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 Purpose: The aim of this study was to investigate the 

relationship between spiritual attributes and profit quality in 

managers of companies listed on the Tehran Stock Exchange. 

Materials and Methods: The sample consisted of 124 

managers. In this study, spiritual attributes questionnaire was 

developed by Rajaii, Kadkani and Daei, 2015 and its reliability 

was calculated based on Cronbach's alpha coefficient of 87%. 

In this questionnaire, 9 components of spiritual attributes 

(contentment, trust in God, sincerity, honesty, thankfulness, 

altruism, humility, forgiveness, generosity, patience and 

tolerance) were measured. Adjusted Jones model was used to 

measure earnings quality. Descriptive and inferential statistics 

(correlation and regression) were used to analyze the data. 

Findings: The results showed that there is a significant 

relationship between spiritual traits and earnings quality with 

correlation coefficient (r = 0.999) at p <0.027 level. There was. 

Conclusion: The results also showed that the components of 

managers' spiritual attributes can predict the quality of 

corporate earnings. 
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سود  تیفیو ک رانیسی رابطه صفات معنوي مدبرر

 شرکت ها
   1یروح اهلل رحمان
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  .رانیا شابور،ین ،یاسالم

 *2مسیح آبادي ابوالقاسم
 ،یدانشگاه آزاد اسالم شابور،یواحد ن ،یگروه حسابدار ار،یاستاد

 .مسئول( دهسنی)نو رانیا شابور،ین
 3يرضا شورورز محمد

 ،یدانشگاه آزاد اسالم شابور،یواحد ن ،یگروه حسابدار ار،یدانش
 .رانیا شابور،ین
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 ،یواحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه حسابدار ار،یاستاد
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 چکیده
صفات  نیرابطه ب ی: پژوهش حاضر با هدف مطالعه بررسهدف
عضو بورس اوراق  یشرکت ها رانیسود در مد تیفیبا ک یمعنو

  . بهادار تهران اجرا شد
بودند. در  رانینفر از مد 124: نمونه پژوهش شامل ها روشو مواد 

 ،یکدکن ،ییکه توسط رجا ینوپژوهش از پرسشنامه صفات مع نیا
 کرنباخ یآلفا بیآن بر اساس ضر ییایساخته شد و پا 1394 ،ییدا
مولفه از مجموع  9پرسشنامه  نیبه دست آمده، استفاده شد.  در ا %87

ر شاک ،ییصداقت و راستگو خدا،)قناعت، توکل به  یصفات معنو
 ،یعفو و بخشش، سخاوتمند ،یتواضع و فروتن ،یبودن، نوعدوست

قرار گرفت. جهت  یابی( مورد سنجش و ارزیصبور و بردبار
 یشده جونز استفاده شد. برا لیسود از مدل تعد تیفیک یریگاندازه

از نوع  یو آمار استنباط یفیآمار توص یداده ها از روش ها لیتحل
 .استفاده شد ونیو رگرس یمبستگه
سود  تیفیو ک یصفات معنو نیپژوهش نشان داد، ب جینتا ها: افتهی

رابطه   ≥p 027/0در سطح  (=199/0r) یهمبستگ بیبا ضر
  .وجود داشت یمعنادار

 یصفات معنو ینشان داد که مولفه ها جینتا نی: همچنيریگ جهینت
 .کند ینیب شیسود شرکت ها را پ تیفیتواند ک یم رانیمد
 

 ن،ید یسود، روانشناس تیفیک ،ی: صفات معنويدیکل يها واژه
 بورس اوراق بهادار تهران ران،یمد

 
 11/01/1399تاریخ دریافت: 
 19/03/1399تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولmassihabadi@yahoo.com 
 

_________________________________ 
1 - Religious 

 مقدمه
ی در حال زندگی کردن است که در آن از یانسان امروزی در دنیا

دوران کودکی باید مهارتهای زیادی را فراگیرد تا بتواند یك زندگی 
دنیای صنعتی و مدرن مؤثر و سازنده داشته باشد. عالوه براین 

امروزی انسان را با استرس و فشارهای زندگی زیادی روبرو کرده 
است. استرس های شغلی ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، انفجار 
اطالعات ، آلودگیهای زیستی ومحیطی و ... از جمله فشارهای روانی 
انسان امروزی است. مسلماً واکنشهای انسان به این فشارها زندگی 

تحت تأثیر صفات و خصوصیات شخصیتی و تجربه و آموخته های ،
آنان است . معنویت وتجربه های دینی از همان آغاز زندگی به 
انسانها می آموزد که در موفقیتهای مختلف ودر برابر مشكالت و 
فشارهای زندگی چه راهبردهای مقابله ای را داشته باشند . اگر 

 ر شده می تواند اثرات مثبتیصفات معنوی باتوجه به تحقیقات ذک
در زندگی انسان داشته باشد. بنابراین مطالعه در مورد این صفات ، 
شناسایی آنها و آموزش آنها می تواند در کنار صفات شخصیتی به 
توانمندسازی انسان امروزی در کنار آمدن بااسترس ها و همچنین 

ات ین صفدر مورد مدیران ا افزایش کیفیت زندگی آنان کمك نماید.
معنوی می تواند بر کیفیت سود ارائه شده توسط آنان تاثیرگذار 

 و هدف این پژوهش شناسایی وانسجام این صفحات معنوی باشد.
ه ک کیفیت سود آنان استبررسی رابطه این صفات معنوی مدیران و 

 تابحال در تحقیقات گذشته چنین اقدامی انجام نشده است.
و مطالعه این تجربه ها  1تجربه های دینیروان شناسان مشهوری از 

سخن گفته اند . با این حال برای مدت های طوالنی مطالعه دین و 
در روانشناسی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است .  2معنویت
دلیل این مسئله را این چنین مطرح می کنند .اول این که  محققان

علم است و از بعضی از روانشناسان معتقدند که روان شناسی یك 
لوم دینی بیشتر جنبه روش های علمی دقیق استفاده می کند اما ع

ر ح گرایی ، وامو. دوم اینكه موضوعات دینی گاهی با روفلسفی دارند
.درنهایت به دلیل اینكه در قرن بیستم (1خرافی همراه است )

روانكاوی و رفتار گرایی دو رویكرد غالب در روان شناسی بودند 
گاه نیز تجربه دینی رانادیده گرفتند بنابراین مطالعات دین واین دودید

 ( .4د توجه روان شناسی قرار گرفت )ومعنویت کمتر مور
بسیاری از مطالعاتی که در حوزه روان شناسی دین و معنویت انجام 
شده است به رابطه بین دینداری ومعنویت و سالمت روان اشاره 

ر کاهش بحران هویت و کرده اند . نه تنها باورهای مذهبی د
معنادهی زندگی مؤثر است ، بلكه با سالمت روان رابطه مثبتی دارد 

 (. همچنین در تحقیق5) و می تواند سالمت روان را ارتقاء بخشد
انجام شده مهم ترین عامل در شادکامی روانشناختی را  دیگری که

هب ذانتخاب داوطلبانه دین و معنویت دانسته و به اعتقاد آنان نقش م
در سالمت روان نمی تواند جدای از زمینه کلی زندگانی مورد توجه 

 (.13) قرار گیرد
نیز در این مورد عنوان می کند در سربازانی که در جنگ پارگامنت 

بودند ، بیماران بیمارستانی ، والدینی که دارای کودك معلول هستند 
 85تا  50وزوج هایی که مورد آزار جسمانی قرار گرفته اند ، بین 

2 - Spirituality 
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درصد آنها گزارش داده اند که مذهب به طریقی در کنارآمدن با 
معنویت بر رضایت  (.12ده است )این مشكالت به آنها کمك کر

از زندگی تأثیر می گذارد . معنویت شخصی بطور مؤثری رضایت 
مندی بیشتری را پیش بینی می کند . همچنین به عنوان یك مكانیزم 

که به آنها کمك می کند که نسبت به سازگاری ارزیابی می شود 
کسانی که سطح پایین تر از معنویت شخصی را دارا هستند ، بهتر و 

 (.10انتر عوامل تنش زا را کنترل کنند )آس
یكی از حوزه های جدیدی که در روانشناسی معنویت در سال های 

هوش  .اخیر گشوده شده است ، معنویت به عنوان یك هوش است 
ای از توانائیها برای بهره گیری از منابع دینی و معنوی مجموعه 

معنوی است . هوش معنوی سازه های هوش و معنویت را در یك 
سازه ترکیب نموده است . در حالی که معنویت جستجو برای یافتن 

است ، هوش معنوی  3، تعالی 2، هشیاری باال 1عناصر مقدس ، معنایابی
وضوعات است که می تواند شامل توانایی برای استفاده از چنین م

نتایج به تولیدات وکارکرد و سازگاری فرد را پیش بینی کند و منجر 
 (.9ارزشمندی گردد )

نفر از دانشجویان دانشگاه انجام  320پژوهش که برروی  نتایج یك 
داد نتیجه گرفت که بین هوش معنوی و سالمت عمومی رابطه مثبت 

ها به معنویت و ویژگیهایی ومعناداری وجود دارد. در بعضی پژوهش 
 نتایجی تحقیقی (.7ی و صفات معنوی پرداخته شده است )شخصیت

نشان داده که باورهای اساسی مذهبی با صفات شخصیتی روان 
رنجوری رابطه منفی معنادار ، و با برونگرایی ، گشاده رویی ، 
مقبولیت و وظیفه شناسی رابطه مثبت معنادار دارد. دراین میان 

اورهای اساسی مذهبی با وظیفه شناسی بیشترین همبستگی ) رابطه ب
48/0 =r رابطه بین  ی دیگر. همچنین در تحقیق(24) ( راداشت

سالمت روان و هوش معنوی با تاب آوری را در دانشجویان مورد 
روان و هوش معنوی بطور بررسی قرار گرفت که نشان داد سالمت 

معناداری ، تاب آوری را پیش می کنند. بنابراین مذهب و معنویت 
 (.3باعث افزایش تاب آوری افراد شود )می تواند 

عالوه بر مطالعات مربوط به ویژگیهای شخصیتی با معنویت 
تحقیقاتی هم در مورد صفات معنوی در روانشناسی صورت گرفته 

ین صفات است بیشترین مطالعات و که یكی از ا 4است . بخشش
تحقیقات را به خود اختصاص داده است . بخشش یك حرکت 

اجتماعی در قبال یك تخطی شخص است که خطا کار  –شخصی 
در ارتكاب آن مسئول است . بخشش می تواند به خطاکار احساس 

 پشیمانی بدهد.
به بررسی رابطه بخشش با رضایت از زندگی  زندی پور و یادگاری

ر بین دانشجویان زن متأهل غیربومی دانشگاه تهران پرداختند آنها د
گی وجود دارد د بین بخشش و رضایت از زندگی همبستدریافتن

وافراد کم گذشت نسبت به افراد با گذشت از رضایت مندی در 
زندگی برخورددارند ودرارتباط  میزان بخشش و سن با فرض اینكه 

 بدست آمده نشان داد رابطه مثبتافراد مسن بخشنده ترند همبستگی 
 (.6معنادار بین سن و بخشش وجود دارد )و 

_________________________________ 
1 - Meaning 
2 - Higher- consciousness 
3 - Transcendence 

یكی دیگر از صفات معنوی شكرگزاری است که هسته اصلی آن را 
قدردانی از خدا تشكیل می دهد قدرشناسی در روان شناسی حالتی 

عاطفی است که این حالت معموالً با ادراك همراه است.  –شناختی 
نشان داده اندکه قدردانی با پیامدهای مثبت پژوهش های تجربی 

 روان شناختی همراه است . 
در پژوهشی نشان داده شده است که قدردانی از خدا با همة مولفه 
های بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت دارد . همچنین قدردانی از 
خدا با وظیفه شناسی وثبات هیجانی رابطه مثبت دارد. این یافته ها 

قدردانی از خدا را در بهزیستی و سالمت روانی روشن نقش مثبت 
قدردانی از خدا پدیده ایی  نتایج تحقیق نشان داد کهساخته است . 

دینی است و شاید این مطلب صحیح باشد که افراد شاد رابطه بهتری 
با خداوند دارند و یا افرادی که رابطه خوبی با خداوند دارند 

رند ، احساس تسلط برمحیط دارند شادترند واز زندگی اشان راضی ت
، رشد شخصی بیشتری دارند .رابطه مثبت تری با دیگران دارند ، 
زندگی هدفمندتری داشته و خودپذیری باالتری دارند این یافته نشان 

 –دهنده نقش سازنده ارتباط مثبت با خداست . پیوندی شناختی 
 (.2که قدردانی آن را ایجاد کرده است )عاطفی 

صفت معنوی صداقت و فروتنی است که از فضلیت های  و سومین
مورد توجه دین هستند و در قرآن خداوند صداقت را از ویژگی های 
زنان ومردان مؤمن برمی شمارد و برترین انسان ها را با ویژگی صدق 

ان انجام شده نشد. در پژوهشی که توسط آقا بابایی توصیف می کن
با گرایش دینی رابطه مثبت فروتنی  –داده شده است که صداقت 

فروتنی با هر دو بعد بهزیستی  -دارد. وهمچنین معلوم شد صداقت 
فاعلی ) یعنی شادی و رضایت از زندگی ( رابطه مثبت دارند ویافته 

م ترین هم فروتنی از مه –های پژوهش نشان داد که عامل صداقت 
 (.1بسته های دین داری است )

وصفات شخصیتی مطالعات وتحقیقات تا به حال در مورد شخصیت 
زیادی شده و پرسشنامه هایی هم در این رابطه ساخته شده و 
بكارگرفته شده است . ولی به معنویت و صفات معنوی کمتر 
پرداخته شده وپرسشنامه قابل توجهی هم ساخته نشده است . لذا 
مادر این تحقیق به سه صفت معنوی از مجموعه صفات معنوی که 

نده در مورد آنان تحقیق شده بود اشاره کردیم .در این بطورپراک
پژوهش مجموعه وسیعتری از صفات و معنوی که مدنظر ما است و 

 رابطه در آن با کیفیت سود مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
سود یكی از معیارهای ارزیابی عملكرد بوده که برای تعیین ارزش 

گیرد. تفاوت سود گزارش یهای اقتصادی مورد استفاده قرار مبنگاه
های مالی از سود واقعی بنگاه ممكن است به علت شده در صورت

های ذاتی در حسابداری باشد. برای رفع این مشكل سرمایه محدودیت
 "کیفیت سود"گذاران و تحلیلگران به جای رقم سود، از مفهوم 

 هایکمك گرفته و با اتكا به کیفیت پایین و یا باالی سود، تصمیم
کنند. دو ویژگی مطرح در مربوط به سرمایه گذاری را اتخاذ می

رابطه با کیفیت سود، سودمندی تصمیم و ارتباط بین این مفهوم و 
های اخیر باعث باشد. وقوع بحران های مالی در سالسود اقتصادی می

 
4 - Forgiveness 
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نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حسابداری و گزارشگری مالی شده 
ارشگری مالی را در جلب اطمینان کلیه و اعتبار سیستم گز

لی، های ماکنندگان خدشه دار ساخته است. در پی این رسواییاستفاده
اعتماد سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به سیستم گزارشگری مالی 
تضعیف شده و مفهوم کیفیت سود به عنوان یك عامل مهم و اصلی 

(. 15شده به شمار آمد )در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد سود گزارش 
از آنجایی که ممكن است سود حسابداری توسط مدیریت دستكاری 
شده و متفاوت از سود واقعی باشد، بنابراین همیشه نمی تواند معیار 

های سرمایه گذران باشد. از این رو برای بهبود خوبی برای تصمیم
تصمیم گیری، مفهوم کیفیت سود مطرح شد و پژوهشگران و 

های خود از عملكرد شرکت نه تنها به ران مالی در ارزیابیتحلیلگ
های رایج کیفیت سود، بلكه به کیفیت آن نیز توجه نمودند. ویژگی

رح باشد، به شدهنده کیفیت آن میو مطرح در رابطه با سود که نشان
 (.8زیر است)

تداوم، تكرارپذیری، دوره ای و با ثبات بودن سود که منعكس  -1
روندهای بلندمدت و دارای قابلیت اعتماد بوده و باالترین کننده 

 های آتی را دارد.شانس برای گزارش شدن در دوره

سود با کیفیت، فارغ از موضوعات خاص و یا موضوعاتی است  -2
دهند. این سود از محل عواملی چون که تنها برای یكبار رخ می

 .ذخایر، تعدیالت ارزش منصفانه، نوسانات بازار،..

بطور دقیق منعكس کننده واقعیت اقتصادی و نتایج عملیات بوده  -3
 و از محل جریانات نقدی است.

با توجه به کاربرد دقیق اصل پذیرفته شده حسابداری محاسبه  -4
 شده است.

 شفاف و محافظه کار بوده و در حال رشد است. -5

ث عاگر چه کاربرد دقیق قوانین و اصول پذیرفته شده حسابداری با
شود که سود گزارش شده از کیفیت باالیی برخوردار باشد، اما می

امروزه کاربرد زیاد قوانین و اصول، تا حدودی در ایجاد کیفیت سود 
ها کند. بر همین اساس مدیران ارشد مالی شرکتمحدودیت ایجاد می

با تدوین استانداردهای جدید بنا به دالیلی همچون وجود تعداد 
ذاری، گن منتشر شده، رویكرد رو به پایین در قانونکثیری از قوانی

نادیده نگاشتن اصل تطابق و تأکید بر روی حسابداری ارزش 
معتقد است که میزان فراوانی قوانین  1(. لو8منصفانه، مخالف هستند)

حسابداری تأثیر منفی بر روی کیفیت سود دارد و این تأثیر با توجه 
 (.11مانی متفاوت، متغیر است )های زازهها و ببه صنایع، شرکت

کیفیت سود یه مفهوم چند بعدی است که تاکنون محققین با آزمون 
معیارهای مختلف در جهت سنجش آن، به روش واحدی برای اندازه 

اند. با این حال، اگر در ارزیابی کیفیت سود گیری آن دست نیافته
ته شده و محدودی از ابعاد آن در نظر گرف تنها یك بعد یا مجموعه

مورد بررسی قرار گیرد، ممكن است نتیجه حاصله در رابطه با 
 (.16کیفیت سود یك شرکت اشتباه باشد)

 زیر تدوین تحقیق به صورت فرضیه های مطالب فوق با توجه به 
 :گردید

  .ود رابطه وجود داردآن با کیفیت سای همؤلفه بین صفات معنوی و  
 کیفیت سود را پیش بینی نمایند.مؤلفه های صفات معنوی می توانند 

 
 و روش هامواد 

در پژوهش حاضر به خاطر عدم دسترسی به کل جامعه آماری، از 
روش نمونه گیری به شیوه هدفمند، مبتنی بر حوزه پژوهش اقدام به 
توزیع پرسشنامه بین مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار تهران 

در بورس  شدهرفتهیپذی هاشرکتشرکت از  124 تیدرنهاگردید و 
نمونه آماری این پژوهش  جزء 1397اوراق بهادار تهران در سال 

روش همبستگی و با استفاده از پژوهش  یهاهیفرض .ندقرار گرفت
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل  (SPSS) و نرم افزار  رگرسیون

  قرار گرفتند. 
است که برای سنجش آن  رعاملیمد صفات معنویدر این پژوهش 

 است.  شدهاستفاده( 1394رجایی و همكاران )از پرسشنامه 
ر داین پرسشنامه برای اولین بار توسط خویی نژاد و رجایی و دایی 

برای اندازه گیری صفات معنوی بعد از یك دوره مطالعه  1394سال 
صفت از مجموعه صفات معنوی شامل قناعت  9مقدماتی درباره 

دا صداقت و راستگویی شاکر بودن نوع دوستی تواضع و توکل به خ
فروتنی عفو وبخشش سخاوتمندی صبور بودن ساخته شد. که البته 

گویه بود که با نظر کارشناسان با  120این پرسشنامه در ابتدا دارای 
 گویه کاهش یافت. 72حذف سواالت با همبستگی پایین به 

 72مولفه و  9معنوی با نمره گذاری : نمره گذاری پرسشنامه صفات 
گویه بر اساس طیف لیكرت و به دو صورت سوا الت مستقیم و 

  .معكوس عنوان شده است
از مدل تعدیل  نیز گیری کیفیت سوددر این پژوهش جهت اندازه

 شده جونز استفاده شد.
 
 هاافتهی

 همبستگی و رگرسیونبرای آزمون فرضیه های پژوهش از روش 
استفاده گردید که نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها در ادامه ارائه 

 می شود.
 

 . ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش1جدول

 کیفیت سود صفات معنوی 

 صفات معنوی

 *199. 1 ضریب همبستگی پیرسون

 027.  سطح معناداری

 124 124 تعداد

_________________________________ 
1 Lev 
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یفیت ک و معنویمربوط به همبستگی بین متغیرهای صفات  1جدول 
( سطح معنی داری p-valueاست، با توجه به جدول که ) سود

کمتر  0.05بدست آمده است که این مقدار از  0.027خطا برابر با 
یفیت ک و است،فرضیه وجود همبستگی بین متغیرهای صفات معنوی

و میزان این همبستگی تایید می شود  0.05در سطح معنی داری  سود
 باشد، در نتیجه فرضیه اول تحقیق تایید می شود.می  199. به میزان

 
 

 
 . ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش)ماتریس همبستگی(2جدول 

 قناعت 
 هب توکل

 خدا

 و صداقت
 راستگویی

 شاکر
 بودن

 نوعدوستی
 و تواضع

 فروتنی

 عفو
 وبخشش

 سخاوتمندی

 صبور
 بودن

 وبردباری

 کیفیت
 سود

          1 قناعت

 به توکل
 خدا

.318** 1         

 و صداقت
 راستگویی

.221* .224* 1        

       1 **345. **424. *210. بودن شاکر

      1 143. **357. **252. 098. نوعدوستی

 و تواضع
 فروتنی

.260** .054 .154 .218* -.048 1     

 عفو
 وبخشش

.233** .276** .299** .460** .122 .295** 1    

   1 **320. 045. **455. **273. **421. **265. **298. سخاوتمندی

 بودن صبور
 وبردباری

.167 .151 .225* -.064 .266** .003 .069 .206* 1  

 1 088.- 047. **357. 003.- 057. **438. 080. 130. 097.- ودسکیفیت 

)ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها رانشان می دهد.  2جدول 
درصد معنادار هستند و با  99تمامی این ضرایب در سطح اطمینان 

عالمت )**( مشخص شده اند. در اینجا باید اشاره کرد معموال در 
نتیجه گیری از چنین آزمون هایی که در آن ها رابطه بین دو متغیر 

د، چنانچه ضریب همبستگی بین دو متغیر مورد بررسی قرار می گیر
بدست آید، رابطه بین دو متغیر ضعیف ارزیابی می  25/0کمتر از 

قرار گیرد  25/0 – 6/0شود و جنانچه مقدار این ضریب در دامنه ی 
باشد به  6/0این رابطه متوسط و در صورتی که این رابطه بیش از 

دارد. که با توجه  این معنا است که رابطه قوی بین دو متغیر وجود
به جدول باال تنها دو متغیر شاکر بودن و عفو وبخشش دارای ضریب 

 همبستگی معنادار می باشند.
 در ادامه به بررسی فرضیه دوم پرداخته شده است:

 
 . خالصه مدل3جدول 

 سطح خطای برآورد شده ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین R مدل

1 .543 .295 .240 16.36498 

 

درصد می باشد که حاکی از تعیین 29ضریب تعیین بیانگر  3جدول 
 می باشد. کیفیت سود و درصدی صفات معنوی 29کنندگی 
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 . آنالیز رگرسیون4جدول 

 .سطح معنی داری خطا F مجذور میانه درجه آزادی مجذور تجمعی مدل

1 

 000. 5.309 1421.752 9 12795.771 رگرسیون

   267.813 114 30530.644 باقیمانده ها

Total 43326.416 123    

درباره آنالیز واریانس رگرسیون است که با توجه به  4جدول 

بدست آمده در جدول،رگرسیون معنی دار  سطح معنی داری خطا

است، در نتیجه فرضیه دوم تحقیق تایید می شود، یعنی مؤلفه های 

صفات معنوی می توانند کیفیت سود را پیش بینی نمایند.

 
 . تعیین ضرایب5جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد

T 
سطح معنی 
 Beta انحراف استاندارد B داری خطا

1 

 073. 1.808  21.245 38.405 ضریب ثابت

 058. 1.912- 170.- 326. 623.- قناعت

 676. 419.- 039.- 377. 158.- توکل به خدا

 498. 680.- 064.- 437. 297.- صداقت و راستگویی

 000. 4.191 417. 442. 1.852 شاکر بودن

 577. 560. 052. 518. 290. نوعدوستی

 174. 1.367- 117.- 468. 639.- فروتنی تواضع و

 002. 3.101 292. 341. 1.058 عفو وبخشش

 387. 868.- 085.- 456. 396.- سخاوتمندی

 742. 331.- 028.- 476. 157.- صبور بودن وبردباری

تنها دو متغیر شاکر بودن و عفو وبخشش دارای -5با توجه به جدول 
و در مورد سایر متغیرها سطح ضریب همبستگی معنادار می باشند 

 . است.05معناداری بیشتر از 
 یریگجهینتبحث و 

هدف این پژوهش بررسی رابطه صفات معنوی با کیفیت سود بود 
که رابطه بین این صفات معنوی با کیفیت سود مورد آزمون قرار 

ریب ض سودگرفت با توجه به نتایج بین صفات معنوی و کیفیت 
از نظر  ≥027/0pبدست آمد که در سطح  (0.199)همبستگی

 آماری معنادار بود.
پس از بررسی تحقیقات دیگران در این زمینه از جمله تحقیقاتی که  

توسط پارگامنت و ماهونی انجام شده مهم ترین عامل در شادکامی 
روانشناختی را انتخاب داوطلبانه دین ومعنویت دانسته و نقش 

همچنین  .ائز اهمیت دانسته اندمذهب و معنویت در زندگی را ح
نشان داد که مذهب نقش و تأثیر مثبتی در نحوه  رگامنتتحقیق پا

کنار آمدن )مقابله( و روبرو شدن با مشكالت روانی دارد. در تحقیق 
فابریكاتور نشان داده شد که معنویت بر رضایت از زندگی تأثیر می 
 گذارد وبهتر و آسانتر افراد می توانند عوامل تنش زا را کنترل کنند.

ان مطالعات دیگران با نتایج این تحقیق نش پس بطور کلی مقایسه نتایج
ور که بط ،دهنده این است که یك همسویی بین این نتایج وجود دارد

کلی معنویت می تواند روی کیفیت زندگی افراد اعم از سالمت  
 روان و سالمت جسمی  افراد تأثیر  مثبت داشته باشد.

 نمرهدر این تحقیق عالوه بر بررسی صفات معنوی به عنوان یك 
مؤلفه های دیگری از مجموعه صفات معنوی  سودکُلی بر کیفیت 

 سخاوتمندی، مثل قناعت،توکل به خدا ،بخشش،تواضع و فروتنی،

شاکر بودن،صبور بودن هم مورد  صداقت وراستگویی، نوعدوستی،
ابی هم مورد ارزی سودبررسی قرار گرفت و رابطه هرکدام با کیفیت 

ن داد که دو مؤلفه بخشش و قرار گرفت .نتایج تحقیق نشا
ن این دو داشته اند  و بی سودشكرگذاری بیشترین تأثیر روی کیفیت 

 یك همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. سودمؤلفه با کیفیت 
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