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  چكيده
اديان الهي و اسـالم اسـت نهـاد انفـاق     يكي از نهادهاي مهمي كه در اسالم مطرح شده و به طور ويژه ارمغان 

 . هاي درآمدي و مصرفي را اصالح كندتواند بسياري از مسايل جامعه مانند فقر و نابسامانيانفاق مي. است

هـاي  اين مقاله درصدد آن است، تا به بررسي عوامل مؤثر بر انفاق و رفتار تابع انفاق بـا توجـه بـه آمـوزه    

 . اسالمي بپردازد و تابع انفاق در ايران را به صورت تجربي تخمين بزند

هـاي اسـالمي و   هـاي مـذهبي و ماليـات   با توجه به مطالعات نظري و تجربي انجام شده در زمينه هزينه

هاي آماري، متغيرهاي درآمد، ثروت، سن سرپرست خانوار همچنين درنظر گرفتن قواعد اسالمي و محدوديت

هـاي تـابلويي   تابع مـورد نظـر بـه روش داده   . اندمايه مذهبي به عنوان متغيرهاي توضيحي انتخاب شدهو سر

هاي كالن و متوسط گيري بـراي خـانوار بـراي    هاي مورد استفاده، دادهداده. اقتصاد سنجي برآورد شده است

  . باشندمي 79-1386هاي كشور در سالهاي استان

باشد و تابعي فزاينـده از درآمـد سـرانه    ابع انفاق به صورت تابعي نمايي ميت: دهدنتايج مطالعه نشان مي

  .باشداستاني، ثروت و سرمايه مذهبي مي

هاي مستقيم انفاق، وارد كردن سرمايه مذهبي بـه عنـوان يـك    هاي اين مقاله در استفاده از دادهنوآوري

عامل اثرگذار بر انفاق و وارد كردن عامل ثروت بر انفاق بوده كه به خوبي در نتايج اثرگذار  است و نتايج ايـن  

  .  برآورد را از مطالعات ديگر متمايز كرده است

  

 انفاق، تابع انفاق، سرمايه مذهبي :واژگان كليدي

  JEL :C23, E62, Z12 يطبقه بند

                                                                                                                   
تخمين تابع انفاق در ايران با تأكيد بر رفتار  "مقاله از پايان نامه كارشناسي ارشد علي شفيعي با عنوان اين . ١

 .كه در دانشگاه تربيت مدرس دفاع گرديده، استخراج شده است "اختياري انفاق 
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  مقدمه -1

سوء توزيع و انحراف از عالئـق و روابـط   نتيجه فقر و محروميت از خود طبيعت سرچشمه نگرفته اند، بلكه 

در ايـن   ).419: 1، ج1350صدر،( روابطي كه الزم بود ثروتمندان را با فقراء پيوند دهد  ؛صحيح مي باشند

خداونـد سـبحان در امـوال ثروتمنـدان رزق و روزي     «:آمده اسـت ) ع(از امام علي  يزمينه در حديث

ماند مگر اينكه ثروتمندي او را از حقش منع كرده فقيران را قرار داده است، پس فقيري گرسنه نمي

  ).506: 1مستدرك الوسائل، ج ( »باشد

را به بذل مـال در راه خـدا    آيات زيادي از قرآن با ذكر ثواب و فضيلت انفاق، مؤمناندر خداوند 

انفاق، يكي از بزرگترين اموري است كه اسالم در يكـي از دو بخـش احكـام عملـي     . تشويق مي كند

هـاي گونـاگون و بـا واجـب سـاختن برخـي و       خود يعني حق الناس مورد توجه قـرار داده و بـه راه  

  . مستحب ساختن برخي ديگر، مردم را بدان امر كرده است

واجـب يـا   (همه مصاديق انفاق  مانند اينها، ارات مالي، وقف، وصيت، بخشش وزكات، خمس، كف

ها با انفـاق خـود را بسـازند و بـه     اوالً، انسانهستند و غرض دين از اين امور اين بوده كه ) مستحب

طبقـاتي  سمت خداگونه شدن، يعني از اين جهت، منبع فيض بودن حركت كنند و از طـرف ديگـر،   

بدون كمك مالي از ناحيه ديگران، حوايج زندگي خود را برآورند، مورد حمايـت قـرار   كه نمي توانند 

   .بدهد تا سطح زندگي خود را باال ببرند

يكي از نهادهاي مهمي كه در اسالم مطرح شده و به طور ويژه ارمغان اديان الهي و اسالم است،   

هـاي درآمـدي و   مانند فقـر و نابسـاماني   تواند بسياري از مسايل جامعهانفاق مي. باشدنهاد انفاق مي

تـوانيم بخشـي از   اگر بتوانيم ايـن نهـاد را  در جامعـه گسـترش دهـيم، مـي      . مصرفي را اصالح كند

. براي گسترش آن بايد اين نهاد و رفتارهاي آن را شناسـايي كنـيم  . مشكالت جامعه را برطرف كنيم

ست و در ايـن راه تـالش دارد تـابع انفـاق در     اين تحقيق درصدد شناسايي رفتار انفاقي مردم ايران ا

 هـايي بايد توجه داشت كه انفاق و پرداخـت . هاي علمي ممكن تخمين بزندجامعه ايران را به يكي از روش

اند؛ كه به اين نكتـه  مانند آن در اسالم به طور كلي در قالب دو دسته واجب و مستحب تقسيم شده

انفـاق در جامعـه    جود، پرسش اصلي ما ايـن اسـت كـه تـابع    با اين و. نيز توجه ويژه خواهيم داشت

   اسالمي و در ايران چه شكلي دارد؟

هـاي  براي پاسخ به اين پرسش، با توجه به مطالعات نظري و تجربي انجام شده در زمينه هزينـه 

هـاي آمـاري،   هاي اسالمي و همچنين درنظر گـرفتن قواعـد اسـالمي و محـدوديت    مذهبي و ماليات

درآمد، ثروت، سن سرپرست خانوار و سـرمايه مـذهبي بـه عنـوان متغيرهـاي توضـيحي       متغيرهاي 

هـاي  داده. هاي تابلويي اقتصاد سنجي برآورد شده استتابع مورد نظر به روش داده. اندانتخاب شده

نكته قابل تأمل اينكـه بـه   . باشندمي 1379-86هاي كشور براي سال هاي استانمورد استفاده، داده
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هـاي سـرمايه مـذهبي،    دان اطالعات مستند درباره آنچه انفاق درنظر گرفته شده و نيـز داده علت فق

  .وجود نداشته است 1386هاي بعد از سال امكان برآورد مدل براي سال

هاي مسـتقيم انفـاق، وارد كـردن سـرمايه مـذهبي بـه       هاي اين مقاله در استفاده از دادهنوآوري

عنوان يك عامل اثر گذار بر انفاق و وارد كردن عامل ثروت بر انفاق اسـت كـه بـه خـوبي در نتـايج      

  . اثرگذار بوده و نتايج اين برآورد را از مطالعات ديگر متمايز كرده است

در ادامـه،  . شـود يـق اشـاره مـي   در اين مقاله، ابتدا به پيشينه مطالعه و سپس به چـارچوب تحق 

  .شودگيرد و در نهايت، نتايج بررسي بيان ميهاي تابلويي انجام ميبرآورد الگو به روش داده

  

  پيشينه پژوهش -2

كننـدگان و  يكي، از جهت رفتار پرداخـت : موضوع انفاق در ادبيات پژوهشي از دو جهت مطرح است

اينكه بررسي ما از جهت اول است پيشينه پژوهش را به با توجه به . ديگري، از جهت حقوق اسالمي

در . كنـيم طور بسيار مختصر از اين جهت، در قالب دو بخش مطالعات نظـري و تجربـي اشـاره مـي    

  .بخش نظري به سرمايه مذهبي نيز اشاره خواهيم كرد

  

و هـاي  هزينهكنندگان رفتار پرداختمروري بر مطالعات نظري انجام شده در زمينه  -1-2

   سرمايه مذهبي

 رفتار ةدربار نظري مباحث قالب در امروز علمي شيوه   به كه مطالبي ننخستي از گفت بتوان شايد

  ).Kahf, 1973 : 10-13: ك.ر( است بوده كهف منذر محمد سوي از شد، مطرح مسلمانة كنند مصرف

 ،»جامعه اسالميبحثي در زمينه رفتار مصرف كننده در «اي ديگر تحت عنوان او در مقاله 

مدل تصميم مصرف . دست آورده استجايگاه زكات را در رفتار مصرف كنند مسلمان به شكل زير به

كننده را در تخصيص درآمد خود بين پس اندازها و مخارج نهايي كه ارضاي مصرف كننده را 

  : توان چنين نوشتحداكثر خواهد كرد، مي

),( SFSUMaxu =  

ySFSSubjectto =+:                 )1(  

zSwSDW )( += f  

مشتق ) D(نرخ زكات و ) z(ثروت مصرف كننده، ) W(مطلوبيت مصرف كننده،   )U(كه در آن   

  ). 86-87: 1375مجموعه مؤلفين، (نسبت به زمان است 

 مضاربه جايگزيني زكات، پايه 3 بر مبتني بحثي هئارا با كوشد مي كهف آن، از پسهمچنين   

 هدف با خانوار گيري تصميم براي را مدلي رقابت، جاي به تعاون و سرمايه ربوي بازار جاي به
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 تخصيص براي مسلمان گيري تصميم نحوه مدل، اين براساس كه كند ئهارا سود حداكثركردن

  ).Kahf, 1974( شود مي تشريحگذاري  سرمايه وانداز  پس به خود منابع

با طرح بحث هاي  ،»تئوري تقاضا و تحليل اقتصادي انفاق«توتونچيان در كتاب خود با عنوان  

دست آمده از هر عملي كه موجبات رضاي خدا را ه اقتصاد خردي، مطلوبيت را رضايت خاطر ب

فراهم كند بيان كرده است؛ بنابراين مصرف كننده مسلمان نيز از اين جهت حداكثر كننده 

منحني بي تفاوتي بين مصرف شخصي و انفاق را ترسيم  ،با توجه به اين مفهوموي  .مطلوبيت است

هاي مربوط به اسراف در مصرف شخصي و انفاق، محدوده انتخاب كرده و سپس با اعمال محدوديت

محدود مي كند كه عبارتند از كفايت، به عنوان مرز  ،فرد مصرف كننده مسلمان را بين دو سطح

سپس با اعمال . صي، و اسراف در انفاق به عنوان حداكثر كننده انفاق مجازاسراف در مصرف شخ

؛ و از طريق تحليل اقتصاد خرد به استخراج تابع تقاضا و انفاق فرد مسلمان مي پردازد ،قيد بودجه

اي اختالف درآمد دو فرد بسيار متفاوت باشد، اما با انفاق نمايد كه هرچند در جامعهاثبات مي

  ). 128-157: 1363توتونچيان، : ك.ر(شود ف آن دو خيلي كم مياختالف مصر

، كل مصارف »تابع مصرف كالن در چارچوب اسالمي«اي تحت عنوان فهيم خان در مقاله

مصارف مربوط به كسب  -1: كندمصرف كننده مسلمان عقاليي را به دو بخش دسته بندي مي

كسب پاداش در جهان آخرت؛ كه اين مصارف  ساير مصارف با ديدگاه - 2رضايتمندي در اين جهان؛ 

آنچه كه براي ) رسد و بآن چيزي كه بالفاصله توسط دريافت كننده به مصرف مي) الف: شامل

شود و يا آنچه كه توسط دريافت كننده براي گذاري ميمقاصد اجتماعي يا منافع عمومي سرمايه

  ). 85: 1375، انمجموعه مؤلف: ك.ر(شود گذاري خود، پس انداز ميسرمايه

هاي گوناگون مردم در جامعه اسالمي به دو گروه پرداخت كننده و دريافت با تفكيك گروهاو 

وي با وارد كردن ضريبي براي :  كننده زكات، مدل مصرف كل در اقتصاد اسالمي را ارائه مي كند

نشان دادن اثر تقوا ، ضريب ديگري را نيز براي )جلوگيري از اسراف(تبين اثر گذاري تقوا در مصرف 

  . )khan, 1984: 1(وارد مدل خود مي كند ،بر مقدار انفاق مازاد بر واجب آن

  :مخارج مصرفي فرد مسلمان را به دو دسته ذيل تقسيم مي كند ،مشرف جوادي

  برآوردن نيازهاي مادي خود و افراد تحت تكفل؛  )أ

  .برآوردن نيازهاي ديگران براي رضاي خدا )ب

 مشرف جوادي،: ك.ر(درآمدي بين اين دو دسته به درجه تقواي وي است تخصيص منابع 

1370 :60-52 .(  

انفاق فرد  -منحني درآمد(پرداخته  انفاق -مصرف و درآمد -هاي درآمدصدر به استخراج منحني

با وارد كردن بحث  ،و در ادامه )كندمسلمان را به صورت صعودي با شيب فزاينده پيش بيني مي
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پردازد و چگونگي تصميم گيري در اين به تقسيم آن مي ،عبادت در برابر كسب درآمداستراحت و 

  ).208- 219: 1375صدر، : ك.ر(كند باره را تشريح مي

هاي ، ابتدا محدوديت»تخصيص درآمد و رفتار مصرف كننده مسلمان«حسيني در كتاب 

، مصرف شخصي، شمارد؛ سپس تخصيص درآمد را به سه بخش كليتخصيص درآمد را بر مي

و با استفاده از ابزار رياضي، به استخراج الگوي  .مشاركت اجتماعي و سرمايه گذاري تقسيم مي كند

  ).120- 169: 1379حسيني، : ك.ر( پردازدرياضي تخصيص درآمد و توابع تقاضا و انگل فرد مسلمان مي

ي درجه اطمينان و باور به صورت ،با وارد كردن عامل ايمان در نظريه رفتار مصرف كننده ،عزتي

براي انسان سه دوره زماني حال،  وي .پردازدبه ترسيم اثر آن بر رفتار مصرف كننده مي ،به آخرت

دارايي خود را  ،آينده و حيات پس از مرگ در نظر گرفته و انسان با توجه به اين سه دوره زماني

بخش از مطلوبيت آن يعني مطلوبيت  كدهد كه يبراي وصول به حداكثر مطلوبيت تخصيص مي

  ).11-16: 1382عزتي، : ك.ر(تابع هزينه هاي در راه خدا است  ،اخروي

به الگوي » مباني خردي الگوي مصرف كالن اسالمي«اي با عنوان مير معزي نيز در مقاله

گذاري و انفاق فرد پس سه تابع مصرف، سرمايهسوي . پردازدتخصيص درآمد فرد مسلمان مي

گذاري و انفاق را بر لمان را استخراج كرده و تأثير هر يك از عوامل بر سه تابع مصرف، سرمايهمس

  ).34-48: 1384ميرمعزي، : ك.ر(كند اساس مدل رياضي استخراج و تحليل مي

دهد كه عوامل اثر نشان مي ،مرور منابع ديني و ادبيات مربوط به تخصيص درآمد فرد مسلمان

  :شوندفرد مسلمان به چند دسته تقسيم ميهاي گذار بر هزينه

  حرمت ربا، كنز، اتالف، اتراف، اكل مال به باطل؛: احكام باز دارنده مانند )أ

هايي كه براي زندگي ضرور شامل تمام هزينه(هاي مصرفي تخصيص درآمد در حوزه هزينه )ب

  مخارج سرمايه گذاري؛و ) واجبات مالي، انفاقات و وقف: مانند(، مشاركت عمومي )يا نيكو است

نياز، : مانند ،توانند بر تخصيص درآمد مؤثر باشندعواملي كه به صورت غير دستوري مي )ج

  درآمد، تقوا، تبليغات، قيمت كاالها، سليقه و عوامل ديگر؛ 

  .تعميم رفتار مصرفي، يك مسلمان به كل جامعه اسالمي )د

، بـه  »ماهيت و عناصر تشكيل آن: يه مذهبيسرما«اي با عنوان در مقاله) 1387(عزتي و عاقلي 

پردازند و اثر آن بر رشد و توسعه اقتصادي را تحليل ارايه يك مفهوم جديد به نام سرمايه مذهبي مي

 . كنندهاي كشور برآورد ميكنند و اين اثر را در قالب مدلي با روش اقتصاد سنجي براي استانمي

ذهبي بر مصرف از ديدگاه نظري را به اين صورت تحليل اي اثر سرمايه مدر مقاله) 1388(عزتي 

توان مذهب را در دو بعد سرمايه مذهبي فردي و سرمايه مذهبي اجتماعي عامل كرده است كه مي

در  تواندمذهب مي. محرك و برانگيزاننده رفتارهاي فردي و اجتماعي و در نتيجه، تحول جامعه تلقي كرد



  و علي شفيعي مرتضي عزتيدكتر ،حسين صادقيدكتر/ تخمين تابع انفاق در ايران

 

66

از جمله آثار سرمايه مذهبي بر رفتارهاي . آثار مثبت داشته باشدوضعيت اقتصادي فردي و اجتماعي 

هاي ايجاد وظايف و توصيه. اثر آن بر مصرف و رفتارهاي مصرفي فردي و اجتماعي است, اقتصادي

درآمد در صورت وجود ايمان كافي و نيز سرمايه ويژه مذهب درباره رفتارهاي مصرفي و توزيع 

، موجب تغيير مقدار مصرف طبقات جامعه، نوع كاالها و خدمات مذهبي مناسب و كافي در جامعه

اين مباحث . شودمصرفي افراد و جامعه و نيز تغيير توزيع مقادير درآمد و مصرف در جامعه مي

بر اساس اين مقاله، . فردي و اجتماعي وارد شده است) مخارج(تحليل شده و در قالب توابع مصرف 

اد يعني مخارج بر روي كاالها و خدمات طبق توصيه مذهبي را كه توان تابع مخارج مذهبي افر مي

  .معناي عام زكات نيز دارند، به صورت ذيل نوشت

)2(                            ),,,,,( csciiiRiRi RROBPIfC =  

  : اندكه در آن متغيرها به صورت زير تعريف شده

Ii   :درآمد فرد  

PR  :قيمت نسبي كاالها و خدمات مذهبي  

Bi   :ايمان فرد  

Oi   : و عوامل ديگر(سن فرد(  

 Rci :سرمايه مذهبي فردي  

 Rcs : سرمايه مذهبي اجتماعي  

 . مذهبي افراد است) هاي هزينه(مذهبي جامعه نيز حاصل جمع مخارج ) هاي هزينه(مخارج 

بررسي رفتار مصرف كننده با نگاه مذهبي تنها توسط اقتصاددانان مسـلمان مـورد توجـه نبـوده     

شايد بتوان گفت كتاب وبـر  . اندهايي داشتهساير اديان نيز در اين زمينه پژوهشاست و دانشمندان 

هايي اسـت  از جمله اولين نوشته» درباره اخالق پروتستان و روح سرمايه گذاري«با عنوان  1)1985(

هاي علمي جديد، از اولين تحقيقاتي كه در زمينـه رابطـه   اما به شيوه كه در اين زمينه منتشر شده،

ارهاي اقتصادي فردي و مذهب به صورت تجربي در غرب انجام شده، پژوهشي است كـه توسـط   رفت

او در پژوهش خود سعي كرده است رابطه بين سطح درآمد با . صورت گرفته است 2)1972(استارك 

اين رابطه، مثبت و . هاي مذهبي را در بين مردم آمريكا بررسي كنداعتقادات مذهبي و مقدار فعاليت

ايط مختلف با شيب كاهنده يا خطي در نظر گرفته شده است و رابطه فزاينده بـراي تخمـين   در شر

گيري در اين موضوع به مفهوم و نحوه اندازه 3)1986(ويلكس و همكاران . در نظر گرفته نشده است

                                                                                                                   
1  .  Weber 

2 . Stark 

3 . Wilkes et al 
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بررسي كه توسط مركز ملي تحقيقات نظر سنجي آمريكا صورت گرفـت، نشـان داد كـه    . اندپرداخته

آمد افراد، اثر معني داري بر روي حضور در كليسا براي مسيحيان نداشـته اسـت، در حـالي    سطح در

اين بررسي شـكل دقيقـي از رابطـه را    . كه اثر درآمد بر مقدار كمك مالي بر كليسا مثبت بوده است

  . مشخص نكرده است

-ه بـا داده ك 1)2002(تحقيقات مختلف ديگري نظير اينها وجود دارد؛ از جمله برو و مك كلري 

  2.اندهاي بين كشوري از روي پرسشنامه، برخي رفتارهاي پيروان مذاهب مختلف را بررسي كرده

  

   هاي مذهبيهزينهكنندگان رفتار پرداختهاي تجربي بررسيمروري بر  -2-2

رفتار مصرف كننده مسلمان و تخمين تابع مخارج مذهبي بـا  به تحليل  در يك بررسي تجربي عزتي

جامعه آماري، خانوارهاي تهراني هسـتند كـه سرپرسـت     .پردازداي آماري ميپرسشنامهجمع آوري 

عضو از اين جامعه و انتخاب آن  500نمونه مورد بررسي . آنها در مناطق مركزي شهر شغل آزاد دارد

هاي مذهبي خانوار تابعي از درآمد، درجه ايمان و  در اين بررسي، هزينه. اي تصادفي بوده است خوشه

گيري درجه ايمان فرد، شاخصـي مبتنـي بـر     براي اندازه. ن سرپرست آن در نظر گرفته شده استس

هاي جمع آوري شـده در قالـب دو   در اين مقاله داده. آيات قرآن ساخته، و از آن استفاده شده است

  :الگوي خطي و غير خطي برازش شده است كه الگوي خطي به صورت زير است

pIppCRMC +++= 32 βλ                )3(  

IppRMC 0111/06/3039/8099/7009 32 +++−=       )4(  

مقدار مخارج مذهبي خانوار بر حسب هزار ريال،  REكه در آن 
1

p سرپرست خانوار بر حسب ،

سال، 
2

p     درجه ايمان بر حسب شاخص طراحي شـده توسـط محقـق وI     مجمـوع درآمـد سـاالنه

  :الگوي غير خطي نيز به صورت زير برآورد شده است. خانوار بر حسب هزار ريال است

gfe
dICpbpaMRC +++=

32
               )5(  

717/1555/13
3

095/6
2

1/1038)2895/2()897/2(5/7792 IpepEMRC +−+−+−= )6(     

زده شده، گوياي قابليت مناسب تبيين  نتيجه اصلي اخذ شده در مقاله، اين است كه تابع تخمين

  ).106-108: 1384عزتي، ( هاي مذهبي و غير آن استتخصيص منابع مالي به هزينه الگوي

به برآورد تابع انگل براي مخـارج مـذهبي    نامه كارشناسي ارشد خوددر پايان )1383( زني داور

                                                                                                                   
1 . Barro and Mc Cleary 

 .مراجعه كرد) 1381(توان به مقاله دادگر و عزتي براي مطالعه بيشتر مي .٢
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بـراي ايـن كـار ابتـدا     . پرداخته و قابليت استفاده اين تابع را براي مخارج مذهبي آزمون كرده اسـت 

مربوط به هزينه هاي مذهبي را مطرح و بعد رابطه درآمد و مخارج مذهبي را به صورت بحث نظري 

تجربي و با استفاده از داده هاي آمار گيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي به تفكيـك  

الگوي انتخابي وي براي خانوار شـهري  . استان و به روش داده هاي تابلويي آزمون و ارزيابي مي كند

  :طي و به صورت زير استخ

185.4887904.0002807.0614/817 DKcInenCocn +++=   R2=0.61    )7(  

 Kcمتوسط مخارج كل سـرانه شـهري،    Inenمخارج مذهبي سرانه شهري،  Cocnدر اين الگو، 

هاي با سواد زيادتر و كمتر متغير موهومي براي تفكيك استان D1شاخص قيمت كاالها و خدمات و 

  . است

  :خانوار روستايي نيز خطي و به صورت زير بوده استالگوي انتخابي وي براي 

25.126660044.028.437 DInvnCovn ++=      R2=0.78        )8(  

متوسـط مخـارج كـل سـرانه      Invnمتوسط مخارج مذهبي سرانه روسـتايي،   Covnكه در آن، 

كشـش  . هاي كشور به با سواد و كم سـواد اسـت  متغير موهومي براي تفكيك استان D2روستايي و 

نتيجه اصـلي تحقيـق، تأييـد وجـود     . است 5/0ها براي خانوار شهري و روستايي اين هزينهدرآمدي 

) صـفر شـونده  (رابطه بين هزينه هاي مذهبي با در آمد اما نه به صورت متداول و با شـيب كاهنـده   

       ).101-107: 1383زني،  داور( باشدبلكه با شيب  غيركاهنده مي

اي مذهبي متوسط يك خانوار هبرآورد تابع هزينه«با عنوان اي در مقاله) 1379(كياء الحسيني 

هاي قربه الـي اهللا  زكات را به معناي تمام پرداخت ،عالمه طباطبايينظر بر مبناي  ،»شهري در ايران

-1375هاي طي سالآمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري هاي گرفته و بر اساس دادهدر نظر

، و الگـوي  اي پرداختـه زكات بـراي خانوارهـاي شـهري در هـر دهـك هزينـه      به برازش تابع  1361

  : برآوردي وي چنين است

)()(
1

)ln( 1pw
y

qi
i

λδβα −+−=               )9(  

-لگاريتم هزينه مذهبي واقعي متوسط يك خانوار شهري در هر دهك هزينه Ln(qi)كه در آن، 

بـه عنـوان تقريبـي از    (در طي سال  هزينه كل واقعي متوسط يك خانوار شهري) yi(، )درآمدي(اي 

متغيـر موهـومي بـراي    ) w(تعـديل شـده،    69، كه با شاخص قيمت سال پايه )درآمد ساالنه خانوار

  : نرخ تورم، و شكل برآورد شده الگو به صورت زير است) p1(هاي جنگ تحميلي و سال

100114/027/1
75/613770

1
pWy

i
ii

eq
−+−

=

α

          )10(  

مد، جنگ و نرخ تورم براي تمام نه دهك هزينه يكسان بوده و ضريب مربوط به درآ ،در اين مدل



  1392ـ سال سيزدهم ـ شماره دوم ـ تابستان ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  

 

69

، نتيجه ديگر اين است كه در زمان wبا توجه به ضريب متغير . ها فقط در عرض از مبدأ استتفاوت

همچنـين  . به سمت باال منتقل شـده اسـت   e1/27هاي مذهبي به اندازه جنگ، تابع پرداخت هزينه

هـاي  هـاي درآمـدي هزينـه   نتايج برآوردها كشـش . منفي داشته استهاي مذهبي اثر تورم بر هزينه

، 65/1، 8/1، 91/1، 1/2هـاي دوم تـا دهـم،    مذهبي براي متوسط اين دوره را به ترتيب، براي دهك

هـاي دوم  هاي مذهبي براي دهـك بر اين اساس، هزينه. دهدنشان مي 5/0و  83/0، 1، 23/1، 43/1

كيـاء الحسـيني،   ( شـود االي درآمدي ضروري تشخيص داده مـي هاي بتا هفتم لوكس و براي دهك

1379 :98-84.(  

هاي درآمـدي  هاي مذهبي دهكعوامل مؤثر بر هزينه«با عنوان  ديگر ايكياء الحسيني در مقاله

هاي هزينه و درآمد خانوارهـاي  به بررسي همين موضوع با استفاده از داده» خانوارهاي شهري ايران

  :نمايدوي مدل خود را به صورت زير برآورد مي. پرداخته است 1361-1384شهري براي سالهاي 

1019/0309/12007/0000000301/0747/7 PDNRY
eRR

−+++
=   R2=0.75   DW=1.1  )11(   

بعـد خـانوار در هـر     Nكل ساالنه خانوار در هر دهـك درآمـدي،   ) هزينه(درآمد  RYكه درآن، 

بـه محاسـبه كشـش     ،در پايـان  او. نـرخ تـورم اسـت    P1متغيير مجازي جنگ و  Dدهك درآمدي، 

، 42/0، 34/0، 35/0، به ترتيـب،  10هاي اول تا خته كه براي دهكپرداهاي مذهبي هزينهدرآمدي 

نتيجه اصلي  اين بررسي ايـن  . به دست آمده است 24/2و  37/1، 08/1، 86/0، 79/0، 57/0، 48/0

آمد، درصد بيشـتري  درصد افزايش در 1است كه هرچه خانوارهاي شهري پردرآمدتر باشند، به ازاي 

  ).205-212: 1388كياءالحسيني، (دهند مذهبي اختصاص ميهاي از آن را به هزينه

ابتدا بـه تحليـل انفـاق بـر      ،»بررسي تأثير انفاق بر نابرابري درآمدها در ايران«در مقاله مهرباني سبحاني و 

ـ پردازهاي بي تفاوتي در سطح اقتصاد خرد مي روي مطلوبيت فرد از طريق منحني د و سـپس حـد انفـاق را    ن

مقدار انفاق فقط بـه شـدت    - 2؛انفاق در آن حدي كه اسراف نام بگيرد صورت نمي گيرد - 1: دنتحليل مي كن

ايمان و اعتقاد فرد انفاق كننده و مازاد بر حد كفاف او از درآمد بسـتگي دارد و مقـدار مطلـق درآمـد پـس از      

بـه تـأثير انفـاق و     ،در سطح كالن به ارائـه يـك مـدلي چنـد متغيـره      ايشان .انفاق، تأثيري بر اين مقدار ندارد

هـاي صـدقات كميتـه امـداد امـام      شاخص انفـاق را درآمـد صـندوق   . پردازددموكراسي بر نابرابري درآمد مي

هـاي غيـر رسـمي    ها و انفاقهاي مردمي كه از طريق كميته و نيز كمكمي داند و از ساير كمك) ره(خميني 

ريب جينـي بـه عنـوان شـاخص نـابرابري درآمـد       ضو از . بت نمي گردد، صرف نظر كرده استكه در جايي ث

  ).23- 44: 1386مهرباني، سبحاني و (استفاده كرده است 

 

  معرفي متغيرهاي مدل و تحليل نظري آنها -3

بخشـي از  . كننـد هاي اسالمي، مسلمانان و بويزه مؤمنان قواعد مذهبي را مراعات ميبر اساس آموزه
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هـاي  از ايـن رو، مسـلمانان در كنـار هزينـه    . كنـد اين قواعد به صورت انجام مخارج مذهبي بروز مي

بخشـي از  . توان بـه آنهـا مخـارج مـذهبي اطـالق كـرد      زندگي دنيوي، هزينه هايي نيز دارند كه مي

  ).انفاقات واجب و مستحبي(هاي مذهبي انفاقات هستند هزينه

اق در ايران بررسي و تابع انفـاق در ايـران بـه صـورت تجربـي      در اين قسمت، عوامل مؤثر بر انف

هاي مـذهبي  با توجه به مطالعات نظري و تجربي صورت گرفته در زمينه هزينه. شودتخمين زده مي

هـاي آمـاري متغيرهـاي    هاي اسالمي و همچنين در نظرگرفتن قواعد اسالمي و محدوديتو ماليات

  .اندرمايه مذهبي به عنوان متغيرهاي توضيحي انتخاب شدهدرآمد، ثروت، سن سرپرست خانوار و س

  

  انفاق  -1-3

كـه فـرد   ... هاي واجب و مستحبي، خدمات وتوان انفاقات را شامل كليه پرداختبه صورت ساده مي

هـا و خـدمات، ثبـت و    دهد، در نظر گرفت كـه بعضـي از پرداخـت   نسبت به افراد و جامعه انجام مي

در ايـن  . گيـرد بعضي ديگر، بدون ثبت و به صورت پنهاني و آشكار صورت مـي شود، اما محاسبه مي

، وجوهـات  )كمكهاي مردمي نقدي، كاال، صدقات، اموال و ساير(تحقيق، كمكهاي مردمي و صدقات 

طرح اكرام، اطعام و افطاريه، هزينه ازدواج و جهيزيه، كفاره عمد و غير عمد، زكات فطريه عام (اماني 

،  جشن رمضان، وجوه امـاني ايتـام، كمكهـاي جشـن نيكوكـاري، كمكهـاي جشـن        و سهم السادات

و ) ها، كمكهاي مردمي به خسارت ديدگان ناشي از حوادث طبيعـي و سـاير وجوهـات امـاني    عاطفه

كه توسط كميته امداد ) استان 28هاي كل كشور شامل به تفكيك استان 1379-86از سال ( 1زكات

هـا بـه عنـوان    اين داده. آوري گرديده، محاسبه شده استزيستي جمعو سازمان به) ره(امام خميني

هاي ديگر در زمينه انفاق نـاقص بـوده، از   بخش اصلي انفاق مستقيم در نظر گرفته شده و چون داده

  . وارد كردن آنها صرف نظر شده است

   

                                                                                                                   
اي به بوده است، اما به دليل كوچك بودن آمار زكات، نبود آن در سالهاي ديگر، لطمه 1385-86آمار زكات، فقط سالهاي . 1

بايد . و تخمين مدل، تغيير بسيار ناچيزي در نتايج ايجاد شده است 86و  85هاي حذف آمار سالچون با (زند نتايج تحقيق نمي

آوري زكات شده است و درآمد زكات نسبت كميته امداد امام خميني متولي جمع 1383توجه داشت كه به دليل اينكه از سال 

  ).باشدبه ديگر درآمدهاي كميته امداد، بسيار ناچيز مي
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  درآمد  -2-3

هاي شـرعي بـه   ام اسالمي مالياتطبق احك. يكي از عوامل مؤثر و مهم اثر گذار بر انفاق، درآمد است

ها نيز مشروط به رسيدن درآمد بـه  و برخي از ماليات. صورت كلي تابعي فزاينده از درآمدها هستند

تواند موجب شود تابع انفاق كاهنده نباشد و حتي در ها مياين گونه ماليات. باشديك حد نصاب مي

د و از طرف ديگر، انفاق از نـوع اسـتفاده شخصـي    بسياري از موارد با افزايش درآمد، فزاينده نيز باش

توان بـراي آن محـدوديت سـقف    رسد و اشباع شدني نيست و نمينيست و منافع آن به ديگران مي

توان اين ادعا را از لحاظ نظري مطرح كرد كه انفاق نسبت به افـزايش درآمـد   بنابراين، مي. قايل شد

  . فزاينده است

اي بـه عنـوان درآمـد ناخـالص     ر توليد ناخالص داخلي هر منطقـه هاي اقتصادي، متغيدر تئوري

بنـابراين در ايـن   . گـردد شود و كل درآمدهاي منطقه از محل ارزش توليد آن حاصل مـي مطرح مي

هـا بـه عنـوان متغيـر جـايگزين      اسـتان ) بدون نفت(تحقيق از متغير محصول ناخالص داخلي سرانه 

  . انتشار يافته، استفاده شده است 1379-1386لهاي درآمد كه توسط مركز آمار ايران در سا

  

  ثروت -3-3

رود با افزايش ثـروت، انفـاق نيـز افـزايش     يكي ديگر از عوامل مؤثر بر انفاق ثروت است، و انتظار مي

گيري دقيق ثروت و تغييـرات آن كـار بسـيار مشـكلي اسـت و بنـابراين، از يكـي از        البته اندازه. يابد

دهـد، بـه   يعني نماگري كه تغييرات ارزش ساختمان و مسكن را نشـان مـي  هاي مهم ثروت شاخص

متوسـط قيمـت يـك متـر مربـع زيـر بنـاي        اين نمـاگر،  . عنوان متغير جايگزين استفاده شده است

كـه توسـط    13801-1386هاي كشـور در سـالهاي   در مراكز استان واحدهاي مسكوني معامله شده

استخراج و  ريزي دفتر پشتيباني دفتر برنامه ،سازمان ملي زمين و مسكن ،وزارت مسكن و شهرسازي

دهد و بنابراين، بيانگر ميزان و كاهش يا افـزايش  شود، را نشان ميتوسط مركز آمار ايران منتشر مي

  .باشدهاي مختلف ميثروت افراد در استان

   

                                                                                                                   
، اين آمار از طريق روند گيري از آمار موجود محاسبه شده است و سري 1379عدم وجود آمار سال  به دليل .١

  ..باشدمي 1379-1386آماري استفاده شده از سالهاي 
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  سن سرپرست خانوار -4-3

هاي ديني به پاداش اخروي ار است؛ به دليل اينكه در آموزهاز ديگر عوامل، سن افراد سرپرست خانو

رسد هر چه سن افراد بـاالتر باشـد، بـه آخـرت و     و الهي اعمال توجه زيادي شده است و  به نظر مي

در ايـن  . دهندمرگ و كسب پاداش اخروي توجه بيشتري دارند و درنتيجه، انفاق بيشتري انجام مي

از اطالعـات سرشـماري    1385خانوار به تفكيك اسـتان در سـال  تحقيق، از متوسط سن سرپرستان 

  .مركز آمار ايران استفاده شده است1385نفوس و مسكن 

  

  اثرگذاري سرمايه مذهبي بر انفاق -5-3

سال پيش وارد ادبيـات اقتصـاد  شـده اسـت، امـا       30مفهوم سرمايه مذهبي به صورت خام بيش از 

بسيار ناقص بوده است و آن را بيشتر به عاملي براي مصـرف  هاي اوليه نسبت به اين مفهوم برداشت

تـري از سـرمايه   با اين وجود، ما با توجه به مباني و مفـاهيم اسـالمي، مفهـوم كامـل    . اندتعبير كرده

  اعتقادات، باورهـا،   ها، تجربه  سرمايه مذهبي به مجموعه نهادها، عملكردها،. 1مذهبي را مد نظر داريم

هاي محيطي فيزيكي و غير فيزيكـي و ماننـد آن    نمادها و واقعيت  وانين و مقررات،ها، دانش، ق ارزش

طـور  سرمايه مـذهبي بـه  . گوييم كه از وجود مذهب و ايمان مذهبي نشأت گرفته باشد در جامعه مي

 -توان آن را نوعي ايجاد كننده دانسـت  شود و ميهاي ويژه ميمشخص موجب ايجاد و خلق فعاليت

 -ه اقتصادي كه ايجاد كننده محصول يا سرمايه انساني كه موجـب رشـد توليـد اسـت     مانند سرماي

ماننـد انجـام واجبـات و    هاي توصيه شده در مـذهب  سرمايه مذهبي موجب ايجاد و افزايش فعاليت

 . شودمي انفاقهاي در راه خدا نظير مستحبات مذهبي و فعاليت

هـاي مختلـف بـر    تواننـد بـه صـورت   عناصر مياين . سرمايه مذهبي شامل عناصر مختلفي است

بهبود توزيع ثروت و : ها عبارتند ازاز جمله مهمترين اين فعاليت. هاي اقتصادي اثرگذار باشندفعاليت

درآمد، افزايش رشد اقتصادي، توسعه اقتصادي، افزايش شفافيت بازارها و گسترش اطالعات صـحيح  

ساختار و عرضه و تقاضاي بازارهاي مالي، بهبـود امنيـت   و مفيد، اصالح مصرف فرد و جامعه، اصالح 

اجتماعي و اقتصادي، افزايش رفاه فرد و جامعـه، افـزايش مخـارج مـذهبي افـراد و از جملـه انفـاق        

هـاي  همچنين سرمايه مذهبي اثـرات مشـابهي بـر بخـش    . بالعوض به غير كه موضوع بحث ما است

تـر شـدن   با توجه به موضوع بحث حاضر و براي روشن .ديگر جامعه دارد كه اينها از جمله آنها است

اثر سرمايه مذهبي بـر انفـاق توضـيح     طور مختصر،عنوان نمونه و بهنحوه اين اثرگذاري و نوع اثر، به

  .شودداده مي

                                                                                                                   
 .مراجعه شود) 1381(دادگر و عزتي : از جمله براي اطالع از مفهوم سرمايه مذهبي در مطالعات غير اسالمي به  .1
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از . هاي مـذهب بيشـتر عمـل كننـد    شود افراد به توصيه وجود سرمايه مذهبي فردي موجب مي

شود كه افـراد در   بر اين پايه، وجود سرمايه مذهبي موجب مي. استهاي مذهب، انفاق جمله توصيه

جهت كمك به ديگران و حمايت مالي و اقتصادي از افراد كـم درآمـد تـالش كننـد؛ يعنـي موجـب       

الحسنه و ماننـد اينهـا انجـام     افزايش انفاق از طريق هبات، زكات، صدقات، مشاركت، همياري، قرض

زكات، صدقات، هبات و ماننـد    الحسنه، وقف، مذهبي مانند قرضهمچنين توسعه نهادهاي . شود مي

شود و از اين طريق  اينها، موجب بهبود امكانات جامعه براي رفع نيازهاي طبقات و اقشار نيازمند مي

  .شودهاي انفاق ايجاد ميهاي بيشتري براي همه گونهزمينه

-مذهب خواهان آن است، ميقوانين مذهبي جامعه موجب هدايت جامعه به سمت و سويي كه 

تواند جامعه را به سمت و سـوي مـورد نظـر     وجود مقررات مذهبي نيز همين اثر را دارد و مي. گردد

شوند و از اين طريـق، بـه    اين دو عنصر باعث خودافزايي سرمايه مذهبي نيز مي. مذهب هدايت كند

ذهبي، همچنـين فضـاها،   آمـوزش مـ  . كنند فزايندگي اثرگذاري سرمايه مذهبي در جامعه كمك مي

هاي مذهبي موجود در جامعه، موجب تقويـت دانـش، اعتقادهـا، باورهـا، هنجارهـا،       نمادها و سمبل

شود و در نتيجه، موجب فزاينـدگي اثرگـذاري سـرمايه     ها و رفتارهاي مذهبي افراد جامعه مي ارزش

  .شودمذهبي بر خود و بر ساير عوامل و مسيرهاي گسترش انفاق مي

  گيري سرمايه مذهبياندازه شاخص. د

دقت  اصول اعتقادي و قوت، (سرمايه مذهبي اجتماعي شامل اجزاي كيفيت مذهب حاكم در جامعه 

، نهادهاي مذهبي جامعه، عملكردهاي مذهبي نهادهـاي اجتمـاعي، قـوانين و مقـررات     )و صحت آن

هـاي   جامعه، دانش و مهارتها و هنجارهاي مذهبي ارزش باورها،   مذهبي حاكم بر جامعه، اعتقادات،

-اگر بتوان شاخصي ساخت و اندازه. هاي مذهبي جامعه است مذهبي جامعه، فضاها، نمادها و سمبل

گيـري سـرمايه   توان آن را شاخص مناسـبي بـراي انـدازه   گيري كرد كه اين مجموعه را بسنجد، مي

تـوان  اما مـي . ر دشوار استهاي موجود بسيااما چنين كاري با اطالعات و داده. مذهبي درنظر گرفت

سرمايه مذهبي بـه صـورت عمـده از طريـق آمـوزش، عمـل و تجربـه،        . هايي براي آن يافتنماينده

بر اين پايه، اگـر بتـوان ايـن امـور     . يابدشود و گسترش ميمشاهده، يادآوري و مانند اينها ايجاد مي

بـراي انـدازه سـرمايه مـذهبي     توان گفت نماينـده خـوبي   مذهبي را به صورتي با هم جمع كرد، مي

ها و دارالقرآن و اماكن فرهنگـي  با توجه به وجود اطالعات در زمينه تعداد مساجد، حسينه. ايميافته

كنند و به طور عمده، بخش زيادي از دانـش، تجربـه،   كه به صورت مستمر و غير مستمر فعاليت مي

تـوان ايـن   يابـد، مـي  و توسـعه مـي   شـود اعمال مذهبي و مشاهدات مذهبي در اين اماكن انجام مي

همچنين اين مجموعـه، نماينـدگي سـرمايه    . اي از اندازه سرمايه مذهبي دانستمجموعه را نماينده

  . مهمتر از آنها، وجود اطالعات در اين زمينه است. فيزيكي مذهبي را نيز در بر دارد
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و امـاكن فرهنگـي كـه بـه      هـا و بر اين پايه، در اين پژوهش تعداد مساجد، و دارالقرآن حسـينه 

كنند را از نتايج سرشماري فضاهاي فرهنگي كشور، آمارنامه صورت مستمر و غير مستمر فعاليت مي

هاي مختلف بـه عنـوان نماينـده    هاي مذهبي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به تفكيك استانكانون

  . گيريمسرمايه مذهبي در هر استان در نظر مي) اندازه(سطح 

  

  برآورد الگو -4

بوده است، بايد ) 1379-86(ها به صورت سري زماني آوري اطالعات مربوطه، چون دادهبعد از جمع

از آنجا كه روش رگرسيون بـه  . و نامانايي آنها مطمئن بود تا دچار رگرسيون كاذب نشويم 1از مانايي

هـاي سـري زمـاني    ها بـا داده است، آزمون مربوط به مانايي داده 2هاي تابلوييكار گرفته شده، داده

اسـتفاده شـده و    3متفاوت بوده كه در اين تحقيق، از آزمون هـدري  PPو  DF ،ADF: منفرد مانند

  .ها استآمده، اثبات كننده مانايي داده 1نتايج حاصل كه در جدول 

  آزمون مانايي متغيرهاي مدل .1جدول

  t probآماره   متغير

  CA(  8.37362  0.0000(انفاق

  ln CA(  10.4903  0.0000(لگاريتم انفاق 

  RGDP  9.94373  0.0000توليد ناخالص سرانه استاني

 YE 35.8554 0.0000ها متوسط سن سرپرستان خانوارها در استان

 T 10.3380 0.0000 واحدهاي مسكونيقيمت يك متر مربع 

 S 33.0930 0.0000سرمايه مذهبي 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  

 .توابع مختلف، بايد تابعي را انتخاب كنيم كه معيارهاي يك تابع برازنده مطلوب را دارا باشداز ميان 

  

  معيارهاي انتخاب تابع برازنده مناسب -1-4

   :در انتخاب يك تابع مطلوب، بايد سه اصل را مد نظر قرار داد

  سازگاري نظري) الف

                                                                                                                   
1. Stationary or Stationarity 

2. Panel Data 

3. Hadri 
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منافع آن در آخرت اسـت كـه داراي شـرايط    گذاري براي بهره مندي از انفاق، نوعي هزينه و سرمايه

باشد، يعني تابع تخميني بايـد همـواره داراي شـيب    اوالً، تابعي مثبت از درآمد مي. باشدخاصي مي

هـاي مـذهبي   ثانياً، اگر تابع داراي شيب فزاينـده باشـد نيـز بـا آمـوزه     . مثبت نسبت به درآمد باشد

  .ابع الزاماً بايد شيب فزآينده داشته باشدالبته اين بدان معنا نيست كه ت. سازگارتر است

  قابليت تفسير) ب

-مـي . رود رفتارهاي آنها مطابق نظريه اسالمي باشـد مردم جامعه ايران مسلمان هستند و انتظار مي

توان گفت حداقل، اكثر مردم اين جامعه رفتارهاي مذهبي خود را تا حدودي يا به طور كامل انجـام  

رود سازگار باشـد و البتـه   نتيجه مطابق نظريه، با آنچه در جامعه انتظار مي از اين رو، اخذ. دهندمي

اگـر ايـن   . شود، براي بررسي اين مسـأله مهـم اسـت   مقدار اعداد و ارقام ضرايبي كه تخمين زده مي

  .نظر برسد، الگو قابل قبول خواهد بودمقادير با وضعيت جامعه منطقي به

  نتايج آماري الگو) ج

Rو  t ،Fجي، چند آماره اصلي نظير در اقتصاد سن
-هاي سنجش اعتبار الگو و ضرايب آن ميآماره  2

هاي آن، مقادير بهتـري  شود كه آمارهدر الگوهاي برآورد شده، الگويي برتر تشخيص داده مي. باشند

ها و البته مسائلي نظير خودهمبستگي، هم خطي و مشكالت نظير اينها نبايد در داده. را نشان دهند

هاي مقطعي و سري زماني برطرف الگو وجود داشته باشد كه برخي از آنها با استفاده از تركيب داده

  .شوندمي

 

  متغيرهاي الگوهاي برآوردي   -2-4

  :شوندمتغيرهاي به كار رفته در اين توابع به صورت زير تعريف مي

CA = انفاق  

RGDP =درآمد سرانه  

YE =متوسط سن سرپرست خانوار  

T = واحد مسكونيقيمت يك متر مربع  

S =سرمايه مذهبي  

 

  برآورد الگوي اصلي  -3-4

آمده است، تـابع انفـاق را بـه صـورت      3دو تابع مورد آزمون قرار گرفته است؛ تابع اول كه در رابطه 

، متوسـط سـن   )RGDP(كند و متغيرهـاي مسـتقل درآمـد سـرانه اسـتاني      تابعي خطي برآورد مي

و سـرمايه   )T( واحـدهاي مسـكوني  ، قيمت يـك متـر مربـع    )YE(ها در استان سرپرستان خانوارها
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  .باشندمي) S(مذهبي 

itititititiit STYERGDPCA ηλθγβµ +++++=        )12(  
، نتايج بـا اطمينـان   )آمده است 2كه نتايج آن در جدول(در اين مدل با توجه به آزمون هاسمن 

  .برآورد مدل استفاده كرددهد كه بايد از روش اثر ثابت براي درصد نشان مي 90

 

  نتايج آزمون هاسمن به منظور انتخاب تخمين مدل به صورت اثرات ثابت يا تصادفي .2جدول 

 
 Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

 
 Cross-section random 13.237491 2 0.0013

 
  تحقيقهاي يافته: مأخذ 

 

 PLSاز طريق  اثر ثابت به روش 3رابطه 
  :آمده است 5تخمين زده شده و نتايج در جدول  1

 4كه نتايج آن در جـدول  (آمده است، با توجه به آزمون هاسمن  4نتايج مدل دوم كه در رابطه 

  .دهد كه بايد از روش اثر تصادفي براي برآورد مدل استفاده كرد، نشان مي)آمده است

itititititiit STYERGDPCA ηλθγβµ +++++=ln      )13(  
  

  نتايج آزمون هاسمن به منظور انتخاب تخمين مدل به صورت اثرات ثابت يا تصادفي .3جدول 

 
 Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

 
 Cross-section random 1.279518 2 0.5274

 
  هاي تحقيق  يافته: مأخذ 

 

تخمين زده شده و نتايج آن نيز در جـدول   EGLSبنابراين، مدل از طريق اثر تصادفي به روش 

  :آمده است 5

سـازگاري نظـري، قابليـت    (با توجه به مواردي كه در انتخاب يك الگوي مناسب بايد در نظـر گرفـت   

  .پردازيممقايسه دو الگوي برآوردي ميبه بررسي و ) تفسير و توجيه در شرايط واقعي و نتايج آماري الگو

   

                                                                                                                   
1. Pooled Least Squares 
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  خالصه نتايج حاصل از تخمين سه مدل ارائه شده. 5جدول 

نتايج برآورد الگوي اول   متغير مستقل

  )از طريق اثر ثابت)(3رابطه(

از )(4رابطه(نتايج برآورد الگوي دوم 

  )طريق اثر تصادفي

  657197/9  _  عرض از مبدأ
***)6478/0(  

  RGDP(  2049958(  درآمد سرانه
***)5450/6(  

053099/0  
***)8888/8(  

 متوسط سن سرپرست خانوار

)YE( 

3/780891-  
***)6456/7-(  

129859/0  

)1494/0(  

واحد قيمت يك متر مربع 

 )T( مسكوني

372/5484  
***)2083/3(  

000182/0  
***)1273/6(  

  S( 003/6670(سرمايه مذهبي 
***)9836/6(  

000184/0  
***)810081/4(  

R
2  5657/0  7299/0  

  F _  147آماره 

  D-W 31/0  186/1آماره 

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ

  درصد 99نشان دهنده معناداري ضرايب با احتمال *** 

كند، اما از لحاظ نظـري و  ، تابع انفاق را به صورت يك تابع خطي برآورد مي)3رابطه(الگوي اول

سازگاري وجود ندارد؛ به دليل اينكه متوسط سن سرپرست قابليت تفسير و توجيه در شرايط واقعي 

t ،Rو نتايج آماري الگـو از جملـه آمـاره    . داري تأثير منفي بر انفاق داردمعني خانوار به صورت
 Fو  2

  .باشدتر ميدر مقايسه با الگوي دوم پايين

همواره صـعودي بـا   يك تابع (، تابع انفاق را به صورت يك تابع نمايي )6و 5رابطه(اما الگوي دوم

  :كندبرآورد مي) شيب افزاينده

ititititi STYEitRGDP
eCA

ηλθγβµ +++++
= )14 (                           

STYERGDP
eCA

000184.000182.129859.053099.657197.9 ++++
=      )15(  

ها و شرايط واقعي است، نتايج آماري الگو نيز از وضـعيت مناسـبي   همه ضرايب مطابق با تئوري

  .دار نيستاز لحاظ آماري معني سرپرست خانوار،باشند؛ اما ضريب متوسط سن برخوردار مي

بنابراين، تابع انفاق به دست آمده برخالف رفتار منحني الفر كه داراي نقطه اكستريمم است، به 

  .باشداز درآمد، قيمت واحدهاي مسكوني و سرمايه مذهبي مي) نمايي(صورت تابعي فزاينده 
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  تفسير نتايج به دست آمده -4-4

هاي آنهـا را  ه نتايج مكمل از بررسي تجربي انجام شده، اين توابع را تشريح و كششبراي دستيابي ب

  . كنيممحاسبه مي

  :نسبت به متغير مستقل درآمد سرانه استاني مشتق بگيريم، خواهيم داشت 6اگر از رابطه 

STYERGDP
e

dRGDP

dCA 000184.000182.129859.053099.657197.9
53099.0

++++
= )16  (   

.053099(سرانه، دهد به ازاي يك واحد پولي افزايش درآمد كه نشان مي
e (  واحد پـولي)  يعنـي

  . شودبه انفاق افزوده مي)) 05653/1(بيش از يك واحد 

همچنين انفاق نيز با قيمت يك متر مربع واحد مسكوني رابطه مثبت دارد كه با گرفتن مشـتق  

مـت واحـدهاي   ، ميزان افزايش در انفاق به ازاي يك واحد افـزايش در قي Tنسبت متغير  7از رابطه 

.000182(مسكوني به اندازه 
e ( يا)و سـرمايه مـذهبي، مطـابق انتظـار سـبب      . باشدمي) 000189/1

تر طور كه پيشهمان(شود به صورتي كه به ازاي افزايش يك واحد سرمايه مذهبي افزايش انفاق مي

، ميـزان  )نظر گرفته شده اسـت بيان شد، در اين تحقيق اماكن مذهبي به عنوان سرمايه مذهبي در 

.000184(انفاق به اندازه 
e ( يا)يابدافزايش مي) 000191/1.  

  هاي تابع انفاقكشش

  :به صورت ذيل خواهد بود 5ها  براساس رابطه كشش درآمدي اين نوع پرداخت

CA

RGDP

dRGDP

dCA
×=η

                
)17(  

  :اصلي، حاصل به صورت ذيل خواهد بودكه به علت نمايي بودن تابع 

RGDP×= 053099.η                  )18(  

با قرار دادن درآمد سرانه استاني براي هر استان، مقدار كشش درآمدي انفاق براي هر استان بـه  

شود، كشش درآمدي انفاق مثبت و مؤيدي بر عـادي بـودن   طور كه مشاهده ميهمان. آيددست مي

ها بزرگتر از يك است، پس انفـاق حكـم يـك    براي اكثر استان 1385اين كشش از سال آن است و 

باشد، و بنـابراين  ها بين صفر و يك ميتر آن براي اكثر استانكاالي لوكس را دارد و در سالهاي قبل

ميليون ريال  8/18اگر درآمد سرانه استاني بزرگتر از (شود به صورت يك كاالي ضروري برخورد مي

شد، كشش درآمدي بزرگتر از يك و اگر كوچكتر از اين باشد، كشش درآمـدي بـين يـك و صـفر     با

هاي مذهبي با پس كشش درآمدي انفاق روندي صعودي دارد كه ارتباط فزاينده پرداخت). 1باشدمي

                                                                                                                   
به بعد بزرگتر از يك  1385ترين دليلي كه باعث شده است كشش درآمدي انفاق از سال بايد توجه داشت اصلي .١

  .باشدباشد، به دليل استفاده از آمار اسمي درآمد سرانه مي
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  .كنددرآمد را اثبات مي

  :شودكشش قيمت واحدهاي مسكوني به صورت زير محاسبه مي

CA

T

dT

dCA
×=η

                  )19(  
T×= 000182.0η                  

)20(
 

هـاي  كشش ثروت براي بعضي از اسـتان  1386در سال (كه اين كشش مثبت و كوچكتر از يك 

باشد و نشان دهنده اين مطلـب اسـت كـه بـه ازاي افـزايش يـك       مي) باشدكشور بزرگتر از يك مي

  . يابدكمتر از يك درصد افزايش ميدرصدي در ثروت افراد، انفاق 

  :شودكشش سرمايه مذهبي نيز به صورت زير محاسبه مي

CA

S

dS

dCA
×=η

                  
)21(
 

S×= 000184.0η                  
)22(
 

باشـد كـه بـه ازاي    باشد و نشان دهنـده ايـن مـي   كه اين كشش نيز مثبت و كوچكتر از يك مي

  .  يابديك درصد در سرمايه مذهبي هر استان، انفاق كمتر از يك درصد افزايش ميافزايش 

  

  گيرينتيجه -5

يكي از نهادهاي مهمي كه در اسالم مطرح شده است و به طور ويـژه ارمغـان اديـان الهـي و اسـالم      

هاي درآمـدي و  تواند بسياري از مسايل جامعه مانند فقر و نابسامانيانفاق مي. است، نهاد انفاق است

توانيم بخشي از مشكالت اگر بتوانيم اين نهاد را در جامعه گسترش دهيم، مي. مصرفي را اصالح كند

ايـن  . براي گسترش آن بايـد ايـن نهـاد و رفتارهـاي آن را شناسـايي كنـيم      . جامعه را برطرف كنيم

فـاق در جامعـه ايـران    و در ايـن راه تـابع ان  . تحقيق درصدد شناسايي رفتار انفاقي مردم ايران اسـت 

متغيرهاي درآمد، ثروت، سن سرپرست خانوار و سرمايه مـذهبي بـه عنـوان    . تخمين زده شده است

  .اندمتغيرهاي توضيحي انتخاب شده

هاي مانند آن در اسالم به طور كلي در قالب دو دسته واجب و مستحب تقسـيم  انفاق و پرداخت

  .ايمداشتهاند كه ما به اين نكته نيز توجه ويژه شده

هـاي مـذهبي   كارهايي كه از جانب اقتصاددانان مسلمان درباره تحليل اقتصـادي پرداخـت  عمده

كه بـه  . هاي نظري است و كمتر كار تجربي دراين باره انجام شده استانجام شده، مرتبط به تحليل

انفـاق در   رسد در ايران و ساير كشورهاي اسالمي تا به حال كـاري در زمينـه تخمـين تـابع    نظر مي
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  .سطح كالن صورت نگرفته است

هـاي  مـدل داده  هاي بـرازش شـده،  ها و مدلهاي اقتصاد سنجي برروي دادهبعد از انجام آزمون

تركيبي با اثرهاي تصادفي، بهترين روش برازش تشخيص داده شـد و بـا درنظـر گـرفتن معيارهـاي      

  :ق ايران انتخاب شدانتخاب تابع برازنده مناسب، تابع زير، به عنوان تابع انفا

STYERGDP
eCA

000184.000182.129859.053099.657197.9 ++++
=  )23  (  

تابعي همواره صعودي (توان گفت تابع انفاق تابع نمايي براساس اشاره نظري در اين مطالعه، مي

دهد كه شـكل اصـلي   و برازش انجام شده تأييد كننده اين مطلب است و نشان مي) با شيب فزاينده

شيب فزاينده تابع آن را با توابع متعارف مخارج كه به صـورت  باشد و تابع انفاق به صورت نمايي مي

اين ويژگي، يك ويژگي خاص براي مخارج مـذهبي اسـت   . كندعمومي كاهنده هستند، متفاوت مي

هـاي مـذهبي نتـايج    دهد؛ چون از نظـر مؤمنـان، هزينـه   كه به نوعي اشباع ناپذيري را نيز نشان مي

ه دنبال دارد و در آن جهان، ارتقاي جايگاه حد و مرز نـدارد  آخرتي و تأمين زندگي پس از مرگ را ب

هاي مذهبي نيز به طور كامل سازگار و تأييد كننده دانش و اعتقادات مـذهبي  كه اين نتايج با آموزه

هـاي مـذهبي اسـت كـه در ايـن      هاي خاص هزينـه اين نكته، يكي از ويژگي. قوي نزد ايرانيان است

  .شودمطالعه تأييد مي

053099(دهد به ازاي يك واحد پولي افزايش درآمد سرانه، به ميـزان  برآورد نشان مي نتايج
e (

كشش درآمـدي انفـاق مثبـت و    . شودبه انفاق افزوده مي) 05653/1(يعني بيش از يك واحد پولي 

ك اسـت،  ها بزرگتـر از يـ  براي اكثر استان 1385باشد و اين كشش از سال مؤيد عادي بودن آن مي

هـا بـين   تر از آن، بـراي اكثـر اسـتان   اين كشش در سالهاي قبل. پس انفاق حكم يك كاالي لوكس را دارد

توجـه  . شـد تر با انفاق به صورت يك كاالي ضروري برخورد ميهاي قبلباشد، پس در سالصفر و يك مي

ميليـون ريـال باشـد، كشـش      8/18دهد اگر درآمد سرانه استاني بزرگتر از شود كه نتايج برآورد نشان مي

  .باشددرآمدي بزرگتر از يك و اگر كوچكتر از اين باشد، كشش درآمدي بين يك و صفر مي

بـه عنـوان   (همچنين افزايش در انفاق به ازاي يك واحد افـزايش در ارزش واحـدهاي مسـكوني    

000182(به اندازه ) نماينده ثروت افراد
e ( يا)دهنده آن باشد و كشش ثروت نشانمي) 000191/1

  .يابدتر از يك درصد افزايش مياست كه به ازاي افزايش يك درصدي در ثروت، انفاق كم

شود؛ به صورتي كه بـه ازاي افـزايش يـك    سرمايه مذهبي، مطابق انتظار سبب افزايش انفاق مي

000184(واحد سرمايه مذهبي، مقدار انفاق به اندازه 
e(  يا)كشـش  . يابـد افزايش مـي ) 000191/1

دهد كه به ازاي افزايش يك درصد در سـرمايه  تر از يك است و نشان ميسرمايه مذهبي نيز كوچك

  .  يابدتر از يك درصد افزايش ميمذهبي هر استان، انفاق كم
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  نتايج سياستي

تماعي از طريق دين، هاي فردي و اججهت شدن انگيزهدر نظام توزيع درآمد اسالمي با هم) الف

اصل اخوت و مسئوليت افراد نسبت به همديگر درجامعه (همچنين با توجه به اصل كفالت همگاني 

عمل كردن بخش اعظم انفاق، از طرفي باعث افزايش ) انفاقات مستحبي(و با اختياري ) واحد بشري

يگر، باعث بهبود توزيع شود و از طرفي دانگيزه به كار و تالش و افزايش سطح توليد در جامعه مي

توان باعث بهبود بنابراين با پياده سازي اصول نظام توزيع درآمد اسالم در جامعه مي. شوددرآمد مي

  .توزيع درآمد و كاهش فقر در جامعه شد

بر اين پايه، با افزايش سرمايه مذهبي . شودافزايش سرمايه مذهبي، باعث افزايش انفاق مي) ب

توانيم نزد افراد جامعه بويژه پر درآمدها و ثروتمندان، مي) امور فرهنگي جامعهاز طريق متوليان (

  .موجب افزايش انفاق شويم

توان باعث كاهش باشد، بنابراين با ترويج فرهنگ انفاق ميكشش درآمدي انفاق مثبت مي) ج

  .شكاف طبقاتي شد

  

  پيشنهادهاي پژوهشي

سرمايه مذهبي بر ديگر متغيرهاي اقتصادي مرتبط توان به بررسي تأثير هاي آتي ميدر پژوهش

همچنين رفتار انفاقي مردم . گيري نمودتر اندازههاي جامعپرداخت و اين مفهوم را از طريق شاخص

. ايران را بيشتر تشريح كرد
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