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Extended Abstract
1. Introduction1. Introduction
Religiosity and religious beliefs can influence all aspects of human life, including 
the managers' behavior in terms of how to fulfill their responsibilities and their 
decisions in this regard, which, in turn, affect the quality of corporate earnings. 
Therefore, this study sought to investigate the relationship between the managers' 
religiosity and the quality of the firm's profits, taking the modifying role of the 
coronavirus outbreak into account.
In addition to the financial sector, the problem of ethics recession has also affected 
the whole world. Involving monetary earnings and personal profits, the financial 
sector is a highly sensitive field where its scandals become much more highlighted. 
Thus, if the managers and accountants are not committed to ethics, they may 
undertake to manipulate financial statements to avoid management risks and make 
the conditions look more favorable. Meanwhile, a high level of religiosity can affect 
managers and their organizations. Therefore, as managers' decisions and their 
choice of accounting practices may influence the quality of corporate earnings, the 
managers' religiosity is expected to affect the quality of corporate profits.
2. Theoretical Principles2. Theoretical Principles
Considered by the managers as a key criterion in attracting the attention of investors 
and analysts, accounting profit is used as a basis for measuring management 
efficiency. On the other hand, as a major source of information, profit is a tool 
for predicting future profits and cash flows, whose quality has different aspects. 
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reasons behind the gap between citizens in terms 
of using digital services and to reduce the existing 
digital inequalities. The model comprises three 
components, including accessibility, motivation, 
and digital capital. The motivation component 
includes variables such as lack of interest in the 
Internet, scarcity of appropriate and attractive 
content, and partial understanding of the benefits 
of the Internet. The accessibility component 
comprises seven dimensions, including the 
costs of the Internet, physical access, time limit, 
technophobia, lack of formal and informal 
learning, and inability. Finally, digital capital 
consists of five elements, including quintuple 
capitals (economic, personal, cultural, political, 
and social), digital literature, literacy, confidence 
in one's ability, and proficiency in a foreign 
language.
Integrated Model: Another model proposed in the 
United States to study the digital divide, using 
digital inequality to achieve e-learning. The 
framework of the model which includes items such 
as access, resources, power, electronic acceptance, 
and electronic inclusion can be used to analyze 
the effects, behavioral elements, and impact of the 
digital divide. Comparison of the models proposed 
for the digital divide shows that in general, Van 
Dijk's model is more comprehensive and complete 
than the other ones.
3. Designing a Model for Traditional Businesses3. Designing a Model for Traditional Businesses
Today, traditional businesses are being threatened 
by the digital divide. In other words, online 
businesses and retailers have turned into serious 
competitors for traditional and physical stores 
and businesses. Thus, providing an online sales 
platform and online advertising alongside the 
physical space can help traditional businesses 
improve their sales. However, most businesses 
cannot do this as they suffer from the digital 
divide. On the other hand, considering various 
users in Iran and the presence of businessmen 
with different social statuses and education levels, 
it is necessary to study the digital divide in Iran's 
context. In this regard, some researchers have 
mainly referred to gender, age, ethnicity, income, 
and education as effective variables involved in 
the digital divide. Therefore, as the survival of 

different businesses depends on access to ICTs, 
studying the digital divide seems necessary today. 
Considering the significance of social networks, 
the high number of such networks' users, and 
the expansion of Internet businesses in those 
platforms in Iran, it is necessary to introduce 
networking skills as one of the digital skills, as 
lacking the required skills in using such networks 
is one of the important factors that contribute to 
the digital divide now. Networking skills refer 
to the user's familiarity with and ability to use 
social networks. Therefore, in addition to the two 
skills introduced by Van Dijk, network skills were 
also added to the model proposed in this study to 
examine the skill gap more accurately.
4. Conclusion4. Conclusion
In recent years, a number of models have been 
proposed by different scholars to identify and 
study the digital divide. Moreover, most of the 
studies conducted in this regard have focused on 
four levels of Internet motivation, material access, 
skill gap, and the diversity in using the Internet 
and information technology. On the other hand, 
the models for Digital divide analysis have often 
been investigated in scientific communities such 
as Universities, schools, or specific groups that 
are dealing more with ICTs. Therefore, businesses 
and economic groups have mostly been neglected 
in this regard. 
As e-businesses have become serious competitors 
for traditional shops and businesses, examining 
the traditional businesses' digital divide and 
overcoming its barriers can help improve 
traditional markets' business systems and get 
them out of the crisis. On the other hand, people's 
economic capital or assets, including income can 
also affect the digital divide. Moreover, due to the 
individuals' desire to use electronic platforms 
or the collective use of such platforms, social 
capital is also effective in the digital divide. 
Furthermore, cultural capital examines the 
dominant atmosphere of the market environment 
and its impact on the digital divide.
Keywords:Keywords: Digital Divide, Internet Attitude, 
Material Access, Internet Skill Access, Diversity 
of Usage
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ع ویروس کرونا بر رابطه میان  نقش تعدیل کننده شیو
دین داری مدیران و کیفیت سود

ر وح اهلل رحمانی 1
 مربی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران-1

چکیده
دیــن داری و باورهــای دینــی می توانــد بــر همــه شــئون زندگــی انســان ها تاثیرگــذار باشــد. یکــی 
بــرای  آن هــا  از باورهــای دینــی اســت، رفتــار مدیــران و تصمیم گیــری  کــه متأثــر  از موضوعاتــی 
چگونگــی انجــام دادن مسئولیت هایشــان می باشــد. نــوع عملکــرد مدیــران می توانــد بــر روی 
کیفیــت ســود تاثیرگــذار باشــد. لــذا تحقیــق حاضــر بــه دنبــال بررســی رابطــه میــان دیــن داری 
ــا هســت. از  ــا نقــش تعدیل کنندگــی شــیوع ویــروس کرون مدیــران و کیفیــت ســود شــرکت ها ب
نظــر هــدف؛ تحقیــق کاربــردی بــوده و از نظــر نــوع جمــع آوری داده هــا در تحقیق هــای توصیفــی و 
همبســتگی قــرار می گیــرد. از طریــق نمونه گیــری حذفــی تعداد 173 شــرکت انتخاب و پرسشــنامه 
ــد. در نهایــت 13۴ پرسشــنامه تکمیل شــده جمــع آوری شــد و  ــرای مدیــران آن هــا ارســال گردی ب
اطالعــات ایــن شــرکت ها بــه دســت آمــد. آزمــون فرضیه هــا بــا رگرســیون چنــد متغیــره و بــه کمــک 
ــران  ــن داری مدی ــطح دی ــان س ــه می ــان داد ک ــق نش ــج تحقی ــد. نتای ــام گردی ــوز انج ــزار ای.وی نرم اف
و کیفیــت ســود شــرکت ها رابطــه معنــی دار و مثبتــی وجــود دارد. همچنیــن نتیجــه فرضیــه دوم 
نشــان دهنده آن اســت کــه شــیوع ویــروس کرونــا می توانــد بــر رابطــه میــان دیــن داری مدیــران 
و کیفیــت ســود تأثیــر معنــادار و مثبتــی داشــته باشــد و در واقــع ایــن رابطــه را محکم تــر نمایــد.
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1- مقدمه
و  جدیــد  قــرن  ابتــدای  در  کــه  بحران هایــی  و  رســوایی ها 
افتــاد،  اتفــاق  ورلــدکام  و  انــرون  ماننــد  شــرکت هایی  در 
در  اخالقــی  ارزش هــای  و  فرهنگــی  مباحــث  تــا  گردیــد  باعــث 
ــابداران  ــرد. حس ــرار گی ــه ق ــورد توج  م

ً
ــددا ــزرگ مج ــرکت های ب ش

Sri- )بابــت ایــن اتفاقــات بــا انتقــادات فراوانــی روبــرو شــدند 
اخالقــی  رکــود   .(dharan, 2002, 14 Dickes, & Caines
 بخــش مالــی را تحــت تأثیــر قــرار 

ً
موضوعــی نیســت کــه صرفــا

دهــد، ایــن معضــل کل دنیــا را درگیــر نمــوده اســت. در حــوزه 
مالــی از آنجاکــه بحــث پــول مطــرح می گــردد و منافــع شــخصی 
حساســیت  بــه  توجــه  بــا  چنیــن  هــم   و  اســت  دخیــل  آن  در 
بیشــتر  می افتــد،  اتفــاق  حــوزه  ایــن  در  کــه  رســوایی هایی  آن، 
مــورد توجــه قــرار می گیــرد. بــه دلیــل محکــم نبــودن ســاختار 
خانواده هــا، توجــه بیــش  از حــد بــه مســائل مــادی، کم اهمیــت 
بــودن آموزش هــا، پوچ گرایــی و از همــه مهم تــر کاهــش جایــگاه 
مشــکالت  تــا  شــده  باعــث  آن  شــدن  بــی ارزش  و  معنویــت 
زیــادی در حوزه هــای مختلــف و از جملــه حوزه هــای کســب وکار 
و اقتصــادی اتفــاق بیفتــد. مشــکل اقتصــادی بــرای انســان ها و 
زیاده خواهــی آن هــا شــرایطی را ایجــاد نمــوده کــه باعــث شــده تــا 
ــرات آن  ــود اث ــث می ش ــه باع ــد ک ــاق بیفت ــی اتف ــدی اخالق بیتعه
ــابداران  ــران و حس ــد. مدی ــدا کن ــود پی ــتر نم ــی بیش ــوزه مال در ح
ــی  ــرای رهای ــند، ب ــد نباش ــی متعه ــول اخالق ــه اص ــه ب در صورتی ک
از تهدیــدات مدیریــت و بهتــر جلــوه دادن شــرایط شــرکت اقــدام 
رســوایی ها  می نماینــد.  مالــی  صورت هــای  دســت کاری  بــه 
ســقوط های پی درپــی شــرکت ها موجــی از انتقــادات را بــا توجــه 
ــی  ــاختارهای نظارت ــمی و س ــای رس ــی نهاده ــش و اثربخش ــه نق ب
 Tonoyan, Strohmeyer, Habib, &(بــه وجــود آورده اســت

.(Perlitz, 2010, 820
ایــن اتفاقــات باعــث گردیــد تــا تحقیقــات دانشــگاهی بــه 

ســمت کشــف نقــش نهادهــای غیررســمی، به ویــژه دیــن داری، 
در تأثیــر بــر رفتــار مدیریــت و کیفیــت گزارشــگری مالــی معطــوف 
Callen, Morel, & Richardson, 2011,117., Kanaga- )گردد 
تحقیقــات  نتایــج   .(retnam, Lobo, & Wang, 2015,285
نشــان داده کــه ســطح بــاالی دیــن داری می توانــد بــر مدیــران 
Abdel- باشــد  اثرگــذار  آن هــا  کنتــرل  تحــت  ســازمان های  )و 
 salam, Duygun, Matallín-Síez, & Tortosa-Ausina,

(2017, 374
ــه  ــرم را ب ــاه و ش ــاس گن ــی احس ــای مذهب ــه هنجاره ــا ک از آنج
افــراد تبدیــل می کنــد،  احســاس مســئولیت پذیری در میــان 
ســوق  اخالقــی  تصمیم گیری هــای  ســمت  بــه  را  مدیــران 
می دهــد. هرچنــد ممکــن اســت هنجارهــای اجتماعــی مذهبــی 
Gallego, Al- کنــد  عمــل  مشــابه  روش  یــک  بــا  همه جــا  )در 
 varez, Rodríguez, Domínguez, & Martín Vallejo,
577 ,2020)، امــا میــزان تأثیــر آن هــا در شــکل گیری تصمیمــات 
اقتصــادی بیــن کشــورها و مناطــق مختلف متفاوت اســت. این 
تفــاوت بــه دلیــل ســطوح مختلــف پایبنــدی بــه موازیــن مذهبــی 
Haliki- اســت  مختلــف  جغرافیایــی  مناطــق  و  کشــورها  )در 
opoulou, & Vasilopoulou, 2016) از آنجــا کــه تصمیم هــای 
مدیــران و انتخــاب رویه هــای حســابداری توســط آنــان می توانــد 
بــر کیفیــت ســود شــرکت ها تاثیرگــذار باشــد، انتظــار مــی رود 
کــه دیــن داری مدیــران بــر کیفیــت ســود شــرکت ها تأثیرگــذار 

ــد. باش
در ایــن تحقیــق در پــی آن هســتیم تــا رابطــه میــان دیــن داری 
در  تحقیــق  ایــن  در  ازایــن رو  کنیــم.  بررســی  را  ســود  کیفیــت  و 
اینکــه  اول  ســؤال  هســتیم.  ســؤال  دو  بــه  دادن  پاســخ  پــی 
بــر  آن هــا می توانــد  آیــا دیــن داری مدیــران و ســطح دیــن داری 
کیفیــت ســود شــرکت ها تاثیرگــذار باشــد؟ و ســؤال دوم اینکــه 
آیــا شــیوع ویــروس کرونــا بــر رابطــه میــان دیــن داری مدیــران 
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اســت؟ تأثیرگــذار  شــرکت ها  ســود  کیفیــت 

2. مبانی نظری
از  ســود حســابداری افشــاء شــده در صورت هــای مالــی یکــی 
از  می باشــد.  اســتفاده کنندگان  ازنظــر  اطالعــات  پرکاربردتریــن 
ســود حســابداری بــه  مثابــه مبنایــی بــرای اندازه گیــری کارایــی 
اســت  ابــزاری  ســود   همچنیــن  می شــود.  اســتفاده  مدیریــت 
کــه بــه کمــک آن می تــوان ســودها و جریان هــای نقــدی آینــده 
را  پیش بینــی کــرد. از ســود حســابداری می تــوان بــرای تعییــن 
ــاوت  ــی و قض ــرای ارزیاب ــزاری ب ــوان اب ــه  عن ــن ب ــات و  همچنی مالی
ــرد.  ــد، اســتفاده ک ــص یابن ــه تخصی ــع چگون ــه مناب ــورد اینک در م
بــه  عنــوان یــک منبــع اصلــی اطالعــات  کــه ســود  ایــن فــرض 
شــناخته ی شــود توســط تحقیقــات تجربــی تائیــد شــده اســت؛ 
ســرمایه گذاران  کــه  می دهــد  نشــان  تحقیقــات  ایــن  نتایــج 
آن  کــه بــه ســایر معیارهــای ارزیابــی عملکــرد توجــه  بیشــتر از 
را مدنظــر قــرار می دهنــد. همچنیــن  کننــد، ســود حســابداری 
از  حســابداری  ســود   کــه  می دهــد  نشــان  تحقیقــات  نتایــج 
دیــدگاه مدیــران به عنــوان یــک معیــار اصلــی کــه ســرمایه گذاران 
ــود  ــه می ش ــر گرفت ــد، در نظ ــه می کنن ــه آن توج ــران ب ــل گ و تحلی
معیارهــای  از  یکــی  ســود   .(Cohen, & Zarowi, 2010, 14(
محاســبه  کــه  آنجــا  از  ولــی  می باشــد  عملکــرد  ارزیابــی  اصلــی 
مختلــف  رویه هــای  از  اســتفاده  تأثیــر  تحــت  آن  رقــم  و  ســود 
نکتــه  ایــن  بــه  بایــد  تحلیل هــا  در  لــذا  هســت،  حســابداری 
 رقــم ســود نمی توانــد عملکــرد شــرکت را 

ً
توجــه کــرد کــه صرفــا

ــود  ــان س ــاوت می ــود تف ــل وج ــه دلی ــد. ب ــان ده ــتی نش ــه  درس ب
حســابداری کــه در صورت هــای مالــی افشــا شــده و ســود واقعــی 
واحدهــای تجــاری، اســتفاده از رقــم ســود بــدون در نظــر گرفتــن 
ایــن واقعیــت ممکــن اســت باعــث شــود تــا ارزیابــی عملکــرد و 
تحلیل هــا و پیش بینی هــا بــه بیراهــه بــرود. حــال ســؤالی کــه بــه 
ــوان از  ــور می ت ــرایط چط ــن ش ــا ای ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای ــود می آی وج
رقــم ســود در ارزیابــی عملکــرد و همچنیــن در پیش بینــی آینــده 

اســتفاده کــرد؟
ــم بــا رســوایی های مالــی بســیار بــزرگ شــروع  قــرن بیســت و یک
شــد. ایــن رســوایی های مالــی باعــث شــده تــا اســتفاده کنندگان 
ــه  ــد ب ــند و نتوانن ــران باش ــی نگ ــگری مال ــت گزارش ــت کیفی از باب
 صــورت کامــل بــه گزارش هــا و اطالعــات مالــی اطمینــان نماینــد. 
آمــدن ایــن نگرانــی  و عــدم اطمینان هــا ایــن  علــت بــه وجــود 

تکنیک هــای  از  اســتفاده  در  شــرکت ها  مدیــران  کــه  اســت 
حســابداری اختیــار عمــل دارنــد و همیــن اختیــار عمــل بــه آن هــا 
ایــن توانایــی را می دهــد تــا بتواننــد در گزارش هــای مالــی و بــه  
ویــژه در ســود حســابداری دســت کاری کــرده و آن هــا را تغییــر 
ســود  کــه  می آیــد  پیــش  ســؤال  ایــن  شــرایط  ایــن  در  دهنــد. 
گــزارش  شــده حاصــل عملکــرد واقعــی شــرکت اســت یــا خیــر 
)بولــو و حســنی، 1395: 36). یکــی از راه کارهایــی کــه محققیــن 
اســتفاده کنندگان  و  می کننــد  معرفــی  چالــش  ایــن  بــرای 
مفهــوم  از  اســتفاده  می برنــد  بهــره  آن  از  نیــز  تحلیل گــران  و 
بــا  اســت.  حســابداری  ســود  رقــم  بــه  جــای  ســود«  »کیفیــت 
بــه   ســود  رقــم  بــودن  زیــاد  یــا  کــم  دیگــر  مفهــوم،  ایــن  وجــود 
یــا خــوب یــک واحــد  تنهایــی نمی توانــد نشــان گر شــرایط بــد 
مفاهیمــی  از  تحلیل گــران  و  اســتفاده کنندگان  باشــد.  تجــاری 
چــون کیفیــت بــاال و کیفیــت پاییــن ســود بــه  جــای رقــم زیــاد 
از  ســود  کیفیــت  مفهــوم  می کننــد.  اســتفاده  ســود  کــم  یــا 
بــزرگ در شــرکت هایی همچــون  کــه بحران هــای مالــی  زمانــی 
میــان  در  پیــش  از  بیشــتر  افتــاد،  اتفــاق  ووردکام  و  انــرون 
گرفــت.  اســتفاده کنندگان و تحلیل گــران مورداســتفاده قــرار 
و  ســرمایه گذاران  اعتمــاد  رســوایی ها  ایــن  پــی  در  کــه  چــرا 
اعتباردهنــدگان بــه گزارش هــای مالــی کاهــش یافــت و آن هــا 
رقــم  بــه   

ً
صرفــا تصمیم گیری هایشــان  و  تحلیل هــا  در  دیگــر 

ســود منــدرج در صورت هــای مالــی اکتفــا نمی کننــد و به جــای 
می برنــد. بهــره  ســود  کیفیــت  مفهــوم  از  آن 

کیفیــت ســود، جنبه هــای متفاوتــی دارد. تعاریــف مختلفــی 
اندازه گیــری  بــرای  متفاوتــی  معیارهــای  و  ارائــه  شــده  آن  بــرای 
بــرای  اصلــی  ویژگــی  دو  مختلــف  تحقیقــات  دارد.  وجــود  آن 
تعریــف مفهــوم کیفیــت ســود بیان شــده اســت. یکــی از آن هــا، 
بــا ســود اقتصــادی  ارتبــاط  ســودمندی در تصمیــم و دیگــری 
اســت. در واقــع، کیفیــت ســود بــاال یعنــی اطالعــات ســود در 
همچنیــن  و  بــوده  مفیــد  اســتفاده کنندگان  تصمیم گیــری 
 Barth,( ســود حســابداری بــه ســود اقتصــادی نزدیک تــر اســت
روی  بــر  زیــادی  عوامــل   .(Beaver, & landsman, 2001,73
کیفیــت ســود شــرکت ها تأثیــر می گذارنــد. تحقیقــات متعــددی 
در خصــوص بررســی عوامــل تاثیرگــذار بــر کیفیــت ســود انجــام 
 شــده و نتایــج نشــان دهنده طیــف گســترده ای از عوامــل درون 
و برون ســازمانی هســتند کــه مؤثــر بــر کیفیــت ســود شــرکت ها 
ویژگی هــای  خصــوص  در  اخیــر  ســال های  در  می باشــند. 

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران 2۴
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تحقیقــات  ســود  کیفیــت  بــر  آن  تأثیــر  و  مدیــران  مختلــف 
مدیــران  ویژگی هــای  از  یکــی  اســت.  انجام شــده  گســترده ای 
کیفیــت  بــر  آن  بــر تصمیمــات مدیــران و به تبــع  کــه می توانــد 
ــه ای  ــن کلم ــت. دی ــران اس ــن داری مدی ــد، دی ــذار باش ــود اثرگ س
عربــی اســت کــه از نظــر لغــوی بــه معنــای جــزا و پــاداش هســت. 
تعریفــی کــه از دیــن ارائــه می گــردد بــه ایــن صــورت اســت کــه 
دیــن، اعتقــاد بــه خداونــد و مجموعــه قوانینــی اســت کــه از طرف 
خداونــد بــرای انســان ها آورده شــده اســت. همچنیــن دیــن را 
ــد  ــه می توان ــرد ک ــف ک ــریعت تعری ــن و ش ــت و آیی ــوان اطاع می ت
انســان ها را بــه  درســتی رهنمــون نمایــد )منظــری توکلــی و عراقــی 
،1389: 26). دیــن داری در نــگاه کلــی بــه دو بخــش عینــی و  پــور
ذهنــی تقســیم می گــردد. بخــش عینــی آن در واقــع اشــاره بــه 
اعمــال و رفتــاری دارد کــه توجــه مــا را بــه ســمت خداونــد متعــال 
ــا  ــاد ی ــان دهنده اعتق ــز نش ــی نی ــش ذهن ــد. بخ ــون می کن رهنم
شــناخت از مــواردی اســت کــه یــک ســازمان دینــی آن را بیــان 
ــل و  ــان دهنده می ــن نش ــش همچنی ــن بخ ــد و ای ــد می کن و تائی
ــن داری  ــد. دی ــدات می باش ــات و تایی ــن توصیف ــه ای ــاس ب احس
اســالمی بــه  عنــوان میــزان التــزام و بــاور عینــی و ذهنــی افــراد بــه 
ــه ای از  ــوان مجموع ــه  عن ــوان آن را ب ــه می ت ــت ک ــالم اس ــن اس دی
اعتقــادات، احساســات و اعمالــی کــه مرتبــط بــا خداونــد اســت و 
در رابطــه بــا خداونــد شــکل و ســازمان گرفتــه اســت، تعریــف کرد 

)طالبــان، 1384: 536).
یکــی  ایــران  جامعــه  ازجملــه  و  جوامــع  اکثــر  در  دیــن داری 
پدیده هــای  بررســی  هســت.  اجتماعــی  مهــم  ویژگی هــای  از 
اجتماعــی بــدون در نظــر گرفتــن دیــن داری کاری بیهــوده اســت. 
همــواره  نیــز  ایــران  جامعــۀ  در  دیــن  جوامــع،  ســایر  همچــون 
همــواره  ایــران  اســت.  بــوده  برخــوردار  ویــژه ای  جایگاهــی  از 
جامعــه ای بــوده کــه دیــن در آن جایــگاه خــاص و ویــژه ای داشــته 
و دیــن در ایــران به صــورت فراگیــر همــه جوانــب زندگــی ایرانیــان 
ــهود  ــاًل مش ــورت کام ــه  ص ــوع ب ــن موض ــرده و ای ــر از خودک را متأث
ــه  ــر گون ــه ه ــت ک ــوان گف ــود. می ت ــده می ش ــی دی ــه ایران در جامع
بــا هــر زمینــه ای در  کــه در حــوزه جامعه شــناختی و  مطالعاتــی 
ــن و  ــن، ناممک ــن دی ــر گرفت ــدون در نظ ــود، ب ــام می ش ــران انج ای

بیهــوده اســت )فرجــی و حمیــدی، 1387).
جامعــه  ازنظــر  گســترده ای  به طــور  اجتماعــی  هنجارهــای 
اجتماعــی   نظــم  توضیــح  بــرای  مکانیزمــی  به عنــوان  شناســان 
می گیــرد.  قــرار  مورداســتفاده  اجتماعــی  رفتارهــای  برخــی  و 

هنجارهــا می توانــد آنچــه افــراد یــا ســازمان ها انجــام می دهنــد یــا 
ــا هســتند  ــن هنجاره ــد. ای ــریح کن ــد را تش ــام دهن ــد انج ــه بای آنچ
کــه به طورکلــی شــناخت ها، رفتارهــا، اعمــال و عواطــف بازیگــران 
 Eriksson, 2015,( ــد ــه می کنن ــاع را دیکت ــه اجتم ــف عرص مختل
و  پرکینــز  توســط  ابتــدا  در  اجتماعــی  هنجارهــای  نظریــه   .(59
برکوئیتــز )1986: 968) معرفــی شــد. ایــن نظریــه چارچوبــی مفیــد 
تنبیــه  سیســتم های  بــر  مبتنــی  رفتــاری  الگوهــای  درک  بــرای 
هنجارهــای  بــارز  نمونــه  دیــن داری  می کنــد.  فراهــم  پــاداش  و 
اجتماعــی اســت و بــه میــزان پایبنــدی بــه اعتقــادات مذهبــی، 
رمزهــا، ارزش هــا و شــیوه ها اشــاره دارد. اگــر چــه رفتــار اخالقــی 
امــا  نیســت،  مذهــب  بــه  پایبنــدی  بــه  منتســب   

ً
منحصــرا

نشــان دهنده  اجتماعــی  علــوم  در  اخیــر  پژوهشــی  شــواهد 
 .(Vitell, 2009, 164( یــک ارتبــاط مثبــت بیــن ایــن دو اســت
دیــن ســازوکاری را فراهــم می کنــد کــه از طریــق آن هنجارهــای 
اجتماعــی، ماننــد: صداقــت و ریســک گریزی، بــرای تأثیرگــذاری 
 Dyreng, Mayew, & Williams,( می یابــد  ارتقــا  رفتارهــا  بــر 

(2012, 856
توســط  اعتقــادات  و  مشــترک  اصــول  مجموعــه  ابــالغ  بــا 
و  اقدامــات  از  مجموعــه ای  را  دیــن  می تــوان   ، تأثیرگــذار ادیــان 
 Melí, &( دانســت  خــوب  اخالقــی  رفتــار  بــرای  فضیلت هــا 
هنجارهــای  ترتیــب،  همیــن  بــه   .(Fontrodona, 2017, 674
بــرای  شــرکت  تصمیم گیری هــای  همچنیــن  و  افــراد  بــا  دینــی 
ترویــج انجــام اقدامــات اخالقــی جهــت جلوگیــری از دســت کاری 
 McGuire, Omer, &( هســت  تعامــل  در  ســود  مدیریــت  و 

.(Sharp, 2012, 664
تــوان  و  حســابداری  روش هــای  از  برخــی  بــودن  اختیــاری 
بــاز  همچنیــن  و  روش هــا  ایــن  میــان  انتخــاب  بــرای  مدیــران 
بــودن دســت آن هــا در نحــوه اجــرای اســتانداردهای حســابداری 
اختیــار  ایــن  طریــق  از  مدیــران  بتواننــد  تــا   می گــردد  باعــث 
کــه  آنجــا  از  دیگــر  طــرف  از  دهنــد.  تغییــر  را  ســود  عمل هــا، 
گاهــی بیشــتری دارنــد ایــن انتظــار  مدیــران از وضعیــت شــرکت آ
وجــود دارد کــه بتواننــد بــه بهتریــن شــکل ممکــن اطالعــات 
مرتبــط بــا وضعیــت شــرکت را تهیــه و ارائــه کننــد تــا از ایــن طریــق 
شــرایط شــرکت را بــه  درســتی نمایــش دهنــد. بنابرایــن مدیــران 
 
ً
بــه دنبــال ابقــاء در شــرکت و دریافــت پــاداش بــوده، و عمــدا
 ســود شــرکت را دســت کاری می کننــد تــا وضعیــت 

ً
یــا ســهوا

شــرکت را بهتــر نمایــش دهنــد. در ایــن شــرایط ســود واقعــی 
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ــل  ــه دلی ــه ب ــرا ک ــت چ ــاوت اس ــده متف ــه گزارش ش ــودی ک ــا س ب
افتــاده  اتفــاق  ســود  مدیریــت  داده،  انجــام  مدیــر  کــه  اعمالــی 
از   .(18  :1390 کنگرلویــی،  جبــارزاده  و  بایزیــدی،  )نمــازی،  اســت 
دیــدگاه بعضــی از حســابدارن مدیریــت ســود عملــی مشــروع و 
درســت اســت )Parfet, 2000, 486) امــا برخــی از حســابداران 

.(Elias, 2004, 78( می شناســند   نامشــروع  را  آن 
در  حیاتــی  و  مهــم  عامــل  یــک  همــواره  از  یکــی  ســود 
و  هســت  ذینفعــان  مابقــی  و  ســرمایه گذاران  تصمیم گیــری 
کاربــرد  بیشــتر  مالــی  صورت هــای  در  موجــود  اقــالم  ســایر  از 
اتفــاق  اســت  ممکــن  ســود  در  کــه  تغییراتــی  ازایــن رو،  دارد. 
حائــز  بســیار  تصمیم گیرنــدگان  تصمیم گیــری  بــرای  بیفتــد 
لــذا اختیــار عمــل مدیــران در انتخــاب  بــود.  اهمیــت خواهــد 
رویه هــای حســابداری باعــث ایجــاد تغییــرات در میــزان ســود 
و همچنیــن در کیفیــت ســود گزارش شــده، می گــردد. از ایــن  
رو ویژگی هــای شــخصیتی، اخالقــی و بــه  طــور ویــژه؛ دیــن داری 
شــرکت ها  ســود  کیفیــت  بــر  می توانــد  کارکنــان  و  مدیــران 
مؤثــر باشــد. نتایــج برخــی تحقیقــات نشــان می دهــد افــرادی 
بــه دســت کاری اطالعــات حســابداری  کمتــر  کــه مذهبی ترنــد 
Conroy, & Emerson, 2004, 36 & Lon- )اقــدام می کننــد 
genecker, McKinney, & Moore, 2004, 379)؛ بنابرایــن، 
می تــوان گفــت کــه شــرکت های مســتقر در کشــورها و مناطــق 
قــرار  ناپایــدار  مالــی  عملکــرد  خطــر  معــرض  در  کمتــر  مذهبــی 
در  بی نظمــی  احتمــال  و   (Hilary, & Hui, 2000( می گیرنــد 
 McGuire & et al, 2012,( گزارشــگری مالــی آن هــا کمتــر اســت
671). شــرکت های بــزرگ در کشــورهایی کــه میــزان دیــن داری 
در آن هــا باالتــر اســت تحــت تأثیــر هنجارهــای مذهبــی غالــب 
هســتند و ایــن هنجارهــای مذهبــی بــر تصمیمــات شــرکت ها 
 Chircop, Johan, & Tarsalewska, 2020,( تأثیرگــذار اســت
Adhikari, & Agrawal, 2016, 375 & 73). بــه  عنــوان  مثــال در 
شــرکت های آمریکایــی، آن هــا کــه در مناطــق بســیار مذهبــی 
مســتقر هســتند بــا نوســانات کمتــری در بــازده ســهام، بــازده 
 Blau,( هســتند  روبــرو  ســهام  قیمــت  نوســانات  و  دارایی هــا 

.(2017, 470 & Hilary, & Hui, 2000
 (65  :2018( عبدالســالم  و  ددولیــس  لونتیــس، 
بــه  می تــوان  آن هــا  طریــق  از  کــه  دادنــد  ارائــه  را  مکانیزم هایــی 
مــورد  در  شــرکت ها  رفتــار  و  مذهبــی  موقعیــت  میــان  رابطــه 
انتظــارات و هنجارهــا پــی بــرد. اولیــن مکانیســم مرتبــط بــا میــزان 

ــم می تــوان  و شــدت دیــن داری اســت. مطابــق بــا ایــن مکانیس
گفــت کــه وجــود افــراد بــا ســطح دیــن داری بــاال کــه جــزء کارکنــان 
باعــث  می باشــند،  تجــاری  واحدهــای  یــک  مختلــف  رده هــای 
خواهــد شــد تــا تصمیمــات و اقدامــات واحدهــای تجــاری نیــز 
تحــت تأثیــر دیــن داری کارکنــان خــود قــرار گیرنــد. ایــن موضــوع 
تصمیمــات  و  تبدیل شــده  شــرکت ها  ویژگی هــای  از  یکــی  بــه 
جامعــه  غالــب  اجتماعــی  هنجارهــای  بــا  مطابــق  را  آن هــا 
محلــی منعکــس می کنــد )Hilary, & Hui, 2000). دومیــن 
ســازوکار این گونــه اســت کــه کارکنانــی کــه دیــن دار هســتند 
در زمــان اقدامــات نادرســت و غیراخالقــی کــه در شــرکت انجــام 
ــد.  ــان می دهن ــش نش ــوع واکن ــن موض ــه ای ــبت ب ــود، نس می ش
در ایــن شــرایط شــرکت ها از انجــام چنیــن اقدامــات غیرمجــاز 
در  نیســتند  حاضــر  چراکــه  می کننــد،  اجتنــاب  غیراخالقــی  و 
ــه  ــن مواجه ــد. ای ــرار گیرن ــود ق ــن دار خ ــان دی ــد کارکن ــرض دی مع
 .(Javers,2011( باشــد  پرهزینــه  شــرکت ها  بــرای  می توانــد 
مناطــق  در  اســت.  مــکان  اثــر  بــه  مربــوط  نهایــی  مکانیســم 
اســت،  باالتــر  آن هــا  در  دیــن داری  ســطح  کــه  جغرافیایــی 
، اعمــال و  ســطح دیــن داری جامعــه محلــی می توانــد بــر رفتــار
تصمیمــات مدیــران واحدهــای تجــاری کــه حتــی ممکــن اســت 
هیچ گونــه گرایــش مذهبــی نداشــته باشــند، تأثیرگــذار باشــد 
تأثیــر  ایــن   .(Dyreng, Mayew, & Williams, 2012, 860(
رفتارهــای  کــه  کســانی  بــا  افــراد  اجتماعــی  تعامــالت  طریــق  از 
منطقــه  تأییــد  مــورد  مذهبــی  هنجارهــای  بــا  منطبــق  داخــل 
ــی  ــای اجتماع ــری از تحریم ه ــرای جلوگی ــد ب ــی خوددارن جغرافیای
 Callen, & Fang,( می گیــرد  صــورت  منفــی  واکنش هــای  و 
McGuire & et al, 2012, 646 & 178 ,2015). تحقیقــات اخیــر 
می دهنــد  نشــان   (Gallego‐Alvarez & et al, 2020, 577(
ــطوح  ــاد س ــث ایج ــان، باع ــت ادی ــه موردحمای ــی ک ــه ارزش های ک
توســط  اخالقــی  رفتارهــای  اجــرای  و  هنجارهــا  از  پیــروی  باالتــر 

می گردنــد. شــرکت ها 
ــه در  ــتند ک ــد هس ــکاران )2012: 647) معتق ــر و هم ــک کوی م
می گــردد،  رعایــت  دینــی  اجتماعــی  هنجارهــای  کــه  جامعــه ای 
مدیــران شــرکت ها ایــن هنجارهــای اجتماعــی دینــی را در زمــان 
تصمیم گیری هــای خــود مــد نظــر قــرار می دهنــد. بــه  طــور  مثــال، 
برخــوردار  باالتــری  دیــن داری  ســطح  از  کــه  میانــی  رده  مدیــران 
هســتند، می تواننــد جلــوی فشــارهای مدیــران باالتــر خــود بــرای 
دســت کاری در نتایــج مالــی بایســتند؛ و همچنیــن مدیــران رده  
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ــطح  ــا س ــی و ب ــران رده میان ــه مدی ــد  ک ــتی دارن ــن برداش ــاال چنی ب
ــد.  ــت نمی کنن ــی موافق ــل غیراخالق ــا عم ــاال ب ــن داری ب دی

هانــگ  و  الــدر  چــن،  توســط  انجام شــده  پژوهــش  نتیجــه 
تــا  می گــردد  باعــث  دیــن داری  کــه  داد  نشــان   (197  :2010(
ســوءرفتار حســابداری کاهــش  یافتــه و در نتیجــه کیفیــت اقــالم 
پــی  و  دو  الی،  جیــان،  دئــو،  یابــد.  افزایــش  اختیــاری  تعهــدی 
)2015: 725) پژوهشــی انجــام دادنــد کــه موضــوع آن پژوهــش 
کاهــش  باعــث  می توانــد  دیــن  آیــا  کــه  بــود  صــورت  ایــن  بــه 
آن هــا نشــان  داد کــه  مدیریــت ســود شــود؟ نتایــج پژوهــش 
وجــود  منفــی  رابطــه  ســود  مدیریــت  و  دیــن داری  بیــن  رابطــه 
دارد. ایــن نتیجــه بــه آن معنــی اســت کــه دیــن می توانــد باعــث 
جملــه  از  و  شــرکت ها  مدیــران  غیراخالقــی  رفتارهــای  کاهــش 
کــه  گــردد. مونتنگــرو )2017: 56) در پژوهــش  مدیریــت ســود 
بررســی رابطــه میــان دیــن داری و گزارش گــری مالــی شــرکت در 
بیــن  او  پژوهــش  بــازه  پرداخــت.  پرتغالــی  شــرکت های  میــان 
ســال های 2003 تــا 2008 بــود. نتایــج پژوهــش او نشــان داد کــه 
ــی و  ــه منف ــدی رابط ــالم تعه ــود اق ــت س ــن داری و مدیری ــن دی بی
معنــی داری وجــود دارد. نتایــج پژوهــش او همچنیــن بیان گــر 
باالتــری  ســطح  بــا  مناطــق  در  کــه  شــرکت هایی  کــه  بــود  آن 
ســود  مدیریــت  بــه  کمتــر  می کننــد  فعالیــت  دیــن داری  از 
و  مدیــران  دیــن داری  کــه   می گویــد  او  همچنیــن  می پردازنــد. 
دیــن داری  بــا  مناطقــی  در  شــرکت ها  شــدن  واقــع   و  کارکنــان 
بیــرون  از  کــه  روش هایــی  ســایر  بــا  همــراه  تــا  می توانــد  بــاال 
ســازمان نظــارت می کننــد، مکانیزیمــی بــرای کاهــش رویه هــای 
نشــان دهنده  زیــادی  شــواهد  باشــد.  متهورانــه  حســابداری 
ــام  ــتند. کاناگارتن ــن داری هس ــود و دی ــت س ــان مدیری ــه می رابط
کــه  کشــورهایی  کــه در  و همــکاران )2015: 284) نشــان دادنــد 
خرابــی  گــزارش  دارنــد  مذهبــی  موازیــن  از  بیشــتری  پیــروی 

دارایــی کمتــر مشــاهده می شــود. عــالوه بــر ایــن، در ایــن نــوع 
از کشــورها تمایــل کمتــری بــه اعمــال دســت کاری و مدیریــت 
ســود دارنــد)Grullon, Kanatas, & Weston, 2010) از ایــن  
رابطــه  وجــود  نشــان دهنده  شــواهد  کــه  گفــت  می تــوان  رو 

هســت. شــرکت ها  ســود  کیفیــت  و  دیــن داری  میــان 
بحــران  یــک  به عنــوان  امــروزه  کــه  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
پزشــکی  مســئله  یــک  عنــوان  بــه   ابتــدا  می شــود،  یــاد  آن  از 
بــه   موضــوع  ایــن  امــا  گرفــت؛  قــرار  توجــه  مــورد  بهداشــتی  و 
و  اقتصــادی  سیاســی،  اجتماعــی،  مســئله  یــک  بــه  ســرعت 
روزهــا  ایــن  در  کــه  حوزه هایــی  از  یکــی  تبدیل شــد.  فرهنگــی 
ــت،  ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــران را ب ــه بســیاری از صاحب نظ توج
پیامدهــای شــیوع ویــروس کرونــا بــر دیــن و دیــن داری هســت. 
از ابتــدای همه گیــری ویــروس کرونــا، بحــث تأثیــر کرونــا بــر دیــن 
و دیــن داری و همچنیــن تأثیــر دیــن و دیــن داری بــر کرونــا مــورد 
ــد. ــرح گردی ــه مط ــوص دو فرضی ــن خص ــت. در ای ــرار گرف ــه ق توج
فرضیــه اول: همه گیــری ویــروس کرونــا و مســائل مرتبــط بــا 
ــود آورده  ــه وج ــن داری ب ــی و دی ــات دین ــی در حی ــران بزرگ آن، بح

ــت. اس
تــا  گردیــده  باعــث  کرونــا  ویــروس  همه گیــری  دوم:  فرضیــه 
مــردم به ســوی دیــن برگردنــد و در واقــع همه گیــری ویــروس 

کرونــا باعــث تقویــت دیــن شــده اســت.
نشــان  فــوق  فرضیه هــای  خصــوص  در  بررســی ها  نتایــج 
دو  در  کرونــا  ویــروس  شــیوع  برخــی،  اعتقــاد  بــه  کــه  می دهــد 
ســطح بــه بحــران دیــن داری در جامعــه ایــران می توانــد دامــن 
آن کــه شــیوع ایــن ویــروس بــه رونــد ســکوالر  بزنــد. نخســت 
اســت،  شروع شــده  گذشــته  ســال های  از  کــه  جامعــه  شــدن 
ــار  ــای اقش ــی باوره ــه حت ــد و دوم این ک ــتری می ده ــتاب بیش ش
مذهبــی جامعــه را نیــز تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهــد و آن هــا 

 

  

  

 

شکل 1: مدل مفهومی: منبع: )یافته های تحقیق)
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را بــه ســمت ســکوالر شــدن پیــش می بــرد )کمالونــد، 1399). 
امــا برخــی دیگــر از صاحب نظــران بــا ارائــه شــواهدی چنــان ادعــا 
ــه  ــرادی ک ــا اف ــده ت ــث ش ــا باع ــروس کرون ــه شــیوع وی ــد ک می کنن
دین گریــز بوده انــد، بــه  ســوی خــدا پنــاه ببرنــد. شــیوع کرونــا بــه 
جوامــع مــدرن نشــان داد کــه بســیاری از دین پژوهــان در مــورد 
ســکوالر شــده جوامــع و برگشــت ناپذیری آن هــا بــه  ســوی خــدا 
دچــار خطــا شــده اند. در شــرایط وجــود همه گیــری ایــن ویــروس، 
تجربه هــای دینــی و باورهــای دینــی توانســته تــا بــه جوامــع در 
بــا  کمــک نمایــد )صــادق نیــا، 1399).  ایــن ویــروس  بــا  مبــارزه 
مــدل  شــد،  ارایــه  کــه  فرضیه هایــی  و  فــوق  مطالــب  بــه  توجــه 

مفهومــی تحقیــق بــه شــرح شــکل شــماره )1) ارایــه می گــردد.

3- روش تحقیق
مدل رگرسیونی بررسی فرضیه اول به شرح زیر است:

مدل رگرسیونی فرضیه دوم نیز به شرح زیر است:

EARNQUAL: کیفیت سود 
کیفیــت ســود شــرکت متغیــر وابســته در مــدل مفهومی اســت 
کــه بــرای اندازه گیــری ایــن متغیــر از مــدل ارائــه  شــده از ســوی 
دیچــو و همــکاران )1995) اســتفاده  شــده اســت. در ایــن مــدل 
باقیمانــده ی مــدل رگرســیونی بــه  عنــوان متغیــر کیفیــت ســود 
در نظــر گرفتــه  شــده اســت. ایــن مــدل بــه شــرح رابطــه شــماره )1) 

اســت:
رابطه  )1)

در مدل فوق داریم:
i: نمونه ی مورد بررسی

t: دوره ی زمانی مورد بررسی
بــا  برابــر  کــه  اســت  کل  تعهــدی  اقــالم  نشــان دهنده   :TAit
وجــوه  منهــای  کل  )دارایــی  دارایی هــا  غیــر  در  تغییــر  نســبت 
ــر  ــر در غی ــای تغیی ــدت) منه ــاه  م ــرمایه گذاری های کوت ــد و س نق
کل  دارایــی  بــه  کل)  بدهــی  منهــای  کل  )تعهــدات  بدهی هــا 

شــرکت.
Ait-1: کل دارایی های شرکت در ابتدای دوره.

∆REVit: تغییــر درآمــد حاصــل از فــروش شــرکت نســبت بــه 
درآمــد حاصــل از فــروش در دوره ی گذشــته.

 ∆RECit: تفــاوت میــان حســاب های پرداختنــی ســال جــاری 
نســبت بــه دوره ی گذشــته.

PPEit: امــوال، ماشــین آالت و تجهیــزات شــرکت در دوره ی 
ــاری. ج

εit: خطــای مــدل رگرســیونی کــه شــاخص اندازه گیــری کیفیــت 
ســود شــرکت ها اســت.

RELIG: میزان دین داری مدیران
پرسشــنامه  از  مدیــران  دیــن داری  میــزان  اندازه گیــری  بــرای 
آلپــورت و راس کــه توســط جــان بزرگــی در  جهت گیــری دینــی 
ســال 1378 مــورد اســتفاده قرارگرفتــه بــود و اعتبــار و پایایــی 
آن تأییــد شــده، مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. ایــن پرسشــنامه 
هســت.  دینــی  جهت گیــری  خصــوص  در  ســؤال   21 شــامل 
چهــار  لیکــرت  طیــف  پرسشــنامه  ایــن  پاســخگویی  مقیــاس 
در  را  مخالفــم  کامــاًل  تــا  موافقــم  کامــاًل  از  کــه  اســت  درجــه ای 
ارزیابــی  و  فهــم  بــرای  پرسشــنامه  ایــن  ســؤاالت  برمی گیــرد. 
ــن  ــرد. ای ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــی و بیرون ــن داری درون دی
پرسشــنامه توســط برخــی محققــان و صاحب نظــران در ایــران 
ترجمــه  شــده و بــا شــرایط ایــران تغییــر کــرده اســت. آمــاره آلفــای 
کرونبــاخ پایایــی ایــن پرسشــنامه را عــدد 0/74 به دســت  آمــد. 
در ایــن تحقیــق نیــز آلفــای کرونبــاخ بــه کمــک محققــان آمــده 
تــا پایایــی پرسشــنامه مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. ضریــب آلفــای 
عــدد  ایــن  آنجاکــه  از  آمــد.  دســت  بــه   0/72 محاسبه شــده 
بزرگ تــر از 0/70 اســت می تــوان گفــت پرسشــنامه ای کــه در ایــن 

اســت. قابل قبــول  پایایــی  دارای  اســتفاده  شــد،  تحقیــق 
COVID: شــیوع ویــروس کرونــا کــه بــا توجــه بــه موقعیــت 
جغرافیایــی شــهر مــورد فعالیــت و بــه ایــن صــورت کــه در پایــان 
هرمــاه اگــر شــهر مــورد نظــر وضعیــت ســفید قــرار گیــرد عــدد 
، زرد یــک، نارنجــی دو و قرمــز ســه اختصــاص می یابــد. در  صفــر
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نهایــت بــا توجــه بــه نمــرات به دســت آمده از هرمــاه میانگیــن 
نمــره هــر شــهر بــه  عنــوان متغیــر شــیوع ویــروس کرونــا در نظــر 

می شــود. گرفتــه 
COVID* RELIG: تأثیــر شــیوع ویــروس کرونــا بــر رابطــه 

ــت. ــود اس ــت س ــران و کیفی ــن داری مدی دی
 LEV: اهــرم اســت کــه از تقســیم بدهــی بلندمــدت بــر دارایــی 

بــه دســت می آیــد.
 Size: انــدازه شــرکت کــه از لگاریتــم طبیعــی دارایــی بــه دســت 

می آیــد.
 Age: سن شرکت از تاریخ تأسیس است.

جامعه و نمونه تحقیق
قرارگرفتــه  آزمــون  مــورد  تحقیــق  ایــن  در  کــه  آمــاری  جامعــه 
بهــادار  اوراق  بــورس  در  شــده  پذیرفتــه  شــرکت های  مدیــران 
تهــران اســت. بــرای دســت یابی بــه اطالعــات بهتــر و دقیق تــر 
جهــت آزمــون فرضیه هــا، شــرکت های جامعــه آمــاری بــر اســاس 

روش  اســاس  بــر  ســپس  و  گردیده انــد  همگــن   زیــر  شــرایط 
انتخــاب  نمونــه  آن هــا  بیــن  از  ســاده،  تصادفــی  نمونه گیــری 

خواهــد شــد:
مالــی، -1 مؤسســات  هلدینگ هــا،  خــاص  شــرایط  دلیــل  بــه   

بانک هــا، بیمه هــا و شــرکت های ســرمایه گذاری ایــن شــرکت ها 
گذاشته شــده اند. کنــار 

شرکت هایی که در طی دوره بررسی کاماًل فعال باشند.-2
جهــت یکســان شــدن اطالعــات می بایســت پایــان ســال -3

ــد. ــفند باش ــه 29 اس ــی ب ــا منته ــی آن ه مال
مالــی -4 ســال  تغییــر   (1398-1392( موردبررســی  دوره  طــی 

باشــد. نداشــته 
بــا توجــه بــه اعمــال شــرایط فــوق، از بیــن شــرکت های جامعــه 
همگن شــده تعــداد نمونــه 173 شــرکت می باشــد. پرسشــنامه 
پژوهــش بــرای مدیــران ایــن شــرکت ها ارســال و در نهایــت 134 
تهیــه  مبنــای  کــه  گردیــد  دریافــت  تکمیل شــده  پرسشــنامه 
ایــن تعــداد،  از  گرفــت.  آزمــون فرضیه هــا قــرار  بــرای  اطالعــات 

جدول 1: آمار توصیفی مرتبط با متغیرهای تحقیق

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانهمیانگینتعدادمتغیرها

EARNQUAL89502/0-00/026/014/1-63/0

RELIG93821/545487/26448

COVID93662/126/120/002/117/2

LEV93825/011/029/000/046/1

SIZE93893/1383/1309/200/011/19

AGE93879/3200/3225/1600/1-00/66

جدول 2: نتایج آزمون چاو و آزمون 

نتیجهآزمون هاسمنآزمون چاو یا لیمرمدل

مقدار احتمالدرجه آزادیمقدار کای -دومقدار احتمالدرجه آزادیمقدارآزمون اثرات

مدل 
اول

F مدل با اثرات 78/1133,7000/008/354000/0مقدار
ثابت

9/243133000/0مقدار کای- دو

مدل 
دوم

F مدل با اثرات 55/1133,7000/061/14807/0مقدار
تصادفی

3/215133000/0مقدار کای- دو
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) دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی،  حــدود 53 درصــد )71 نفــر
) دارای مــدرک کارشناســی ارشــد و 5 درصــد  42 درصــد )56 نفــر
) دارای مــدرک دکتــری بودنــد. از نظــر جنســیت، 115 نفــر  )7 نفــر
مــرد )86 درصــد) و 19 نفــر زن )14 درصــد) نمونــه ایــن تحقیــق را 
تشــکیل می دهنــد. در ادامــه جــدول شــماره )1)، آمــار توصیفــی 

ــت. ــان داده شــده اس ــق نش ــای تحقی ــا متغیره ــط ب مرتب

تحلیل پانلی و فرآیند انتخاب مدل مناسب
از  را  فرضیه هــا  آزمــون  بــرای  مناســب  مــدل  می بایســت  ابتــدا 
اثــرات  بــا  میــان مدل هــای موجــود )مــدل ادغام شــده، مــدل 
ثابــت و یــا مــدل بــا اثــرات تصادفــی) انتخــاب کــرد. بــرای انتخــاب 
آزمــون چــاو و هاســمن اســتفاده می گــردد.  مــدل مناســب از 
شــرح  بــه  پژوهــش  ایــن  بــرای  هاســمن  و  چــاو  آزمــون  نتایــج 

جــدول شــماره )2) ارائــه گردیــده اســت.
بــرای  بــاال  جــدول  در  کــه  چــاو  آزمــون  احتمــال  مقــدار 
اســت،   0/000 بــا  برابــر  می شــود  دیــده  دوم  و  اول  مدل هــای 
می تــوان  بنابرایــن  اســت،   0/05 از  کمتــر  عــدد  ایــن  کــه  ازآنجــا 
گفــت کــه مــدل مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق دارای اثــرات 
جداگانــه ای بــرای هرکــدام از شــرکت ها اســت. ایــن بــدان معنــی 
اســت کــه مــدل بــا اثــرات ثابــت مناســب اســت و از آنجــا کــه 
مقادیــر احتمــال به دســت آمده بــرای آزمــون هاســمن مرتبــط 

بــا مــدل اول برابــر بــا 0/000 اســت و چــون ایــن مقــدار کمتــر از 
0/05 اســت، بنابرایــن مــدل بــا اثــرات ثابــت بــرای داده هــای ایــن 
تحقیــق مناســب اســت. مقادیــر احتمــال آزمــون هاســمن بــرای 
ــدار  ــن مق ــه ای ــا ک ــده و از آنج ــت  آم ــدد 0/807 به دس ــدل دوم ع م
عنــوان  این گونــه  می تــوان  بنابرایــن  اســت؛   0/05 از  بیشــتر 
اثــرات تصادفــی بــرای داده هــای ایــن مــدل  بــا  کــه مــدل  کــرد 
مناســب تر می باشــد. در ادامــه و بــا توجــه بــه تحلیل هــای فــوق 
ــرات  ــدل اث ــه اول و م ــون فرضی ــرای آزم ــت ب ــرات ثاب ــا اث ــدل ب از م

آزمــون فرضیــه دوم اســتفاده می گــردد. تصادفــی  بــرای 

برازش مدل اول
در جــدول زیــر مــدل مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده 
ــی داری  ــال معن ــدار احتم ــت. مق ــده اس ــرآورد ش ــت ب ــرات ثاب از اث
آمــاره F برابــر بــا عــدد 0/000 اســت و ایــن مقــدار کمتــر از عــدد 
0/05 اســت. بــا تفســیر و تحلیــل ایــن مقادیــر می تــوان این گونــه 
عنــوان کــرد کــه فــرض صفــر در ســطح اطمینــان 95  درصــد رد 
می گــردد. معنــی ایــن جملــه ایــن اســت کــه در ســطح اطمینــان 
95 درصــد مــدل معنــی داری وجــود دارد. مقــدار ضریــب تعییــن 
محاســبه  شــده بــرای ایــن مــدل برابــر بــا 0/29 اســت. تحلیــل 
درصــد   29 کــه  اســت  آن  دهنــده  نشــان   عــدد  ایــن  تفســیر  و 
متغیرهــای  توســط  می تــوان  را  وابســته  متغیــر  تغییــرات  از 

جدول 3: برآورد و آزمون پارامترهای مدل اول

VIFنتیجهمقدار احتمالمقدار tمقدار ضرایبپارامترها

-معنی دار و مثبت584/000/3003/0مقدار ثابت

RELIG634/098/4000/005/1معنی دار و مثبت

LEV012/0-65/0-515/004/1بی معنی

SIZE050/0-25/3-001/003/1معنی دار و منفی

AGE001/009/1278/000/1بی معنی

F 19/2مقدارF 000/0مقدار احتمال

18/2دوربین واتسون29/0ضریب تعیین
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واضح تــر  بــه  طــور  یــا  کــرد.  پیش بینــی  کنتــرل  و  مســتقل 
ــه 30  ــک ب ــد نزدی ــران می توان ــن داری مدی ــه دی ــت ک ــوان گف می ت
ــداری  ــد. مق ــی نمای ــرکت ها را پیش بین ــود ش ــت س ــد کیفی درص
آمــاره دوربیــن واتســون محاســبه  کــه در ایــن پژوهــش بــرای 
بــا 2/18 اســت. هــر چــه مقادیــر محاسبه شــده  برابــر  گردیــده 
باشــد  نزدیک تــر    2 عــدد  بــه  واتســون  دوربیــن  آمــاره  بــرای 
اســت.  باقیمانده هــا  خودهمبســتگی  عــدم  نشــان دهنده 
عــدم خودهمبســتگی میــان داده هــا یکــی از فــروض کالســیک 
رگرســیون می باشــد. بــا توجــه بــه عــدد محاسبه شــده بــرای ایــن 
آمــاره در مــدل آزمــون می تــوان گفــت کــه خودهمبســتگی بیــن 

نــدارد. وجــود  باقیمانده هــا 
آمــاره t بــرای RELIG برابــر بــا  در جــدول شــماره )3) مقــدار 
4/98 )معنــادار و مثبــت)، بــرای LEV برابــر بــا 0/65- )بی معنــی)، 
ــر  ــرای AGE براب ــی) و ب ــادار و منف ــا 3/25- )معن ــر ب ــرای SIZE براب ب
آمــاره t بــرای عــرض از مبــدأ  بــا 1/09 )بی معنــی) اســت. مقــدار 
برابــر بــا 3/00 اســت کــه در ســطح اطمینــان 95 درصــد در ناحیــه 
رد فــرض صفــر قــرار دارد یعنــی عــرض از مبــدأ معنــادار اســت. 
ایــن بــدان معنــی اســت کــه بیــن دیــن داری مدیــران و کیفیــت 
ســود رابطــه معنــادار و مثبتــی وجــود دارد. بدیــن ترتیــب فرضیــه 
در  کــه  نظــری  مبانــی  بــا  کــه  می شــود  پذیرفتــه  پژوهــش  اول 

بخش هــای گذشــته نیــز ارائــه گردیــد همخوانــی دارد.

 برازش مدل دوم
همان طــور کــه در بخــش تحلیــل مدل هــا عنــوان شــد مــدل این 
ــال  ــدار احتم ــت. مق ــده اس ــرآورد ش ــی ب ــرات تصادف ــا اث ــه ب فرضی
معنــی داری آمــاره F بــرای ایــن مــدل برابــر بــا عــدد 0/000 اســت. از 
آنجــا کــه ایــن مقــدار کمتــر از عــدد 0/05 اســت، بنابرایــن می توان 
ــان 95  ــطح اطمین ــدل در س ــن م ــرای ای ــر ب ــرض صف ــه ف ــت ک گف
ــه در  ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــر ب ــرض صف ــود. رد ف ــد رد می ش  درص
ســطح اطمینــان 95 درصــد می تــوان مــدل را معنــی داری فــرض 
کــرد. میــزان ضریــب تعییــن بــه دســت آمــده در ایــن مــدل برابــر 
ــه  ــت ک ــان دهنده آن اس ــه نش ــدد ب ــن ع ــت. ای ــدد 0/30 اس ــا ع ب
در مــدل میــزان 30 درصــد از تغییــرات متغیــر وابســته به وســیله 
ایــن  مفهــوم  می گــردد.  بیــان  کنتــرل  و  مســتقل  متغیرهــای 
جملــه ایــن اســت کــه می تــوان گفــت شــیوع ویــروس کرونــا 
می توانــد 30 درصــد رابطــه میــان دیــن داری مدیــران و کیفیــت 
ــون  ــن واتس ــاره دوربی ــدار آم ــد. مق ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــود را تح س
در  کــه  همان طــور  اســت.   2/11 عــدد  بــا  برابــر  مــدل  ایــن  بــرای 
تحلیــل فرضیــه اول هــم عنــوان شــد نزدیــک بــودن مقــدار آمــاره 
دوربیــن واتســون بــه عــدد 2 نشــان از عــدم خودهمبســتگی 

ــد.  ــدل می باش ــتقل م ــای مس ــن متغیره بی
ــادار و  ــا 3/20 )معن ــر ب ــر RELIG براب ــرای متغی ــاره t ب ــدار آم مق
ــرای  ــی)، ب ــادار و منف ــا 2/97- )معن ــر ب ــرای COVID براب ــت)، ب مثب
 LEV بــرای  مثبــت)،  و  )معنــادار   4/12 بــا  برابــر   COVID* RELIG

جدول 4: برآورد و آزمون پارامترهای مدل سوم

VIFنتیجهمقدار احتمالمقدار tمقدار ضرایبپارامترها

-معنادار و مثبت717/066/3000/0مقدار ثابت

RELIG433/020/3001/047/1معنادار و مثبت

COVID148/0-97/2-003/028/2معنادار و منفی

COVID* RELIG490/012/4000/082/2معنادار و مثبت

LEV014/0-77/0-444/004/1بی معنی

SIZE055/0-60/3-000/004/1معنادار و منفی

AGE0005/086/0392/001/1بی معنی

F 33/2مقدارF 000/0مقدار احتمال

11/2دوربین واتسون30/0ضریب تعیین
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برابــر بــا 0/77- )بی معنــی)، بــرای SIZE برابــر بــا 3/60- )معنــادار و 
منفــی) و بــرای AGE برابــر بــا 0/86 )بی معنــی) اســت. مقــدار آماره 
t بــرای عــرض از مبــدأ برابــر بــا 0/45 اســت کــه در ســطح اطمینــان 
95 درصــد در ناحیــه عــدم رد فــرض صفــر قــرار دارد یعنــی عــرض 
از مبــدأ معنــادار نیســت. نتایــج آزمــون ایــن فرضیــه همان طــور 
کــه در جــدول شــماره )4) تشــریح گردیــد نشــان می دهــد کــه 
ــن داری  ــان دی ــه می ــر رابط ــته ب ــا توانس ــروس کرون ــری وی همه گی
مدیــران و کیفیــت ســود تأثیــر معنــادار و مثبتــی داشــته باشــد. 
ایــن نتیجــه بــا فرضیــه دومــی کــه در خصــوص تأثیــر همه گیــری 
ویــروس کرونــا بــر دیــن داری عنــوان گردیــد، همخوانــی دارد و 
فرضیــه  کــه  گرفــت  نتیجــه  این گونــه  می تــوان  به این ترتیــب 

ــرد. ــرار می گی ــرش ق ــورد پذی ــز م دوم نی

4- نتیجه گیری
یکــی از مهم تریــن عوامــل تاثیرگــذار بــر رفتــار انســان ها دیــن 
ــد  ــث گردی ــوع باع ــن موض ــت. همی ــن داری آن هاس ــزان دی و می
تــا در ایــن تحقیــق بــه بررســی رابطــه میــان دیــن داری مدیــران 
باکیفیــت ســود بپردازیــم. بــرای بررســی ایــن موضــوع و ســنجش 
دینــی  باورهــای  پرسشــنامه  از  مدیــران  دیــن داری  میــزان 
اســتفاده شــد تــا بــا تحلیــل پاســخ های مدیــران بــه ســؤاالت 
ایــن پرسشــنامه میــزان دیــن داری و باورهــای دینــی مدیــران 
ــر  ــن داری ب ــزان دی ــر می ــپس اث ــود. س ــری ش ــرکت ها اندازه گی ش
ــن  ــت. همچنی ــرار گرف ــون ق ــورد آزم ــرکت ها م ــود ش ــت س کیفی
تأثیــر شــیوع ویــروس کرونــا بــر رابطــه میــان دیــن داری و کیفیــت 
ســود مــورد آزمــون قــرار گرفــت. نتایــج آزمــون فرضیه هــا نشــان 
می دهــد کــه میــزان دیــن داری مدیــران باکیفیــت ســود دارای 
دهنــده  نشــان   نتیجــه  ایــن  دارد.  معنــاداری  و  مثبــت  رابطــه 
اعتقــاد  دینــی  باورهــای  بــه  مدیــران  چــه  هــر  کــه  اســت  آن 
تحــت  شــرکت های  ســود  کیفیــت  باشــند،  داشــته  بیشــتری 
ــه  ــن نتیج ــل ای ــد. در تحلی ــدا می کن ــش پی ــا افزای ــت آن ه مدیری
به دســت آمده می تــوان گفــت کــه مدیرانــی بــا ســطح دیــن داری 
را  حســابداری  اســتانداردهای  تــا  می داننــد  ملــزم  را  خــود  بــاال 
بــه  درســتی اجــرا نماینــد. همچنیــن ایــن مدیــران بــا توجــه بــه 
باورهــای دینــی خــود درســتکاری را ســرلوحه همــه فعالیت هــای 
خــود قــرار داده و از ایــن  رو وظایــف خــود را بــه  درســتی انجــام 
تحــت  کــه  شــرکت هایی  گفــت  می تــوان  رو  ایــن   از  می دهنــد. 
ــال  ــه  احتم ــاال هســتند، ب ــی ب ــای دین ــا باوره ــی ب ــت مدیران مدیری

و  دســت کاری  آن هــا  مالــی  اطالعــات  و  گزارشــگری  کمتــری 
تحریــف می شــود. هــر چــه میــزان تحریف هــا و دســت کاری ها 
در صورت هــای مالــی کمتــر باشــد، احتمــال بــاال بــودن کیفیــت 
دینــی  باورهــای  اســت.  باالتــر  شــرکت هایی  چنیــن  در  ســود 
اخالقــی  ویژگی هــای  تــا  می گــردد  باعــث  مدیــران  دیــن داری  و 
مدیــران نمــود و بــروز بیشــتری پیــدا کنــد. اخالق مــداری مدیــران 
نیــز از موضوعاتــی اســت کــه نتایــج تحقیقــات گذشــته رابطــه 
مثبــت آن را بــر کیفیــت ســود نشــان داده اســت. یکــی دیگــر 
فرضیــه  آزمــون  نتیجــه  تحلیــل  بــرای  می تــوان  کــه  عواملــی  از 
دینــی  باورهــای  دارای  مدیــران  کــه  اســت  ایــن  نمــود  عنــوان 
در  می بایــد  این کــه  بــه  اعتقــاد  دلیــل  بــه   ، متدین تــر و  باالتــر 
محضــر خداونــد پاســخگو باشــند از همیــن رو بــه نحــوی عمــل 
ــود  ــان وج ــال و رفتارش ــی در اعم ــه تخلف ــه هیچ گون ــد ک می نماین
نداشــته باشــد. همیــن روحیــه پاســخگویی در محضــر خداونــد، 
باعــث می گــردد تــا این گونــه مدیــران پاســخگویی بــه مالــکان را 

می دهنــد. قــرار  خــود  فعالیت هــای  ســرلوحه  نیــز 
کرونــا  ویــروس  شــیوع  تأثیــر  مــورد  در  دوم  فرضیــه  آزمــون 
نشــان  ســود  کیفیــت  و  مدیــران  دیــن داری  میــان  رابطــه  بــر 
تأثیــر  دو  ایــن  رابطــه  بــر  کرونــا  ویــروس  شــیوع  کــه  می دهــد 
کــه  معناســت  بدیــن  تأثیــر  ایــن  دارد.  معنــی داری  و  مثبــت 
ــن داری  ــان دی ــه می ــت رابط ــته اس ــا توانس ــروس کرون ــیوع وی ش
و کیفیــت ســود را محکم تــر نمایــد. همــان  طــور کــه در مبانــی 
نظــری نیــز عنــوان شــد، شــیوع ویــروس کرونــا توانســته تأثیــر 
مثبتــی بــر دیــن داری افــراد داشــته باشــد. همیــن تأثیــر توانســته 
ــرکت ها  ــود ش ــت س ــران و کیفی ــن داری مدی ــان دی ــه می ــر رابط ب
تمامــی  علیرغــم  کرونــا  ویــروس  شــیوع  باشــد.  تاثیرگــذار 
آورده،  ارمغــان  بــه  بشــریت  بــرای  کــه  معضالتــی  و  مشــکلت 
باعــث گردیــده تــا بــاور و اعتقــاد بــه خداونــد افزایــش پیــدا کنــد. 
بــاال رفتــن باورهــای دینــی و اعتقــاد بــه خداونــد باعــث می گــردد 
همیــن  و  کنــد  پیــدا  نمــود  بیشــتر  اخالقــی  ویژگی هــای  تــا 
موضــوع می توانــد تأثیــر مثبتــی بــر رابطــه دیــن داری مدیــران و 

باشــد. داشــته  کیفیــت 
بــا  از  یکــی  می تــوان  را  مالــی  گزارش هــای  و  اطالعــات 
در  اســتفاده کنندگان  بــرای  اطالعاتــی  منابــع  ارزش تریــن 
اطالعــات  میــان  در  دانســت.  اقتصــادی  تصمیم گیری هــای 
تمــام  کــه  اســت  اطالعاتــی  اولیــن  از  یکــی  ســود  رقــم  مالــی 
ســود  رقــم  هســتند.  آن  بــه  عالقه منــد  اســتفاده کنندگان 
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می توانــد تحــت تأثیــر انتخاب هــای مدیــران قــرار گیــرد، از ایــن  رو 
ویژگی هــای مدیــران کامــاًل بــر نحــوه اندازه گیــری ســود تاثیرگــذار 
ــرایط  ــن ش ــرار می دهــد. در ای ــر ق ــت تأثی ــود را تح ــم س ــت و رق اس
مفهــوم کیفیــت ســود می توانــد بــه تصمیم گیرنــدگان کمــک 
ــن  ــج ای ــد. نتای ــت نماین ــری را دریاف ــات مطلوب ت ــا اطالع ــد ت نمای
تحــت  می توانــد  نیــز  ســود  کیفیــت  کــه  داد  نشــان  تحقیــق 
تأثیــر دیــن داری مدیــران قــرار گیــرد. بــه  ایــن  ترتیــب می تــوان 
بهبــود  باعــث  می توانــد  مدیــران  دیــن داری  کــه  کــرد  عنــوان 
ــگری و  ــت گزارش ــش کیفی ــث افزای ــردد و باع ــرکتی گ ــری ش راهب

گــردد. مالــی  صورت هــای  در  منــدرج  اطالعــات  ســودمندی 
بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده می تــوان انتظــار داشــت 
ــاب  ــان انتخ ــره در زم ــای هیئت مدی ــی و اعض ــع عموم ــه مجام ک
بــه  مدیــران  پایبنــدی  و  آن هــا  دیــن داری  بحــث  بــه  مدیــران 
باورهــای دینــی توجــه داشــته باشــند. چــرا کــه هــر چــه ســطح 
باالتــر  شــرکت ها  هیئت مدیــره  اعضــای  و  مدیــران  دیــن داری 
باشــد باعــث بهبــود در کیفیــت ســود آن هــا می گــردد. کیفیــت 
ســود باالتــر می توانــد ایــن نویــد را بــه ســرمایه گذاران بالفعــل 
توســط  محاسبه شــده  ســود  کــه  بدهــد  شــرکت  بالقــوه  و 

صورت هــا  در  گزارش شــده  و  حســابداری  اســتانداردهای 
از  ناشــی  کــه  شــرکت  واقعــی  ســود  بــا  مالــی  گزارش هــای  و 
می باشــد.  نزدیــک  اســت،  شــرکت  عملکــرد  و  فعالیت هــا 
اطمینــان  یابــد،  افزایــش  شــرکت ها  ســود  کیفیــت  چــه  هــر 

می یابــد. افزایــش  نیــز  شــرکت  بــه  اســتفاده کنندگان 
تمامــی  شــد،  گفتــه  هــم  نظــری  مبانــی  در  کــه  همان طــور 
مطالعــات حــوزه علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی تحــت تأثیــر 
داد  نشــان  نیــز  تحقیــق  ایــن  نتایــج  می باشــد.  دیــن داری 
بــر  می توانــد  مدیــران  دینــی  باورهــای  و  دیــن داری  بحــث  کــه 
نتایــج  ایــن  باشــد.  تاثیرگــذار  شــرکت ها  ســود  کیفیــت  روی 
تأکیــدی دوبــاره بــر ایــن موضــوع اســت کــه بحــث دیــن داری 
بــر  تأثیرگــذار  بســیار  موضوعــات  از  یکــی  همچنــان  کشــور  در 
روی تحقیقــات حــوزه علــوم اجتماعــی می باشــد. هرچنــد امــروزه 
مباحثــی در خصــوص کم رنــگ شــدن نقــش دیــن و باورهــای 
دینــی در جامعــه می شــود، بــا ایــن حــال نتایــج تحقیقــات و از 
جملــه تحقیــق حاضــر نشــان می دهــد کــه همچنــان باورهــای 
دینــی افــراد بــر روی نحــوه عملکــرد و همچنیــن تصمیم گیری هــا 

آن هــا مؤثــر اســت.
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