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 چكيده

 حاکمیت نقش با گذاری سرمایه یماتبر تصم گذاران سرمایه اطمینان هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی

باشد. بر این می 19تا  19های بورس طی دوره زمانی ی آماری این پژوهش را شرکت است. جامعهبوده  شرکتی

برای انجام محاسبات مربوطه  یازموردنباشد و اطالعات شرکت می 951 اساس تعداد کل نمونه تحقیق حاضر معادل

های این تحقیق از رگرسیون  آنها اخذ گردیده است. همچنین، برای آزمون فرضیه شده یحسابرسمالی ی ها صورتاز 

 اطمینان ها نشان داد که  و روش ترکیبی با اثرات استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده یرهچندمتغخطی 

 استقالل. دارد تأثیر گذاری سرمایه میزان بر مدیره هیئت اندازه. دارد تأثیر گذاری سرمایه میزان بر گذاران سرمایه

 یناناطم .ندارد تأثیر گذاری سرمایه میزان بر حسابرسی کمیته استقرار .دارد تأثیر گذاری سرمایه میزان بر مدیره هیئت

 بین رابطه گذاران سرمایه ینان. اطمکند می تعدیل را گذاری سرمایه و مدیره هیئت اندازه بین رابطه گذاران سرمایه

 و حسابرسی استمرار کمیته بین رابطه گذاران سرمایه یناناطم .کند می تعدیل را گذاری سرمایه و مدیره هیئت استقالل

 .کند نمی تعدیل را گذاری سرمایه

 

کليدی ، اندازه گذاری سرمایه، گذاران سرمایه، اطمینان مدیره هیئتحسابرسی، استقالل  کمیته : استمرارکلمات

 مدیره هیئت
 

 

ABSTRACT: 

The main purpose of this study was to investigate investors' confidence in investment 

decisions with the role of corporate governance. The statistical population of this research is 

stock companies during the period 91 to 97. Accordingly, the total number of samples in the 

present study is equal to 150 companies and the information required to perform the relevant 

calculations has been obtained from their audited financial statements. Also, multivariate 

linear regression and combined method with effects have been used to test the hypotheses of 

this research. The results of data analysis showed that investors' confidence affects the 

amount of investment. The size of the board affects the amount of investment. The 

independence of the board affects the amount of investment. The establishment of the audit 

committee does not affect the amount of investment. Investor confidence moderates the 

relationship between the size of the board and the investment. Investor confidence moderates 

the relationship between board independence and investment. Investor confidence does not 

moderate the relationship between audit committee continuity and investment. 
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