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 چکیده
اسالمی اسـت. چـون   ویژه در کشورهاي  طور کلی و به به ،هاي مهم اقتصاد ارزیابی رفتار خانوارهاي مذهبی، از موضوع

رو، شناسایی عوامـل مـؤثر    این ، ازاستهاي مذهبی مطرح  هزینه، هاي عادي جز هزینه هخانوارها ب در سبد مصرفی برخی
خـرد و   يهـا با استفاده از رویکـرد داده  ،بر رفتار مذهبی خانوارهاي جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله

به تفکیک مناطق شهري و روستایی با روش پروبیت به بررسی  ،1393خانوار در سال  هزینه -براساس اطالعات درآمد
 صندوق بهی پرداخت :اند از هاي مذهبی در ایران پرداخته است. متغیرهاي به کار گرفته شده عبارتعوامل مؤثر بر هزینه

 سرپرسـت و درآمـد   خانـه  تیمالک تیوضع، تأهل تیوضع اشتغال، تیوضع خانوار، بعد سواد، تیوضع سن، صدقات،
، بـودن  متأهـل  شـغل،  بـودن  دارا سن، شیافزا ،ییروستا وي شهر مناطق دو هر در که است آن کننده انیب جینتا. خانوار
 اثـر  خـانوار  بعـد  امـا  ،داردی مـذهب  نـه یهز پرداخت بري معنادار و مثبت اثر خانوار سرپرستو درآمد  بودن خانه مالک
 دردرآمد  ریمتغ شده، محاسبهیی نها اثر به توجه با ،گریدي سو از. داردی مذهبي هانهیهز پرداخت بري معنادار وی منف

 نیـ ای ضـمن  هـدف  کیـ همچنین . است بوده رهایمتغ ریسا به نسبتي شتریبي اثرگذاري دارا يشهر ویی روستا مناطق
 بهبود و سواد سطح وجه به نتایج مقاله،است. با ت معروف اقتصاددان »4برو« مطالعه از ضمنیی ابیارزی نوع انجام ،مطالعه
نتیجه مـورد  رو،  مثبت دارد،  ازاین اثر ایران یمذهبي هانهیهز انجام وی مذهب رفتار بر ،ياقتصاد وي مادی زندگ طیشرا
 .مورد تأیید استدر ایران  »برو«نظر 

 

 ه خانوار، روش پروبیت.هزین -هاي درآمد، داده»برو«هاي مذهبی، ارزیابی مطالعه هزینه کلیدي: واژگان

 .JEL: Z12، D12، C13بندي طبقه
 

 
 y_dadgar@sbu.ac.irگروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسؤول)، پست الکترونیکی:  ،استاد اقتصاد  -1

 rnazari2004@gmail.comدانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، پست الکترونیکی:  -2

fatemeh_fahimifar@yahoo.comی، پست الکترونیکی: راي اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائدانشجوي دکت -3

4- Robert Barro 



 »برو«؛ رویکرد رانیا دریی روستا وي شهری مذهبي هانهیهز بر مؤثر عوامل 26

 مقدمه -1

 ؛هستند اقتصاد دري رشد حال در بخش و دارند وجود کشورها ازي اریبس در هیریخي هاسازمان
 داشته وجود هیریخ مرکز ونیلیم کی از شیب کایآمر در تنها 2016 سال آستانه در نمونهبراي 
 تا 180 نیب نهایا. است شده گزارش کایآمر در هیریخ مرکز زاره  800 وجود ،2005 سال در. است
 با). )2005( 2اویستیپ و بارال ) و2016( 1یت اس( اندکرده کمک هیریخ امور به دالر اردیلیم 220
 ناشناختهي ادیز حد تا هنوز هیریخی واقعي بازارها عملکرد اقتصاد، در هیریخ بالقوه تیاهم وجود
کند که به مراکز  خیریه مذهب افراد را تشویق می). )2005( 4سیاندرون ) و2016( 3آدم( هستند

داوطلبانه را با کمک از  شود که آنها کمک خصوصی وکمک کنند و این موضوع باعث می
در برخی کشورهاي  ،و کمک داوطلبانه را ترجیح دهند. در عین حالکنند طریق دولت مقایسه 

تر مالیات هاي خیریه، موجب پرداخت سطح پایین مؤسسه پیشرفته، مذهبی بودن به شکل کمک به
 ). 2013 ،و همکاران 5(الگین شودمی

شرایط زمان برحسب هاي تمام ادیان الهی است که  هاي مذهبی از جمله آموزه پرداخت
دهنده وجوب آن در  نهاي ادیان ابراهیمی نشا و مکان متفاوت است. مروري بر آموزه

ی که ترك آن باعث  به صورت ،کید بر آن در بقیه موارد استأت شرایط و ها و برخی حالت
شود. قرآن کریم با توجه به  شرایط متفاوت و با  دوري از رحمت حق در دنیا و آخرت می

زکات، عنوان  بهاز آن  ،مثالبراي  ؛بردهاي مذهبی نام می الفاظ گوناگون از پرداخت
مستحکم جامعه اسالمی  هاينها را از پیوندصدقه، انفاق، جهاد با مال و... یاد کرده و آ

هاي مذهبی را سبب افزایش رحمت  دانسته است. متون معتبر دینی همچنین پرداخت
هاي مذهبی  موارد مصرف پرداخت ها، آیه. برخی دانند می آن مؤدیانخداوند و تعالی روح 

هاي  د. روایتنکن میبیان اي دیگر نهی شدیدي را درباره منکران آنها  د و دستهنشمر میرا بر
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هاي فقهی  است. کتابموضوع موجود در منابع اسالمی نیز مملو از تشویق مسلمانان به این 
و پردازند  میموارد واجب و مستحب و شرایط پرداخت و موارد و مصارف آنها بیان به 

هاي مذهبی اشاره  هاي اخالقی و پیامدهاي مثبت پرداخت هاي اخالقی نیز به جنبه روایت
است پاکی روح و رشد مال  ،هاي مذهبی کنند. از جمله پیامدهاي مثبت پرداختیم
کاهش فقر است   هاي مذهبی نقش عمده  پرداخت ک ). ی194 ، ص1388 کیاءالحسینی،(

هدف اصلی بخش خانوار و بخش عمومی مدیریت بهتر براي افزایش رفاه و و یک  
مذهب بر رفتار خانوارها در مانند ر عواملی ثیأترو،  این از ).1389 ،(پروین کاهش فقر است

رفتار . است گذارانو سیاست گرانکاهش فقر و بهبود رفاه مورد استقبال پژوهش
هاي کالن و با اعمال قیودي مانند  ها و الگو کننده مسلمان گاهی در قالب مدل مصرف

تحلیل و س زکات و خم مانندهاي دینی  تحریم ربا وکنز و همچنین لزوم پرداخت مالیات
مورد توجه  ،بخشی از اقتصاد کالن به صورتکننده مسلمان  آثار آنها بر رفتار مصرف

اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است. گاهی از جنبه دیگر با نگاه اقتصاد خرد به تحلیل 
رفتار مصرفی فرد مسلمان از روي توابع مطلوبیت وي با توجه به قیدهاي پیشین و همچنین 

کننده مسلمان پرداخته  ف و باور به آخرت به استخراج توابع تقاضاي مصرفحرمت اسرا
رفتار فرد مسلمان درباره مخارج مذهبی که فرد براي نزدیک شدن به  ،شود. در این بینمی

دهد و عوامل اثرگذار بر آن نیز مورد مطالعه نظري و تجربی قرار گرفته  خداوند انجام می
هایی از خانوارهاست که عواملی مهم و  آن دسته از ویژگی هدف این مطالعه، بررسیاست. 

نتایج این مطالعه تا شوند  خانوار تشخیص داده می هاي مذهبیپرداخت هزینهثر در ؤم
این  .گیرد مورد استفاده قرار  هاي رسمی مذهبی در ایران و دستگاه ناگذار توسط سیاست

به  ،1393ات بودجه خانوار براي سال هاي خرد و اطالعدادهبر  مبتنیبا رویکرد  ،مقاله
پردازد.  هاي مذهبی می کننده مسلمان در پرداخت هزینهبررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف

پرسش  دهد. را نیز پوشش می »برو«در ضمن نوعی ارزیابی ضمنی از مطالعه  ،این مقاله
اقتصادي  باعث   اصلی مطالعه برو این بود که آیا بهبود سواد و باال رفتن سطح توسعه 

فرضیه اصلی این مقاله براساس این، شود یا خیر؟  مذهبی میهاي  کاهش عالقه  به فعالیت
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ی مذهب رفتار بر ،ياقتصاد وي مادی زندگ طیشرا بهبود ای سواد سطح رفتن باالآن است که 
 مثبت دارد. اثری مذهبي هانهیهز انجام و

 نظري تحقیق مبانی -2
 از 1يکلرمک همراه به هاروارد، دانشگاه معروف اقتصاددانان از ،)1942 متولد( برو رابرت

 همراه به ایآ که دادند قرار عیوس پژوهش مورد راپرسش  نیا هور، مؤسسه پژوهشگران
 و آموزش سطح رفتن باال نیهمچن و جوامعی افتگیتوسعه درجه وي مادی زندگ بهبود
ي ا مطالعه در آنها ؟ریخ ای ابدی یم کاهشی مذهبي ها نهیهز و ها تیفعال به عالقه سواد،

 ای ها فرض به آنها مطالعه جهینت. پرداختند موضوع نیا به عیوس سطح کی در ،)2006(
 و سواد سطح سو، کی از که صورت نیا به. دادی منف پاسخ ادشدهي یها پرسش
 از وی (مذهبي ها تیفعال و دیعقا از مردم شدن دور موجبتنها  نه شرفتهیپي ها آموزش
 پژوهش. است داشته وجود مثبت رابطه نهایا نیب بلکه نشده،ی) مذهبي ها نهیهز انجام جمله
 که شکل نیا به. است داشتهي معنادار پاسخ زین پرسش دوم بخش مورد در نیهمچن آنها

 و مذهب به ها شیگراتنها  نه ،رفته ترباال شتریب رفاه ازي مند بهره وی افتگیتوسعه سطح هرچه
 در حاضر مقاله. است شده زین شتریبي معنادار صورت به بلکه ،نشده کمتری مذهبي هارفتار
 ران،یا دری مذهبي ها نهیهز بر مؤثر عوامل با ارتباط در خردي مورد مطالعهی ابیارز ضمن

 الزم کهی دوم موضوع. پردازد یم زیني کلر مک و برو مطالعهی ابیارز به ضمنی طور به
 نامناسب کارکرد ایآ که استپرسش  نیای ضمنی ابیارز ،ودش اشاره نجایا در است

 در( یمذهبي ها تیفعال انجام از مردم فرار موجب رانیا دری مذهبی رسمي ها دستگاه
 وجود با که دهد یم نشان مقاله نیا ؟ریخ ای دهشی) مذهبي ها نهیهز انجام خصوص
 مردمیی گو ران،یا دری نیدی رسمي ها دستگاه نامناسب کارکرد و فراواني ها تیمحدود

 .دهند یم ادامه مستقل طور بهی مذهبي کارکردها و دیعقا به نسبت را خود راه
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 نیا ازی ک. یشوندیم انینمای مختلفي هاشکل بهی مذهبي هانهیهزی نیدي هاآموزه در
 تأمین اصل دو بری اجتماع عدالت اسالم در. استی اجتماع عدالت ختن بهپردا ،موارد
 از جامعه افرادي ازهاین تأمین ،یاجتماع تأمین در. است استواری اجتماع توازن وی اجتماع

 بهی همگان کفالت. دولت تعهد و مردمی همگان کفالت است؛ شدهی نیبشیپ قیطر دو
 اصلبر  مبتنی و گریهمدی اتیحي ازهاین تأمین به نسبت جامعه افراد متقابل مسؤولیتي امعن

 پوشاك غذا، مانندی اتیحي ازهاین چنانچهبراساس این، . ستا جامعه افراد وحدت و اخوت
 در که است واجب مسلمانانتمام  بر ،دهد قرار دیتهد مورد راي افراد ای فردی زندگ... و

 دارند وظیفه ثروتمندان اصل، اینبراساس  ).333 ، ص1384 (نمازي، کنند اقدام آن رفع
 و درست نحو به ادشدهی فهیوظ اینکه براي. کنند تأمین را نیازمندان اساسی نیازهاي
براي مثال،  ؛است شده زده پیوند اخالقی هايارزش و اصول با ،یابد تحقق يکارآمد
 يگرو در را عمومی امنیت و ثبات و شماردمی تقوا اصلی هايشاخص از را انفاق قرآن،
ی وعن را انفاق نآقر ،آن از گذشته. داندمی توانگران مسؤولیت احساس و انفاق

 ).195 و 2-3آیات  ،بقرهسوره ( ردیگیم نظر دري گذار سرمایه
 لیوسا و مناسب شتیمع سطح تأمین در دولت فهیوظ ،یاجتماع تأمیني اجرا دوم راه
 امکانات دادن قرار قیطر از موضوع نیا. است جامعه ریفق افرادي برا خصوص به ،یزندگ
 تأمین در دولت فهیوظ کیتئوري مبنا .است ياقتصادي هاتیفعالي برا آنها اریاخت در

. است آن در جامعه مشترك حق وی عیطبي هاثروت در جامعه افراد بودن میسه ،یاجتماع
 تعهد، احساس کشیدن تصویر بهبراي  که اسالم دیدگاه از اجتماعی تأمینی مال منابع

 بدون وام قالب در شخصی ثروت و درآمد از است، پذیريمسؤولیت و دوستینوع برادري،
 خانواری مذهب نهیهزي هانمونه ،خود آنها. شودیم هزینه ...و احسان انفاق، صدقه، بهره،
 ،صدر( کرد استفاده عمومی بودجه از باید اجتماعی، توازن برقراري براي ، اماهستند
اي  گونه به نباید حمایت این ، اماشود تیحما پذیرآسیب اقشار از دیبا اسالم نظر از). 1980
 با که شود تیحما کسانی از یعنی ،شود آن مانند و پروريتن بدآموزي، باعث که باشد
 تأمین را شاناخانواده و خود زندگی مخارج توانندنمی اما ،کنندمی تالش وجود تمام
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 دست از را خود سرپرست یا ندهست ناتوان و پیر یا اند افتاده کار از حوادث اثر بر ای کنند،
 از حمایت مورد هايگروه. کند می تغییر مکان و زمان با متناسب هاگروه این شمار. اندداده

 ت،یپرجمعي خانوارها سرپرستان،بی بدهکاران، ماندگان،درراه فقرا، شامل قرآن دیدگاه
 ).60آیه  ،توبهسوره ( هستند شدگانمحاصره و سالمندان

 یتجرب مطالعات بري مرور -3
 1کنند. ماکس وبرتأثیر اقتصادي مذهب را بررسی می است که پژوهشگران يادیزمدت 

ادعا کرد مذهب نقشی  1905کی از نخستین کسانی بود که در سال یاقتصاددان معروف 
تعامل بین ظرفیت  ،دیگر اقتصاددانان ،کند. پس از آنمهم در توسعه اقتصادي بازي می

لهرر و  ،براي مثال ؛اند اقتصادي را مورد بررسی قرار داده -مذهب و متغیرهاي اجتماعی
 و 1996، 1995اند. لهرر (، تأثیر مذهب را بر ازدواج بررسی کرده)1993( 2چیسویک

با مذهب را ) همچنین به ترتیب رابطه عرضه نیروي کار، باروري و پیشرفت تحصیلی 1999
در تکامل متغیرهاي را نقش مذهب  ،)2007ي (کلرمک ،است. از سوي دیگر بررسی کرده

ارتباط مذهب و نابرابري را مورد  ،برخی مطالعات است. ناگون اقتصادي تحلیل کردهگو
به این نتیجه  ،)2008( 4) و پاالنی2009( 3اند. جالب توجه است که ریسبررسی قرار داده

 هستند. ياز نابرابري درآمد يتر داراي سطوح باالتررسیدند که کشورهاي مذهبی
هاي  مواجهه با سختیسازوکار ر تأمین امنیت فردي و برخی مطالعات به نقش مذهب د 

به  ،به نقش مذهب در کارآیی بنگاه و برخی دیگر ،پردازند. برخییاقتصادي م -اجتماعی
). این مقاله بر نقش مذهب در 2016، 5(آلیسون کنند میتوجه اثر مذهب بر رشد و توسعه 

نشان  )2007کلري ( طور که مکنکند. هماهاي خیریه (مانند صدقه) تأکید میکمک ارایه
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خیریه در این  هاي هاي عمده جهان پیوندي بین اقدامهاي تمام مذهبداده است، آموزه
به کار ارتباط که در این  ياکنند. واژهزندگی و شرایط فردي پس از مرگ برقرار می

وع کند که تنمی ارایهکلري همچنین شواهدي است. مک »1شایستگی رستگاري« ،رود می
خیریه  هاي منظور اقدامها بهها در مشوقعقاید درباره دنیاي پس از مرگ به تفاوت

گذاري مفهوم شایستگی رستگاري مانند نظریه سرمایه ،گردد. براي یک اقتصاددان برمی
بیان شد. برخی  ،)1975( 2ن بار توسط آزي و ایهرنبرگیپس از مرگ است که براي نخست

اي را براي  هاي حاصل از کشورهاي مختلف شواهد تجربیادهمطالعات با استفاده از د
نشان داد که در آمریکا افراد  ،)2003( 3اند. بروکسکرده ارایهوجود شایستگی رستگاري 

کنند. جالب توجه است به امور خیریه کمک می درصد بیشتر از افراد غیرمذهبی 25مذهبی 
در آمریکا به امور خیریه  یرمذهبید غدرصد از افرا 66درصد از افراد مذهبی و  91که 

دالر بیش از افراد  1500کنند. میانگین کمک نقدي افراد مذهبی  مختلف کمک می
ها بیست درصد کمتر  ن است که اسپانیوالییآ ،همطالعغیرمذهبی است. از دیگر نتایج این 

ها به امور دهند و کمتر از نصف آنها قرار می»مذهبی«ها خود را در دسته از آمریکایی
آن است که مردمان اسپانیا باالترین  ،ک یافته دیگر این مطالعاتیکنند. خیریه کمک می

در کشورهاي اروپاي غربی به خود اختصاص  را هاي خیریه (به شکل سرانه) طح کمکس
 اند. داده

کننده درباره مصرف با استفاده از پیمایش مخارج مصرف، )2006و همکاران ( 4بلومبرگ
مذهب هم در زندگی  ،معتقدندآمریکا وهاي کمک مذهبی نشان دادند که مردم در و الگ

با  ،)2007( 5گذاري پس از مرگ است. تاو و یوو هم نوعی سرمایه بودهمصرفی آنها مؤثر 
هاي گوناگون پس از مرگ عقاید انتظار رفتار خیریه در مذهب بررسی پیامدهاي مورد
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دند و دریافتند که افراد داراي انتظارات باالتر براي بندي کرمختلف را در تایوان رتبه
ها) به صورت معناداري بیشتر از افرادي که مسیحی ،مثالبراي هاي پس از مرگ ( پاداش
ارتباط کمی بین خیریه و زندگی پس از مرگ وجود دارد (مذاهب قومی) کمک  ،معتقدند

درباره رابطه بین رفتار خیریه و  شواهد مشابهی ،)2010( 1کنند. تورنتون و هیلمسخیریه می
آنها نشان دادندکه پیروان  عقیده به زندگی پس از مرگ یا عقیده به وجود خدا ارایه کردند.
ها)، برخالف ها و باپتیستمذاهب داراي معیار شایستگی رستگاري ضعیف (مانند پروتستان

کاتولیسم)، حساسیت  پیروان مذاهب داراي معیار شایستگی رستگاري قوي (مانند یهودیت و
هاي مالیاتی براي کمک زا مانند یارانهاقتصادي برون يهانسبتاً بیشتري به تغییرات در مشوق

با عقاید ضعیف مذهبی، رفتاري مشابه با خانوارهاي  يخانوارها دهند.خیریه نشان می
یش به ها آن است که شایستگی رستگاري گراغیرمذهبی دارند. نقطه مشترك تمام این مثال

هاي مهم  دهد. یکی از بحثاجبار دولتی افزایش می يجاکمک خصوصی و داوطلبانه را به
 کننده است. هاي اقتصادي اسالم موضوع رفتار مصرف در آموزه
 یقیصدتوسط  ،یمذهب نهیهز مورد در مطالعات نخستین از مورد دو گفت بتوان شاید

 گیري تصمیم براي را مدلی کهف. تاس انجام شده ،)1973( 2کهف منذر محمد و) 1972(
 خانوار گیري تصمیم نحوه آن، براساس که کرد ارایه سود کردن حداکثر هدف با خانوار
 در مصرف حدود زرقاً سپس،). 1974 کهف،( شود می تشریح منابع تخصیص براي مسلمان
 سانق نیهمچن). 1301 ص ،2013 ،3ماستفر( کند می مطرح را اسراف از کمتر و کفایت سطح

. دهد یم قراری ابیارز مورد رای مذهب نهیهز ازي گرید بخش انفاق، و انصاف طرح با ،)2015(
 در مسلمان خانوار ،یکی ؛است مطرح دیدگاه چند ،یمذهب خانوار رفتار نظریه خصوص در

 در مسلمان خانوار ،دوم. است) 2002 کهف،( آخرت و دنیا رستگاري حداکثرکننده جایگاه
 ،سوم. است ))1984( کهف و )1984( خان( آخرت و دنیا مطلوبیت ندهحداکثرکن مقام
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 و )1987 خان،ی (شخص نفع حداکثرسازي جاي به توازن و مطلوبیت مقابل در مصلحت
 توتونچیان). 2015 قسان،(است  انفاق مانند اسالمی قواعد رعایت به توجه با مصرف چهارم

 داند می خدا رضاي جهینت در خانوار خاطر رضایت رای مذهب نهیهز به مربوط مطلوبیت
 ،مطلوبیت حداکثرکننده را مسلمان کنندهمصرفرو،  این از او). 128 ، ص1363 توتونچیان،(
 بر نیز را عبادت و استراحت ،یمذهب نهیهز کنار در صدر. است کرده بیان تعریف این با اما

 3 به را مطلوبیت ،)1393 ،دادگری (برخ ).193 ص ،1375 صدر،( داند یم ثرؤم گیري تصمیم
 نهیهز از حاصل تیرضا شامل( معنوي ،ی)معمول کاالهاي مصرف از حاصل( مادي بخش

 به کمک انجام از آمده دستبه روحی آرامش ژهیو مطلوبیت و) گرانید به کمکي برا
 نیتخم رای مذهب مخارج تابع ،)1384، یعزت( مطالعاتی برخ. کنند یم کیتفک گرانید
 مذهبی هايهزینه بر مؤثر عواملی بررس به ،)1388 ،اءالحسینییک( گریدی خبر و زنند یم

 بعد و خانوار درآمد کهدادند  نشان و اند پرداخته ایران شهري خانوارهاي درآمدي هايدهک
ی برخ جهینت. است داشته مذهبی هايپرداخت بر منفی اثري تورم و مثبت اثري خانوار

دهد که مصرف و صدقه بهینه در هر زمان  نشان می ،)1391 ،(استادزاده گرید مطالعات
رضایی و در مطالعه دیگر، درآمد در طول زندگی بستگی دارد. کنونی مشخص تنها به ارزش 

سازي آن  و بهینه در اقتصاد اسالمی کننده بررسی رفتار مصرفبه  ،)1391مقدم (حسنی
ان مطلوبیت نهایی ناشی از مصرف در طول زم سازي نشان داد،پرداختند. نتایج حاصل از مدل

و انفاق برابرند. همچنین نرخ بازدهی انتظاري (ناشی از تأمین مالی اسالمی) و نرخ ترجیح 
نشان  ،)1392 ،نتیجه مطالعه دیگر (صادقی و همکاران. زمانی بر مصرف و انفاق تأثیر دارند

. مطالعه دیگر است مذهبیدهد که انفاق تابعی فزاینده از درآمد سرانه، ثروت و سرمایه  می
کننده (در انجام مان با رفتار مصرفیبه این نتیجه رسید که ا ،)1393 ،(لشکري و مهرپارسا

کننده براساس درجه ایمان هزینه مذهبی و مانند آن)، رابطه مثبت دارد. همچنین رفتار مصرف
بعدهاي نشان داد که  ،)1393 ،متفاوت است. پژوهش دیگر (صافی دستجردي و نظرپور

گوناگون مذهبی بودن با نگرش به مصرف، رابطه منفی معناداري دارند. بررسی دیگر 
هاي مذهبی  کننده از هزینهبه این نتیجه رسید که هدف مصرف ،)1394 ،(اکبریان و محمودي
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طور کلی مطالعات مربوط به رفتار خانوارها در انجام  حداکثر کردن رضایت خداوند است. به
 2جی سی اس ،)1992( 1اند (باتایله مناسبی را فراهم ساخته ادبیات نسبتاً ،هبیهاي مذهزینه

 .))2015( 3نیتومال و) 2016(
 -1: کرد هاي مذهبی را به سه دسته تقسیمتوان مطالعات مربوط به هزینهمی ،در مجموع

 اسالم، مکتب اقتصادي از شرع اقتصادي دستورهاي استخراج که براساس هاییمطالعه
 بیشتر اینها . شده است انجام مستحب یا واجب صورت به مخارج نوع این انجام بر یمبن

 شرایط خمس، و وجوب درباره که مطالبی مثال،براي  ؛دارند فقهی و اخالقی جنبه
 عملیه هايو رساله مسلمانان اصیل منابع و... از مستمندان و ایتام به کمک انفاق، زکات،
 بررسینا در صدر در کتاب اقتصادمحمد باقر ونه هستند. از این نم ،است شده استخراج
 با مخالفت را آن هدف و اشاره مذهبی مخارج وجود فلسفه به اسالم، اقتصادي مکتب

 است کرده بیان تولید بخش در رکود از و جلوگیري نقدینگی (کنز) ذخیره کردن
 چهارچوب در متعارف اقتصاد ادبیات هایی که براساسمطالعه -2). 1980(صدر، 

 انجام مسلمان فرد رفتار بر حاکم شرعی قیدهاي به توجه با و اقتصاد اسالمی الگوهاي

که هایی مطالعه -3اند.  نه ، کهف وتوتونچیان از این نمومطالعه زرقاً ،براي مثال ؛است شده
 تدوین مذهبی مخارج آنان با برخورد چگونگی بررسی و مسلمانان عملی رفتار براساس

 به و متعارف اقتصادي ادبیات به توجه با اما ،هستند اندك تعداد نظر از اینها است. شده
اغلب توان گفت که اند. در خصوص مطالعات تجربی می شده انجام تجربی صورت

اما در کنار آنها مطالعات محدودتري  ،انجام شده است ها در مورد رفتار مسیحی مطالعات 
بررسی  . در ضمنانجام شده استاسالم)  ویژه به(ادیان در سایر  کنندهمصرفرفتار درباره 

شود که کننده و کل رفتار مصرفی جامعه با دو رویکرد خرد و کالن انجام میرفتار مصرف
 راي مطالعات تجربی است. به عبارتهاي مذهبی بترین دشواري دستیابی به دادهاصلی
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اند و تفاوت رفتارها و قرار داده عد کالن مورد توجهیک دسته، این مسأله را از بدیگر، 
به بررسی  ،اند و دسته دیگرمذاهب مختلف را بررسی کرده يموقعیت اقتصادي جوامع پیرو

 .اندتفاوت رفتارهاي فردي پیروان مذاهب مختلف پرداخته

هاي  ، به بررسی عوامل مؤثر بر هزینهنه تحقیقیمبانی نظري و پیشدر ادامه  ،این مقاله
برخی از  پردازد. این کار هم از نظر دوره زمانی، هم ان در شهر و روستا میمذهبی در ایر

جدیدتر در تقویت ادبیات  نسبت به کارهاي دیگر قدمی نسبتاً متغیرها و هم مدل مربوط
در مطالعات هزینه مذهبی  »برو«آید. همچنین پردازش سازگاري کار  می شمارمورد نظر به 

 است.تنها در این مقاله انجام شده 

 شناسی تحقیقروش -4
هاي رگرسیون گسسته، هاي رگرسیون گسسته استفاده شده است. مدلدر این تحقیق، از مدل

 کند. مدل زیر را در نظر بگیرید:هایی هستند که در آنها متغیر وابسته مقادیر گسسته را انتخاب می مدل
iii uxy*  

که به  بودهمتغیر مجازي  iyهستند و  1kهر یک بردارهاي  ix و iu ،که در آن
 صورت زیر در نظر گرفته شده است:

Ayify

Ayify

ii

ii

*

*

0

1 

که مدل استفاده است  3پروبیت و 2، الجیت1هاي احتمال خطیها، مدلاز جمله این مدل
 5از نوع نرمال 4از نوع پروبیت بوده که داراي تابع توزیع تخمین انباشته ،ن مقالهشده در ای

 نمایی به صورت زیر است: . براي مدل پروبیت تابع راستاست
 ii y

i
y

i
N
i xxL 1

1 1 
 

 
1- Linear Probability Model 
2- Logit Model  
3- Probit Model  
4- Cumulative Distribution Function(CDF) 
5- Normal 
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لگاریتم تابع احتمال مشترك با توجه به متقارن بودن چگالی توزیع کمیت تصادفی 
 آید:دست می هبنرمال استاندارد به صورت زیر 

N

i ii

N

i ii xyxyL
11

1log1loglog 
 که 

 Sxx
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log
 

منظور  بهآید.  دست می هب 0Sبه صورت جوابی براي بردار  MLزن تخمین
بر احتمال  jixاثر نهایی تغییر در شود. تفسیر ضرایب مدل پروبیت از اثر نهایی استفاده می

 :))1390( حداد و کشاورز )1387((گجراتی  ست ازا عبارت1iyوقوع حادثه 
jiiiijiiji xxxxFxym ).(1Pr 

  جینتای بررس و بیضرا لیالگو،تحلی معرف -5
بهبود روزافزون رفاه جامعه، هم در حوزه فردي منظور  بهاسالمی و در قرآن هاي  در آموزه
کم سه منبع مالی مهم در نظر گرفته شده است؛ انفاق،  ر حوزه اجتماعی، دستو هم د
 سه، نیا به مربوطي آماري هادادهی بررس به مقاله از ،قسمت نیا در صدقه. و زکات

 به ران،یا در هانهیهز آن بر مؤثر عوامل برآورد طورنیهم وی مذهبي ها نهیهزعنوان  به
 .پردازیم می ییروستا وي شهري خانوارها کیتفک

 معرفی مدل پیشنهادي -5-1
 در ریزي رهایمتغ ازی تابع به صورت حاضر پژوهش دری مذهبي هانهیهز بر مؤثر عوامل
 :است شده گرفته نظر

incomepropermarryLensionliteracyagefAlms ,,,,dim,, 
ي برا کهي اگونهبه ،است صدقات صندوق بهی پرداختAlmsاز منظور آن در که
ی پرداخت نیچن کهي افرادي برا و کی عدد داشتند، صدقات صندوق بهی پرداخت کهیی خانوارها
 و خانوار سرپرست سني برا age عبارت. است شده نظرگرفته در صفر عدد ،نداشتند
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literacy عدد باسواد، خانوار سرپرستي برا که صورت نیا به. است سوادمجازي  ریمتغ 
 خانوار عدب کننده انیب ensiondim عبارت. است شده نظرگرفته در صفر عدد سوادیب و کی
ي برا و کی عدد شاغل خانوار سرپرستي برا ،رابطه نیا در .است اشتغالدهنده  نشان L و
 به. است ازدواجي برا marry عبارت. گرفته شده است نظر در صفر عدد ،آن رینظا و کاریب
 ،آن مانند و مجرد خانوار سرپرستي برا و کی عدد متأهل خانوار سرپرستي برا که شکل نیا

 نیا به. است شده فیتعر خانه تیمالکي براproper عبارت. است شده فیتعر صفر عدد
سرانجام  .است رفته کاره ب صفر عدد ،آن ریغي برا و کی عدد خانه مالکي برا که صورت
اي که مجموع درآمدهاي  گونه معرف درآمد سرپرست خانوار است، به incomeعبارت

بگیري، مشاغل غیرمزد و حقوق بگیري (آزاد) و درآمدهاي  حاصل از مشاغل مزد و حقوق
د، عدد یک و براي بیشتر باش 1393سرپرست خانوار چنانچه از میزان حداقل دستمزد سال  1متفرقه
 عدد صفر به کار رفته است. ،غیر آن

هاي مذهبی است. به دلیل اینکه در یکی از عوامل اثرگذار بر هزینه خانوار سرپرستسن 
 افرادرسد هرچه سن هاي دینی به پاداش اخروي اعمال توجه زیادي شده است و به نظر می آموزه

وي توجه بیشتري دارند و در نتیجه، صدقه (هزینه باالتر باشد، به آخرت و مرگ و کسب پاداش اخر
مشارکت بیشتري در افراد با افزایش سن، دهند. به عبارت دیگر، مذهبی) بیشتري انجام می

که با افزایش سن، ) 1977( 2هاي مذهبی دارند. براساس این مشاهدات، این فرضیه ارنبرگ فعالیت
 .تري تأیید شده است یابد به صورت قوي هاي مذهبی افزایش میفعالیت

هاي مذهبی را در مطالعات تجربی تأیید ها رابطه معناداري بین درآمد و هزینهبرخی مطالعه
هاي مذهبی و اقتصاد صورت ین تحقیقاتی که در زمینه مقدار فعالیتنخستجمله  ازنکردند. 

یده کوشانجام داده است. او در پژوهش خود،  )1972( 3گرفته، پژوهشی است که استارك
 

 
 هزینه انداز، کمکشامل حقوق بازنشستگی، درآمد حاصل از اجاره محل کسب، درآمد حاصل از حساب پس -1

 خانوارهاي دیگر. هاي انتقالی ازتحصیلی، درآمد حاصل از محل فروش مصنوعات و دریافتی
2- Ehrenberg 
3- Stark 
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هاي مذهبی را در بین مردم  است، رابطه بین سطح درآمد با اعتقادات مذهبی و مقدار فعالیت
، اما در برخی آمریکا بررسی کند. در بررسی او، رابطه معناداري بین این متغیرها یافت نشد

هاي  ترین عامل اثرگذار بر مخارج خانوار از جمله پرداخت مطالعات تجربی، درآمد اصلی
هاي مستحبی مانند صدقه نیز به صورت متعارف، افراد با  هانه بوده است. در پرداختخیرخوا

رو، انتظار داریم که افزایش  آن دارند. ازاین  درآمد باالتر آزادي عمل بیشتري را در پرداخت
 خانه تیمالکدرآمد به پرداخت هزینه مذهبی بیشتري منجر شود. همچنین دو متغیر سواد و 

) که در مطالعه برو استفاده شده بود نیز در این مطالعه به کار گرفته يمادی ندگز بهبود(شاخص 
هاي مذهبی شد. انتظار بر این است که باال رفتن سواد و بهبود زندگی مادي اثر مثبتی بر هزینه

عنوان یک عامل اثرگذار دیگر معرفی شده است. انتظار  داشته باشند. همچنین متغیر تأهل نیز به
هاي مذهبی بیشتري داشته باشند. عامل ن است که افراد متأهل نسبت به افراد مجرد هزینهبر ای

انداز و کاهش  تواند سبب کاهش پس هاي مستحبی می دیگر، بعد خانوار است که در پرداخت
هاي فردي تمایل به پرداخت  ها شود و از سوي دیگر، افراد خانوار براساس انگیزه این پرداخت
شود. در مجموع، بعد خانوار از عوامل  ها می د و این موضوع سبب افزایش پرداختمستقل دارن

توان درباره نوع عالمت بعد خانوار  ها نمی هاي مذهبی است، اما در تحلیل داده گذار بر هزینه اثر
 قضاوتی  روشن داشت.

ي آماري ریگنمونه دریی روستا وي شهر مناطقي خانوارها مقاله، نیا دري آمار جامعه
 -نهیهز در. است رانیا آمار مرکز توسط شده منتشر ،1393 سال خانوار درآمد -نهیهز

 :زیر است موارد شاملی مذهبي هانهیهز به مربوط اقالم ،خانوار درآمد
 .خمس 

 .زکات 

 .آن مشابه و کفاره ه،یفطر 

 .آنها مانند و متبركي ها مکان ،ایتکا سه،یکن سا،یکل مساجد، به کمک 

 .آنها مانند و مداحان ،یمذهب سخنرانان بهی اختپرد نهیهز 

 .صدقات صندوق به پرداخت 
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ی مذهب نهیهزی کل طوربه خانوار 18198 ران،یا دري شهر خانوار 18885 از ارتباط نیا در
 ه،یفطر خانوار 17423 زکات، خانوار 164 خمس، خانوار 314 ،تعداد نیا از. کنندیم پرداخت
 و متبركي ها مکان ها، هیتک سه،یکن سا،یکل مساجد، به کمک خانوار 6841 آنها، مشابه و کفاره
 خانوار 14605 و آنها مشابه و مداحان ،یمذهب سخنرانان به پرداخت خانوار 2648 آنها، مانند

 18416 ،ییروستا خانوار 19388 از نیهمچن. اند داده انجامرا  صدقات صندوق به پرداخت
 420 خمس، خانوار 263 ،تعداد نیا از. کنندیم پرداختی مذهب نهیهزی کل طوربه خانوار
 مساجد، به کمک خانوار 8338 آنها، مشابه و کفاره ه،یفطر خانوار 17510 زکات، خانوار

 سخنرانان به پرداخت خانوار 3388 آنها، مانند و متبركي ها مکان ها، هیتک سه،یکن سا،یکل
 .دهند یم انجامرا  صدقات صندوق به داختپر خانوار 13541 و آنها مشابه و مداحان ،یمذهب
 از مربوطي ها پرداختی عنی هستند، واجب امور جزء عتیشر نظر از هیفطر و زکات خمس، 
 از آنها به مربوطي کدها و شد نظرصرف آنهاي سازمدل از ،رو نیازا. است ها یمذهبی الزام فیوظا

 به پرداخت خاص طور به وي اریاختی ختپرداي ها نهیهز ،لیدل نیهم به. شدند حذفي آمار جامعه
 هر در ،گریدسوي  از. شد گرفته نظر در رانیا دری مذهب نهیهزشاخص  عنوانبه صدقات صندوق
 به مربوطي رهایمتغ اثراتی بررس به وي جداساز خانوار سرپرست به مربوطي رهایمتغ خانوار،

 .شد پرداخته خانواری مذهب نهیهز بر خانوار سرپرست

 هادادهصیف و تحلیل تو -5-2
 جینتا توان یم. است مطالعه موردي رهایمتغي آمارهاي  یژگیو کننده انیب ،1شماره  جدول

 : کرد انیب ریز صورت به را
یی روستا مناطق هايخانوار از درصد 8/69 وي شهر مناطق هايخانوار از درصد 3/77 -١

 انییروستا سهم ،جهینت در. اندپرداختهی مذهب نهیهز مطالعه مورد دوره در رانیا در
 .است بوده کشوري شهر تیجمع از کمتر

 خانوار سرپرستان از درصد 5/67 وي شهر مناطق خانواري ها سرپرست از درصد 6/83 -٢
 که است آن دهندهنشان جینتا. هستند باسواد اند، پرداخته یمذهب نهیهز کهیی روستا مناطق
 .استیی روستا مناطقي خانوارها زا شتریبي شهر مناطقي خانوارها در باسوادان سهم
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 سطح دو هر در باًیتقر اند، کرده پرداختی مذهب نهیهز کهي خانوار سرپرست شاغالن -٣
 .اند بوده برابر هم بایی روستا وي شهر

 سرپرستان از درصد 3/88 وي شهر مناطقي خانوارها سرپرستان از درصد 4/87 -۴
 ،نیا. اند بوده هلأمت ،اندکرده پرداختی مذهب نهیهز کهیی روستا مناطقي خانوارها

  . است ییروستا مناطقي خانوارها شتریب سهم دهندهنشان

 مناطقي خانوارها سرپرستان درصد 70 ویی روستا مناطقي خانوارها سرپرستان از درصد 5/87 -۵
 مناطقي خانوارها ،رونیازا. اند بوده خانه مالک ،کنندیم پرداختی مذهب نهیهز کهي شهر
 .اندبوده دارا شاخص نیا در راي شهر مناطقي خانوارها به نسبتي شتریب همسیی روستا

 سرپرستان از درصد 1/83 وي شهر مناطقي خانوارها سرپرستان از درصد 1/89 -۶
داراي درآمدي باالتر  ،اندکرده پرداختی مذهب نهیهز کهیی روستا مناطقي خانوارها

 .شهري است مناطقي خانوارها شتریب همس دهندهنشان ،نیا. اند بوده از حداقل دستمزد

 )درصد( 1393 سال در استفاده موردي رهایمتغي آماري هایژگیو -1 جدول
 سهم مناطق ریمتغ

Alms 
 3/77 يشهر
 8/69 ییروستا

literacy 
 6/83 يشهر
 5/67 ییروستا

L 
 6/67 يشهر
 7/67 ییروستا

marry 
 4/87 يشهر
 3/88 ییروستا

proper 
 70 يشهر
 5/87 ییروستا

income 
 1/89 يشهر
 1/83 ییروستا

 .قیتحق محاسبات و رانیا آمار مرکز: مآخذ 

 مطالعه مورد دوره دررا  استفاده موردي ها شاخصي آماري ها یژگیو ،2شماره  جدول
 يشهر مناطق خانوار سرپرست سن نیانگیم شود،یم مشاهده که طورهمان. دهد یم نشان
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 50 با برابریی روستا مناطقي خانوارهاي برا و سال 9/48 با برابر پردازندیمی مذهب نهیهز که
 یمذهب نهیهز کهیی روستا وي شهر مناطقي خانوارها بعد ،گریدي سو از. است سال

 .است کسانی باًیتقر ،کنند یم رداختپ

 1393 سال در استفاده موردي ها شاخصي آماري هایژگیو -2 جدول
 نیانگیم مناطق شاخص

age 
 9/48 يشهر
 50 ییروستا

ensiondim 
 5/3 يشهر
 4/3 ییروستا

 .قیتحق محاسبات و رانیا آمار مرکز: مآخذ

 الگو برآورد از حاصل بیضرا لیلتح و مدل حیتصر -5-3
 بهی مذهبي هانهیهز بر مؤثر عوامل ارایه به ،قسمت نیا در پژوهش هدف به توجه با

 ،3شماره  جدول .پردازیم می مطالعه مورد دوره دریی روستا وي شهري خانوارها کیتفک
یی روستا يخانوارها دری مذهبي هانهیهز بر مؤثر عوامل نیتخم از حاصل جینتا کننده انیب

براساس این، . اند بوده معنادار مدلي رهایمتغ تمام ،شودیم مشاهده که طورهمان. است
 : کرد دیکأت ریز جینتا بر توان یم
 .ابدییم شیافزای پرداختی مذهبي هانهیهز سن، شیافزا با -١

 و درآمد باالتر بودن خانه مالک، بودن متأهل بودن، شاغل خانوار، سرپرستي باسواد -٢
 .است داشتهی مذهبي هانهیهز پرداخت بري معنادار و مثبت ریتأث

 .شودیم مواجه کاهش بای مذهبي هانهیهز شود، رو هروب شیافزا با خانوار عدب هرچه -٣
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 ییروستاي خانوارها دری مذهبي هانهیهز بر مؤثر عوامل برآورد از حاصل جینتا -3 جدول

 انحراف بیضرا ریمتغ
Z ZP IntervalConf اریمع .%95 

C 59/0- 062/0 54/9- 000/0 71/0- 47/0- 
age 002/0 0008/0 08/3 000/0 004/0 0009/0 

literacy 24/0 026/0 48/9 000/0 29/0 19/0 

ensiondim 03/0- 006/0 03/6- 000/0 051/0- 026/0- 

L 37/0 026/0 33/14 000/0 32/0 42/0 
marry 21/0 032/0 57/6 000/0 14/0 27/0 
proper 16/0 029/0 66/5 000/0 1/0 22/0 

income 53/0 22/0 24/23 000/0 48/0 57/0 
 19388obsofNumber 

 91/147472chiLR 
000/02Pr chiob 

 79/11131-likelihoodLog 
 .قیتحقي هاافتهی: مأخذ

ی مذهبي هانهیهز بر مؤثر عواملیی نها اثر از حاصل جینتا دهندهارایه ،4شماره  جدول
 :شودیم مشاهده جدول نیا از که طورهمان. ستایی روستاي خانوارها در
 نهیهز پرداخت احتمال شود، ادیز خانوار سرپرست age سن درصد کی چنانچه -1

 .صورت ثابت بودن سایر شرایط) یابد (دریمدرصد افزایش  1/0خانوار،  یمذهب
 ،یمذهب نهیهز پرداخت الاحتم ensiondim خانوار عدب درصدي کی شیافزا با -2

 .یابدیمدرصد کاهش  2/1

 8 ،سواداز جانب خانوارهاي با سرپرست بای مذهبي هانهیهز احتمال تمایل پرداخت -3
 .است سوادیب سرپرست خانوارهاي با از شتریب درصد
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 به غلشا خانوار سرپرست شتریب لیتما دهندهنشان ،مثبت عالمت با Lاشتغال ریمتغ -4
 درصد 12با احتمال  شاغل سرپرستان که يطور به است،ی مذهبي هانهیهز پرداخت

 .دارندی مذهبي هانهیهز پرداخت به میتصم ،کاریب افراد از شتریب

 به متأهل افراد شتریب لیتماي ایگو مثبت، عالمت با marry تأهل تیوضع ریمتغ -5
با  متأهل افراد کهي اگونهبه است، مجرد افراد به نسبتی مذهبي هانهیهز پرداخت
 .رندیگ یمی مذهبي هانهیهز پرداخت به میتصم مجرد، افراد از شتریب درصد 6 احتمال

 پرداخت به مالک افراد شتریب لیتما proper خانه تیمالک ریمتغ باارتباط  در -6
 سرپرستان از شتریب درصد 5حتمال با ا مالک سرپرستان و است شتریبی مذهبي ها نهیهز
 .دارندی مذهبي هانهیهز پرداخت به میتصم ،رمالکیغ

 پرداخت به خانوار شتریب لیتما دهندهنشان مثبت عالمت با income درآمد ریمتغ -7
 با سرپرستان که يطور به است، با درآمد باالتر سرپرستان توسطی مذهبي هانهیهز

با درآمد  سرپرستان از شتریب درصد 17 حداقل دستمزد، با احتمال درآمد باالتر از
 .دارندی مذهبي هانهیهز پرداخت به میتصم تر از حداقل دستمزد، پایین

 ییروستاي خانوارها دری مذهبي هانهیهز بر مؤثر عواملیی نها اثر از حاصل جینتا -4 جدول
 Z ZP بیضرا ریمتغ

age 001/0 09/3 000/0 
literacy 08/0 54/9 000/0 

ensiondim 012/0- 05/6- 000/0 

L 12/0 54/14 000/0 
marry 06/0 59/6 000/0 
proper 05/0 67/5 000/0 

income 17/0 23/24 000/0 
 .قیتحقي هاافتهی: مأخذ
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 دری مذهبي هانهیهز بر مؤثر عوامل برآورد از حاصل جینتا کننده نایب ،5شماره  جدول
 معنادار مدلي رهایمتغ تمام ،شودیم مشاهده که طورهمان. استي شهري خانوارها

 :کرد انیب نیچن توان یم را جینتا. اند بوده
 .ابدییم شیفزاای پرداختی مذهبي هانهیهز سن، شیافزا با -1
 و درآمد باالتر بودن خانه مالک ،بودن متأهل بودن، شاغل خانوار، سرپرستي باسواد -2

 .است داشتهی مذهبي ها نهیهز بري معنادار و مثبت ریتأث

 .شودیم مواجه کاهش بای مذهبي هانهیهز شود، رو هروب شیافزا با خانوار عدب هرچه -3

 يشهري خانوارها دری مذهبي هانهیهز بر مؤثر عوامل برآورد از حاصل جینتا -5 جدول

 انحراف بیضرا ریمتغ
 اریمع

آماره
Z 

ZP IntervalConf .%95 

C 37/0- 07/0 28/5- 000/0 5/0- 23/0- 
age 006/0 0009/0 48/6 000/0 004/0 008/0 

literacy 35/0 03/0 6/11 000/0 29/0 41/0 

ensiondim 04/0- 007/0 58/6- 000/0 064/0- 034/0- 

L 19/0 028/0 82/6 000/0 13/0 24/0 
marry 15/0 034/0 57/4 000/0 089/0 22/0 
proper 12/0 024/0 24/5 000/0 078/0 17/0 

income 44/0 028/0 53/15 000/0 38/0 49/0 
18885obsofNumber 
77/69472chiLR 

000/02Pr chiob 

45/9759-likelihoodLog 
 .قیتحقي هاافتهی: مأخذ
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ی مذهبي هانهیهز بر مؤثر عواملیی نها اثر از حاصل جینتا دهندهارایه ،6شماره  جدول
 :شودیم مشاهده که طورهمان. است شهريي خانوارها در
 نهیهز خانوار نکهیا احتمال شود، ادیز خانوار سرپرست ageسن درصد کی چنانچه -1

 .یابدیمافزایش  درصد 1/0 ،کند تپرداخ یمذهب
خانوار  یمذهبي هانهیهزدرصد احتمال پرداخت  4/1 ،خانوار بعد یک درصد افزایش -2

 .دکنیمرا کم 

 به باسواد سرپرستان شتریب لیتما دهندهنشان ،مثبت عالمت با literacyسواد ریمتغ -3
با  دارند باسواد سرپرست کهی یخانوارها که يطور به ،استی مذهبي ها نهیهز انجام

 پرداخت به میتصم سواد،یب خانوار با سرپرست از شتریب درصد 2/10 احتمال
 .دارندی مذهبي ها نهیهز

 سرپرست باي خانوارها شتریب لیتما دهندهنشان ،مثبت عالمت با Lاشتغال ریمتغ -4
 5/5با احتمال  شاغل سرپرستان که يطور به است،ی مذهبي هانهیهز پرداخت به شاغل
 .دارندی مذهبي هانهیهز پرداخت به میتصم ،کاریب سرپرستان از شتریب درصد

 متأهل سرپرستان شتریب لیتماي ایگو ،مثبت عالمت با marry تأهل تیوضع ریمتغ -5
با  متأهل دافرا کهي اگونهبه ،است مجرد افراد به نسبتی مذهبي هانهیهز پرداخت به

ی مذهبي اه نهیهز پرداخت به میتصم مجرد، افراد از شتریب درصد 5/4احتمال 
 .رندیگ یم

 پرداخت به مالک افراد شتریب لیتما proper خانه تیمالک ریمتغ باارتباط  در -6
 از شتریب درصد 6/3 با احتمال مالک سرپرست و است شتریبی مذهبي ها نهیهز

 .دارندی مذهبي هانهیهز پرداخت به میتصم ،رمالکیغ سرپرستان

 پرداخت به خانوار شتریب لیتما دهندهنشان ،مثبت عالمت با incomeدرآمد ریمتغ -7
 با سرپرستان که يطور به است، با درآمد باالتر سرپرستان توسطی مذهبي هانهیهز

با درآمد  سرپرستان از شتریب صددر 7/12 با احتمال ،درآمد باالتر از حداقل دستمزد
 .دارندی مذهبي هانهیهز پرداخت به میتصم تر از حداقل دستمزد، پایین
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 شهريي خانوارها دری مذهبي هانهیهز بر مؤثر عواملیی نها اثر از حاصل جینتا -6 جدول
 Z ZP بیضرا ریمتغ

age 001/0 5/6 000/0 
literacy 102/0 69/11 000/0 

ensiondim 014/0- 6/6- 000/0 

L 055/0 83/6 000/0 
marry 045/0 57/4 000/0 
proper 036/0 24/5 000/0 

income 127/0 8/15 000/0 
 .قیتحقي هاافتهی: مأخذ

 گیرينتیجهخالصه و  -6
مذهبی از جمله مخارج خانوار است که با توجه به عوامل اقتصادي و  هايهزینه

هاي مذهبی به پرداخت شود.وسیله خانوارهاي مذهبی پرداخت میغیراقتصادي به
مام هاي تاز جمله آموزهبوده که چگونگی تخصیص منابع درآمدي فرد مذهبی مرتبط 

هاي ادیان مروري بر آموزه برحسب شرایط زمان و مکان متفاوت است.و ادیان الهی است 
عنوان  هاي مذهبی در برخی شرایط و تأکید بر آن به دهنده وجوب هزینهابراهیمی نشان

که ترك آن باعث دوري از رحمت  اي گونه به ،مستحبی در بقیه موارد استاي  مسأله
منظور بهبود رفاه جامعه هم در حوزه فردي  دیگر منابع دینی، به قرآن و .شود خداوندي می

اینها شامل انفاق، زکات و اند،  کید کردهأو هم در حوزه اجتماعی، بر چند منبع مالی ت
 -هاي درآمدهاي خرد و براساس دادهبا استفاده از رویکرد داده ،این مقاله صدقه هستند.

به بررسی  مناطق شهري و روستایی با روش پروبیت به تفکیک ،1393هزینه خانوار در سال 
یند کار به این صورت بود که ابتدا به بررسی آفر هاي مذهبی پرداخت.عوامل مؤثر بر هزینه

 ،مدل پروبیت برآورد و در نهایت ،. سپسیمهاي مذهبی پرداختهاي اثرگذار بر هزینهداده
 مناطقي دو هر در که است آن کننده انیب جینتا گیري شد.اثر نهایی در هر دو مدل اندازه

و درآمد  بودن خانه مالک ،بودن متأهل شغل، بودن دارا سن، شیافزایی روستا وي شهر
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 وی منف اثر خانوار بعد و معنادار و مثبت اثر خانوار سرپرست باالتر از حداقل دستمزد
 شده، محاسبهیی انه اثر به توجه با .داردی مذهبي هانهیهز پرداختاحتمال  بري معنادار

 .ستا  بوده يشتریبي اثرگذاري داراي شهر مناطق در ویی روستا مناطق در درآمد ریمتغ
سرپرستان  که يطور به سواد است، ریمتغ ،کشوري شهر مناطق دردومین متغیر اثرگذار 

 پرداخت به میتصم سواد، یب سرپرستان از شتریب درصد 2/10با احتمال  باسواد خانوار
متغیر اشتغال بعد از درآمد، بیشترین  کشوریی روستا مناطق در .دارندی مذهب يها نهیهز

 از شتریب درصد 12با احتمال  طوري که خانوارهاي با سرپرست شاغل، اثرگذاري را دارد، به
 .دارندی مذهبي هانهیهز پرداخت به میتصم ،کاریبهاي  سرپرست

 با -1 قرار دارد: دیکأتمورد یی نها جینتاعنوان  به را نکته چند مقاله نیا براساس توان یم
 مورد در -2. دارند توجهی مذهب دستورات انجام به مردم فراوان،ي ها تیمحدود وجود

 )مربوطاصول براساس ( نظر مورد اهداف به نتوانسته و است برقراری نید حکومت که رانیا
فرضیه اصلی  -3ند. ا بیش وظایف مذهبی مالی خود را انجام داده و برسد، باز مردم کم

 انجام وی مذهب رفتار بر ،ياقتصاد وي مادی زندگ طیشرا بهبود ای سواد سطح یعنی ،مطالعه
 »برو«اقتصاددان معروف  مورد نظرنتیجه که همان (مثبت دارد  اثر ایران یمذهبي هانهیهز

هاي  هاي دستگاه گویی مردم با وجود ناکارآمدي -4است. گرفته مورد تأیید قرار  است)
 دهند. بیش انجام می و رسمی مذهبی، وظایف انفرادي خود را نسبت به خداوند و مذهب کم
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