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 چکیده

نقش بانک ها در تامین وجوه مورد نیاز موسسات و تامین نیازهای فصلی و تامین مواد اولیه و توسعه خط تولید و رشد بلند مدت 

مهمترین تامین کنندگان منابع مالی نموده است.و نیز یکی از راههای کسب درآمد بانکها  سازمان ها بانک ها را تبدیل به یکی از

مشارکت در طرحهای اقتصادی است که باعث جذب درآمد و در نهایت افزایش سودآوری بانک می شود. روش تحقیق در این 

عات ، تجزیه و تحلیل توصیفی با استفاده از پژوهش ، به مطالعه موردی بانک سامان متمرکز گردید و روش تجزیه و تحلیل اطال

اطالعات مالی بانک سامان انجام گردیده است و برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل واریانس و جهت تعیین حجم نمونه از فرمول 

خاب گردید مورد تسهیالت پرداخت شده در هر یک از بخشهای مورد بررسی انت 011کوکران استفاده گردید و نمونه ای به حجم 

نتایج بخش مورد بررسی دیگر بیشتر است. .نتایج حاصل از آزمون نشان داد که  سودآوری بخش صنعت به طور معناداری از دو

بوده   0.098آزمون فرضیات به شرح زیر مشاهده گردید.در آزمون فرضیه اول با توجه به جداول آنالیز واریانس مقدار معنی داری 

بین میانگین سود بخش تولید صنعت ، تولید مسکن و بازرگانی تفاوت وجود ندارد و در این آزمون و فرض صفر رد نمی شود 

 فرضیه اول رد می شود.

بوده و فرض صفر رد می شود. یعنی بین میانگین  10110در آزمون فرضیه دوم  با توجه به جدول آنالیز واریانس مقدار معنی داری 

 و تولید مسکن و بازرگانی تفاوت وجود دارد در نتیجه فرض دوم تحقیق پذیرفته می شود. نسبت سود واقعی بخشهای تولید صنعت

 کلمات کلیدی: سودآوری بانک ، مشارکت بانک ، بانک
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Study the profitability of banks from engaging in economic  

activities 

Abstract 

participation in economic projects that attract income and ultimately increase the profitability of 

the bank.Cochran was used and the sample of 100 payments facility was selected in each of the 

sectors studied. Cochran was used and the sample of 100 payments facility was selected in each 

of the sectors studied. business and there is no difference in this test the first hypothesis is 

rejected. According to the first hypothesis test, analysis of variance significant value 0.098 and 

can not be null hypothesis is rejected Between the average earnings of manufacturing, 

commercial real estate and there is no difference in this test the first hypothesis is rejected.In the 

second hypothesis, according to the table ANOVA test a significant amount of 0.002, and the 

null hypothesis is rejected. Ie the ratio between average actual production of industrial 

production and housing and commercial sectors there is a difference in the outcome of the 

second study will be accepted. 

Keywords: bank profitability, participation bank, Bank 
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 مقدمه 1-1

نیست که فراهم نمودن شزایط مطلوب سرمایه گذاری در بانک منجر به افزایش قیمت سهام و برون رفت از بر هیچکس پوشیده 

 بحران می شود.

انسان در طی قرون و اعصار همیشه با مشکلی به نام محدودیت و کمیابی مواجه بوده است .این محدودیت در زمینه هایی مانند 

بوده است.در این راستا همواره در پی بهینه کردن و سودآور نمودن عملیات و فعالیت خود تولید و به تبع آن کمیابی کاال و خدمات 

بوده است و از طرفی تحت هیچ شرایطی امکانات و عوامل سرمایه به صورت نامحدود در اختیار بشر قرار نگرفته است و ورود به 

 (0،8830عرصه سودآور راهی برای افزایش رفاه جامعه به شمار می رود)رجبی ، 

تمایل انسان در جهت دست یافتن به حداکثز نتیجه با کمترین عوامل تولید و امکانات می تواند منجر به کارآیی و سودآوری باالتر 

شود.بررسی سودآوری و ارائه راهکارهایی برای کسب حداکثر سودآوری ممکن می تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش رفاه 

ی دیگر در سراسر جهان عملیات بانکی و به طور مشخص بانکها را به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر جامعه کمک کند. از سو

در رشد و پیشرفت کشورها می شناسند و نیزهر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد بی تردید به دخالت بانکها و 

 (0، 0،88موسسات مالی نیازمند است.)رجبی ، 

مدیریت بانکها همواره با توجه به شرایط حال و آینده مجبور به اصالح و بهبود خدمات بانکی و بازاریابی و بودجه بندی و در اصل 

تنوع در ارائه خدمات و رقابت در ارائه خدمات و رقابت با سایر بانکها و در نهایت افزایش سودآوری و کارایی در میان واحدهای 

 (0،8830جبی،تحت سرپرستی خود می باشند.)ر

در راستای بیانات باال ، تحقیق حاضر با موضوع بررسی میزان سودآوری بانکها و مشارکت در بخشهای بازرگانی ، صنعتی و تولید 

 ( به بررسی سودآوری بانکها می پردازد. 88-88مسکن کشور و ارائه راهکار مناسب )مطالعه موردی بانک مسکن طی سالهای 

می باشد که ابتدا مسئله اصلی پژوهش ، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می گیرد و سپس این فصل شامل چند بخش 

توضیحاتی راجع به اهداف پژوهش و کاربرد نتایج ، قلمرو مکانی و زمانی و فرضیه های تحقیق ارائه شده است.در نهایت این فصل 

 با تعریف واژگان کلیدی به پایان خواهد رسید.

 بیان مسئله 1-2

از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد می نمایند که این از طریق جذب سپرده های مردم با نرخ بهره پایین ،  بانکها

مشارکت در بخشهای مسکونی ، تجاری و صنعتی و یا اعطای تسهیالت با نرخ بهره باالتر و نتیجه اتالف دو نرخ ، عایدی بانک می 

ه گفته می شود، صورت می پذیرد. بنابراین هرچه بانک بتواند از مقیاس های اقتصادی استفاده باشد که به آن حاشیه سود و بهر

 (،0،883کند سود حاصل بیشتر خواهد بود. )حسن باقری، 
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در شرایط حاضر و با توجه به گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور و تاسیس موسسات مالی و اعتباری جدید و بانکهای 

فعالیت بانکهای خارجی از طریق مناطق آزاد و در نهایت خصوصی سازی وضعیت بسیار جدیدی بوجود آمده است خصوصی و آغاز 

که دامنه رقابت را بسیار وسیع وسرنوشت ساز کرده به شکلی که بانکهای با سابقه با ساختار موجود و با بدنه احتماال ناکارآمد نمی 

ظور الزم است هریک از بانکها از سودآور بودن فعالیت اقتصادی خود و نیز از سودآوری و تواننددر این رقابت پیروز باشند.به این من

 (،0،883یا عدم سودآوری بخش های اقتصادی مطلع باشند.)رجبی،

بانکها با به گردش انداختن منابع مالی نقش بسیار مهمی در اقتصاد دنیا ایفا می کنند به طوریکه عدم سودآوری سیستم بانک به 

 ت به بخش های دیگر اقتصاد تسری پیدا می کند.سرع

امروزه سودآوری در هر فعالیت اقتصادی اهمیت و ضرورتی قاطع دارد میزان توانایی بنگاههای اقتصادی در کسب سودآوری باالتر 

د و در بازار و صحنه مهمترین ابزار رقابت و ادامه حیات تئسعه و بالندگی و تامین منافع مالکان و سهامداران آن بنگاهها می باش

رقابت است.در حقیقت سازمانها بایستی با تالش پیوسته در پی حفظ وضعیت و سرمایه موجود ، نیز ارتقا آن 

 (،0،883باشند.)رجبی،

در همین راستا نظام بانکی به عنوان یکی از اجزای بازار پولی در مجموعه کلی بازارهای مالی شامل بازار سرمایه و بازار پولی از 

جمله واسطه ای در رشد و توسعه اقتصادی و یکی از پیش نیازهای اساسی سرمایه گذاری تولید و رونق فعالیتهای اقتصادی در 

بخش واقعی اقتصاد تلقی می شود.مسئله اصلی عالوه بر اندازه گیری و بهبود سودآوری ، فعالیت در ظرفیتهایی است که خالق 

 (0،8831ثروت هستند.)کیانی،

 ممکن است این سوال به ذهن ما حطور کند که آیا بانکها باید بخشهای غیر سودآور تسهیالتی را تخصیص ندهند؟ در اینجا

در پاسخ به سوال فوق می توان گفت با توجه به اهمیت سودآوری بدنبال شناخت بخشهای اقتصادی سوداور در بانکها هستیم و 

اعتبار نمی توان به صراحت اعالم کرد که مصرف منابع در کدامیک از بخش ها علیرغم ابالغ بخشنامه های صادره از شورای پول و 

ود و نیز ریسک اعتباری را تا حدی کاهش مبایستی صورت بگیرد و بالعکس.اما می توان منابع را به سوی تخصیصی بهینه هدایت ن

ه آمیز فعالیت دارند داشته باشد.مثال از داد .همچنین بانک دقت بیشتری در اعطای اعتبار به مشتریانی که در بخشهای مخاطر

استفاده کند و به تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار بپردازد و پس از شناسایی بخشهایی که سودآوری  lappو یا معیار  5cمعیار 

 داخت.آنها متناسب با انتظار بانک نمی باشد دالیل عدم سودآوری را شناسایی کرد و به رفع مشکالت در آن بخش ها پر

و نیز نرخ سودهای اعالم شده از طزیق مراجع تنها نرخ سودی است که مختص آن بخش اعالم شده است و نشانگر سودآوری واقعی 

به همان میزان در آن بخش نمی باشد بلکه برای مطلع شدن از سود واقعی هر بخش باید مطالبات معوق و مشکوک الوصول در 

 ر را با محاسبات مشکوک الوصول و معوق تعدیل نمود.و در صد مذکوهمان بخش توجه نمود 

 اهمیت پژوهش 1-3
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امروزه صنعت بانکداری بسیار رقابتی شده است و ثابت شده است در شرایطی رقابتی موسساتی قادر به ادامه فعالیت هستند که از 

موفقیت در بازار رقابت مستلزم کسب حداکثر لحاظ عملکردی قوی و نیرومند بوده و می توانند به شکل کارا و موثر فعالیت نمایند. 

سودآوری می باشد و مدیران باید بدانند موفقیت نسبی آنها در مقایسه با رقبا و بهترین عمل در ارتباط با سودآوری خودشان 

 (0،8831چگونه است.)رجبی، 

ط با اثر مشارکت بانکها به روی سودآوری اهمیت این موضوع از این لحاظ است که تا بحال تحقیقی پیرامون این موضوع و در ارتبا

روشن تر شدن وضعیت بانکها  ثدوره زمانی و مقایسه چند بخش باعمشاهده نشده است و استفاده از روش آنالیز واریانس در یک 

ری آن جهت تدابیر الزم توسط میریت کالن بانک می باشد.همچنین این تحقیق با شناسایی دالیل احتمالی سودآوری و عدم سودآو

می تواند از ارزش باالیی برای مدیران ارشد بانک و اعضای هیئت مدیره آن برخوردار باشد.در حال حاضر سودآوری از یک انتخاب 

 (0،8831فراتر رفته و تبدیل به یک ضرورت در بین سازمان ها و از جمله بانک ها شده است.)رجبی،

سودآور بودن آن می باشد که نقش قابل توجهی در رشد و ابقای بانکها یکی از مهمترین شاخص های موجود در صنعت بانکداری 

این موضوع موجب سرمایه گذاری  ایفا می کند و غالبا باعث تاثیر زیادی روی ارزش بازار سهام و سود سهام می شود.به تبعیت از

موجب حیات آن می شود  بانک و یا بالعکس خروج سرمایه از بانکها می شود. سودآوری یک واحد به این شکلن درآ

 ( 0،88301.)رجبی،

 اهداف پژوهش  1-4

به فعالیت موجب رتبه بندی بانک ها با توجه سودآور در بین بانک ها می باشد ونیزدر این تحقیق هدف اصلی شناسایی بخش های 

 می شود.رانها در بخشهای سودآو

 و عالوه بر آن اهداف فرعی عبارتند از:

 ی بانکها با توجه به سودآوری آنهارتبه بندی بخش های اقتصاد-0

 شناسایی بخشهای مشکل زا-0

 شناسایی دالیل احتمالی و عدم سودآوری یک بخش-،

 بررسی وضعیت سودآوری و تغییرات آن در طی زمان-8

 کاربرد نتایج تحقیق 1-5

و رکن اساسی سیستم مالی هر اقتصاد به شمار می روند و به واسطه ارائه خدمات  ممهی نهاده ها از با توجه به اینکه بانکهایکی

 متنوع مالی و اعتباری نقش تعیین کننده ای در توسعه و رشد اقتصادی ایفا می کنند.
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خود را به آن کاربرد نتایج تحقیق می تواند آن باشد که بانکها تمایل بیشتری به فعالیت در بخش سودآور پیدا کنند و سرمایه های 

 سمت سوق دهند.

نتایج حاصل از این تحقیق می تواند نشان دهنده بخش های سودآور و غیرسودآور باشد که مدیران بان را در انجام تغییرات و برنامه 

 ریزی الزم کمک می کند و می تواند باعث بهبود وضعیت مالی یک بانک باشد.

 فرضیات پژوهش 1-6

 ین بخش های تولید صنعت، تولید مسکن و بازرگانیمقایسه میانگین سود واقعی در ب 

 مقایسه میانگین نسبت سود واقعی در بین بخش های تولید صنعت ، تولید مسکن و بازرگانی 

 سواالت پژوهش 1-7

 آیا سودآوری بانکها در فعالیت بخش بازرگانی باالتر از بخش تولید مسکن و تولید صنعت است؟-0

 ارند کدامند؟بخش هایی که سودآوری بیشتری د -0

 کدامیک از بخش ها ممکن است بانک را دچار مشکل کند؟ -،

 حقیقتقلمرو  1-8

 قلمرو تحقیقی 1-8-1

 میزان سودآوری کلیه شعب بانک سامان از مشارکت در بخش های بازرگانی ، صنعتی و تولید مسکن کشور می باشد.

 قلمرو مکانی 1-8-2

 کلیه شعب بانک سامان کشور می باشد.

 رو زمانی قلم 1-8-3

 می باشد. 88-88دوره زمانی تحقیق مربوط به سالهای 

 جامعه آماری 1-9

در مطالعات کتابخانه ای جامعه آماری به روش متداول مورد بحث و بررسی نمی باشد.لیکن در این پژوهش جامعه آماری شامل 

 مشارکتی تسهیالت دریافت نموده اند.کلیه مشتریان بانک سامان که در بخش های بازرگانی ، صنعتی و تولید مسکن به صورت 

 جامعه نمونه 1-11
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در هرکدام از بخش های بازرگانی ، تولید صنعت و تولید مسکن صد نمونه تسهیالت پرداخت شده به مشتریان را به عنوان نمونه در 

 نظر گرفته ایم.

 روش تحقیق  1-11

مار می رود. برای مثال ، شد نظر بمورروش های آمار استنباطی به منظور برآورد پارامترهای جامعه از طریق نمونه گیری از جامعه 

اگر از جامعه ای نمونه انتخاب شود و مقدار این پارامتر را در نمونه محاسبه کنیم ، در واقع یک برآورد یا پیش بینی درباره جامعه از 

 تخابی انجام گرفته است.طریق نمونه ان

 در این پژوهش از آزمون های آنالیز واریانس برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است.

 تعریف کلمات کلیدی 1-12

از آنجا که شناخت و کاربرد ابزارهای اعتباری مستلزم آن است که تعاریف ، مفاهیم و اصطالحات مورد استفاده به اختصار مورد 

در این بخش به توضیح برخی از تعاریف و اصطالحات مرتبط پژوهش در دو بخش کلمات مفهومی و کلمات  بررسی قرار گیرند ،

 کلیدی می پردازیم.
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 مقدمه 4-1

پس از گردآوری ، استخراج و طبقه بندی دهده ها و نمونه گیری متناسب با هدف تحقیق ، ابتدا آمارهای استنباطی ارائه و جداول 

مونه حاضر را بررسی می کنیم و سپس مرحله تجزیه داده ها آغاز می شود.تجزیه و تحلیل به عنوان بخشی از فرآیند توصیفی از ن

روش تخقیق علمی یکی از پایه های اصلی مطالعه و بررسی است.به عبارت دیگر پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و 

 از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند.تصمیم گیری در رابطه با رد یا قبول فرضیات 

 گرفته است.آزمون قرارز نرم افزار مینی تب مورد فرضیات این تحقیق با استفاده ا

 آمار توصیفی  4-2

می پردازیم. البته با این تفاوت که مبلغ  ROAدر این قسمت به مقایسه سود هریک از بخش های مورد آزمون از طریق نسبت 

دارایی ها را در این فرمول میزان مجموع مبلغ مصوب در هر بخش در نظر می گیریم و در واقع می خواهیم بازده مبلغ سرمایه 

 گذاری شده حاصل از مشارکت را محاسبه کنیم.باید توجه داشت چون مقادیر محاسبه شده از کل جامعه آماری بدست آمده

 نتوانستیم این را به عنوان یکی از فرضیات آزمون کنیم اما مبلغ محاسبه شده برآوردی از کل جامعه به ما می دهد.

 58به طور ثابت در فرمول های زیر  T-1درصد می باشد لذا  08با توجه به اینکه مالیات پرداختی توسط بانک ها به طور ثابت 

 د که سود خالص برای هر بخش به طور جدا محاسبه شده است.درصد محاسبه می کنیم.ضمنا یادآور می شو

 ROA(=1058مجموع مبلغ مصوب در هر بخش /)سود قبل مالیات *

بخش های تولید صنعت و تولید مسکن و بازرگانی در زیر آمده است و در این نمودارها محور افقی  ROAنمودارهای مربوط به 

 که از فرمول های باال محاسبه شده است. ROA( و محور عمودی مقادیر 88-85-88-88مربوط به سالهای )

 

 

 

 بخش تولید مسکن بانک سامان ROA: نمودار میله ای مربوط به  0-8نمودار 

 88-88سالهای طی 
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 88-88بخش تولید مسکن بانک سامان طی سالهای  ROA:مقادیر مربوط به  0-8جدول 

 

 شرح

 

 88سال 85سال  88سال  88سال 

ROA 

 

80،0 5000 5 80،0 

 

و کمترین مقدار  5000که برابر  88بخش تولید مسکن مربوط به سال  ROAبا توجه به جدول فوق بیشترین و کمترین مقدار 

 می باشد. 80،0برابر  88مربوط به سال 

 

 

 بخش تولید صنعت بانک مسکن ROA:نمودار میله ای مربوط به  0-8نمودار 

 88-88طی سال های 
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 88-88بخش تولید صنعت بانک مسکن طی سال های  ROAمقادیر مربوط به  0-8جدول 

 

 شرح

 
 88سال 85سال  88سال  88سال 

ROA 

 
8080 0801، 5010 8055 

 

و کمترین مقدار مربوط  ،0801که برابر  88بخش تولید صنعت مربوط به سال  ROAبا توجه به جدول فوق بیشترین و کمترین 

 می باشد. 8055و برابر  88به سال 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 بخش بازرگانی بانک سامان ROA: نمودا میله ای مربوط به ،-8نمودار 

 88-88طی سال های 

 

 88-88بخش بازرگانی بانک سامان طی سال های  ROAمقادیر مربوط به  ،-8جدول 

 

 شرح

 
 88سال 85سال 88سال 88سال 

ROA 

 
8008 8010 800 ،080 

 

و کمترین مقدار مربوط  8010که برابر  88بخش بازرگانی مربوط به سال  ROAبا توجه به جدول فوق بیشترین و کمترین مقدار 

 می باشد. 080،و برابر  88به سال 

 تجزیه و تحلیل داده ها 4-3

آمار توصیفی  برای بخش تولید مسکن که شامل سود واقعی و نسبت سود واقعی به مبلغ مصوب می باشد را برای نمونه هایی که 

ست ، محاسبه گردیده و جداول و نمودار های مربوط به آن در ادامه آمده است.این نمودارها که از نوع وضعیت آنها تسویه شده ا
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هیستوگرام می باشند محور افقی برای نمودار اولی نشان دهنده نسبت سود واقعی و برای دومی مبلغ سود واقعی می با شد و محور 

نفر از آنها وضعیت معوق یا مشکوک الوصول داشته  8تا بوده و  011ه انتخابی عمودی فراوانی در هر بازه را نشان می دهد. که نمون

 اند.

جدول زیر نسبت سود واقعی به مبلغ مصوب مربوط به نمونه های بدست آمده از بخش تولید مسکن را نشان می دهد. ارقام زیر از 

متخب بخش تولید مسکن محاسبه گردهده  نمونه 011محاسباتی که در قسمت روش محاسبه فصل سوم ذکر شده است به روی 

 نونه پس از آزمون محاسبه آزمون ها در این بخش حذف گردیده است. 8است.که 

 

 مقادیر مربوط به نسبت سود واقعی بخش تولید مسکن     ارقام به درصد 8-8جدول 

080،5 00008 00088 8050 88085 
8088 8010 8،0،8 00018 08081 
01008 8015 000،1 0008 00081 
8018 8088 080،1 8000 1088 
8001 00011 8015 8018 08085 
8010 00011 00051 08081 00088 
،0081 0010 08085 80،8 80085 
00088 8018 ،010 8001 000،8 
000،8 8008 05001 08018 50،8 
8081 0،010 00088 080،1 80،1 
8080 00008 080،1 0،0،5 00088 
12.85 7.69 12.66 6.15 12.09 
13.23 24.30 6.41 6.16 12.20 
12.78 1.99 24.30 3.91 12.62 
2.66 5.47 6.15 11.21 6.55 
24.30 24.30 6.15 11.21 6.55 
24.30 24.30 6.15 13.36 11.65 
12.02 27.81 12.78 4.04 13.18 
11.88 24.10 15.58 12.13 7.59 

 25.62 12.71 9.20 6.34 
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را رسم می کنیم که محور افقی آن نشان دهنده نسبت سود واقعی و  8-8نمودار شماره  8-8به اعداد منعکس در جدول با توجه 

 محور عموی میزان فراوانی نسبتهای سود واقعی بخش تولید مسکن را نشان می دهد

 

 

 درصد می باشد. 0،0818میانگین نسبت سود واقعی به مبلغ مصوب تولید مسکن برابر 

توجه به قسمت روش محاسبه در فصل سوم سود واقعی بخش تولید مسکن را محاسبه می کنیم و جدول مربوط به مقادیر سود با 

 واقعی محاسبه شده برای بخش تولید مسکن در ادامه آمده است.

 :مربوط به مقادیر سود واقعی بخش تولید مسکن 8-8جدول 

1.82E+12 4.90E+09 2.29E+10 8.01E+09 9.77E+08 
2.19E+09 8.02E+10 1.15E+10 5.98E+08 1.24E+10 
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1.01E+11 1.43E+09 6.83E+10 1.13E+09 1.50E+10 
1.20E+11 1.62E+12 1.22E+09 2.18E+0.9 2.15E+08 
2.52E+09 5.25E+10 1.79E+09 1.81E+10 4.64E+08 
4.01E+09 3.02E+09 3.51E+09 1.49E+09 1.26E+10 
9.00E+10 2.88E+09 3.99E+10 2.66E+09 7.21E+10 
1.78E+11 9.97E+10 1.10E+09 1.26E+10 1.85E+09 
2.11E+11 6.06E+09 4.12E+09 2.81E+10 7.36E+08 
2.24E+09 5.21E+08 1.90E+09 1.53E+11 4.46E+09 
9.39E+08 2.40E+09 4.86E+10 5.61E+09 2.19E+11 
2.26E+10 2.31E+09 1.27E+10 9.23E+09 2.42E+09 
5.29E+10 3.65E+09 1.35E+10 5.36E+09 6.59E+09 
2.17E+11 2.21E+09 4.86E+10 6.85E+08 1.26E+09 
79872828 7.66E+09 3.69E+09 5.04E+09 1.64E+09 
1.39E+12 3.65E+10 7.38E+09 1.34E+09 2.32E+10 
5.41E+10 6.68E+10 1.84E+10 1.01E+09 1.32E+10 
2.38E+09 7.23E+09 3.12E+09 6.07E+09 5.69E+08 

 1.41E+10 2.03E+10 2.30E+10 6.34E+08 
 

را رسم می کنیم که محور افقی نشان دهنده سود واقعی و محور  8-8نمودار شماره  8-8با توجه به اعداد منعکس در جدول

 عمودی میزان فراوانی سود واقعی بخش تولید مسکن را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

:نمودار هیستوگرام مربوط به سود واقعی تولید مسکن 8-8نمودار   
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جدول زیر نسبت سود واقعی به مبلغ مصوب مربوط به نمونه های بدست آمده بخش تولید صنعت را نشان می دهد.ارقام زیر از 

گردیده نمونه منتخب بخش تولید صنعت محاسبه  011محاسباتی که در قسمت روش محاسبه فصل سوم ذکر شده است به روی 

 نمونه پس از محاسبه آزمون ها در این بخش حذف گردیده است. 08است. که 

 

 

 

 

 

 :مربوط به نسبت سود واقعی به مبلغ مصوب تولید صنعت    ارقام به درصد 8-8جدول 
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8051 0018- 8050 1018 08080 
00018 8018 0،018 1008 1088 
1085 0،018 00051 1018 810،8 
80058 01011 08080 81080 8000 
8000، 00088 00058 1088- 08001 

،8018 01011- 8018 00088 0،008 
0،018 050،8 8088 00088 00018 
1058 00018 ،8088 00018 080،1 
01010 00085 8088 0،0،1 00018 
0051 01081 88000 ،081- 08005 

0،018 1088- ،8018 08008 ،8018 
00018 08088 00001 0000، 00018 
0088 8008 ،1008 00018 00018 
08080 01080 08088 0،018 1018 
88085 08015 00018 8081- 08080 

8005 0058 08088 8008- 00018 
810،8 80081 00018 00018 08080 

    8081 
نشان دهنده نسبت سود را رسم می کنیم که محور افقی آن  8-8نمودار شماره  8-8با توجه به اعداد منعکس شده در جدول 

 واقعی و محور عمودی میزان فراوانی نسبت های سود واقعی بخش صنعت را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 :نمودار هیستوگرام مربوط به نسبت سود واقعی بخش تولید صنعت 8-8نمودار 
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 درصد است. 080588میانگین نسبت سود واقعی به مبلغ مصوب تولید صنعت برابر 

قسمت روش محاسبه در فصل سوم سود واقعی بخش تولید صنعت را محاسبه می کنیم و جدول مربوط به مقادیر سود با توجه به 

 واقعی محاسبه شده برای بخش تولید صنعت در ادامه آمده است.

 

 

 

 

 : مربوط به سود واقعی بخش تولید صنعت5-8جدول 

1.16E+09 -3.0E+08 1.14E+09 1.99E+09 7.39E+09 

5.18E+09 8.95E+08 3.49E+09 2.29E+09 1.03E+08 
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1.44E+08 1.12E+10 3.18E+09 2.99E+09 4.93E+10 
3.97E+10 9.95E+09 2.41E+10 2.36E+12 2.84E+09 
4.84E+10 1.14E+10 1.76E+09 -2.7E+08 1.14E+10 
7.21E+09 -1.3E+09 2.57E+09 4.58E+09 1.16E+10 
4.61E+10 4.79E+09 1.47E+09 6.87E+09 3.59E+09 
7.50E+08 1.04E+09 5.17E+09 5.38E+09 3.57E+09 
1.09E+10 4.37E+09 3.34E+08 3.51E+10 1.55E+09 
3.39E+08 5.30E+09 6.42E+10 -2.2E+08 3.79E+09 

 -1.3E+08 2.22E+10 9.13E+09 1.95E+10 
 7.43E+09 1.23E+09 3.33E+09 2.39E+10 
 8.18E+08 1.77E+10 1.30E+09 7.41E+09 
 3.40E+09 6.64E+09 4.19E+09 1.49E+09 
 5.63E+09 2.23E+11 -4.5E+08 4.88E+10 
 4.11E+08 7.63E+09 -1.9E+09 4.78E+09 
 1.66E+10 9.56E+09 2.99E+09 1.46E+10 
 4.49E+08 6.06E+11 9.40E+08 2.94E+09 
 3.12E+09 2.18E+08 2.39E+09 4.19E+09 

 

را رسم می کنیم که محور افقی نشان دهنده سود واقعی و محور  5-8نمودار شماره  5-8به اعداد منعکس شده در جدول با توجه 

 عمودی نشان دهنده میزان فراوانی سود واقعی بخش صنعت است.

 

 

 

 

 

 :نمودار هیستوگرام مربوط به سود واقعی تولید صنعت 5-8نمودار 
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 جداول نسبت سود واقعی در ادامه آمده است.برای بخش بازرگانی نمودار و 

جدول زیر نسبت سود واقعی به مبلغ مصوب مربوط به نوه های بدست آمده بخش بازرگانی را نشان می دهد. ارقام زیر از 

نمونه منتب بخش بازرگانی محاسبه گردیده است .  011محاسباتی که در قسمت روش محاسبه فصل سوم ذکر شده است به روی 

 نمونه پس از محاسبه آزمون ها در این بخش حذف گردیده است. 8که 

 

 

 

:مربوط به نسبت سود واقعی به مبلغ مصوب بخش بازرگانی    ارقام به درصد 8-8جدول   
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0008، 0،085 8051 000،، 00011 
00081 0،000 000،0 0،088 01001 

-1015 8018 00058 8050 8018 
0،085 00058 00088 08058 1088 
0،001 ،088 8050 0،080 0،0،8 
0،088 80،8 08088 08088 8088 
0008، 00088 00018 08051 00008 
8011 0،080 0،081 01018 0008، 
1088 0،008 00085 00008 00015 
00080 00018 00051 0018 0،080 
00001 8008 1010 0،085 00015 
00081 0،088 00051 00088 000،، 
0،005 00088 00011 0،001 0،080 
0،005 00088 0،008 0،050 00080 
0008، 00001 8058 00088 00088 
0،005 0،080 00،، 008، 00018 
0018 00008 ،010 00051 00080 
8081 000،8 800، 00018 0،0،8 
00080 000،0 00088 000،8 0،088 

    000،8 
 

را رسم می کنی که محور افقی نشان دهنده نسبت سود واقعی و محور  8-8نمودار  8-8با توجه با اعداد منعکس در جدول 

 عمودی میزان فراوانی نسبت های سود واقعی بخش بازرگانی را نشان می دهد.

 

 

 

 : نمودار هیستوگرام مربوط به نسبت سود واقعی بخش بازرگانی8-8
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 است.درصد  000،8میانگین نسبت سود واقعی به مبلغ مصوب بازرگانی برابر 

 

با توجه به قسمت روش محاسبه در فصل سوم سود واقعی بخش بازرگانی را محاسبه می کنیم و جدول کربوط به مقادیر سود 

 واقعی محاسبه شده برای بخش بازرگانی در ادامه آمده است.

 

 

 

 : مربوط سود واقعی بازرگانی1-8جدول 
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2.51E+08 2.77E+09 2.04E+09 1.85E+09 1.93E+09 

1.26E+10 1.97E+09 1.85E+10 6.82E+09 1.01E+08 
-1.5E+07 6.48E+08 2.35E+08 1.34E+09 81057553 
1.09E+10 1.47E+09 6.23E+09 3.68E+09 1.48E+09 
1.58E+11 86304819 3.36E+09 2.01E+09 3.00E+09 
4.78E+09 6.23E+08 1.23E+09 6.47E+09 3.42E+09 
3.49E+10 1.13E+09 8.19E+10 3.70E+09 5.52E+09 
1.78E+09 2.68E+09 1.66E+09 3.60E+09 6.41E+09 
2.44E+08 1.05E+10 6,23E+09 2.45E+09 1.95E+09 
7.88E+10 6.49E+08 1.17E+08 1.96E+09 7.38E+08 
3.66E+09 3.02E+09 3.36E+08 1.36E+10 3.89E+09 
3.72E+09 5.46E+09 2.34E+08 8.85E+09 6.16E+08 
1.99E+10 9.96E+08 1.29E+09 8.58E+09 6.98E+09 
1.33E+10 2.54E+08 7.91E+09 8.23E+08 4.94E+09 
2.24E+09 3.05E+08 2.89E+08 6.98E+08 1.78E+10 
1.06E+10 5.37E+09 1.16E+08 1.83E+08 1.19E+09 
1.44E+09 3.68E+08 4.52E+08 1.17E+10 8.76E+09 
3.30E+08 6.19E+09 9.34E+09 1.19E+09 2.67E+09 
4.07E+09 1.85E+09 1.01E+10 1.24E+09 4.03E+10 

    6.19E+08 

 

را رسم می کنیم که محور افقی آن نشان دهنده سود واقعی و  1-8نمودار شماره  1-8با توج به  اعداد منعکس شد در جدول 

 محور عمودی میزان فراوانی سود واقعی بخش بازرگانی را نشان می دهد.

 

 

 

 :نمودار هیستوگرام مربوط به سود واقعی بخش بازرگانی 1-8نمودار 

 

 

 با توجه به آزمون های انجام شده برای محاسبه درصد سود هر یک از بخش های مورد آزمون نتایجی به شرح زیر بدست آمد.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  درصد است 0،0818میانگین نسبت سود واقعی بخش تولید مسکن برابر 

  درصد است 080588بخش تولید صنعت برابر میانگین نسبت سود واقعی 

  درصد است 000،8میانگین نسبت سود واقعی بخش بازرگانی برابر 

با توجه به نکات باال نمودار مقایسه ای میانگین نسبت سود واقعی برای بخش تولید مسکن ،تولید صنعت و بازرگانی در ادامه آمده 

 است.

 

د میانگین نسبت سود واقعی در بخش تولید صنعت بیشتر از بخش های بازرگانی و تولید همانطور که از نمودار فوق مشاهده می شو

 درصد سود را نشان می دهد. 080588مسکن است که 

 آزمون فرضیه اول: 4-4

0H.میانگین سود واقعی در بین بخش های تولید صنعت ، تولید مسکن و بازرگانی یکسان است : 

1H بخش های تولید صنعت ، تولید مسکن و بازرگانی یکسان نیست.: میانگین سود واقعی در بین 

 

 : جدول تحلیل واریانس 01-8جدول 
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مقدار معنی 

 داری
F منبع تغییر درجات آزادی میانگین مربعات 

 سود 0 811111111،،0080185800018 00،88 1018

 خطا ،05 81081881880،10811111111  

 کل 058   

 

بوده و فرض صفر رد نمی شود یعنی بین میانگین سود بخش های تولید صنعت،  1018مقدار معنی داری با توجه به جدول فوق 

بوده اگر حجم نونه را افزایش  1018تولید مسکن و بازرگانی تفاوت وجود ندارد.البته با توجه به اینکه مقدار معنی داری نزدیک به 

 هتری بگیریم .در نتیجه فرض اول تحقیق پذیرفته نمی شود.می دادیم این احتمال وجود داشت که بتوانیم نتیجه ب

 آزمون فرضیه دوم: 4-5

0H.میانگین نسبت سود در بین بخش های تولید صنعت، تولید مسکن و بازرگانی یکسان است : 

1H.میانگین نسبت سود در بین بخش های تولید صنعت ، تولید مسکن و بازرگانی یکسان نیست : 

 لیل واریانس: جدول تح00-8جدول 

 منبع تغییر درجات آزادی میانگین مربعات F مقدار معنی داری

10110 80،0، 8880800 0 
نسبت سود به مبلغ 

 مصوب

 خطا ،05 0180881  

 کل 058   

 

بوده و فرض صفر رد می شود.یعنی بین میانگین نسبت سود به مبلغ مصوب  10110با توجه به جدول فوق مقدار معنی داری 

 های تولید صنعت، تولید مسکن و بازرگانی تفاوت وجود دارد در نتیجه فرض دوم تحقیق پذیرفته می شود.بخش 

 تجزیه وتحلیل :

 مقدمه 1-

در این تحقیق هدف اصلی پژوهش شناسایی بخش های سودآور می باشد و نیز موجب رتبه بندی بخش های اقتصادی با توجه به 

این موضوع از این لحاظ است که تا بحال تحقیقی پیرامون این موضوع و در ارتباط با اثر فعالیت سودآور آنها می شود.اهمیت 
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مشارکت بانکها به روی سودآوری مشاهده نشده است و مقایسه روند سود بانک باعث روشن تر شدن وضعیت بانکها جهت تدابیر 

 الزم توسط مدیریت کالن بانک می باشد.

یل احتمالی سودآوری و عدم سودآوری آن می تواند از ارزش باالیی برای مدیران ارشد بانک و همچنین این تحقیق با شناسایی دال

 اعضای هیئت مدیره آن برخوردار باشد.در حال حاضر سودآوری از یک انتخاب فراتر رفته و تبدیل به یک شرورت شده است.

مچنین به ارائه پیشنهادات نیز محدودیت هایی که محقق در این فصل خالصه تحقیق و نتایج آن ورد مطالعه قرار خواهد گرفت و ه

 به آ مواجه شده است اشاره خواهد شد.

 خالصه پژوهش 5-2

این پژوهش در پنج فصل تدوین گردید.در فصل اول کلیات پژوهش شامل بیان مسئله ،ضرورت پژوهش،سواالت پژوهش، فرضیات 

 پژوهش و اهداف مورد بررسی قرار گرفت.

 بیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل از ادبیات پژوهش در قسمت همین فصل آورده شده است.در فصل دوم اد

در فصل سوم روش پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .طرح تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.این تحقیق بر 

ین تحقیق به دنبال شناسایی بخش های سودآور بانک ها می حسب هدف در گروه تحقیقات کاربردی جای می گیرد.زیرا در ا

باشیم.در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مشتریان بانک سامان است که در بخش های بازرگانی، صنعتی و تولید مسکن به 

ه گیری تصادفی ساده صورت مشارکتی تسهیالت دریافت نموده اند. در این تحقیق به منظور انتخاب نمونه های همگن از روش نمون

 استفاده شده  است.

در فصل چهارم نتایج فرضیات پژوهش در دو قسمت آمار توصیفی و استنباطی مشخص گردید.در آمار توصیفی با استفاده از 

شاخص های فراوانی و درصد فراوانی و میانگین و نمودار به بررسی سوددهی در بخش های بازرگانی ، تولید صنعت و تولید مسکن 

پرداختیم و در آمار استنباطی با استفاده از آزون های پارامتری آنالیز واریانس به بررسی فرضیات پژوهش پرداختیم که نتایج آن در 

 ادامه همین فصل به طور خالصه ذکر گردیده است.

 نتایج پژوهش 5-3

 نتایج توصیفی 5-3-1

  درصد است. 0،0818میانگین نسبت سود واقعی بخش تولید مسکن 

 درصد است. 080588یانگین نسبت سود واقعی بخش تولید صنعت برابر م 

  درصد است. 000،8میانگین نسبت سود واقعی بخش بازرگانی برابر 
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 نتیجه: میانگین نسبت سود واقعی در بخش تولید صنعت بیشتر از بازرگانی و تولید مسکن است.

 نتایج بررسی فرضیات پژوهش 5-3-2

 ریانس فرضیات زیر را بررسی نموده ایم:با استفاده از آنالیز وا

 مقایسه میانگین سود واقعی در بین بخش های تولید صنعت ، تولید مسکن و بازرگانی آزمون فرضیه اول:

0H.میانگین سود واقعی در بین بخش های تولید صنعت ، تولید مسکن و بازرگانی یکسان است : 

1H  : صنعت ، تولید مسکن و بازرگانی یکسان نیست.میانگین سود واقعی در بین بخش های تولید 

بوده و فرض صفر رد نمی شود بین میانگین سود بخش تولید صنعت،  10118با توجه به  جدول آنالیز واریانس مقدار معنی داری 

 تولید مسکن و بازرگانی تفتوت وجود ندارد و در این آزمون فرضیه اول رد می شود.

 گین نسبت سود واقعی در بین بخش های تولید صنعت ،تولید مسکن و بازرگانیمقایسه میان آزمون فرضیه دوم:

0H.میانگین نسبت سود واقعی در بین بخش های تولید صنعت ، تولید مسکن و بازرگانی یکسان است : 

1H.میانگین نسبت سود واقعی در بین بخش های تولیدصنعت، تولید مسکن و بازرگانی یکسان نیست : 

بوده و فرض صفر رد می شود یعنی بین میانگین نسبت سود واقعی  10110جدول آنالیز واریانس مقدار معنی داری با توجه به 

 بخش های تولید صنعت و تولید مسکن و بازرگانی تفاوت وجود دارد در نتیجه فرض دوم  تحقیق پذیزفته می شود.

و استفاده شده و مشاهده گردید میانگین نسبت سود واقعی بخش برای بررسی این تفاوت ها از مقایسه میانگین ها بصورت دو به د

 تولید صنعت از دو بخش دیگر بیشتر است.

 ارئه پیشنهادات 5-4

همانطور که قبال ذکر شد یکی از مهمترین شاخص های موجود در صنعت بانکداری سود آور بودن آ می باشد که نقش قابل توجهی 

د و غالبا باعث تاثیر زیادی روی ارزش بازرا سهام و سود سهام می شود.به تبعیت از این موضوع در رشد و ابقای بانک ها ایفا می کن

 موجب سرمایه گذاری در آن بانک و یا بالعکس خروج سرمایه از بانک ها می شود.

انک را در انجام بنابراین نتایج حاصل از این تحقیق می تواند نشان دهنده بخش های سوداور و غیر سودآور باشد که مدیران ب

تغییرات و برنامه ریزی الزم کمک می کند و می تواند باعث بهبودی وضعیت مالی یک بانک باشد یا شناسایی بخش های سودآور 
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بانک ها ف برنامه هدفمندی برای دستیابی به عملکرد سودآوری بانکها انجام می گیرد و بانکها تمایل بیشتری به فعالیت در بخش 

 ی کنند و سرمایه های ود را به آن ست سوق دهند.سودآور پیدا م

از آنجا که بخش تولید صنعت از سایر بخش ها دارای سودآوری بیشتری بوده است ، سرمایه گذاران و مدیران را به فعالیت بیشتری 

 در این قسمت سوق داده و برنامه ریزی در تولید صنعت طرح ریزی خواهد شد.

شاهده شد بخش صنعت بخش سودآور برای مشارکت بانک می باشد و بانکها می توانند با تخفیف در با توجه به نتایج حاصله که م

برخی شرایط در این بخش ب اعطا اعتبار بپردازند و اما بخش بازرگانی که نتیجه سودآوری حاصل از مشارکت آن برای برای بانک 

ری در اعطا اعتبار در این بخشها داشته باشند و بتوانند دالیل عد نتیجه مورد انتظاری نبود بخشی است که بانک ها باید دقت بیشت

 سودآوری به میزان مورد انتظار را شناسایی و رفع کنند.

کم کردن کنترل بر سیستم اعتبارات بانکی به نحوی که قسمتی از منابع را در اختیار بانک ها قرار دهند تا در بخش های مورد نظر 

 پردازند.خودشان به اعطای اعتبار ب
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Abstract: 

The role of banks in providing the funds needed t supply raw materials and development 

institutins and the needs of seasonal and long-term growth in production and organization of 

banks has become one of the most important suppliers of financial resources. 

One way to make money and banks participating in the economic plan that will attract revenue 

and ultimately increase the profitability of banks.hence in this paper has described the 

importance of profitability and the bank and the relationship between economic (Commerce 

,Industry and manufactured housing) and the amount of profits derived from participatin in these 

sectors are examined. 

Methods In this study , the study was focused on bank organize and analyze data , Descriptive 

analysis using financial information Saman Bank has been , and to test hypothese , analysis of 

variance and determination of sample size formula Cochran was used and a sample of 100 

facilities paid for each of the sectin about stydy was selected. The results of the tests showed that 

industry profitability significantly higher  than other study has tw parts. 

According to the theoretical foundations and evidence obtained , review the profitability of the 

bank’s participation in housing production sectors of commerce and industry , the fllowing two 

hypothese were formulated. 

Svdvaqy Comparison between industry sectors , manufactured housing and commercial 

Comparison between the sectors of manufacturing industry than in Svdvaqy , manufactured 

housing and commercial 

Hypothese to explain the test results were Zyrmshahdh . Drazmvn Qrzyh ANOVA table with 

respect to the significant value is 0.098 and the zero does not mean that there is no difference in 

the manufacturing sector and commercial housing industry and the first hypothesis test be 

rejected. 

The ANOVA table Drazmvn second Qrzyh significant value is 0.002 and zero can be rejected , 

ie the ratio between the average real income and real estate sectors of industry and commerce 

Vjvddarddr difference is the result are accepted. 

To example these difference compared with the average ratio between the two was used 

Vmshahdh benefit other sectors of the manufacturing sector is higher. 

Keywords : bank profitability , bank invoivement , bank 
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