي بان
اي در کند تا اطالعات حسابرسی دقیق، بموقع و بیطرفانهبه کاهش مشکالت نمایندگی کمک می

در این بعد مواردي چون نام، مرتبه شغلی و پروفایل اعضا، سهامدار . نفعان قرار گیرداختیار همه ذي
گیرد عضا و عضویت اعضاي هیأت مدیره در کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار میبودن ا

  ).2013، 2درمدي(
خدمات بانک، به منظور باقی ماندن در بازار رقابت، بانکهاي اسالمی باید همواره به  ـ بعد سوم

ض دنبال ایجاد نوآوري در خدمات خود باشند ضمن اینکه در این موارد، اصول اسالم نباید نق
نفعان براي شفافیت بیشتر، این بانکها با توجه به رقابت شدید، بازارهاي پیچیده و تقاضاي ذي. گردد

گذاریها و هرگونه خدمات مالی جدید، باید با ارائه گزارشهایی مؤثر در مورد جزئیات سرمایه
همین منظور  به. اند یا خیرمشخص کنند که آیا مطابق با اصول اسالم و قوانین اخالقی عمل کرده

چنین فعالیتهایی باید توسط هیأت نظارت بر شریعت تأیید شود؛ چرا که این کار روشی براي 
  .مشروعیت بخشیدن به محصوالت و خدمات جدید در بانکهاي اسالمی بر اساس اصول اسالم است

الحسنه جزء الحسنه، از آنجا که زکات، صدقه و قرضزکات، صدقه و قرض -بعد چهارم
رود، توجه بانک به این بعد موجب کاهش شکاف بین طبقات اي بنیادي اسالم به شمار میارزشه
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به طور کلی، زکات و صدقه به عنوان دو ابزار براي کاهش فقر ). 2001، 1لوئیس(شود اجتماعی می
و که این دو مفهوم معنوي از جمله مسئولیتهاي اجتماعی  و نابرابري در اسالم مورد توجه قرار گرفته

زکات و صدقه موجب باز توزیع درامد و ثروت، ترویج محبت، . اخالقی بانکهاي اسالمی است
شود به طوري که براي هر مسلمان، استانداردهاي همکاري و هماهنگی بین افراد  جامعه می

همان طور که در اصول بانکداري ). 1997، 2والیمت(گردد اي از زندگی تضمین میعادالنه
.  منع شده است، پرداخت زکات براي بانکهاي اسالمی الزامی شده است) ربا(ت بهره اسالمی دریاف

هر مالی از اموال خود را به رسم ربا داده اید ": کندقرآن کریم  بارها به این دو اصلِ مهم اشاره می
ات گیرد، ولی هر مالی را که به عنوان زکتا در میان اموال مردم افزون شود، نزد خدا فزونی نمی

طلبید، اموالتان دوچندان پرداخته اید و خواهان تقرب به درگاه خداوند هستید و پاداش او را می
  ).39/روم("یابدفزونی می

مد از هر راهی مجاز نیست، خرج کردن مال نیز در هر اگونه که کسب دردر دین اسالم همان
هاي مورد تأیید اسالم براي صرف مال، صدقه دادن آن در  یکی از نیکوترین راه .نیست جایزراهی 

دانستند که خداوند فقط توبه را آیا نمی"از سوره بقره بیان شده است که  104در آیه . راه خداست
  ".گیرد که خداوند توبه پذیر و مهربان استپذیرد و صدقات را میاز بندگانش می

سن است که در مقابل قرض ربوي قرار داردالحسنه نیز ترکیب قرض ی از قرض و صفت ح .
کیست "است از سوره حدید آمده  11در آیه . داند خداوند در قرآن، خودش را طرف قرض می

براى وى دوچندان گرداند و او را پاداشى ) اش را نتیجه(آن کس که به خدا وامى نیکو دهد تا 
  . "خوش باشد

 منابع انسانی، با توجه به اخالق اسالمی در کسب و کار، کارکنان بزرگترین دارایی ـ بعد پنجم
در واقع مسئولیت کارفرمایان است که از . بانکها هستند که رفاه آنها باید مورد توجه قرار گیرد

به نیروي انسانی تحت .) دهندنه کمتر و نه بیشتر از آنچه انجام می(پرداخت دستمزد عادالنه 
خدام خود مطمئن باشند و به آنها فرصت دهند تا به تعهدات معنوي خود عمل کنند؛ زیرا ایجاد است

چنین براي بهبود وضعیت بانک اسالمی و موفق بودن هم. فرصتهاي برابر در اسالم تأکید شده است
. استآن در بازار رقابتی، لزوم ایجاد هماهنگی بین نام و اعتبار بانک با رفتار کارکنان ضروري 
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براي این منظور، توجه به توانایی کارکنان و آموزش اصول بانکداري اسالمی به آنها از جمله موارد 
افشاي ایفاي مسئولیتهاي اجتماعی در برابر کارکنان از . مهم براي رسیدن به چنین موفقیتی است

م به آنها در جمله ارزشمداري، سیاست فرصتهاي برابر، رفاه و آموزشِ موارد پولی و اصول اسال
  ).2013درمدي، (گزارش ساالنه بانکهاي اسالمی ضروري است 

. بستانکاران، این بعد به سیاست بدهی و فعالیتهاي استقراض بانک اشاره دارد ـ بعد ششم
گذاري توانایی بانکها در مشخص ساختن سیاستهاي مالی مناسب به منظور ایجاد فرصتهاي سرمایه

انتخاب سیاست بدهی یا ساختار سرمایه از . آیدشمار میشرفت آنها بهاز عوامل اصلی رشد و پی
عربصالحی و همکاران، ( گذاردرود و بر عملکرد آنها تأثیر میتصمیمات مهم بانکها به شمار می

1390 . (  
جامعه، به سبب اینکه طبق اصول شریعت، بانکها در برابر جامعه مسئولیت دارند، ـ  بعد هفتم
رکت در فعالیتهاي اجتماعی بپردازند؛ براي مثال، بانک باید بخشی از منابع خود را باید به مشا

تواند تأثیر توجه به این بعد می. کند... صرف تسهیالت آموزشی، فرهنگی، بهداشت، سالمت و
  .مهمی بر عملکرد بانک داشته باشد

ه مهم از مسئولیت پذیري زیست محیطی به عنوان یک جنبمسئولیت ،محیط زیستـ  بعد هشتم
در اسالم از آسیب رساندن به فرد، جامعه یا . اجتماعی، شرط الزم براي بقا و موفقیت بانک است

رود تا به تأمین مالی فعالیتهایی بنابراین از بانکهاي اسالمی انتظار نمی. محیط زیست، نهی شده است
اي را در ي اسالمی باید بودجهبه عالوه، بانکها. گرددبپردازند که موجب تخریب محیط زیست می

بانکهاي اسالمی به محیط  اگرچه آسیب رساندن فعالیت. جهت حفظ محیط زیست اختصاص دهند
مشتریان این بانکها نیاز دارند تا اطمینان یابند که  ،رسدزیست، آن هم به طور مستقیم بعید به نظر می
  ).2013ي، درمد(کند فعالیت بانکها به رفاه جامعه آسیب وارد نمی

طبق این بعد، باید هیأتی با هدف نظارت بر  ،بررسیهاي هیأت نظارت بر شریعت ـ بعد نهم
اطمینان یافتن از مطابقت عملکرد بانک با اصول شریعت به منظور شریعت در بانکهاي اسالمی 

اي است که توسط مدیر هیأت ناظر شامل علماي برجسته). 2007حنیفا و حدیب، (شود تشکیل 
و داراي صالحیت و قدرت قانونی در مورد تصویب یا رد  ،اما آنها مستقل. شوندبانک استخدام می

هرگونه پیشنهاد ارائه شده توسط مدیر بانک بر اساس قوانین اسالم هستند به طوري که همراه با 
ا گزارش ساالنه بانک اسالمی، هیأت ناظر هم گزارشی از تطبیق یا عدم تطبیق تمام معامالت ب
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علل عدم درباره در مواردي که مطابقت وجود ندارد، باید اطالعاتی . دکنقوانین شریعت ارائه می
  .دشوتطابق و اقدامات الزم در جهت اصالح آن افشا 

  
  پیشینه پژوهش

هاي حوزه خلیج به بررسی هویت اخالقیِ بانکهاي اسالمی در کشور) 2007(حنیفا و حدیب 
بعد، نشان دادند که بین   هشتحاوي  "چک لیست هویت اخالقی"آنها با طراحی . فارس پرداختند

در بانکهاي اسالمی فاصله زیادي  ، مطلوب آنپذیري اجتماعی و سطحسطح واقعی افشاي مسئولیت
  .هست

می به این نتیجه پذیري اجتماعی در بانکهاي اسالبا مطالعه گزارشگري مسئولیت) 2010( 1حسن
  .رسید که مسئولیت پذیري اجتماعی براي بانکهاي اسالمی اهمیت چندانی ندارد

با تحقیق در مورد روشهاي گزارشگري اجتماعی بانکهاي اسالمی در ) 2012( 2زبیر و همکاران
پذیري اجتماعی در بانکهاي عربستان دریافتند که تفاوت معنی داري بین سطح افشاي مسئولیت

  .ی و متعارف وجود ندارداسالم
در پژوهش خود نشان داد که شکاف بزرگی میان ادعاي نظري بانکهاي ) 2012( 3آلپرهان

این بانکها کمتر، فعالیتهاي . هاي تجربی وجود دارداسالمی در مورد فعالیتهاي اجتماعی آنها و یافته
  .کننداجتماعی را در گزارشهاي مالی یا سایتها افشا می

 پذیري اجتماعی در بانکهاي اسالمی و متعارفبه مقایسه شاخص مسئولیت) 2012(عباسی 
هاي او نشان داد که تفاوت اندکی در سطح و اندازه افشا بین  این دو گروه از بانکها یافته. پرداخت

  . هست
پژوهشهاي بسیاري پذیري اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی آنها، در زمینه ارتباط بین مسئولیت

 اما تحقیقات بسیار کمی، این ارتباط را از دیدگاه اسالم مورد بررسی قرار داده شده است؛انجام 
  : دکرتوان به موارد زیر اشاره در این زمینه می ؛ستا

پذیري دهد که افشاي مناسبی از مسئولیتنشان می) 2012( 4نتایج بررسیهاي موسعید و بوتی
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گونه رابطه معنی شود و هیچکهاي اسالمی انجام نمیساالنه بان ياسالمی در گزارشهاـ  اجتماعی
  .اسالمی در این بانکها نیست ـ پذیري اجتماعیداري بین عملکرد مالی و شاخص افشاي مسئولیت

هاي  هفده بانک اسالمی در کشور مالزي طی با جمع آوري داده) 2012( 1أرشد و همکاران
اسالمی بر عملکرد مالی این بانکها  ـ اعیپذیري اجتمسه سال به بررسی اثر افشاي مسئولیت

این پژوهشگران براي محاسبه متغیر عملکرد مالی از معیارهاي میزان بازده داراییها . پرداختند
)(ROA  و میزان بازده حقوق صاحبان سهام)ROE(2 تحلیلها نشان داد که افشاي . استفاده نمودند

از . فعالیتهاي اجتماعی به طور قابل توجهی، رابطه مثبتی با عملکرد مالی بانکهاي اسالمی دارد
دیدگاه اسالم فعالیتهاي اجتماعی و افشاي آنها، استراتژیهاي تجاري مهمی در ایجاد عملکرد برتر و 

در پایان پژوهشگران تأکید کردند که بانکهاي اسالمی باید . دروپایدار براي سازمانها به شمار می
  .نفعان خود مبذول دارنداي به همه ذيتوجه ویژه

هاي مرتبط با فعالیتهاي اجتماعی بر عملکرد مالی گیري تأثیر هزینهبه اندازه) 2014(تیوهین 
معیارهاي  عنوانبه ROEو  ROAدر این پژوهش، . بانکهاي اسالمی در بنگالدش پرداخت

هاي ایفاي نتایج نشان داد که هزینه .عملکرد مالی براي بانکهاي اسالمی در نظر گرفته شد
  .اثري ندارد مسئولیتهاي اجتماعی بر عملکرد مالی بانکهاي اسالمی هیچ

  
  شناسی پژوهشروش

منظور به . شده استاین پژوهش از نوع کاربردي، و در آن از آمار توصیفی و استنباطی استفاده 
پذیري اجتماعی در نمونه مورد بررسی از جدولهاي آمار توصیفی ارزیابی سطح افشاي مسئولیت

چنین براي آزمون فرضیه پژوهش، روش تحلیل واریانس مورد استفاده قرار هم. استفاده شده است
 گرفته و آزمونهاي پیش فرض، استفاده از الگوي رگرسیونی شامل آزمون نرمال بودن به منظور

سازي اطالعات از نرم افزار إکسل و  براي آماده. استکار برده شده اطمینان از توان اتکاي نتایج به
هاي با توجه به اینکه، داده. مورد استفاده قرار گرفته  است )R )1 براي آزمون فرضیات، نرم افزار

ها از الگوي نتیجه نوع دادهبانکها در نمونه مورد بررسی به تفکیک سال مورد تحلیل قرار گرفت در 
آوري اطالعات از روش منظور جمعچنین در بخش ادبیات پژوهش بههم. کندمقطعی پیروي می
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اسالمی  ـ پذیري اجتماعیآوري اطالعات براي تعیین شاخص مسئولیتمنظور جمعاي و به کتابخانه
  . است شدهالمللی به کار گرفته بانکها، چک لیست استاندارد بین

  
  پژوهش فرضیه

با توجه به مبانی نظري ذکر شده و مرور پیشینه پژوهش، فرضیه پژوهش به شرح زیر تدوین 
  :شودمی

اسالمی و عملکرد مالی در  ـ پذیري اجتماعیداري بین شاخص افشاي مسئولیترابطه معنی "
   ".بانکهاي ایران وجود دارد

  
  متغیرها و چگونگی محاسبه آنها

  متغیر مستقل
عنوان متغیر مستقل اسالمی بانکها، به ـ پذیري اجتماعیمنظور تعیین شاخص افشاي مسئولیتبه 

ه بعد و در مجموع، حاوي  المللی استفاده شدهاز چک لیست استاندارد بین قلم   80است که حاوي نُ
ر غیر این باشد، عدد یک و د ساالنه افشا کرده يچنانچه بانک، این موارد را در گزارشها. است

پذیري اجتماعی ـ سطحِ مطلوب افشاي مسئولیت. گرفتصورت عدد صفر به آنها تعلق خواهد
. آید که در گزارشهاي ساالنه بانکها، تمامی این اقالم افشا شده باشداسالمی، زمانی به دست می

شاخص . الزم به ذکر است که در بخش آمار توصیفی نیز از همین شاخص استفاده شده است
∑= CSRDI  :شودبه صورت زیر محاسبه می CSRDI(1( فشاي مسئولیت پذیري اجتماعیا          1  

  :که در آن
 X    :عدد یک و در صورت عدم افشا عدد صفر  ،اقالم چک لیست است که چنانچه افشا شود

  .شوداختصاص داده می
 n  : تعداد کل اقالم چک لیست است که بانکj   استملزم به افشاي آنها.  

  
 

1 - Corporate Social Responsibility Disclosure Index 
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  متغیر وابسته
است و کار برده شده به ROAعنوان متغیر وابسته، معیار ه به منظور سنجش عملکرد مالی ب

ارزش کل داراییها در ابتداي دوره به (گیري آن، سود خالص بر میانگین کل داراییها براي اندازه
  .شودتقسیم می) ها در پایان دوره تقسیم بر دوعالوه ارزش کل دارایی

   ROA  = β0+β CSRDI  +ℇ  : مدل مربوط به آزمون فرضیه 
  :که در آن

ROA نشاندهنده بازده داراییها در پایان دوره و ،β ضرایب معادله رگرسیون است.  
  

  جامعه و نمونه آماري
و  هاکه گزارش ندبانکهاي دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار گرفتتمام  در این پژوهش،

با توجه به این . سایت بورس اوراق بهادار موجود بود در 91و  90صورتهاي مالی آنها براي دوسال 
  . دهندبانک براي هر یک از این دوسال، نمونه پژوهش را تشکیل می 17شرایط، 

  
  هاي پژوهش و ارزیابی نتایجیافته

  آمار توصیفی
) 1(اصلی از آمار توصیفی در جدول  ها به عنوان دو رکنشاخصهاي مرکزي و پراکندگی داده

شده استفاده  91و  90ارائه شده که براي این کار از میانگین شاخص هر یک از بانکها طی دو سال 
. دست آمده استه درصد ب 26/44برابر با   CSRDIد، میانگین شوطور که مشاهده میهمان. است

 ـ  پذیري اجتماعیمطلوبی از مسئولیت د که بانکها در ایران سطحکرتوان استنباط بنابراین می
سطح مطلوب شاخص مورد بررسی برابر (اسالمی را نسبت به میزان مورد انتظار در سطح بین الملل 

ساالنه خود افشا  هايدر گزارش) .کار برده شده استه، یعنی مجموع اقالم در چک لیست ب80با 
بانکداري بدون ربا در ایران با استانداردهاي  توان به عدم تطبیق قانوننند که این امر را میکنمی
  .المللیِ مصوب براي بانکهاي اسالمی نسبت دادبین
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  91و  90پذیري اجتماعی براي هر دو سال شاخصهاي مرکزي و پراکندگی مسئولیت  :1جدول 

CSRDI شرح 

 حداقل 30

 چارك اول 06/39

 میانه 75/43

 میانگین 26/44

 چارك سوم 69/49

 حداکثر 5/75

 واریانس 21/48
  

دهد که اسالمی نشان می ـ پذیري اجتماعیاي براي شاخص مسئولیتچنین نمودار جعبههم
کنند که مؤید عدم افشاي سطح مطلوبی از اقالم چک لیست را افشا می %50از بانکها کمتر از  75%

توان نتیجه گرفت که لذا میاسالمی در بانکهاي ایران است؛ ـ  پذیري اجتماعیشاخص مسئولیت
اسالمی را در گزارشهاي ساالنه خود به نحو ـ  پذیري اجتماعیبانکها در ایران، ایفاي مسئولیت

  .مطلوب افشا نمی کنند

  
 CSRDIاي براي  نمودار جعبه :1نمودار 
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  آمار استنباطی
  هابررسی فرض نرمال بودن داده

 %5داري در سطح معنی 1ویلکـ  آزمون آماري شاپیروها با استفاده از فرض نرمال بودن داده
 95باشد با اطمینان  درصد بیشتر 5چنانچه مقدار احتمال مربوط به آزمون از . بررسی شده است

پس از اجراي این آزمون، فرض نرمال بودن برقرار نشد؛ . شودها تأیید میدرصد نرمال بودن داده
) 2(گونه که در جدول همان. است) 2(مون مطابق جدول لذا با اعمال تبدیل لگاریتم، نتایج آز

  .شودها پذیرفته میداري، فرضیه نرمال بودن لگاریتم دادهشود با توجه به سطح معنیمالحظه می
  ویلک ـ نتایج آزمون نرمالیتی شاپیرو: 2جدول 

 سال مالی
 ROAلگاریتم 

91  90  
 میانگین  55/0  61/0

  واریانس 11/1  66/0
 آماره  94/0  96/0

 سطح معنی داري  36/0  55/0

  
. دهدنشان می  CSRDIو  ROAضریب همبستگی پیرسون را بین دو متغیر  اندازه) 3(جدول 

بیانگر رابطه خطی ضعیفی بین این دو  1/0شود مقدار ضریب همبستگی همان طور که مالحظه می
  .متغیر است

 CSRDIو  ROAضرایب همبستگی و تعیین دو متغیر : 3جدول 

  
رگرسیون خطی ساده استفاده شده است  الگويرابطه بین این دو متغیر از  الگوسازيبه منظور 

     . ده استشارائه ) 4(ورد شده و نتایج تحلیل واریانس در جدول اکه ضرایب رگرسیونی بر

 
1 - Shapiro - Wilk 

 سال مالی  ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده

05/0-  02/0  13/0  90  
04/0-  03/0  17/0  91  
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این نتیجه . درصد است 5داري براي متغیرها بیش از شود، سطح معنیونه که مالحظه میگهمان
. شودپذیرفته می "صفر بودن ضرایب متغیرها"حاکی است که فرض صفر در تحلیل واریانس یعنی 

  . برقرار نیست  CSRDIو  ROAداري بین دو متغیر  بنابراین رابطه خطی معنی
  

  نتایج تحلیل واریانس : 4 جدول
 متغیرها ضرایب متغیرها t آماره سطح معنی داري Fآماره 

 سال مالی  90 91 90 91 90 91 90  91

428/0 27/0 
 عرض از مبدأ -22/0 -41/0 -15/0 -26/0 88/0 79/0

52/0 61/0 66/0 52/0 02/0 02/0 CSRDI 

  
داري بین شاخص افشاي  رابطه معنی"یعنی  ؛پذیرفت توانبدین ترتیب فرضیه پژوهش را نمی

چنین با نظر هم ".اسالمی و عملکرد مالی در بانکهاي ایران وجود ندارد ـ پذیري اجتماعیمسئولیت
درصد و در  2،  1390آمده است در سال ) 3(ضرایب تعیین محاسبه شده که در جدول اندازه به 

  .شودوابسته توسط متغیر مستقل بیان می از تغییرپذیري متغیردرصد  3، 1391سال 
  

  بحث و نتیجه گیري
از . اسالم، مالحظات و قوانین رفتاري کاملی براي تمام ابعاد زندگی انسان فراهم آورده است

پذیري اجتماعی در ذات حقیقی اسالم مقدس، و نسبت به آن تأکید شده این رو مفهوم مسئولیت
هایی گذاري در پروژهمی، بانکها و مؤسسات مالی به سرمایهطبق این مفهوم در فلسفه اسال. است

. شوند که هم از لحاظ تجاري سودمندي و هم در جهت رفع نیازهاي جوامع بزرگتر باشدتشویق می
گذاري و معامالت هاي سرمایهدرواقع سامانه بانکداري اسالمی باید در مورد انتخاب نوع پروژه

پذیري اجتماعی، قویترین و مسئولیت. سودآوري آن توجه نکند خود محتاط باشد و صرفا به بعد
بحرانیترین بخش در سامانه بانکداري اسالمی است و ایفاي مسئولیتهاي اجتماعی به جاي اینکه تنها 

بنابراین . گیرددر جهت منافع بانک یا به دلیل الزامات قانونی باشد به منظور رفاه اجتماعی انجام می
رود دف اسالم در مورد ارتقاي رفاه اجتماعی از نهادهاي مالی اسالمی انتظار میبه منظور تحقق ه

  . پذیر باشند و به صورت آگاهانه اقدام کنندنفعان خود مسئولیتکه نسبت به همه ذي
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پذیري اجتماعی عالوه بر مسئولیتهاي اقتصادي، تعهدات رویکرد سیاسی نسبت به مسئولیت
البته تعهد نسبت به ایفاي . شماردا براي نهادهاي مالی اسالمی مهم میقانونی، اخالقی و اسالمی ر

نتایج . فعالیتها و مسئولیتهاي اجتماعی براي نهادهاي مالی اسالمی، اختیاري در نظر گرفته شده است
مطالعات اخیر در روشهاي بانکداري اسالمی حاکی است که سود و کارایی اقتصادي از مهمترین 

هاي مالی اسالمی، و آنها نسبت به مواردي که در اسالم مورد تأکید قرار گرفته هاي نهادانگیزه
از سوي دیگر مطابق با . گیرنداست از جمله عدالت و رفاه اجتماعی، بیشتر مورد توجه قرار می

سیاسی، شرکتها همواره در تالش هستند تا نشان دهند مطابق با  ـ نظریه مشروعیت و پارادایم اقتصاد
کنند تا بدین طریق شهرت و اعتبار مناسبی به دست آورند و از ات و توقعات جامعه عمل میانتظار

چنین بانکهاي اسالمی براي اثبات ادعاي خود نسبت به هم. عملکرد خوبی نیز  برخوردار باشند
د اسالمی خو ـ ها و اصول اسالم، باید به مسئولیتهاي اجتماعیایفاي فعالیتهایشان مطابق با آموزه

شود که این این اقدامات موجب می. پایبند باشند و افشائیات مناسبی را در این زمینه انجام دهند
نهادهاي مالی نزد جامعه از مشروعیت و مقبولیت مطلوبی برخوردار گردند و به تبع آن عملکرد 

  .مالی آنها با مراجعه بیشتر افراد به این نهادهاي مالی بهبود یابد
د اسالمی و ارتباط آن با عملکر ـ پذیري اجتماعیارزیابی سطح افشاي مسئولیت در این مقاله به

داري بین سطح  به دلیل اینکه طبق بررسیهاي آماري رابطه معنی. مالی بانکها در ایران پرداختیم
شود اسالمی بانکها و عملکرد مالی آنها مشاهده نشد، استنباط می ـ پذیري اجتماعیافشاي مسئولیت

 هاياسالمی در گزارشـ  پذیري اجتماعیاطالعات کافی و مناسبی در خصوص ایفاي مسئولیتکه 
گونه موارد براي د در صورتی که طبق اصول اسالم، افشاي اینشوساالنه بانکهاي ایرانی افشا نمی

با نتایج  ،البته نتیجه. اثبات عملکرد اسالمی بانکها ضروري و الزم تشخیص داده شده است
در این پژوهش، . هماهنگ است) 2014(و تیوهین ) 2012(از جمله موسعید و بوتی ایی پژوهشه
دلیل عدم تطابق قانون بانکداري بدون ربا در ایران با قوانین تواند به سطح مطلوبی از افشا مینبودن 

 هاگزارش که با افشاي این موارد درکنندمدیران بانکها باید توجه . المللی بانکداري اسالمی باشدبین
اند بلکه مهمتر از آن نفعان جامه عمل پوشاندهنه تنها به وظیفه پاسخگویی خود در برابر جامعه و ذي

و چنانچه ادعاي عملکردي مطابق با  ،به ایفاي مسئولیت پاسخگویی در برابر خداوند متعال پرداخته
  :فرمایندداوند در قرآن کریم میخ. انداند در عمل نیز آن را به اثبات رساندهاصول شریعت را داشته

دهید؟ شما پایداري در آن را انجام نمی گویید کهاي کسانی که ایمان آوردید چرا چیزي می"
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نزد خداوند سخت . گریزیدآیید و یا از صحنه کارزار میدهید ولی به میدان نمیوعده میرا جهاد 
   .)2و  3/ الصف(  "دهیدمورد خشم است چیزي بگویید که انجام نمی

  
  پیشنهادها

توان پیشنهادهایی را در دوطیف پیشنهادهاي اجرایی و پیشنهادهایی براي با توجه به نتایج، می
  :دکرارائه پژوهشهاي آینده 

    پیشنهادهاي اجرایی
تواند در وهله نخست مورد استفاده بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نتایج این تحقیق می

اسالمی را  ـ پذیري اجتماعیا در ایران، سطح مناسبی از مسئولیتهاینکه بانک با توجه به. قرار گیرد
نند، بانک مرکزي باید به تدوین الزاماتی مناسب در جهت کساالنه خود افشا نمی هايدر گزارش

از طرفی مدیران بانکها بهتر . تطبیق قانون بانکداري بدون ربا با قوانین بانکداري اسالمی بپردازد
چنین ضروري است هم. بیري را براي آموزش اصول و قواعد شریعت به کارکنان بیندیشنداست تدا

 ،توسط کارکنان نظارت کارهاد تا به طور دقیق بر شوکه هیأت نظارت بر شریعت در بانکها تشکیل 
  .است منطبقد که عملکرد بانک همواره با اصول شریعت شوو اطمینان حاصل 

عنوان استفاده کننده نتایج این پژوهش معرفی ه تواند بنیز می سازمان بورس و اوراق بهادار
اسالمی را  ـ پذیري اجتماعیتواند افشاي ابعاد مختلف چک لیست مسئولیتاین سازمان می. گردد

براي بانکها و مؤسسات مالی به صورت الزام قانونی درآورد و این موارد را در تعیین شاخص 
در . مد نظر قرار دهد) .کندراي شرکتهاي عضو بورس تعیین میکه این سازمان ب(کیفیت افشا 

و سودمندي در تصمیم را براي آنها به شود مینفعان نهایت، این امر موجب بهبود پاسخگویی به ذي
  .همراه دارد

  پیشنهادهایی براي پژوهشهاي آینده 
بهتر است در  لذا ؛موضوع این پژوهش، تحقیقات داخلی چندانی صورت نگرفته استمورد در 

اسالمی بانکها با اعمال تعدیل و تغییر در برخی از  ـ پذیري اجتماعیتعیین سطح افشاي مسئولیت
فراهم آورده  پژوهشهاي آینده المللی بر اساس قوانین داخلی کشور، زمینه ابعاد چک لیست بین

اسالمی  ـ تماعیپذیري اجاز سوي دیگر با تهیه چک لیست و مقایسه شاخص افشاي مسئولیت. شود
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توان ارتباط بین این دو متغیر را در سالهاي متمادي به میجدا با عملکرد مالی براي هر بانک به طور 
  .طور دقیقتري بررسی کرد

  
  یادداشت

ها ست که براي اولین بار یک زبان برنامه نویسی و محیط نرم افزاري براي محاسبات آماري و تحلیل داده Rـ  1
هاي آن با افزودن قابلیت يهاي مهم این نرم افزار، ارتقایکی از ویژگی. پیاده سازي شده است 1993در سال 
  .هاي ایجاد شده توسط کاربران استبسته

  
  فارسی  منابع

هاي هاي بدهی و عملکرد شرکتبررسی ارتباط بین سیاست). 1390. (و رامتین، م. ،  فرهمند، ش.عربصالحی، م
  .10ش  .سال سوم .فصلنامه علمی پژوهشی حسابداري مالی. وراق بهادار تهرانپذیرفته شده در بورس ا
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