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 بر تمرکس با باوکُا دَیيام رفتار ي بدَی بیه رابطٍبر  مالی بحران تاثیر بررسی

    ایران باوکداری صىعت در باوکُا مالکیت وًع
 

 3زاقرديلٍ خدائی محمد ،2بغسیان آلبرت ،1فتحی فرحىاز
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 چکیدٌ

دّی ببًکْب بب تورکس بر ًَع هبلکیت ببًکْب در صٌعت پژٍّش حبضر بِ بررسی تبثیر بحراى هبلی بر رابطِ بیي بذّی ٍ رفتبر ٍام

ر صٌعت ببًکذاری ایراى ببًکْبی فعبل داز صَرتْبی هبلی ّبی تحمیك بصَرت سبالًِ دادُ ببًکذاری ایراى پرداختِ است.

هَرد بررسی  1334تب  1345ّبی ببًک در دٍرُ زهبًی سبل 11در ًوًَِ آهبری پژٍّش تعذاد . شذُ است استخراجگرداٍری ٍ 

پَلذ ٍ پٌل بب اثرات ثببت  ّبی تحمیك ٍ آزهَى فرضیِ ّب، از سِ هذل رگرسیَى ترکیبیبرای تحلیل دادُ لرارگرفتِ است.

بحراى هبلی بر  دار ٍببًکْب تبثیر هستمین ٍ هعٌی دّیرفتبر ٍام ًتبیج تحمیك ًشبى هی دّذ کِ بذّی براستفبدُ شذُ است. 

بحراى هبلی بر رابطِ تبثیر کٌش هتمببل ًَع هبلکیت ٍ  داری دارد.دّی ببًکْب تبثیر هستمین ٍ هعٌیرابطِ بیي بذّی ٍ رفتبر ٍام

ًذارد. دّی ببًکْب رفتبر ٍامداری بر سرهبیِ ًَع اٍل تبثیر هعٌی داری است.هعٌیدّی ببًکْب هستمین ٍ بیي بذّی ٍ رفتبر ٍام

ٍ  هستمینتبثیر دّی ببًکْب رفتبر ٍامدارد. ببزدُ داراییْب بر دّی ببًکْب رفتبر ٍامداری بر هطبلببت هعَق تبثیر هعکَس ٍ هعٌی

 دارد.دار  هعٌیٍ  هعکَس تبثیردّی ببًکْب رفتبر ٍاماًذازُ ببًکْب بر  دارد.دار  هعٌی
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 .صٌعت ببًکذاری ایراىاًذازُ ببًک، 
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