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  فرصت هاي تحقیقاتی پیرامون سیستم هاي اطالعاتی حسابداري

  )1(بریگز  -با استفاده از نظریه ي نوع شخصیت و شاخص مایرز

  

  چکیده

از مغز انسان، مدت زمان زیادي است  پردازي الگوي شناختی، با مدل هاي کامپیوتري و داده
را تحت سلطه خود قرار داده  (Ais)سیستم هاي اطالعاتی حسابداري که تحقیقات مربوط به 

اگرچه این مدل ها به فهم از شناخت کمک می کنند اما به وضوح نمی توان گفت که . است
  . را توضیح می دهندانسان این الگوها چه مقدار از ذهن 

 (Ptt)ت نظریه ي نوع شخصی. مکملی براي علم شناخت است (Ptt)نظریه ي نوع شخصیت 
مفید می باشد زیرا وسیله ي روان سنجی مبتنی بر آن  Aisبه ویژه براي تحقیقات مربوط به 

که بسیار معتبر و آزمایش شده است براي تحقیق و استفاده ي تجربی در دسترس  Mbtiیعنی 
براي  pttکمک  ي چگونگیدربارهسپس داریم و  Mbtiو  Pttما نظري اجمالی بر . می باشد
  .بحث می کنیم  Aisتحقیقات مربوط به گسترش   تکمیل و

  کلید واژه ها

  Personality: نوع شخصیت

   Personality traihts: ویژگی شخصیت

  type theory: نظریه ي نوع

  Jungian Psychology: روانشناسی جانگیان

  Cognitive Science: علم شناخت

  Myers- Briygs Type indindicator (MBTI): بریگز  -شاخص مایرز
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  :پیشگفتار

، مدت زمان مراه مدل هاي شناختی کامپیوتري با استفاده از نرم افزارهاالگوي شناخت، به ه
را تحت سلطه  (Ais)زیادي است که تحقیقات مربوط به سیستم هاي اطالعاتی حسابداري 

 یکی از نقاط قوت الگوي شناختی این است که کمی است و در نتیجه. خود قرار داده است
این امکان را براي فرد بوجود می آورد که، براساس این کمیت ها، پیش بینی ها را آزمایش 

، از هااتحاد و پیوستگی آن با علم کامپیوتر و نظریه ي پردازش داده ،مزیت دیگر الگو. کند
 Newell and Siman). خروجی است/ پردازش / طریق به کارگیري قالب هاي ورودي 

1976).  

اختی، در مقیاس جهانی در تحقیقات مربوط به رفتار شناسی مورد استفاده قرار می مدل هاي شن
اما به هر حال در مورد اینکه این مدل ها چه . گیرند و در شناخت ذهن بشر نقشی بنیادین دارند

معتقدند که  برخیگرچه . یی وجود داردها شر را توضیح می دهند اختالف نظرمقدار از ذهن ب
 . Johnsan – Laird 1988)ا بیان می کند رفرآیندهاي ذهنی  ش عمدهاین مدل ها بخ

Pinker 1997)  دیگران اعتقاد دارند که این مدل ها فقط زیر مجموعه ي کوچکی از
  .(Fodor 2000). فرآیندهاي ذهنی را بیان می کنند

 شناسی مبتنی بر شخصیت درونیمتداول در روان، یک نظریه ي (Ptt)نظریه ي نوع شخصیت 
  .از ذهن است که می تواند مکمل علم شناخت باشد

مفید می باشد، زیرا این نظریه قالب  Aisبه ویژه براي محققان  Ptt، (jung)به نظر جانگ 
. هایی ارائه می دهد که در آن می توان فرآیندهاي شناختی را در بافت وسیع تري درك کرد

  .که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت

(Ptt) بریگز  -شاخص مایرز(ابزارهاي سنجش هوش متعدد از جمله  مولد(MBTI) ،(KYS) 
 Jungian Type)یا همان  (GTS)، و Keirsey Temperament Sonterیا همان 

Survey)  است که محققان می توانند به طور آزمایشی براي اندازه گیري و آزمون مفاهیم
PTT خصوصاً . از آنها استفاده کنندMBTIور مبسوطی تأیید شده است، در زمینه ، که به ط

  .هاي بی شماري از تحقیق ها به کار گرفته می شود
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دارند، موقعیت هایی  Aisاین مقاله با طرح سؤاالتی که پاسخ آنها نقش بسزایی در تحقیقات 
این مقاله دیدگاه جانگ را اتخاذ . مبتنی بر شخصیت شناسایی می کند Aisبراي تحقیقات 
تحقیقات مربوط به ویژگی هاي شخصیت نکه نشان دهد چگونه کرده و براي ای

(PERSONALITY TRAITS)  قادرند ساختارAis  را تعیین کنند، ازMBTI استفاده می کند .
با این حال این دیدگاه تنها نقطه نظر و یا الزاماً برجسته ترین نقطه نظر نیست اما تقریباً روشنگر 

بدست  Aisتلفیق نظریه هاي شخصیتی و تحقیقات  حالت هاي ممکن است که می تواند با
  .آید

بحث می  (MBTI)و  (Jungian)نگیان جادرباره ي نظریه ي نوع شخصیت  در قسمت بعد
را در زمینه ي  Aisکنیم و نهایتاً در بخش آخر فرصت هاي تحقیقاتی و آموزشی آینده ي 

  .بریگز مورد بررسی قرار می دهیم -شاخص مایرز

  MBTIی جانگیان و ظریه ي شخصیتن

ن مجموعه اي از ت کامل یا به عنوادر نظریه ي شخصیت جانگ فرد به عنوان یک شخصی
که یک نمونه ي شخصیت را  شودتجزیه و تحلیل می ) یعنی خصلت ها یا سالیق(خصیصه ها 

وجود دارند که بر هم اثر در فرد خصلت هاي معینی  طبق نظریه جانگیان . تشکیل می دهند
» متفکر درون گرا که عمدتاً بر داده هاي حسی متکی است«براي مثال نوع . ی گذارندمتقابل م

از جمله درون گرایی، تفکر، حس کردن و قضاوت است که متشکل از خصلت هاي متنوعی 
یک خصیصه در یک نوع شخصیت، . با هم ترکیب شده تا شخصیت را به وجود آورند
ت تأثیري متفاوت با تأثیر همان خصیصه در براساس کنش متقابل خصیصه هایش، ممکن اس

  .نوع دیگري از شخصیت داشته باشد

این هشت خصیصه . براساس نظریه ي جانگیان، هشت خصیصه  ي شخصیتی وجود دارد
متشکل از دو جفت دو قطبی از فعالیت هاي ذهنی و دو جفت دو قطبی از رفتارها یا نگرش 

  .هاست

  : نگرش هاي دو تایی

  (Inteoversion)(Ei)درون گرایی .............................  (Extraversion)برون گرایی 
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  (Judging)(Jp)قضاوت ..........................................  (Perceiving)ادراك 

  :فعالیت هاي ذهنی دو تایی

  (Intuition)(sn)شهود ..................................  (sensing)درك 

  (Feeling)(Tf)احساس ..............................  (Thinking)تفکر 

جفت دو  4اگرچه افراد تا حدي داراي هر هشت خصیصه می باشند اما یک خصیصه از بین 
یعنی هر فرد، تمایل ذاتی به سمت یکی از دو خصیصه ي موجود در  .قطبی بر بقیه غالب است
با هم ) قطب 8قطب غالب از میان  4(برگزیده این چهار خصیصه ي . هر زوج دو قطبی دارد

کنش متقابل دارند تا خصوصیات غالب نوع شخصیت را تعریف کنند و گرنه یک فرد ممکن 
را بدیهی فرض  جانگ سه دو قطبی. ي دیگر شناخته شوداست با استفاده از چهار خصیصه 

به وسیله ي  – (Jp)رفتار  –چهارمین مقیاس دو قطبی . نوع شخصیت شد 8کرد که منجر به 
  .افزایش داد 16مایرز و بریگز افزوده شد که انواع متشخص شخصیتی را به عدد 

می توانند خیلی پیچیده باشند و ممکن است براساس خصیصه هاي شغلی و  نوعیتوصیفات 
یادگیري، خصیصه هاي مربوط به تصمیم گیري سازمانی، خصیصه هاي آموزشی و روش هاي 

، شانزده نوع توصیفات شخصیتی را نشان می 1جدول . توصیف شوندو روش هاي شناختی 
شغلی، که خصوصاً در مورد تحقیقات یات شناختی و تمایالت صدهد در حالی که بر خصو

Ais توضیحات شخصیتی جزئی تري نیز وجود دارد که . قابل اجرا هستند، تأکید می ورزد
صیصه هاي ذهنی غیر شناختی یا غیر شامل دیگر خصیصه ها، از جمله روش هاي یادگیري و خ

  .منطقی می شوند

  

  JPو  EIرفتارها، جفت هاي دو قطبی 

در نظریه ي جانگیان، رفتارها، نشان دهنده ي دیدگاه هاي بنیادین یک فرد در مورد جنبه هاي 
رویکرد فرد را به سمت جنبه  (I)و درون گرایی  (E)برون گرایی . مادي و ذهنی جهان هستند

می دهد که توجه فرد عمدتاً برون گرایی نشان . ی و بیرونی جهان توصیف می کندهاي درون
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از سوي دیگر، درون گرایی نشان می دهد  .به دنیاي بیرون معطوف است، مثالً مردم و اشیاء
همان طور که در . که فرد تمایل دارد که به دنیاي خیالی و درونی جسم و ذهن معطوف شود

وع هاي درون گرا بیشتر بی تفاوت متفکر دیده می شوند، در حالی ن می شودمشاهده  1جدول 
درك اینکه قضاوت هایی که با  .که نوع هاي برون گرا بیشتر دلپذیر و خوش برخورد هستند

  .این خصوصیات مرتبط هستند هیچ ارزشی ندارند، داراي اهمیت است

تشکیل  (P)) درك(یافت و در (J)دومین رفتار در نظریه ي جانگیان از خصیصه هاي قضاوت 
ج، کدام فعالیت ذهنی غالب نشان می دهد که هنگام برخورد با دنیاي خار JPرفتار . می شود
یا به ) برون گرا(بدون در نظر گرفتن اینکه فرد بیشتر به دنیاي خارج معطوف است  می شود؛

. می دهد بنابراین نگرش کلی را نسبت به دو فعالیت ذهنی نشان). درون گرا(محیط درون 
د، نهنگام برخورد با دنیاي خارج افرادي که قضاوت را ترجیح می دهند، تدارك می بین

افرادي که . را به کار می بنددفعالیت هایشان را سازماندهی می کنند و راه حل مشکالت 
را ترجیح می دهند به روشی ناتمام و  موقتی با مشکالت برخورد کنند، به ) درك(یافت در

باقی می ممکن اطالعات جمع آوري کنند و اگر ممکن باشد، مشکالت را حل نشده اندازه اي 
  .گذارند

نشان می دهد که انواع  1کننده در جدول ) درك(مطالعه ي انواع قضاوت کننده و دریافت 
قضاوت کننده با اراده تر و متعهدتر هستند، درحالی که انواع درك کننده روشنفکر و 

  .پرسشگر هستند

   TFو  SNاي ذهنی، جفت هاي دو قطبی فعالیت ه

بود که تفاوت هایی که بین روش هاي ادراك و قضاوت افراد راجع به دنیا  معتقدجانگ 
این . وجود دارد، بسیاري از تفاوت هاي شخصیتی و رفتاري مشاهده شده را توضیح می دهد

هاي ذهنی را شرح گرایش به پردازش اطالعات و داوري، علت تأکید زیاد جانگیان بر فعالیت 
در  MBTIي جانگیان و نظریه ظرفیت باالي  دلیلی براي پذیرش، موضوع این. می دهد

AISمی باشد.  
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فعالیت ذهنی . ادراك و قضاوت: در نظریه ي جانگیان دو فعالیت ذهنی دو قطبی وجود دارد
عنوان این دو خصیصه عمدتاً به . (N)و شهود  (S)حس کردن : ادراك داراي دو ویژگی است

کنند که به وسیله ي عمل قضاوت می مل می کنند که داده هایی را ایجادراه هاي ورودي ع
هر دو خصیصه، داده ها را از طریق حس هاي جسمانی و اندام هاي داخلی . پردازش می شوند

ادراکات حسی، گسسته تر، منفصل تر و جزئی نگرتر است در . متعدد جمع آوري می کنند
ات شهودي بیشتر بر ساختارها و روابط بین احساس و تجربیات متکی هستند صورتی که ادراک

جنگل را می «در حالی که انواع شهودي » درختان را می بینند«به بیان استعاري، انواع حس گر 
نشان می دهد که انواع حس گر  1مقایسه ي انواع حس گر با انواع شهودي در جدول . »بینند

  .هستند در حالی که انواع شهودي بیشتر با بصیرت و خالق هستندبیشتر واقع گرا و تیزبین 

عمل قضاوت بیشتر یک فعالیت پردازشی است که داده هاي تأمین شده بوسیله ي عمل 
. را به خروجی هاي مفیدي تبدیل می کند که با اهداف سیستم سازگار است) درك(دریافت 

در تفکر، فرد عقاید و تجربیات را  (F)و احساس  (T)تفکر : قضاوت، داراي دو خصیصه است
از سوي . تفکر، اغلب یک رویه ي غیر شخصی است. بوسیله ي منطق به هم مرتبط می کند

. ارزش هاي گروهی و شخصی می شوددیگر احساس یک فرآیند داوري است که شامل 
یعتی مشخص می کند که انواع متفکر تمایل به نشان دادن طب 1مقایسه ي این دو نوع در جدول 

  .منطقی و عقالنی دارند، در حالی که انواع احساسی بیشتر آرمان گرا و دل رحم هستند
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  دول شماره یکج

  نوع شخصیت با ویژگی هاي شناخت و به کار گیري گرایش 16

Accupational cognitive  
  )S(درك   )N(شهود                                        

)                T(تفکر                                                                   
  ) F(احساس 

)                     F(احساس           
  )T(تفکر 

  
  
  
  
درو

نگرا 
)I(  

INTJ  
با بصیرت، 

تفکر با دید م
باز، شفاف، 
منطقی، توجه 
به ورودي ها، 
اهل رشته هاي 
علمی، کامپیوتر 
  و تکنیکی

INFJ  
با بصیرت، 
نمادي، آرمانگرا، 
متعهد، مهربان، 
توجه به ورودي 

اهل ها، مذهبی، 
مشاوره و 

  تدریس

ISFJ  
اهل عمل، جدي، 

مشارکتی، 
پذیر، گرایش نفوذ

به ورودي ها، 
  مذهبی

ISTJ        )J (ضاوتق  
اهل عمل، معقول، 
قاطع، منطقی، گرایش 
به ورودي ها، مدیر و 

  هدایت کننده

INTP  
منطقی، 

کنجکاو، با 
بصیرت، 

متفکر، توجه 
به فرایند ها، 
اهل رشته هاي 
علمی و 

  تکنیکی

INFP  
نفوذپذیر، 
آرمانگرا، 

کنجکاو، خالق، 
رویایی، توجه به 
فرایند ها، 
مشاوره، اهل 
نویسندگی و 

  هنري

ISFP  
قابل اعتماد، 
مهربان، نفوذپذیر، 
هوشیار، عملگرا، 
جدي، توجه به 

  فرایند ها، 

ISTP       )P (ادراك  
حل مسائل از طریق 
منطق، عملگرا، واقع 
گرا، توجه به فرایند، 
مهارت هاي حرفه اي 
  و رشته هاي تکنیکی

  
  
  
  
  
برو

نگرا 
)E(  

ENTP  
خالق، پرپندار، 

وري پرداز، تئ
تحلیل گر، 
ق، قمنطقی، مح

توجه به 
ورودي ها، 

 ،محور  دانش
اهل مدیریت و 
  تکنولوژي

ENFP  
کنجکاو، خالق، 
انرژیک، دوست 

داشتنی، 
مشارکتی، 

خونگرم، توجه 
به ورودي ها، 
اهل مشاوره و 
  تدریس ، مذهبی 

ESFP 

هوشیار، خاص، 
فعال، دلسوز، 

آرمانگرا، 
خونگرم، توجه به 

اهل ورودي 
 تدریس

ESTP      )J (قضاوت  
ار، فعال، حل هوشی

مسائل از طریق 
استدالل ومنطق، 
مدعی، توجه به 
ورودي ها،اهل بازار و 
تجارت، و مهارت 

  هاي حرفه اي

ENTJ  
تحلیل گر، 
مدعی، تفکر 
، مفهوم گرا

طراح و نوآور، 
توجه به فرایند 
ها، اهل 
مدیریت و 

  هدایت

ENFJ  
مهربان، وظیفه 
شناس، پرپندار، 
دوستدار تفاوت، 
ه حامی، توجه ب

فرایند ها و 
  تدریس ، مذهبی 

ESFJ  
واقع گرا، جذاب، 

مشارکت، اهل 
قاطع، عملگرا، 

توجه به فرایند ها، 
  مذهبی

ESTJ       )p (ادراك  
منطقی،قاطع،سیستما

تیک، عملگرا، توجه 
به فرایند ها، مدیر و 

  هدایت کننده
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  (MBTI)بریگز  -شاخص مایرز

ی براي اندازه گیري مفاهیم نظریه ي جانگیان و بریگز ابزار اولیه ي روان سنج - شاخص مایرز
تنظیم شده  در یک قالب بندي انتخاب بسته MBTIپرسشنامه ي . تعیین انواع شخصیت است

، تجدید نظرهاي زیادي در آن صورت گرفته است و 1962است و از زمان اولین انتشارش در 
هستند که فرم  M, J, G, Fکه در تحقیق به کار برده می شوند، فرم هاي  MBTIنسخه هاي 

  . هنوز کاربرد دارد G, Mهاي 

MBTI  گانه  16با شناسایی چهار گزینه ي هر فرد در ابتدا هر شخص را در یکی از انواع
یا  Jو  Tیا  F, Nیا  S, Iیا  Eشخصیتی، دسته بندي می کند؛ به این معناي که در مورد شخص 

P ی شوند تا نوع شخصیتی را از طریق یک بر گزینه سپس با هم ترکیب م 4. را برمی گزیند
بنابراین، این آزمون در درجه اول یک شاخص تفکیک گر . سویه، تولید کنند 4هم کنش 

است که هر شرکت کننده را براساس نتایج  بدست آمده از مقیاس هاي دو قطبی در یک نوع 
طح تجزیه و هدفمندترین س ،سویه 4کنش ، بر هم PTTدر . کندمیشخصیتی دسته بندي 

  .تحلیل است

  MBTIمحدودیت هاي 

MBTI یکی از محدودیت ها از فرضیه ي جانگ مبنی بر اینکه . محدودیت هایی دارد
این فرضیه از پشتوانه ي تجربی و . ناشی می شود» گزینش ها و نوع ها، فطري و تغییر ناپذیرند«

این جنبه ي شخصیت . شد سال طول کشید برخوردار 50مطالعات مربوط به ثبات زمانی که تا 
اي آزمایش هایی که در پی مثالً بر MBTIبه این معنی که  کند؛را محدود می MBTIکاربرد 
با این حال، نظریه بر این باور است که . رات قبل و بعد از معالجه هستند، مناسب نیستیافتن اث

 MBTI. تعبیر می کندنیرویی که افراد با آن خصیصه هاي معینی را برمی گزینند با گذر زمان 
. اندازه گیري می کند Prefrence clarity indexاین جنبه ي شخصیت را با یک شاخص 

معموالً وضوح گزینه در نوجوانی بیشتر می شود، در اوایل بزرگسالی و میانسالی به اوج خود 
محققان می توانند شاخص وضوح گزینه را . می رسد و دوباره در کهنسالی کاهش می یابد

  .راي شناسایی تغییرات در یک گزینش به کار برندب
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بیشتر جهت یک گزینش را  MBTI. طبیعت دو قطبی مقیاس هاست MBTIدومین محدودیت 
براي دسته بندي و طبقه بندي مناسب  MBTIبدست می دهد تا قدرت آن را به این معنی که 

ین ویژگی مانع از این نمی با این همه ا. است ولی یک اندازه گیري پیوسته را تأمین نمی کند
در واقع محققان از . پیوسته تلقی کنیمرا به عنوان اندازه هاي  MBTIشود که مقیاس هاي 

  .جمله جانز والندري این تعبیر پیوسته را در تحقیقات پیشین به کار برده اند

. دو روش کلی براي تحقیقات در اختیار محققان قرار می دهند MBTIو  PTTسوم اینکه، 
مثالً (ترکیب چهار سویه ي جفت هاي دو قطبی برگزیده  -حققان می توانند از نوع کلیم

INTJ (–  یا یک گزینه ي تنها و یا از یک ترکیب دو سویه یا سه سویه ي خصیصه ها یا گزینه
محققان می توانند روش قبلی را براي تحقیق در مورد ). NUیا  NTیا  Nمثالً (ها استفاده کنند 
  .ها در یک نمونه یا جمعیت به کار ببرند توزیع نوع

ا مطالعاتی که در بخش بعد ذکر می شود خصیصه هاي غالب، ترکیب خصیصه ها و گونه ها ر
روش بعدي به طور کلی از . حسابداري، بررسی می کند در بین حسابدارها و دانشجویان

ا خصوصیات ویژه ي خصیصه هاي فردي یا ترکیب هاي دو یا سه سویه آنها استفاده می کند ت
 NSمثالً دو فعالیت ذهنی . افراد را در ارتباط با وظایف خاص یا موقعیت هاي نادر تحقیق کند

  . به تنهایی یا در ترکیب دو سویه می تواند نماینده ي روش شناختی باشد FTو 

ن به ه آرا اثبات کرده اند و اسناد مربوط ب MBTIنهایتاً، در حالی که محققان واقعیت و اعتبار 
مورد استفاده قرار گرفته است اما این احتمال وجود دارد که این اسناد ممکن  ي آنانوسیله

است تغییرات شخصیتی قابل اندازه گیري را در ارتباط با دیگر متغیرهاي مورد تحقیق به ما 
  .عرضه ننمایند

ه هاي ذهنی این موضوع در رابطه با ابزارهاي هوش سنجی که می کوشند فرآیندها و پدید
چنین ابزارهایی نه قادرند اندازه . پیچیده را در ابعاد کوچکی اندازه گیري کنند، کاربرد دارد

کنند که قادرند تمام جنبه هاي ذهن یا شخصیت را تسخیر گیري کنند و نه می توانند ادعا 
ه با سدر مقایرا به عنوان بهترین وسیله  MBTIباید  AISبا توجه به این مسائل، محققان . نمایند

  .دیگر ابزارهاي سنجش هوش در نظر بگیرند
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 ISوسیله ي مناسبی براي استفاده در تحقیقات  MBTIدر بخش بعدي، با در نظر گرفتن اینکه 
زمانی باید  MBTIشایان ذکر است که عموماً . است، به جزئیات در این باره خواهیم پرداخت
. ه مند به تحقیق است تا جنبه هاي دیگر رفتارمورد استفاده قرار گیرد که محقق بیشتر عالق

منظور، زمانی است که هدف محقق، درك کردن فرآیند هاي ذهنی اي است که در حین ارائه 
اما اگر محققان در پی یافتن تغییراتی که در ). یعنی در داخل جعبه سیاه. (ي پاسخ رخ می دهد

بنابراین . مناسب نیست MBTIز ذهن یا شخصیت افراد به وجود می آید هستند استفاده ا
زمانی است که می خواهیم تغییرات را در میان افراد مختلف  MBTIاستفاده ي مناسب از 

  .بررسی کنیم نه در یک فرد خاص

براي تحقیق شناختی مناسب  MBTIشد،  نشان داده TFو  SNهمانگونه که در ابعاد دو قطبی 
ي اندازه گیري سبک شناخت و قابلیت هاي حل زیرا این ابعاد می توانند مستقیماً برااست 

اما اگر کارهاي ساده اي در نظر گرفته شود شانس یافتن . مسأله مورد استفاده قرار گیرند
تفاوت هاي مربوط به تصمیم گیري و حل مشکالت میان افراد با تفاوت هاي شخصیتی، بسیار 

یز افزایش می یابند زیرا اغلب به هر حال با افزایش پیچیدگی وظیفه، احتماالت، ن. کم است
به همین نحو اگر محقق درباره ي متنی که . وظایف پیچیده از راه هاي مختلفی قابل حل هستند

براي مثال . مناسب می باشد MBTIدر آن وظایفی در حال حل شدن است، تحقیق می کند، 
شناختی رفتار حل به محقق این امکان را می دهد که جنبه هاي غیر   JPو  EIابعاد دو قطبی 

  .مشکالت را امتحان کند

  MBTIخالصه ي تحقیقات حسابداري مبتنی بر 

 MBTIخالصه اي از دو دهه تحقیق در رابطه با روش حسابداري با استفاده از  2 شماره جدول
روي هم رفته، این تحقیق ها نشان می دهد که ثبات شخصیتی باالیی در شرکت . است

مخصوصاً آن هایی که به صورت حرفه اي مشغول به . جود داردکنندگان در این تحقیقات و
  . کارند
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  2جدول شماره 

  MBTIتحقیقات حسابداري با استفاده از 

  حسابداران حرفه اي: پانل الف
  نتایج  نمونه  منبع

چاکلتون 
)1980(  

حسابدار و مدیر  91
  مالی

و  STJ) (5/38(% ،3/25 %ISTJ(متغیرها اغلب 
ESTJ 2/13 %از نمونه % 58ودند و نمونه ب

  .درونگرا بودند

جاکوباي 
)1981(  

  8حسابدار  333
موسسه بزرگ و 

  شرکت ها
 STj6/33. (ودغالب ب(% ،ISTJ  8/19در% ،ESTJ 

شرکاي حسابرسی و مالیاتی و مدیران %) 8/13در 
بودند تا افراد در سطوح حرفه  TJبیشتر به سمت 

ء و اي شرکاي حسابرسی و مدیران بیشتر از شرکا
 ISمدیران در بخش مالیات و مشاوران به سمت 

  . گرایش داشتند

در  CPAعضو  494  )1984(اوت 
شرکت هاي کوچک 

  محلی
در شرکت هاي کوچک محلی  CPAاعضاي 

  %)9/45(بودند  STJاغلب به صورت 

دسوزي 
)1989(  

% 58. ممیزان مالیاتی از نوع درك بودند% 100  ممیز مالیاتی 36
به % 44د از نوع قضاوت و درص 81درونگرا، 

  .بودند STJطور غالب 

کریزي ات 
  )1990(آل 

 CPA ،92عضو  182
 113کارمند بانک و 

  FEIعضو 
توسط سایر حرفه اي ها به عنوان  CPAاعضاي 

درك  ،STJدرونگراهاي ابتدایی با ترجیحات 
این مشاهدات قوي تر از درصدهاي  شده بودند

  .بودند CPAواقعی میان اعضاي 

حال و چن
موریس 

)1991(  
مدیران نوع شهود در تصمیم گیري تخصیص   مدیر سطح میانی 64

منابع هزینه فرصت بیشتر از گروه درك را در 
  .نظر می گیرند

وامن ات آل 
)1993(  

حسابرس عملیاتی از  25
  سه مؤسسه بزرگ

%) 68(گروه اغلب داراي ویژگی درك بودند 
%) 56(که اغلب آنها داراي ویژگی تفکر بودند 

گروه متفکر پذیرش . اما نه به طور معنی دار
بیشتري نسبت به اطالعات داشتند و بیشتر در 
مورد پردازش اطالعات حرف می زدند و ابهام 

  .کمتري را نشان می دادند

اسکار براگ 
)1993(  

 8مدیر میانی  255
  بزرگ

گروه قضاوت نشان دادند که رضایت شغلی 
می در رضایت جنسیت عامل مه. بیشتري دارند

. خانم ها رضایت شغلی بیشتري نشان دادند. بود
  )IS TJو  Jو  I ،Tمقیاس هاي (

ساتاوا 
)1996(  

از  CPAعضو  439
  مؤسسات محلی و ملی 

در بین شرکت هاي  JEو  SN ،TFتفاوتی بین 
 STJدر هر دو نوع شرکت . محلی و ملی نبود

اغلب شرکت هاي ملی به بیرون . غالب بود
ایش داشتند در حالی که شرکت هاي گرایی گر

  . محلی به سمت درون گرایی تمایل داشتند
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  )ادامه( 2جدول شماره 

  MBTIتحقیقات حسابداري با استفاده از 

  تحقیق روي دانشجویان و استادان حسابداري: پانل ب
  نتایج  نمونه  مرجع

اوت ات 
  )1990(آل 

دانشجوي سال اول  89
  دوره لیسانس

درك و تفکر در روش دانشجویان نوع 
دانشجویان نوع . سخنرانی بهتر بودند

شهود و احساس در روش استفاده از 
  . کامپیوتر بهتر بودند

نورایی و 
چري 

)1993(  
دانشجوي میانی  103

  دوره لیسانس
نتایج قابل انتظار معنی داري بین گروه 

SN دانشجویان نوع درك از نوع . نبود
اري بهتر رشته حسابد 7شهود در سه تا از 

  .بودند

الریبی 
)1994(  

دانشجوي سال اول  320
  دوره لیسانس

بودند  STJدانشجویان حسابداري اغلب 
که آنها را از سایر دانشجویان متمایز می 

، Eبا فیلتر کردن پردازش سبب شد . کند
N ،F  وP  و کاهش را ترجیح می دهندI ،
S ،T  وJ افزایش را ترجیح می دهند.  

الریبی ات 
  )1996(آل 

دانشجوي سال آخر  88
  دوره لیسانس

STJ  دانشجویان نوع  .%)42(غالب بودند
شهود و تفکر عالقه کمتري به کامپیوتر 

  .نشان دادند

وولک و 
نیکوالي 

)1997(  
دانشجوي سال اول  152

فارغ  94 دوره لیسانس،
 و التحصیل حسابداري

  استاد 98

استادان  دانشجویان از فارغ التحصیالن و
. چندین بعد متفاوت بودنداز حسابداري 

فارغ التحصیالن و استادان تفاوتی با هم 
تفاوتی بین ترجیحات و نحوه . نداشتند

  .عمل آنها دیده نشد

ویک و زاو
باربر 

)1998(  
دانشجوي دوره  344

مقدماتی انگلیس در 
  رشته حسابداري

تفاوت معنی داري بین ترجیحات و نحوه 
  .هده نشدعمل آنها مشا

کاواي ات 
  )2003(آل 

، 149نمونه شامل  3
دانشجو بین  150و  161

تا  1992سال هاي 
2000  

 -86دانشجو در سه نمونه داراي ترکیب 
80 %S ،58- 64 % داراي ترجیحاتT ،68 
ترکیب . بودند Jداراي ترجیحات % 80تا 

STJ  غالب بود% 46تا  38به صورت.  

چنگ ات 
  )2003(آل 

سال سوم دانشجوي  94
  حسابداري مدیریت

تحت  Nو  Sجفت ترکیبی با ترجیحات 
تنها  که cut performedتسلط جفت 

بودند اگرچه تفاوتی  Sداراي ترجیحات 
در نحوه عمل بین جفت هاي با ترجیحات 

S  وN  دیده نشد و جفت ها شامل تنها
  . بودند Nترجیحات 

  

  MBTI، با استفاده از AISفرصت هاي تحقیقاتی 
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  Aisت هاي تحقیقاتی آموزش فرص

به . به یک یافته ي الریبی مربوط می شود Aisیک زمینه ي نوید بخش پژوهش در آموزش 
نظر می رسد یک جریان فیلتر گذاري در آموزش حسابداري اتفاق می افتد که فشارهاي 

که از آنجا . را ترجیح می دهند وارد می کند Jیا  T, S, Iگزینش را بر دانش آموزانی که 
، ما بر این گمانیم شودمشاهده می STJبعضی مهارت هاي فناوري اطالعات در گونه هاي غیر 

که معموالً  STJمضر باشد زیرا گونه هاي  AISکه این فیلتر گذاري ممکن است براي آموزش 
می کنند، ممکن است از روي عالقه متمایل به آموختن مهارت  بخود حسابداري را انتخا

ت که جریان هاي فیلتر گذاري که در با این همه ممکن اس. مپیوتر نباشدکاهاي مبتنی بر 
مشاهده شد  AISاتفاق می افتد با آنچه که بوسیله ي الریبی در درس هاي غیر  AISآموزش 

  .محققان در آینده می توانند به طور تجربی به این مطالب بپردازند. متفاوت باشند

ارشناسی حسابداري به نتایج متناقضی در مورد رابطه روس مقطع کدو تحقیق دربرگیرنده ي د
می دهد که نشان ) 1993(یافته هاي نورایی و چري . ي عملکرد تحصیلی و شخصیت رسیدند

در حالی که این . رابطه ي مهمی بین خصیصه هاي شخصیتی و عملکرد تحصیلی وجود دارد
این مسئله سؤاالتی درباره ي . صدق نمی کند) 1998(بر و اوزویک رمسئله در مورد نتایج با

مثالً آیا عملکرد . ایجاد می کند AISرابطه ي بین شخصیت و عملکرد در درس هاي تطبیقی 
را انجام دهد، یا آیا جنبه هاي  AISتعیین می کند که چه کسی  AISتحصیلی در درس هاي 

بین نوع هاي شیوه هاي یادگیري در  ا آیاشخصیتی، عوامل تعیین کننده ي اولیه هستند؟ ضمن
براي  MBTI رد تحصیلی اشخاص تأثیر می گذارند؟شخصیتی متنوعند و بر چگونگی عملک

ي، کتبی در مقابل نحوه ي ارائه اهاي یادگیري، مانند نحوه یارانه تحقیق در مورد مطالب شیوه
ي شفاهی، سالیق تیمی یادگیري در مقابل سالیق فردي یادگیري، محتواي عینی و مادي در 

جستجوهاي  .ناتمام به کار می رودیافته در مقابل مسائل ل محتواي نظري و مسائل سازمان مقاب
به عمل آمده دو مطالعه را نشان داد که مطالب شیوه ي یادگیري حسابداري را با استفاده از 

MBTI بررسی می کردند، و جالب اینکه هر دو تحقیق با جنبه هایی از ،AIS  درگیر بودند و
پذیرش  )1990(ت را مورد مطالعه قرار داد و او» ترس از کامپیوتر«مفهوم ) 1996(الندري 

. زموددر مقابل آموزش با کمک کامپیوتر آکالس هاي کنفرانسی  دانشجو را در مورد
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را  AISتحقیقات در مورد رابطه ي بین سالیق دانشجو و شیوه هاي یادگیري می تواند مربیان 
  . متدهاي تدریس بهتر یاري کند در طراحی برنامه هاي آموزشی و

رابطه ي بین روش هاي تدریس و شیوه هاي یادگیري به خاطر تفاوت هاي نوع هاي شخصیتی 
تفاوت هایی در میان شخصیت ) 1997(والک و نیکوال . مدرسان و دانشجویان پیچیده است

هیأت  هاي دانشجویان مقطع کارشناسی حسابداري، دانشجویان فارغ التحصیل حسابداري و
این مطالعه روش هاي تدریس را به عنوان یک متغیر دربر نگرفت، . علمی حسابداري یافتند

را به  AISممکن است مربیان ترجیح دهند که . اگر چه این متغیر یک ضمیمه طبیعی تحقیق بود
تدریس کنند، مثالً  STJعادي حسابداري روش هایی مخالف با شیوه هاي یادگیري دانشجویان 

باشند و ترجیح دهند نظریه ها و انتزاعیات  Nحسابداري مایلند که با خصیصه هاي غالب  مربیان
باشند و  Sرا تدریس کنند، در حالی که دانشجویان حسابداري مایلند که با خصیصه ي غالب 

بنابراین تحقیقات می تواند . از واقعیات و مثال ها یاد بگیرندمی دهند که با استفاده ترجیح 
، می تواند اطالعات ما را در مورد پویایی  MBTIکه چگونه استفاده ي عاقالنه از  روشن کند

، با بررسی بر هم کنش هاي بین محتواي درسی، سالیق تدریسی استادان و AISکالس هاي 
  .شیوه هاي یادگیري دانشجویان حسابداري، افزایش دهد

  AISفرصت هاي بنیادي تحقیقات 

استفاده می کنند، می توانیم  MBTIکه از  AISاي محققان به عنوان یک نقطه ي شروع بر
مطالعات قبلی در . مقایسه کنیم ISدانشجوي عادي حسابداري را با دانشجوي عادي 

تحقیقات غیر . به عنوان نوع غالب در حرفه ي حسابداري اصرار می ورزد STJحسابداري، بر 
یا کسانی که مهارت هاي  ITنشان می دهد که دانشجویان عالقه مند  MBTIحسابداري 

هاي شخصیتی متفاوتی را برگزینند که کامپیوتري باالتر از سطح متوسط، مایلند که خصیصه 
بیشتر شهودي هستند تا حسی، دانشجویان غیر حسابداري در این مقوله ها گرایش به نوع هاي 

است در  اظهار می دارند که نوع هاي احساسی ممکن متفکر دارند، اگر چه بعضی محققان
، از روي جریان هاي AISچند تا از نویسندگان . موارد به خصوصی از برنامه ریزي بهتر باشند

اظهار می کنند که مهارت هاي کسانی که به کارهاي حسابداري می  MBTIتحقیقاتی غیر 
می باشند با مهارت هاي مرسوم حسابداران، یعنی مهارت هایی که مبتنی  ITپردازند و متکی بر 
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به نظر می رسد گروه اول بیشتر مبتکر و خالق، انتزاعی تر، . نمی باشند، متفاوت است ITبر 
نشان می دهد  MBTIمطالعات . کمتر خطی گرا، کم تر واقعیت گرا نسبت به گروه دیگر باشند

دارند، که تمایل دارند فرآیندهاي ذهنی اي را القا کنند که عمدتاً  STJکه گروه اخیر سالیق 
  .لموس، خطی و واقعیت گرا هستندعینی و م

را دربرمی گیرد، دو دسته موضوعات تحقیقی پیش  ITهم حسابداري و هم  AISاز آنجا که 
اولین دسته مسائل جمعیت شناختی را نشان می دهد که به توزیع نوع ها و خصیصه . می آید

ي مسائل،  دومین دسته. معطوف است AISهاي مرجع در بین حسابداران درگیر فعالیت هاي 
خصایص هستند، که میزان تأثیرگذاري عملکرد نوع ها و خصیصه هاي متفاوت مسائل تطبیقی 
ما این زمینه ي دوم را نویدبخش تر از روش توزیعی نوع ها می . می آزماید AISرا در کارهاي 

براي بحث دقیق تر و جزئی . ارتباط موضوعیدر مورد دانیم، چه در مورد کیفیت توزیع و چه 
. شناخت، تأثیرگذاري و انگیزش: مقوله تقسیم کرده ایم 3تر در این زمینه ما بخش بعدي را به 

را در عنوان کردن تجربی مطالب مشخص می  MBTIو  PTTمقوله اي توانایی  3این روش 
  . سازد

  موضوعات شناختی

مختلف ، به طرق AISبراي بررسی پیوند میان شناخت انسان و  MBTIمحققان می توانند از 
 دباز خور/ خروجی / پردازش / و مدل ورودي  PTTاوالً رابطه ي نزدیکی بین  .استفاده کنند

(Feedback)  شناخت، وجود دارد که براي نظریه ي سیستم ها وAIS محققان . بنیادین است
را از دیدگاه فعالیت هاي ذهنی ورودي مورد مالحظه قرار می دهند،  NSعمدتاً زوج دو قطبی 

دوم . را به عنوان فعالیت هاي ذهنی پردازشی توصیف می کنند TFلی که زوج دو قطبی در حا
همچنان که  اخصی براي روش شناختی عمل کند،می تواند به عنوان ش MBTIاینکه شناخت 

مدت زیادي موضوع مهمی براي نشان داده شد، ) 1983(در بحث هاي قبلی در مورد هابر 
ابزاري براي بررسی جنبه هاي بافتی یا جنبه هاي قالبی  MBTIسوم اینکه  .تحقیقات بوده است
 JPو  ISزو ج هاي دو قطبی . در علم شناخت است کند که یک مساله مهمشناخت فراهم می 

را تنظیم می کنند و جنبه هاي شخصیتی غیر قابل محاسبه و  NSو  TFعمدتاً فعالیت هاي ذهنی 
  .غیر منطقی را به شناخت انسان می افزاید
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با  AISکه در بافت هاي غیر  – AISبعضی از موضوعات شناختی مورد عالقه ي محققان 
/ خروجی / پردازش / ورودي "مدل حل مسئله ي : - بررسی می شود  MBTIاستفاده از 

نقش یادگیري در  اي ارائه اطالعات، شیوه ي شناختی، تصمیم گیري،نحوه ه "ازخوردب
عنوان وابستگی یا ناوابستگی رشته و پیچیدگی  تصمیم گیري هدفمند، روش شناختی به

ست کامل اگر چه این لی. و روش شناختی و یادگیري هستند گروهیشناختی، تصمیم گیري 
ما تنها از دو . آشکار می کند AISمحققان را براي  MBTI نیست، با این حال توان بالقوه
اري حرفه اي کاري حسابد استفاده کرده و به عملکرد MBTIتحقیق مبتنی بر شناخت که از 

هایی را که کارهاي مرسوم را انجام می دادند،  مربوط می شود مطلعیم؛ این تحقیق ها حسابرس
به عنوان متغیرهاي غیر کنشی به کار بردند،  TSو  SMمورد مطالعه قرار دادند و مقیاس هاي 

حسابداري براي تحقیق یقیناً دیگر زمینه هاي حرفه اي در ). یعنی به عنوان خصیصه هاي تنها(
در مورد رابطه هاي بین خصوصیت هاي شخصیتی، عملکرد هاي کاري و شناخت باز است، 

ر گرفتن تغییرات بی شمار اخیر در کارها، مسئولیت ها و انتظارات از ظخصوصاً با در ن
خدمات بیمه، مشاوره فناوري : مثالً (مربوط هستند  ITحسابداران در زمینه هایی که به 

به خصوص، تحقیقات در این ). ITعات، سروبس هاي ریسک کاري و مدیریت ریسک اطال
ما . زمینه ها با بکار بردن بر هم کنش هاي انتخابی و نه صرفاً خصیصه ها، ارزشمند خواهد بود

در دو زمینه بعدي، یعنی تأثیرگذاري و انگیزش پتانسیل  MBTIمعتقدیم که تحقیقات مبتنی بر 
  .ایجاد می کندحقیقات را براي تبیشتري 

  موضوعات تأثیرگذاري

در مرکز نظریه شخصیت ) TFو  NSیعنی فعالیت هاي ذهنی (در حالی که جنبه هاي شناختی 
در آن  چارچوبی را فراهم می کنند که) JPو  EIجنبه هاي (قرار دارند، دو جنبه رفتاري 

ها هستند که آنها را از تأثیرگذاري و انگیزش دو مشخصه اساسی انسان  .شناخت رخ می دهد
  .موجودات منحصراً محاسباتی مانند کامپیوترها متمایز می سازند

محققان، تأثیرگذاري را بوسیله ي حضور احساس، ترجیح، عاطفه، تعهد و باور، از شناخت و 
 PTTترجیح، یک بخش اصلی نظریه ي شخصیت است که در آن . انگیزه متمایز می سازند

فرد یکی از دو خصیصه ي موجود در هر کدام از مقیاس هاي دو قطبی ند که هر اظهار می ک
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. سود جویانه نیست، بلکه ذاتی و فطري است منشاء این ترجیح، محاسبات. ی دهدرا ترجیح م
، خصیصه ي احساسی را به کار می گیرد تا یک ترجیح را بوسیله ي فرد براي دخالت  TFبعد 

   .در تصمیم گیري نشان دهد) الف منطق و واقع بینیبرخ(دادن باورها و ارزش هاي شخصیتی 

چگونه  AISهم چنین ممکن است بررسی کنند که افراد غیر حرفه اي در زمینه  AISحققان  
انجام می دهند درك می کنند و بر آنها تأثیر می گذارند و یا  AISدیگران را که فعالیت هاي 

 ITدارند و یا حسابرسان  ITرد حسابرسان در مو چه دیدگاهیمثالً حسابرسان مالی . (بر عکس
  ).حسابرسان مالی چه دیدگاهی در مورد آنها دارند؟ که فکر می کنند

در تحقیق در این زمینه  AISبه محققان  دمی توان MBTIیک مثال در مورد اینکه چگونه 
 اب فرآیندي را تعریف می کند کهنظریه ي انتس. نظریه ي انتساب استکمک کند مربوط به 

این نظریه بوسیله ي . در دیگران، می یابیمآن منشاء اعمال شخصی را، خصوصاً ما بوسیله ي 
Nouri  (1999) استفاده می شده است .MBTI  در تحقیقات در مورد این نوع انتساب

براي بدست آوردن اندازه  MBTIبنابراین محققان ممکن است از . استفاده می شده است
 AISمورد عالقه ي محققان این امر ما استفاده کنند که  نسبت به گیري هایی از فهم دیگران

  .را بررسی می کنند AISجنبه هاي فردي، مدیریتی و گروهی محیط  بوده و 

  موضوعات انگیزش و جنبه هاي اخالقی

هر چند وجه تمایز انگیزش و اثرگذاري واضح نیست، عوامل انگیزش کیفیتی خارجی دارند 
فشار هم سن و  عموالً شامل محرك ها، پاداش ها،انگیزش م. ندارند که در اثرگذاري وجود

عالقه ي زیادي به عوامل انگیزشی داشته  AISاز قدیم، محققان . ساالن و نظام اخالقی می شود
اند چون تأثیر عوامل خارجی بر رفتاري که مشاهده می کنیم، الگوي اصلی در تحقیقات 

عوامل انگیزشی به موضوعاتی خارجی از جمله  AISدر تحقیقات . رفتاري محسوب می شود
  .و مدیریت و تغییر در اجراي سیستم ها، مربوط هستند ITپذیرش 

را به صورت  IT، مصنوعات آگاهی از ترجیحات خصیصه اي فهم ما را از این که چرا مردم
  .هاي متفاوتی ترجیح داده، بها می دهند و ارزیابی می کنند، افزایش می دهد
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 .می گوید که باالترین سطح فهم سیستم مربوط به فهم فرد ارزش گذار است) 1989(کاف 
براي بدست آوردن جنبه هاي اخالقی افراد استفاده کرده و بیان کرده اند  MBTIمحققان از 

بررسی  AISوسیله ي محققانی که موضوعات اخالقی را در بهم چنین می تواند  MBTIکه 
  .می کنند، به کار رود

پروژه ي «. بیان می کند AISبررسی انگیزش در در را  MBTIگروهی، استعداد  تحقیقات
بر درك کار گروهی مؤثر در گروه هاي گوناگون با کار ترکیبی به عنوان  AicpAراهبرد 

 AISمتخصصان . »یک مجموعه مهارت ضروري براي محیط حسابداري جدید، تأکید می شود
به جز . مانند طراحی سیستم و مشاوره ي اجرایی معموالً به کارهاي گروهی می پردازند،

فعالیت هاي ذهنی و اطالعات در که می تواند بوسیله ي توزیع (توانایی حل مشکل گروه ها 
، مطالبی در کار گروهی وجود دارد که به پویایی گروه کمک )شود بین اعضاي گروه امتحان

  .نمایدمی

برون گرایان . متفاوتی در کار یا دیگران دارند مثالً برون گرایان و درون گرایان واکنش هاي
این فرآیند را انرژي بخش می یابند، در حالی که درون گرایان آن را پر زحمت و دشوار می 

تفاوت بین این دو ترجیح هم چنین بر ارتباطات گروهی تأثیر می گذارند که به نوع خود . یابند
مینه ي آزاد دیگر براي تحقیقات مبتنی بر همین طور، یک ز. بر عملکرد گروه اثر می گذارد

MBTI کنش متقابل ساختارهاي شخصیتی بین مراجعین و گروه هاي حسابرسی کننده یا ،
  .مشاوره دهنده است

  MBTIمفاهیم عملی تحقیقات 

در این جا برخی . را بیان کرده ایم MBTIمبتنی بر  AISما بعضی از مفاهیم عملی تحقیقات 
اوالً نظریه ي شخصیت اظهار می کند که نوع ها و سالیق . صه می کنیمنکات کلی تر را خال

بنابراین حتی اگر تحقیقات، همبستگی هایی بین . خصیصه اي در طول زمان تغییر نمی کنند
بیابند، این سؤال پیش می آید که چرا این موضوع  AISعوامل شخصیتی و موضوعات مختلف 

شخصیت هاي چون ما نمی توانیم  –کاوي علمی خارج از کنج –مورد توجه و عالقه است 
با این حال، در حالی که نوع ها و خصیصه ها، یکسان باقی می . مورد بررسی را تغییر دهیم

که در طی زمان می  تاي اسمانند، سطح آگاهی فرد از ماهیت نوع خود و ساختار خصیصه
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افراد . بیان شده است MBTIهمانطور که بوسیله ي شاخص وضوح ترجیح در تواند تغییر کند؛ 
مثالً آنها می توانند دریابند که چگونه . می توانند قوت یا ضعف سالیق خود را دریابند

  . خصایص غیر ترجیحی خود را به کار برند و چگونه خصایص ترجیحی شان را قوت بخشند

ه، براساس نظریه، برتري یک خصیصه هیچ گونه قضاوت ارزشمندي را به این معنی که خصیص
. ودخوب است یا بد، و یا خصیصه به طور مؤثري به کار رفته است یا خیر، متضمن نمی ش

شخصی که عمدتاً درون گرا است ممکن است بوسیله ي این خصیصه تأثیر بپذیرد یا تأثیري 
تحقیقات، می توانند راه هایی براي یک فرد بیابند تا به عنوان : بنابراین به عنوان مثال. نپذیرد
ون گرا مؤثرتر باشد، ضعف هاي مربوط به این خصیصه را درك کند و به آنها یک در

  .بپردازد، و در شرایط مناسب از خود برون گرایی نشان دهد

، همگونی انواع MBTIیکی از قوي ترین یافته ها در تحقیقات مربوط به حسابداري مبتنی بر 
ما انتظار داریم که این . نده اندشخصیتی است که جذب حسابداري شده و در این حرفه باقی ما

نیز صحیح باشد، گر چه این مسئله به طور تجربی  AISدر مورد مسئله، به طور گسترده تر 
همگونی با در نظر گرفتن مشاهده کرد این ) 2003(همان طور که کوار . تحقیق نشده است

  .در حرفه، بسیار فراگیر استبر نیاز به تنوع  AECCتأکید 

به خاطر احتیاج به مهارت هایی که مخصوص دیگر تخصص هاي حسابداري  نیاز به تنوع
را انتخاب می  AISولی جدا از اینکه چه کسی حسابداري و . مرتبط است AISنباشند کامالً با 

می تواند براي روشن کردن این  MBTI. کند، باید بدانیم که چرا آنها را انتخاب می کند
  .مطالب به کار رود

و  PTTوانند بیاموزند که چگونه فرآیندهاي تصمیم گیري جمعی را از طریق گروه ها می ت
MBTI عالوه بر این، چون گروه ها از . طراحی کرده به طرز مؤثري آنها را ترکیب کنند

وده یا از آن افرادي تشکیل شده اند، که در طی دوره ي وجود گروه می توانند به گروه افز
و  sگروه هاي با ترجیحات مختلط  نشان می دهد که) 2003(یافته ي چنگ مثالً  .حذف شوند

v از گروه هاي تنها متشکل از افراد با ترجیح ،s طور یک گروه متشکل همین. سبقت می جویند
از درون گرایان، ممکن است به وجود یک برون گرا براي رونق بخشیدن به ارتباطات، نیاز 

  .ساختار منطقی تري ایجاد کنندداشته باشند تا براي جریان هاي تصمیم گیري، 
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. در ارزیابی مردم براي شغل ها و وظایف استفاده می کنند MBTIباالخره سازمان ها از 
 MBTIجالب اینکه مایرز در مورد استفاده از  برند؛کارفرمایان باید این رویه را با دقت به کار 
فرض  MBTIز کاربردهاي با این وجود، در بسیاري ا. در تعیین موقعیت شغلی هشدار می دهد

بر این گذاشته شده که به طور متوسط، خصیصه هاي بخصوصی، عملکرد بهتر در شغل ها، 
این زمینه نیز قابلیت تحقیقات بیشتر را در . کارها و فن آوري هاي بخصوص همبستگی دارند

AIS داراست.  

  نتیجه گیري

با این وجود، در حالی . داردتحت تسلط الگوي علم شناخت قرار  AISتحقیقات رفتار شناسی 
، گستره اي را که علم شناخت، الگوي غالب در روانشناسی است، تعداد فزاینده اي از محققان

، در آن گستره ذهن و رفتار را به طور کامل توضیح می دهد، مورد پرسش قرار می که شناخت
ل را پیش رو نظریه ي نوع شخصیت که ریشه در کار جانگ دارد یک چشم انداز مبد. دهند

و یک ابزار  PTT. توانند در رابطه با علم شناخت از آن استفاده کنندمی گذارد که محققان می 
می تواند در مطالعه ي ) است بریگز –یا همان شاخص مایرز  MBTIمنظور، (اندازه گیري آن 

  .ارزشمند باشد، خصوصاً در زمینه ي روش شناختی AISتحقیقات مختلف 

براي مربیان، متخصصان و  PTTاه هاي زیادي پیشنهاد گردید که در آن ها در این مقاله، ر
موضوعات آموزشی گوناگون در ارتباط با گونه : به عنوان مثال. قابل اجراست AISمحققان 

را تدریس می کند و  AISکشیده می شوند، نوع دانشکده اي که  AISهاي دانشجویانی که به 
همچنین مفاهیم . می کنیم، وجود دارد AISارد آموزش وسایل و روش هاي آموزشی که ما و

 AISمثالً فارغ التحصیالن . عملی بسیاري وجود دارد که وابسته به گونه هاي شخصیتی هستند
در انجام کارهاي تخصصی شان تا چه حد، کارآمد هستند؟ و اینکه آنها در محیط هاي تصمیم 

و در هماهنگ شدن با فرهنگ هاي  گیري گروهی تا چه اندازه با دیگران راحت هستند
هم چنین فرصت هاي تحقیقاتی آتی . تشکیالتی و حسابداري مختلف تا چه اندازه موفقند

تعدادي از . استفاده کند MBTIباشد و از  PTTمتکی بر بیشماري وجود دارد که می تواند 
بت به می توانند بررسی کنند، شامل کسب بینش عمیق تر نس AISموضوعاتی که محققان 

پیچیدگی هاي بر هم کنش هاي انسان و ماشین، درك اثرات حالت روحی و اثرگذاري بر 
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شناخت و رفتار، هماهنگ کردن محرك هاي انگیزشی با گونه هاي شخصیتی، ایجاد سیستم 
هاي مؤثرتر پشتیبانی از تصمیم گیري گروهی، و هدف قرار دادن گزینه هاي میانجی تحت 

 AISبراي موضوعات متنوع زیادي در  MBTIو  PTT: نشان داده شداختیار کاربر، چنانچه 
  .مناسب هستند

ارهاي اندازه گیري غیر قابل اطمینان و طرح هاي بود، که پیشرفت ناکافی نظریه، ابزهوبر معتقد 
ما . ضعیف تحقیقات از جمله مشکالتی هستند که جلوي تحقیقات روش شناختی را می گیرند

با استفاده از  PTTتوانند با استوار کردن چنین مطالعاتی بر پایه  معتقدیم که محققان می
MBTIبا اینکه محققان در زمینه هاي غیر حسابداري . ، تا حدودي بر این مشکالت غلبه کنند
ر شده اند، که در زمینه هاي حسابداري منتش MBTIرا از این نظر ستوده اند و  PTTارزش 

با این وجود آنها  .ت هاي دست و پا گیري دارندمحدودی MBTIو  PTTبسیار کم است، 
یک  PTTبوجود می آورند، خصوصاً به این خاطر که  AISفرصت هاي زیادي براي محققان 

بازخورد که در / خروجی / پردازش / مدل پردازنده زیربناي انسانی را شبیه مدل ورودي 
بافتی بدست می دهد  سیستم هاي اطالعاتی رایج است، در خود می گنجاند و یک چارچوب

که علم شناخت  ما معتقدیم. اطالعات جایگزین شود مبتنی بر پردازش AISتا در آن تحقیقات 
که نقطه هاي قوت مکمل معتقدیم بلکه ذهن انسان را به طور کامل توضیح نمی دهند،  PTTو 

، که ارائه شده از سوي هر دو چشم انداز به خلق یک نقشه چند بعدي از ذهن کمک می کند
  . بوسیله هیچ یک از آن دو به طور جداگانه نمی تواند ارائه شود

  

 عضو انجمن حسابداري ایران*
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Accouting information systems research 
opportunities using personality type theory & 

the myers-briggs type indicator 

Abstract: the cognitive science paradigm,  with 
its computational  and information processing 
models of the human mind , dominates much of 
current accounting information systems (AIS) 
research. While these models aid our 
understanding of cognition,  it is unclear how 
much of the mind they explain. Personality type 
theory (PTT) is one supplement to cognitive 
Scien.PTT is especially useful  for A is researcher 
because an extensively tested and validated 
psychometric instrument based on PTT. The 
Myers-Briggs type indicator ( MBTI) , is available 
for use in practice and research. We provice an  
overview of PTT and the MBTI and discuss how 
AIS researchers can use PTT to complement and 
extend current research initiatives.  we highlight 
opportunities for PTT- based AIS research by 
posing research questions, the investigation of 

which contributes to the AIS literature.   


