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 چکیده
خصیت مدرس بندی ابعاد شهدف از این مقاله بررسی و اولویت

موفق در رشته حسابداری با استفاده از صفات شخصیتی پنج 

و انتخاب مدرس برتر ( 2003)کریدی و مک کاستاعاملی 

حسابداری از نظر صفات شخصیتی در یک دانشگاه سراسری بوده 

آوری توصیفی بوده و برای جمع –است. روش پژوهش پیمایشی

. پرسشنامه به شدمه ماتریسی استفاده اطالعات از یک پرسشنا

دهنده نسبت به صفات ای پاسخآوری اظهارنظر مقایسهگرد

شخصیتی یک مدرس موفق رشته حسابداری در وهله اول و 

ای ایشان نسبت به وضعیت مدرسان حسابداری اظهارنظر مقایسه

صفت در وهله دوم پرداخته است.  هر ازنظرنسبت به یکدیگر 

های سراسری ایران بوده گاهجامعه تحقیق اساتید حسابداری دانش

آشنا با  و AHPکه نمونه تحقیق از بین مدرسان مسلط به روش 

از تکنیک  با استفاده تیدرنهاهای تحقیق انتخاب شد. گزینه

AHPبندی ، صفات شخصیت مدرس حسابداری موفق اولویت

نشان داد  هایافته ترین مدرس حسابداری انتخاب شد.شد و موفق

ای موفقیت در تدریس رشته حسابداری، که شاخص برتر بر

کمترین احتمال  آزرده گرااست و شاخص  باوجدان بودنشاخص 

موفقیت را در تدریس این رشته دارد. همچنین در مجموع کل 

صفات شخصیتی، باالترین اولویت به صفات کفایت و شایستگی، 

پذیری و فعال بودن و اعتماد داده شد و صفات افسردگی، آسیب

ترین اولویت را کسب کردند. در نهایت با ترتیب پایینبهخصومت 

از بین چهار گزینه مدرسان حسابداری، مدرس برتر  AHPروش 

 انتخاب و معرفی شد.

گرایی، گشودگی، ، برونباوجدان بودنگرایی، آزرده :هادواژهیکل

 صفات شخصیتی، مدرس حسابداری، موافق بودن.

 

Abstract  

This paper aims at analyzing and prioritizing 

successful accounting instructors’ personality 

dimensions. The research is done using Casta and 

Mc Crae’s five-factor personal characteristics 

(2003) as well as electing the best accounting 

instructor at a university regarding personal 

characteristics. The research is done using 

Descriptive-Survey approach and to gather the 

information a matrix questionnaire has been 

utilized. The questionnaire gathers respondent’s 

comparative attitudes about a) a successful 

accounting instructor’s personal characteristics, 

and b) a comparison of the samples regarding each 

characteristic. The research population is made up 

of accounting professors at Iranian Universities. 

The samples were chosen from professors well-

familiar with AHP as well as the research 

alternatives. By the end, we prioritized the 

personal characteristics of a successful accounting 

instructor and the best accounting instructor was 

elected. The findings showed that if an instructor 

is of a good conscience, he’s got the greatest 

chance to be successful in teaching accounting. 

On the other hand, neuroticism would bring the 

lowest chance of success to him. Prioritizing the 

personal characteristics very generally, 

competence, being active and trustworthy are the 

most prior characteristics and depression, 

vulnerability and hostility are the most inferior 

ones, respectively. Finally, the best accounting 

instructor was elected and introduced by the help 

of AHP. 

Key Words: Accounting Instructor, Concurrence, 

Conscientiousness, Extroversion, Openness, 

Personal Characteristics, Neuroticism. R
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 مسئلهبیان  و مقدمه

ها، تربیت و آموزش حسابداران کارآمد برای برآورده کردن حسابداری در دانشگاه زشاز آموهدف 

است. از  یسازمانبرونو  یسازماندروننیازهای اطالعاتی کاربران اطالعات حسابداری اعم از کاربران 

ی و های اجتماعنحوه ارتباطات اعم از اینترنت و شبکه یدرپیپ، تغییر یفنّاورطرفی تغییرات سریع 

ها در سطح تجارت ...، تغییرات فرآیند تولید و تجارت، تغییرات سبک زندگی مردم، رشد شرکت

های تولد و مرگ محصوالت جدید و سایر ویژگی یباالسرعت، هاآنجهانی و رقابت شدید بین 

با ای خدمات حسابداری دنیای تجارت امروزی، نیاز بروز بودن اطالعات حسابداران و هماهنگی لحظه

 (.Lin et. al., 2005) سازدنیازهای کاربران این اطالعات را ضروری می

طور مستمر با کاربران اطالعات حسابداری ها باید بهزشی مستقر در دانشگاههای آموبنابراین گروه    

و نحوه درسی  ر در تعامل بوده تا برنامهای شاغل در بازاو همچنین حسابداران و حسابرسان حرفه

التحصیالن حسابداری را هماهنگ با نیازهای بازار طراحی کرده و فارغش و تدریس حسابداری آموز

و آموزش دهند. در صورت عدم هماهنگی میان  کردهتیتربرا متناسب با نیاز بازار کار حسابداری 

الن التحصیای شاغل در بازار، همواره فارغمراکز آموزش حسابداری با حسابداران و حسابرسان حرفه

شود زمان و این مراکز آموزشی حتی با بهترین عملکرد درسی، مناسب بازار کار نبوده و الزم می

 Albertآموزش داده شود ) هاآندر بازار به  ازیموردنی مازادی صرف شود تا دانش و مهارت هزینه

and Sack, 2001.) 

هم فردی شامل عملکرد مرهون دو عامل متواند میلذا موفقیت سیستم حسابداری کشور     

. توان علمی و مهارتی متخصصین باشد و عملکرد دانشجویان حسابداری مدرسان حسابداری

ای ها در مراکز علمی و تحقیقاتی است. لذا وجود مدرسان حرفههای آنگرفته از آموزهحسابداری بر

این  النیالتحصفارغوری رمز موفقیت و ارتقای کارایی و بهرهتواند می ،متناسب با رشته حسابداری

 . باشدرشته 

های خاص خود گیبدنی شرایط و ویژپزشکی و تربیت ها چونحسابداری مانند بسیاری از رشته    

آموزش مبحثی چون حسابرسی  بساچهدهد. ثیر قرار میأرا تحت ت را دارد که آموزش و تدریس آن

های قل نخواهد شد. از طرفی چنین روشتخوبی منجز در روش ایفای نقش همراه با کارگروهی به

-گیباشد. ازجمله این ویژابداری میهای فردی خاص رشته حسگیآموزشی نیازمند مدرسی با ویژ

فرد  یشناخت تیجمعهای فردی، شخصیت اجتماعی و ویژگی توان به سطح هوشهای فردی می

های علمی و توانایی های مناسب جهت سنجشاشاره کرد. لذا واضح است که وجود استاندارد

التحصیالن عنوان مدرس حسابداری کمک شایانی در آمادگی فارغشخصیتی افراد برای استخدام به

 Briggs and) ر دنیای تجارت امروز خواهد داشتهای رشته داین رشته جهت مواجهه با چالش

Copeland, 2007). 
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ای را مختلف توجه ویژههای آموزشی ههای متولی آموزش عالی و گروهای اخیر سازماندر سال    

اند. همین امر ها داشتهها بر روی عملکرد تدریس آنثیر آنأفردی مدرسان و ت هایگیمعطوف ویژ

تحقیقات وسیعی در جهت  موجب شده است تا با همکاری اساتید رشته روانشناسی و حسابداری

های مختلف صورت گیرد. یکی از رشته استخدام مدرسان مناسب در برای انتخاب و استانداردتدوین 

تواند داشتن شخصیت متناسب با این ر موفقیت مدرسان حسابداری نیز میهای بسیار مهم دمعیار

ستقالل، چهارچوب ای، اهایی چون شک حرفهگیرشته حسابداری به سبب ویژ چراکه رشته باشد.

-شرایط آموزشی خاصی را ایجاب می خود، فردمنحصربههای گیو سایر ویژ منعطف ریغاستاندارد و 

شود مدرسان موفق در این رشته نیازمند شخصیت خاصی باشند. لذا در این مقاله کند که باعث می

 موفقیت مدرسان حسابداری پرداخته شد. برایبندی انواع شخصیت به بررسی و اولویت

-با و موافق بودن ،گیگشود ،گراییبرون ،گراییآزرده ی شاملدر مقاله حاضر صفات شخصیت    

 تا قرار گرفتبندی بررسی و اولویتمورد موفقیت مدرسان حسابداری  در ارتباط با ،وجدان بودن

سابداری و تعیین گیری برای استخدام مدرسان حچهارچوب شخصیتی مشخصی جهت تصمیم

 شود.  هیارامدرسان برتر 

 مبانی نظری پژوهش

های الزم برخوردار نباشند، شوند از استانداردها و آموزشچنانچه افرادی که به یک حرفه وارد می

افرادی را  اندموظفای یابد. به همین دلیل نهادهای حرفهشود و ارتقا نمیکیفیت حرفه حفظ نمی

، کیفیت حرفه رابطه جهیدرنتکنند، جذب نمایند. که این استانداردها را در باالترین سطح احراز می

خواهد داشت. تعیین الزامات ورود به حرفه، اولین  شدهجذبمتقاضیان  مستقیمی با سطح توانایی

. هرچه سطح الزامات ورودی باالتر باشد، الزامات (Byrne et al., 2012) استگام در این فرایند 

داشت و رسیدن به این سطح از کیفیت خواهد ارزش بیشتری ای و تجارب عملی آموزش حرفه

پذیر نخواهد بود. لذا استخدام مدرسان حسابداری توانمند امکانکارگیری و هآموزشی جز با ب

-افزایش بهره توانمیای و نیل به یک سیستم حسابداری پیشرفته، تربیت حسابداران حرفه منظوربه

  .کردآغاز  حسابداری وری و کیفیت را از دانشگاه و با انتخاب مدرسان و دانشجویان متناسب با رشته

ها، های شخصیتی، ارزشویژگی ازجملهشغل صحیح و درست، عوامل مختلفی  در یک انتخاب    

شرایط جامعه برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از  و ها، شرایط خانوادگیعالیق، مهارت

. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی فرد استهای شخصیتی ویژگی ،ترین این عواملمهم

خود را  فردمنحصربههای زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی پیچیده و محتاج به تخصص و

در برخی موارد با یکدیگر متفاوت  بازهمتیپ شخصیتی مشابه دارند،  ینوعبهدارد، حتی افرادی که 

های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و همیشه افراد موفقی از تیپ یطورکلبه. هستند

موفق مشخص شغل  یکهای شخصیتی خاصی هستند که در ه فقط تیپاعالم کرد ک توان دقیقاًنمی

-معرفی می خاص شغل یکهای شخصیتی که برای تیپ ،شوند. اما طی تحقیقاتی صورت گرفتهمی
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 ,Hayes and Joseph) رندآن دا ازرا بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری آن حرفه  عموماً شوند، 

2003). 

قرار داد، آموزش  موردمطالعههای شخصیتی را در آن توان تیپهایی که مییکی از شغل    

برخی از این معیارها  حسابداری است. هر روش آموزشی دارای معیارها و شرایط خاصی است که

( دارای اعتبار و 2هماهنگ باشد. ) هاانسانهای بیولوژیکی و روانی رفتار ( باید با پایه1: )عبارتند از

های انسانی همدم و سازگار باشد ال( با اصول و ایده3ای کسب دانش باشد. )هارزش منطقی با روش

 (.Byrne et al., 2012) زش و اعتبار تربیتی باشدای ارو باالخره دار

ای، ضعف حرفه حسابداری با موضوعات احتمالی زیادی روبرو بوده است. کاهش مهارت حرفه    

(، استخدام حسابداران Tinker and Kousoumadi, 1997حرفه و کیفیت پایین آموزش حسابداران )

کردن به شناخت احساسات ( و توجه نFriedman and Lyne, 2001های شخصیتی )بر اساس ویژگی

هایی ( نمونهMcPhail, 2004های درست و کامل )گیریعامل مربوط در تصمیم منزلهبه و هیجانات

های و موضوعات به ویژگی مسائلد زیادی از این از این قبیل احتماالت است. در حال حاضر، تعدا

های شخصیت طور گسترده از نظریهاما در تحقیقات حسابداری به ؛شودشخصیتی افراد مربوط می

 Hergenham andهرگرنبام و اولسون ) ازنظر کهیدرحال(. Wheeler, 2001است ) نشدهاستفاده

Olson, 1999توانند دهند، میطور کامل مدنظر قرار میبههای شخصیتی که هر فرد ( تنها نظریه

( نیز بیشتر Smith and So, 2003تصویر کاملی از شخصیت انسان عرضه کنند. از نظر اسمیت و سو )

اند و ممکن ثیر آن( در منابع مربوط به حسابداری بررسی نشدههای افراد )مثل شخصیت و تأویژگی

دهندگان ، دانشجویان حسابداری و آموزشهای شخصیتی حسابداراناست با شناخت ویژگی

انگیزه  رونیازا (Moddares and Rahmani, 2011پاسخ داده شود)  مسائلبخشی از این حسابداری 

با استفاده از  یمدرسان حسابداربندی ابعاد شخصیت اصلی برای انجام چنین تحقیقی اولویت

 . است AHPتکنیک 

که در جهت نیل به اهداف است  آموزشیسسات ؤممهم های نیروی انسانی یکی از سرمایه    

استفاده بهینه از  درگرو آموزشیموسسه . امروزه پیشرفت دینمایمسازمانی نقش بسیار مهمی را ایفا 

 .آیندمی حساببه سساتؤممنابع استراتژیک  نیترمهمنیروی انسانی آن است و منابع انسانی از 

 است شایسته مدرسان دنبالی به کارایی و اثربخشی مطلوب بهبرای دستیاب آموزشیسسه ؤم رونیازا

تناسب  تدریسشغل  )شخصیت( با شرایط احراز های رفتاریتوانایی ، مهارت و ویژگی ازنظرکه 

 دهندهتشکیل مهم اجزای از درواقع که افکار و باورها ها، تمایالت،ها، تواناییانگیزه داشته باشد.

 به نسبت نیچنهمو  یکدیگر به نسبت را افراد توقعات و انتظارات حدود است که انسان شخصیت

 افراد شخصیت نسبت به دقیق آگاهی بدون(. Ma'man Poush, 2009) کندمی تعیین سازمان

 هایسازمان که است این مشکلی و کنیم ایجاد هماهنگی شغل و شخصیت بین توانست نخواهیم

 نیازها، خود شخصیتی الگوی افراد براساس(. Moshbeki,1998) اندبانیگر به دست آن با بسیاری
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 و وظایف و اهداف برحسب نیز هاسازمان طرفی از .دارند خاصی اهداف و توقعات ها،انگیزه انتظارات،

 یک هر منظوربه بنابراین. کنندمی ارضا را خاصی و توقعات انتظارات نیازها، خود، جاری هایفعالیت

(. لذا شخصیت هر Moghimi,1998)است  مناسب خاصی مشاغل و لیشغ محیط شخصیت، انواع از

 کندگیری سبک زندگی وی کمک میشناختی اوست؛ که به شکلترین بعد و ساختار روانفرد اصلی

(Dastorani and Pouryousef, 2012). 

یده های آماری پیچای با طرح صفاتی برای شخصیت و استفاده از روشهای اخیر، عدهدر دهه    

 ,Garoosiنظیر تحلیل عوامل توانستند تا جایگاه مناسبی را در بین متخصصان برای خود باز کنند )

در باب شخصیت، نظریه پنج عاملی  شدهمطرحهای ترین نظریه(. یکی از کارآمدترین و جامع2001

لسله ( است. براساس این دیدگاه، شخصیت دارای سMcCrae And Costa, 1994کری )کوستا و مک

 تر استمراتبی با پنج بعد اصلی در باالترین مرتبه و قابل فروکاهی به اجزا یا صفات رده پایین

(McCrae And Costa, 2003پنج عامل اصلی شخصیت و زیر بعدهای آن .) ها از دیدگاه کوستا و

 :به شرح زیر هستند( 2003)مک کری 

 (N) گراییشاخص روان آزرده

و مشکالت نگران، ترسیده، عصبی و  مسائلگیرند در برخورد با قرار می افرادی که در این دسته

و ناامیدی و سرخوردگی بر  اندناتوانزا هستند هایی که استرسپرتنش هستند. این افراد در موقعیت

کند. در ارتباط با خود احساس گناه، غم، تنهایی و سرزنش را دارند و در ارتباط با ها غلبه میآن

توزی، درماندگی، ناکامی، شرم، رنجش، خجالت و رای هیجاناتی چون خشم و کینهدیگران دا

های این بعد شامل شش دسته اضطراب، خصومت، افسردگی، دستپاچگی هستند. زیر مجموعه

 پذیری است.و آسیب یزدگشتابهشیاری نسبت به خود، 

 (Eگرایی )شاخص برون

ن داشتن ارتباط صمیمی و دوستی صادقانه با هایی چوگرایی عنوان کننده ویژگیشاخص برون

دیگران، میل به بودن در جمع و لذت بردن از بودن با دیگران، داشتن هیجان و انرژی زیاد و فعال 

نقش پیشرو و  گرا معموالًای و شغلی و یا در گروه افراد برونهای حرفهپرتحرک بودن است. در زمینه

رای هیجانات مثبت مانند شادی، لذت و عشق هستند و یا رهبر دارند. این افراد همچنین دا

های این بعد عبارتند رو هستند. زیرمجموعهخندند و بشاش و خندهراحتی و فراوانی میهمچنین به

 .خواهی و هیجان مثبتبودن، هیجانبودن، معاشرتی بودن، ابراز وجود، فعالاز گرم

 (Oشاخص گشودگی)

ارد که در زندگی خود طالب تجربه ابعاد مختلف است. این افراد شاخص گشودگی اشاره به افرادی د

باشند، قوانین و امور متعارف می یجابههای جدید بردن از نظریهکنجکاو هستند و خواهان لذت 

آیند. همچنین شوند و با شعر به هیجان میدرک باالیی از هنر و زیبایی دارند، جذب موسیقی می

مشهودتر از  هاآنان عواطف و احساسات خود هستند و شادی یا غم دارای قدرت خوبی برای بی
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مند به رفتن به جاهای متنوع و یا خوردن دیگران است. در مورد اعمال و عقاید این افراد عالقه

اند و همچنین خواهان و پذیرنده عقاید و باورهای جدید غذاهای غیرمعمول و انجام کارهای گوناگون

پسندی یا های این بعد عبارتند از: عواطف و احساسات، زیباییتند. زیرمجموعهدارای ذهنی باز هس و

 .هاها و اعمال یا کنشها، عقاید یا دیدگاهشناسی، تخیل، ارزشزیبایی

 (A) شاخص موافق بودن

-نوع های فردی تأکید دارد. این افراد معموالًگرایی بر گرایششاخص موافق بودن نیز همانند برون

باشند. خصوصیاتی مثل فروتنی، کنترل مند به کمک و همدلی با دیگران میتند و عالقهدوست هس

بین بودن گویی و صاف و ساده بودن در روابط، داشتن اعتماد به دیگران و خوشپرخاشگری، رک

-های این بعد شامل اعتماد، رکهای این گونه افراد است. زیرمجموعهها ازجمله ویژگینسبت به آن

 .بودن یا نرمش در برابر دیگران است رحمدلدوستی، همراهی، تواضع و یا سادگی، نوعگویی 

 (C) بودن باوجدانشاخص 

ای افراد داشتن مهارت و توانایی است. این های شغلی و حرفهیکی از نیازهای اساسی برای زمینه

که در وی احساس شود، بلباعث موفقیت فرد با توجه به نوع شغلی که دارد می تنهانهویژگی 

ها نیز خواهان و مشتاق افرادی از این نوع کند. همچنین سازمانمثبتی را نیز ایجاد می نفساعتمادبه

، مرتب و منظم بودن و کارا و یریپذتیمسئولشناسی، هایی مانند وظیفههستند. داشتن ویژگی

عبارتند از: کفایت یا  های این بعد نیزاثربخش بودن جزء بعد باوجدان بودن است. زیرمجموعه

داری و نظم درونی و محتاط ، تالش برای موفقیت، خویشتنیشناسفهیوظشایستگی، نظم و ترتیب، 

 (.McCrae And Costa, 2003گیری )تصمیمدر 

 های پیشینپژوهش

های شخصیتی در انتخاب شغل صورت گرفته است که ثیر تیپدر رابطه با تأ یهایپژوهشدر گذشته 

 شود:می ارائهالصه نتایج این تحقیقات داخلی و خارجی در ذیل خ

 تحقیقات داخلی

های شخصیتی (، به مطالعه ویژگیModdares and Rahmani, 2011) مدرس و رحمانی     

بود، نتایج  شدهاستفادهحسابداران ایرانی پرداختند. در این مطالعه که از پرسشنامه پنج عاملی نئو 

ی از حسابداران دارای ویژگی شخصیتی باوجدان بودن هستند و همچنین نشان داد که درصد باالی

ای موفق تفاوت معناداری مشاهده بین نوع ویژگی شخصیتی دانشجویان حسابداری و افراد حرفه

 نشد.

 تحقیقات خارجی

( در تحقیق خود به مقایسه میان Davidson and Etherington, 1995داویلسون و اترینگتن )

پرداختند. نتایج  16PF)دولتی( با استفاده از ابزار  صیت حسابداران ارشد با حسابداران عمومیشخ
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ها دهنده ارتباط معنادار بین همه فاکتورهای شخصیتی فردی با جنسیت و پست آنتحقیق نشان

 بود.
میان های ممتاز از ( در تحقیقی به شناسایی شخصیتAndon et al., 2010اندون و همکاران )    

التحصیالن حسابداری و غیرحسابداری برای ورود به حرفه حسابداری پرداختند. انگیزه اصلی فارغ

التحصیالن غیرحسابداری برای ورود به حرفه حسابداری جهت برای این تحقیق که تشویق فارغ

از رشته دهنده تشابه شخصیتی میان افرادی است که ایجاد تنوع بیشتر در استرالیا بوده است، نشان

 ورود به این حرفه هستند. ها متمایل بهحسابداری و سایر رشته

ای با عنوان ارتباط بین انتخاب نوع شغل ( در مطالعهLakhal et al., 2012الخال و همکاران )        

تواند در که صفات شخصیتی عاملی تا چه اندازه میگانه اصلی شخصیت، به بررسی اینو صفات پنج

ها که در انتخاب تواند به آنمی اندازهنشجویان برای ورود به حرفه مفید باشد و چه انتخاب دا

 بزرگ مردد هستند کمک کند، پرداختند. یوکارهاکسب

با استفاده از پرسشنامه نیو، رابطه شخصیت را با  (Sevigny et al., 2012) سوگنی و همکارانش    

این تحقیق شغل منتخب و شخصیت دانشجو تحلیل  بررسی کردند. در وکارکسبانتخاب نوع اصلی 

آموزانی که در انتخاب شغل خود مردد هستند تعریف شد و الگوی شخصیتی مناسبی برای دانش

 .آموزان بودشد. لذا هدف این تحقیق ایجاد ارتباط بین شخصیت و رشته اصلی دانش

وری و رضایت شغلی در بهره به ارتباط بین خودشیفتگی با رهبری و (Mathieu, 2013) متیو    

دهنده است، نتایج نشان شدهاستفاده( FFMعاملی )سازمان پرداختند. در این تحقیق که از مدل پنج

 .استگرایی و گشودگی و ناسازگاری با شاخص موافق بودن های برونخودپرستی با شاخص

ی رابطه میان استرس شغلی در مطالعه خود به بررس (Jafari et al., 2013)جعفری و همکاران     

پرستاران با پنج عامل بزرگ شخصیت پرداختند. نتایج نشان داد بین صفات شخصیتی نئو و استرس 

های مربوط به مرگ، درگیری با پزشک، مشکالت با همکاران، مشکالت با ناظران و شغلی، استرس

و معناداری بین نبود هوش که رابطه مثبت حالیسایر عوامل هیچ ارتباط معناداری وجود نداشت در

های اصلی شخصیت فقط گرایی مشاهده شد. این نتایج نشان داد که از میان شاخصهیجانی و آزرده

 .گرایی ارتباط مثبت و معناداری با استرس شغلی داردآزرده

( در تحقیقی به بررسی روابط بین عملکرد Sanchez-Ruiz et al., 2013روییز و همکاران )    

های دانشگاهی های شناختی، صفات شخصیتی و صفت هوش هیجانی میان رشتهویژگی تحصیلی،

)علوم کامپیوتر، تجارت و مدیریت، مهندسی برق، گردشگری و بازاریابی، قانون، حسابداری و 

 روانشناسی( پرداخته شد که در آن دانشجویان روانشناسی باالترین نمره را کسب کردند.

برای انتخاب افسران پلیس از پرسشنامه شخصیت نئو  2014ر سال و فیگوراس د هیگوراس    

در سطح وسیعی  هاآنافسر پلیس با هدف انتخاب  انیمتقاضاستفاده کردند. غربالگری روانی از 

-تعریف شد و به هاآنانجام شد. به این منظور با استفاده از پرسشنامه نئو هنجارهایی برای انتخاب 
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به این پرسشنامه  با توجهالتحصیالن دانشگاه افسری قرار گرفت که ار فارغای در اختیصورت دفترچه

 .(Higueras and Figueras, 2014) کنندبندی میشخصیت اولویت ازنظرالتحصیالن را فارغ

 

 پژوهش  شناسیروش

محقق در نظر داشته حقیقت و شرایطی که در زمان معین وجود دارد توصیف، وضعیت  ازآنجاکه

ها ها، به توصیف آنآزمایشی پدیده یکاردستصورت طبیعی و بدون ا گزارش کرده و بهموجود ر

توصیفی است. در این پژوهش ابتدا با مطالعه  –بپردازد، بنابراین روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی 

کریدی، ابعاد و فاکتورهای شخصیتی فردی و مک پوش نوارو بررسی صفات شخصیتی پنج عاملی 

شد. سپس با استفاده از پرسشنامه ماتریسی اقدام به گردآوری نظرات متخصصان شد. سپس تعیین 

است. در  شدهاستفادهتوصیفی و استنباطی  آماری پرسشنامه، از دو روش لیوتحلهیتجزجهت 

( مورد فراوانی مطلق، درصد فراوانیجدول فراوانی ) برحسب، متغیرها هاقسمت توصیف داده

شخصیت  صفاتبندی و سپس در قسمت استنباط آماری برای اولویت رگرفتهقرا لیوتحلهیتجز

در  AHPاز روش تحلیل سلسله مراتبی  و انتخاب مدرس حسابداری برتر مدرسان موفق حسابداری

 استفاده شد. Expert choiceو  Excel یافزارنرممحیط 

 گیری و حجم نمونه ی نمونهجامعه آماری، شیوه

های سراسری ایران بوده است که نمونه پژوهش اساتید حسابداری دانشگاه تحقیقجامعه آماری این 

، صاحبشدهیطراحنفر از جامعه آماری که در ارتباط با موضوع و پرسشنامه ماتریسی  24به تعداد 

 4عداد ، انتخاب شد. تو با مدرسان حسابداری مورد آزمون آشنایی دارند نظر و حاذق هستند

 شدهلیتکمپرسشنامه  20نرخ سازگاری پایین از نمونه حذف شد و  به سبب شدهلیتکمپرسشنامه 

  قرار گرفت. مورداستفادهجهت تکمیل نهایی 
 گیریها و ابزار اندازهروش گردآوری داده

 پوش نوارعاملی  5روش گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه ماتریسی برگرفته از صفات شخصیتی 

-بخش اول پرسشنامه شامل اطالعات توصیفی پاسخاست.  (McCrae and Costa) کریدیو مک

دهنده نسبت به صفات ای پاسخآوری اظهارنظر مقایسهدهنده و بخش دوم پرسشنامه به گرد

ای ایشان نسبت به شخصیتی یک مدرس موفق رشته حسابداری در وهله اول و اظهارنظر مقایسه

منظور بههر صفت در وهله دوم پرداخته است.  ازنظروضعیت مدرسان حسابداری نسبت به یکدیگر 

ها نسبت به یکدیگر لفهؤم یدودوبهای برای امتیازدهی گزینه 9ها از یک طیف پاسخ به این ماتریس

 استفاده شد.
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 روایی و پایایی پرسشنامه

و اعتبار نرخ سازگاری )ضریب  1منظور سنجش اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار همزمانبه

( استفاده شد. همچنین برای تعیین پایایی با توجه به اشکاالت et al Sibooye.2012 ,) 2(یکنواختی

یک سازه ارزش یکسانی وجود دارد(، در این  سؤاالتاینکه برای تمام  ازجملهروش آلفای کرونباخ )

هایی آمده است. سازه 1است که ضرایب آن در جدول  شدهاستفادهپژوهش از روش پایایی مرکب 

قبولی را دارند. هر چه این باشند، پایایی قابل 6/0ها باالتر از مقدار )پایایی ترکیبی( آن CRمقدار که 

 استفاده شد. SmartPLSافزار یشتر است. برای این منظور از نرمتر باشد، پایایی بنزدیک 1مقدار به 

 
 تحقیق موردمطالعههای نتایج تحلیل روایی و پایایی سازه (:1)جدول 

 (CRضریب پایایی مرکب )  اد شخصیتابع
>0/6CP 

 ضریب پایایی آلفای کرونباخ 

 85/0  94/0  گراییآزرده

 79/0  95/0  گراییبرون

 87/0  95/0  گشودگی

 86/0  89/0  موافق بودن

 91/0  96/0  باوجدان بودن

تحلیل سلسله مراتبی های توصیفی و نیز پرسشنامه، از آماره آماری وتحلیلتجزیه همچنین جهت    

AHP فراوانی مورد  جدول برحسبها، متغیرها است. در قسمت توصیف داده شدهاستفاده

به  Expert Choiceو  Excel ،SPSSافزارهای سپس با استفاده از نرم قرار گرفته و لیوتحلهیتجز

روش  بر اساس ضریب اهمیت به حسابداری سدرمپنج عامل اصلی صفات شخصیتی بندی اولویت

برای هر  شدهنییتعو در نهایت با استفاده از ضرایب نهایی  شدهپرداخته AHPتحلیل سلسله مراتبی 

-قرار می یموردبررس تحقیق راهای یافته در بخش بعدی مدرس انتخاب شد. نیترموفقمدرس، 

 دهیم.

 (AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) 

بندی کارهای موجود و یا اولویتکار از بین راهگیری که در آن انتخاب یک راهدر علم تصمیم

-چند سالی است که روش مطرح است،گیری های تصمیمصبندی شاخبا استفاده از اولویتراهکارها 

اند. از این میان روش جای خود را باز کرده« MADM»های چندگانه گیری با شاخصهای تصمیم

فرایند تحلیل . مورد استفاده قرار گرفته استها بیش از سایر روش AHPتحلیل سلسله مراتبی 

                                                           
جاکه پرسشنامه اولیه، قبالً به صورت لیکرت توسط کاستا و مک کریدی اعتباریابی شده است و پرسشنامه از آن .1

های آن بوده، بنابراین از اعتبار همزمان استفاده شده است. اعتبار و پایایی ی حاضر برگرفته از شاخص و سنجهماتریس

 /. بوده است.89/. تا 71کریدی بین پرسشنامه صفات شخصیتی پنج عاملی کاستا و مک

 باشد./. می006پرسشنامه ماتریسی حاضر دارای نرخ سازگاری  .2
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. این تکنیک، مسائل پیچیده کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی استمنعکس   AHPسلسله مراتبی

ها را به شکلی ساده تبدیل کرده به حل دهد و آنقرار می یموردبررسها اساس آثار متقابل آنرا بر

گیری با چند گزینه رقیب و عمل تصمیم کهیهنگامی در پردازد. فرایند تحلیل سلسله مراتبآن می

تواند کمی و کیفی می شدهمطرحتواند استفاده گردد. معیارهای گیری روبروست میمعیار تصمیم

آوردن  فراهمگیرنده با گیری بر مقایسات زوجی نهفته است. تصمیمباشند. اساس این روش تصمیم

تصمیم، عوامل مورد مقایسه و  مراتبسلسلهد. درخت کندرخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز می

دهد. سپس یک سری مقایسات زوجی انجام های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان میگزینه

های رقیب مورد ارزیابی در گیرد. این مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینهمی

های حاصل ای ماتریسگونهمراتبی به یند تحلیل سلسلهدهد. در نهایت منطق فرآتصمیم را نشان می

 عنوانبهسازد که تصمیم بهینه حاصل آید. چهار اصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق می

بر این اصول  ،و کلیه محاسبات، قوانین و مقررات شودمی اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بیان

باشد،  nبرابر  Bبر عنصر  Aند از: شرط معکوسی: اگر ترجیح عنصر . این اصول عبارتشودمی بنا نهاده

 برابر Aبر عنصر  Bترجیح عنصر 
n

باید همگن و  Bبا عنصر  Aخواهد بود. اصل همگنی: عنصر  1

یا صفر باشد. وابستگی:  تینهایبتواند نمی Bبر عنصر  Aبرتری عنصر  گریدانیببهباشند.  سهیمقاقابل

خطی این  صورتبهتواند وابسته باشد و بی به عنصر سطح باالتر خود میهر عنصر سلسله مرات

تواند ادامه داشته باشد. انتظارات: هرگاه تغییری در ساختمان سلسله وابستگی تا باالترین سطح می

 (.Ghodsipour, 2002مراتبی رخ دهد پروسه ارزیابی باید مجددًا انجام گیرد )
 

 یمدل فرایند تحلیل سلسله مراتب

صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم گیری بهو هدف تصمیم مسئلهدر این قدم، : سازیمدلالف( 

و « گیریهای تصمیمشاخص»شود. عناصر تصمیم شامل می درآوردهباشند، در ارتباط می باهمکه 

ن با چندی مسئلهباشد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند شکستن یک می« های تصمیمگزینه»

گیری است. شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است. سطح باال بیانگر هدف اصلی فرایند تصمیم

های فرعی و که ممکن است به شاخصاست های عمده و اساسی دهنده شاخصسطح دوم، نشان

 کندمی ارائههای تصمیم را سطح آخر گزینه تر در سطح بعدی شکسته شود و در نهایتجزئی

(Mehregan, 2004.) مدرسان حسابداری و بندی صفات شخصیتی هدف از این تحقیق اولویت

فاکتورهای  مراتبسلسلهشکل زیر است.  ترین مدرس حسابداری در دانشگاه کردستانانتخاب موفق

 دهد.را نشان می مدرسان حسابداری موفقبرای  ازیموردنشخصیتی 
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 های شخصیت و صفات شخصیتی در هر شاخص(: شاخص2جدول )

 
های مختلف تصمیم براساس هر انجام مقایساتی بین گزینه: )مقایسات زوجی( قضاوت ترجیحیب( 

وجی بعد از با انجام مقایسات ز گیرد.انجام می شاخص و قضاوت در مورد اهمیت شاخص تصمیم

طور هایی که بهبایست مجموعه ماتریسمی رندهیگمیتصمتصمیم،  مسئله مراتبسلسلهطراحی 

ها را نسبت به یکدیگر و هر گزینه تصمیم را با توجه به همیت یا ارجحیت نسبی شاخصعددی ا

 دودوبهایجاد کند. این کار با انجام مقایسات نماید، گیری میها اندازهها نسبت به سایر گزینهشاخص

ا دهنده ارجحیت ی)مقایسه زوجی( و از طریق تخصیص امتیازات عددی که نشان بین عناصر تصمیم

ها با گیرد. برای انجام این کار معموالً از مقایسه گزینهاهمیت بین دو عنصر تصمیم است، صورت می

-نحوه ارزش ،3شود که در جدول ام استفاده می jهای ها یا شاخصنسبت به گزینه ما iهای شاخص

 است. شدهدادهها نسبت به هم نشان گذاری شاخص

 
 AHPروش تحلیل سلسله مراتبی گذاری در نحوه ارزش (:3)جدول 

  ارزش ترجیحی
نسبت  i وضعیت مقایسه

 jبه 
 توضیح 

  اهمیت برابر  1
اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی  jنسبت به  iگزینه یا شاخص 

 نسبت به هم ندارند.

 تر است.کمی مهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص   ترنسبتاً مهم  3

 تر است.مهم jسبت به ن iگزینه یا شاخص   ترمهم  5

 است. jدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  iگزینه یا شاخص   ترخیلی مهم  7

 نیست. jبا  سهیمقاقابلتر و مهم jاز  مطلقاً iگزینه یا شاخص   کاماًل مهم  9

  بینابین  8 و 6 و 4 و 2
 دهد مثالً های ترجیحی را نشان میهای میانی بین ارزشارزش

 است. iبرای  9تر از و پایین 7اهمیتی زیادتر از ، بیانگر 8
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ای از نسبت به هم از طریق مجموعه« عناصر تصمیم»تعیین وزن : های نسبی( محاسبات وزنج

انجام محاسبات الزم برای تعیین  است. قدم بعدی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،محاسبات عددی

. گیردصورت میهای مقایسات زوجی از اطالعات ماتریساولویت هر یک از عناصر تصمیم با استفاده 

مجموع اعداد هر ستون از ماتریس : زیر است صورتبهخالصه عملیات ریاضی در این مرحله 

مقایسات زوجی را محاسبه کرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم 

نامیده « ماتریس مقایسات نرمال شده»آید، دست میهب صورتنیبدکنیم. ماتریس جدیدی که می

کنیم. این میانگین میانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسات نرمال شده را محاسبه می شود.می

 کند.می ارائهوزن نسبی عناصر تصمیم با سطرهای ماتریس را 

وزن نسبی های تصمیم، در این مرحله بایستی بندی گزینهمنظور رتبهبه: های نسبی( ادغام وزند

دست آید. با انجام این مرحله برای هرا در وزن عناصر باالتر ضرب کرد تا وزن نهایی آن ب هر عنصر

 آید.می به دستهر گزینه، مقدار وزن نهایی 

تقریباً تمامی محاسبات مربوط به فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس : ها( سازگاری در قضاوته

پذیرد و صورت می .شوده در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر میک رندهیگمیتصمقضاوت اولیه 

دست نتیجه نهایی به ،هاها و شاخصخطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینه هرگونه

سازد. نرخ ناسازگاری که در ادامه با نحوه محاسبه آن آشنا خواهیم آمده از محاسبات را مخدوش می

توان به دهد که تا چه حد میای است که سازگاری را مشخص ساخته و نشان مییلهشد، وس

تر )ارزش مهم Bنسبت به  Aهای حاصل از مقایسات اعتماد کرد. برای مثال اگر گزینه اولویت

 Cنسبت به  Aباید انتظار داشت  آنگاهباشد،  Cاز ( 3تر )ارزش ترجیحی مهم نسبتاً B( و 5ترجیحی 

و  B ،2نسبت به  Aیا بیشتر( ارزیابی گردد؛ یا اگر ارزش ترجیحی  7تر )ارزش ترجیحی خیلی مهم

B  نسبت بهC، 3  ارزش  آنگاهباشدA  نسبت بهC  کند. شاید مقایسه  ارائهرا  4باید ارزش ترجیحی

 که تعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از سازگاری مقایساتدو گزینه امری ساده باشد، اما وقتی

کارگیری نرخ سازگاری به این اعتماد دست یافت. تجربه نشان داده میسر نبوده و باید با به یراحتبه

بوده و در غیر این  قبولقابلباشد سازگاری مقایسات  1/0است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از 

ار گرفته کهای زیر برای محاسبه نرخ ناسازگاری بهشود. قدم دنظریتجدها باید صورت مقایسه

شود: گام اول محاسبه بردار مجموع وزنی بوده که اگر ماتریس مقایسات زوجی را در بردار ستونی می

آورید بردار مجموع وزنی دست میهضرب کنید، بردار جدیدی را که به این طریق ب« وزن نسبی»

موع وزنی را بر شود. گام دوم نیز محاسبه بردار سازگاری است که اگر عناصر بردار مجنامیده می

دست هشود. گام سوم ببردار اولویت نسبی تقسیم کنید، بردار حاصل بردار سازگاری نامیده می

دهد. گام چهارم را به دست می maxاست که میانگین عناصر برداری سازگاری  maxآوردن 

 شود: رو تعریف میبهصورت رومحاسبه شاخص سازگاری است که به

 

1

max






n

n
CI
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 n مسئلههای موجود در تعداد گزینه عبارت است از  

و در نهایت گام پنجم محاسبه نسبت سازگاری است که از تقسیم شاخص سازگاری بر شاخص     

 کندیا کمتر سازگاری در مقایسات را بیان می 1/0آید. نسبت سازگاری دست میهتصادفی ب

(Mehregan, 2004: 170-173.) 

 

 های پژوهشیافته

 وتحلیلتجزیه برایشود. ی حاصل از پرسشنامه پرداخته میهاداده وتحلیلزیهتجدر این بخش به 

 شامل تحقیق شناختی جمعیت متغیرهای بررسی به که توصیفی آمار ابتدا ،شدهیآورجمع هایداده

مطابق  ازآنپس. گیردمی قرار یموردبررس پردازد؛می و سابقه کاری تحصیالت میزان ،جنسیت

بندی هر به اولویت، دوی متغیرها و فاکتورها()پرسشنامه ماتریسی دوبه شدهفتهگر نظر در االتؤس

اساس ضریب اهمیت به روش تحلیل موفق بر مدرسان حسابداریهای شخصیت یک از شاخص

، موفقشدهمحاسبهدر نهایت با توجه به ضرایب نهایی  پرداخته خواهد شد. AHPسلسله مراتبی 

 شود.صفات شخصیتی انتخاب می ترین مدرس حسابداری از نظر

 

 آمار توصیفی تحقیق

نمونه آماری  یشناخت تیجمعاست. اطالعات  شدهارائه، آمار توصیفی نمونه تحقیق 4در جدول 

 شامل پست سازمانی، میزان تحصیالت، سابقه کاری بوده است. 

 : نتایج آمار توصیفی تحقیق(4)جدول   

 انیدرصد فراو  فراوانی  ابعاد  متغیرها

  جنسیت
 %25  5  زن

 %75  15  مرد

  میزان تحصیالت
 %20  4  ارشد یکارشناس

 %80  16  دکتری

  یسابقه کار

 %15  3  سال 10-0

 %25  5  سال 10-20

 %60  12  سال 20بیشتر از 

 

ز ا، آنمطابق پژوهش است که  یشناخت تیجمعجدول فوق مربوط به توصیف آماری متغیرهای     

معادل  هادیگر آن نفر 15 وبوده  زن دهندگانپاسخاز  درصد 25نفر معادل  5، یموردبررسنفر  20

 16کارشناسی ارشد و  نفر 4اند. همچنین از میان افراد نمونه، میزان تحصیالت بوده مرددرصد  75

RI

CI
CR 
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سال  10ها زیر نفر از آن 3، موردمطالعهنمونه  20است. و در نهایت از بین تعداد  نفر دکتری بوده

درصد  25درصد نمونه آماری را به خود اختصاص داده است، همچنین  15کاری دارد که  سابقه

نفر باقیمانده، سابقه کاری بیشتر از  12سال سابقه کاری دارند و  20تا  10نفر بین  5نمونه معادل 

 .استدرصد نمونه  60سال را دارند که معادل  20
 AHPسلسله مراتبی های حاصل از تحلیل یافته

مدرسان حسابداری شخصیت  هایشاخصبندی منظور اولویتاصلی به شاخصدر این مقاله پنج 

شود و در مراحل می ارائهکه در ابتدا ماتریس مقایسات زوجی این پنج فاکتور  استمدنظر موفق 

مدرس  ترینو انتخاب موفق بندی صفات شخصیتی زیرمجموعه هر شاخصاولویت ارائهبعدی به 

و ورود  Expert Choiceپرداخته خواهد شد. بنابراین پس از ساخت مدل در برنامه حسابداری 

 شدهدادهکه در زیر نشان ایگونهماتریس مقایسات زوجی، وزن فاکتورها، معیارها و زیرمعیارها به

 دست آمد.است به

         های اصلی شخصیتمحاسبه وزن نسبی شاخص

های اصلی شخصیت بندی شاخصبرای اولویت Expert Choice افزارنرماز  ، خروجی حاصل1شکل 

دهد. چنانکه در شکل نمایان است شاخص باوجدان بودن برای مدرس حسابداری موفق را نشان می

ترین اولویت را پایین 046/0گرایی با ضریب باالترین اولویت را دارد و شاخص آزرده 411/0با ضریب 

است و این نشان از  1/0بوده که کمتر از  003/0 اری مقایسات زوجی برابر بادارد. نرخ ناسازگ

 بودن آن است. قبولقابلسازگاری مقایسات زوجی و 

 

 
 موفق مدرسان حسابداریهای اصلی شخصیت برای بندی شاخصاولویت (:1) شکل

 

                         محاسبه وزن نسبی صفات شخصیتی زیرمجموعه شاخص باوجدان بودن

بندی صفات شخصیتی زیرمجموعه برای اولویت Expert Choice افزارنرم، خروجی حاصل از 2شکل 

دهد. چنانکه در شکل نمایان است ای موفق را نشان میشاخص باوجدان بودن برای مدرسان حرفه

گیری میمباالترین اولویت را دارد و صفت محتاط در تص 454/0صفت کفایت و شایستگی با ضریب 

بوده که  002/0ترین اولویت را دارد. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی برابر با پایین 056/0با ضریب 

 قبول بودن آن است.است و این نشان از سازگاری مقایسات زوجی و قابل 1/0کمتر از 
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 موفقمدرسان حسابداری برای  باوجدانبندی صفات شخصیتی برای شاخص اولویت (:2) شکل

 

   گراییمحاسبه وزن نسبی صفات شخصیتی زیرمجموعه شاخص برون

بندی صفات شخصیتی زیرمجموعه برای اولویت Expert Choice افزارنرم، خروجی حاصل از 3شکل 

که در شکل نمایان است دهد. چنانگرایی برای مدرسان حسابداری موفق را نشان میشاخص برون

-پایین 054/0االترین اولویت را دارد و صفت ابراز وجود با ضریب ب 445/0بودن با ضریب صفت فعال

است و این  1/0بوده که کمتر از  001/0ترین اولویت را دارد. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی برابر با 

 قبول بودن آن است.نشان از سازگاری مقایسات زوجی و قابل

 

 
 موفقمدرسان حسابداری گرایی برای ونبندی صفات شخصیتی برای شاخص بر: اولویت(3)شکل 

 

 محاسبه وزن نسبی صفات شخصیتی زیرمجموعه شاخص موافق بودن

بندی صفات شخصیتی زیرمجموعه برای اولویت Expert Choice افزارنرم، خروجی حاصل از 4شکل 

ست که در شکل نمایان ادهد. چنانبرای مدرسان حسابداری موفق را نشان می موافق بودنشاخص 

-پایین 061/0بودن با ضریب باالترین اولویت را دارد و صفت دلرحم 441/0صفت اعتماد با ضریب 

است و این  1/0بوده که کمتر از  003/0ترین اولویت را دارد. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی برابر با 

 قبول بودن آن است.نشان از سازگاری مقایسات زوجی و قابل

 
 موفقمدرسان حسابداری برای  موافق بودنبندی صفات شخصیتی برای شاخص اولویت (:4)شکل 
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            محاسبه وزن نسبی صفات شخصیتی زیرمجموعه شاخص گشودگی

بندی صفات شخصیتی زیرمجموعه برای اولویت Expert Choiceافزار ، خروجی حاصل از نرم5شکل 

که در شکل نمایان است دهد. چنانن میشاخص گشودگی برای مدرسان حسابداری موفق را نشا

 063/0تخیل با ضریب  باالترین اولویت را دارد و صفت 372/0ها با ضریب صفت عقاید یا دیدگاه

است  1/0بوده که کمتر از  004/0ترین اولویت را دارد. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی برابر با پایین

 بودن آن است. قبولقابلو این نشان از سازگاری مقایسات زوجی و 

 

 
 موفقمدرسان حسابداری بندی صفات شخصیتی برای شاخص گشودگی برای : اولویت(5)شکل 

   گراییمحاسبه وزن نسبی صفات شخصیتی زیرمجموعه شاخص آزرده

بندی صفات شخصیتی زیرمجموعه برای اولویت Expert Choice افزارنرم، خروجی حاصل از 6شکل 

دهد. چنانکه در شکل نمایان است ی برای مدرسان حسابداری موفق را نشان میگرایشاخص آزرده

با ضریب  افسردگیباالترین اولویت را دارد و صفت  370/0صفت هشیاری نسبت خود با ضریب 

بوده که کمتر از  002/0ترین اولویت را دارد. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی برابر با پایین 047/0

 بودن آن است. قبولقابلان از سازگاری مقایسات زوجی و است و این نش 1/0

 

 
 موفقمدرسان حسابداری گرایی برای بندی صفات شخصیتی برای شاخص آزرده: اولویت(6)شکل 

 

 محاسبه وزن نهایی صفات شخصیتی مدرسان حسابداری موفق

وع کل صفات شخصیتی بندی مجمبرای اولویت Expert Choiceافزار ، خروجی حاصل از نرم7شکل 

کفایت که در شکل نمایان است زیرمعیارهای دهد. چنانبرای مدرسان حسابداری موفق را نشان می

-باالترین اولویت را دارا می 082/0و  110/0، 179/0های با ضریب اعتمادو  فعال بودنشایستگی، و 

 006/0و  003/0، 003/0های ترتیب با ضریببه پذیری و خصومتآسیبافسردگی، باشند و صفات 
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بوده که  01/0اند. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی برابر با ترین اولویت را به خود اختصاص دادهپایین

 قبول بودن آن است.است و این نشان از سازگاری مقایسات زوجی و قابل 1/0کمتر از 

 

 
 موفقی مدرسان حسابداربندی مجموع کل صفات شخصیتی برای : اولویت(7)شکل 

 

 محاسبه وزن نهایی مدرسان حسابداری از نظر صفات شخصیتی

برای انتخاب مدرس حسابداری موفق در  Expert Choiceافزار ، خروجی حاصل از نرم8شکل 

با امتیاز  "ز"دهد. چنانکه در شکل نمایان است، مدرس نشان می سراسری مورد آزموندانشگاه 

 01/0بداری انتخاب شد. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی برابر با عنوان بهترین مدرس حسابه 338/0

 قبول بودن آن است.است و این نشان از سازگاری مقایسات زوجی و قابل 1/0بوده که کمتر از 
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  بندی مدرسان حسابداری از نظر صفات شخصیت: اولویت(8) شکل

 

 گیری نتیجهبحث و 

، کریمیو مک  پوش نوارهای اصلی شخصیت پنج عاملی داد که از نظر شاخصنتایج تحقیق نشان 

مدرسان حسابداری موفق داشته  تیباشخصبیشترین تناسب و کارایی را  باوجدان بودنشاخص 

های های شخصیت انسان را به دو بعد انفرادی و گروهی تقسیم کنیم، شاخصاست. اگر ویژگی

که دارد، درحالی دیتأکبر شخصیت فرد در مناسبات گروهی  گرایی بیشترو برون باوجدان بودن

کید دارد. شخصیت فرد در مناسبات انفرادی تأ گرایی بر، گشودگی و آزردهموافق بودنهای شاخص

گیرد، لذا تدریس در دانشگاه بیشتر در قالب کالس درس و گروه دانشجویان صورت می ازآنجاکه

 ریتأثثر بر نظم بین فردی، ؤت به صفات شخصیتی مبر نظم گروهی نسب مؤثرصفات شخصیتی 

گرایی که نشان از توانایی باالی بیشتری بر موفقیت مدرسان حسابداری دارد. لذا شاخص برون

مدرس در کسب علم و مهارت، نظم و هماهنگی در اداره کالس و ایمان به ایفای وظیفه به بهترین 

از طرفی شاخص س حسابداری کسب کرده است. شکل است، باالترین اولویت را در موفقیت مدر

شود گرایی نیز که موجب ارتباط نزدیک مدرس و دانشجو، و پویایی کالس درس حسابداری میبرون

است. اما بعد از توانایی باالی مدرس در اداره و نظم کالس حسابداری،  قرارگرفتهنیز در اولویت دوم 

حس  دوستیای دارد. تواضع، نوعبا دانشجو اهمیت ویژه توانایی ایجاد ارتباط نزدیک و همزادپنداری

کند، موجبات تر، حس اعتمادی که مدرس حسابداری به دانشجو منتقل میهمراهی و از همه مهم

مفاهیم حسابداری خواهد شد. زیرا حسابداری  تریقوصمیمیت و نزدیکی دانشجو به مدرس و انتقال 

 نیب کینزداست و عدم ارتباط  انتقالقابلو تجربه  دانشی است که بیشتر به روش حل تمرین

های انفرادی نیز مدرس و دانشجو اثر معکوسی بر یادگیری دانشجو خواهد داشت. لذا از بین شاخص

در شاخص  آنچهبر موفقیت مدرسان حسابداری خواهد داشت.  یتوجهقابلثیر أبودن تشاخص موافق 

حقیقت مدرس حسابداری  دانشجو است. درا و عقاید هگشودگی باید توجه داشت، اهمیت ارزش

را کشف کند و با حفظ  هاآنها و نگرش برای جذب دانشجو و کسب اعتماد او باید بتواند ارزش

، به روشی متناسب با طرز فکر و دیدگاه دانشجو، روش تدریس خود را انتخاب هاآناحترام به نگرش 

های تدریس مطلوب حسابداری روش ارد که در انتخابکند. این مطلب اشاره به فلسفه شناختی د
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گرایی است. شاخص آزرده قرارگرفتهثیر بسزایی دارد. لذا شاخص گشودگی نیز در اولویت چهارم تأ

عنوان مدرس نیز اولویت آخر را به خود اختصاص داده است که کمترین احتمال موفقیت را به

ند ارتباط نزدیک دانشجو و مدرس، و همکاری تدریس حسابداری نیازمحسابداری خواهد داشت. 

گرا که دارای صفاتی چون خصومت و های تجربی است. شخصیت آزردهدر تیم هاآنگروهی 

 افسردگی است، اغلب توانایی ایجاد ارتباط و حفظ نظم و اداره کالس را نخواهد داشت.

ی که نشان از توانایی ، کفایت و شایستگباوجدان بودندر بین صفات شخصیتی  :باوجدان بودن

هر بیش از  چراکهدست آورده است. باالی عقلی در کسب دانش و مهارت است، باالترین اولویت را به

یک مدرس موفق باید از نظر دانش و مهارت در حیطه رشته علمی خود سرآمد باشد. مدرس  زیچ

ی داشته باشد. حرفه علوم و فنون مال باألخصحسابداری باید جامعیت کاملی به برخی از علوم 

حسابداری و حسابرسی از مشاغل بسیار حساس هستند. زیرا واحد مالی قلب یک سازمان است و با 

خوبی تمام واحدها در ارتباط است. لذا یک حسابدار موفق باید طیف وسیعی از دانش و مهارت را به

پذیر است. هارتی باال امکانمدرسان حسابداری با توانایی علمی و م باوجودکسب کند. این امر تنها 

اند. شناسی کسب کردهرا نظم و ترتیب و وظیفه باوجدان بودناولویت دوم و سوم در شاخص 

عملیاتی دقیق است. حسابداری با تشکیل  مراتبسلسلهمنظم با  کامالً حسابداری یک سیستم 

به پایان پایان دوره  و گزارش یبندطبقهشود و با ثبت و شرکت و وقوع رویدادهای مالی شروع می

مند آن تنها راه آموزش موفق آن است. لذا نظم و ترتیب صفت گام و نظامهب. لذا آموزش گامرسدیم

متضمن آموزش  ییتنهابههای الزم در این حرفه است. از طرفی داشتن قابلیت یرگذاریتأثبسیار 

حسابداری نیز در مرحله دوم  مناسب و بهینه درس ارائهمناسب نیست بلکه اراده قوی مدرس جهت 

ای برای آموزش بهینه و باکیفیت حسابداری بیمه منزلهبهشناسی بسیار مهم خواهد بود. لذا وظیفه

شناسی توسط مدرس است. با داشتن دانش و مهارت حسابداری، نظم و ترتیب و حس وظیفه

ش هرچه بیشتر با حفظ شود. تالحسابداری، نوبت به تالش برای تدریس هرچه بهتر حسابداری می

است،  ذکرانیشادر این شاخص  آنچهکیفیت، گام بعدی در موفقیت مدرس حسابداری است. اما 

ای جای است. در حرفه حسابرسی که شک حرفه "گیریاحتیاط در تصمیم"کسب اولویت آخر برای 

فافیت کامل گیرد، احتیاط شرط اساسی موفقیت است. اما در آموزش حسابداری، شاعتماد را می

 یکی از ارکان اصلی است. زیرا در آموزش حسابداری باید تمام احتماالت ممکن تفهیم شود. 

 باألخصکسب کرده است. حسابداری و  فعال بودناولویت اول در این شاخص را  :گراییبرون

سرکشی ای بسیار پویا و با تحرک زیاد است. در این حرفه ارتباط با سایر واحدها، حسابرسی، حرفه

شود تا ، همگی باعث میمنعطف ریغبه واحدهای عملیاتی و انبارها، مسافرت زیاد و ساعات کاری 

مشاغل مالی بسیار پویا باشند. از طرفی آموزش بهینه حسابداری از طریق آموزش تجربی و ایفای 

دانش  شود تا محیط واقعی کار وگیرد. لذا در آموزش پیشرفته حسابداری سعی مینقش صورت می

 بودن یمعاشرترا  ییگرابرونهای بعدی در شاخص صورت عملی آموخته شود. اولویتبه یحسابدار
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به معنای توانایی ایجاد ارتباط مناسب با  بودن یمعاشرتاند. به خود اختصاص داده گرم بودنو 

به معنای صمیمیت در برخوردهای  گرم بودنمخاطب بخصوص در برخوردهای رسمی است و 

خصوص در برخورد با کادر مدیریتی هب بودن یمعاشرتاعی است. در حرفه حسابرسی، اجتم

شود، زیرا استقالل ظاهری حسابرس را نفی می یکلبه گرم بودنمهم است اما  بسیار کارصاحب

همکاری  در عوضکند. اما در تدریس حسابداری که استقالل چندان مفهومی ندارد و دار میخدشه

مطلوبی بر یادگیری  ریتأثهمراه با ارتباط گرم طرفین  بودن یمعاشرتمطرح است،  و همراهی گروهی

ایجاد هیجان و  دروس حسابداری توسط دانشجو و تدریس بهینه توسط مدرس حسابداری دارد.

های تدریس پویا همانند کارگیری روشههیجان مثبت، چه در روابط اجتماعی و چه در ب باألخص

آخرین اولویت به  تیدرنهاتواند موجب موفقیت طرفین تدریس شود. ، میقواعد بازی در تدریس

تواند اثر معکوسی بر موفقیت است. ابراز وجود در تدریس حسابداری می گرفتهتعلقصفت ابراز وجود 

آورد. لذا صمیمیت و همراهی با دانشجو، موجبات بهبود فراگیری را فراهم می چراکهداشته باشد. 

شود. اما این صفت در در حرفه تدریس توصیه نمی معموالًبرای حفظ احترام متقابل ابراز وجود جز 

سسه ؤکارکنان مالی م باألخصپذیری بیشتر کادر مدیریتی و حرفه حسابرسی برای فرمان

 شود و اهمیت زیادی در موفقیت کاری حسابرسان دارد.، توصیه میکارصاحب

برای موفقیت در تدریس حسابداری،  موافق بودنجموعه صفات زیرم نیترمهمیکی از  :موافق بودن

تواند موجب بهبود موفقیت برای مدرسان حسابداری شود. می ازهرجهتصفت اعتماد است. اعتماد 

و تابعیت دانشجو از نحوه  هاآناعتماد دانشجو به استاد و اعتماد استاد به دانشجو موجبات نزدیکی 

پذیری و عملکرد مناسب دانشجو تنها راه از طرفی فرمان شود.ریزی مدرس میتدریس و برنامه

 اریبس خودآموزی آن بسیار سخت است و ثانیاً  فراگیری مناسب دروس حسابداری است که اوالً 

و طبق روال مشخص دنیای واقعی آن باید تدریس شود. پس از اعتماد دانشجو به مدرس  منظم

جای روابط توان بههمراهی می ودوستی از ویژگی نوعحسابداری، حاال با حفظ فروتنی و با استفاده 

که مدرس،  یاگونهبهرسمی استاد و شاگرد، احساس دو همکار در تیم حسابداری را به وجود آورد 

تواند فرآیند واقعی حسابداری شود. در چنین وضعیتی مدرس میکارمند باالدست دانشجو فرض می

 مجازی به دانشجوی حسابداری آموزش دهد. صورتبهو روابط بین تیم حسابداری را 

ها تعلق گرفت. این صفت به معنای داشتن رتبه اول در این شاخص به عقاید یا دیدگاه :گشودگی

کنجکاوی روشنفکرانه و تمایل به حل معماها و چالش ذهنی است. داشتن چنین صفتی در تدریس 

های مالی مختلف در موقعیت یراحتبهمدرس حسابداری بتواند  اوالًشود که حسابداری باعث می

های درسی و نمونه مسائلها از نظر مالکیت و فعالیت را تشخیص داده و در طراحی انواع شرکت

های مختلف بکار گیرد. از طرفی مدرسان حسابداری که چنین برای آموزش حسابداری شرکت

ر ابراز اظهارات و عقاید مالی دانشجویان د شرکت دادنصفتی را دارا هستند، عالقه بیشتری برای 

ها ارتباط دارند. صفت عقاید یا دیدگاه مسائلو شرکت دانشجویان در مباحث درسی و حل  هاآن
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شود مدرس حسابداری ها دارد. زیرا داشتن روحیه کنجکاوی موجب مینزدیکی با اعمال و کنش

ود فرآیند تدریس حسابداری های تدریس متنوع و ابتکاری برای بهبتمایل بیشتری به اجرای روش

تر برای بهبود های قدیمیهای جدید و ارتقای روشباشد. این مدرسان عالقه زیادی به کشف روش

ها دریافت کرده است. آموزش خود هستند. لذا اولویت دوم در شاخص گشودگی را اعمال و ارزش

هبی دانشجویان حسابداری های سیاسی، اجتماعی و مذتوجه و احترام به ارزش منزلهبهاین صفت 

موجب جلب نظر  هاآندارد که توجه و احترام به  یاحترامقابلهای است. هر انسانی برای خود ارزش

های دانشجویان و و موافقت او خواهد بود. لذا یک مدرس حسابداری موفق با درنظرگرفتن ارزش

همدلی دانشجو را در کالس خود  تواند همراهی وها میهای تدریس بر مبنای این ارزشانطباق روش

 و با آموزش مربوطه به دست آورد.

گرایی باال بتواند در تدریس توان تصور کرد که فردی با شناخت آزردهمی یسختبه :گراییآزرده

عنوان احتمال موفقیت باالتری به زدهشتابحسابداری موفقیتی کسب کند. همچنین افراد عجول یا 

اما افرادی بر ویژگی بارز خصومت یا افسردگی احتمال موفقیت بسیار مدرس حسابداری دارند. 

او با  همراه کردنپایینی دارند. زیرا کلید موفقیت برای مدرس حسابداری، توانایی جذب دانشجو و 

قادر به  وجهچیهبهمدرسی با ویژگی خصومت باال،  کهیدرصورتهای کالس است. اهداف و برنامه

که یک شخص افسرده توانایی و آمادگی های درسی نخواهد بود یا اینا برنامههمراه کردن دانشجو ب

فکری و جسمی برای هماهنگ کردن یک گروه کالسی حسابداری که نظم و هماهنگی در آن بسیار 

در مجموع کل صفات شخصیتی نیز مشخص شد که صفات  اهمیت است را نخواهد داشت. حائز

عتماد باالترین اولویت را بر موفقیت مدرسان حسابداری دارد و و ا فعال بودنکفایت و شایستگی، 

پذیری و خصومت کمترین اولویت و احتمال موفقیت را در این رشته برای صفات افسردگی، آسیب

 مدرس به همراه خواهد داشت.

یک روش پیشرفته برای انتخاب یک  ارائههدف از این تحقیق  :انتخاب مدرس حسابداری موفق

های داری موفق از نظر صفات شخصیتی بوده است. نتایج این تحقیق در یکی از دانشگاهمدرس حساب

است. بدین منظور  گرفتهانجام 1392مدرس برتر در سال  عنوانبهسراسری جهت انتخاب یک نفر 

پس از بررسی سوابق مدرسان حسابداری، چهار نفر برای عنوان مدرس برتر تعیین شدند که برای 

های زوجی با توجه به نتایج ماتریس گزینه معرفی شدند. عنوانبهنهایی در این تحقیق گیری تصمیم

آوری نظرات نمونه بندی صفات شخصیتی مدرس موفق حسابداری، اقدام به جمعو پس از اولویت

تحقیق در مورد وضعیت مدرسان مورد آزمون نسبت به یکدیگر در ارتباط با صفات شخصیتی شد. 

مدرس حسابداری از نظر صفات  نیترموفق "ز"لسله مراتبی نشان داد که مدرس نتایج تحلیل س

را به خود اختصاص  4و 3، 2های به ترتیب رتبه "س"و  "ه"،  "آ"شخصیتی بوده است و مدرسان 

 اند.داده

 بهترین گزینه جهت تصدی عنوان مدرس برتر انتخاب شد. عنوانبه "ز"نهایت مدرس  لذا در
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