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 چکیده
ت. ها وجود داشته اسهمواره یک مناقشه قدیمی بین متخصصان رویکردهای شخصیتی برای ترجیح صفات یا تیپ

اس ترکیبی از ها افراد را بر اسکنند که آشکار نیست. تیپیی معرفی میهایژگیوصفات شخصیتی بیشتر افراد را با  کهیدرحال

 که در زبان روزمره نیز قابل توصیف است.کند یی تقسیم میهاگروهبه  زکنندهیمتمای هایژگیو

مدیران و کارشناسان ادارات کل ) ییاجرای هادستگاهو کارکنان  مدیران شخصیتی هایتیپ انواع ریتأث پژوهش هدف

 ازنظر و کاربردی هدف ازنظر حاضر روش تحقیق .باشد( بر اجرای حسابداری تعهدی میهااستانامور اقتصادی و دارایی 

ها، حسابرسان و حسابرسان جامعه آماری شامل معاونین هزینه، روسای ادارات تلفیق حساب .است پیمایشی توصیفی اجرا روش

ها و همچنین مسئولین تنظیم حساب ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان حسابیذو معاونین  حسابانیذمسئول، 

 .باشندها میواحدهای گزارشگر استان

رگرسیون  از استفاده با هاداده لیوتحلهیتجز بود. مایرز بریگز شخصیت هایویژگی پرسشنامه هاداده یآورجمع ابزار

شخصیتی، تیپ شخصیتی  هایتیپ از که داد نشان پژوهش گرفت. نتایج انجام اس پی اس اس افزارنرم و چندگانه خطی

ی بر موفقیت در اجرای حسابداری تعهدی در بخش داریمعن ریتأثبودن  (کارمالحظه –( بودن و )منضبط گرادرون –)برونگرا 

احساسی( بودن بر موفقیت در اجرای حسابداری  –شهودی( بودن و )منطقی  –حسی ) یتیشخصهای عمومی داشته و تیپ

 ربرونگرا( الگوی بهتری از تیپ حسابداران د –نداشته است. در ادامه تنها شخصیت )منضبط  ریتأثتعهدی در بخش عمومی 

 .باشدسراسر کشور می

 

 اجرای حسابداری تعهدی. شخصیتی، یهاپیت :هادواژهیکل

  



 

Abstract: 

 

there has always been an old conflict between experts on personality approaches to prefer 

the traits or types.whereas higher personality traits introduce people with traits that are not 

apparently.the types are divided into groups based on a combination of separating in traits daily 

language. 

the aim of this study is to influence the tie of personality teams of managers and 

employees of executive entities (managers and experts in economic affairs and finance 

administration) an accrual accounting. 

the method of this study is applicable in terms of practical purpose and in terms of 

implementation method is descriptive the statistical community consist of cost deputies 

directors, auditors, responsible, accountant, assistants, responsible, auditors, accounting 

assistant for economics affairs and finance and the provinces. it is also responsible for 

regulating the accounts of the provinces reporter's units. 

the data collection tool questionnaire was the myers briggs personality characteristics the 

data analysis was carried out using multiple linear regression and spss. the results showed that 

personality types. personality type (extrovert - introvert) had گمایس nificant effects on success 

in the implementation accrual accounting in public sector and personality types (sensing- 

intuition) and (rationale - emotional) personality types did not affect the success of accrual 

accounting in the public sector. the continuation the only personality (meantime – extrovert) is 

a better than the accountants type across the country. 
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