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 چکیده

. روش تهس هاشرکت گذاریسرمایهتصمیمات و  پذیریریسک بر رانیمد یتیشخص یهاپیانواع ت تأثیرهدف پژوهش 

مدیران ارشد و  یقتحق ینا یجامعه آمارپیمایشی است. -روش اجرا توصیفی ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرتحقیق حاضر 

نمونه آماری انتخاب شدند.  عنوانبه 412که از این تعداد  هستنفر  037بهادار به تعداد  وراقهای بورس اشرکت رهیمدئتیه

 یخط نیورگرس ازبا استفاده  هاداده لیوتحلهیتجزهای شخصیت نئو بود. ها و پرسشنامه ویژگیآمار نام هادادهآوری ابزار جمع

ر بموافق بودن و پذیرا بودن شخصیتی،  یهاپیتداد که از  انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان EViews افزارنرمو  چندگانه

میزان  موافق بودن تییشخص یپتاثر منفی دارد یعنی با افزایش  موافق بودن یتیشخص یپتمعناداری دارد اثر  تأثیر پذیریریسک

شخصیتی پذیرا  ی که تیپمثبت دارد یعنی افراد تأثیرشخصیتی پذیرا بودن  یهاپیت. همچنین کندیمکاهش پیدا  پذیریریسک

نشان داد که تیپ شخصیتی موافق بودن اثر منفی و معناداری بر  آمدهدستبهباالیی دارند. نتایج  پذیریریسکبودن دارد 

پایینی دارند.  یگذارهیسرماتصمیمات سرمایه گذری دارد یعنی افرادی که تیپ شخصیتی موافق بودن باالیی دارند، تصمیمات 

 گذاریرمایهسخصیتی پذیرا بودن باید بیان کنیم که افرادی که دارای این تیپ شخصیت باشند دارای تصمیمات در مورد تیپ ش

نشان داد که  آمدهدستبهندارد. نتایج  یگذارهیسرماتصمیمات معناداری بر  تأثیرشخصیتی  یهاپیتاما دیگر  باشند؛یمباالیی 

شخصیتی  یهاپیتبودن متغیر  گرتعدیلندارد در ادامه برای بررسی  گذارییهسرمامعناداری بر تصمیمات  تأثیر پذیریریسک

ین تصمیمات ب گرتعدیلرا وارد مدل کردیم نتیجه گرفتیم که تیپ شخصیتی پذیرا بودن اثر  یریپذسکیربا  متقابلاثر 

 دارد. یریپذسکیرو  یگذارهیسرما
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Abstract 

The purpose of this study is to analyze the deferent manager types and their effects on 

risk taking and companies' investment choices. The used method based on purpose is Practical 

and based on execution, Descriptive-Survey. The statistical society of this study is consisted of 

730 senior managers and board of director members from stock exchange companies that 214 

of them were selected as the statistical sample. The data collecting method was the NEO's 

personal characteristics letters and questionnaires. The data was analyzed using the multi lines 

regression and the EViews software. The results showed that from the characteristic types 

consent and openness have meaning effects on risk taking. The effect of consent is negative, 

meaning that by increase of consent, the amount of risk taking decreases. On the other hand, 

openness has a positive effect, meaning that people with the openness characteristic type are 

more risk taking. The results also showed that the consent characteristic type has a meaningful 

and negative effect on investing, meaning that people with this trait have low investment 

decisions. It should be said about openness that people with this trait have more tendencies for 

investing decisions. But the other characteristic types have no meaningful relationship with 

investing decisions. The results showed that risk taking has no meaningful relation with 

investing decisions. Furthermore, to analyze the moderation we have entered interactive 

personality types variation with risk taking to the model and came to the conclusion that the 

openness character type is the moderator between investing decisions and risk taking.  
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