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 چکیده

و خدمات  ینترنتیرابطه خدمات ا یهدف پژوهش حاضر بررس

اقتصاد  زیبازسادوم  یس از جنگ جهانپ .باشدیسبز م یبانکدار

 عتریبا هدف بهبود سر یو ارتقاء رشد اقتصاد دهید بیآس یها

در آن مقطع منابع  .افتیروز افزون  تیاهم یرفاه یهاشاخص

به  زین ستیز طیبه صورت نامحدود و مح دیو عوامل تول یعیطب

رشد شتابان  یهابرنامه هیتغذ یبرا ریناپذ انیپا یعنوان مخزن

بعد  یداده در دهه ها یاما تحوالت رو .شد یفرض م یتصاداق

نرخ بهره  انیتناسب م جادیو ا یعیطب یهاهیضرورت توجه به سرما

و بازگشت آن با استقبال  میبا سرعت ترم ستیز طیاز مح یبردار

اقتصاد  ایاقتصاد سبز  رینظ یمیمفاه جهیدر نت .روبرو شد ییباال

 یسبز در دهه ها ینکداررشد سبز و با ؛ستیز طیدوستدار مح

و  یامنطقه یهامطرح و مورد توجه کشور ها و سازمان ریاخ

 رینظ یمیمفاه یمقاله پس از معرف نیدر ا .قرار گرفت یالمللنیب

 سبز پرداخته  یبانکدار دیبه موضوع جد داریاقتصاد سبز و توسعه پا

 

Abstract 
The purpose of this study is to investigate the 

relationship between Internet services and green 

banking services. After World War II, the 

reconstruction of damaged economies and the 

promotion of economic growth with the aim of faster 

improvement of welfare indicators became increasingly 

important.  At that time, natural resources and factors of 

production were considered unlimited and the 

environment was considered as an inexhaustible 

reservoir to feed the programs of rapid economic 

growth. However, the developments that took place in 

the following decades, the need to pay attention to 

natural resources and create a balance between the rate 

of exploitation of the environment and the speed of its 

restoration and return were highly welcomed.As a 

result of concepts such as green economy or 

environmentally friendly economy; Green growth and 

green banking have come to the fore in recent decades 

and have attracted the attention of countries and 

regional and international organizations. In this article, 

after introducing concepts such as green economy and 

sustainable development, the new issue of green 

banking is discussed. 
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 بررسی نقش بانکداری سبز بر خدمات اینترنتی سارا اطمینانی:

 مقدمه

جامعه و  ینبوده و مشارکت تمام ستیز طیکارشناسان مح فیو توسعه منحصر به وظا یطیمح ستیامروزه با توجه به مسائل ز 
را  استگذارانیو س شمندانیکه اند افتهی شیآنچنان افزا نیدر کره زم یطیمح ستیمشکالت ز .کند یمهم طلب م نیمتخصصان را در ا

بر ضرورت  دییو تا رویودوژانیدر ر 1110در سال  نیکنفرانس زم یبعد از برگزار .حل آن ها نموده است یبرا یشیاند چاره از ریناگز
 تیاهم باشد ینم ریتوسعه امکان پذ ستیز طیموضوع که بدون حفظ سالمت مح نیا ،داریبه توسعه پا یابیدر جهت دست عیاقدامات سر

متوسط  نیآرام در دو دهه گذشته از باالتر انوسیو حوزه اق ییایآس یکشورها ،آمارهابر اساس  .(1911)بخشی و فالحتی،افتی یاریبس
آنها  یزندگ یو استانداردها یینفر از چرخه فقر رها اردیلیم میاز ن شیآن ب جهیکه در نت ،در جهان برخوردار بوده اند ینرخ رشد اقتصاد

 لیتحم ستیز طیبه مح زین یگزاف یهانهیهز ،منطقه نیا یاجتماع -یاقتصاد هاما به موازات توسع ؛ اند افتهیبهبود  یبه طور ملموس
 بیو تخر هیتخل شیبه افزا جهیمصرف منابع و در نت شیموجب افزا ینینرخ شهرنش شیهمراه با افزا یرشد شتابان صنعت .شده است

 تیفیک هیبلندمدت در سا گریرو کاهش فقر و اهداف د نیاز ا .منجر شده است ستیز طیو انتشار پسماندها در مح یعیطب هایهسرمای
رشد سبز و  رینظ یکاربرد میارتباط مفاه نیدر ا .شودیم ریپذامکان یطیمح ستیالزامات ز تیهمراه با رعا یبهتر رشد اقتصاد

به  داریاقتصاد سبز و توسعه پا رینظ یمیمفاه یمقاله پس از معرف نیدر ا. مورد توجه قرار گرفته است شیاز پ شیب زیسبز ن یبانکدار
ناخالص  دیحساب خدمات در محاسبه تول یاز سرفصلها یکیبه عنوان ) ینترنتیسبز و رابطه آن با خدمات ا یبانکدار دیجدموضوع 

  .(1916)جعفری قدوسی وکاظمی،شودیپرداخته م (درآمد وهیبه ش یداخل
خشک  ،جنگل ها و مراتع سبز ینابود ندیناخوشا . روندشده است لیاز دغدغه ها تبد یکیبه  رانیا یطیمح ستیز یامروزه چالش ها 

و  شیفرسا ،یاگلخانه یگازها دیتول ،شهرهاهوا در کالن یآلودگ ،ینیرزمیز یآب ها ریکاهش چشمگ ،ها اچهیشدن رودخانه ها و در
 نیاز ا یهمم یهاو معضل پسماندها بخش ییمواد غذا یکیژنت یدستکار ،یجانور یهاو انواع گونه یستیکاهش تنوع ز ،خاک بیتخر
 یخداداد ینعمت ها نیزننده به ا بیآس یها هیو ممانعت از رو ستیز طیاست محافظت از مح یهیبد .در کشور است عتیطب یتراژد

 ستیز طیاز مح انتیو ص ایدر اح گرید ینهادها ریدر کنار سا یامروزه در جهان نظام بانکدار .جانبه استهمه تیتوجه و حما ازمندین
 کیبه عنوان نه  یدر جهان از نظام بانک ستیز طیدوستدار مح یگذار نده است و توقع و انتظار گروه هاو نقش اثر تیمسئول یدارا

 .(1911)قلیچ،  است افتهیظهور  یاجتماع یاجبار فهیوظ کیاقدام داوطلبانه بلکه به عنوان 
که به  یو خواسته ها ازیهرن .ستندین انکنانشسهامداران و کار انیآنها تنها مشتر نفعانیاند که ذها متوجه شدهبانکچند دهه است که 

 دیبا بیترت نیبه آن توجه داشت بد دیبا نیبنابرا .اثرات خاص خود را دارد ستیز طیآن هستند بر جامعه و مح ییدنبال پاسخگو
 ،انیخواست مشتر ،در اثر فشار رقابت یمسائل اخالق گرید یاز سو .توسعه داد یبانک تیرا در عرصه فعال یتیریو مد یفکر یهاتیظرف

 .تر شده اندریپذ تیحساس و مسئول ،قیخود دق رامونیبانک ها امروزه نسبت به مسائل پ .است افتهی شیدولت افزا یجامعه و فشارها
 یمبنا .شده است یرقابت تیمز کیبه  لیکره تبد ستیبنگاه ها نسبت به مردم و ز یعاجتما تیموضوع مسئول ،امروز یرقابت یایدر دن

 یکی .بنگاه هاست به عنوان مصرف کننده کاال و خدمات  یمثبت بر افکار عموم ریمتعهد و لذا تاث یدر ساخت برندها ،رقابت تیمز نیا
 ستینسبت به مسائل ز یروز افزون افکار عموم تیحساس بهه با توجه سبز است ک یبحث بانکدار یاجتماع تیاز ابعاد مهم مسئول

 .( 1911حبیبی، )موثر باشد شتریو لذا سود ب یدر جذب مشتر یرقابت تیبه عنوان مز تواندیم ،یطیمح
 

 ینظر اتیبر ادب یمرور

 سبز یبانکدار
 تیکه چنانچه به اولو یاز بانکدار نینو ای وهیش .است یبدون کاغذ بدون سوخت و بدون اتالف وقت و انرژ یسبز بانکدار یبانکدار

 داریسبز و توسعه پا یدرواقع بانکدار .در کشور شود داریساز توسعه پا نهیتواند زم یم ؛گردد لیتبد یمصرف کنندگان خدمات بانک یاصل
ها و در سراسر جهان بانک  (.1916)دادفر وهمکاران، مفهوم است یب یگریبدون د یکیهستند که  نیجع گریکدیبا  یابه گونه

نقش  توانندیهم م یها و موسسات مالبانک .نگران هستند ستیز طیبر مح ریها در مورد تاثارگان ریهمچون سا زین یموسسات مال
 . (1911فرهادیان،)پرخیده و داشته باشند نیزم ارهیبهتر در س یزندگ یبرا یاکنندهنییتع

 د.باش یما م نیزم ییفضا نهیسفی  ندهیآ یداریتفکر فقط با تصور پا یراه فعال و هوشمندانه  کی ،مفهوم کی وانسبز به عن یبانکدار
 چند محدوده ،اصطالح کیبه عنوان ،  "سبز یبانکدار" :کرد ینامگذار نگونهیما را ا نیزم ،فولرباکمینستر چاردیر ی،محقق علم طراح

هستند و چگونه  ستیز طیها چگونه دوستدار محکند که بانک یاشاره م وضوعم نیبه ا یاما به طور کل ،دهدیمختلف را پوشش م ی



             1911 زمستان، 6، شماره 1های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 ی،اتیعمل یها شرفتیکردن پ بیترک یسبز به معنا یبانکدار .(2012 ساووشوند ) یو سبز متعهد م یاخالق یها استیبه انجام س
 (.2011بیسوازباشد) یم یارباب رجوع در حرفه بانکدار رییدر حال تغ یهاو عادت یفناور

است که کمتر از  ییها ستمیو س کیالکترون یبانکدار یبر رو زیاز هر چ شیب هیتصور اول دیشود شا یسبز م یصحبت از بانکدار یوقت
که در بانک ها مورد استفاده قرار  یدیجد یها ستمیکه س ردیگیموضوعات را دربرم نیهم ،از بحث یکه قطعاً بخش ،کاغذ استفاده کنند

 یت آنکه بانکدارنخس .است یاز دو بعد قابل بررس ییصرفه جو نیا .شودیم ستیز طیمنجر به حفاظت از مح یعیبه طور طب ردیگ یم
بانک  فهیوظ یول شودیشامل م زیرا ن ستیز طیرشد در جهت حفظ مح ،گرید یاز سو شودیسبب کاهش مصرف کاغذ م یکیالکترون

 هیشامل سرما یخروج یکسریو  یشامل منابع مال یورود یسر کیکه  میبدان یااگر بانک را مجموعه .ستین یفقط ارائه خدمات بانک
تحت عنوان  شتریکه ب ینه فقط در بخش ورود ؛شود فیدر هر دو بعد تعر دیسبز با یبانکدار نیبنابرا .ها و وام ها داشته باشد یگذار

 .(1911)پرخیده و فرهادیان، شود یشناخته م یخدمات بانک

 سبز یبانکدار یکردهایرو
و کاهش دهنده  ستیز طیدوستدار مح یها تیکننده فعال تیتقو یبانکدار"به عنوان  توانیسبز را م یکه اشاره شد بانکدار همانطور

که در ادامه ارائه  شودیاستنباط م فیتعر نیاز ا یمتعدد یکرد. برداشت ها فیتعر "یبانکدار یهاتیکربن حاصل از فعال یردپا
 یدر وجه نخست بانکدار  شود؛یم یاصل کردیدو رو رندهیسبز در برگ یاز بانکدار رهایها و تفسبرداشت یکل یدسته بند کیدر .شودیم

 دیبانک ها با یعنی ؛کندیتمرکز م ستیز طیدوستدار مح یها وهیبه ش یبانک نیب اتیها و عملبانک یداخل یانتقال عملکردها یسبز رو
انتشار کربن از  یساز نهیبه منظور کم گرید یو ابزارها ارهایو مع ونیاتوماس دشونده،یتجد یها یانرژ یریمناسب به کارگ یها وهیش

. به رندیپذ یم یطیمح ستیز یها تیرا با توجه به مسئول یمال نیتام یندهایها فرابانک ،در وجه دوم .رندیرا بپذ یبانکدار یهاتیفعال
 شیدر نظر گرفته و از افزا ییوزن باال یمال نیتام یهامیتصم جادیاز ا شیها پ وژهپر یطیمح ستیمخاطرات ز یکه برا یمعن نیا

 (.1916ند)جعفری قدوسی وکاظمی،کن یمی مال نیو آنها را تام یبانیسبز پشت یسهم پروژه ها

 سبز یخدمات و محصوالت بانکدار
واجد  نکهیا یبرا یمال یها فراوردهعرضه می شود. سبز  یبانکدار یابتکار یحال حاضر در سراسر جهان خدمات و فراورده ها در

 زهیعامل انگ کیخود  یبانک یها تیفعال میمستق ریغ یها نهیکاهش هز یبرا دیسبز شوند با یخدمات و محصوالت بانکدار طیشرا
نسبت  یقیعم یابیارز ،سبز یبانکدار یاستفاده از فراورده ها قیاز طر دیهم با یمشتر ،نبه دنبال آ .قرار دهند انیمشتر اریدر اخت یقو

 (.1916)جعفری قدوسی وکاظمی،کند دایپ یطیمح ستیبه منافع ز
 یبانکدار -2خرد  یبانکدار -1: که عبارت است از شوندیم میمجموعه تقس ریسبز به چهار ز یو بانک یو محصوالت مال خدمات

 .مهبی -1 و هیسرما تیریمد -9ی گذار هیسرما یو بانکدار یشرکت
 داریپا یها تیدار فعالکه عهده ییبانکها انیمشتر یمجموعه خود را داشته که به منافع مال ریز یها تیفعال یچهار گروه اصل نیا

 (.1916قدوسی وکاظمی،)جعفری شده اند ستیز طیسازگار با مح

 کیخدمات الکترون
 کیکاربر با  کی لهیکنند که به وس یم فیا عملکرد تعریهرگونه خدمت "را به عنوان  کی( خدمات الکترون2002 همکاران)و  منگ

استاندارد خدمات و پروتکل ارتباطات استاندارد قابل  یارهایمع قیاز طر نترنتیشده و در سراسر ا یزیرکسب و کار به صورت برنامه
 .(2002 همکاران،و نگ) م"دسترس است

کنند که به  یم فیتعر یاطالعات یها ستمیوابسته به س ینرم افزار تعامل کیرا به عنوان  کیخدمات الکترون (2001همکاران )و تریرو
 (.2001همکاران،و تریرو) شود یارائه م نترنتیا لهیوس

 یو مبتن رکند و آن را به عنوان خدمات محتوا محو یمطرح م کیرا در مورد خدمات الکترون یگسترده ا هینظر کی (2009)نیلوران و ل
با هدف  یها یمربوط و تکنولوژ یسازمان یاز مشتر تیحما یندهایشده و با فرآ جادیکاربر ا لهیکه به وس ؛کنند یم فیتعر نترنتیبر ا
 (2009 ،نیلوران ول ) شده است نیکنندگان خدمات عج نیرابطه تام تیتقو

کاالها و خدمات را  لیو موثر و تحو اکار دیخر تیوب سا کیکه  حدیرا به عنوان  کیخدمات الکترون تیفیکش و همکاران زیتهامل
چگونه  انیدرک کنند که مشتر دیخدمات برابر با حضور در وب با تیفیارائه ک یسازمان ها برا رانیمد .اندکرده فیکند تعر یم لیتسه

 (.2005 ،گرانیپاراسورامان و د )کنند یم یابیرا برداشت و ارز نیخدمات آنال
 دارانیخر یه تنها انتظارات باالن یکیرا به همراه دارد و وجود اعتماد در مبادالت الکترون انیمشتر عتمادا ،نیخدمات آنال تیفیک شیافزا



 بررسی نقش بانکداری سبز بر خدمات اینترنتی سارا اطمینانی:

متقابل در  یهایو وابستگ (2009 ئولوپا ) شده کدر سکیر ،نانیعدم اطم نیکند و همچن یرا برآورده م تبخشیاز انجام مبادالت رضا
 .(11۹5 ،اناوز) اسکور و  آوردیانجام مبادالت موفق فراهم م یرا برا یانتظاراتکند و  یبرطرف م زیرا ن ینترنتیمبادالت ا شتریب

 ایسبز در دن یبانکدارتجربه 

  یول کونیلیس بانک
 یبانک در تنوع خدمات مال نیترعنوان خالقو به یتجار یبانکدار نهیدر زم یقو یگروه مال یمستقر بوده و دارا ایفرنیبانک در کالاین 

 ،یتجار یکارمند بانکدار 2211از  شیبوده و با ب کایدالر آمر اردیلیم 9.1حدود  2016بانک در سال  هیمجموع سرما .است یو بانک
به عنوان ارائه دهنده  یول کونیلیبانک س .کند یم یبانیو هند پشت نیچ سیاز جمله انگل یشعب جهان نیرا در ب یالمللنیو ب یصاصاخت

 فدرال رزرو است .  ستمیو س (FDIC)سپرده  مهیاز شرکت فدرال ب یعضو یخدمات بانکدار
 یبده یاز جمله کارت ها کیالکترون یبانکدار نهیدر زم یجهبه آن اشاره کرد ارائه خدمات قابل تو توانیکه م یاصل یهایژگیاز و

اطالعات پرداخت و با استفاده از هر  قیاز طر یکیالکترون یها لیو پرداخت فا ایپا ،کیالکترون یهاپرداخت ی،کیالکترون شرفتهیپ
 (.1916قدوسی وکاظمی،)جعفری است یحسابدار ستمیس

 رانیسبز در ا یبانکدار
کشور  یهابانک یاز سو نهیزم نیدر ا یتالش ها و مطالعات مختلف ریاخ یهابوده و در سال یدیمفهوم جد ،رانیسبز در ا یبانکدار

در  یکیالکترون یبخش شامل گسترش استفاده از ابزارها ریدر دو ز رانیسبز در ا یدارکبخش از مقاله بان نیدر ا .صورت گرفته است
)جعفری قدوسی شود یم یبررس یبانک التیتسه یاعطا ندیدر فرآ یطیمح ستیالزامات ز تیپرداخت کشور و رعا یهانظام

 (.1916وکاظمی،

 پرداخت کشور یهادر نظام یکیالکترون یگسترش استفاده از ابزارها
و  هانهیکاهش هز، انیبه مشتر یخدمت رسان تیفیارتقاء ک یروش ها نیاز مهمتر کیالکترون یها به بانکدارگسترده بانک کردیرو

 ینه تنها دور نبوده بلکه با کاربرد یالملل نیروند ب نیکشور از ا یخوشبختانه نظام بانک .شود یدر بانکها شناخته م یوربهبود بهره
 یابزارها میرشد تعم ینرخ ها نیاز باالتر یکی یو ارائه خدمات به مشتر یبانک اتیدر انجام عمل نینو یها یورآ گسترده فن

سطح ارائه خدمات و  زیو تنوع ابزارها ن تیفیدر بعد ک .در سطح جهان را به نام خود ثبت کرده است یبانک یها تیدر فعال کیالکترون
از آرمان ها  یکیلحاظ تحقق  نیاز ا و بوده شرویپ یدر سطح کشورها یجهان یبر اساس شاخص ها رانیدر ا یکیالکترون یبانکدار

 نیکسب ا .رسد یبه نظر م یابیقابل دست ی،انخست منطقه گاهیدر خصوص کسب جا یاسالم یساله نظام جمهور 20چشم انداز 
 تیو هدا یبا بسترساز اتاطالع یورآ فن یو شرکت ها یه در سطح نظام بانککاست  یامرهون تالش و اقدامات گسترده تیموفق

 (.1916)جعفری قدوسی وکاظمی،رخ داده است یبانک مرکز یگر

 سبز یبانکدار یایزام
ممکن است شما  ،کند یکاغذ اجتناب م یسبز تا آنجا که ممکن است از کار رو یاساساً بانکدار کندیم ان(بی 2011شیلپیکا الکسمن)

 یآگاه جادیا .دیانجام ده نیرا به صورت آنال یمال یهاتیهمه فعال نیسبز و همچن یها قهیوث ،سبز یاعتبار یهاکارت دباشی درصدد
کسب و کار  ستیز طیدوستدار مح وهیتا به ش سازدیآنها را قادر م ی،طیمح ستیو ز یاجتماع تیدر مورد مسئول داز کسب و کار افرا
مالکان  شودیواقعاً خوب است و باعث م دهیا کیکه  کنندیرا دنبال م یطیمح ستیز یاستانداردها ی،دهوام یبرا .خود را انجام دهند

 (.1911)بخشی وفالحتی،ما مناسب است یبعد ینسل ها یکه برا ؛دهند رییتغ ستیز طیکسب و کار خود را به صورت دوستدار مح
 یکه برا ؛دهند رییتغ ستیز طیدهد که کسب و کار خود را به صورت دوستدار مح یرا به بازرگانان م نانیاطم نیا ینوع بانکدار نیا

 طیدر مورد مح انیمشتر یاریهوش ،از برنامه توسعه یآگاه یسازمانده قیاز طر یبانکدار عون نیا ؛ما مناسب است ندهیآ یهانسل
 .دهدیبانک در ذهن ما را بهبود م ریتصو ستیز طیاز مح تیحما طهبه واس ؛دهد یرا توسعه م ستیز
 دهد. یرا کاهش م یاتیعمل یها نهیو آب هز یانرژ ی،مصرف کمتر ملزومات ادار لیبه دل 
 .ردیگیرا در نظر م یطیمح ستیز یاستانداردها یدهوام یبرا 
 دهد. یم شنهادیکمتر را پ یاسهیبه طور مقا یهاوام نرخ یاعطا یبرا 

 آگاه شوند. نیاست که مردم از گرم شدن کره زم یمناسب راه
 .دهندیرا کاهش م یمخاطرات بهداشت ستیز طیدوستدار مح زاتینصب تجه قیاز طر 
 .دهدیکارکنان را بهبود م ییو کارا یوراز  منابع ، بهره حیاستفاده صح قیاز طر 



             1911 زمستان، 6، شماره 1های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

  .آل کار کند دهیکسب و کار ا طیمح کیتا در  کندیم جادیبانک ا یرا برا یجو یبانکدار یمحصوالت ابتکار قیاز طر 
الکسمن  کایلپییکند )ش یم قیتشو ستیز طیدوستدار مح یو کارکنان را به استفاده از محصوالت منابع با فناور یبالقوه و فعل انیمشتر
2011). 

 پژوهش نهیشیبر پ یمرور

 یداخل یپژوهش ها
بهره ور و با  ،آن بتوانند سالم یاست تا اعضا هیناح کی یو اجتماع یطیمح ،یاقتصاد یبقا و بهبود مشخصه ها یدر پ داریجامعه پا کی

درازمدت  یدر کسب و کار مطرح است که به خلق ارزش ها یکردیسبز به عنوان رو یدر بانکدار یداریپا .بپردازند اتیلذت به ادامه ح
پردازد  یکسب و کار م کی یو اقتصاد یفرهنگ ،یابعاد اجتماع یسبز و در نظرگرفتن تمام یاستراتژ قیو کارکنان از طر یمشتر یبرا
 .( 1910 ،و جانقربان یجانیآذربا ،یریزاده ام نیخا ،یبی)ط

رابطه  نیا یبه بررس           "سبز یو خدمات بانکدار ینترنتیرابطه خدمات ا یبررس"با عنوان  ای مقاله در (1911) یفالحت وبخشی 
 یریپرسشنامه استاندارد و به روش نمونه گ قیپژوهش از طر نیا یداده ها .اندو صادرات شهر کرمانشاه پرداخته یمل یدر بانک ها

و صادرات که  یمل یبانکها انیپژوهش نامحدود است و از مشتر نیا یآمار امعهج .اندشده یساده گردآور یو سپس تصادف یطبقه ا
نفر  111تعداد  نیاز ا .شده است لیتشک ،کنند یبانک ها در مناطق مختلف شهر کرمانشاه استفاده م نیا تیحداقل از خدمات وب سا

 نیدر ا .به دست آمد لیپرسشنامه سالم و قابل تحل 120 تیدر نها انیمشتر نیپرسشنامه ب عیاند که با توزخاب شدهانتبه عنوان نمونه 
با توجه به  .شده است لیتحل spssو  Amosافزار با استفاده از نرم جینتا .سازه استفاده شده است ییمحتوا و روا ییاز روا پژوهش

 انیم دهدینشان م جیتاناست.  01/0صفر که کمتر از  یوسطه معنادار 655/0که باالتر از رهایمتغ انیم رسونیپ یهمبستگ بیضر
تمام  جهیدرنت .وجود دارد یسبز رابطه مثبت و معنادار یبانکدار اب تیبودن وب سا سکیو بدون ر تیو بدون خطا بودن امن قیدق

 شود. یم دییها پژوهش تا هیفرض

 یبانکدار یبررس به "یرقابت یها تیاطالعات و مز یسبز فناور یبر بانکدار یمرور"با عنوان  یادر مقاله (1911)و جوانمرد  یدیحم
در  ژهیبه و یمناسب ارتقاء فناور یهانهیزم جادیو ا نینو یهایکه ظهور فناور دهدیپژوهش نشان م نیا یهاافتهی اند.ه سبز پرداخت

منابع در جهت گسترش  یریکارگو به زاتیتجه نیاز  ا یو بهره بردار یکیالکترون یهارساختیبا اتکا به خدمات و ز یصنعت بانکدار
پا را  یاطالعات حت یفناور یهاشرفتیبانکها با اتکا به پ ریاخ یدر سالها .است یبانک ستمیس نینو یاهیسبز جزء استراتژ یتهایفعال

شرکت کرده و  یانرژ دیتول نینو یها وهیو ش یاگلخانه یکاهش گازها ،آب دیمانند تول ستمیاکوس یهایگذارهیفراتر نهاده و در سرما
مجتمع  یبانکدار-2 یآموزش و آگاه-1 ها شامل یساز نهیزم نیاز ا یبرخ .اندگسترش خدمات خود ارائه کرده یبرا یدیجد دگاهید
موفق  یاجرا یهاکیمقاله به تاکت نیدر ا نیهمچن .سبز است یابیبازار-5شعب سبز و -1 تیریدر سطوح مختلف مد تیفیک شیافزا-9

 .شودیسبز پرداخته م یهاراهبرد توسط بانک
 داریبه توسعه پا یابیجهت دست یسبز بر رفتار مصرف کنندگان خدمات بانک یبانکدار ریبا عنوان تاث یدر مقاله ا (1915)این یمقدس

آن بر توسعه  ریو تاث یسبز بر رفتار مصرف کنندگان خدمات بانک ینقش بانکدار یبه بررس (بانک صادرات کرمانشاه یمطالعه مورد)
 نینو یا وهیش ؛است یبدون سوخت و بدون اتالف وقت و انرژ ،بدون کاغذ یبانکدار ،سبز یمقاله بانکدار نیدر ا .ستپرداخته ا داریپا

در  .در کشور شود داریساز توسعه پا نهیتواند زم یشود م لیتبد یمصرف کنندگان خدمات بانک یاصل تیکه چنانچه به اولو یاز بانکدار
پژوهش  نیهدف از ا .مفهوم است یب یگریبدون د یکیهستند که  نیعج گریکدیبا  یاگونهبه داریسبز و توسعه پا یبانکدار ،واقع
در جامعه امروز  یبانک نیو عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان در استفاده از خدمات نو داریمفهوم توسعه پا ،سبز یابعاد بانکدار یبررس

اطالعات و داده ها از مطالعات  یگردآور .است یشیمایپ ،یفیو از نظر روش توص یکاربرد ،پژوهش به لحاظ هدف نیا .است رانیا
ساده  یبه روش تصادف یرینمونه گ .شده است دییکرونباخ تا یآلفا لهیآن به وس ییایکه پا دهیپرسشنامه و انجام رس عیو توز یاکتابخانه
نرم  لهیاطالعات به دست آمده به وس .بانک صادرات کرمانشاه هستند انیکارکنان و مشتر ،هابه پرسش انپاسخگوی و گرفته صورت
پژوهش نشان  نیا یهاافتهی.شده است  لیو تحل هیتجز رمنیاسپ یهمبستگ بیآزمون ضر قیو ازطر Amosو  spss یافزارها

)قدوسی و  بانک صادرات وجود دارد انیکارکنان و مشتر دیاز د داریسبز و توسعه پا یبانکدار نیب یکه رابطه مثبت و معنادار دهدیم
 .(1916کاظمی،

 یاز نرخ ها ترنییقابل توجه پا زانیبا نرخ سود به م یانرژ تیریو مد یبهره ور تیمسکن با قابل دیوام خر ایمسکن  دیسبز خر وام
  .شود یخرد داده م یبانکها انیبه مشتر یقیعامل تشو کیبه عنوان  ،بازار



 بررسی نقش بانکداری سبز بر خدمات اینترنتی سارا اطمینانی:

توانند  یم نیها همچنبانک .ندنک یاقدام م یانرژ یریدپذیو تجد یوربهره تیبا قابل ییشود که خانه ها یداده م یانیوام به مشتر نیا 
 یهامتعارف به روش یها ستمیمنازل از س یمصرف یانرژ یتکنولوژ رییتغ یها نهیمسکن با احتساب هز دیسبز خر یبه پرداخت وامها

 (. 1912 ی)حسن زاده و زاهد ندیاقدام نما دیقابل تجد
. شودیسهام و اوراق قرضه انجام م یبیپروژه ها به صورت عرضه ترک ازیمورد ن هیسرما نیروش تام یبانک ستمیس نیدرا یطور کل به
 یگذارهیسرما یکالن برا یکه در بانکدار شودیگفته م ییهابه وام شودیم دهینام زیبودجه بدون منبع ن نیها که تامپروژه یمال نیتام

 .شوندیبزرگ داده م ییربنایز یهادر پروژه
 یگذار هیسرما یبانک ها نیهمچن .شوند یم ییشناسا یعیو منابع طب یمیپتروش ،مخابرات رینظ ییهاهدف در بخش یپروژه ها نیا

طرح  نیا .دهندیرا توسعه م یشونده انرژدیتجد ایو  نیگزیکنند که منابع جا یم تیفعال ییهاپروژه هیسرما نیدر تام یبه طور روزافزون
 یبسزائ ریو سوخت تاث یروزافزون انرژ یبلکه در کاهش نرخ ها ،کندیم فایا ستیز طیرا در محافظت از مح ینقش مهم تنهانه  دیجد

 (1912 یزاده و زاهد)حسن دارد

  یخارج یها پژوهش
 چون  یاهداف یبه بررس "سبز در هند یبانکدار"با عنوان  یادر مقاله (2015) یاندپو  یوبیها

 سبز  یمطالعه مفهوم بانکدار -1
 سبز یاتخاذ بانکدار یالزم برا یگامها ییشناسا -2
 کارکنان بانک و عموم مردم  انیسبز در م یدر مورد بانکدار یآگاه زانیم یبررس -9 
مقاله بانک  نیدر ا .و کارمندان بانک در کشور هند پرداخته است انیعموم مردم مشتر انیسبز در م یدرباره بانکدار یآگاه جادیا -1
 انیسود وز یو صورتحسابها یابیارز یو محصوالت بانکدار تاز نظر ارائه خدما یو عموم یخصوص یهامنتخب هند شامل بانک یها

 یبانکدار نهیدر زم یهند یکه بانکها دهدیپژوهش آنها نشان م یهاافتهی .قرار گرفته است یمورد بررس یآنها در مقاطع مختلف زمان
 یبه ورود به بازارها لیتما یهند یهارو اگر بانک  نیاز ا .عقب هستند اریبس افتهیتوسعه  یمشابه در کشورها یسبز نسبت به بانکها

سبز  ریدر مس یهند یهااز بانک یاریبس ،است در حال حاضر یضرور یطیمح ستیو ز یاجتماع یها تیمسئول ییدارند شناسا یجهان
 یطیمح ستیز یها یبا هدف نگران یتجار اتیو استفاده از ابتکارات در عمل انیارائه محصوالت و خدمات سبز به مشتر قیشدن از طر

 ،وام سبز ،یکیانتقاالت وجوه الکترون ،خودپرداز یهادستگاه ،بانک لیموبا ،یینترنتا یتالش ها شامل بانکدار نیا .کنند یتالش م
 یهابانک یبرا جهنتیدراست  گریسبز و موارد د یهاکاغذ سازمان افتیباز یو باد یدیخورش یاستفاده از انرژ ،سبز یاعتبار یهاکارت

 یمرحله به مرحله ضرور وهیسبز به ش یهاتیفعال یسبز و اجرا یسبز کوتاه مدت و بلندمدت با توسعه راهبردها دافاه میهند تنظ
سبز نه تنها  یبانکدار .و اقتصاد است عیصنا یبرا گرید یها و از سوبانک یدوجانبه برا دهیفا یدارا یسو کیسبز از  یاست بانکدار

 .(1916)جعفری قدوسی و کاظمی،  خواهد کرد لیتسه ندهیها را در آبانک یهاییدارا تیفیک بهبودبلکه به  کندیم جادیسبز را ا عیصنا
اساس  نیابر .سبز پرداخته است یابعاد مختلف بانکدار یبه بررس "سبز شدن :سبز یبانکدار "با عنوان یادر مقاله (2015) اللون

 قیاز طر یبانک معمول کی .کند اشاره دارد جادیکشور و ملت ا یرا برا یطیمح ستیکه منافع ز یاز بانکدار یسبز به هر شکل یبانکدار
سبز  یبانکدار یهاتیفعال یمقاله بر رو نیا .شود یم لیبه بانک سبز تبد ستیز طیود محبهب تخود به سم یاصل اتیعمل تیهدا

سبز در  یبانکدار یها وهیش نیب یاسهیشده و انجام مقا بیتصو استیس نیچرا ا نکهیپاسخ به علت ا زیبنگالدش و ن یتجار یهابانک
 زیسبز ن یبانکدار یها وهیاتخاذ ش یعلت و چگونگ ،مقررات ،یتاسیس یها یپژوهش به خط مش نیدر ا .تمرکز دارد یتجار یهابانک

شده  هیکشور ته نیها در ابانک یعمل اتیمنابع مختلف بنگالدش و تجرب یپژوهش بر اساس داده ها نیا .پرداخته شده است
 .(1916 کاظمی، و )جعفری قدوسیاست

سبز را به صورت  یبانکدار ،"زمان ازیسبز ن یبه روش بانکدار ستیز طیبا مح یسازگار"با عنوان  یادر مقاله(  2011) سوابیس 
سبز نه  یبانکدار یها وهیاتخاذ ش .کندیم فیتعر یدر کسب و کار بانک یعادات مشتر رییو تغ یفناور ،یاتیعمل یها شرفتیپ بیترک

 هانهیو کاهش هز یو کالهبردار یکمتر از اشتباهات دست یریپذبآسی ،شتریب یاتیاست بلکه در بازده عمل دیمف ستیزطیمح یتنها برا
 یراهبرد یهامقابله با چالش ها و جنبه یاصل یایپژوهش تالش کرده است تا مزا نیدر ا یو .است دیمف زین یبانکدار اتیدر عمل
شود ارائه شده  یم زین یبانکدار یها وهیمربوط به اتخاذ ش کهتا آنجا  یهند یبانک ها تیوضع نیهمچن .سبز برجسته شود یبانکدار

رچند آنها نقش ه .وجود نداشته است یهند یتوسط بانکها نهیزم نیدر ا یدهد که ابتکار عمل چندان یها نشان م یبررس جیاست نتا
 یکیژو اکولو یطیمح ستیز یبه سمت سبز شدن حرکت کرده و جنبه ها یستیها بابانک .کنند یم یدر اقتصاد نوظهور هند باز یفعال
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 تیریمد نهیدر زم یاجبار یگذار هیرا به سرما عیصنا قیطر نیتا از ا ،در اصل وام خود مدنظر قرار دهند یرا به عنوان بخش مهم
 .(1916)جعفری قدوسی و کاظمی، مجبور کنند یتیریمد یهامناسب و نظام یهایاستفاده از فناور ،یطیمح ستیز

ها و وام به شرکت یها با اعطامثال بانک یبرا .باشند یم گریکدیدر ارتباط تنگاتنگ با  یطیمح ستیو الزامات ز یصنعت بانکدار
را در باال بردن  ینقش فعال ابندی یاثر م ستیز طیمح یکه به ناچار بر رو ییها تیفعال نیبه منظور تام یو خصوص یدولت ینهادها

 (.2012 ،و پاتل گیماهل) .کنند یم فایا یطیمح ستیز یاستانداردها
 میمستق یقانون تیبانک ممکن است مسئول کی ،افتهیتوسعه  یاز کشورها یدر برخ یطیمح ستیز تیفعال تیبا توجه به اهم نیهمچن 

 یحت اقعمو یقابل توجه و در برخ تواندیم یو رفع آلودگ یبازساز نهیاوقات هز یداشته باشد که گاه یطیمح ستیز یرفع آلودگ یبرا
 .(2011 ،و اسالگ لی)کم از اصل وام برسد شیب یابه نقطه

 ،و آب و هوا تیوضع ،ستیز طیمح تیدر مورد وضع یعموم یدولت ها به نگران یاز سو یاتوجه قابل مالحظه ریاخ یهاسال در
هشداردهنده  راتییتغ نیا. ( 2015 و وی،) منجز     شده است رهیو غ یاگلخانه یگازها شیافزا ی،هوا در مناطق شهر تیفیکاهش ک
 .(2015 ن،و الرس یمبن هالهمراه اشاره دارد) یو آلودگ یعیصنعت از منابع طب داریاز مصرف ناپا یبه بخش
 قیبر اساس تحق .است انیمشتر یو وفادار تیرضا یبرا یسبز به عنوان محرک یمعتقدند که مفهوم بانکدار (2010) و فانگ چانگ

سبز از  ریمشخص شد که تصو انددهیخر وانیدر تا یطیمح ستیا محصوالت زیسبز داشته  دیکه خر یانیمشتر اتیآنها در مورد تجرب
 .(1911 )پرخیده و فرهادیان،شود یسبز مشتر یو وفادار تیبر رضا یگذار ریمنجر به تاث تواندیشرکت م

  یریگ جهینت
رشد  یراهبردها تین موفقطدر ب ستیز طیحفظ مح نیاستفاده از اصول و مواز یو الزامات مختلف برا ها تیو ارائه حما زشیانگ جادیا

ساز و کارها  نیاما ا ،ندنکیم فایا یرشد اقتصاد یبرنامه ها تیدر موفق یدیمعمول اقتصاد نقش کل یکارها و ساز چندهر .سبز قرار دارد
منافع  ،رشد سبز یها در راستا تیفعال یهماهنگ ساز .ستندین داریرشد پا نیمنابع و تضم نهیبه صیقادر به تخص خودکاربه صورت 

 یبه بانک و اقتصاد باز م یطوالن یبازه زمان کیدر  هایگذارهیسرما نیموارد ا شتریآورد و البته در ب یرا به ارمغان م یبلندمدت اقتصاد
 (.1916)جعفری قدوسی وکاظمی،گردند

سبز که  یو کاهش بانکدار ینترنتیاستفاده از خدمات ا شیتوان در جهت افزا یم تیوب سا یدقت و کاهش خطاها ،تیودن امنبا باال ب
کاهش  تیو درنها دکربنیاکس یو د یاگلخانه یآوردن گازها نییدر جهت پا نهیسوخت و زمان و هز ،منجر به کاهش استفاده از کاغذ

 یاز اهداف اصل یکیبه عنوان  ستیز طیحفظ مح تیو درنها یطیمح ستیز یها بیکه باعث کاهش آس میشو یقطع درختان جنگل
 (.1911)بخشی و فالحتی ،میسبز شو یبانکدار

است که کمتر از  ییها ستمیو س کیالکترون یبانکدار یبر رو زیاز هر چ شیب هیتصور اول دیشود شا یسبز م یصحبت از بانکدار یوقت
که در بانک ها مورد استفاده  یدیجد یها ستمیکه س ردیگیموضوعات را در برم نیاز بحث هم ا یکه قطعاً بخش ،کاغذ استفاده کنند

نخست آن که  :است یاز دو بعد قابل بررس ییصرفه جو نیا .شود یم ستیز طیمنجر به حفاظت از مح یعیبه طور طب ردیگ یقرار م
 .شود یشامل م زیرا ن ستیز طیرشد در جهت حفظ مح گرید یاز سو ؛شود یسبب کاهش مصرف کاغذ م یکیکترونال یبانکدار

 یخروج یکسریو  یشامل منابع مال یورود یکسریکه  میبدان یااگر بانک را مجموعه ؛ستین یبانک فقط ارائه خدمات بانک فهیوظ
 شتریکه ب یشود نه فقط در بخش ورود فیتعر یدر هر دو بعد دیسبز با یبانکدار نیبنابراها داشته باشد اموو  هایگذارهیشامل سرما

 یبرخوردار .است یمیو اقل یستیتنوع ز ثینقاط جهان از ح نیتر یاز غن یکی رانیکشور ا .شود یشناخته م یتحت عنوان خدمات بانک
 توانندیکشور م یدارد. بانکها یمنابع بستگ نیخردمندانه از ا یبردارو بهره ریدپذیمنابع تجد حیصح تیریبه مد یو معدن یعیاز منابع طب

نظام  .است گرفتهصورت  رانیسبز در ا یابیبازار نهیدر زم ییکوشش ها .را فراهم آورند یمواهب خداداد نیاز ا انتیص یبودجه الزم برا
در  نیدارد و ا یبه منابع مال ازین یطیمح ستیسبز و ز یابیبازار یانجام برنامه ها .ها همگام شود تیفعال نیبا ا دیبا زیکشور ن یبانک

 یداربانک دیبا .سبز آشنا باشند یبانکدار یهابا اهداف و برنامه دیبا یو دولت یخصوص یهابانک رانیمد .کشور است یهاتوان بانک
سبز حرکت  یبانکدار یکشور به سو یصورت نظام بانکدار نیدر ا .در نظر گرفته شود یصنعت بانکدار تیسبز در چشم انداز و مامور

 (1911،حبیبی) گشا باشدراه تواندیم نهیزم نیسبز در ا یداراستفاده از پرسشنامه بانک .خواهد کرد
از محوری ترین مسائل  بررسی خدمات پولی ومالی به ابعاد بانکداری سبز ، امری چالش برانگیز است . ازسوی دیگر بانکداری سبز، یکی

 (.1915مصادیق خاص خود را دارد)شاهبندرزاده و همکاران،  جامعه و کسب و کارهای ما به شمار می آید که درنظام بانکداری معنا و
 



 بررسی نقش بانکداری سبز بر خدمات اینترنتی سارا اطمینانی:

 :شود یارائه م ریز شنهاداتیپ قیتحق جیبا توجه به نتا

که  یسنت یو کاهش بانکدار تیامن شیاز پ شیارتقاء ب قیاز طر ینترنتیاستفاده از خدمات ا شیشود در جهت افزا یم شنهادیپ -1 
 تیکربن و در نها دیاکس یو د یاگلخانه یآوردن گازها نییدر جهت پا نهیسوخت و زمان و هز ،منجر به کاهش استفاده از کاغذ

به عنوان  ستیز طیحفظ مح تیو درنها یطیمح ستیز یها بیعوامل منجر به کاهش آس نیا .شودیکاهش قطع درختان جنگل م
 .شودی سبز م یبانکدار یاز اهداف اصل یکی
و با پرداخت  یوفادار یهاتوسعه طرح قیاز طر ینترنتیا یبه استفاده از خدمات بانکدار انیمشتر قیو تشو ینترنتیا یبانکدار جیترو -2

 ی.نترنتیا یکنندگان از درگاه هابه استفاده ینقد زیجوا

 (.1911)پرخیده و فرهادیان،   ستیز طیمرتبط با حفظ و ارتقاء مح یهابه طرح یبانک التیپرداخت تسه تیاولو _9 

و توسعه در جهت کسب  قیو تحق یبانک نینو یهایبه فناور یکیانفورمات یو کارشناسان واحدها رانیتوجه مدپیشنهاد می گردد -1
  .شود دیتشد ستیز طیمح یمضر براریبشردوستانه و غ یها یتکنولوژ

به سمت کاالها و خدمات سبز شده  انیآوردن مشتر یافراد جامعه که منجر به رو یطیمح ستیا توجه به باال رفتن سطح دانش زب-5 
  .انجام دهند انیمشتر  یطیمح ستیجهت ارتقاء دانش و فرهنگ ز یسازمان اقدامات ابانیبا بازار شودیم شنهادیپ ؛است

و  انیخدمات قابل ارائه به مشتر یارزش افزوده برا جادیبا ا یابیبازار یهاتیقابل فیدر تعر ندهیبانک آ رانیمد گرددی نهاد مپیش-6
و وفادار نمودن  یخود در جهت بهبود ارتقاء با مشتر یدانش و مهارت منابع انسان یریبا به کارگ یرقابت یازهایو ن یقاضاهابرآوردن ت

 .ندیاقدام نما یمشتر
 نینموده و از ا یادآوری انیسبز بودن خود را به مشتر ،ستیز طیاز مح تیحما یهابا شرکت در برنامه ندهیبانک آ گرددیم شنهادیپ-1

 .(1911)موسوی زاده و محسن زاده،  کنند دایپ یشتریب لیخدمات بانک تما دیافراد نسبت به خر قیطر
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