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 چکیده 

پژوهش پیش رو از طریق مطالعه  کتابخانه ای صورت گرفته است و بیان می داردکه تصمیم گیری در 

زیرا از محیط ایستا گذشته به محیط  مورد مسایل در دنیای کسب و کار امروزی بسیار پیچیده شده ،

رای رسیدن به اهداف سازمانها ارتباط اشته ایم و این محیط می طلبد که بدآشوبناک امروزی گام بر

 انحسابداری و بخشهای مختلف شکل گیرد . یکی از مسایلی که در مورد مدیرو  ان تنگاتنگی بین مدیر

و اجرای آن می باشد  مالی و غیر مالی  اری از اطالعاتکه همواره مطرح می باشد موفقیت مدیران در ب

یرانی که  در سازمان ها به کار گمارده می شوند های شخصیتی مد به بررسی تیپدر این پژوهش 

تیپ های  به نقش حساس مورد بررسی قرار می گیرد و در انتها  حسابداری مدیریتپرداخته و سپس 

شخصیتی مدیران و میزان پذیرش آنها در به گار گیری اطالعات حسابداری مدیریت جهت رسیدن به 

اطالعات حسابداری مدیریت زمانی می تواند مفید واقع  اهداف سازمان پرداخته می شود . به طور حتم

برنامه ها در سازمان از طریق همسو اند حاضر به اجرا وحمایت  در پیاده سازی وباشد ، که مدیریت بت

 باشد .  ساختن شخصیت فردی خود در ارتباط با برنامه و اهداف 

 
 

 

 کسب و کار  حسابداری مدیریت ، تیپ های شخصیتی ، محیطواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

را به منظور تصمیم گیری در اختیار مدیریت سازمان قرار دهد ، یکی از  صحیح اطالعات کند می تالش حسابداری مدیریت 

احتیاج به  .مهمترین کارهایی که مدیریت باید انجام دهد، تصمیم گیری است. برای اینکه به تصمیم درست و صحیح برسد

حساسیت خیلی  ،گیرد  ر میجهت تصمیم گیری و کنترل در اختیار مدیر قرادر تامین اطالعاتی که  ٫راین اطالعات دارد. بناب

ی شک یکی از ب از طرفی دیگر  باالیی دارد. هیچ مدیری توانایی این را ندارد که از روی اطالعات غلط تصمیم درست بگیرد.

کارگیری نیروی انسانی در مشاغل مدیریتی سازمان است زیرا مدیران مهم ترین فرایندها در هر سازمان، فرایند استخدام و به 

منوط به  نیز نموده و دستیابی به راهبردها سازمان نقش تعیین کننده ای را در ترسیم راهبردها و اهداف سازمان ایفار د

ضایعات جبران ناپذیری را به کارگیری فرد نامناسب در این مشاغل  اثربخشی اقدامات مدیران ارشد و میانی است ضمن آنکه

سازمان های پیش رو معموال وسواس زیادی به جذب و به کارگماری مناسب  ، از این رو .برای سازمان به همراه خواهد داشت

و همواره هزینه زیادی را برای ارزیابی ویژگی های شخصیتی و فنی  در مشاغل و پست های مدیریتی به خرج می دهند افراد

مسلما رسیدن به اهداف سازمان در گروی هماهنگی و ارتباط میان حسابداری مدیریت و مدیران سازمان  .یندآنها صرف می نما

خصیتی مدیران چقدر در جذب اطالعات حسابداری شمی باشد . اما بخش حائز اهمیت در این موضوع این است تیپ های 

های شخصیتی مدیران و ارتباط  ال بررسی انواع تیپ ن پژوهش به دنبدر ای ؟ت و قبول آن در تصمیم گیری نقش داردیمدیر

 .آن در موفقیت حسابداری مدیریت می پردازیم 

 

 تیپ های شخصیتی مدیران 

های شخصیتی طبقه بندی کنیم و توانیم افراد را با توجه به تیپآیا ما واقعاً میمسله ای که اینجا مطرح می شود این است که 

 ؟دبرای درجه بندی افراد خواهد بو درستی م؟ آیا این معیاریا میان آنها تفاوت قائل شوی

ها یافت ی هر یک از تیپاساس فاکتورهای رایجی که در هستهتوانند بر رسیم، هر یک از آنها میوقتی که به شخصیت افراد می

تقسیم بندی های فراوانی برای طبقه بندی تیپ های شخصیتی مدیران در سازمانها انجام شده شوند، طبقه بندی شوند. می

 است که به مواردی در زیر اشاره می شود:

و یکپارچه 3، کارافرین2، اداری1چهار گونه، تولیدکننده تیپ های شخصیتی مدیران در سازمان ها بهدر یک تقسیم بندی ، 

است و رویکرد مدیریتی هریک از مدیران معموال به ویژگی های یکی از این گونه ها بیشتر گرایش طبقه بندی قابل 4 کننده

                                                           
1 - Producer 

2 - Administrator 

3 - Entrepreneur 

4 - Integrator 
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یب تیپ های در برخی موارد هم ترک .داشته و البته میزانی از خصوصیات گونه های دیگر نیز در آنها قابل مشاهده است

ترکیب این چهار نوع  .کارافرین–تولیدگرا یا یکپارچه کننده–مثال تیپ شخصیتی اداری .شخصیتی در مدیران مشاهده می شود 

در زیر به شرح تیپ های  .تیپ شخصیتی مدیریتی معرف ویژگی های غالب بر نگرش ذهنیتی مدیران به رهبری سازمان است

 شخصیتی مذکور پرداخته شده است 

این تیپ شخصیتی بیشتر در میان مدیران اجرایی میانی و مدیران پروژه عمومیت  :یپ شخصیتی تولید كنندهت -1

دستیابی  برای آنها افراد حایز این تپپ شخصیتی افرادی با تالش و پشتکار فراوان و جسور هستند که .دارد

حظات سازمان، در حاشیه آن قرار می تعیین شده کوتاه مدت، اولویت اصلی است و سایر ضروریات و مال اهدف به

از میان مقوالت مربوط به حوزه مدیریت سرمایه انسانی، تنها   و این گونه از مدیران به شدت نتیجه گرا هستند .گیرد

روحیه آنها چندان با  .به اختصاص پاداش در ازای دستیابی زیر مجموعه به خروجی های مورد انتظار اعتقاد دارند

مقررات و آیین نامه های سازمان سازگار نیست و اختیار عمل زیادی را برای دستیابی به اهداف کاری  رعایت قوانین و

آنها اغلب به نظرات و دیدگاه های زیرمجموعه بی اعتنا هستند مگر آنکه خود  .خود از مدیران مافوق طلب می نمایند

معموال در  کارگیری تالش و پشتکار زیاد، نتیجه و به طبیعی است به دلیل تمرکز زیاد بر .متقاضی ابراز آن بوده باشند

اما معموال بی توجهی آنها به  .دستیابی به اهداف کوتاه مدت مانند انجام یک پروژه بسیار موفق عمل می نمایند

الزامات قانونی داخلی و حاکمیتی به همراه اختیارات زیادی که برای خود ایجاد نموده اند موجب می شود بعد از 

ضمن اینکه بی توجهی آنها به نیروهای  .قرار گیرند و قانونی مام پروژه های بزرگ در معرض دشواری های حقوقیات

  .مقبولیت خود را در سازمان از دست بدهند زیر مجموعه و مخصوصا مدیران هم سطح، موجب می شود

ت داخلی و حاکمیتی هستند، از نظر این گونه از مدیران به شدت پای بند به قوانین و مقررا:تیپ شخصیتی اداری  -2

آنها هر فرایند کاری یا ابتکار اجرایی که بخواهد در سازمان جاری شود ابتدا باید به صورت آیین نامه تدوین شده و 

در چهارچوب آیین نامه ها  آنان همه چیز را مستند و مکتوب می سازند و عمل .مراحل تایید و تصویب را طی نماید

این مدیران به شدت محتاط اند و هر نوع عدم قطعیت و ابهام ذهن آنها  .فه افراد قلمداد می نمایندوظی را مهم ترین

ماموریت آنها نظم بخشی به امور و مناسبت های سازمان  .را آزار می دهد که موجب می شود از آن امتناع نمایند

ات ریسک پذیر سازمانی را قابل قبول نمی دانند این گونه از مدیران ابتکار .است و هیچ نوع بی نظمی را بر نمی تابند

به دلیل تمرکز زیاد بر روال ها و  .و سلسله مراتب ارشدیت و چهارچوب وظایف و اختیارات را بسیار محترم می دارند

 و قوانین، معموال انجام فعالیت ها توسط آنها با کندی پیش می رود و در برخی از موارد اهداف سازمان قربانی مقررات

در شرایطی که سازمان نیاز به نظم بخشی و بروکراسی اداری داشته باشد و یا در باره سازمانی  .آیین نامه ها می گردد

که در گذشته دچار فساد اداری بوده است مدیران اداری می توانند موقتا موفق عمل نمایند اما باید توجه داشت 

ت شدن انجام فعالیت ها، دچار شدن سازمان در دام تمرکز زیاد بر این تیپ شخصیتی در سازمان موجب لخ

  .بت به ریسک پذیری و نوآوری در سازمان می گرددقبروکراسی اداری، سرکوب ایده های چالش برانگیز و کاهش ر

مدیران یکپارچه کننده به آدم ها و روابط میان آنها توجه زیادی دارند، آن ها بر : تیپ شخصیتی یکپارچه كننده  -3

تباطی شکل می گیرد و ند که عمده ارزش آفرینی سازمان از طریق هم افزایی جمعی و استفاده از سرمایه اراین باور

را برای تماس و  زیادی آنها وقت و انرژی .ن و سایر ذینفعان کلید دستیابی به موفقیت در سازمان استانگیزش کارکنا

در بین کارکنان برخوردارند، اینان آن دسته از قوانین  ییمعموال از محبوبیت باال تعامل با کارکنان صرف می نمایند و

نسبت به بقیه بی توجه  راستای منافع کارکنان و افزایش انگیزه در آنها باشد محترم می شمارند و و مقررات را که در

ر افراد و مدیران یکپارچه کننده از مهارت های فردی و ارتباطی زیادی برخوردارند و توانایی تاثیرگذاری ب .هستند

گروه ها را طی سالیان متمادی در خود ایجاد نموده اند که از این توانمندی می توان برای الزامات سازمانی مهمی 
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مانند یکپارچه سازی منافع سازمان و افراد، گروه سازی در سازمان و رفع تعارضات و تنش های کاری استفاده 

بعضا تولید و سودآوری سازمان در حاشیه توجه به کارکنان در وضعیت سوء مدیریت در این تیپ شخصیتی  .نمود

  .قرار می گیرد و تعامالت میان فردی و البی گری جایگزین تالش مولد در سازمان می شود

افراد کارافرین بسیار ایده پردازند و خالقانه عمل می نمایند آنها در مقابل تیپ شخصیتی :تیپ شخصیتی كارافرین  -4

طلب هستند و نظم موجود را بر نمی تابند، از نظر آنها کلید موفقیت سازمان در ریسک پذیری و اداری، بسیار تحول 

استفاده از فرصت های چالش بر انگیز است و هر نوع ثبات و قرار در سازمان موجب افت اثربخشی سازمانی می 

قطعیت  عدم و و کم حوصله هستند کارافرینان معموال عجول .و جذابی ارائه می نمایند آنها ایده های بسیار .گردد

دایما در پی  کارافرینان .تغییرات را سریع می پذیرند و دیگران را به آن تشویق می نمایند برای آنها لذت بخش است،

 پذیرش موفقیت در  اضافه نمودن خدمات و محصوالت جدید برای سازمان هستند و البته معموال بعد از تببین ایده و

موجب می شود در بسیاری از سازمان  رویکرد ا رها نموده و به سراغ ایده جدیدی می روند که اینآن به شرکت، آن ر

در حالت سوء مدیریت، کارکردن با آنها برای زیرمجموعه  .ها به رغم حضور و ابراز وجود، به راحتی نادیده گرفته شوند

 (1331)نوریان ،.ار نیستندسخت است زیرا مدام هدف را تغییر می دهند و از تمرکز الزم برخورد

 می شود : تقسیم  به چهار گروهمدیران از لحاظ درون گرائی و برون گرائی  دیگر تیپ های شخصیتی طبقه بندی در یک 

 شخصیت راهبر -1

 
«. کسب نتایج است»این افراد برونگرا و در عین حال بسیار وظیفه محور هستند. چیزی که در این افراد انگیزه ایجاد می کند 

  .روش این افراد می توانند کارآفرین، افسر پلیس و در کل هر کاری که در آن نتایج بر موفقیت شرکت مقدم باشد، فعالیت کنند

 شخصیت اجتماعی  -2

 مشکالتی از یکیاین افراد برون گرا هستند و ارزش زیادی برای ارتباط با دیگران قائلند در واقع فرد محور هستند. 

 می فراموش را خود تعهدات معموال رسند می توافق به شما با سریعا چون که است این داشت یدخواه افراد این با که

 .آورند نمی خاطر به درست یا و کنند

 شخصیت رابطه ساز -3

آن ها اهمیت زیادی به افکار و احساسات دیگران می دهندو درون گرا و تودار هستند. کم حرف هستند و از زبان 

 رفتار اثر نگران دائما ها آن. هستند مردد معموال زیرا گیرند می تصمیم کندی به افراد این د.بدن هم استفاده نمی برن

  هستند دیگران بر خود گفتار و

 شخصیت تحلیل گر -4

 روی ها ساعت دارند دوست این تیپ شخصیتی افرادی به شدت تودار، ساکت و همچنین بسیار وظیفه محور هستند

به پاسخ برسند. در کل این افراد کاری را ترجیح می دهند که کمترین  فورا ندخواه نمی و کنند فکر مسئله یک

 ( Tracy,2013.)تعامل را با دیگران داشته باشند

که هنوز در ایران در بین  ،تیپ های شخصیتی مختلف انسان هاتئوری انیاگرام استطبقه بندی دیگر که براساس تئوری      

ه، چندان شناخته شده نیست.این تئوری در ابتدا توسط جورجیوف دانشمند و عارف بزرگ روانشناسان متخصص و اساتیددانشگا

وارد حیطه روانشناسی گردید و تا کنون پژوهشهای زیادی در  "نارن جو"روسی مطرح شد و بعدهاتوسط روانشناسان خصوصا

 .ده استابعاد گوناگون روی آن صورت گرفته است و اکنون جایگاه ویژه ای در جهان پیدا کر

 
شکل فعلی آن( در واقع ترکیبی از عرفان شرقی و روانشناسی مدرن است .هدف  رتئوری انیاگرام یا تیپ های نه گانه )د

جورجیوف از تحقیق در این زمینه شناخت ابعاد شخصیت انسان و ارائه راهکار برای رشد و خود آگاهی بیشتر انسان بوده است 
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که تا انسان خود را به درستی نشناسد، قادر به کمک به خود و نیز کمک به دیگران نخواهد بود. .زیرا جورجیوف بر این باور بود 

 او انسانها را به نه تیپ شخصیتی تقسیم می کند که هر تیپ دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می باشد .

 :تیپ كمالگرا -1

افراد به دنبال کامل بودن در همه چیز هستند و از ناکامل بودن خود سر خورده اند.ایده آلیست هستند و هر قدر این 

. این افراد به  دشوند و یک ندای درونی به آنهامیگوید که خوب کار نمی کنی هم پیشرفت کنند باز راضی نمی

ند که به راحتی راضی نمی شدند.این اشخاص هم ،ایرادگیر احتمال خیلی زیاد، دارای والد یا والدین ایراد گیری بوده ا

و کنترل کننده و معموالدارای اضطراب هستند و زمینه شخصیت وسواسی در آنان زیاد است، زیرا این ویژگیها را حد 

 .اقل از یکی از والدین یاد گرفتند

 :تیپ مهرطلب یا كمک كننده -2

ها حسن هالک  و آتش می زنند تابه دیگران کمک کنند.به قول قدیمی این افراد دائم به فکر دیگرانند.خود را به آب

گفتن، نیستند، چون از طرد شدن واهمه دارند.افرادی وابسته و  "نه"هستند .نیاز به محبت و توجه دارند .قادر به 

 .به دنبال تایید و تحسین دیگرانندمتکی به دیگرانند.حرمت ذات پایینی دارند و همواره 

 :گرا یا موفقیت جو تیپ پیشرفت -3

این افراد برای پیشرفت سخت کار میکنند و جویای نام و مقام هستند.افرادی پر کار و رقابت جو هستند و برای 

پر تبدیل میشوند و  "کمال گرا "پیشرفت کردن دست به هر اقدامی که الزم باشد میزنند. در حالت افراطی به تیپ 

ردن میبرند .این خطر در آنها وجود دارد که توجه به کار و موفقیت و رقابت با هستند و بیشترین لذت را در کار ک کار

 .دیگران بیش از توجه به خود و خانواده اش اهمیت پیدا کند

 :تیپ رمانتیک محزون یا هنرمند -4

ر این افراد بسیار احساساتی و زود رنج هستند .خود را با احساسات دیگران درگیر می کنند و چون از تخیل بسیا

نیرومندی برخوردارهستند خودشان هم دچار همان احساسات می شوند.افسردگی و نوسان خلق در این افراد زیاد 

مشاهده می شود.از کارهای یکنواخت خسته می شوند و نیز اگر امکان آن باشد ولخرج هستند. در بین نه تیپ 

 .کنار این افراد مثل راه رفتن روی یخ است  انیاگرام حساسترین تیپ شخصیتی، افراد تیپ چهار هستند و زندگی در

 :تیپ فکور -1

این افراد بسیار در خود فرو رفته یا درونگرا هستند )از بودن در جمع لذت نمی برند و اجتماع گریزند( .قادر به ابراز 

نند.دوست در کالس معموال در ردیف آخر می نشینندتا همه را ببینند ولی دیگران او را نبی. احساسات خود نیستند 

دارند دیده نشوند و نامرئی باشند .همواره احساس را بعد از عقل تجربه میکنند.اهل کتاب خواندن و جمع آوری 

 .اطالعات هستندو می خواهند از همه چیز سر در بیاورند

 :وفاخو، وفاجو و شکاکتیپ  -6

ند که در ذهن دیگران راجع به آنها این افراد به همه چیز سوء ظن دارند . افرادی محتاط هستند . می خواهند بدان

چه می گذرد.نگران خیانت و بی وفایی دیگرانند .معموال اضطراب دارند و دوست دارند وظیفه آنها در جایی که 

  هستند مشخص و تعریف شده باشد.

 :تیپ خوش بین و خوش گذران -7

ا گرام هستند.تابع فلسفه اپیکور هستند که این افراد به دنبال لذت جویی بوده و برونگرا ترین تیپ در بین نه تیپ انی

زندگی یعنی لذت بردن و دوری از درد .افرادی اجتماعی و رفیق باز هستند. معموال همه فن حریفند و در چند چیز 

 . ودش تبحر دارند و بسیار خوش بینند. همواره به دیگران امید میدهند،نگران نباش همه چیز درست می
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 :تیپ چالشگر یا قدرت طلب -8

این افراد به دنبال قدرت و تسلط بر دیگران هستند . دوست دارند مدیر و رهبر باشند و دستور بدهند. بسیار کنترل 

کننده هستند و آمرانه با دیگران رفتار میکنند.تمایل به دیکتاتور بودن دارند. اگر دیگران خصوصا زیر دستان آنها ،از 

شوند..در عین حال حمایت کننده هم هستند و از زیر دستان خود  آنان اطاعت نکند، سخت بر آشفته و عصبی می

 باشند .حمایت میکنند ولی به این شرط که آن افراد مطیع اوامر 

 :تیپ صلح طلب و میانجی -3

این افراد دنبال آرامش و صلح و آشتی با دیگرانند.همواره میخواهند بین دیگران میانجی شوند تا بین آنها آشتی بر 

فرادی انطباق پذیر و تابع هستند.از درگیری و خشونت پرهیز می کنند و حتی شاید از آن می قرار کنند.ا

 (Javer,2016) .ترسند.نسبتا تنبل هستند .در تصمیم گیریها مشکل دارند و آخرین تصمیم را درست نمی گیرند 

 

 حسابداری مدیریت 

 
گیری، کنترل و تجزیه و تحلیل ریزی، تصمیمرا در برنامه ای از حسابداری است که مدیریت شرکتحسابداری مدیریتی شاخه 

کند. برای سازی تجارت را تضمین میاجرایی رشد، سود و بهینه ان کند. استفاده مؤثر از این ابزار توسط مدیرپشتیبانی می

ته و تجزیه و تحلیل منابع های تجاری، صاحبان تجارت و یا مدیران نیاز به اطالعات مالی و اقتصادی سازمان یافگیریتصمیم

 .اطالعات و نتایج تجارت خود دارند

حسابداری مدیریت، شامل طراحی و استفاده از حسابداری در داخل سازمان است. حسابداری به این ترتیب می توان گفت 

های دستیابی به هدفمنظور های حسابداری مدیریت بهحساب آورد بلکه روشای از قواعد ثابت بهتوان مجموعهمدیریت را نمی

گیری توسط مدیران و کارکنان آن است. حسابداری مدیریت، هم اطالعات واقعی و هم اطالعات سازمان از طریق بهبود تصمیم

گیرد و با مسائل خاصی که مدیران کار میریزی عملیات آتی، بهبراوردی را برای کمک به مدیران در عملیات روزانه و برنامه

 .رو هستند، سروکار داردسطوح مختلف با آن روبهواحد تجاری در 

گیری و گردآوری اطالعات مالی و عملیاتی است که توان گفت که حسابداری مدیریت، نوعی سیستم اندازهطور کلی میبه

سازمان های فرهنگی موردنیاز برای رسیدن به اهداف استراتژیک فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزشی را هدایت کرده و ارزش

 .کندرا ایجاد و حمایت می

 :تواند در موارد زیر به مدیران کمک کندسیستم حسابداری مدیریت، می

تواند به مدیریت در این زمینه که چه چیزی باعث و علت هزینه شده حسابداری مدیریت می درک روابط علت و معلولی:

 .ود دارد، کمک کنداست و یا چرا ظرفیت خالی یا غیرقابل استفاده برای تولید وج

ها یا : حسابداری مدیریت با تشخیص فعالیتكنند یا كارایی ندارندافزوده ایجاد نمیهایی كه ارزشفعالیت تشخیص 

 .کندوظایف ناهماهنگ یا تکراری که به نیازهای مشتری مرتبط نیست، به طراحی مجدد فرایندهای کاری کمک می

های واسطه یا تواند تاثیر فعالیتاطالعات حسابداری مدیریت می ه ارزش:درک ارتباط بین اجزای مختلف یک زنجیر

 .پردازد، نشان دهدکننده را بر آنچه در نهایت مشتری برای یک محصول میتامین

نشان دهد چه اجزایی از فرایند کاری  تواندمی: حسابداری مدیریت های فرایند در داخل یا خارج شركتتشخیص گلوگاه

 .شودنسان( محدودکننده کارایی سیستم بوده و باعث نارضایتی مشتری می)ماشین یا ا

 شفاف كردن مسائل و تغییر درک افراد

این شود. افراد معموال بهگیری اجزا باعث مشخص شدن رفتارهای مطلوب میاندازه ایجاد انگیزه در مدیران و كاركنان:

 .دهندها پاسخ میگیریاندازه
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شود. ها میها و تالشطور حتم از نوع ارزشیابی هستند، باعث تغییر سطوح گرایشمعیارها که به :هاتغییر گرایش و جهت

رود کارکنان، با تالش معقول به آن دست کند که انتظار میمثال، استاندارد زمانی برای اجرای یک فعالیت، هدفی را مشخص می

 .کنند و در نتیجه، دفعه بعد عملکرد بهتری خواهند داشتگری میپیدا کنند. در صورت موفقیت، آنها سطح تالش خود را بازن

ها را به عوامل محیطی مربوط کنند. افراد تمایل دارند که موفقیت را به فعالیت خود نسبت دهند، اما شکست ها:تغییر نسبت

در نهایت رفتارها را نیز تغییر  های حسابداری مدیریت تغییر کند وتواند با مالکتحقیقات نشان داده که این نسبت دادن، می

 .دهد

 
موضوع حسابداری مدیریت، استفاده بهینه و مطلوب از منابع است و منابع انسانی، منبع حیاتی برای  همانطور که بیان شد 

از  ها، رکن اساسی در موفقیت در تولید و خدمات، بسیار بیشتر و مؤثرتررود. انسانموفقیت و بقای هر سازمان به شمار می

حسابداران مدیریت باید اطالعات مالی و غیرمالی کوتاه و بلند مدت مربوط به در این راستا تجهیزات، تکنولوژی و پول هستند. 

براین اساس شناخت تیپ شرکت را تجزیه و تحلیل نمایند و مدیریت ارشد را در انتخاب استراتژی شرکت نیز یاری رسانند. 

 .العات و استفاده از آن در تصمیم گیری های آنها نقش اساسی و کلیدی بازی می نمایندهای شخصیتی مدیران در پذیرش اط

در این راستا دانستن تیپ های شخصیتی افراد قبل گماردن آنها به مسند مدیریت می تواند به حرکت درست سازمان کمک 

کدام یک از مان بی راه گفته نشده است شایانی کند .و این ضرب المثل قدیمی فارسی که هر کس را بهر کاری ساختند بی گ

پاسخ به این سوال دستمایه تحقیقات مفصل مدیریتی در سال های اخیر ؟ تیپ های شخصیتی برای سازمان مناسب تر است

نخست آنکه هیچ یک از این تیپ های شخصیتی به تنهایی برای سازمان کارایی ندارد و سازمان به ترکیب مناسبی  .بوده است

در واقع کلید موفقیت هر سازمان در اختصاص سهم مناسب به هر تیپ شخصیتی، به کارگیری  .محتاج خواهد بود آنها  از

و نیز توجه به جایگاه شرکت در چرخه  های متناسب با ویژگی های آن مناسب افراد با تیپ های شخصیتی متفاوت در شغل

 .خواهد بود عمر سازمانی

 

 نتیچه گیری :

ها چنان با پیچیدگی و تغییرات شدید های تولید، سازمانی در صنایع و ایجاد تغییر و تحول در سیستمبا توسعه تکنولوژ 

همین دلیل، ضرورت دارد تواند نسبت به محیط خود شناخت کافی داشته باشد. بهتنهایی نمی، بهسازمان اند که رو شدهبهرو

های ممکن و ارزیابی این حلاف، شناسایی دقیق مسئله، تعریف راهوجود آید که امر شناسایی مشکل، تعیین اهدسیستمی به

سیستم اطالعاتی حسابداری مدیریت به همین منظور  حلی بهینه و اجرا، کنترل و ارزیابی آن کمک کند. ها و انتخاب راهحلراه

براین، نقش حسابداری مدیریت، کند. بنانحوی که بخش مهمی از اطالعات موردنیاز را تامین میتوسعه پیدا کرده است. به

ها، اعمال کنترل مدیریت و ریزی فعالیتعبارت است از تهیه و ارائه اطالعات مرتبط و سودمند برای کمک به مدیریت در برنامه

از سوی دیگر تصدی افراد که بتوانند از اطالعات حسابداری مدیریت بهرمند  .گیری عقالیی برای تحقق اهداف سازمانتصمیم

د و از آن در تصمیم گیری های خود استفاده کنند نیز حائز اهمیت می باشد . لذا در یک ساختار سازمانی اگر هدف شون

دانیم که چه افراد با چه خصوصیت شخصیتی را برچه کاری بگماریم موفقیت در جهت رسیدن به اهداف سازمان می باشد باید ب

 .  سازمان را یاری رسانند ای درست ، به موقع اطالعات تا مدیران بتوانند به صورت اهرمی محرک جهت اجر
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