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 چکیده

 
یی برقراری ارتباط و تحمل ابهام و یادگیری تواناهدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی شامل 
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 لهیوس به برقراری ارتباطی، شفاه یی برقراری ارتباط و چهار زیرمجموعه آن شامل برقراری ارتباطشخصیتی توانا
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 مقدمه

های مورد نیاز جهانی، باعث ایجاد تغییرهایی در مهارتوکار  رفتار و حرکت محیط کسب
ارزش بیشتری قائل شوند )جاکلینگ و  حسابداران شده است تا برای مشتریان خود،

(. در نتیجه، یک فشار فزاینده بر دوش مدرسان حسابداری قرارگرفته تا 2009، 1النگ
کند را طراحی کمک میهای مربوط های آموزشی حسابداری که به توسعه مهارتبرنامه

های دانشجویان (. در این زمینه، برخی ویژگی2009، 2کار گیرند )گامیه و جویسکنند و به
تواند محدودیتی برای توسعه یی برقراری ارتباط، تحمل ابهام و یادگیری، میتوانامانند 

هم  (. افزون بر این، از به2009، 3مهارت و تغییرهای آموزشی باشد )آرکوئرو و تجرو
شود که دانشجویان را ساالری ایجاد میهای آموزشی، یک نظام شایسته پیوستن حوزه

های تری در یادگیری داشته باشند و مدرسان نیز از روشکند تا نقش فعالتشویق می
(.  این عمل، همچنین 2011تری استفاده کنند )آرکوئرو و تجرو، تر و مرتبطآموزشی فعال

کارگیری این تغییرها را ته حسابداری، یک فشار مضاعف در بهدر تطبیق با وضعیت رش
توانند های حسابداری می(. از آنجا که آموزش2014، 4کند )گونزالر و همکاراناضافه می

های مربوط به آموزش های دیگر باشند، یافته ای اساسی متفاوت از سایر رشته گونهبه
باشند. بنابراین، هدف اصلی این مقاله  حسابداری و تغییرهای الزم، ممکن است متفاوت

یی برقراری ارتباط و تحمل ابهام( و تواناتحلیل روابط بالقوه بین عوامل شخصیتی )شامل 
یادگیری دانشجویان حسابداری است. همچنین، با توجه به اهمیت کیفیت آموزش در رشته 

آن شناسایی های شخصیتی دانشجویان در  ویژه ویژگی حسابداری، ضروری است که به
تری برای آنان انجام داد و کیفیت آموزش را ارتقا بخشید. با ریزی دقیقشود تا بتوان برنامه

توجه به وارد نشدن پژوهشگران به این حوزه پژوهشی نیز الزم است تا این مساله در محیط 
 آموزشی کشور مورد بررسی تجربی قرار گیرد.

شود و سپس روش تحقیق،  یشینه پژوهش مطرح میدر ادامه، ابتدا مبانی نظری و پ       
 گیری و پیشنهادهای مربوط از نظر خواهد گذشت. ها، نتیجهیافته

 

 مبانی نظری
دهد که میان نیازهایی که از حرفه حسابداری متصور است و  های پژوهشی نشان می یافته

ای موجود  فاصلهآموختگان رشته حسابداری دارد،  انتظارهایی که از سطح مهارت دانش
ای آن است که بیانگر تفاوت بین محتوای آموزشی این رشته و انتظارهای جامعه حرفه



  127  یحسابدار یاندانشجو یادگیریو  یتیعوامل شخص یانرابطه م یبررس

(. این در حالی است که مطالعات گسترده در زمینه 2012، 5است )آزودو و همکاران
آموختگان رشته حسابداری از آمریکا شروع شده و با  های مورد نیاز دانشمهارت

تعادل بین نیازهای  حال جهانی شدن است. اصل این بحث نیز دربارهدرنوردیدن مرزها، در 
های شخصی افراد های آموزشی در دانشگاه و همچنین، مهارت حرفه حسابداری، سرفصل

های شخصی مانند توانایی برقراری ارتباط، (. مهارت2011، 6است )کراوفرد و همکاران
ن به شایستگی در حرفه حسابداری کار گروهی، مدیریت زمان و حل مساله، برای رسید

(. در این زمینه، نکته دیگری که 2010، 7المللی حسابدارانضروری هستند )فدراسیون بین
های شخصی مورد نیاز، در بسیاری از موارد آموزش داده وجود دارد آن است که مهارت

کز بر ترتیب، روش قدیمی که تمایل به تمر (. بدین2009شوند )جاکلینگ و النگ،  نمی
گرفته توسط دانش فنی مورد نیاز دارد، نیازمند گسترش است تا  های فکری شکلمهارت

بتواند تاکیدی ویژه بر کاربرد دانش داشته باشد و در نتیجه، به بهبود توانایی حل مساله 
(. همچنین، این امر نیازمند ترکیب و گسترش 2015منجر شود )آرکوئرو و همکاران، 

وکاری که حسابداران  تری است که در برابر تغییرهای محیط کسبیعهای شغلی وسمهارت
 (.2010، 8کنند، پایدار باشد )جونزکنونی در آن فعالیت می

گرفته در زمینه  های صورتهای مختلف و پژوهشاین در حالی است که در گزارش  
معرفی  ای، چند حوزه کلیدیتغییرهای مورد نیاز برای برطرف کردن نیاز جامعه حرفه

 اند:شده
 گیری(، های فکری )حل مساله و تصمیممهارت -

 های فنی و کاربردی )بیشتر از نوع فنی(،مهارت -

های شخصی )شامل توانایی وفق یافتن با تغییرها و یادگیری در طول مهارت -
 زندگی(،

 های ارتباطی )همکاری با دیگران، اجتماع در گروه ها و ارتباط موثر( ومهارت -

 سازمانی و مدیریت کسب و کار. هایمهارت -

ای حسابداری است. های ذکرشده، شرط ضروری در یک برنامه آموزش حرفهمهارت 
ها )شخصی، فکری و بین افراد( و سطحی باال از تخصص ای از این مهارتاگرچه مجموعه

 نظر(، اما به2009، 9ای برای موفقیت در محیط کار مورد نیاز است )ولز و همکارانحرفه
های ارتباطی از اهمیت بیشتری برخوردارند )بویی های پیشین، مهارترسد که بنا بر یافتهمی

 (. 2010، 10و پورتر
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یک سطح منحصر به فرد از ترس و هیجان که با "عنوان  یی برقراری ارتباط بهتوانا  
، 11کروسکیتعریف شده است )مک "شودارتباط واقعی یا خیالی با فردی دیگر همراه می

تواند موانعی ایجاد کند که جلوی پیشرفت ی در برقراری ارتباط میتوان(. در نتیجه، نا1984
تواند در موارد های ارتباطی دانشجویان را بگیرد. برای نمونه، هیجان و عصبانیت میمهارت

بسیاری مانع از عملکرد مطلوب شود و با مرور زمان، مانعی را در برابر عملکرد آینده و 
یی توانا(. بنابراین، پایین بودن سطح 2013، 12پیشرفت، شکل دهد )هاسال و همکاران

شود )بیرن و طور معمول با عملکرد ضعیف ارتباطی همراه می برقراری ارتباط، به
ای، در بین دانشجویان رشته  (. این در حالی است که چنین رابطه2009، 13همکاران

یی برقراری توانا(. البته، 2009، 14ال و وارنونحسابداری نیز گزارش شده است )مارش
های قبلی، های پژوهش ارتباط، تنها مرتبط با عملکرد ضعیف ارتباطی نیست. براساس یافته

یی برقراری ارتباط تواناهای ارتباطی، مشکل شده در توسعه مهارت گذاریهای هدف روش
ها ممکن داشته باشد، روشکنند و اگر یک فرد سطحی باال از این ترس را را حل نمی

است موثر نباشند و در نتیجه، بهبودی در عملکرد ارتباطی رخ نخواهد داد )آلن و 
-(. در این زمینه، آنچه که موجب نگرانی مدرسان رشته حسابداری می1996، 15بوریش

دهد سطوح برقراری ارتباط دانشجویان حسابداری، در  شود، شواهدی است که نشان می
(. افزون بر این، 1990، 16های دیگر نامناسب است )استانگاو الد دانشجویان رشتهمقایسه با 

های پژوهشی دیگر، سطح توانایی برقراری ارتباط دانشجویان حسابداری با توجه به یافته
(. این بیانگر وجود یک عدم تطابق 2010، 17تر از سطح متوسط است )آمن و همکارانپایین

هایی است که در محیط کاری های مورد نیاز و مهارتمهارتبین تصور دانشجویان از 
ها مورد نیاز هستند. بنابراین، توانایی برقراری ارتباط، موجب تاثیری مثبت نمورد انتخاب آ
یی برقراری توانا (. در این پژوهش، متغیر2015شود )آرکوئرو و همکاران، بر یادگیری می

اط شفاهی، مصاحبه، مکاتبه و ارایه است. ارتباط ارتباط متشکل از چهار زیرمجموعه ارتب
 یا دانشجویان چند از همکاران یبا حضور تن یرسمریغ ی وبحث گروهشفاهی به معنای 

است. مکالمه طرفین حاضر در ارتباط  نیب یرسم یامکالمه یبه معنا نیز . مصاحبهاست
ارتباط  یبه معنا نیز ارایه .طرفین حاضر در مکالمه نیز است نیب یرسمریغ یبحث یمعنا به

 (.2015)آرکوئرو و همکاران،  با مخاطبان است یرسم یزبان
ابهام نیز به معنای فقدان فرضی اطالعاتی است که برای فهم یک موقعیت و انتخاب   

(. در موقعیتی که نیاز به انتخاب کردن یا 2009کردن، مورد نیاز است )آرکوئرو و تجرو، 
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کند؛ ضی ابهام خطرساز است و یک چالش ادراکی ایجاد میارزیابی است، حضور فر
ای که اطالعات مطلوب یا حاضر نیستند و یا دور از دسترس هستند. درنتیجه، ابهام گونه به

، 18الینبرد )مک بینی را از بین میگیری و پیشتواند سدی باشد که قدرت تصمیممی
اطالعات است؛ درحالی که تحمل  (. تحمل نکردن ابهام، همان ناسازگاری فقدان2009

الین، ابهام، درجه پذیرش یا جذب شدن به چنین فقدان اطالعاتی است )آرکوئرو و مک
توان خاطرنشان ساخت  (. در زمینه ارتباط بین ابهام و تحمل ابهام با حسابداری نیز می2010

عنوان  به ای ذاتی با داوری مرتبط است و داوری ممکن است خود گونه که حسابداری به
(. در این 2007، 19گیری در برخورد با ابهام تعریف شود )هاردینگ و رنقدرت تصمیم

مورد، اهمیت ابهام در تعریف کردن سطح تخصص یک دانشجوی حسابداری است 
(. بررسی دیگر منابع در زمینه تاثیر 2014، 20المللی آموزش حسابداری)هیئت استاندارد بین

گیری نیز تاکید بر کلیدی بودن ویژگی تحمل ابهام ه و تصمیمتحمل ابهام بر حل مسال
کنند، در  (. دانشجویانی که ابهام را بیشتر تحمل می2009داشته است )آرکوئرو و تجرو، 

(. 2001، 21کنند )یورتسورشرایط پیچیده بهتر از افرادی که تحمل کمتری دارند، عمل می
، 22تری دارند )بانینگ تنها عملکرد ضعیف ههمچنین، افراد با قدرت تحمل کمتر ابهام، ن

دهند گیرند از خود نشان میهایی که می(، بلکه اطمینان کمتری در مورد تصمیم2003
(. افزون بر این، آنان تمایل دارند تا سطوح باالتری از ریسک را تصور کنند 1986، 23)گول

شواهد عملکرد مثبت تاکید  بر (. از این گذشته، افراد مزبور2000، 24)ورایت و دیویدسون
کنند )لو و ( یا اینکه بر نتایج نامطلوب تمرکز می2008، 25نمایند )لیدتکا و همکاران می

تواند در نهایت بر عملکرد ها در یک سطح سازمانی می(. این تفاوت1997، 26ریکرز
ا، تاثیر ( و بر توانایی یک سازمان در وفق یافتن با تغییره1997، 27)وستربرگ و همکاران

(. در نتیجه، دانشجویان دارای توان تحمل ابهام بیشتر، در 2007، 28گذارد )واکر و همکاران
ترند که این  مقایسه با دانشجویانی که توان تحمل ابهام کمتری دارند، از لحاظ ذهنی زیرک

 (.2015)آرکوئرو و همکاران،  شودامر، موجب تاثیر مثبت بر یادگیری آنان می
شده توسط  نین، یادگیری به میزان کیفیت درک دانشجویان از مطالب ارایههمچ      

توان نظام آموزشی کنند که میهای جدید آموزشی بیان میمدرسان اشاره دارد. روش
محور را به نظامی که بر پایه یادگیری است، تبدیل کرد. البته، چنین تبدیلی نیازمند  آموزش
 (:2005، 29اسپانیانیاز است )وزارت علوم  سه پیش
 خودمختاری بیشتر و مشارکت بیشتر دانشجویان در فرایند یادگیری، -
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 های آموزشی فعال شامل کار گروهی واستفاده از روش -

 های یادگیری چالشی.عنوان یک مدیر در محیطتوجه به نقش مدرسان به -

-ها تاکید میآنهای حسابداری بر های کلیدی است که در بیانیهیادگیری، از مهارت      

شود و نیازمند مشارکت فعال دانشجویان است. کار گروهی نیز مهارت کلیدی دیگری 
عنوان متخصصان آینده از آن آگاهی داشته باشند. است که دانشجویان کنونی باید به

دهد که دانشجویان حسابداری در مقایسه با های اخیر نشان میهای پژوهش متاسفانه، یافته
های علوم اجتماعی، خودمختاری کمتری دارند )آرکوئروو تجرو، سایر رشتهدانشجویان 

ها با افزایش سن تمایل به داشتن که دانشجویان سایر رشته(. همچنین، در حالی2011
تری از این های حضوری دارند، دانشجویان حسابداری سطح پایینسطحی باالتر در روش

بر این، دانشجویان حسابداری در مقایسه با سایر دهند. افرون خود اختصاص میمورد را به
های گروهی و... با افزایش سن، ها، بحثدانشجویان در همکاری با همتایان خود در پروژه

شده، رفتار  (. با توجه به مطالب ارایه1996، 30کنند )گراشااحساس راحتی کمتری می
(. بنابراین، 2008، 31شود )دوف و همکاران یادگیری توسط ابعاد شخصیتی کنترل می

ترتیب  گذارند. بدینیی برقراری ارتباط و تحمل ابهام بر یادگیری اثر میتواناعواملی مانند 
  ( ترسیم نمود.1توان الگوی پژوهش را به صورت شکل )شده، می و با توجه به مطالب بیان

 

 
 (: الگوی مفهومی پژوهش1شکل شماره )

 
 پیشنیه پژوهش

-میو نوع وام در تصم رندهیاعتبارگ تینوع شخص( دریافتند که 1383) یگانه و مدنیحساس
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 یسازمان گاهیمختلف اعتباردهنده از نظر جا یو گروه هااست  موثراعتباردهندگان  یریگ
 یریگمیمستقل در تصم ینسبت به نقش حسابرس یکسانی دگاهیو سابقه کار د التیتحص ای

 .ی دارنداعتبار
 ایران، در حسابداری اخالقی معیارهای بر اثرگذار عوامل بررسی در (1386رفیعی ) 

 مرتبط حسابداری، دانشجویان گرایی مصلحت کاهش با را ای حرفه رفتار آیین با آشنایی
 حسابداری دانشجویان اخالقی معیارهای که داد نشان پژوهش این همچنین،. دانست

 .ندارند باالیی سطح ایران، در ارشد کارشناسی و کارشناسی های دوره
( با بررسی ساختار درسی دوره کارشناسی حسابداری به این 1389ثقفی و همکاران )      

ترین اولویت برای تغییر در ساختار عنوان مهماند که اخالق در حسابداری بهنتیجه رسیده
 رود.شمار می درسی دوره کارشناسی حسابداری به

 و تسلط ناکافی استادان که پژوهشی دریافتنددر  (1390باغی )باغومیان و رحیمی      
ترین عاملی بوده که مهم فناوری اطالعات، دانشجویان رشته حسابداری به زبان انگلیسی و

 آید.می حساب به عنوان مانع پیشرفت آموزش حسابداری به

 در حسابداری برآموزش حاکم ( نیز دریافتند که رویکرد1393همتی و همکاران )      
 و اخالقی دیدگاه با هادانشگاه در حسابداری آموزش و بوده سنتی رویکرد، هادانشگاه

 در نوین و اخالقی آموزش معیارهای که شد مشخص همچنین،. گیردنمی صورت پژوهشی
 است. سطح ترینپایین در ارایه حال ها، دردانشگاه در آموزش رشته حسابداری

های رشته حسابداری بر ها و کتابپژوهش بیان داشتند که (1394باغومیان و همکاران )      
کنند که ارتباط کمی با بازار کار حسابداران دارند. رویکرد و الگوهایی تمرکز می

 کنندمی تاکید هایی نظریه برها، های آموزشی رشته حسابداری نیز در بیشتر دانشگاه برنامه
توانند نمیهایی  چنین آموزش ،ن ترتیببدید. عملی برای دانشجویان ندارن هایجنبه که

 .کامل مفید باشندای  گونه آموختگان حسابداری در بازار کار به برای دانش
از استقالل و  یسطح باالتر دیبا انیدانشجو دریافتند که (2009) روتجرو و وئآرک      
نفع را از منابع و  نیشتریو ب یخود را طراح یداشته باشند تا برنامه آموزش ی راریپذ تیولئمس
بتوانند  دیاستفاده از آن منابع با نیبهتر یاما برا کسب کنند؛دسترس  در یهاتیفعال

الب کار قدر  انیدانشجو ریبا سا ،مستقل یهاآموزندهعنوان  بهباشند تا  داشتهفعال  یحضور
 کنند. یهمکار یگروه

یی برقراری ارتباط و توانا( در پژوهش خود به بررسی روابط بین 2012) 32راس      
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یی تواناهای پژوهشی وی نشان داد دانشجویانی که های یادگیری پرداخت. یافتهاولویت
 دهند.برقراری ارتباط باالتری دارند، تمایل بیشتری به حالت یادگیری فعال نشان می

نقش  ی،رحسابدا یهاکه گروه نیز به این نتیجه رسیدند (2015) 33ویباالچو  کرنوسکا      
درس  یهادارند. نقش کالس یوجهه شغل حسابدار بهبودبه  مستمردر کمک  یاتیح

 .است یدیمورد کل نیدر ا زین یحسابدار
های برقراری ارتباط، تحمل ( بین شیوه2015های آرکوئرو و همکاران ) براساس یافته      

دارد. به عبارت دیگر، ابهام و یادگیری در دانشجویان حسابداری، رابطه معناداری وجود 
 یابد.با افزایش توانایی برقراری ارتباط و تحمل ابهام، میزان یادگیری افزایش می

( در مطالعه خود در استرالیا دریافتند که نسبت به پنج سال 2016) 34استنکامپ و روبرتز      
رای گذشته، دانشجویان حسابداری افت کیفیت داشته و این افت کیفیت، استادان را ب

 های غیراخالقی تحت فشار قرار داده است.مشارکت در فعالیت
 و مستقیم رابطه ( نشان داده است که2017) 35مرزوکی و همکارانهای  تازگی، یافته به      

متغیرهای نگرش، حمایت همکاران، حمایت مدیران و خودکارآمدی  بین معناداری
همچنین، نتایج تحقیق رابطه مستقیمی را ای حسابداری، وجود دارد. آموزش اخالق حرفه

ای ای حسابداری و گسترش آموزش اخالق حرفهبین خودکارآمدی آموزش اخالق حرفه
 حسابداری، نشان داد. 

های متنوع داخلی و خارجی در رابطه با آموزش حسابداری صورت اگرچه پژوهش      
ارتباط عوامل شخصیتی  بررسیپذیرفته است، اما متاسفانه تاکنون هیچ پژوهش داخلی به 

یی برقراری ارتباط و تحمل ابهام و یادگیری در دانشجویان حسابداری نپرداخته تواناشامل 
 است؛ لذا الزم است که این مهم مورد بررسی قرار گیرد.

 

 های پژوهشفرضیه
دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی  با توجه به مبانی نظری، الگو و پیشینه پژوهش، 

 شوند:صورت زیر مطرح می به
 توانایی برقراری ارتباط بر یادگیری دانشجویان حسابداری، موثر است. فرضیه اصلی اول:

توانایی برقراری ارتباط شفاهی بر یادگیری دانشجویان حسابداری،  فرضیه فرعی اول:
 موثر است.

توانایی برقراری ارتباط به وسیله مصاحبه بر یادگیری دانشجویان فرضیه فرعی دوم: 
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 حسابداری، موثر است.

توانایی برقراری ارتباط به وسیله مکالمه بر یادگیری دانشجویان فرضیه فرعی سوم: 
 حسابداری، موثر است.

توانایی برقراری ارتباط به وسیله ارایه بر یادگیری دانشجویان  فرضیه فرعی چهارم:
 بداری، موثر است.حسا

 توانایی تحمل ابهام بر یادگیری دانشجویان حسابداری، موثر است. فرضیه اصلی دوم:

 
 روش پژوهش

 گردآوری هایـ پیمایشی است. روش ها توصیفیپژوهش حاضر از لحاظ گردآوری داده
 در. است میدانی و ایکتابخانه تحقیق هایروش از ترکیبی پژوهش این در اولیه اطالعات

 برای مناسب چارچوبی پژوهش، پیشینه و موضوع ادبیات مطالعه وسیله به ایکتابخانه روش
 نیاز مورد اطالعات پرسشنامه، ابزار طریق از میدانی، روش در. فراهم شده است موضوع

در این پژوهش برای بررسی متغیر توان برقراری  .شد گردآوری موضوع بررسی برای
( در بررسی توان تحمل ابهام از پرسشنامه 2000و همکاران )ارتباط از پرسشنامه هاسال 

( استفاده 2015( و برای بررسی یادگیری از پرسشنامه آرکوئرو و همکاران )2009لین )مک
استفاده قرار  ای موردذکرشده، طیف لیکرت پنج گزینه هایشد. همچنین در پرسشنامه

ها، پس از دریافت نظرهای کارشناسی و سازی و استفاده از پرسشنامهگرفت. ترجمه، بومی
 محتوایی و ظاهری نظران مختلف انجام شد؛ یعنی اعتبارتایید استادان دانشگاهی و صاحب

  .شده است ها تاییدپرسشنامه
جامعه آماری مورد نظر، شامل کلیه دانشجویان رشته حسابداری در کلیه مقاطع       

-پراکندگی افراد یادشده با کل ینکه دسترسی بهتحصیلی در سطح کشور است. با توجه به ا

ها وجود بود و آمار رسمی نیز از تعداد آن غیرممکن حدودی تا و سخت مختلف، های
نداشت، تعداد جامعه آماری نامشخص فرض شد. بنابراین، برای محاسبه حجم نمونه در 

 5ای طیف لیکرت ه انحراف معیار برای داده δ( استفاده شد. 2جامعه نامشخص از رابطه )
(. با توجه به رابطه 1389قیومی، است )مومنی و فعال 667/0( برابر با 1ای از رابطه ) گزینه

 آید.  دست مینفر به 170( حجم نمونه حدود 2)
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گرفته است. در این زمینه با آوری نظرها به شیوه حضوری و مجازی صورت جمع  

ها های فارس، هرمزگان و بوشهر، پرسشنامهمراجعه به دانشجویان در دسترس در استان
، 36نگار گوگلتکمیل شد. در شیوه مجازی نیز پس از طراحی پرسشنامه در محیط فرم

ها آننفر از دانشجویان ارسال و همچنین، از  300نامه تکمیل و از طریق رایانامه به دعوت
تر، آن را به سایر دانشجویان نیز ارسال نمایند. در درخواست شد تا جهت پاسخگویی دقیق

پرسشنامه به صورت حضوری تکمیل شد که در  44پرسشنامه به صورت مجازی و  88ادامه 
 آوری گردید.پرسشنامه جمع 132مجموع، 

در  22نسخه  SPSSافزار در نرم کرونباخ پرسشنامهنتیجه بررسی ضریب آلفای      
 ( نشان داده شد.1های مختلف مورد بررسی در جدول ) پرسشنامه

 

 های پژوهش(: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه1جدول )
 ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ردیف

 812/0 توان برقراری ارتباط 1

 902/0 توان تحمل ابهام 2

 749/0 یادگیری 3

 
بود، لذا پایایی پرسشنامه  7/0دست آمده باالتر از  های بهبا توجه به اینکه کلیه ضریب      

های پژوهش، از روش معادالت ساختاری استفاده منظور آزمون فرضیه تایید شد. همچنین به
ای از روابط  زمان به بررسی مجموعه طور هم یابی معادالت ساختاری، به شد. در الگو

شود. استفاده از این روش، زمانی مفید است که متغیری وابسته در  میوابستگی پرداخته 
(. 1389)امانی و همکاران، شود  روابط وابستگی بُعدی، تبدیل به یک متغیر مستقل می

های مختلف علمی به این دلیل است که این  یابی معادالت ساختاری در حوزه جذابیت الگو
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دهد که دارای  دست میزمان، روش مستقیمی به شیوه در رویارویی با روابط چندگانه هم
طور چندجانبه،  توانایی این شیوه در ارزیابی روابط به است. همچنین،کارایی آماری نیز 

سبب شده که پژوهش از تحلیل اکتشافی به تحلیل تاییدی انتقال یابد. این انتقال به نوبه 
، 37)هیر و همکاراندیدار شود تری از مسائل پ تر و کلی شود تا نگرش منظم خود موجب می

2012.) 
 

 های پژوهشیافته
 56 و مرد نفر 76 مورد مطالعه هایپرسشنامه به دهنگاندهد که پاسخآمارتوصیفی نشان می 

نفر دانشجوی کارشناسی  51نفر دانشجوی دکتری،  24دهندگان از پاسخ. اندبوده زن نفر
 45/31 دهندگانپاسخ سن میانگین اند.بودهنفر دانشجوی کارشناسی یا کاردانی  57ارشد و 

  .سال است 29/11 معیار انحراف سال با
( ارایه شده است. در الگوی 2های پژوهشی در شکل )های مربوط به آزمون فرضیهیافته      

گیری )رابطه هر یک از متغیرهای  ( نیز الگوی اندازه3)در شکل  شده کلی ترسیم
مشاهده به متغیر پنهان( و الگوی مسیر )روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر(، محاسبه شده  قابل

 استفاده شده است. tاست. برای سنجش معناداری روابط نیز آماره 
 

 
 (: روش حداقل مربعات جزیی الگوی کلی پژوهش2شکل )
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 الگوی کلی پژوهش t-value(: آماره 3)شکل

 
 ( خالصه شده است.2سایر اطالعات مورد نیاز نیز در جدول )

های پژوهشهای حاصل از آزمون فرضیه(: یافته2جدول )  

 AVE CR معناداری tآماره  متغیر
آلفای 
 کرونباخ

ضریب تعیین 
شده تعدیل  

132/11 یادگیری شفاهی  000/0  628/0  829/0  794/0  173/0  

وسیله مصاحبه یادگیری به  625/9  000/0  694/0  746/0  849/0  249/0  

وسیله مکالمه یادگیری به  237/10  000/0  763/0  652/0  758/0  238/0  

وسیله ارایه یادگیری به  982/12  000/0  876/0  813/0  802/0  325/0  

457/8 توان تحمل ابهام  000/0  612/0  745/0  781/0  382/0  

 
های فرعی اول تا در فرضیه شده لیتعد نییتع بیضرهای پژوهش، با توجه به یافته      

است. بنابراین، متغیر مستقل  325/0و  238/0، 249/0، 173/0ترتیب برابر با  چهارم به
 یریادگ، یمصاحبه لهیوس به یریادگی، یشفاه یریادگپژوهش در چهار فرضیه اول شامل ی

درصد از  32و  23، 24، 17ترتیب  تواند به، میارایه لهیوس به یریادگو ی مکالمه لهیوس به
تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. همچنین، در بررسی فرضیه دوم نیز مشاهده شد که 

درصد از  38تواند است؛ یعنی، متغیر توان تحمل ابهام می 382/0شده  ضریب تعیین تعدیل
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در همه موارد  (،2براساس جدول ) نیز آزمونآماره تغییرات یادگیری را توجیه کند. 
نشان  که درصد است 5در سطح خطای  tمقدار بحرانی  یعنی 96/1شده بزرگتر از  مشاهده

توان  می درصد 95بنابراین، با اطمینان  معنادار است. شده مشاهده هایدهد همبستگی می
از سوی هستند. معنادار مستقیم و  های پژوهشی،ادعا کرد که روابط مورد بررسی در فرضیه

نیز بیانگر اعتبار مناسب همه ابزار  (AVE)شده  دیگر، شاخص واریانس استخراج
داشته باشد(. همچنین، شاخص  5/0گیری است )این شاخص باید مقداری بیش از  اندازه

گیری متغیرهای  های اندازه سازه (Composite Reliability)قابلیت اعتبار مرکب 
دهنده اعتبار ترکیبی مناسب این متغیرها است )این شاخص باید مقداری  پژوهش نیز نشان

دهنده پایایی  شده نیز که نشان داشته باشد(. شاخص آلفای کرونباخ ارایه 5/0بیش از 
برای تمامی معیارها، بیانگر پایایی  7/0معیارهای متغیر وابسته است، با نمایش اعداد باالی 

 (. 2012)امانی و همکاران، گیری است  مناسب ابزار اندازه
 

 گیریبحث و نتیجه
یی برقراری ارتباط و تواناهدف این پژوهش، بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی شامل 

های  تحمل ابهام و یادگیری در دانشجویان حسابداری کشور است. همچنین، آزمون فرضیه
دانشجویان  از نفر 132 از ساده تصادفی گیریکمک نمونه به و پرسشنامه طریق از پژوهش

ها نشان . یافته، انجام شده است1396در سال حسابداری در مقاطع مختلف تحصیلی 
ی، شفاه دهد که بین توانایی برقراری ارتباط در همه ابعاد چهارگانه برقراری ارتباط می

 لهیوس هب برقراری ارتباطو  مکالمه لهیوس به برقراری ارتباط، مصاحبه لهیوس به برقراری ارتباط
برقراری و یادگیری، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد که بیشترین میزان مربوط به  ارایه

ترتیب،  ی است. بدینشفاه برقراری ارتباطو کمترین میزان، مربوط به  ارایه لهیوس به ارتباط
ارتباط  کنند، توان ادعا کرد دانشجویانی که از ابعاد چهارگانه ارتباطی بهتر استفاده می می

های پژوهشی، بهتری با محیط برقرار کرده و یادگیری بهتری خواهند داشت. براساس یافته
تواند ناشی از آن باشد که دانشجویان قبل از موثرترین عامل ارایه است. دلیل این مساله می

-دهند که این میارایه، دروس را مطالعه کرده و تسلط نسبی خود بر موضوع را افزایش می

های این بخش در زمینه رابطه مستقیم میان توانایی ند در یادگیری موثر باشد. یافتهتوا
( و 2012( روس )2009های مارشال و همکاران )برقراری ارتباط و یادگیری، همسو با یافته

 ( است.2015آرکوئرو و همکاران )
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در دانشجویان،  دهد که افزایش توان تحمل ابهام های فرضیه دوم نیز نشان مییافته      
خود  قیاست که فرد در تطب آن نیز منظور از تحمل ابهامشود. موجب افزایش یادگیری می

در نتیجه، اگر دانشجویان بتوانند با  کند.یو مشکل م دیتا چه اندازه احساس تهد طیبا مح
مشکالت کمتری خود را با محیط تطبیق دهند، همسویی بیشتری با روند یادگیری خواهند 

شت. لذا دانشجویانی که توان تحمل ابهام بیشتری دارند، با تمرکز بر موضوع و دوری از دا
طور مستقیم  دهند و این امر بهعوامل محیطی مزاحم، زیرکی ذهنی بیشتری از خود نشان می

گذارد. این دانشجویان به توانایی یادگیری خود اعتماد دارند و مایل  بر یادگیری تاثیر می
های این بخش از پژوهش نیز همسو با یط یادگیری خود را ایجاد کنند. یافتههستند تا مح

 ( است.2015های آرکوئرو و همکاران )یافته
 

 پیشنهادها
توان دریافت که عوامل شخصیتی سهم موثری درکیفیت های پژوهشی، میبا توجه به یافته

به چنین عواملی، ضروری های منسجم برای توجه آموزشی دارند. در نتیجه، داشتن برنامه
های خود این مساله را ریزیشود که در برنامهاست. لذا به متولیان امور آموزشی پیشنهاد می

شود تا برای درک وضعیت مورد توجه قرار دهند. به مدرسان حسابداری نیز توصیه می
های های آموزشی متفاوت، برنامههای آموزشی تالش کنند و همسو با محیطمحیط

وزشی متفاوتی را ارایه نمایند تا کیفیت آموزشی ارتقا و در نهایت، فاصله بین نیازهای آم
شود تا های آموزشی دانشگاه، کاهش یابد. به پژوهشگران آتی نیز توصیه میحرفه وتوانایی

های شخصیتی، ای، سازگاری، تیپتاثیر سایر عوامل شخصیتی مانند اخالق حرفه
را نیز بر یادگیری دانشجویان حسابداری مورد بررسی قرار  اعتمادیخودشیفتگی و بیش

دهند تا درک بهتری از عوامل روانی موثر در یادگیری دانشجویان حسابداری، صورت 
 گیرد.

 
 ها محدودیت

برای نمونه،  .هایی مواجه استها با محدودیتپژوهش حاضر نیز همانند سایر پژوهش
ها، کنترل  های ذاتی مانند یکنواخت نبودن پاسخ ودیتاستفاده از ابزار پرسشنامه دارای محد

دهندگان در پاسخگویی  کاری بعضی از پاسخ ها و محافظه نداشتن پژوهشگر نسبت به پاسخ
  های پرسشنامه است. الوبه س
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