
 

76 

  فصلنامه علمي پژوهشي
 دانش مالي تحليل اوراق بهادار

 ام سيشماره ، نهمسال  

 5931 تابستان

 
 بررسی تأثیر تنوع درآمدی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده

 در بورس اوراق بهادار تهران 

 
 

 1سیدکاظم ابراهیمی 

 2مهری شهریاری   

 3نوازانسهیال مهمان 

 

 

  چكیده

و  یارائه خدمات متنوع مال لیکه به دل رود یمهم اقتصاد هر کشور به شمار م اریاز ارکان بس یصنعت بانکدار

 یشدن صنعت بانکدار ی. با جهانکندیم فایکشورها ا یرا در توسعه و رشد اقتصاد یکننده ا نیینقش تع ،یاعتبار

 نی. در اباشد یبرخوردار م ییباال تیاز اهم کردبهبود ارزش و عمل یبرا یتنوع درآمد یها یاستفاده از استراتژ

 انیتا پا8811شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  رفتهیپذ یبر عملکرد  بانک ها  یتنوع درآمد ریتأث قیتحق

راق شده در بورس او رفتهیپذ یبانک ها هیپژوهش را کل ی. جامعه آمارردیگ یقرار م یمورد بررس 8831سال

مورد محاسبه قرار گرفته و سپس از  Excelبا استفاده از نرم افزار ازیمورد ن یرهای. متغدهند یم لیتشکبهادار تهران 

مورد آزمون  قیتحق هیفرض شریف Fو آزمون  Eviewsبا استفاده از نرم افزار  ره،یچند متغ ونیمعادله رگرس قیطر

به  نهیمثبت و نسبت هز یاثر ها ییدارا ازدهو نرخ ب یمشخص شد که تنوع درآمد قیتحق نیقرار گرفت. با انجام ا

اندازه بانک بر  زیو ن تیدهد که نسبت مالک ینشان م جینتا نیبرعملکرد  بانک دارند. همچن یدرآمد اثر منف

 .ندارند یعملکرد بانک اثر
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 مقدمه -1

بانکها یکی از موسسات خدماتی هستند که با 

حیاتی اجتماع، یعنی اقتصاد سروکار دارند و   نبض

اغلب افراد جامعه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم 

ها در ارتباط هستند. بانکها قادرند  با خدمات بانک

خود موجبات  با تصمیمات و سیاستهای اعتباری

توسعه و رشد اقتصادی و یا توقف و رکود اقتصادی 

(. 8813را فراهم نمایند )زنگی آبادی و حسینی، 

صنعت بانکداری بیش از دو دهه گذشته به صنعت 

جهانی تبدیل شده است. نیروهای محرک این 

دگرگونی نوآوری در فن آوری، مقررات زدایی 

و تغییر در  ساختاری، مقررات احتیاطی، بین المللی

رفتار شرکتهای بزرگ بوده است )فو و 

(. یکی از نتایج این تحوالت، 1289همکاران،

سازی، سیاستهای تنوع در بانکداری است که  پیاده

برای مدیران بانکها، سهامداران و اقتصاددانان مالی 

 (.1288اهمیت زیادی دارد)ساوادا، 

های مازاد در دسترس  در گذشته بانکها سپرده

کردند و با دادن وام به افراد  آوری می مردم را جمع

گری را میان  نیازمند، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه

کردند، در عصر  گیرندگان ایفا می گذاران و وام سپرده

حاضر، موسسات مالی و بانکها برای تجهیز منابع 

سی در محصوالت و مالی نیاز به تغییرات اسا

خدمات دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی 

های  توانند در عرصه گری نمی بانکداری و واسطه

جهانی به تجهیز منابع بپردازند. در بانکداری نوین، 

های مالی غیر بانکی خدمات متعددی  بانکها در زمینه

دهند و ارایه خدمات نوین  را به مشتریان ارایه می

گذاری، انجام امور بیمه و  داری سرمایهمانند بانک

مسکن و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی به 

سوی بانکها سرازیر شود. در واقع در بانکداری 

ای از منابع از طریق فعالیتهای غیر  نوین، بخش عمده

 (.8813پور،  آید )عباسقلی بانکی به دست می

های مهم در ادبیات مالی  تنوع یکی از موضوع

توانند از استراتژی تنوع برای افزایش  ست. بانکها میا

عملکرد و کاهش ریسک استفاده کنند) تورکمن و 

؛ پاندیا و 1282؛ برگر و همکاران، 1281ییگیت، 

؛ بائله و 1223؛ الساس و همکاران، 8331راو،

(.ساختار درآمدی بانکها به 1222همکاران،

گردد. تنوع  ای تقسیم می ای و غیر بهره  بهره درآمدهای

دهد  در درآمد بانکها سودآوری بانک را افزایش می

باشد و  که این همراه با افزایش ارزش بازار بانک می

افزایش ارزش بازار بانک موجب افزایش در عملکرد 

 گردد. بانک می

مدیریت ریسک، لزوم تنوع درآمدها و همچنین 

دامنه گسترده خدمات مطابق با استانداردهای بانک 

طلبد تا بانکها همزمان با اتخاذ استراتژی  را می جهانی

گری و  گذاری، بیمه خصوصی سازی، به امور سرمایه

(. 8838اف،  سایر فعالیتهای تخصصی بپردازد )رسول

با توجه به اهمیت موضوع تنوع درآمدی و اثر آن بر 

عملکرد و عدم توجه کافی محققان، تحقیق حاضر 

س اوراق بهادار در بانکهای پذیرفته شده در بور

 تهران انجام شده است.

 

 مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش -2

ادبیات مرتبط با تنوع در صنعت بانکداری نشان 

دهد که انواع تنوع عبارتند از: جغرافیایی، منبع  می

های اقتصادی. به  درآمد، محصول/ خدمات و بخش

ها به دو جریان  طور کلی جریان درآمدی بانک

ای و درآمدهای بدون بهره تقسیم  بهرهدرآمدهای 

ای مرتبط   ( که درآمدهای بهره1281شود )کیوی،  می

دهی و فعالیتهای سنتی بانکها هستند  با فعالیتهای وام
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و درآمدهای بدون بهره شامل درآمدهای کارمزد و 

گذاری در کمیسیون، درآمدهای معامالتی و سرمایه

تحقیقات نشان  (.1288باشد )ساوادا،  سهام و ... می

دهد تنوع درآمدی موجب افزایش ارزش  می

(، افزایش عملکرد و کاهش 1222بازار)لون و لوین،

؛ برگر و 1281گردد) تورکمن و ییگیت،  ریسک می

؛ الساس و 8331؛ پاندیا و راو،1282همکاران، 

 (. 1222؛ بائله و همکاران،1282همکاران، 

آیا  ( بررسی کردند که1222بائله  و همکاران)

بانکهای متنوع از لحاظ عملکرد بلند مدت نسبت به 

رقبای خود مزیت نسبی دارند که این تحقیق در 

انجام  1229-8313بانکهای اروپایی در دوره زمانی 

گرفت و نتایج بیانگر این بود که تنوع درآمدی 

ارزش شرکت را افزایش و ریسک غیر سیستماتیک 

شرکت با  دهند در این پژوهش ارزش را کاهش می

کیوتوبین مورد سنجش قرار داده شده است و نتایج 

دهد که نسبت هزینه به درآمد اثر منفی بر  نشان می

ارزش شرکت داشته و همچنین نسبت مالکیت و 

ادسانمی و اندازه تأثیر بر ارزش نداشته است. 

( در مقاله خود در بیان تنوع درآمدی و 1222ولف)

صادهای نوظهور ریسک ورشکستگی در بانکهای اقت

ای و بدون  بیان کردند که فعالیتهای تنوع درآمد بهره

مطالعات دهد.  بهره ریسک ورشکستگی را کاهش می

( که در زمینه آناتومی تنوع 1282الساس و همکاران )

درآمد انجام گرفت نشان دادند که چگونه تنوع 

درآمدی با افزایش اندازه بانک بر ارزش بانک اثر 

ها نشان داد که تنوع درآمدی،  تهگذارد. یاف می

دهد و این با افزایش  سودآوری بانک را افزایش می

( 1282برگر و همکاران)ارزش بازار همراه است. 

بررسی کردند که آیا تنوع، ریسک و عملکرد بانکها 

دهد و نتایج بیانگر این بود  را افزایش یا کاهش می

وط که عملکرد بانکها به استراتژی تنوع آنها مرب

ای بر روی شاخص  شود، اثرات حاشیه می

تمرکز)عدم تنوع( بر روی عملکرد یک رابطه غیر 

خطی با سطح ریسک و مالکیت خارجی دارد. 

استراتژی تمرکز تا یک آستانه خاصی سود را افزایش 

دهد و زمانی که مالکیت  و ریسک را کاهش می

خارجی بسیار باال یا بسیار پایین باشد بانکها به سود 

بیشتر از تنوع گرایش دارند.تورکمن و 

(، تأثیر  تنوع بر عملکرد را در بانکهای 1281یگیت)

ها و نرخ  ترکیه بررسی کردند و از نرخ بازده دارایی

بازده سهامداران به عنوان معیار سنجش عملکرد 

و نتایج نشان داد که متغیر وابسته نرخ   استفاده کرده

صاحبان سهام به بازده دارایی و نرخ بازده حقوق 

تواند توسط تنوع شرح داده شود. نگاین و  خوبی می

( رابطه بین نیروی بازار بانک و تنوع 1281همکاران)

تایی از بانکهای  858درآمدی را در یک نمونه 

تجاری انجمن ملل آسیای جنوب شرقی)اندونزی، 

مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام(بررسی کردند و نتیجه 

نکها با نیروی بازار)در وام و گرفتند که با

گذاری( درآمد باالتری از فعالیتهای غیرسنتی  سپرده

دهد که نیروی  آورند و این نشان می به دست می

های رشد  دهد تا بانکها فرصت بازار اجازه می

جدیدی را در فعالیتهای غیر سنتی شناسایی کنند. 

( عوامل موثر بر درآمد 1281پناتور و همکاران )

بهره و تأثیر تنوع بر سودآوری و ریسک بدون 

ورشکستگی را برای بخش دولتی، خصوصی داخلی 

و خارجی بانکها بررسی کردند. و نتایج نشان داد که 

مالکیت در دستیابی به درآمد بدون بهره اهمیت دارد. 

بانکهای بخش دولتی با سطح باالتری از مالکیت 

ه هستند. دولتی کمتر به دنبال منابع درآمد بدون بهر

شود و هدف  درآمد بر هزینه باعث کاهش ریسک می

آنها پیاده سازی تغییر در ریسک برای بانکها در 

بازارهای نوظهور که به دنبال منابع درآمدی بدون 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 مهمان نوازان الیسهو  یاریشهر یمهر، یمیابراه دکاظمیس

 ام سيشماره  فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار /   67 

(، تأثیر تنوع 1288بهره می باشند، بوده است. ساوادا)

درآمدی را بر ارزش بازار، عملکرد و ریسک بانکها 

ند، نتایج نشان داد که نرخ بازده در ژاپن بررسی کرد

ها تأثیر معناداری بر عملکرد دارد ولی اندازه  دارایی

بانک و نسبت مالکیت تأثیر معناداری بر عملکرد 

بانک ندارند ونسبت هزینه به درآمد تأثیر منفی بر 

(، در پژوهشی 1288عملکرد دارد. لی و ژانگ )

مدهای بررسی کردند که آیا تنوع سود از افزایش درآ

بدون بهره در صنعت بانکداری ژاپنی وجود دارد و 

بیان کردند که به طور کلی تنوع سودآوری از افزایش 

در درآمدهای بدون بهره وجود دارد. هرچند 

نوسانات در درآمدهای بدون بهره بیشتر از درآمد 

ای خالص است و حاشیه سود از تنوع با افزایش  بهره

یابد. لی و  درآمدهای بدون بهره کاهش می

( ارتباط بین تنوع درآمدی و 1289همکارانش )

ها نشان داد که  یافته ،عملکرد بانکها را بررسی کردند

یابد و تحت  عملکرد بانکها از طریق تنوع افزایش می

های مختلف مالی، روابط بین تنوع درآمدی،  سیستم

اصالحات مالی و عملکرد بانکها چند بعدی هستند. 

( بررسی کردند که آیا تنوع 1289) مسلیرو همکاران

درآمد بانکها سودآور است و نتایج نشان داد که 

گرایش به سمت فعالیتهای بدون بهره، سود بانکی و 

دهد به ویژه  سود تعدیل شده با ریسک را افزایش می

زمانی که بانکها در معامله اوراق بهادار دولتی درگیر 

ست که بانکهای ها بیانگر این بوده ا شوند و یافته می

خارجی نسبت به همکاران داخلی خود از چنین 

شوند. عالوه براین، با در  مند می تغییری بیشتر بهره

نظر گرفتن محیط نهادی و نظارتی حمایت از وام به 

شرکتهای کوچک و متوسط یافتند که مشارکت باالتر 

در فعالیتهای بدون بهره برای بانکهایی که کمتر با 

و متوسط رو به رو هستند بسیار شرکتهای کوچک 

مفید است و پژوهش آنها پیامدهای مهمی از لحاظ 

دستیابی به تنوع مطلوب و دستیابی به ریسک کمتر 

گذاری برای ترویج  داشت که ممکن بود با هدف

های شرکتهای کوچک و متوسط در تضاد  وام

توان فرض  باشد.براساس مطالعات انجام گرفته می

 کرد که:

 مدی بر عملکرد بانک تأثیرمعناداری دارد.تنوع درآ

 

 پژوهش شناسی روش -3

جامعه آماری پژوهش کلیه بانکهای پذیرفته شده 

در بورس اوراق بهادار تهران هستند که اطالعات 

 8811 - 8831مالی مورد نیاز آنها در فاصله سالهای 

به طور کامل موجوداست. به دلیل محدود بودن 

گیری اجتناب شده و  نمونهجامعه مورد مطالعه، از 

ماهه  6بانک به صورت دوره های  2کل جامعه با 

های این تحقیق  مورد بررسی قرار گرفته است. داده

های مالی بانک و اطالعات  شامل اطالعات صورت

بازار است که از طریق سایت رسمی بورس اوراق 

بهادار و سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات 

زار ره آورد نوین جمع آوری شده اسالمی و نرم اف

ها، ابتدا متغیرها با  است. به منظور تلخیص داده

های جمع آوری شده برای هر یک از استفاده از داده

های مورد مطالعه به بانک ها و هریک از سال

ماهه محاسبه شدند. همه عملیات تلخیص  6صورت 

 انجام شد؛ سپس از طریق Excelافزاربا استفاده از نرم

معادله رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم 

فیشر فرضیه تحقیق مورد F و آزمون  Eviews-7افزار

 آزمون قرار گرفت.

 

 

 

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یبر عملکرد بانک ها یتنوع درآمد ریتأث یبررس 

 
 ام سيشماره  فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار /   67

 آنو نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش مدل  -4

در این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تنوع درآمدی 

 1288بر عملکرد آنها مدل زیر براساس مدل ساوادا، 

 شود. برآورد می
                          

 

 

توبین  Qنشان دهنده عملکرد است که با     

دهد.  تنوع درآمدی را نشان می DIVگردد. محاسبه می

دهنده متغیرهای کنترلی)اندازه بانک، نسبت  نشان    

ها به  ها، نسبت هزینه حقوق صاحبان سهام به دارایی

 ها( است. درآمد،  نرخ بازده دارایی

در ادامه به نحوه محاسبه هریک از متغیرها 

 پردازیم: می

 

تنوع درآمدی    |
ای درآمد بهره درآمد بدون بهره 

درآمد عملیاتی کل
| 

 

هدرآمد بدون بهر درآمدهای عملیاتی کل  ای درآمد بهره   
 

ای درآمد بهره = ها+سود تسهیالت اعطایی گذاری سود حاصل از سپرده  

 
ارزش دفتری داراییها/ )ارزش بازار سهام عادی + ارزش دفتری بدهی 

 توبینQ ها( = 

 های بانک= اندازه بانک لگاریتم کل دارایی

 دارایی ها/حقوق صاحبان سهام= نسبت مالکیت

 ها به درآمد ها= نسبت هزینه درآمد/هزینه

 ها ها/سودخالص= نرخ بازده دارایی کل دارایی

 

 یافته های پژوهش -5

 هاتجزیه و تحلیل داده -5-1

 آمارهای توصیفی متغیرهای مدل -5-1-1

به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات، ابتدا آمار 

 ارائه شده است 8توصیفی داده ها در جدول شماره

 بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل -5-1-2

تحلیل همبستگی ابززاری اسزت آمزاری کزه بزه      

ای را کزه یزک متغیزر بزه     تزوان درجزه  وسیله آن مزی 

متغیردیگر از نظر خطی مرتبط اسزت  انزدازه گیزری    

(. ضریب همبستگی یکزی  8819کرد )آذر و مومنی، 

از معیارهای مورد اسزتفاده در تعیزین همبسزتگی دو    

(. جدول 8813شد )مومنی و فعال قیومی، بامتغیر می

همبستگی بین متغیرهزای مسزتقل را نشزان     1شماره 

 .دهدمی

نتایج جدول نشان میدهد بین متغیرهای تحقیق 

 همبستگی شدید وجود ندارد.

 

 

 

 

 نتایج آمارهای توصیفی متغیرهای مدل -1 جدول شماره

 انحراف استاندارد حداقل حداکثر میانه میانگین تعداد متغیر

 8589 2582 5511 8519 8559 22 نرخ بازده داراییها

Q6381652 1131251 81882152 2682851 82191851 22 توبین 

 2511 2521 8585 2558 2551 22 ها به درآمد نسبت هزینه

 8552 -83532 2532 -251 -8581 22 تنوع در آمدی

 258 2528 2539 2522 2523 22 نسبت مالکیت

 2596 2586 3589 1598 1586 22 اندازه بانک

 منبع:محاسبات تحقیق
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 نتایج بررسی همبستگی بین متغیّرهای مستقل -2جدول شماره 

 متغیر
نسبت هزینه به 

 درآمد
 اندازه بانک نسبت مالكیت تنوع درآمدی

نرخ بازده 

 ها دارایی

     8 نسبت هزینه به درآمد

    8 2585 تنوع درآمدی

   8 25215 2522 نسبت مالکیت

  8 2581 2519 2556 اندازه بانک

 8 -2559 2528 2583 -2588 ها نرخ بازده دارایی

 منبع: محاسبات تحقیق

 

پیش آزمون ها جهت تعیین نوع داده ها و  -5-2

 مدل

و  8ی تلفیقزی ها دادهی ها روش نیبی انتخاب برا

اسزتفاده   مزر یلF ازآزمزون آمزاره    1ی ترکیبزی هزا  داده

ارائه  8جدول شماره ی آزمون در خروج. که شود یم

 شده است:
 

 لیمر Fنتایج آزمون  -3جدول شماره 

 یسطح معنادار یآزاددرجه  Fآماره  آزمون اثرات
Cross-section 

F 8592 6551 252258 

 منبع: محاسبات تحقیق

 

 2525ی کمتر از سطح معنادارآزمون اگر نیادر 

ی تلفیقی و در ها دادهی روش انتخابباشد، روش 

ی ترکیبی روش مناسب ها دادهصورت روش  نیاریغ

ی آزمون خروجاساس و براساس  نیبراخواهد بود. 

 Fی برای آماره معنادارسطح  دهد یمکه نشان 

مدل  نیااست، روش مورد استفاده در  25225برابر

 .باشد یمی تلفیقی )پانلی( ها دادهروش 

های تلفیقی انتخاب شد، پس از آنکه مدل داده

و شناخت درست مدل مورد استفاده  صیتشخی برا

مدل اثرات  ااست ی 8مدل اثرات ثابت نکهیاو 

. که میینما یماستفاده ن ، از آزمون هاسم9یتصادف

 ارائه شده است: 9جدول شماره ی آزمون در خروج

 

 نتایج آزمون هاسمن -4جدول شماره 

 2𝜒آماره  خالصه آزمون
درجه 

 2𝜒ی آزاد

سطح 

 یمعنادار
Cross-section 

random 
81558 5 2528 

 

 

آزمون هاسمن است 1𝜒آزمون آماره  نیای خروج

باشد،  258از  تر کوچکی آن سطح معنادارکه اگر 

 رفتهیپذرصد به باال د 32مدل اثرات ثابت در سطح 

ی آزمون هاسمن خروج. همان طور که از شود یم

ی برابر است سطح معنادار ،دیآ یمبر  قیتحقی ها داده

مدل  دهد یمو نشان  باشد یم 258که کمتر از  2528با 

 .باشد یمبه صورت اثرات ثابت  قیتحق

 

 مدل و تفسیر نتایج نیتخم -5-3

ارائه شده  5نتایج تخمین مدل در جدول شماره 

 است:
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 نتایج تخمین مدل رگرسیون -5جدول شماره

 تحلیل رگرسیون

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضریب نام متغیر

 251123 85181539 82988158 18199258 ضریب ثابت

 2521 -851 83119581 -85298589 نسبت هزینه به درآمد

 2529 1521 8883583 1298583 تنوع درآمدی

 2582 8581 19311523 89828523 نسبت مالکیت

 2556 -2553 12922526 -81236589 اندازه شرکت

 25281 1588 8269592 1286513 ها نرخ بازده دارایی 

 88281851 میانگین متغیر وابسته 2529 ضریب تعیین

 91658521 انحراف متغیر وابسته 2563 ضریب تعیین اصالح شده

 2568 مجموع مربع انحرافات توجیه نشده 86129588 انحراف معیار رگرسیون

 8586 آماره دوربین واتسون F 89553آماره 

   F 25222222سطح معناداری

 

و سطح معنا داری که  Fبا توجه به مقدار آماره 

می باشد، فرضیه  25222و  8955به ترتیب برابر با 

اصلی تأیید می گردد. مقدار ضریب تعیین برابر با 

است و این یعنی متغیّرهای مستقل می توانند 2529

درصد متغیّروابسته را توضیح دهند. مقدارآماره  28

بوده ونشان دهنده این  8586دوربین واتسون برابر با 

است که پسماند ها با هم خود همبستگی ندارند.  امر

بر اساس مقدار ضرایب تنوع درآمدی رابطه مثبتی را 

با عملکرد دارد که از لحاظ آماری معنادار است و با 

نتایج پژوهش صورت گرفته توسط برگر و 

(، بائله و 1289(، لی و همکاران)1282همکاران)

دارد.  ( مطابقت1222(، لون و لوین)1222همکاران)

سطح معناداری متغیرهای کنترلی نسبت مالکیت 

دهد که این متغیرها بر واندازه بانک نیز نشان می

عملکرد بانک تأثیری ندارند که با نتایج تحقیقات 

( همخوانی 1288( و ساوادا )1222بائله و همکاران )

دارد. الزم به ذکر است که متغیر نسبت هزینه به 

درصد تأثیری معنادار و  32درآمد در سطح اطمینان 

گذارد که با نتایج منفی را بر عملکرد بانک می

( و 1222تحقیقات تحقیقات بائله و همکاران )

( مطابقت دارد و متغیر کنترلی نرخ 1288ساوادا )

ها نیز تأثیر مثبت و معناداری را بر  بازده دارایی

عملکرد بانک دارد که منطبق با نتایج تحقیقات 

 باشد. ( می1281و تورکمن و یگیت ) (1288ساوادا)

 

 و بحث گیری نتیجه -6

یکی از نتایج مهم جهانی شدن صنعت بانکداری 

سازی سیاستهای تنوع در بانکداری است که  پیاده

اهمیت زیادی برای مدیران بانکها، سهامداران و 

تواند  اقتصاد دانان دارد. یکی از عواملی که می

عملکرد بانکها را بهبود بخشد تنوع درآمدی است. 

کرد بانکها در این تحقیق تأثیر تنوع درآمدی بر عمل

مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از آن نظر 

های اندکی  دارای اهمیت است که در ایران، پژوهش

پیرامون تأثیر تنوع درآمدی بر عملکرد بانک صورت 

گرفته است. به طور کلی شواهد پژوهش حاکی از 

آن است که تنوع درآمدی بر عملکرد بانک تأثیر 

هر چه تنوع درآمدها  مثبت معناداری دارد. در واقع
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بیشتر باشد خدمات بهتری به مشتریان ارائه داده 

شود و در نتیجه جذابیت خدمات، تقاضا برای  می

خدمات افزایش یافته و تأثیر مثبتی را بر روی 

دهد که  عملکرد بانک دارد. همچنین نتایج نشان می

ها  تأثیرمثبت و معناداری را بر  نرخ بازده دارایی

دارد، زیرا باال بودن این نسبت نشان  عملکرد بانک

باشد.  دهنده سود بیشتر و در نتیجه عملکرد بهتر می

نسبت هزینه به درآمد  نیز تأثیر منفی بر عملکرد 

بانکها دارد، زیرا هرچه نسبت هزینه ها بیشتر از 

درآمدها باشد، زیان وجود دارد که نشان دهنده 

ان داد که نامناسب است. در نهایت نتایج نش دعملکر

متغیرهای کنترلی نسبت مالکیت واندازه بانک بر 

عملکرد بانک تأثیری ندارند که دلیل آن را میتوان در 

پایین بودن بازار رقابت در صنعت بانکداری و 

های دولت دانست. نتایج  ها از سیاست تابعیت بانک

حاصل از پژوهش و تأثیر تنوع درآمدی بر عملکرد 

شی را برای مدیران، تواند بین  بانکها می

گذاران بانکها در مورد  گیرندگان و سرمایه تصمیم

چگونگی تغییر و یا بهبود مقررات مربوط به تنوع 

های تنوع بانک بر  بانکها و چگونگی تأثیر استراتژی

آورد. پژوهشگران در تحقیقات آینده  عملکرد فراهم 

توانند تأثیر ریسک و بازده را بر تنوع درآمدی  می

 .ی نمایندبررس
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