
   

مدلسازی تاثیر بانکداری اجتماعی بر کاهش تضاد منافع مالی 

با استفاده از تکنیک دیماتل   های تولیدی ها و بنگاه بین بانک

 بانک قرض الحسنه رسالت همورد مطالع: فازی

1  یریمحمد ام

 * 

 ** * رضا رادفر

2   یراز یفائز فرشاد

***
 

 02/20/1021تاریخ دریافت: 
   02/20/1021تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده
هاا و نانایم ملف اد هادایت      بانکها به عنوان واسطه گر مالی، باید سرمایه را به پروژه

نموده تا از این طریق نقش مثبفی بر توسعه پایدار در جامعه داشفه و به مسئولیت های 
. اما، مدل های کسب و کار بانکی در ایران نفوانسافه طاوری   کننداجفماعی خود عمل 

بنگاه ها و بانکها در تزریق منابم بانکی به تولیاد، باه طاور    طراحی شوند تا منافم مالی 
همزمان تامین شود. ع یرغم تحقیقات انجام شده در زمینه مشاکتت نقادینگی بنگااه    
های تولیدی، موضوع تضاد منافم مالی بین بانکها و بنگاه های تولیدی تقریباا  مفواول   

 ی از مباانی نراری و نرریاات    مانده است. در این راسفا برای شناسایی مففیر های ان
پشفیبان بهره گرففه شد و توسط خبرگان با اسافواده از تکنیاد دلوای فاازی، نهاایی      
سازی شده است. در ادامه برای شناسایی روابط موجود باین مففییرهاا، از پرسشانامه    

اعضاای تایم دناد وهیواه ای اسافواده شاده و نفاای           نوار از  02تکمیل شده توسط 
مای  فواده از تکنید دیماتل فازی مورد تح یل قرار گرفت. نفای  نشان پرسشنامه با اس

عوامل ارزش آفرینی پایدار، تقویت  که در فرآیند توسعه بانکداری اجفماعی، نقش دهد
نریار   یعاوام   بار نرام بانکی و تامین مالی پروژه های پایدار، بسیار پار رناب باوده و    

از تااییر میگاذارد.  تسهیتت باانکی  به د تلصیص بهینه منابم، شوافیت و دسفرسی افرا
بلصوص کساب و کارهاای    ، بسفری برای رشد کسب و کارهاآفرینی این ارزش طرفی،

اجفماعی و در نهایات کااهش   توسعه کارآفرینی منجر به  وه کرد فراهم، خرد و کودد
 تعارض موجود بین بانکها و بنگاه های تولیدی خواهد شد.

 مالی ، بانکداری اجفماعی، دیماتل فازیک ید: تضاد منافم واژگان 
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 مقدمه

بانک ها به عنوان موسسات مالی نقش مهمی در نظام اقتصاد جهانی دارند. بانک ها بعین  

ها نقعش مهمعی در    کسری پ  انداز و پ  انداز مازاد واسطه هستند. عالوه بر این، بانک

تعرین   هعای معالی خعانوار گرفتعه تعا پیچیعده       هعای روزانعه معا از فعالیعت     سهیل فعالیتت

ها در سراسر جهان، مانند پرداخعت   ترین شرکت شده توسط بزرگ های مالی انجام فعالیت

هعا بعر زنعدگی بسعیاری از افعراد و       الکترونیکی، پرداخت وام و غیره دارند. بنابراین، بانک

گذارند و نقش مهمی در ثبات و پایداری سیستم اقتصعادی   میبنگاه های اقتصادی تأثیر 

(. بانکداری اجتماعی مترادف بانکعداری پایعدار   2011کشور ایفا می نمایند )ترهی و پیر، 

است. این عبارت در ادبیات تحقیق، پیشرفت کرده و در حال حاضر سعایر فعالیعت هعای    

م های اجتماعی ماننعد وام دهعی   بانکی که از طریق کانال های شبکه های اجتماعی یا وا

همتا به همتا انجام می شود را در بر می گیرد. اصطالح بانکداری اجتماعی همچنین می 

تواند با تعامل بین مشتریان، مدیران یا کارشناسان معالی از طریعق ایمعن معرتبط باشعد.      

ی پلتفرم های آنالین این سیستم جایگزین بانکعداری کعه بعه عنعوان بانکعداری اجتمعاع      

شناخته می شود برای مدت طوالنی وجود داشته است، اما توسعۀ آن اغلب نادیده گرفته 

هعای تعاریخ    ، سیستم مالی جهانی با یکی از بزرگترین شکست2000شده است. در سال 

خود مواجه شد و یکی از بازیگران اصلی در آغاز بحران، سیستم بانکی بود که معردم بعه   

 (2011 ,آن اعتماد داشتند. )ایزدور

در ایران نیز اگرچه بانکها عالقه مند به ایفای تعهدات اجتماعی در قالب ارائه خدمات 

در بستر بانکداری اجتماعی هستند اما از طرف دیگر به دنبال بیشنه کعردن سعود خعود    

بوده و در یک ماموریت دوگانه و تضاد مالی با بنگاه های تولیدی خرد قرار گرفته اند، که 

بانکعداری اجتمعاعی   ماهیعت  معورد  ای حل این تضاد چاره ای اندیشعید. در می بایست بر

 یعک بانعک اجتمعاعی   توجهی انجام شده اما در مورد اینکعه   تاکنون تحقیقات نسبتا قابل

نقش خود را در کاهش تضاد مالی بین خعود و بنگعاه هعای تولیعدی و      چگونه می توانند

 نشده است.پایداری اقتصاد کشور ایفا کنند، پژوهشی انجام 

بنابراین، بررسی دقیق مسائلی چون مشکالت، موانع و راهکارها بعرای کعاهش تضعاد    

منافع مالی بین بانکها و بنگاه ها، بسیار دارای اهمیت است. از این رو در این مقاله تالش 

به منظعور شعناخت متغیعر     شده است پ  از بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه،
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رویکعرد  بعه کعارگیری تکنیعک دیماتعل فعازی و      با  ،موجود روابطدرک های تاثیرگذار و 

، ترسیم نمودارهای علی حلقوی ، یک مدل پویا ارائه شود، که بامدلسازی پویایی سیستم

به شناخت بهتر کارکردهای بانکداری اجتماعی به عنعوان راه حلعی بعرای کعاهش تضعاد      

 مالی موجود کمک نماید.

 مبانی نظری

 مالی بین بانکها و بنگاه های تولیدیتضاد منافع 

منعافع   تعارضتولید از طریق بانک، وجود بخش یکی از مشکالت اساسی در تأمین مالی 

کعه تعالش بانعک     نحوی بانک و تولید و نبود سازوکارهای گره زدن منافع این دو است. به

افع خود برای حداکثرسازی سود خود هیچ ارتباطی با تالش تولید برای حداکثرسازی من

ندارد. حتی در عقود مشارکتی، که اساساً منافع هر دو بخعش مشعترک اسعت، اشعتراک     

گیعرد.   نحعو صعوری انجعام معی     افتد، زیرا مشعارکت بعه   منافع در نظام بانکی ما اتفاق نمی

 (1132)میدری، 

 صعورت  بانکها منافع سود حداکثرسازی مبنای بر که تسهیالت توزیع بنابر این هر نوش

 منفعی  تبععات  توانعد  می و شود نمی منجر جمعی منافع حداکثرسازی لزوما به می گیرد،

 نعدا  قوی تولیدی ساختارهای که اقتصادهایی برای امر این .باشد جامعه داشته کلیت برای

 موضعوعیت  میکنعد،  عمعل  تولیعد  جعدی  رقیب عنوان به داللی و گری بخش واسطه و رند

 و تولیعد  فرایند کننده تکمیل اینکه جای به خدمات بخش اقتصادها در این دارد. بیشتری

 تخصعیص  نحعوه  شعرایط،  این تحت بود. خواهد تولیدی بخش باشد، محدودکننده مصرف

یابد. لذا کارکارد بانکها باید به گونعه ای   می اهمیت غیرتولیدی و بخش تولیدی بین منابع

باشد که عالوه بر تمرکز بر سود آوری، بر روی تامین منعافع عمعومی و مسعئولیت هعای     

 ( 1132اجتماعی تمرکز داشته باشد. )طاهر پور و همکاران، 

 بانکداری اجتماعی

د وامر وجع ای نیست. دلیل این  کار ساده همیشهارائه یک تعریف از بانکداری اجتمداعی 

اند. منشد  معرفی شده (بانکداری اجتماعی)رویکردهای بسیار متفاوتی است که با عنوان 

هعای متفعاوتی از تغییعرات     ایدن تفاوتها این است که در رویکردهای مختلعف بعر جنبعه   
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 ی، محققعان مختلعف برداشعت هعا    لعذا   (2011. )بنعدیکتر،  اجتماعی تمرکز شده اسعت 

توسعط   بانکداری اجتماعیمختلف  فیتعار 1دارند. جدول  عیبانکداری اجتمااز  یمتفاوت

 :دهد یمختلف را نشان م سندگانینو

 تعریف محققان مختلف از بانکداری اجتماعی – 1جدول 

رویکردهای اصلی  نکات کلیدی در تعریف بانکداری اجتماعی سال نویسنده
 پژوهش

رستمی و 
 همکاران

 اسالمی،بانکهای ، مین مالی خُرد اکارآفرینی اجتماعی، ت 2010
 درآمد  فقرا و اقشار کم ، توجه بهالحسنه قرض

 مالی

مثال اجتماعی، اخالقی و  عنوان به)معیارهای غیراقتصادی  2016 کورنه و سافارز
  (محیطی زیست

 اجتماعی

به سودهای مالی  گی کمتروابستاخالقی،  مالی،نظام  اصالح 2011 بندیکر
 نگاه اجتماعی و تأمین نیازهای اکثریت مردم  ،مدت کوتاه

 مالی

، تامین مدار های جامعه پروژهاخالقی، تامین مالی ی رادبانک 2011 دفورنی
 های اجتماعی  بنگاهمالی 

 مالی

 اجتماعی نتایج اجتماعی  توجه به 2001 گونه و مایو

 

بخصوصی از بانکداری های  هریک از تعاریف مختلف بانکداری اجتماعی معطوف به جنبه

خوبی مشخص نمایند. در ایعن مقالعه بعا     اجتماعی هستند و نمیتوانند همه انواش آن را به

رسعتمی و همکعاران   توجه به هدف تحقیق یکی از جعامعترین تععاریف کعه مربعوط بعه      

، بانکعداری اجتمعاعی ترکیبعی از    ایعن تعریعف  طبعق   ت.است، انتخاب شده اسع  (2010)

و  محصعوالت بعا   به بخش هعای مولعد  آفرینی اجتماعی و وامدهی روندهای اجتماعی کار

 .خدمات بانکی است

 تاثیر بانکداری اجتماعی بر کاهش تضاد منافع مالی بین بانکها و بنگاه های اقتصادی

در حوزۀ تضاد منافع بین بانکها و بنگاه های تولیدی پژوهش های مختلفعی انجعام شعده    

مبعود نقعدینگی   ( با تمرکز بعر مشعکل ک  2010حی )است. به عنوان نمونه، رحمانی و فال

ها تقاضای تسهیل در دسترسی به تسعهیالت   ا عنوان نمودند که از یک سو، بنگاهه بنگاه

بانکی و کاهش هزینه مالی این تسهیالت را دارنعد. از سعوی دیگعر، شعواهد چنعد دهعه       

-به حل ریشعه مدت بوده و قادر  گذشته بیانگر آن است که این سیاست یک مسکن کوتاه

ها نخواهد بود. این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل  ای مشکل محدودیت نقدینگی بنگاه
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ترین عوامل اصلی بروز تنگنعای معالی    اصلی بروز تنگنای مالی در اقتصاد ایران است. مهم

از جانب عرضه اعتبارات عبارتند از پایین بودن سهم مانده بدهی بخش غیردولتی از کعل  

ی سیسعتم بعانکی، بعاال بعودن حجعم مطالبعات غیرجعاری و توزیعع متمرکعز و          ها دارایی

(  همچنین، از دالیل اصلی بروز تنگنای 1136نامتناسب منابع مالی. )تیموری و فالحی، 

توان به ساختار سرمایه متکی بر منابع خارج از بنگعاه   مالی از جانب تقاضای اعتبارات می

گیسعتی و همکعاران    .هعا اشعاره نمعود   از بنگعاه و حجم باالی سرمایه در گعردش موردنیع  

( با بررسی موانع مالی و نوآوری در توسعه شعرکت هعای تولیعدی اتحادیعه اروپعا      2012)

عنوان کردند که طبق بررسی های تجربی این مقاله، وجود موانع مالی، یعنعی مشعکالت   

تولیعد  دسترسی به منابع خارجی، یک عامل بازدارنده جعدی بعرای ظرفیعت نعوآوری در     

تولیدی اتحادیه اروپا است. در واقع، عدم وجعود پایعداری   شرکت های کوچک و متوسط 

شرکتها و وجود بازارهای رقابتی و همچنین فقدان بستر نهادی معتبر، عدم اطمینان بعه  

گعذاری در شعرکتهای کوچعک را     بانک ها برای سعرمایه   شرکتها را افزایش داده و ریسک

کنعد. میعدری    های تامین مالی را تقویت می گیری محدودیت افزایش می دهد، که سخت

( در خصوص رفع تضاد منافع بخش های بانکی و تولیدی به این نتیجه رسید که 1132)

با توجه به مشکالت ریشه ای در نظام بانکداری، در این مقاله الگوی بانکداری ژاپنعی بعه   

قتصعادی در سعه اصعل معرفعی     عنوان راه حلی برای آشتی بخش مالی با سایر بخشهای ا

شد.  پیوند مالکیتی و مدیریتی میان نظام بانکی و نظعام تولیعد/ کنتعرل نظعام بعانکی و      

مل اعو( 1132) شریفیدی و محموتامین مالی پروژ های صنعتی توسط نهادهای دولتی. 

را بررسععی نمودنععد و بععه ایععن نتیجععه  زدهبازودعطایی ت اخت تسهیالداپرزبام عددر مؤثر

ل پوو سرمایه رگ بززار باد در دو قتصاه اقلب تپندان مالی به عنوی هادنهاه رسعععید کععع 

جامعه میشوند. در سرمایه ل و پون باعث جریات، تسهیالی عطاابا و ند دارفعالیت 

د و میشوب بانک محسوی ییهاداراترین -ارزشبا و مهمترین ه مر، از زعطاییت اتسهیال

ما د، ابپیوندش قووبه ت تسهیالی عطااطریق ز اند امد بانکها میتوه ای از درآبخش عمد

کععععه  هددمیاریسکها قراش رنوض امعررا در مالی د نها، جامعهدر سرمایه ل و پودش گر

 این ریسک ها ممکن است باعث عدم تمایل پرداخت وام به بخش پرریسک جامعه شعود. 

وان نمعود  را یکی از مشکالت موجود عن عدم تقارن اطالعاتی( 1130) ران،همکاو شریفی 

یابی ارزست اممکن ه هنده و وامگیرندوامنجا که ز آو اینگونه نتیجعه گیعری کردنعد کعه ا    
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ت طالعاری اعتبازار ابا، در شته باشندوژه دایسک پرربه ط مربوت طالعااز اتی ومتفا

قبیل تعیین از معموالً با مشکالتی ههندت وام دمؤسسارو، ین د دارد. از اجورن ونامتقا

ه وام گیرندوامینکه ن از اطمینا، ا)گزینش نامناسب(ه گیرندوام ه بط یسک مربوش رنو

وژه در پرم نجااچگونگی زش مو، آقت(اصدم کند )عدف صحیح صره را یافت شددر

ستیابی به و دنماید م عالاخت داپرزباد را در نایی خواتوم عده گیرندوام قعی که امو

از . ندز زسرباد ت بدهی خوخداپراز که ادی فراتوسط وام خت داپرزباای هایی برروش

ان فقدزش، مودی، آقتصا، امسائل فرهنگین ملی چوابه عوان مر میتواین االیل ه دعمد

نین اضع قوم وعد، مدرآکای و طالعاتی قودل اخأل شبکه تبا، طالعاتی متمرکزی ابانکها

تا هم منابع د شوه ندیشیدی ابیراباید تدا لذد. نموره شاامسائل سیاسی وکافی رات مقرو 

ی عطاایعنی د ظیفه خووصلیترین اهم بانک ه و تامین شدن متقاضیاز نیارد مالی مو

س ساوز، امرل ایط متحواشرا در یرزهد. م دنجاایسک ممکن رقل ابا حدت را تسهیال

یسکها اش رنواست که بر امدیریتی ش نوو یسکها ربر آن به تسلط ه موفقیت هر بنگا

بععععر  بانکین مشتریاری عتباایسک ر( تععععاثیر 1385)یین زار و روماب عر .میکندل عماا

یسک ل رکنترو کاهش کععاهش انگیععزه پرداخععت وام را سععنجیدند و عنععوان نمععود کععه  

ست ح ابانکها مطرد بر عملکرر عتبای اعطاایند افرد مل مؤثر بر بهبواعواز یکی ان بهعنو

ای نچه برآدارد. مالی ت موسساو بانک ی بقات و یه تسهیالاوم اراتددر ساسی انقش و 

از خت داپرزبام عدل حتمات، اتسهیالی عطااز است که قبل این دارد اهمیت ابانک 

موعد در نها آین از ادای دنماید که ب نتخارا اهی وگرو یابی ن را ارزگیرندگای وامسو

مناسب ر معیار و ساختا، طریق یک سیستم جامعر از ین کام انجاد. امطمئن شور مقر

 بانکی در بخش راتعتباا مصرفمؤثر بر ( عوامل 1101و نجفی ) . باقریستاپذیر ن مکاا

یا ت خت تسهیالداپرزبام عدرا بررسی نمودند و بعه ایعن نتیجعه رسعیدند کعه       ورزیکشا

دد. از میگرد خوات تعهدم نجادر ابانک ی نمنداتوم خت با تأخیر موجب عدداپرزبا

ن تولیدکنندگان و مقایسه با فعاالورزی در بخش کشات در تسهیالن گیرندگا، طرفی

از طمینانی ناشی انا و با خطر ی بیشتران به میزت خدماو سایر بخشها همانند صنعت 

، ینابنابر؛ هستندرو به ورزی روکشات محصوالوش قیمت فرت نوساناو مل طبیعی اعو

به ر روموعد مقرد در خوه سیدرسر ط قسااخت داپرزباای نی مالی براغلب با مشکل ناتوا

در بانک رات، عتبااخت داپرزبارد مودرهرگونه مشکلی د جورت ووصد. درمیشورو 
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خت بموقع داپرزبام هد شد. عداجه خوابا مشکل موورزان به کشار عتبااخت داپر

عطایی ت اتسهیالل صود وسبب کاهش عملکرورزان توسط کشاه سید شدرسرت تسهیال

 دکاهش منابع مالی بانک میشوآن به تبع و 

همانطور که مشخص است در تحقیقات متعددی به موضوش مشکالت مالی بنگاه ها و 

 در خصوص دالیعل ریشعه ای وجعود   اما نقش بانکها در این خصوص پرداخته شده است. 

تعارض منافع مالی بین بانکها و بنگاه هعای تولیعدی و ارائعه راهکارهعای عملعی در ایعن       

کعاهش تععارض    منظعور وهش پیشرو، بعه  خصوص، پژوهشی انجام نشده است. لذا در پژ

شعناخت متغیعر هعای     موجود، مدل بانکداری اجتماعی پیشنهاد شعده اسعت کعه بعرای    

به کعارگیری تکنیعک دیماتعل    با  بین متغییرها، موجود روابطو درک  این مدل تاثیرگذار

 ، یک مدل پویا در این زمینه ارائه شده است.رویکرد مدلسازی پویایی سیستمفازی و 

 تحقیقروش 

کعاربردی   بعر روی یعک موضعوش   زیعرا  اسعت   کعاربردی در دستۀ تحقیقات ر ضحقیق حات

و  هسعتند  حاضعر  هایی بعرای مشعکالت   کنند و به دنبال یافتن راه حل عملی تمرکز می و

این پژوهش، به دنبال ارایه راه حل برای مساله معینی در بانک قرض الحسنه رسالت می 

است تا بعا بررسعی تحقیقعات انجعام شعده در زمینعه        پردازد. در این پژوهش تالش شده

به منظور شناخت متغیرهای تاثیرگعذار و   تعارض منافع بین بنانکها و بنگاه های تولیدی،

رویکعرد مدلسعازی پویعایی    به کارگیری تکنیک دیماتعل فعازی و   با  ،موجود روابطدرک 

، بعه شعناخت   1ویترسیم نمودارهعای علعی حلقع    ، یک مدل پویا ارائه شود، که باسیستم

در ایعن   بهتر مسئله برای کاهش تضاد مالی بین بانکها و بنگاه های تولیدی کمک نماید.

راستا برای شناسایی متغیر های اصلی از مبانی نظری و نظریعات پشعتیبان بهعره گرفتعه     

( با استفاده از تکنیک دلفعی فعازی، نهعایی سعازی شعده      2شد و توسط خبرگان )جدول 

به منظور شناسایی گویه های تحقیق و ارزیابی اثرات هر یک از عوامل بر است. بنابر این 

یکدیگر، پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس شاخص هعای شناسعایی شعده از ادبیعات     

تحقیق مبتنی بر روش تحلیل محتوا و نهایی سازی آن بر اسعاس نظعر خبرگعان، انجعام     

تغییرها، از پرسشنامه تکمیل شعده  پذیرفت. در ادامه برای شناسایی روابط موجود بین م

اعضای تیم چند وظیفه ای استفاده شده و نتایج پرسشنامه با اسعتفاده    نفر از 60توسط 
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از تکنیک دیماتل فازی مورد تحلیل قرار گرفت. اعضای تیم چنعد وظیفعه ای بعر اسعاس     

 نمونه گیری قضاوتی در بخش های مرتبط در بانک قرض الحسنه رسالت انتخاب شعدند. 

دلیل انتخاب بانک قرض الحسنه رسالت به عنعوان نمونعه، پیشعتاز بعودن ایعن بانعک در       

بانکداری اجتماعی و ارائه تسهیالت خرد به صورت صد در صدی در بعود. دلیعل انتخعاب    

تسلط بیشتر به بیعان   و بین متغییرها در نظرگرفتن ارتباطات متقابلروش دیماتل فازی، 

و استدالل قوی تعر  رات )جهت و شدت اثرات( میان عوامل در رابطه با اث خبرگاننظرات 

به منظور شناسایی گویه  .و قابل قبول تر نسبت به سایر روشهای ساختاردهی مسئله بود

های تحقیق، بر اساس شاخص های شناسایی شعده از ادبیعات تحقیعق مبتنعی بعر روش      

بانکعداری و   نفعر از خبرگعان متخصعص در حعوزه     10تحلیل محتوا و ارزیعابی و توسعط   

سال در زمینعه هعای تخصصعی در ایعران فعالیعت داشعتند، بعا         17اقتصادی که بیش از 

 استفاده از روش دلفی فازی، نهایی سازی شد. 

 می باشد: 2افراد به شرح جدول  خبرگان، شامل

 مشخصات خبرگان -1جدول

 تحصیالت نام واحد ردیف
تعداد خبرگان 
 مورد مصاحبه

 نفر 1 دکتری بانکیکارشناسان امور  

 نفر2 کارشناسی ارشد کارشناسان امور بانکی 1

 نفر 6 دکتری کارشناسان امور اقتصادی 

 نفر 1 کارشناسی ارشد کارشناسان امور اقتصادی 2

 

ای معورد اسعتفاده    های انسانی، از مقیاس مقایسعه  به دلیل رویارویی با ابهامات در ارزیابی

کنعیم. درجعات    کالمعی فعازی پیشعنهادی لعی اسعتفاده معی      در روش دیماتل، از مقیاس 

 شده است.  در جدول خیل نشان داده "تاثیر"مختلف 
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 تناظر عبارات کالمی با مقادیر کالمی -9جدول

 مقادیر کالمی عبارات کالمی

 (1 – 1 – 27/0) (VHتاثیر خیلی زیاد )

 (1 – 27/0 – 7/0) (Hتاثیر زیاد  )

 (27/0 – 7/0 – 27/0) (Lتاثیر کم  )

 (7/0 – 27/0 – 0/0) (VLتاثیر خیلی کم )

 (27/0 – 0/0 – 0/0) (NOبی تاثیر )

 

برای تعیین رابطه میان معیارهعای   | 1,2,...,iC C i n    گیعری  ، یعک گعروه تصعمیم 

ای از مقاسیات زوجی بر حسب  گیرند تا مجموعه خبره مورد سوال قرار می 16متشکل از 

معاتری  فعازی    27عبارات کالمی بدست آید. از این رو تعداد 
1 2

, ,...,
P

Z Z Z   بعا

 شود. استفاده از نظرات هر کارشناس تهیه می
12 1

21 2

1 2

0

0
1,2,...,

0

k k

k k

k k

n

k n

n n

Z Z

Z Z
Z k p

Z Z

 
 
 

  
 
 
  

در آن , ,
k k k k

ij ij ij ijZ m u
kماتری  فازی 

Z      معاتری  رابطعه مسعتقیم اولیعه فعازی ،

 شود.   ام نامیده میkکارشناس 

آوردن ماتری  نرمال رابطه مستقیم فازی می باشد. با فرض اینکه گام بعدی بدست
k

ia

 ، اعداد فازی مثلثی باشند،

1 1 1 1

1
1

, ,

max

k k k k k

k k

n n n n

i ij ij ij ij

j j j j

n

ij
i n

j

a Z m u

r u


   

 


 
  

 

 
  

 

   


 

های قابل مقایسه، از تبدیل مقیاس خطعی،   سپ  برای تبدیل مقیاس معیارها به مقیاس

سازی رابطه مستقیم فعازی   شود. ماتری  نرمال سازی استفاده می به صورت فرمول نرمال

ام یعنی k کارشناس 
k

X ،به صورت خیل نشان داده شده است 
11 12 1

21 22 2

1 2

1,2,...,

k k k

k k k

k k k

n

k n

n n nn

X X X

X X X
X k p

X X X

 
 
 

  
 
 
 در آن که

, ,

k k k k

k

k k k k

ij ij ij ij

ij

Z m u
X

r r r r
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1وجود دارد کعه   iکنیم حداقل یک  همانند روش دیماتل معمولی فرض می

k
n

k

ij

j

u r




شود. سپ  عبارات جبری ضرب یک عدد ثابعت   .این فرض در عمل به خوبی براورده می

، حاصعل از  Xدر یک عدد فازی و جمع دو عدد فازی برای محاسعبه معاتری  میعانگین   
1 2

, ,...,
P

X X X شوند. استفاده می 

 
1 2

11 12 1

21 22 2

1 2

...
;

p
n

n

n n nn

X X X

X X X X X X
X X

p

X X X

 
 

    
   

 
 
 

1که در آن 

p
k

ij

k
ij

X

X
p




. 

شعود. در اینجعا از    نرمال رابطعه مسعتقیم فعازی نامیعده معی      ، ماتری Xماتری  فازی

های کارشناسان بععد از محاسعبه معاتری      سازی کل داده میانگین حسابی برای یکپارچه

نرمععال رابطععه مسععتقیم فععازی   
k

X  شععود. ایععن روش بهتععر از روش   اسععتفاده مععی

محاسعبه معاتری  رابطعه مسعتقیم اولیعه      های کارشناسان بعد از  سازی کل داده یکپارچه

فازی 
k

Z .است 

سازی و تحلیل مدل ساختاری معی باشعد. بعرای محاسعبه معاتری        گام بعدی، پیاده

، ابتدا بایعد همگرایعی   2رابطه کلی فازی
0w

w
Lim X



را تضعمین نمعاییم. در محاسعبه     

wX،   رابطه تقریعب 1 2 1 2 1 2 1 2, ,n n m m u u          را جهعت ضعرب دو ععدد

نیز اعداد فازی مثلثعی هسعتند.مطابق    wXبریم. از این رو عناصر فازی مثلثی به کار می

 نماییم: حالت قطعی، ماتری  رابطه کلی فازی را به صورت خیل تعریف می
   

12 ... w

w
T Lim X X X X I X




      

 

را جهت فعازی زدایعی و بدسعت آوردن معاتری      CFCSبدست آمده، روش  Tاکنون که 

 خواهیم داشت: CFCS(.لذا برای روش 2011)ژاو و همکاران، 1بریم رابطه کلی به کار می

اگر  , , ; 1,2,...,k k k kn m u k n 
اعداد فازی مثلثی باشد و 

def

kn مقعدار قطععی    معرف

 آنها باشد. همچنین داریم:
 min kL   و max ; 1,2,...,kR u k n 

Rو   L   :آنگاه 
        

       

2 2 2

2

def

k

m L u m R u L m
n L

m u m R u L u m

 

 

       
 

         
سپ  بر اساس روابط تعیین شده در روش دیماتل فازی یک مدل ترسیم شد که نشعان  
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دهنده میزان تاثر عوامل بر یکدیگر می باشد. در نهایت برای درک بهتر روابعط و نگعرش   

 جامع نگر به موضوش یک مدل پویا با رویکرد مدلسازی پویایی سیستم ترسیم شد.

 تجزیه و تحلیل داده ها

عوامل و طراحی پرسشنامه از ادبیات تحقیعق مبتنعی بعر روش تحلیعل     پ  از استخراج 

نفر از اساتید دانشعگاه در   10از نظرات   محتوا، جهت اطمینان از روایی محتوا پرسشنامه

بررسی پایایی پرسشعنامه نیعز از    حوزه بانکداری و اقتصادی استفاده شد و همچنین برای

 کرونباخ یآلفا بیضرا ،به دست آمده  جیبه نتابا توجه روش آلفای کرونباخ استفاده شد. 

مناسعب و   ییایع سعؤاالت پرسشعنامه از پا   بوده لعذا  0.027برای کل سواالت پرسشنامه، 

نفر از کارشناسان مرتبط با امور  60بود. در ادامه، پرسشنامه در اختیار برخوردار  یمطلوب

ام محاسبات بعا اسعتفاده از   گذاشته شد و در نهایت پ  از انج بانکداری و امور اقتصادی،

عامل اصلی به شعرح خیعل    27تکنیک دلفی فازی )که در سه راند اجماش حاصل گردید(، 

 تعیین شد:

 متغیرهای نهایی تحقیق از نظر خبرگان-4جدول

 عوامل میانگین فازی میانگین دی فازی شده

 یاعتماد به نظام بانکدار شیافزا (0.2777،0.0777،0.000) 0.002

 تیشفاف (0.2222،0.0222،0.000) 0.22

 داریپا یپروژه ها یمال نیتام (0.2777،0.0777،0.000) 0.22

0.021 (0.2777،0.0777،0.000) 
خاص هر گروه  یازهایمتناسب با ن یراهکارها ارائه

 یاز مشتر

 ریانعطاف پذ یاعتبار یازدهیامت (0.2111،0.0611،0.0262) 0.22

 یطیمح ستیز یایمزا (0.63،0.23،0.06) 0.22

 یبانک التیهمه افراد به تسه یدر دسترس لیتسه (0.2111،0.0111،0.0222) 0.011

0.22 (0.2777،0.0777،0.000) 
 التیتسه یبرا یرجاریحجم مطالبات غ کاهش

 خرد

 یمتمرکز و نامتناسب منابع مال عیاز توز یریجلوگ (0.2111،0.0111،0.0222) 0.010

 رمقر موعددر  انیمشتر یند ادای (0.2666،0.0666،0.000) 0.027

 ینگینقد سکیر کاهش (0.7000،0.6000،0.2666) 0.62

 جامعهدر  سرمایهو  لپو گردش (0.2777،0.0777،0.000) 0.027
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 افراد جامعه یساز توانمند (0.2777،0.0777،0.000) 0.22

 انیمشتر یوفادار (0.2222،0.0222،0.000) 0.22

0.016 (0.2777،0.0777،0.000) 
منابع به  تیو هدا یبانک ها از بنگاه دار خروج

 دیسمت تول

0.010 (0.2777،0.0777،0.000) 
 رهیسطوح مختلف زنج نیب یو همکار یهماهنگ

 ارزش

 ییو پولشو یفساد مال کاهش (0.2111،0.0111،0.000) 0.027

 ینظام بانکدار تیتقو (0.2222،0.0222،0.0222 0.010
 یاقتصاد توسعه (0.63،0.23،0.06) 0.002
 یگذار هیسرما شیافزا (0.2666،0.0666،0.3) 0.021
 یآور سود (0.2111،0.0611،0.0262) 0.011
 ییزا اشتغال (0.2111،0.0611،0.0262) 0.016

 فقر کاهش (0.2777،0.0777،0.000) 0.22

 داریپا ینیآفر ارزش (0.2111،0.0111،0.0222) 0.2000

 منابع نهیبه صیتخص (0.2111،0.0111،0.0222) 0.2000

 یاعتماد به نظام بانکدار شیافزا (0.2777،0.0777،0.000) 0.611
 اعطای وام به بخش پرریسک جامعه (0.2111،0.0111،0.0222) 0.616

 نفوخ خدمات بانکیضریب  (0.7000،0.6000،0.2666) 0.62

 خدمات مالیتوسعه  (0.2111،0.0111،0.0222) 0.616
 بهبود برند سازمانی (0.7000،0.6000،0.2666) 0.62

 می باشد: 7( به شرح جدول 0.2عالمت اختصاری متغیرهای پذیرفته شده )باالی 
 

پ  از تعیین شدت روابط موجود بین متغیرها، بر اساس نظر خبرگعان و انجعام مراحعل    

ترتیب نفعوخ عناصعر مفعروض از    روش دیماتل فازی روابط بین متغیرها حاصل می شود. 

یا تحت نفوخ قرار گرفتن آنها به طور مسلم، مشخص کننعده   یک مسئله بر دیگر عناصر و

 ساختار ممکن از سلسله مراتب آن عناصر در بهبود یا حل مسئله خواهد بود.

 بدین منظور برای دسترسی بعه سعاختار ممکعن از روابعط مسعتقیم و غیرمسعتقیم،       

اصر از نظر نفوخ بر دیگر عناصر و همچنین ترتیب آنها از نظر تحعت  ترتیب واقع شدن عن

برای تعیعین روابعط بعین    بر همین اساس  محاسبات مربوطه انجام شد.نفوخ قرار گرفتن، 

کعه برابعر بعا     محاسبه شعد مقدار آستانه )میانگین(  ،معیارها نیز از ماتری  ارتباطات کل

 . بود 0.010
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 فرآیند کاهش تضاد منافع بین بانکها و بنگاه های تولیدیعوامل موثر در  -5جدول
نام 
 متغیر

 عوامل
نام 
 متغیر

 عوامل

A 14 ینظام بانکدار تیتقو A1 داریپا یپروژه ها یمال نیتام 

A 15 
همه افراد به  یدر دسترس لیتسه

 یبانک التیتسه
A 2 جامعهدر  سرمایهو  لپو گردش 

A 16 داریپا ینیآفر ارزش A 3 
 یازهایمتناسب با ن یراهکارها ارائه

 یخاص هر گروه از مشتر

A 17 
 یبرا یرجاریحجم مطالبات غ
 خرد التیتسه

A 4 منابع نهیبه صیتخص 

A 18 یبانک ها از بنگاه دار خروج A 5 یاعتماد به نظام بانکدار 
A 19 دیمنابع به سمت تول تیهدا A 6 تیشفاف 
A 20 فقر A 7 یگذار هیسرما 

A 21 افراد جامعه یساز توانمند A 8 
متمرکز و  عیاز توز یریجلوگ

 ینامتناسب منابع مال
A 22 یآور سود A 9 ینگینقد سکیر 
A 23 ییزا اشتغال A 10 ییو پولشو یفساد مال 

A 24 یاقتصاد توسعه A 11 انیمشتر یوفادار 

A 25 

سطوح  نیب یو همکار یهماهنگ
 ارزش رهیمختلف زنج

A 12 رمقر موعددر  انیمشتر یند ادای 

A 13 ریانعطاف پذ یاعتبار یازدهیامت 
 یساز توانمند

 افراد جامعه

 
از مقدار آستانه بزرگتر بود نشان دهنده رابطه و هر عددی که کوچکتر  که هر عددی

در نهایعت   .لحعاظ شعد  مقدار صعفر یعا ععدم وجعود رابطعه       به عنوان از مقدار آستانه بود

یعنعی بعه ترتیعب عوامعل ارزش آفرینعی        A1 و A16 ،A14مشخص گردید که متغیرهای 

پایدار، تقویت نظام بانکی و تامین مالی پروژه های پایعدار، دارای بیشعترین تاثیرپعذیری    

یعنی به ترتیب تخصیص بهینه منابع، شعفافیت و   A15و  A4 ،A6می باشند و متغیرهای 

و  A16ه تسهیالت بانکی تاثیر گذارترین و در نهایعت متغیرهعای   دسترسی افراد جامعه ب

A4    یعنی به ترتیب عوامل ارزش آفرینی پایدار و تخصیص بهینه منابع، دارای بیشعترین

 میزان مجموش نفوخ گذاری و نفوخ پذیری می باشند.
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 نمودار موقعیت عوامل -1 شکل

تاثیر گعذاری و تعاثیر پعذیری نشعان      ، محل قرار گرفتن عناصر را بر اساس میزان2شکل 

می دهد. متغیرهای باالی نمودار نشان دهنعده عوامعل نفعوخ گعذار و متغیرهعای پعایین       

و  A4 ،A6نفوخپذیری می باشند. همانطور که مالحظه می شود متغیرهای  نمودار، عوامل

A15           یعنی به ترتیعب تخصعیص بهینعه منعابع، شعفافیت و دسترسعی افعراد جامععه بعه

 برای تعیعین نقشعۀ روابعط شعبکه     ت بانکی، دارای بیشترین تاثرگذاری می باشندتسهیال

باید ارزش آستانه محاسبه شود. با این روش میتوان از روابط جزئی صعرف نظععر کعرد و   

 شبکۀ روابط قابل اعتنعا را ترسعیم کعرد. فقعط روابطعی کعه مقعادیر آنهعا در مععاتری          

Tنقشۀ روابط شبکه نمایش داده خواهد شعد.   د دراز مقعدار آستانه بزرگتر باش (1)جدول

محاسعبه   T برای محاسبۀ مقدار آسعتانۀ روابعط، کعافی است تا میانگین مقادیر معاتری  

مقدار آستانه )میانگین( میگیریم که  6برای تعیین روابط بین معیارها نیز از جدول  .شود

کعه   1بزرگتعر بعود مقعدار     شود. سپ  هر عددی از این مقدار آستانهمی 0.016برابر با 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 
A8 

A9 A10 A11 

A12 

A13 

A14 

A15 

A16 

-1.500

-1.000

-0.500

0.000

0.500

1.000

1.500

-0.5000.0000.5001.0001.5002.0002.5003.000
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نشان دهنده رابطه و هر عددی که کوچکتر از مقدار آستانه بود مقدار صفر یا عدم وجعود  

بر این اساس شکل زیر برای درنظر گرفتن روابط میان متغییرها ترسعیم   .گیریدرابطه می

 شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
روابط میان متغیرهای مدل توسعه بانکداری اجتماعی در کاهش تضاد منافع مالی بین بانکها و بنگاه های  -9 شکل

 تولیدی 

نفعر از خبرگعان متخصعص در     10که روایی آن توسط  1بر اساس روابط موجود در شکل

 فقر

 همکاری بین زنجیره ارزشها

0

0 0

0

0
2

0

0
2

0

0

0
20

0
3

تامین مالی پروژه 
 ها

گردش پول و 
 سرمایه در جامعه

ارائه راهکارهای 
متناسب با نیازهای 

 گروه مشتریان

 تخصیص بهینه منابع

اعتماد به 
 نظام 

 شفافیت

سرمایه 
 گذاری

توزیع نامتناسب 
 منابع مالی

 فساد مالی

تقویت نظام 
 بانکداری  

وفاداری 
 مشتریان

اداری دین 
 مشتریان

امتیازدهی اعتباری 
 منعطف

 ریسک نقدینگی

دسترسی افراد به 
 تسهالت بانکی

 ارزش آفرینی پایدار

حجم 
مطالبات 
 غیرجاری

خروج بانکها از 
 بنگاه داری

هدایت منابع به 
 سمت تولید

توانمندسازی 
 افراد جامعه

 سودآوری

اشتغال 
 زایی

مزایای زیست 
 محیطی

 توسعه اقتصادی

0

0

0

0

0

0

 

0
5
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حوزه بانکداری تایید گردید، با توسعه بانکداری اجتماعی، شاخص های تخصعیص بهینعه   

منابع، شفافیت و دسترسی افراد جامعه به تسهیالت بانکی توسعه یافته که ایعن موضعوش   

ین بانکها و بنگاه های تولیدی از طریق شعاخص  به شدت بر کاهش تعارض منافع مالی ب

های ارزش آفرینی پایدار، تقویت نظام بانکی و تامین مالی پروژه های پایعدار تعاثیر معی    

 گذارد.

پ  از دستیابی به مدل نقش بانکداری اجتماعی در کاهش تضاد منافع موجود بعین  

لسازی پویایی سیسعتم بعه   بانکها و بنگاه ها به منظور مدل سازی این جریان، رویکرد مد

دلیل ارائه تصویری دقیق و جعامع تعر از واقعیعت معورد اسعتفاده قعرار گرفتعه اسعت. در         

مسائلی که با رویکرد مدل سازی پویایی سیستم بررسی می شعوند، حلقعه هعای علعت و     

(. در اینجعا  2000، 6معلولی روایط پویای موجود در مسأله را مشخص می کنند)اسعترمن 

ر فضای روابط و دینامیزم های موجود حلقه های علت و معلولی در قالعب  برای درک بهت

 ارائه گردیده است. مدل پوی،

 

 

حلقه های علی و معلولی میان متغیرهای مدل توسعه بانکداری اجتماعی در رفع تضاد منافع مالی بین  -4شکل

 بانکها و بنگاه ها 

( فرآیند توسعه بانکداری اجتمعاعی بعه صعورت حلقعه هعای      6-در مدل پویای فوق)شکل

مختلف ارائه شده است.  همانطور که مشخص است، با توسععۀ شعاخص هعای بانکعداری     

اعتماد به نظام بانکی

شفافیت

تامین مالی پروژه

های پایدار

ارائه راهکارهای متناسب با

نیازهای خاص ه گروه از مشتری

امتیازدهی اعتباری

انعطاف پذیر

مزایای زیست محیطی

تسهیل در دسترسی همه

افراد به تسهیالت بانکی

حجم مطالبات غیرجاری

تسعیالت خرد

توزیع متمرکز و

نامتناسب منابع مالی

ادای دین مشتریان

ریسک نقدینگی

گردش پول و سرمایه

در جامعه

توانمند سازی افراد

وفاداری مشتریانجامعه

خروج بانکها از

بنگاه داری

هدایت منابع به سمت

تولید

همکاری بین سطوح

مختلف زنجیره ارزش

فساد مالی

تقویت نظام بانکداری

توسعه اقتصادی

سرمایه گذاری

سودآوری اشتغال زایی

فقر

ارزش آفرینی پایدار

تخصیص بهینه منابع
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اجتماعی، بنگاه ها از طریق تامین معالی و تخصعیص تسعهیالت و هعدایت نقعدینگی بعه       

ن را حلقعۀ تعامین منعافع بنگعاه هعای      تولید، منتفع شده اند )حلقه قرمز رنعگ کعه معا آ   

تولیدی می نامیم(. از طرفی این موضوش باعث جریان سرمایه در بخش های مولد، ارزش 

آفرینی پایدار، افزایش وفاداری مشترین، سرمایه گذاری بیشتر در بانکهعا، کعاهش حجعم    

نعافع  معوقات و سودآوری بانکها خواهد شد )حلقۀ سبز رنگ که ما آن را حلقعۀ تعامین م  

، اثعرات مثبعت و بلندمعدتی    6مالی بانکها می نامیم(. در حلقه ی دیگر موجود در شعکل  

چون رشد اقتصادی، اشتغال زایی و توسعه اقتصادی مشخص شده اسعت. )حلقعۀ بعنفش    

 رنگ که ما آن را حلقۀ تامین منافع مالی مردم می نامیم(.

 بحث و نتیجه گیری

ماهیت بانکداری اجتماعی و کارکردهعای آن  تا کنون پژوهش های متعددی در خصوص 

انجام شده است اما بررسی نقش بانکداری اجتماعی در کاهش تضعاد منعافع معالی بعین     

بانکها و بنگاه های تولیدی مغفول مانده است لذا در تحقیق حاضر، نقعش و کارکردهعای   

شعان  بانکداری اجتماعی که در کاهش تعارض موجود بررسی شود. یافته هعای تحقیعق ن  

عوامعل ارزش آفرینعی پایعدار،     می دهد که در فرآیند توسعه بانکعداری اجتمعاعی، نقعش   

تقویت نظام بانکی و تامین مالی پروژه های پایدار، بسیار پر رنگ بوده و اثر گعذاری روی  

عوامل تاثیرپذیر تر نظیر تخصیص بهینه منعابع، شعفافیت و دسترسعی افعراد جامععه بعه       

 ارزش آفرینی پایدار و تخصیص بهینه منابع بانکی خواهد شد.تسهیالت بانکی منجر به 

بخصعوص کسعب و    ، بستری برای رشعد کسعب و کارهعا   آفرینی این ارزش  از طرفی،

اجتماعی و توسعه کارآفرینی شده و این موضوش منجر به ، افزایش کارهای خرد و کوچک

)شعهبازی و   اجتمعاعی  مشعکالت بین بعازار و ارزشعها و کمعک بعه حعل      کمک به توازن 

( شود. با توسعۀ شاخص های بانکداری اجتماعی، بانکها از بنگعاه داری و  2020همکاران،

هعای اصعلی نظعام     یکعی از چعالش  سرمایه گذاری در بخش های غیر مولد خارج شعده و  

گسعترش بخعش    نظیربانکی که سبب انحراف منابع و نقدینگی طی سالیان گذشته شده 

کاهش یابعد. هرچنعد   آمد ناعادالنه و تضعیف بخش تولید غیررسمی در اقتصاد، توزیع در

این تنها بنگاه ها نخواهند بود که از توسعه بانکعداری اجتمعاعی در نظعام بعانکی کشعور،      

اشعتغالی و  سود می برند. چرا که در جریان هدایت نقدینگی بعه سعمت و توسععه خعود     
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اجتمعاعی خعود شعده    ، بانکها موفق به تعیین هویت و برند سعازی تعهعد   مشاغل خانگی

( و از این طریعق  رضعایت و  وفعاداری مشعتریان بانعک بیشعتر شعده و        2021)بیگدلی، 

سرمایه گذاری بیشتر در بانکها صورت گرفته و در کنار آن رشد منعابع و کعاهش حجعم    

معوقات، سودآوری بانک افزایش خواهد شد. همچنین بر اساس خروجعی معدل تحقیعق،    

ی بانکهعا و بنگعاه هعای تولیعدی، معردم نیعز از اثعرات مثبعت و         عالوه بر تامین منافع مال

بلندمدتی چون رشد اقتصادی، اشتغال زایی و توسعه اقتصادی بهره خواهند برد. به طعور  

خالصه می توان گفت بر اساس یافته های تحقیق، بعا گسعترش بانکعداری اجتمعاعی در     

انکهعا و بنگعاه هعا و معردم     کشور، مکانیزم هایی ایجاد می شود که تضعاد منعافع میعان ب   

کاهش یافته و منافع جمعی تامین خواهد شد. امید است که نتایج ایعن پعژوهش بتوانعد    

دید مناسبی به مسئوالن بانکی و اقتصادی کشور در حل تععارض موجعود بعین بانکهعا و     

 بنگاه های تولیدی ارئه نماید.  

 پیشنهادات

اشعد کعه طبععا کیفیعت نتعایج و      تحقیق حاضعر دارای ضععف هعا و محعدودیت هعایی معی ب      

پیشنهادات را کاهش می دهد. از جمله عدم شبیه سازی مدل پ  از مدلسازی با اسعتفاده از  

تکنیک دیماتل فازی و بسنده کردن به ارائعۀ تصعویری ازحلقعه هعای علعی و معلعولی میعان        

در  متغیرهای برای درک بهتر فضای روابط و دینامیزم های موجعود. لعذا پیشعنهاد معی شعود     

پژوهشی به طور اختصاصی به شبیه سازی مدل ارائه شده در پژوهش بعا اسعتفاده از رویکعرد    

از طرفی متغیر ها و عوامل موثر دیگری نیز وجود دارنعد کعه   پویایی سیستم ها پرداخته شود. 

می توانست در مدل ارائه شده جای داشته باشند که بعه دلیعل پیچیعدگی و نبعود اطالععات      

های موجود در مدل ارائه شده اکتفا شده و لذا نیاز اسعت در مطالععات بععدی،     دقیق، به سازه

 سایر متغییرهای موثر، شناسایی و آثار آنها سنجیده شود.  

 ها   نوشت پی
1. CLD 2. Total relation fuzzy matrix  
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Presenting a model of Social Banking effect on reducing the 

financial conflict between banks and manufacturing firms 

using the fuzzy Dimatel technique: A study on Resalat Qarz 
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Abstract: 
Banks, as financial intermediaries, should direct capital to various projects 
and industries in order to play a positive role in sustainable development in 
societies and fulfill their social responsibilities. However, the banking 
business models in Iran have not been designed in a way that assure the 
financial interests of companies and banks through injecting banking 
resources into production at the same time. Despite the existence of 
researches on the area of liquidity problems of manufacturing companies, the 
issue of conflict of financial interests between banks and manufacturing 
companies has not been resolved yet. This study is aimed at presenting how 
a model of social banking will reduce the financial conflict between banks 
and manufacturing firms in Iran. We reviewed theoretical and supporting 
theories in order to determine the major variables to become finalized by 
experts through the fuzzy Delphi technique. In order to identify the existing 
relationships between the variables, we used a questionnaire that were 
completed by 40 members of a multitasking team. Then, in order to analyze 
data, we used the fuzzy DMAT technique. The results indicated that in the 
process of social banking development, the role of sustainable value created 
factors, strengthening the banking system and financing sustainable projects 
becomes highlighted and effective factors such as optimal allocation of 
resources, transparency and access to Banking facilities will lead to 
sustainable value creation and allocation of banking resources. On the other 
hand, this value creation, a platform for the growth of businesses, especially 
in micro and small businesses, has been increased. This process will lead to 
the development of social entrepreneurship and ultimately will reduce the 
existing conflict between banks and manufacturing companies .. 
Keywords: Financial Conflict, Social Banking, Fuzzy Dimatel 
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