
 يمخارج مذهبی خانوارها برعوامل مؤثر برآورد 
 ايرانی

 فر يوسف محنت

 يونس گلی

 چکیده
دین اسالم، پرداخت مخارج مذهبی است. تفاوت تمایل به    های ترین آموزه یکی از اساسی

اجصمهایی خانوارهها از    -ههای اتصاهادی   پرداخت مخارج مذهبی ناشی از تفاوت در ویژگی

  حاضهر بها   قاله م ،ین اسها  اتبیل درآمد و تفاوت در ایصقادات و باورهای دینی است. بر 

ب  بررسهی   ،1395تا  1388زمانی درآمد خانوارها برای دوره  -های هزین  اسصفاده از داده

 مصها  -بلینهدر و مااهادو   -اکسهاکا ههای تززیه     یلل شکاف مخارج مذهبی با کاربرد مهد  

درصد از شهکاف مخهارج مهذهبی بهین      89 بر بالغدهد  پردازد. نصایج برآوردها نشان می می

مخهارج   ههای پهایین   در انهد  ب  دلیل تفاوت در ایصقهادات اسهت. همینهین     ،خانوارها

و در درصد از تفاوت مخهارج مهذهبی به  دلیهل تفهاوت در ایصقهادات        90بر  ، بالغبیمذه

درصهد   20در حهدود  اجصمهایی   -ههای اتصاهادی   سهم تفاوت در ویژگیهای باال،  اند 

دههد   است. شواهد برای شکاف مخارج مذهبی خانوارهای شهری و روسهصایی نشهان مهی   

روسصایی ب  دلیل ایصقادات و باورهای توی، مخهارج مهذهبی بیشهصری صهرف      خانوارهای

تهر و بیشهصری نسهبت به       ایصقادات و باورهای دینهی نقهم مههم   ب  بیان دیگر، کنند.  می

 یی در تعیین مخارج مذهبی دارد.اجصما -های اتصاادی ویژگی

 مخارج مذهبی، شکاف ایصقادات، اتصااد اسالمی :کلیدی های واژه

 JEL:D73 ،E52، C46 ،D31بندی  طبقه

 

                                                                                                                                              

 mehnatfar.y@gmail.com     )نویسنده مسئول( * استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران

 younes.goli67@gmail.com** دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی                                 
 13/11/97 :پذیرشتاریخ    04/06/97 تاریخ دریافت:

 145-168 ، صص1395سال پنجم، شماره شانزدهم، بهار فصلنامه راهبرد اقتصادی، 

https://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?jel=C46
https://econpapers.repec.org/scripts/search.pf?jel=D31
mailto:younes.goli67@gmail.com


 

 مقدمه

های اقتصاد اسالمی، کاهش فقر و نااررارری د  اامهاا اساام اماا      یکی از مطلوب
 ا را دلیل عااالا راا ساما رراراری      ها توان کل ناررارری نمیواقهیا آن اسا کا 

هاا   انساان   هماا   مهاا    سطوح  تساوی  مهنای  را  اقتصادی  توازن ،سوق دادم د واقع
از دو   اخاتالف   این م افراد سازگا  اسا  زناگی  سطح  توازن را اختالف  رلکا ،نیسا

از   شای زناگی، نا  افراد د  سطح  نبایا اختالف  نخسا اینکاشود:  طریق محاود می
  رایاا از اخاتالف    رلکا ؛راشا  و حکومتی  قانونی  د  اختیا ات  و تبهیض  ی تها ، ظلم

  هاای  خاطر استهااد و زمینا  را  کا  کسانی دوم،شودم   ها ناشی د  استهاادها و تال 
از    ا کاا   افتنا رایاا کساانی   ران الو می  قوه فکر و سالما ، ماننا هو   خاادادی

: 1378 ،میرمهایی نمایناا     ، تاممین انا رهره کم  خاادادی  های ها و نهمااستهااد  آن
 م(83

شارای    ررحسا  های تمام ادیان الهی اسا کاا   آموزه ازاملامخا ج مذهبی 
نیاا و  و تار  آن راعاد دو ی از  حماا حاق د  د     زمان و مکان متفاوت اساا 

مخا ج مذهبی  د  رسیا ی از موا د اهمیا پرداخا شودم را همین دلیل آخرت می
را نماز اسام این مخا ج شامل زکات، فطریا، خما،، کفا یاا، کماه راا      تراز هم

مخاا ج ماذهبی خانوا هاا،     ،د واقع مسااا و پرداختی را صناوق صاقات اسام
خانوا های نیازمنا از اان  خانوا هاای رروتمناا اساام     نیتممهای  یکی از  و 

اساالمی رارای  فاع فقار اساا کاا       زکات یکی از منارع د آماای دولاا    ،د واقع
ع(   علای   حضارت  خااونا متهال را آن اهمیا زیادی داده اسام د  همین  اساتا 

  ماساا   قرا  داده  توانگران  اموال ا د  خو ا  تهیاستان سبحان،   فرماینا: خاای می
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 مناا  رهره  آنحق از  رروتمنای  اینکا  سب   نمانا، مگر را  گرسنا تهیاستی  هیچ  پ،
قصاا      کلماات  کناا  را ه از آنان رازخواسا مای  خاای ری گ د  اینو  اسا  شاه
همچنین حااییی از اماام اهفار صاادق مطارح شااه اساا کاا          م(328 ،ع(  یعل

اگر هما مردم زکات اموال خود  ا رپردازنا، مسلمان فقیر و نیازمنا راقی » :فرمودنا
شونا مگار راا خااطر گنااه      نمی نخواها مانا و مردم فقیر، محتاج، گرسنا و ررهنا

از مخاا ج   یایئا های اسالمی را عناوان   مالیات (م4: 1403 ،حرعاملی  «رروتمناان
مذهبی نوعی مالیات عبادی اسا کا انسان اقتصادی را  فتا  دینی اسالمی، فارا  از  

هاف مالیات اسالمی تواا را  فاه، عااالا   نیتر مهمدانام  مالیات  ا نوعی گناه می
و  فع فقر اسا و ریشتر را دنبال فقرزدایی د  اامهاا و تاوازن د  مصارف اساا     

 (م10: 1393 ،میکائیلیعشری و   ارنی
مذهبی د  اقتصاد اسالمی را دلیال آراا  میبتای اساا کاا رار        مخا جاهمیا 

ل راروت شااه و   راعاد تهاای   طارف  هیا از چراکاا سالما اقتصادی اامها دا د، 
رر شودم  دها و از طرف دیگر راعد کاهش فقر د  اامها می ناررارری  ا کاهش می

کناا ناوعی    آیات و  وایات مختلف، مخا ای کا فرد د   اه خاا هیینا مای  اساس
توانا ارار میبتای د  دنیاا و آخارت راا       مهنوی محسوب شاه کا می یگذا  ایسرما

 وایات متهاد، ارر میباا مخاا ج ماذهبی رار     آیات و  رر اساسهمراه داشتا راشام 
( رر ایان عقیااه اساا کاا     1350صا    ماسا ر یپذ قارلسالما اقتصادی امری 

مگر اینکا  ،حقیقی و را چهره اصلی نمودا  شود طو  رااقتصاد اسالمی امکان ناا د 
شاان اقتصااد اساالمی د      این اقتصاد د  متن زناگی پیااده شاودم منراو  از پیااده    

کننااگان و   کردن نسبی یا کامل  فتا های تولیاکننااگان، توزیاع   ، تطارق پیاازناگی
: 1394 ،های اقتصادی اساالم اساا  ا شاای و همکاا ان     کنناگان را آموزه مصرف
 1د  اااول   1395تاا   1388د  رازه زمانی  یواقهیا  فتا  خانوا های ایران (م114

طو ی کاا   را ؛را مخا ج مذهبی کاهش یافتا اسا دها کا تمایل خانوا ها نشان می
 1388د صاا د  ساال    825/0از  ها آنسهم مخا ج مذهبی خانوا ها از کل مخا ج 

د صاا   703/0کاهش یافتا اسا و سپ، را مقاا   1394د صا د  سال  668/0را 
افیایش یافتا اسام  ونا تغییرات مخا ج مذهبی رارای خانوا هاای    1395د  سال 
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دهاا خانوا هاای  وساتایی     نشان مای نیی د  مقایسا را خانوا های شهری   وستایی
 مخا ج مذهبی دا نام صرف راتمایل ریشتری 

 )درصد( . سهم مخارج مذهبی از کل مخارج خانوارها١جدول 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 شرح
 703/0 668/0 694/0 727/0 756/0 7561/0 803/0 825/0 کل خانوارها

 843/0 784/0 804/0 855/0 842/0 865/0 919/0 925/0 روستایی
 524/0 519/0 552/0 561/0 631/0 602/0 639/0 696/0 شهری

 منبع: محاسبات تحقیق

رر ساای علااا تفاااوت مخااا ج مااذهبی رااین خانوا هااای  وسااتایی و شااهری و  
را سطوح متفاوت از مخا ج مذهبی یکی از اهااف اصلی ررای مطالهاا   خانوا های

های مختلف را دو دلیل عماه اساا،   حاضر اسام تفاوت مخا ج مذهبی رین گروه
ااتمااعی خانوا هاا از قبیال     -های اقتصادی تفاوت د  سطح ویژگی نخسا،دلیل 

و همکاا ان   ( و دادگار 2006  1د آما و سواد اسا کا د  مطالها ررو و مه کلری
راا علاا تفااوت د  اعتقاادات و      ،( مو د تواا قرا  گرفتا اسام دلیل دوم1395 

( 1390راو های دینی اسا کا تا حاودی د  مطالها فرهاادی آ انای و همکاا ان     
هاای مهام مخاا ج ماذهبی،      یکی از ویژگای  ،د واقعمو د تواا قرا  گرفتا اسام 

ن اعتقادات و راو های دینی نسابا  تواا را مهنویات و آخرت اسا و هرچا مییا
یاراام   را مسئلا آخرت ریشتر راشا، تواا و پرداخا مخا ج مذهبی نیی افیایش مای 

کاا آیاا تفااوت د  مخاا ج ماذهبی       پردازد مطالها حاضر را رر سی این مسئلا می
ااتمااعی خانوا هاا اساا یاا     -های اقتصاادی  خانوا ها ناشی از تفاوت د  ویژگی

و سهم دو عامل مذکو  را چا  ؟اعتقادات و راو های دینی اسا ناشی از تفاوت د 
د  قساما دوم، ارتااا راا     ساختا  مطالها را ایان صاو ت اساا کاا     ؟مییان اسا

قسما د   مشود شاه د  این زمینا پرداختا می رر سی مبانی نرری و مطالهات انجام
نهایاا،  د شاودم   ا ائاا مای   شااه  یگاردآو  هاای   سوم،  و  تحقیق و تحلیل داده

 مپردازد میقسما چها م را ررآو د مال و تحلیل نتایج 
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 مبانی نظری و مروری بر مطالعات پیشین

 ،اهمیا پرداخا مخا ج مذهبی از اان  خانوا ها را دو عامل اصلی رساتگی دا د 
را سطح د آما و توانایی خانوا  د  هیینا رخشای از د آماا رساتگی     نخساعامل 
دانانی هستنا کا این اقتصاد ازاملا( 2006کلری    مه ررو و ،د  همین  استادا دم 

ا کاا آیاا رهباود زنااگی ماادی و د ااا       نا ده پرسش  ا ماو د رر سای قارا  مای    
 فاتن ساطح آماوز  و ساواد ارار مهناادا ی  ا رار         اواماع و راا    یافتگیا  توسها
اد و ا کا افیایش سطح ساو نده ای نشان می د  مطالها ها آن ؟های مذهبی دا د هیینا

هاای   شان ماردم از عقایاا و انجاام هییناا     موا  دو  تنها ناهای پیشرفتا  آموز 
م همچناین هرچاا   دا دای میباا وااود    ها  ارطاا  رلکا رین این ،مذهبی نشاه اسا

، گرایش را مذه  و  فتا هاای  شودمنای از  فاه ریشتر  و رهره یافتگی توسهامییان 
د آما خانوا هاا و   ،(م رنارراین28: 1395 ،نهمکا ا دادگر و  یارا مذهبی افیایش می

 عوامل مهم د  تهیین مخا ج مذهبی اسام ازاملاسطح سواد 
یکای از   ،د واقاع  عامل دوم، مییان اعتقاد و راو  دینی نسبا را آخرت اسام

عوامل مشا کا افراد د  پرداخا مخا ج مذهبی عامال ایماان راا خااا،      نیتر مهم
پردازناا و   زکاات  ا مای  » :فرمایاا  اسام خااونا می یدوست نوعاعتقادات مذهبی و 

کسی کا » :فرماینا (م امام صادق  ع( می4 :لقمانسو ه   «را آخرت یقین دا ناها  آن
د  نرار   و مسالمان نیساا و    ماممن  ا نپاردازد،   واا قیراطی از زکات  اناازه را

زکاات  » :فرمایناا  (م حضرت زهرا  س( می88ق:  1387 ،قمی  «کرامتی ناا د )دین
این مسئلا کاا راا پرداخاا زکاات      (م134: 1386 ، طبرسی «مایا تیکیا نف، اسا

یکی از ا کان مخا ج مذهبی موابات تقرب مسلمانان راا خااا  ا فاراهم     عنوان را
دهاا کاا هرچاا د ااا اعتقاادات و       رودن اسا، نشاان مای   نموده و شرط مسلمان
های مذهبی  مییان پرداخا هیینا ناًیقیآخرت افیایش یارا، را راو های دینی نسبا 

های مهم دین اسالم، تواا را همناوع د  قالا     یکی از ویژگییارام  نیی افیایش می
رار  تخصیص رخشی از د آما ررای صرف د  اها کاهش فقر و نااررارری اساام   

رروتمناان سهیم هستنا و د  رسیا ی از  اموالآیات و  وایات، نیازمناان د   اساس
ای عمیاق راا نمااز     یکی از اایای مخا ج مذهبی دا ای  ارطا عنوان را موا د زکات
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( 1973  1کهاف مو د قباول نیساام    ،پردازد اسا و نماز شخصی کا زکات  ا نمی
ای رر مطالها اقتصاد اسالم، عقالنیا اقتصاادی د  اقتصااد سانتی  ا نقاا      د  مقاما

 کننااه  مصارف گویاا   هاای اساالم مای    آموزه رر اساسکرده و ضمن ا ائا عقالنیا 
مسلمان دا ای افق زمانی متفاوتی نسبا را غیر دا د و این افق زمانی آخرت  ا نیی 

مساالمان و  کنناااه مصاارفد  راار دا دم رااراین اساااس، وی تفاااوت اصاالی  فتااا  
دانا و این امر، ارر خود  ا د   عایاا قواعاا    غیرمسلمان  ا د  تواا را آخرت می

 (م68: 1396 ،اصل و لویی دها  قائمی اسالمی نشان می
های اقتصادی اسالم د  قال  اخالقیات، احکام و عباادات شاامل تماام     آموزه

توانناا   رایاها و نبایاهای منتس  را خااونا متهال و فرستادگان وی هستنا کا مای 
اعتبا  و شایستگی د  ذهن فرد، خانواده و اامها راو منا را آن دین  ا پایا آو دم 

هاای   (م ا ز 1377:162 ،پاو   گویناا   فیاع   شایستگی، ا ز  مای  را این اعتبا  و
رر  وی انتخااب   ها آنکننام  رنای می د  ذهن، ترایحات انسان  ا د اا گرفتا شکل
: 1377 ،پاو   گذا ناا   فیاع   ها و  فتا ها ارار مای   ها، اریا ها، هنجا ها، عادت  و 
دا نام رر همین اساس د  دیاگاه اقتصاد اسالمی ارار   سازی (، و قارلیا فرهنگ269

قارال تبیاین اساا، د  ایان      کننااه  مصارف ایمان و راو  را آخرت د  نرریا  فتا  
دیاگاه ررای انسان سا دو ه زمانی حال، آیناه و حیات پ، از مرگ د  نرر گرفتاا  

ی خاود  ا  شود و انسان رر پایا ایمان و د  چا چوب این سا دو ه زمانی دا ایا  می
دها کا یه رخاش از مطلوریاا،    ررای وصول را ریشینا مطلوریا کل تخصیص می

: 1396 ،های د   اه خاا اسا  عیتی و همکا ان یهنی مطلوریا اخروی تارع هیینا
(م را عبا تی هر چا د اا راو  و اعتقاد را آخرت د  افراد افایایش یاراا، ساهم    10

یافتا و مییان مخا ج مذهبی نیی افیایش مطلوریا اخروی د  کل مطلوریا افیایش 
یاه   عناوان  راا تواا را  فاه دیگران و ظلم نکردن را همنوعان  یطو کل را یارام می

 فتا  اقتصادی انسان راشام رنارراین اعتقاد راا   دهناه شکلتوانا عامل  اصل دینی می
رفی توانا  فتا  انسان  ا را سما رهباود کیفیاا مخاا ج مصا     های اسالم می آموزه

شکل دهام رر همین اسااس   تخصیص رخشی از د آما را مخا ج مذهبی صو ت را
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توانا نقش رسیایی  ا د  مخاا ج ماذهبی    های اسالم می ها و اعتقاد را آموزه ا ز 
 داشتا راشام

اناا   رر مخا ج مذهبی  ا مو د رر سی قارا  داده  ممررمطالهات متهادی عوامل 
( راا اساتفاده از شاواها    1387کیاءالحسینی  شودم  پرداختا می ها آنکلی  مرو  راکا 

راا رر سای نقاش زکاات فطاره د        1385تاا   1370آما ی ایران ررای دو ه زمانی 
دها کا ا ز  زکات فطره راالقوه رارای    پردازد، نتایج مطالها نشان می فقرزدایی می

 فقرزدایی کافی نیسا و رایا از سایر اریا ها از قبیل زکاات ماال، خما، و دیگار    
ای را اساتفاده از اطالعاات    ( د  مطالها1388کیاءالحسنی   ها یا ی اسام پرداخا
و  هیافاا   1384تاا   1361خانوا هاای شاهری رارای دو ه زماانی      هییناا -د آما
و رها خانوا  ارر میبا و تو م ارار منفای رار     دها کا د آما های پانل نشان می داده

ای راا رر سای الگاوی     مطالهاا ( د  1388م رااقری تودشاکی    مخا ج ماذهبی دا د 
دهاا کاا هار     پردازد، نتایج مطالها نشان می های اسالمی می مصرف رر مبنای ا ز 

شود، حساسیا فرد د را ه متوس  مصرف افاراد دیگار    تر یقوچا ایمان مسلمانان 
فالحای و   شاودم  تار مای  رهوزیع مصارف اامهاا   شود و رنارراین ت اامها ریشتر می

رر مخا ج مذهبی خانوا هاای   ممررای را رر سی عوامل  ا( د  مطاله1389ا شای  
نتاایج   مناا ا ختاا پردا  1387تاا   1376ررای دو ه زماانی   کشو های  شهری د  استان

دها د آما خانوا  و تغییر د  مییان حمایا و تشویق مایران  نشان می ها آنمطالها 
اماا   ،اشتا اساا اارایی از مخا ج مذهبی ارر میبا و مهنادا ی رر مخا ج مذهبی د

فرهادی آ انی و وروق  ریکا ی و تو م ارر مهنادا ی رر مخا ج مذهبی نااشتا اسام
د  استان هماان  شاه عیتوزهای  ا استفاده از نتایج پرسشناماای ر (، د  مطالها1390 

 رر مییان مشاا کا افاراد د  پرداخاا زکاات     ممرررنای عوامل  را شناسایی و  تبا
های سازمانی، ایمان را خاا و  دهنا کا عامل نشان می ها آننتایج مطالها  انام پرداختا

ی  افاراد رارای    ا د  انگیا  یتاواه  قارال ریش از ساایر عوامال نقاش     یدوست نوع
 171ای رااا توزیااع  ( د  مطالهااا1393لشااکری و پا سااا   پرداخااا زکااات دا دم

 ا  کنناه مصرفرر  فتا  پرسشناما د  رین افراد ساکن شهر سبیوا  ارر ایمان را خاا 
 ارطاا   کنناه مصرفدها ایمان را  فتا   نشان می ها آنم نتایج مطالها انا رر سی کرده
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عساکری و  د اا ایمان متفااوت اساام    رر اساس کنناه مصرفمیبا دا د و  فتا  
رارای دو ه زماانی    کشو های  ای را استفاده از شواها استان ( د  مطالها1393رادپا  
دهنا توزیع زکات ارر میبتای  وی مصارف عماومی دا دم     نشان می 1390تا  1383
هاای مازناا ان،    (، را استفاده از شواها آما ی اساتان 1393عشری و میکائیلی   ارنی

دهناا کاا زکاات د      نشاان مای   1390تا  1384گیالن و گلستان ررای دو ه زمانی 
یایی  ا د  فقرزدایای  های مازنا ان و گیالن نقش رس استان گلستان نسبا را استان

هاای اساتانی د  دو ه    ( راا اساتفاده از داده  1393و محمودیاان    داشتا اسام عیتی
دهنا انفاق راعد کاهش فقر،  های پانل نشان می و  و  داده 1390تا  1379زمانی 

عساکری و کاشایان   م شاتا اساا  اما موقوفات ارر مهناادا ی  ا رار کااهش فقار ناا    
رآو د ظرفیا رالقوه زکات د  اقتصاد ایران و مقایساا آن  ای را ر ( د  مطالها1394 

شواها آماا ی رارای    یریکا گ رارا  ها آننتایج مطالها  انام پرداختارا زکات پرداختی 
دها واوه پرداختی زکات را نسابا ظرفیاا    نشان می 1389تا  1380 یزماندو ه 

ای راا   د  مطالهاا  (1395رالقوه مواود رسیا  کم و ناچیی اسام دادگر و همکا ان  
راا تفکیاه منااطق     1393هییناا خانوا هاا د  ساال     -های د آماا  استفاده از داده

هاای ماذهبی شاهری و     رر هییناا  ممررعوامل  1 وستایی و شهری و  و  پروریا
دهاا مالکیاا خاناا،     نشاان مای   هاا  آننتاایج مطالهاا    انام  ا رر سی کرده وستایی 

د آما ارر میبا و مهنادا ی  ا رر هییناا ماذهبی    رودن شغل سرپرسا خانوا  و  ادا
اما رها خانوا  ارر منفی و مهنادا ی  ا رر مخا ج ماذهبی خانوا هاا    ،خانوا ها دا د

پرسشااناما د  میااان  500( رااا اسااتفاده از توزیااع 1396دا دم عیتاای و همکااا ان  
هاای د    اهای این اهاان و هیینا   شهروناان شهر زاهاان، ارر سرمایا دینی رر هیینا

دها سرمایا دینای، د آماا،    نشان می ها آنم نتایج مطالها انا کردهرر سی   ا  اه خاا
هاای دینای دا دم قاائمی اصال و      کا ی ارر میبا رر هییناا  یگذا  ایسرمادا ایی و 
و  1393تاا   1376اساتان د  دو ه زماانی    28هاای   ( را استفاده از داده1396لویی  

پویا را رر سی ارار تاو م و ریکاا ی رار مخاا ج ماذهبی       های تارلویی   ویکرد داده
دها تو م و ریکا ی ارار منفای و مهناادا      نشان می ها آنمطالهات نتایج  انام پرداختا

                                                                                                                                              

1 .Probit 
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 رر مخا ج مذهبی دا دم
ساهم   داخلای   دها هایچ مطالهاا   مرو ی کلی رر مطالهات انجام شاه نشان می

وت د  اعتقادات و راو هاای  ااتماعی و سهم تفا -های اقتصادی تفاوت د  ویژگی
دینی  ا رر شکاف مخا ج مذهبی خانوا ها رر سی نکارده اساام راا هماین دلیال      
موضوع مطالها حاضر از نرر هاف، شواها آما ی ماو د اساتفاده و  و  تحقیاق    

د  مطالهاات   الاو   وراا شاه دا ای نوآو ی اسا و از ایان نرار گاامی     کا ررده را
 دمشو اقتصاد اسالمی تلقی می

 شده گردآوریهای  روش تحقیق و داده

گرفتاا خانوا هاا رار  وی زکاات،      مییان مخا ج صاو ت  صو ت رامخا ج مذهبی 
فطریااا، خماا،، کفا یااا، کمااه رااا مسااااا و پرداختاای رااا صااناوق صاااقات  

هیینا خاانوا    -های د آما د  داده شاه گیا  مخا ج مذهبی  شودم می یریگ اناازه
رودن مخا ج را مهناای عاام    صفرعاد میبا یا صفر گیا   شاه اسام  صو ت را

دو دلیل رارای صافر راودن     متخصیص مخا ج خانوا ها ررای اصول اعتقادی نیسا
مخا ج مذهبی واود دا د، یا اینکا پرسشگر آما  د  زماان مرااهاا راا خانوا هاا     

ساایر   کاا  یلد حاا  ؛مرروط را مخا ج مذهبی  ا از خانوا  نپرسایاه اساا   سما ت
ااتماااعی خااانوا   یهااا یژگاایود  ایاان مااو د  ،هااا  ا گاایا   داده اسااا رخااش
 کا ید حالدهنا،  صفر گیا   می صو ت رااسا اما مخا ج مذهبی  ا  شاه گیا  

د  واقهیا مخا ج مذهبی صفر نیسام دلیل دوم این اسا کا د  واقهیا مخاا ج  
هاا د  صافر سانساو      ا کا دادهاس شاه انیرمذهبی صفر روده اسام را همین دلیل 

رنارراین رایا از مال توریاا رارای    انا یهنی ماهیا عاد صفر مشخص نیسام شاه
رر مخا ج مذهبی استفاده شودم تحا فرض همسانی وا یاان،   ممرررر سی عوامل 

(، مال توریا استفاده شااه  2009  1و توزیع نرمال را پیروی از کامرون و تریویای
 ( اسام1مهادلا   صو ت راررای مطالها حاضر 

(1) 
yi

∗ = xi
′β + ϵi          i = 1, … . , N 

yi(،1د  مهادلا  
دهنااه متغیرهاای    نشاان  Xمتغیار غیرقارال مشااهاه اساا،      ∗

                                                                                                                                              

1. Cameron and Trivedi 
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yi،د واقاع هساتنام   مشااهاه  قارلتوضیحی اسا کا 
 Lتار از   رارای مقاادیر رای گ    ∗

yiسانسو  شاه اسا، اگار  L=0و ررای مقادیر ررارر را  مشاهاه قارل
مشااهاه شااه    ∗

، د  ماال توریاا   د واقاع توان از تخمین حااقل مررهات اساتفاده نماودم    راشا، می
yi ارطا رین متغیر غیرقارل مشاهاه

( 2 ارطاا    صاو ت  راا  yiو متغیر قارل مشاهاه  ∗
 اسام

(2) 
yi = {

yi
∗ = xi

′β + ϵi,     if yi
∗ > L

L     if yi
∗ ≤ L

 

دهنااه   نشان d=0ا راشا و ه دهناه سانسو  نشان داده نشان d=1فرض کنیا کا 
 نوشاتن  قارال ( 3  صو ت راها راشا، د  این صو ت تارع چگالی  سانسو  شان داده

 اسا:
(3) 

f(y) = [
1

√2π
exp {−

1

2σ2
(yi − xi

′β)2}]
di

[∅ {(L −
yi − xi

′β

σ
)}]

1−di

 

( و شارای  مرتباا اول، تخماین حاااکیر     3را ماکییمم کردن لگا یتم عبا ت  
م را تواا را هاف اصلی مطالهاا مبنای رار    آیا می را دسا σ2و  βاز  یی اسا نما

 شودم ( استفاده می4رر مخا ج مذهبی، از  ارطا   ممرررر سی عوامل 
(4) 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑎𝑔𝑒 + 𝛽2𝑎𝑔𝑒2 + 𝛽3𝑒𝑚𝑝𝑠 + 𝛽4𝑒𝑚𝑝𝑚 + 𝛽5𝑠𝑐ℎ𝑜 + 𝛽6𝑠𝑐ℎ𝑜𝑚

+ 𝛽7𝑚𝑎𝑟𝑖 + 𝛽8𝑢𝑛𝑚 + 𝛽9𝑚𝑎𝑠 + 𝛽10𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚 + 𝛽11𝑝𝑟𝑜

+ 𝛽12𝑐𝑙𝑒𝑟𝑘 + 𝛽13𝑐𝑟𝑎𝑓𝑡 + 𝜀𝑖 
سان و   age2و  ageمییان مخا ج مذهبی هر خاانوا  اساا،    y(، 4د  مهادلا  

راا ترتیا  متغیار دامای اشاتغال       empmو  empsمجذو  سان سرپرساا خاانوا ،    
هاای تحصایل    راا ترتیا  ساال    schomو  schoسرپرسا و همسر خاانوا  اساام   
ر زنااگی کاردن اساا    متغیر دامی را همسا  mariسرپرسا و همسر خانوا  اسام 
ررارر را صافر   صو ت نیاو د  غیر  1کردن ررارر را  طو ی کا ررای را همسر زناگی

متغیار دامای    proد آماا،   incomeمالکیا رر مسکن،  masرها خانوا ،  numاسام 
متغیر دامی مشاغل خاامات دفتاری و فارو  و     clerkای و تخصصی،  شغل حرفا

craft  م ررای الاوگیری از  رودن شغل سرپرسا خانوا  اسا کا  صنهامتغیر دامی
رین متغیرهای مشاغل، متغیار دامای مشااغل سااده و سااختمانی       یهم خطمشکل 
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و  و فارو  حذف شاه اسا و ضارای  مرراوط راا مشااغل تخصصای، دفتاری       
 مشونا را شغل ساده و ساختمانی مقایسا می کا  صنها

راا  ماذهبی اساام    یها نایهیرر  اررگذا سرپرسا خانوا  یکی از عوامل  سن
یارا و رنارراین انترا  رر ایان اساا    افیایش سن، راو  را آخرت و مرگ افیایش می

: 1396 ،کا را افیایش سن، مییان مخا ج مذهبی افایایش یاراا  عیتای و همکاا ان    
ناا،  دا (م اما را افیایش سن تا حای افراد را دلیل دو ان کهولاا د آماا کمتار    20

ذو  سن رر مخا ج مذهبی را ررآینا ارر افیایش رااو  راا آخارت و    ارر مج رنارراین
راا   تمایال  د آماا افایایش   راا  کاهش د آما ناشی از دو ان کهولا وارستا اساام 

 م همچنین دو متغیار ساواد و مالکیاا خاناا    یارا افیایش میپرداخا هیینا مذهبی 
د  این مطالها  شاخص رهبود زناگی مادی( کا د  مطالها ررو استفاده شاه رود نیی 

را کا  گرفتا شام انترا  رر این اسا کا را   فتن سواد و رهبود زنااگی ماادی ارار    
یه عامل  عنوان رامذهبی داشتا راشنام همچنین متغیر تمهل نیی  یها نایهیمیبتی رر 

اررگذا  دیگر مهرفی شاه اسام انترا  رر این اسا کا افراد متمهل نسبا راا افاراد   
مذهبی ریشتری داشتا راشنام عامل دیگر، رها خانوا  اسا کاا د    یها نایهیمجرد 

هاا   اناااز و کااهش ایان پرداخاا     توانا سب  کاهش پ، ی میبحستهای م پرداخا
های فردی تمایال راا پرداخاا     شود و از سوی دیگر، افراد خانوا  رر اساس انگییه
، رهاا  وعد مجما شاودم   هاا مای   مستقل دا نا و این موضوع سب  افیایش پرداخا

تاوان   ها نمی های مذهبی اسا، اما د  تحلیل داده خانوا  از عوامل اررگذا  رر هیینا
 1395 ، دادگار و همکاا ان    وشن داشاا  قضاوتید را ه نوع عالما رها خانوا  

رودن  (م همچنین انترا  رر این اسا کا شاغل رودن سرپرسا خانوا  و دا ا38-37:
 شودم منجر را افیایش تمایل را مخا ج مذهبی میمشاغل را طبقا ااتماعی را تر 

های مهم مخا ج مذهبی، تواا را رها مهنوی مخا ج ماذهبی،   یکی از ویژگی
ناررارری د  مخا ج مذهبی راین خانوا هاا    د واقعاعتقادات و راو های دینی اسام 

 هاای  ناشی از دو عامل مهم اساا کاا شاامل نااررارری ناشای از تفااوت ویژگای       
مهادلاا   رر اسااس  ااتماعی از قبیل د آما، نوع شغل و سطح تحصیالت-اقتصادی

اسا و عامل دوم، ناررارری ناشای از تفااوت د  اعتقاادات و راو هاای دینای       (4 
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های  تفاوت مخا ج مذهبی د  سطح یکسانی از د آما و ویژگی صو ت راکا  اسا
اسام د  همین  استا رارای تهیاین ساهم دو عامال      نییته قارلااتماعی  -اقتصادی

 د  2میاانگین( و ماچاادو و متاا    طاو   راا   1های تجییا اکساکا رلینا  مذکو  از مال
هاا قاد ناا ساهم تفااوت د       شاود، ایان ماال    های متفااوت( اساتفاده مای    چنا 
از تفاوت د  اعتقادات و راو هاای دینای مجایا     ا ااتماعی  -های اقتصادی ویژگی
( 6( و  5مهادلاا    صو ت رارلینا  و ماچادو و متا را ترتی  -تجییا اکساکا منانمای

 هستنام
(5) �̂� = (�̅�𝑢 − �̅�𝑟)′�̂�𝑢 + 𝑥𝑟

′ (�̂�𝑢 − �̂�𝑟) 

(6) 𝑄𝜃(𝑤𝑢|𝑥𝑢) − 𝑄𝜃(𝑤𝑟|𝑥𝑟) = [𝑄𝜃(𝑤𝑢|𝑥𝑢) − 𝑄𝜃(𝑥𝑟�̂�𝑢)] + [𝑄𝜃(𝑥𝑟�̂�𝑢) − 𝑄𝜃(𝑤𝑟|𝑥𝑟)] 

�̂� شهری  خانوا های  (1)ررارر را تفاوت مخا ج مذهبیu)  وستایی  منهای r )
رار مخاا ج ماذهبی خانوا هاای  وساتایی       ممررضرای  عوامل  �̂�𝑟همچنین اسام 
ااتمااعی خاانوا  اساام     -های اقتصادی ویژگی دهناه نشاند  هر گروه  xاسا و 

دها کا اگر ضرای  راا ازای   نشان می 6و  5رنارراین ایء اول سما  اسا مهادلا 
هر دو گاروه ررارار و    تماعی خانوا  ررایاا -دیهای اقتصا سطح خاصی از ویژگی

ها اساا،  xراشا، چا مییان از ناررارری مخا ج مذهبی را علا تفاوت  �̂�𝑢مهادل را 
ااتماعی د  هار دو گاروه   -های اقتصادی دها کا اگر ویژگی اما ایء دوم نشان می

 βیاا   اعتقاادات یکسان راشا، چا مییان از ناررارری مخا ج مذهبی را علا تفاوت 
هاای   ویژگای  لایوسا  راا  جادشااه یانااررارری   دهنااه  نشاان اسام رنارراین ایء اول 

تفااوت   ازاملاااتماعی اسا و ایء دوم ناررارری ناشی از سایر عوامل -اقتصادی
ررارری  ا د  سااطح میااانگین نااا 5د  اعتقااادات و راو هااای دیناای اسااام مهادلااا 

 یریا گ انااازه  θهای مختلف   ا د  چنا ناررارری  6کنا، اما مهادلا  گیری می اناازه
 کنام می

                                                                                                                                              

1. Oaxaca Blinder  

2. Machado-Mata  
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 شده گردآوریهای  شواهد داده

ااتماعی خانوا  از چها  قسما تشکیل شاه اساام د    -ویژگی اقتصادیگیا   
های امهیتی خاانوا  شاامل سان،     قسما اول، اطالعات تکمیلی مرروط را ویژگی

یا سواد، ما   تحصیلی، فهالیاا فارد   هرا سرپرسا خانوا ، وضنسبا ، یاانس
ساطح  شاودم   ا ائا مای و غیره رودن، وضهیا زناشویی  رودن یا ریکا  د  مو د شاغل

المللای   رناای اساتاناا د راین    دساتا  ی قما  دوکاهای ساا و   رر اساستحصیالت 
شاودم   می  استفادههای تحصیل  سالگیا   شاه اسا کا ررای محاسبا  1تحصیالت

رخاش هییناا خاو اکی و غیرخاو اکی اساا کاا        14شامل  ،قسما سوم گیا  
د آمااهای   ،قساما چهاا م  د  م استخراج شاه اساا  13مخا ج مذهبی از رخش 

 (2)المللای مشااغل   رناای اساتاناا د راین    کاهای دستا رر اساسو نوع شغل خانوا  

خاانوا  د  ساطح   هییناا   -د آماا  از های حاصل داده ،رنارراینگیا   شاه اسام 
 اسام مطالها حاضرترین منبع آما ی ررای  کامل ،خرد

ارار  های مفیاای رار تحلیال     دا ای د لا شاه یگردآو های  شواها ررای داده
د  اااول   ااتماعی خانوا  رر مخا ج مذهبی اسام شواها -های اقتصادی ویژگی

  شیافیاشاه نسبا اشتغال سرپرسا خانوا   دها کا د  نمونا گردآو ی نشان می 2
مهنادا ی کااهش یافتاا اساام رر سای میایان       طو  راو نسبا اشتغال همسر  افتای

مهناادا ی د  طاول دو ه    طو  راهای تحصیل ررای سرپرسا خانوا  و همسر  سال
افیایش یافتا اسا و نرخ  شا تحصیالت همسران ریش از سرپرسا خانوا  راوده  

 75-77کننا و  را همسر زناگی می شاه یگردآو د صا از نمونا  96اسام ریش از 
دهاا رهاا    د صا از خانوا ها دا ای مسکن هستنام تغییرات رها خانوا ها نشان می

 مکاهش یافتا اسا 1395نفر د  سال  89/3را  1388نفر د  سال  37/4خانوا ها از 
رر نرریاا   یاییتمدهنا کاهش رها خانوا ها  ( نشان می1394گلی و همکا ان  

م ترکیا   کمیاا د  تهاااد فرزنااان اساا     یاا ارریکر د  مو د اایگیینی کیفیا 
د صا از سرپرسا  53شاه را این صو ت اسا کا حاود  مشاغل نمونا گردآو ی
د صااا د  مشاااغل ساااده و  26کننااا،  فهالیااا مای  یصاانهتخانوا هاا د  مشاااغل  

                                                                                                                                              

1. International Standard Classification Education 
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د صا د  مشااغل   10د صا د  مشاغل خامات دفتری و فرو  و  12ساختمانی، 
و تخصصی فهالیا دا نام رر سای لگاا یتم مخاا ج ماذهبی خانوا هاا و       ای حرفا

دها مخاا ج ماذهبی  وناای کاهشای      نشان می 2مخا ج کل خانوا ها د  ااول 
راا مقااا     1388د  سال  29/10طو ی کا مییان مخا ج مذهبی از را  ؛داشتا اسا

د   04/16کاهش یافتا اسام همچنین مخا ج کل خانوا ها از  1395د  سال  81/9
 کاهش یافتا اسام 1395د  سال  73/15را مقاا   1388سال 

 ها شواهد کلی داده .2جدول 

 1395 1394 1392 1390 1388 شرح
 29449 29989 31151 31096 32444 تعداد خانوارها

 97/0 97/0 962/0 963/0 955/0 اشتغال سرپرست
 145/0 144/0 167/0 164/0 198/0 اشتغال همسر

 96/6 92/6 63/6 86/5 59/5 تحصیل سرپرستسال 
 27/6 21/6 82/5 88/4 57/4 سال تحصیل همسر

 96/0 96/0 95/0 944/0 946/0 با همسر بودن
 77/0 77/0 75/0 77/0 76/0 مالکیت مسکن

 89/3 9/3 94/3 21/4 37/4 بعد خانوار
 095/0 096/0 1/0 1/0 099/0 ای تخصصی و حرفه

 12/0 12/0 11/0 12/0 117/0 خدمات دفتری و فروش
 26/0 26/0 26/0 256/0 255/0 ساده و ساختمانی

 53/0 53/0 53/0 522/0 527/0 کاران صنعت
 81/9 87/9 94/9 08/10 29/10 لگاریتم مخارج مذهبی واقعی

 73/15 71/15 74/15 9/15 04/16 لگاریتم مخارج کل واقعی

 د آما خانوا ها -های هیینا منبع: محاسبات تحقیق از داده

 برآورد مدل و تحلیل نتایج

 ایاران  های مو د استفاده را این صو ت اسا کا د  هر سال مرکی آما  ساختا  داده
از وضاهیا   ا  ییهاا  گایا   تصادفی را خانوا های نمونا مرااها کارده و   طو  را

منرم د  طاول   طو  راهر خانوا   آنجاکا از دهام می ا ائا ها آنااتماعی  -اقتصادی
رنارراین دا ای ساختا  پانال یاا ساری     گیرد، های متوالی مو د پرسش قرا  نمی سال

زمانی نبوده و نیازی را آزمون  یشا واحا ررای متغیرهای مو د استفاده نیساام راا   
رودن مخا ج  صفر یا میباتواا را اینکا متغیر وارستا تحقیق مخا ج مذهبی اسا، 

توریا راا د  نرار گارفتن هار دو     اده از مال توریا اسام مذهبی دلیلی ررای استف
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راودن مشااهاات  ا  فاع     گروه  مخا ج صفر و مخا ج میبا( مشکل غیرتصاادفی 
رر احتمال هیینا رارای مخاا ج ماذهبی و     ممرررودن عوامل  ده اسام اما متفاوتکر

ا هکمن آزمون شودم ارتااا را   یا دومرحلامییان مخا ج مذهبی رایا از طریق  و  
تخمین پروریا و سپ، حااقل مررهات مهمولی مشاهاه شااه کاا عکا، نسابا     

یهنای   ،مهناادا  نباوده اساا    126/0و مقااا  ا ز  احتماال    19/1میلی را ضری  
رار   ممرررر احتمال صرف هیینا ررای مخا ج مذهبی متفاوت از عوامل  ممررعوامل 

ننا احتمال هیینا رارای  توا همان عواملی کا می د واقع ممییان مخا ج مذهبی نیسا
کنناام رناارراین رارای     مییان مخا ج  ا نیی تهیاین مای   ؛مخا ج مذهبی  ا تهیین کننا

 استفاده شاه اسام توریارر مخا ج مذهبی از  هیافا مال  ممرررر سی عوامل 

کا را افیایش سن سرپرسا  دها نشان می 3نتایج حاصل از ررآو د د  ااول 
طاو ی کاا راا     را ؛یارا پرداخا مخا ج مذهبی افیایش می مییان تمایل را ،خانوا ها

ساال، میایان مخاا ج ماذهبی خانوا هاا       یه اناازه راافیایش سن سرپرسا خانوا  
یارام اماا ضاری  مجاذو  سان سرپرساا       میلیون  یال افیایش می 064/0 اناازه را

ای دها مییان تمایل را پرداخا مخا ج مذهبی خانوا ها تاا حا   خانوا ها نشان می
یاراا و د  دو ان کهولاا کاا د آماا افاراد راا دلیال         از افیایش سن افایایش مای  

تگی و عام توانایی د  کس  د آما را ، تمایل را پرداخا مخا ج ماذهبی  سرازنش
رودن سرپرسا و همسر خانوا  رر مخا ج ماذهبی   یارام رر سی ارر شاغل کاهش می

 ،افاراد رااون شاغل    راا  نسابا ن میبا و مهنادا  اسام را این صو ت کاا شااغال  
 کننام مخا ج مذهبی ریشتری پرداخا می

 برآورد مدل توبیت. ٣جدول 

 tآماره  ضریب متغیر

 71/29 0644/0*** سن
 -94/19 -000426/0*** مجذور سن

 35/10 276/0*** بودن سرپرست شاغل
 64/39 448/0*** بودن همسر شاغل

 54/27 0386/0*** های تحصیل سرپرست سال
 802/6 00946/0*** های تحصیل همسر سال

 -830/0 -206/0 وضعیت زناشویی
 84/14 0435/0*** بعد خانوار
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 48/34 381/0*** مالکیت بر مسکن
 48/43 219/0*** درآمد

 752/3 0662/0*** ای و تخصصی حرفه
 627/2 0385/0*** خدمات دفتری و فروش

 335/5 0583/0*** کار صنعت
 -45/12 -123/0*** شهرنشینی

 96/14 925/3*** مبدأعرض از 

 د صا، 99ضری  د  سطح  دا ی یمهن ***
 د صا و 95ضری  د  سطح  دا ی یمهن** 
 د صا اسام 90ضری  د  سطح  دا ی یمهن* 

 ضرای  هستنام tآما ه  دهناه نشاناعااد داخل پرانتی 

تحصیل سرپرسا و همسر خانوا  رر مییان تمایال   های شواها ررای اررگذا ی سال
دها کا هرچا مییان سطح سواد والااین افایایش یاراا،     را مخا ج مذهبی نشان می

و ایان ارار رارای     یاراا  مهنادا ی افیایش مای  طو  رامییان تمایل را مخا ج مذهبی 
سرپرسا خانوا  نسبا را همسر ریشتر و راا تر اساام وضاهیا زناشاویی و راا      

کردن ارر مهنادا ی رر مخا ج مذهبی ناا دم د   استای نرریا ررو، ارر  زناگی همسر
یکی از مسائل اصالی رارای    د واقعد آما رر مخا ج مذهبی میبا و مهنادا  اسام 

 ید صاا  1را افایایش   کا طو ی را ؛هیینا مذهبی، سطح د آما خانوا  اساصرف 
تحلیال ارار   یارام  د صا افیایش می 219/0 اناازه راد آما، مییان مخا ج مذهبی  د 

دهاا افاراد دا ای    نشاان مای   مشاغل مختلف رر تمایل را پرداخا مخا ج ماذهبی 
نسابا راا مشااغل سااده و      یصانهت ای، خامات دفتری و فارو  و   مشاغل حرفا

کنناام ارار شهرنشاینی رار مخاا ج       ساختمانی مخا ج مذهبی ریشتری پرداخا مای 
ر خانوا هاا  دیگا خانوا های دا ای مسکن نسبا را  و سامذهبی منفی و مهنادا  ا

کنناام رر سای ارار     د صا ریشتر مخاا ج ماذهبی پرداخاا مای     38متوس   طو  را
دها خانوا های شهری نسبا را خانوا هاای  وساتایی کمتار     شهرنشینی نشان می

کنناا و ایان ناشای از واقهیتای اساا کاا خانوا هاای         مخا ج مذهبی پرداخا می
از شافافیا   هاا  آناشتغال دا نا کاا مخاا ج ماذهبی رار      ییها ایفهال  وستایی د 

ررای رهبود د  مخا ج مذهبی، نیااز اساا کاا     یطو کل راریشتری ررخو دا  اسام 
 کاهش ریکا ی و  ونق اقتصادی رهبود یارام واسطا راد آما خانوا ها 

 از مخا ج مذهبی از نرار اساالم وااا  راوده و     یایئ زم را ذکر اسا کا 



 161     ي ايرانیمخارج مذهبی خانوارها عوامل مؤثر بربرآورد 

 شاودم  اعتقادات و راو های دینی تهیین مای  رر اساسو  از آن مستح  اسا یایئ
ااتماعی خانوا  رر میایان مخاا ج ماذهبی     -ویژگی اقتصادی تنها نارا همین دلیل 

م دا دمخاا ج ماذهبی     ا د  یمامرر نقاش   اسا، رلکا ویژگی اعتقادی افاراد  ممرر
ااتماعی -های اقتصادی ر ویژگی، تنها ار3د  ااول  4نتایج حاصل از ررآو د مال 

گیردم را هماین   کنا و نقش عوامل اعتقادی  ا نادیاه می گیری می خانوا ها  ا اناازه
های اعتقادی و ارار آن   های تجییا ررای ررآو د سهم تفاوت د  ویژگی دلیل از مال

رلیناا  رارای    -شواها حاصل از تجییا اکسااکا  شودم رر مخا ج مذهبی استفاده می
نشاان   1مخا ج ماذهبی راین خانوا هاای شاهری و  وساتایی د  نماودا         تفاوت

 وناای افیایشای    1395تاا   1388دها شکاف مخا ج مذهبی ررای دو ه زمانی  می
همراه را نوسان روده اسام را این صو ت کا تفاوت مخاا ج ماذهبی خانوا هاای    

سپ، را و  1392د  سال  11/0را  1388د  سال  034/0شهری و  وستایی از  قم 
خانوا هاای  وساتایی رایش از     د واقاع کاهش یافتا اساام   1395د  سال  076/0

کننام نتایج حاصال از تجییاا نشاان     خانوا های شهری مخا ج مذهبی پرداخا می
ررتار از   ااتمااعی  -های اقتصادی را دلیل ویژگیخانوا های شهری اگرچا دها  می

صارف   ریشاتری مخا ج ماذهبی   ،ن ریشترقبیل د آما و سواد را تر و د صا شاغال
های اعتقادی و راو هاای دینای، خانوا هاای  وساتایی      اما را دلیل ویژگی ؛کننا می

هاای   دهاا ویژگای   دا ای مخا ج مذهبی ریشتری هستنام ررآینا دو ارار نشاان مای   
و ریشتری  ا د  تهیین مخاا ج ماذهبی دا دم    تر مهماعتقادی و راو های دینی نقش 

( و عیتای و  1395شاه از قبیل دادگر و همکاا ان    مطالهات انجام رر اساساگرچا 
اما  ،د آما و دا ایی نقش مهمی  ا د  تهیین مخا ج مذهبی دا د ،(1396همکا ان  

تر  و غال  تر مهمدها کا راو های دینی و اعتقادات نقش  نتایج این مطالها نشان می
ا کاا د  کال، خانوا هاای     ا د  تهیین مخا ج مذهبی دا د و را همین دلیال اسا  

مقاا  شاکاف ناشای از    د واقعکننام   وستایی مخا ج مذهبی ریشتری پرداخا می
و ایان   راوده اساا   102/0ررارار راا    1388قا مطلق د  ساال   صو ت رااعتقادات 

افیایش یافتا اسام مفهوم اعااد راا ایان صاو ت     212/0را  1395شکاف د  سال 
ااتمااعی خانوا هاای شاهری و     -اقتصاادی  هاای  رودن ویژگای  اسا کا را یکسان
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مخاا ج   تار  یقاو  وستایی، خانوا های  وستایی را دلیل اعتقاد و راو هاای دینای   
پردازنام اما شکاف مخا ج مذهبی ناشی از تفاوت مشخصات  مذهبی ریشتری  ا می

افیایش یافتاا اساام    136/0را  1395د  سال کا رود  066/0ررارر را  1388د  سال 
راودن اعتقاادات و راو هاای دینای خانوا هاای شاهری و        را یکساان  دیگر،را ریان 

مخاا ج   ،رودن سطح د آما و سواد راا تر   وستایی، خانوا های شهری را دلیل دا ا
مقادیر مرروط را تفااوت مخاا ج ناشای از     آنجاکا ازپردازنام  می ا  یمذهبی را تر

ااتمااعی   -ای اقتصاادی ه شکاف اعتقادات ریش از شکاف ناشی از تفاوت ویژگی
تار د  تهیاین مخاا ج     و غالا   تار  مهام اسا، رنارراین اعتقادات و تفاوت آن نقش 

 مذهبی دا دم

 بلیندر براي شکاف مخارج مذهبی خانوارهاي شهري و روستايی -. تجزيه اکساکا١نمودار 

 

 (3)رلینا  ررای دو گروه دا ای مخا ج ماذهبی راا  و پاایین    -رر سی تجییا اکساکا
سهم را یی از تفاوت د  مخا ج مذهبی را دلیل تفااوت  دها  نشان می 2د  نمودا  
، 1395تاا   1388طاو ی کاا د  راازه زماانی      را ؛های اعتقادی افراد اسا د  ویژگی

هاای   د صا از شکاف مخا ج مذهبی خانوا ها را دلیال تفااوت ویژگای    89 رر رالغ
خا ج ماذهبی خانوا هاا راا دلیال     د صا از تفاوت م 11و تنها  اعتقادی افراد اسا

ااتمااعی خانوا هاا از قبیال د آماا، ساواد و ناوع        -های اقتصادی تفاوت ویژگی
دها تفاوت مخا ج ماذهبی راین دو    واضح نشان می طو  را 2نمودا   فهالیا اسام
و د   اساا  افتای  کاهش 1395د  سال  31/2را  1388د  سال  42/2گروه از مقاا  
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راا   1388د  ساال   12/2ج ناشی از تفااوت د  اعتقاادات از   این میان شکاف مخا 
 88کاهش یافتا اسا، اما سهم شاکاف ناشای از اعتقاادات از     1395د  سال  05/2

 اسام افتای  شیافیا 1395ا د  سال د ص 89را  1388د صا د  سال 

 پايینبا مخارج باال و شکاف مخارج مذهبی خانوارهاي  بلیندر -اکساکا تجزيه. 2نمودار 

 
های مختلاف مخاا ج ماذهبی نیای دا ای      رر سی شکاف مخا ج مذهبی د  چنا 

های مفیای اسام مقایسا شکاف مخاا ج ماذهبی خانوا هاای  وساتایی و      د لا
د   1395 و 1388هاای   هاای مختلاف مخاا ج ماذهبی د  ساال      شهری د  چنا 

 1388  النسبا را سا  1395دها کا شکاف مخا ج مذهبی سال  نشان می 3نمودا  
و ایان افایایش د     افیایش یافتا اسا (سا چنا  پایین رازیغ را ها  د  تمام چنا 

شاکاف مخاا ج ماذهبی     قاا مطلق  صاو ت  راهای میانی ریشتر روده اسام  چنا 
ااتماعی و ناشی از تفاوت د  اعتقادات و راو های  -های اقتصادی ناشی از ویژگی
راا  کاا  وقتای  هرچاا یایش یافتا اسام اف 1388نسبا را سال  1395دینی د  سال 
 -هاای اقتصاادی   کنیم مقااا  تفااوت د  ویژگای    های را  حرکا می سما چنا 

یارا و شکاف ناشی از اعتقادات ریش از  ااتماعی و تفاوت د  اعتقادات افیایش می
هاای راا ی    اگرچاا د  چناا    یطو کل راهای مهین اسام  شکاف ناشی از ویژگی
 ،ااتماعی خانوا  مهم و دا ای اهمیا اسا -های اقتصادی مخا ج مذهبی، ویژگی

راا ایان صاو ت     ماما اعتقادات و راو های دینی نقاش غالا  و ریشاتری  ا دا ناا    
های سارمایا انساانی و    دا ای ویژگی لیوماًخانوا های دا ای مخا ج مذهبی را تر، 

 ستنامرلکا دا ای اعتقادات و راو های دینی قوی ه ؛د آما را تر نیستنا
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 متا خانوارهاي شهري و روستايی -. تجزيه ماچادو٣نمودار 

  
1388 1395 

 
رر سی علل ایجاد شکاف مخا ج مذهبی ررای دو گروه دا ای مخا ج را  و پاایین  

دها کاا ساهم راا یی از     نشان می 4د  نمودا   1395و  1388های  مذهبی د  سال
را دلیال شاکاف اعتقاادات و راو هاای دینای       شکاف مخا ج مذهبی رین خانوا ها

د صا از تفاوت مخا ج ماذهبی   90 رر رالغهای پایین،  د  چنا  کا یطو  را ؛اسا
هاای راا  حرکاا     را دلیل تفاوت د  اعتقادات راوده و هرچاا راا ساما چناا      

 ؛یاراا  ااتمااعی افایایش مای    -هاای اقتصاادی   کنیم، ساهم تفااوت د  ویژگای    می
د صا اساام مقایساا ساهم     20های را  د  حاود  م د  چنا کا این سه طو ی را

نسبا راا ساال    1395تفاوت د  اعتقادات د  ایجاد شکاف مخا ج مذهبی د  سال 
هاای   های پایین این سهم افیایش یافتا و د  چناا   دها د  چنا  نشان می 1388

هاای     چناا  نوعی همگرایی اعتقادی د ،د واقعرا ، این سهم کاهش یافتا اسام 
عادی نیی شکاف مخا ج مذهبی ناشای از تفااوت    صو ت رارا  ایجاد شاه اسام 

میایان   رناارراین کاهشی راوده اساا،    1388نسبا را سال  1395اعتقادات د  سال 
اساام  راوده   4/0هاای راا     و د  چنا  15/0های پایین ررارر را  کاهش د  چنا 

 -هااای اقتصااادی یهمچنااین شااکاف مخااا ج مااذهبی ناشاای از تفاااوت د  ویژگاا
کا مقااا    طو ی را ؛کاهش یافتا اسا 1388نسبا را سال  1395ااتماعی د  سال 
 014/0هاای راا  ررارار راا      و د  چنا  025/0های پایین ررارر را  کاهش د  چنا 
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شکاف د آمای د  اامها وااود دا د   ،های اقتصادی واقهیا رر اساسروده اسام 
 ،یطو کل راکننام  و افراد متناس  را سطح د آما خود، مخا ج مذهبی پرداخا نمی

اعتقااد و رااو     رار اسااس  دها کا مخا ج ماذهبی   نتایج حاصل از مطالها نشان می
های د آماا خاانوا     شود و اینکا د  رسیا ی از مطالهات رر ویژگی اامها تهیین می

دهناام راا    کننا، تنها سهم اناکی از تغییرات مخا ج مذهبی  ا توضیح می یتمرکی م
 یا کننااه  نییتهتواا را نتایج مطالها، الگوی  فتا ی افراد مو د اعتماد اامها نقش 

سا کا این افراد دا ای الگاوی  ا ا د  تهیین مخا ج مذهبی خانوا ها دا د و فرض 
 یل مهم رارای کااهش مخاا ج ماذهبی      فتا ی متناس  را اسالم راشنام یکی از د

 -هاای اقتصاادی   راودن ساهم شاکاف ناشای از تفااوت ویژگای       خانوا ها و پاایین 
ااتماعی، کاهش اعتماد اامها و عام شافافیا د  صارف مخاا ج ماذهبی رارای      

 کاهش فقر و ناررارری اسام

 متا خانوارهاي با سطوح متفاوت مخارج مذهبی -. تجزيه ماچادو4نمودار 

  
1388 1395 

 

 ها پیشنهادگیری و  نتیجه

آیاات و  وایاات متهااد، رارای      ایا تمکپرداخا مخا ج مذهبی خانوا ها د   استای 
 ،های دین اساالم اساام د  ایان  اساتا     های آموزه مهماز کاهش فقر و ناررارری یکی 

رساتا راا د ااا تاوان خانوا هاا د  تخصایص مخاا ج ماذهبی و همچناین سااطح          
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خانوا ها د صای از د آما خاود  ا راا مخاا ج ماذهبی تخصایص      اعتقادات، اغل  
رر مخا ج مذهبی و علل واود شکاف مخا ج ماذهبی   ممرردهنام رر سی عوامل  می

رین خانوا ها از اهااف مطالها حاضر اسام را همین دلیل ارتااا راا اساتفاده از ماال     
، ساپ، راا   اشا رر مخا ج ماذهبی خانوا هاا پرداختاا     ممررتوریا را رر سی عوامل 
 -هاای اقتصاادی   های تجییا سهم دو عامل تفاوت د  ویژگی استفاده از  هیافا مال

ااتماعی خانوا ها و تفااوت اعتقاادات د  شاکاف مخاا ج ماذهبی راین خانوا هاا        
دها افیایش د آماا، افایایش ساطح     ام نتایج حاصل از مطالها نشان میشگیری  اناازه

ر میبا و مهنادا ی  ا رر مخا ج ماذهبی دا دم  رودن سرپرسا خانوا  ار سواد و شاغل
دهاا   نشاان مای  نیای  تجییا شکاف مخا ج مذهبی رین خانوا های  وستایی و شهری 

سهم را یی از تفاوت مخا ج مذهبی راین خانوا هاا راا علاا تفااوت اعتقاادات و       
از  یراودن ساطح راا تر    خانوا های شهری را دلیل دا ا ،د واقعراو های دینی اسام 

کنناا و   ااتمااعی، مخاا ج ماذهبی ریشاتری پرداخاا مای       -هاای اقتصاادی   گیویژ
مخاا ج ماذهبی    ،تار  یقاو خانوا های  وستایی را دلیل اعتقادات و راو هاای دینای   

 -هاای اقتصاادی   و ارر تفاوت اعتقادات ریش از تفاوت د  ویژگی پردازنا ریشتری می
مخا ج راا  و پاایین    ااتماعی اسام تجییا شکاف مخا ج مذهبی خانوا های دا ای

میانگین، خانوا های دا ای مخا ج مذهبی را تر هام راا    طو  رادها  مذهبی نشان می
تر و هم را دلیال اعتقاادات ریشاتر،    هااتماعی ر -های اقتصادی رودن ویژگی دلیل دا ا

 -هاای اقتصاادی   اما سهم تفاوت د  ویژگی ،انکن مخا ج مذهبی ریشتری پرداخا می
د صاا اساام    89د صاا و ساهم تفااوت اعتقاادات ررارار راا        11را ااتماعی ررارر 

 ا د  تهیین مخا ج ماذهبی   یتر مهمو  ممرراعتقادات و راو های دینی نقش  ،رنارراین
دا نام را تواا را شواها واقهی از  فتاا  خانوا هاا د  ماو د کااهش ساهم مخاا ج       

یکای از   عناوان  راا نی مذهبی از کل مخا ج خانوا ها، کاهش اعتقادات و راو های دی
اساا و د  ایان ماو د تطاارق الگاوی واقهای  فتاا          طارح  قارال مشکالت اساسای  

های دین اسالم و ایجااد اعتمااد د  اامهاا     های مو د تواا اامها را آموزه شخصیا
ررای صرف مخا ج مذهبی د  اها رهبود توزیع د آماا و کااهش فقار د  اامهاا     

  اسامگامی اساسی ررای رهبود مخا ج مذهبی 
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  ها نوشت پی
 uهای را ساطح متفااوت مخاا ج از اناای،      رر سی شکاف مخا ج مذهبی گروه ررای م1

ررای گروه را مخا ج پاایین اساتفاده شااه     rررای گروه را مخا ج را  و از انای، 
 اسا

رنای تقسیم کارده اساا ولای د  اینجاا      طبقا 9ها  ا را  شغلرنای مشاغل  طبقا OCSI م2
گاروه متخصصاان و تکنساین     :رنای شاه اسا تاررای  احتی د  چها  طبقا، دس
ها و دساتیا ان گاروه     تبا، متخصصان و تکنیسین شامل قانونگذا ان، مایران عالی

امو  دفتری و فرو  شامل گروه کا مناان و اماو  دفتاری، کا کناان خااماتی و     
فروشناگان، گروه کا گران ساده و ساختمانی شاامل کاا گران مااهر کشااو زی،     

کااا گران کا هااای ساااده و گااروه صاانهتگران شااامل   مو ماااهیگیریانگلاااا ی 
ا ت و  اننااگان   صنهتگران و مشااغل مرراوط، متصاایان و مونتارکاا ان ماشاین     

 وسایل نقلیا اسام

خانوا هایی کا دا ای مخا ج مذهبی ریش از میانا هستنا د  گروه دا ای مخا ج را  و  م3
مخاا ج   د  گاروه خانوا هاای دا ای   ،از میاناا  تر خانوا های دا ای مخا ج پایین

 انام رنای شاه پایین طبقا

 منابع
یر زکاات رار فقرزدایای و  شاا     تمر(م »1393وایها میکائیلی   عشری، اروالقاسم، سیاه ارنی

، «هاای شامالی  مازناا ان، گایالن و گلساتان(      اقتصادی: مطالهاا ماو دی اساتان   
 م7-24، 3ه ، سال دوم، شما هایمالیهاسالمیپژوهش

تبیاین  (م »1394ر و مهرام رهاروز   ف سلیمی مصطفیمیاانی،  ناای اکبر یعلا شای، وحیا، 
شاکاف راین نرار و عمال د   فتا هاای اقتصاادی خاانواده         پرکننااه هاای   عامل

 م113-144، 60 ما هشسال پانیدهم، ، اقتصاداسالمی، «مسلمان

اقتصااد،«های اساالمی  ای ا ز الگوی مصرف رر مبن»(، 1388راقری تودشکی، مجتبی  
 م39-66، 24، سال نهم، شما ه اسالمی

های ماذهبی   عوامل مورر رر هیینا» (م1395  فر فهیمی فاطما الا نرری و دادگر، یاالا،  وح
، ساال  هایاقتصاادیارانا پژوهش، «ررو»شهری و  وستایی د  ایران:  ویکرد 

 م25-51، 67 ویکم، شما ه ریسا
کوششیدرجهتتحلیلانقالباساالمیوتوسعهوتضاد:(، 1377، فرامرز  پو   فیع

 تهران: شرکا سهامی انتشا م ،مسائلاجتماعیارنا 

  :تهاران ، رجناو دی  ، تراما محماکاظم موساوی اقتصادما (م1350صا ، سیامحماراقر  
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 مررهان

 ، قم: دا النهمانماالحتجاج(مق 1386طبرسی، ارومنصو   

، «ررآو د ارر انفاق رر کااهش فقار د  ایاران   » (م1393  مهرداد محمودیان و عیتی، مرتضی
 م31-55، 53 ما ه، شاقتصاداسالمی

ارار سارمایا دینای رار     (م »1396 فار   ناازنین افشاین   عیتی، مرتضی، پرویی نصایرخانی و 
، ساال هفااهم،   اقتصاداساالمی، «های د   اه خااا  های این اهان و هیینا هیینا
 م5-37، 67 شما ه

، «ارر زکاات رار مصارف عماومی د  ایاران     (م »1393الا و رهروز رادپا   عسکری، حشما
 م83-112، 12، سال ششم، شما ه مطالعاتاقتصاداسالمی

رارآو د ظرفیاا راالقوه زکاات د      (م »1394 عسکری، محمامهای و عباالمحما کاشیان 
، «1389تاا   1380هاای   اقتصاد ایران و مقایسا آن راا زکاات پرداختای طای ساال     

 م69-106، 14 ما هشسال هفتم، ، مطالعاتاقتصاداسالمی
رنای عوامل مورر رار میایان    شناسایی و  تبا» (م1390  وروق رالل فرهادیان آ انی، علی و

 ما هشا سال ساوم،  ، مطالعاتاقتصاداسالمی، «مشا کا افراد د  پرداخا زکات
 م170-141، 2

رر سای عوامال مامرر رار مخاا ج ماذهبی       م »(1389فالحی، محماعلی و وحیا ا شای  
، 39، ساال دهام، شاما ه    اقتصاداسالمی، «های ایران خانوا های شهری د  استان

 م196-145

ا زیاری تاریر نرخ تو م و ریکاا ی رار مخاا ج    » (م1396  لویی سحر اصل، مهای و قائمی
 م65-85، 68 ما هشسال هفاهم، ، اقتصاداسالمی، «مذهبی

موساوی ایایاری، قام:      ، راا کوشاش طیا    تفسینالقمیق(م 1387راهیم  ار رن قمی، علی
 دا الکت م

نقش زکات فطره د  فقرزدایای  مطالهاا ماو دی:    »(م 1387  سیاضیاءالاین کیاءالحسینی،
 م133-160 ،31 ما هشسال هشتم،  ،اسالمی اقتصاد ،«(1370-1385ایران 

هاای   هاای ماذهبی دهاه    هییناا عوامل ماورر رار   » (م1388  کیاءالحسینی، سیاضیاءالاین
-216، 35 ما هشا ساال نهام،   ، اقتصاد اسالمی، «د آمای خانوا های شهری ایران

 م193
ایمان را خاا رار  فتاا  مصارف    رطا رر سی  ا» (م1392  مهرپا سازکیا لشکری، محما و 

 م113-128، 12 ما هشسال ششم، ، مطالهات اقتصاد اسالمی، «کنناه
کتااب ،«اساالم  دیااگاه  از دا ی سرمایا نرام اهااف رر نقای(م »1378  حسین میرمهیی،

 م64-87، 11 شما ه ،نقد
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