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 یهابخش انسان ین انفاق رشد و تعالی، همچناستتحقق عدالت انفاق  و ییفقرزدا ی برای اسالمیاهیپا یابزارهایکی از 
 ی و اجتماعی اقتصادیرهایمتغتواند از یم،  استیک عمل اقتصادیانفاق  زیرا ،استجامعه  آن یپ کننده و در پرداخت

  ،منظورن ی ایبرا. هستیمبر انفاق   بازارهایهای نابسامان و بهبودها اثر برآوردیپ درمقاله  نیدر ا . داشته باشدیاریبس یریپذاثر
که نشانه بهبود ) دیتول ( درآمدیرهایمتغاثر . بر انفاق برآورد شود اقتصادی جامعه ی اصلیرهایمتغ یاثر برخ شود میتالش 

- انفاقی براته امدادیکمر یاز مس یلمان انفاق ینش جایارهاباز اندازه دهنده نشان که ی مذهبیدهاواح شمار ،اقتصاد است

ق به یکه تزر ی دولتیهانهیهزو دهند ی بازار کار و بازار کاالها و خدمات را نشان میکه نابسامان تورم  ویکاریب، باشند می
های داده یریبکارگ وی  اقتصادسنجادغام شدههای روش دادهن کار با یا.  در مدل وارد شده استدهد یجامعه را نشان م

 درآمد سرانه  مثبتانفاق تابعدهد نتایج مطالعه نشان می. انجام شده است )1380-1388( یهاهای کشور برای سالاستان
 یکاریتورم و ب کاهنده از یتابعو ن یگزیجا ی مذهبینهادها تعدادده از  کاهنی و تابع دولتی استانیهانهی هز واستانی

 و ی نسبت به درآمد سرانه استانیدهند انفاق سرانه استان یها نشان م کشش،نیهمچن. باشدمی ی اقتصادیسامانعنوان عامل ناب به
توان گفت مین جهت یکشش هستند و از ا ن انفاق کمیعنوان فرصت جانش  بهی مذهبیز نسبت به تعداد سرانه نهادهاین

   .دکننی می تلقضرورینه یهزکنندگان آن را مصرف
  

  JEL:  .C23, E23, E24, E31, Z12 ندیب طبقه
 .شده  های ادغامانفاق، نهادهای مذهبی، تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، داده :های کلیدی واژه

  
 

                                                            
  21/8/1391 :                               تاریخ پذیرش16/1/1391 :تاریخ دریافت *
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134  63های اقتصادی   شماره  ها و سیاست   فصلنامه پژوهش              

  مقدمه. 1
 شده عیتشر خداوند سبحان سوی گوناگون از اهداف است که با ی اقتصادیرهایز جمله متغانفاق ا
.  استیت الهیدست آوردن رضا کننده انفاق به  هدف پرداختیمه اقتصاد اسالیدگاه نظریاز د. است
 ین زندگیمأت و نیز کننده  پرداختیهاشدن انسانساخته وضع انفاق دلیلن یتر مهمد بتوان گفت یشا
شود و انسان ی به مال می و وابستگی کاهش دلبستگموجب انفاقپرداخت . است و افراد ناتوان ازمندانین

ازمندان ید نی خرتوان وش ثروت یباعث افزاانفاق  ،نیهمچن. کند ی میی کمال راهنما تکامل ویسو را به
د رونق یرود و تولی تقاضا باالتر مگری دیابد و از سوییش میک سو رفاه افزایجه آن از یدر نت. شودیم
  . شود ید می صاحبان تولیجاد درآمد برای باعث انآ یدر پابد و ییم

ت و یات و رواین آیو با وجود ا پردازد میانفاق ت یوجود دارد که به اهم یبسیارات یات و روایآ
 یهایژگی گوناگون مانند انفاق را با نگاه به ویهانهیها رفتار خود در زم انسانن مهمین به اید دیکأت

دف انفاق با ه. کنندیم می بازارها و جامعه تنظی و اجتماعی اقتصادیرهایر متغیثأت خود و جامعه و تحت
 و یانفاق مال.  مختلف انجام شودیهاتواند به گونهیشود و می انجام میت الهیدست آوردن رضابه

را انسان ی زیکدیگرند،ن یز جانشی نی مختلف انفاق مالیهان گونهی همچن، هستندیکدیگرن ی جانشیزمان
رها موجب ی متغی برخ،نیابربنا. دست آورد انتظار خود را به  موردیاله تیک از آنها رضایبا هر تواند یم

 یم برخیه تالش کردین پایبر ا. ن انفاق هستندی جانشی موجب کاهش انفاق و برخیش انفاق، برخیافزا
، ی دولتیهانهی درآمد، هزیرهایمتغ(ن یشر جانیک متغیدهنده و   کاهش بهبوددهنده،ی اقتصادیرهایمتغ

نها بر انفاق را در آم و اثر یل خود کنیرا وارد تحل بر انفاق) نی جانشی مذهبیهاتی و فعالیکاریتورم، ب
عنوان  ن مقاله بهی ارد. میورد کنآ کشور بریها استانی براشده ادغام یها دادهیریسطح جامعه با بکارگ

 ی آن را معرفیرهای و متغیلی تحلیم، سپس الگویکنینه موضوع اشاره میشین کار ابتدا به پیگزارش ا
     .میبریان می مقاله را به پایبند م و با جمعیکنیدل را برآورد م م،در ادامه. میکنیم

  
  تحقیقپیشینه . 2
 یرهایمتغبر  کالن یرهای متغ اثریکی. نه در دسترس استیشین موضوع دو جنبه از پی اخصوصدر

  .میکنین دو موضوع اشاره میطور خالصه با ا به.  انفاق استینه علمیشی پیگری و دیاقتصاد یرفتارها
  
  ی اقتصادیرها و رفتارهایمتغ گری دبرکالن اقتصاد  یرهایمتغاثر . 2-1

 در زمینه .افت نشدی یا منتشرشدهتحقیق انفاقبر  اقتصاد کالن یرهایمتغ اثر یعنی ی بررس ایننهیدر زم
کرد ما ی اما رو، انجام شده استیاریبسهای مختلف اقتصاد مطالعات بر بخشاقتصاد کالن  یرهایمتغاثر 
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135 برآورد اثر متغیرهای اقتصاد کالن بر انفاق                                                                                           

کرد مقاله با ین جهت رویشده در مذهب است که از ا هی توصیر رفتاری متغکیعنوان   بهانفاقه ب
 ی اقتصادیرهایمتغنه اثر یها در زمی بررسی ابتدا به برخ،ن وجودیبا ا. دارد متداول تفاوت یهاپژوهش
  . میکنیگر اشاره می دیاقتصاد یرفتار یرهایبر متغ

 را ایران اقتصاد در صادرات غیرنفتی بر اقتصادی کالن متغیرهای اثر) 1383 (زاده نعمتی و تقوی
 و ی اقتصادیرهای متغرانیا یرنفتیغ صادرات کننده نییتع عوامل یبررسدر ) 1383 (ی شاکر.اند نمودهبرآورد 

 را بر اقتصادی کالن متغیرهای اثر) 1388(شخیراندیو سلطانی .  استنموده را وارد برآورد یارز
اثر متغیرهای کالن اقتصادی را بر ) 1388(ناظمی .  کرده استیفتی استان فارس بررسصادرات غیرن

اثر بلندمدت برخی از متغیرهای ) 2004(عادل الشارکس .  استمورد بررسی قرار دادهصادرات غیرنفتی 
  .  استنمودهبهادار امان بررسی  های بورس اوراقاقتصاد کالن را بر شاخص

 اشاره ییها توان به پژوهش ی میگر اقتصادی دیرهای اقتصاد بر متغیخارج  بخشکالن یرهاینه اثر متغیزم در
های عمده اثر متغیرهای سیاست پولی بر اشتغال به تفکیک بخش) 1381(نظری و گوهریان  که عبارتند از نمود

ستان ر صنایع اوری عوامل تولید داثر متغیرهای تجارت خارجی بر رشد بهره) 1384( صفوی ،اقتصادی در ایران
 نوسان اثر) 1385 (یوسفیو ایران  در اقتصادی کالن بر برخی متغیرهای صادرات تأثیر) 1379 ( صدربافقیتهران،

    .اند نمودهل یتوسعه را تحل حال در یکشورها اقتصاد بر صادرات
 در نتیجه گذاری خارجی و سرمایه بربازارهای مالی یرهای اقتصاد کالن و متغیرهای متغدر زمینه اثر

 و ساینی  آزمنتوسطشده   از جمله آنها مطالعات انجام.هایی انجام شده است رشد اقتصادی پژوهش
لنسینک  و ، هرمس)2003(گران یو د ، آلفرو)2009(و چونگ پین چانگ  لی ، یانگ)2010(گران ید
 مهدوی، ،)1383(شاهمرادی  و دی، داو)2010(نظیر نصرت و گیالنی ) 2007(وال  یونگ ی، ل)2003(

، صمدی، )1996(، دارات )1990(، رومر )1384( پور یفی و سیی، ختا)1389(ی یختا و جهانگرد
  .هستند) 2003( لوین  و)2003(، هاولز و سلیمان )1386(سیچانی  نصرالهی و

بازارهای خصوصی یا سایر  اندازپس بر اقتصاد کالن و بازارهای مالی یرهایمتغدر زمینه اثرگذاری 
و  ، کلی)1999( هاناهان ،)1994( مولبار ،)2000(گران یبندیرا و د. دنموهایی اشاره توان به پژوهشیممالی 

، )2000( سرون. و اچ ، اشمیت)1994(پاگانو  و ، جاپلی)1992(دیگران  و ، کاسکال)2003( ماوروتاس
 این موضوعنجا به ی ادر. دنمواشاره ) 1385(نامور  زاده رحیم و ابریشمی و) 2006 ( و بولنووربرگین

  .تر باشد ان مطالب مرتبطی بیم تا فرصت برایکن یبسنده م
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136  63های اقتصادی   شماره  ها و سیاست   فصلنامه پژوهش              

های عمده اقتصادی سیاست پولی بر اشتغال به تفکیک بخشاقتصاد کالن اثر متغیرهای در زمینه 
 ،)1390، یارمحمدی سالم و عرب(ع درآمد ی مالی بر توزیرهایمتغاثرگذاری در زمینه ) 1381نظری و گوهریان، (

 ...و) 1387مهدوی،  مهدوی و(د ی، بر تول)1388، دیلمی  و صبورییعیشف (ی کالن اقتصادیرهایبر متغ
  
   انفاقینه علمیشیپ. 2-2
  :م کردی دسته تقس4نه انفاق را به یتوان مطالعات انجام شده در زمیم

) 1988(منذرقحف   انفاق است مانندی و حقوقینه مباحث فقهین مطالعات در زمی از ایاریبس .1
.  استنموده را مطرح دگاه اهل سنتی مربوط به زکات از دی فقهیهابحث کتاب خود از یبخشدر 
   . پردازدیف زکات و موارد آن میبه تعر) 1991( محمد ضیف

 به )1389(ان ی و کاشیعسگر  ماننداند  و برآورد اندازه انفاق پرداختهیریگ  از آنها به اندازهیبرخ .2
 .اند  پرداختهرانیازمند در اقتصاد ای نیشت خانوارهاین حداقل معیمأمس در ت زکات و خیآزمون بسندگ

 )1988(منذر قحف  .ه استدنمورا برآورد  بالقوه حاصل از پرداخت زکات یدرآمدها) 1378 (یوانیک یثامن
در منطقه )  و فطرهیزکات مال( به محاسبه مقدار زکات یا  با روش پرسشنامه خود از کتابیدر بخش

  .پرداخته است یعاتمطال
 نقش زکات فطره در  به)1387 (ینیاالحسیک اند مانند انفاق پرداختهآثار از آنها به یبرخ .3
 زکات بالقوه در یی توانایبه بررس )1382( فریزمان . پرداخته استرانی ا دری مطالعه مورد باییفقرزدا

 .الم پرداخته استی، بوشهر و ایاریت بخ و، چهارمحالین، سمنان، اصفهان، مرکزا تهریهارفع فقر استان
 اثر یتوسل .اندهرا برآورد کرد  درآمدها در ایرانی تأثیر انفاق بر نابرابر)1386( مهربانی و یسبحان

  اثریا در مقاله)1388 (عزتی.  استنمودهل ی تحلیصورت نظر را به یبر رشد و توسعه اقتصادزکات 
 را یآثار ان بر مصرف طبقات اجتماع همراه انفاق و ی رفتار مخارج مصرف،سرمایه مذهبی بر مصرف

 آثار زکات در برنامه توسعه یبه بررس) 2007(د مسرور خان یرحسن و جوانیکب .ده استنمول یتحل
  .اندبنگالدش پرداخته

ن یا. ن دسته استیاند که پژوهش ما از از به عوامل اثرگذار بر انفاق پرداختهی از آنها نیبرخ .4
 . ک کردیتوان به دو دسته تفکیمطالعات را م

 و عوامل مؤثر بر آن را اند نمودهل ی وارد تحلی مذهبیهانهیعنوان هز ک دسته که انفاق را بهی )الف
های مذهبی در چارچوب اشاره نظری به هزینه) 1995(بن جیاللی  مانند انددر قالب مدل برازش کرده

 به برآورد تابع ارشد خود نامه کارشناسی در پایان)1383 (داورزنی. کندکننده مسلمان می رفتار مصرف
 یک بررسی در )1384( عزتی.  مرکز آمار پرداخته استیها خانوار با دادهی مخارج مذهبیانگل برا
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137 برآورد اثر متغیرهای اقتصاد کالن بر انفاق                                                                                           

ای آوری پرسشنامه کننده مسلمان و تخمین تابع مخارج مذهبی با جمع رفتار مصرفل یبه تحل یتجرب
های درآمدی های مذهبی دهک عوامل مؤثر بر هزینه)1388 (نیکیاالحسی .خته است پرداهاداده

 ای در مقاله )1379 (کیاالحسینی . مرکز آمار برآورد کرده استیها را با دادهخانوارهای شهری ایران
 یها نهیهز به برآورد تابع " مذهبی متوسط یک خانوار شهری در ایرانیاهنهی هزبرآورد تابع"عنوان  تحت دیگر
  .ای متوسط یک خانوار شهری پرداخته استبر یمذهب

 و عوامل مؤثر نموده استل ی جداگانه وارد تحلینه مذهبیک هزیعنوان  گر انفاق را بهی دسته د)ب
 خود تابع انفاق ارشد ینامه کارشناس انیدر پا) 1390( یعیشف مانند اندبر آن را در قالب مدل برازش کرده

عنوان  ای درآمد، ثروت، سن سرپرست خانوار و سرمایه مذهبی بهمتغیره. در ایران را تخمین زده است
ر ی را متغینیته امداد امام خمیشده به کم اند و مقدار صدقات پرداختمتغیرهای توضیحی انتخاب شده

های  داده. های تابلویی اقتصادسنجی برآورد شده استتابع موردنظر به روش داده. اندار بردهوابسته بک
نتایج مطالعه نشان . باشند می)1379-1386( های های کشور برای سالهای استاندادهمورد استفاده 

 و تابعی فزاینده از درآمد سرانه استانی، ثروت و سرمایه استصورت تابعی نمایی  دهد تابع انفاق به می
  .باشدمذهبی می
 .اند نمودهورد رآب در ایرانانفاق  اثر بازار را بر ای در مقاله) 1390 (یعی و شفی، صادقیعزت

مقدار . عنوان متغیرهای توضیحی انتخاب شدند ، درآمد و سرمایه مذهبی بهیمتغیرهای اندازه بازار مال
تابع موردنظر به روش . اندر وابسته بکار بردهی را متغینیته امداد امام خمیشده به کم صدقات پرداخت

های کشور برای های استانای مورد استفاده دادههداده. های تابلویی اقتصادسنجی برآورد شده استداده
، استصورت تابعی نمایی  دهد تابع انفاق بهنتایج مطالعه نشان می. باشند می)1379-1386( های سال

  . اثر مثبت دارندبر انفاق ران ی، درآمد سرانه استانی و سرمایه مذهبی در ایاندازه بازار مال
  
   اشاره نظری.2-3

اند ها توصیه کردهادیان الهی برای ساختن انسان. شده از سوی مذهب است ه توصیه هزیننوعیانفاق 
ام کردن اخالق برتر برانگیخته شده  من برای کامل:دنفرمایمی) ص(در جایی پیامبراکرم . انفاق کنند

کردن مال برانگیخته  د برای جمعنفرمای دیگر می و در جای)12701. ح ،11 ج الوسایل، مستدرک(
 به پاداش اخرتی انفاق و  موارد و در بسیاری)1372 طبرسی، ( بلکه برای انفاق برانگیخته شدمام دهنش

ها انفاق ها و باور این پاداش وجود این توصیهدلیلمسلمانان به . اندهای دین برای آن پرداختهتوصیه
ها  برای حرکت تکاملی انسانای است که خدادهد نیز انگیزهها میپاداشی که خداوند به انسان. کنند می
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ای مبتنی بر ایمان د هزینهنشو میعنوان انفاق انجام هایی که به هزینه،بر این پایه. ایجاد کرده است
 در راه خدا و با هدف کسب ای عنوان هزینه در بررسی فرض بر این است که انفاق به. مذهبی است

 با فرض اینکه مردم ایران مسلمان هستند و ،نبنابرای. گیردخاطر زندگی پس از مرگ شکل می رضایت
دست آوردن پاداش از سوی خدا برای  دهند و در برابر آن انتظار بهانفاق را بنا بر توصیه مذهب انجام می

تواند های دیگری که می از این رو فعالیت،زندگی پس از مرگ و نیز برای زندگی این جهانی دارند
 ،اندعنوان جانشین هزینه انفاق درنظرگرفته شده ا فراهم آورد بهخاطر زندگی پس از مرگ ر رضایت

دست آورد ممکن است آن راه را جایگزین انفاق  یعنی اگر کسی بتواند از راه دیگری این پاداش را به
با هر راه بهتری که بتواند آن کند که عقالنیت حکم می هدف او کسب رضایت خدا است و زیرا ،کند
  . ن راه را برگزیندورد آآدست  را به

 انفاق با مال، زمان، کار، سخن و مانند : گوناگونی داشته باشداشکالتواند از نظر دینی انفاق می
د و کسان وبرای خ فرمایند هر کار نیکی صدقه است و هرچه مسلماندر این زمینه می) ص(پیامبر . اینها
وسیله آن آبروی خود را  ری که مسلمان بهنویسند و هر کاهزینه کند برابر آن برای او صدقه می خود

ها و که از دیدگاه اسالمی هزینهایندر . )1377پاینده، (نویسند حفظ کند برابر آن برایش صدقه می
 و سخنان بسیاری از پیامبر و امامان در تواند انفاق در نظر گرفته شود شکی نیستکارهای مختلف می

های گسترده از  در زمینه مالی در برداشت،همچنین. )1390پور،  مصالیی (این زمینه در دسترس است
ما نیز این برداشت  .تواند انفاق تلقی شودهای افراد اگر با نیت الهی انجام شود میانفاق بسیاری از هزینه

ها و  هزینهتمامیکی اینکه اگر . در این زمینه دو نکته مهم وجود دارد اما ،ایمکلی از انفاق را پذیرفته
 معنای انفاق بسیار گسترده است و نیزهای افراد برای خود و دیگران را انفاق درنظر بگیریم کار
نظر  بسیاری از افراد صرف دیگر اینکه. های افراد برگردیم که سنجش آن دشوار است به نیتبایست می

 این  و از نظر دینیهایی مانند هزینه زندگی خود و کسان خود را انجام دهنداز ایمان دینی ممکن است هزینه
دست آوردن  با هدف بهکسانی که ایمان دینی ندارند کمتر . هزینه انفاق دارای پاداش آخرتی نیست

  . کنندبرای دیگران هزینه میرضایت خدا 
 از انفاق دیگران راایم، انفاق به خود و بر این پایه همراه اینکه این مفهوم کلی برای انفاق را پذیرفته

.  انفاق به دیگران روشن و واضح استزیرا ،یمهای دیگر جدا کردانفاق از راهان و نیز مالی به دیگر
تواند انفاق باشد و پاداش آخرتی داشته که میویژه کارهای مذهبی دیگر صورت   بهبرای بررسی خود

عنوان یک متغیر جایگزین  مانند شرکت در مراسم مذهبی، نمازجماعت، مسجد و حسینیه بهباشد را 
 وجود ،بر پایه این دیدگاه .یمنظر گرفتیم و وارد تحلیل کرددروردن رضایت الهی آدست  بهنفاق برای ا
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های گوناگون تالش خاطر الهی از راه دست آوردن رضایت شود افراد برای بهایمان دینی موجب می
 در این .)1382عزتی،  (دست آوردن این رضایت جایگزین کنند کنند و کارهای مختلف را برای به

 برای کسب رضایت الهی هستند و انسان به تناسب نیز کارهای گوناگون مذهبی جایگزین دیدگاه و
ایمان خود بیشتر یا کمتر در پی کسب این رضایت است و با پایداری دیگر شرایط اگر اندازه پاداش 

      .کردهای دیگر خواهد مین شود این راه را جایگزین راهأانتظاری او از یک راه بهتر ت
دهد عوامل اثرگذار بر مرور منابع دینی و ادبیات مربوط به تخصیص درآمد فرد مسلمان نشان می

  :شوندمسلمان به چند دسته تقسیم می) های مذهبیهزینه(انفاق 
ایمان، ند مانند گذارمی اثرصورت غیردستوری بر تخصیص درآمد  که به اثرگذار مستقیم  عوامل-

  ، تبلیغات، قیمت، سلیقه و عوامل دیگر نیاز، درآمد، تقوا
، مشارکت )هایی که برای زندگی ضرور یا نیکو استشامل تمام هزینه( مصرفی :ها هزینهسایر -

  گذاری و مخارج سرمایه) مانند واجبات مالی، انفاقات و وقف(عمومی 
  انند اینها و مراف، اکل مال به باطلس احکام بازدارنده مانند حرمت ربا، کنز، اتالف، ا-
   شرایط و متغیرهای محیط اقتصادی و اجتماعی-

 را در آنهادر بررسی خود برخی متغیرهای اصلی، جانشین و محیطی را وارد تحلیل کردیم تا اثر 
های اقتصادی در  بر پایه نظریه. نداردی در نوع خود مشابهتحقیق ببینیم از این جهت این یکدیگرکنار 

های آنها های نابسامانی اقتصادی هزینهیابد و در زمانهای افراد افزایش میزمان رونق اقتصادی هزینه
دهنده رونق اقتصادی   که متغیرهای نشاننمودتوان ادعا طور کلی می بر این پایه و به. یابدکاهش می

 بایست میدهنده نابسامانی اقتصادی  های انفاق اثر افزایشی بگذارند و متغیرهای نشان بر هزینهبایست می
  .های انفاق اثر کاهنده داشته باشند بر هزینه

  
  تحقیقمدل و روش . 3
  معرفی متغیرهای مدل و تحلیل نظری آنها. 3-1
  انفاق. 3-1-1

 گران و در راه خدای دیبرا که فرد  استیزمان  وی خدمت،یمالهای   پرداخترنده تمامیدربرگ انفاق
ثبت  دیگر بدون برخید، اما نشومات ثبت و محاسبه میها و خد پرداختیران برخیدر ا. دریگ میبکار 
 های کمک(های مردمی و صدقات   کمکمقاله،در این . دنگیر صورت پنهانی و آشکار صورت می و به

طرح اکرام، اطعام و افطاریه، هزینه (، وجوهات امانی )مردمی نقدی، کاال، صدقات، اموال و سایر
السادات، جشن رمضان، امانی ایتام،  د، زکات فطریه عام و سهمازدواج و جهیزیه، کفاره عمد و غیرعم
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دیدگان ناشی از  های مردمی به خسارت ها، کمک های جشن عاطفه های جشن نیکوکاری، کمک کمک
های کل  به تفکیک استان1380-1388 های  سالطی (1و زکات) حوادث طبیعی و سایر وجوهات امانی

 آوری شده، جمعیستیو سازمان بهز) ره(  کمیته امداد امام خمینیریقازطکه )  استان28 رندهی دربرگکشور
  .در نظر گرفته شده استبه دیگران م ی انفاق مستقیعنوان بخش اصل ها بهن دادهیا. محاسبه شده است

  
  درآمد. 3-1-2
های شرعی طبق احکام اسالمی مالیات. است درآمد رگذار بر انفاقین عوامل تأثیتر مهمکی از ی
ها نیز مشروط به رسیدن درآمد به یک صورت کلی تابعی فزاینده از درآمدها هستند و برخی مالیات به

کاهنده نباشد و حتی در بسیاری از  د تابع انفاقند موجب شونتوان ها میاین مالیات. دنباش حد نصاب می
 شخصی نیست و منافع آن  انفاق از نوع استفاده، دیگرسوی از .موارد با افزایش درآمد فزاینده نیز باشد

توان بنابراین، می. توان برای آن محدودیت سقف قایل شدبرای دیگران است، اشباع شدنی نیست و نمی
های در تئوری. رابطه مثبت دارد افزایش درآمد با انفاق شی افزاد کهنمواین ادعا را لحاظ نظری مطرح 

شود و کل نوان درآمد ناخالص مطرح میع ای بهاقتصادی متغیر تولید ناخالص داخلی هر منطقه
 در این تحقیق از متغیر محصول ،بنابراین. گردد درآمدهای منطقه از محل ارزش تولید آن حاصل می

 درکه توسط مرکز آمار ایران ) عنوان متغیر جایگزین درآمد به(آن سرانه ها و استانناخالص داخلی 
  . استاستفاده شدهمنتشر شده، ) 1380-1388( های سال

  
  ی دولتیهانهیهز. 3-1-3

 ی از محل درآمد عمومیی اجرایهادستگاه) یجار (یانهی از مجموع عملکرد اعتبارات هزمقالهن یدر ا
عنوان   بهیدرآمد عموم ها از محلاستان) یعمران (یاهی سرمایهاییو عملکرد اعتبارات تملک دارا

ق ی تزریار به معنین متغیا. استفاده شده استرانه آن و سها  در سطح استانی دولتیهانهی از هزیبیتقر
 و بهبود درآمد یرود با رونق اقتصادیشود و انتظار می میپول به استان است که موجب بهبود اقتصاد

  .مردم استان انفاق افزوده شود
  
  

                                                            
های دیگـر   دلیل کوچک بودن آمار زکات، نبود آن در سال          بوده است، اما به    )1385-1386(های   سال آمار زکات تنها در   . 1

 و تخمین مدل تغییـری بـسیار نـاچیزی در           1386 و   1385های   با حذف آمار سال    زیرا(کند  ای به نتایج تحقیق ایجاد نمی     لطمه
 ).نتایج ایجاد شده است
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 تورم. 3-1-4

افراد همچون  یها نهیهز ریمقاد بر رگذاریثأ از عوامل مهم و تخانوار دیخر ر بر قدرتیثأل تیدل به نرخ تورم
جه بروز تورم یها و در نت متیش مداوم سطح قیکه افزا یطور هب ،است افرد جامعه یانفاق از سواندازه 

. شودی افراد می از سوها پرداخت انواع انفاقیزه برای انگ افراد و کاهشیباعث بدترشدن سطح زندگ
  .میا درنظرگرفتهتورم  ریعنوان متغ  را بهی شهریارها خانوی مصرفیها متیص قرشد شاخ ،ن مقالهیدر ا

  
  یکاری ب. 3-1-5

مطالعات . ر استاز خانوای مورد نین درآمدهایمأها و خانوارها در ت ن منبع در دسترس گروهیتر عنوان مهم هکار ب
  . کنندین میمأ تگرانی دی برا کاراز راه خود را ی از افراد زندگیاریبسد نده ی نشان می اقتصادیها یو بررس

 و ی و زندگیت مالی در وضعییر بسزایثأتواند ت ین عامل می عرضه ای مناسب برایها  وجود فرصت،هین پایبر ا
 ی که در آن با کمبود تقاضا برااست یتی وضعیکاریب . کمک به همنوعان و انفاق داشته باشدیم برایتصم

از یکننده ن نیمأ موجود در بازار تی شغلیاه ط فرصتین شرای در ایعنی ،میشو یرو م کار روبه یروین
 در ی به زندگناچار به شغل ی از افراد جامعه بدون دسترسیشمارت ی و در نهایستکنندگان در بازار ن عرضه
از . ابدی یز کاهش می انفاق نی افراد برای توان مالیکاریش نرخ بی با افزابنابراین،. باشند یت نامناسب میوضع

  .دوانفاق شموجب کاهش  یکاریر بر آن است که ب انتظای نظردیدگاه
  
   ی مذهبیشمار نهادها. 3-1-6

 ی کارهانهای و مانند ای، زمانی مختلف انفاق مالیها زمان و مال و گونهیسالماه اقتصاد یبا نگاه به نظر
در  اگر افراد زمان و مال خود را ،نیبنابرا. ت خدا هستندیدست آوردن رضا بهی براگریکدی نیجانش
ته امداد را ی به کمی کمک مالممکن استرند یت خدا بکار گیدست آوردن رضا  بهی برایگری دیجا

نها که افراد یها و مانند اهینیا، حسی مانند مساجد، تکای مذهبی مجموعه واحدها،هین پایبر ا. دنکاهش ده
 نهیهزز یخود را در آنجا ن یهاها و صدقه انجام دهند و زمان، نذرها، وقفیتوانند در آن عمل مذهبیم

ن یبر ا.  استینیته امداد امام خمی به کمی کمک مالیعنیوردنظر  انفاق مین برای جانشکارک یکنند 
  . شود ی وارد مدل مانفاق یمردم بران یجانش ی کارهاهدهند نشانر یعنوان متغ ن واحدها بهی اشمار ،هیپا
  
    جمعیت .3-1-7

ت یز با جمعی انفاق نیهانهیهز.  هر جامعه استیهانهی در مقدار هزیکننده مهم نییر تعیت متغیجمع
ر کل یبار با مقاد کیر ین متغیا. ت استان وارد مدل شده استیر جمعی متغدلیلن ی به ا،رابطه مثبت دارند

  . ر سرانه در مدل ظاهر شده استیجاد متغیرها بر آن و ایم متغیگر با تقسیرها وارد شده است و بار دیمتغ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 22

https://qjerp.ir/article-1-471-fa.html


142  63های اقتصادی   شماره  ها و سیاست   فصلنامه پژوهش              

   برانفاقی اجتماعی اقتصادیرهای متغآثار برای بررسی یچارچوب .3-2
 اثر برآوردرای  بیلی تحلیعنوان الگو را بهمدل زیر توانیم  می شده فی تعریرهای به متغمجددبا نگاه 

  :میکن بر انفاق برآورد اد شدهی یرهایمتغ
 

HL= f(GDP, CR, BUD, P, UN, PP)                                                                                 )1(  

 
  :که در آن
HL: الی رهزار به(  استانانفاق(  
GD: الیر اردیلی مهزاربه (استان  ناخالص دیتول(  
CR:تعداد (استان ی مذهبی نهادها(   

BUD:الیر ونیلیبه م( استان ی دولتینه های هز(  
UN:یکاریبنرخ  ( استانیکاری ب(  

P:ی شهری خانوارهای مصرفیهامتیقرشد شاخص (  استانرم تو(  
PP :به نفر(ت استان یجمع (  

  
   برآورد الگو.4

تنها  آن ی زمانیسر است و) 1380-1388 (ی مقطع- صورت سری زمانی به ما یها دادهکه از آنجایی
   1.)2005بالتاگی،  (میها ندارداده و نامانایی مانایی یبررس به یازی سال است ن8 یبرا

برای بررسی امکان استفاده  2.دهدی مدل پاسخ نمیبرازمون هاسمن آها ت دادهیمحدودبا توجه به 
. توان از آزمون لیمرکمک گرفتشده نیز می های ادغامهای تابلویی با اثرات ثابت یا دادهاز تخمین داده

  :شودکارگرفته می این آزمون با فرمول زیر به
 

KN1)N(T1,N2
FE

Pol
2
FE F

K)N(NT)R(1

1)(N)R(R
F −−−−>

−−−

−−
=

            )2 (                              
  
                                                            

له أدهـد و بررسـی مـس       دوره و بیـشتر رخ مـی       15های زمانی بلند ماننـد      ها برای دوره  ایه دانش اقتصادسنجی مانایی داده    بر پ . 1
 . های سری زمانی کوتاه نیاز نیستریشه واحد داشتن متغیرها برای داده

  :شوده میئبرای این آزمون پیام زیر ارا. 2
Cross-Section Test Variance Is Invalid, Hausman Statistic Set to Zero. 
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 F  آمارهیعنی بزرگتربودن( است و رد آن 1شده های ادغام کارگیری روش داده  بهصحتفرضیه صفر 
 مدل خطی ،بر این پایه.  استتابلوییهای  کارگیری روش داده به صحت  جدول Fآمارهشده از  محاسبه

م و نتایج آن کنی با اثرات ثابت برآورد میتابلویی های یز به روش داهشده و ن های ادغامرا به روش داده
  :آیددست می شده چنین به  محاسبهFآماره . کنیم را در فرمول جایگذاری می

  

1)0.1.,26,21(α
F1.5040.198

6)26(2430.877)(1

1)(270.874)(0.877
F

=
=<=

−−−

−−
=                          )3             (  

  
 فرضیه صفر پذیرفته ، بر این پایه. است504/1  برابر211 و 26 در جدول با درجه آزادی Fآماره 

 2)حداقل مربعات ادغام شده(برای بررسی از روش پولد ) تابلویی(جای روش پانل   بهتوانشود و می می
 با وجود این، برای اینکه به نتایج دقت بیشتری داشته باشیم نتایج برآورد مدل با روش .شوداستفاده 

  . گیریم رنظر میهای تابلویی با اثرات ثابت را نیز دداده
 سرانه یرهای متغی برایتمی کل و لگاریرهای متغی برایها دو مدل خطتین محدودیبا توجه به ا

 دهنده حیتوض است و متغیرهای )HL(انفاق ر وابسته یمتغ یدر مدل خط. میم و برآوردها را انجام دادیدرنظرگرفت
تعداد  ،)UN( یکاری، ب)P(ص تورم  شاخ،)BUD( بودجه دولتی ،)GD(استانی داخلی  تولید ناخالص

  .باشندمی )PP(ت یجمع و )CR(  استان مذهبیینهادها
تم یدهنده لگار حیمتغیرهای توض  است و)HLP(تم انفاق سرانه یر وابسته لگاری متغیتمیدر مدل لگار

تم یار، لگ)CRP( مذهبی استان یتم سرانه تعداد نهادهای، لگار)GDP(داخلی سرانه استانی  تولیدناخالص
 .باشند  می)UN( یکاری و نرخ ب)P(، شاخص تورم )BUDP(سرانه بودجه دولتی 

  
  یج مدل خطینتا .4-1

های و روش داده) 1 جدول 2 ستون(شده  های ادغامبرابر نتایج برآورد مدل خطی با دو روش داده
بنابراین . رتری دارنددااشده ضرایب معن های ادغامشود نتایج داده مشاهده می)1 جدول 3ستون  (تابلویی

 تمام دهد نشان میشده  های ادغامبرآورد با روش دادهنتایج . بهتر است این مدل را در تفسیر وارد کنیم
 انفاقبر  یداخل ناخالص دیاثر تول. های مطابق انتظار نظری هستند آماری دارای عالمتلحاظضرایب برآورد شده از 

                                                            
1. Pooled Data 
2. Pooled Least Squares EGLS 
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ال یر ونیلی م96/3انفاق ) الیارد ریلی میک( ید ناخالص داخلیدر تولش یک واحد افزای با است ومثبت 
    . ابدی یش میافزا

ق پول به جامعه ی تزرینوع ی دولتیهانهیدر واقع هز ،استمثبت ز ین دولت بر انفاق یهانهیاثر هز
ها و در تیرود رونق بخش فعالی جامعه و افراد است و انتظار میت اقتصادیاست و بهبود بخش وضع

ش یه توان پرداخت بابت انفاق را افزاین پایدهنده درآمد و توان پرداخت افراد باشد و بر ا شیجه افزاینت
 ن مبنا،یابرابر . ابدییش میل به پرداخت، انفاق افراد افزایگر و وجود تمایط دیدهد که با ثبات شرایم

 ی دولتیهانهیش در هزیحد افزاک وایبا  برآورد شده مثبت است و مدل در با انفاق ینه دولتیرابطه هز
  .ابدی یش می افزاالی رهزار 99/5انفاق ) الیون ریلی میک(

 ی نوع و انفاقی مذهبی نهادهاتعدادر یمتغ. است یمنفبا انفاق  ی مذهبینهادهاتعداد  ریرابطه متغ
ه افراد اوقات و ست ک ا آنی به معنای مذهبینهادها شی افزا. در رفتار افراد دارندینیشجانرابطه 
صرف  ی افراد برایجه منابع مالی در نت،)کنندیم(اند کردهرا در آنجا صرف  یشتریب ی مادیهاهیسرما

ک ی با .ابدیل انفاق کاهش رود کین نهادها انتظار میش تعداد ایه با افزاین پایبر اابد، ییانفاق کاهش م
  .ابدییال کاهش میر ونیلی م07/5 زهاندا انفاق به ی مذهبیش در تعداد نهادهایواحد افزا
ک جامعه با فرض ثبات ی مختلف یهانهیطور معمول هز به. ت رابطه مثبت با اندازه انفاق داردیجمع

 درنظرگرفته شود ینه فردی هزی اگر انفاق نوع،هین پایبر ا.  از تعداد افراد جامعه استیط تابعیر شرایسا
ش تعداد ی با افزاشودی مپرداخت) گریخاطر د تینوع رضاا هر ی (یخاطر آخرت تی کسب رضایکه برا

 نفر به کیش یدهد با افزایرابطه برآوردشده نشان م. ابدییش میز افزاینه نین نوع هزیافراد جامعه ا
  .افته استیش یال انفاق استان افزای هزار ر94/8ها مبلغ  استانجمعیت

 یتوان مالو تورم  یکاریش نرخ بی با افزایعنی، ستا یز طبق انتظار منفینو تورم  یکاریب بیعالمت ضر
 الیر ونیلیم 8/98زان ی در نرخ تورم انفاق به میک درصدیش یبا افزا. ابدییز کاهش می انفاق نیافراد برا

ال یر ونیلی م6/326 اندازه انفاق به یکاریک درصد در نرخ بیش یبا افزا ،نیهمچن. بداییمکاهش 
  .بداییمکاهش 

  
   سرانهیتمیج مدل لگارینتا. 4-2

 سرانه متغیرهای یادشده یک مدل لگاریتمی دوطرفه درنظرگرفته شد و تخمین به دو روش آثاربرای بررسی 
نشان ) 1 جدول 5ستون (های تابلویی با اثرات ثابت ضرایب برآورد مدل لگاریتمی با روش داده. انجام شد

از معناداری ) 1 جدول 4ستون (های ادغام شده روش دادهاز این ضریب در برآورد با  دهد ضریب نرخ تورم می
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 بهتر است آزمون لیمر با توجه به نتایج ،وجوداین با .  هم هستندنزدیک بهسایر ضرایب . کمتری برخوردار است
 )1(جدول  )4(ج در ستون ینتا.  بهتر است این مدل را در تفسیر وارد کنیمشودشده استفاده  های ادغاماز روش داده

 یدهندگ حی اما توض، برخوردارندی خوبیدارارها از معنی متغتمامدهد یج برآورد نشان مینتا. آورده شده است
 کل یدهندگ حی بهبود توضیبرا. ) درصدR2 87 در برابر  درصدR2 69( است یکل مدل کمتر از حالت خط

 یانیج در ستون پای که نتا)1ل  جدو5ستون  (ن زده شدیز تخمی نEGLSشده   ادغامیهامدل، مدل با روش داده
 اما مدل برآورد شده با روش ، استپذیرشر و یز قابل تفسین نیشیهر چند مدل پ. جدول آورده شده است

 ی نسبت به مدل خطیتمی هر دو مدل لگار،وجوداین با . دهدی نشان میج بهتری نتاEGLSشده   ادغامیها داده
 با مدل یتالف اندکاخ EGLS اریتمی برآوردشده با روش لگهر چند مدل.  دارندی کمتریدهندگ حیتوض
ر ین اساس به تفسیج کشش را برداشت کرد که بر ایتوان نتای میتمین وجود از مدل لگاری دارد با ایخط

  . میکنیاشاره م EGLSبرآورد شده با روش ه مدل یها بر پامختصر کشش
، ی سرانه استانیداخل د ناخالصیش در تولیرصد افزاک دی بر انفاق مثبت است و با یداخل د ناخالصیاثر تول

 کشش را درنظر یک است و چنانچه مبانین کشش کمتر از یا. ابدی یش میدرصد افزا 80/0  یانفاق سرانه استان
نها ی و مانند ای زمانیگر انفاق مالینظر از انواع د  و صرفیین انفاق به تنهای آن است که اایم به معنیریبگ
 است یانهید بتوان گفت انفاق هزیه شاین پایبر ا. شود ی می تلقضروری یک کاالیعنوان  و بهکشش است  کم
با فرض اینکه افراد جامعه ایمان مذهبی دارند این نتیجه  .دانند آن را انجام دهندافراد خود را موظف میکه 
کند افراد دارای ایمان که بیان می مسلمان باشد هکنندبا نظریه اسالمی رفتار مصرفسازگار تواند یک نتیجه  می

مین آن زندگی صرف أبینند و بخشی از هزینه خود را برای تزندگی پس از مرگ را مانند زندگی این جهان می
    .کنندمی

ق پول به ی در استان در چارچوب تزری دولتیهانهیز مثبت است، سرانه هزی دولت بر انفاق نیهانهیاثر هز
ش انفاق سرانه در استان به ی کشش افزا.دهنده انفاق بوده است شی جامعه افزایاقتصادت یجامعه و بهبود وضع

  طیگر شرای دیداریدهد با پای درصد است و نشان م68/0 در استان ی دولتیهانهیش سرانه هزی افزایازا
  .دهدیش می درصد افزا68/0 در استان سرانه انفاق استان را ی دولتیهانهیش در سرانه هزیک درصد افزای 

  درصد08/0 ینیب جانشین ضریا. دارد در رفتار افراد ینی رابطه جانشینوع با انفاق ی مذهبیر تعداد نهادهایمتغ
  درصد08/0 استان موجب کاهش انفاق به اندازه ی مذهبیش در شمار نهادهایک درصد افزای ،گری دعبارتبه . است

ه، ینی مانند مسجد، حسی اثر هر نهاد مذهبی بزرگدلیل ار اندک است اما بهین کشش بسیهرچند ا. شودیم
  . شودی تلقی بزرگیهاتواند اندازه ین مآ یرات درصدیینها تغیدارالقران و مانند ا
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نرخ ک درصد در یش ی با افزایعنی ،دارند ی منفاثر ن بر انفاق سرانهیشی مانند مدل پزی و تورم نیکاریب
 تورمش در نرخ یک درصد افزای یابد و به ازایی سرانه استان کاهش م درصد انفاق1/0استان کمتر از  یکاریب

ن یها اندک است و اشود کششیچنانچه مشاهده م. ابدییکاهش م درصد 0012/0استان انفاق سرانه استان 
  .  رها باشدین متغیت محدود انفاق در رابطه با ایدهنده اهمتواند نشانیم

ز ی و نی سرانه استانیداخل د ناخالصی درجه دو تولیرهایمدل را با متغگر ی ممکن دیها آزمون حالتیبرا
 با ی مذهبیز نهادهای و تورم و نیکاری بیرهاین حاصلضرب متغیدرجه دو سرانه بودجه دولت در استان، همچن

از شدند ی وارد مدل مییتنها ک بهیکه با هم و هر  یرها درحالتین متغیب ایم که ضرایدرآمد را برآورد کرد
ن یبر ا. دهندیز کاهش میگر را نی دیرهایب متغی ضراین معناداریقبول برخوردار نبودند و همچن  قابلیمعنادار

ن یتوانند بهتری م)1( آورده شده در جدول یهارفته شد که مدلینظر شد و پذ نها صرفیه از وارد کردن ایپا
  . باشندین بررسی ای معنادار برایها مدل
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   مدلبرآورد خالصه نتایج حاصل از .1 جدول
  

1  2  3  4  5 6 
 
 نوع برآورد

  متغیر

نتایج برآورد 
الگو با روش 

Pooled 
Least 

Squares  

نتایج برآورد 
الگو با روش 

Fixed 
Effects 
(Period)  

الگو نتایج برآورد 
 Pooledبا روش

Least Squares  

نتایج برآورد 
 الگو با روش 

Fixed Effects 
(Period)  

نتایج برآورد الگو 
 Pooled:با روش

EGLS  
(Cross-section 

weights)  
 لگاریتم انفاق سرانه  )hl(انفاق  )hl(انفاق   متغیر وابسته

)LOGhlp( 
لگاریتم انفاق 

 )LOGhlp( سرانه
 لگاریتم انفاق سرانه

)LOGhlp( 

 عرض از مبدأ
14546476 

)9564/1( 
10875822  

)474/0(  
5443/0-  

)9342/0-( 
0026/0  

)0055/0( 
 
 

تولید ناخالص استانی 
)GD( 

56/3956  
)7687/4( 

1325981  
)148/5( 

 
   

شمار واحدهای مذهبی 
(CR) 

67/5065-  
)0879/4-( 

32/5365-  
)305/6-(    

 )BUD( بودجه استانی
9876/5  

)9876/6( 
9238/6  

)184/7(    

  PP(  9374/8(جمعیت 
)9345/12(  

8005/8  
)684/9(    

ید لگاریتم تول
سرانه استانی ناخالص 

)LOG GDP( 
    8251/0  

)2362/11( 
7948/0  

)546/9(  
80234/0  

)4622/10(  
 لگاریتم سراته واحدهای

 (LOG CR)مذهبی 
    07656/0-  

)7854/2-( 
0839/0-  

)1,874-(  
0823/0-  

)2,9565-( 
لگاریتم بودجه استانی 

 )LOG BUD(سرانه 
    5623/0  

)8,6574( 
5552/0  

)442/7(  
0,68546  

)10,5363(  

  -P(  3/98798(تورم 
)2727/3-(  

4/107807  
)228/1-(  

00112/0-  
)9871/1-( 

0013/0-  
)199/1-(  

00123/0-  
)9811/1-( 

  -UN(  1/326565(بیکاری 
)87526/1-( 

8/255309-  
)927/0-(  

0723/0-  
)4231/3-( 

0101/0-  
)374/4-(  

0956/0-  
)4382/5-( 

R2 874/0 877/0  691/0  715/0  857/0 
 -- F 66/195 4/101  --  39/39ماره آ

 D-W 41/1 13/1  33/1  81/0  47/1آماره 
 14/1  21/1  29/1  0/36  9/35  آماره شوارتز
 18/1  01/1 17/1  8/35  8/35  آماره آکایک

  . استtآماره دهنده   نشانرها و اعداد داخل پرانتزیب متغیاعداد داخل جدول ضرا -  
 .نتایج تحقیق: مأخذ  
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  کیکی متغیرهای مثبت و منفیاثر تف. 4-3
تغیرهای مثبت بیشتر  ماینکه همچنین  ود یا خیرنموتوان حذف آیا متغیرهای واردشده را میبرای اینکه ببینیم 

در مدل خطی متغیرهایی .  آزمون حذف متغیرها را انجام دادیم،متغیرهای منفی دهند یاانفاق را شکل میمدل 
 R2یک از مدل حذف کردیم،  را یک) های دولت و جمعیتمد استانی، هزینهدرآ(که بر انفاق اثر مثبت دارند 

 مجاز یک از این متغیرها هیچهای آزمون حذف متغیر نشان داد که حذف  یافت و آمارهبسیاریمدل کاهش 
 از کی را یک) دهای مذهبی جایگزین، تورم و بیکاریانه( متغیرهایی که بر انفاق اثر منفی دارند ،در پی آن. نیست

های آزمون نشان دادند کاهش یافت اما کمتر کاهش یافت و آماره R2ها مدل حذف کردیم، در این حالت
 متغیری که اثر مثبت بر انفاق دارند را با هم سهبار نیز هر  یک. این متغیرها نیز قابل حذف نیستندیک از  هیچ

 یکدیگر که بر انفاق اثر منفی دارند را با  متغیریسهکه  بسیار کاهش یافت، اما در جایی R2حذف کردیم که 
گیری و  که متغیرهای مثبت بر شکلگیریم میاز این نکته این نتیجه . کمتر کاهش یافت R2  وحذف کردیم

 بسیاریدهندگی  توضیح اقتصاد متغیرهای بهبوددهنده یعنی ،ندگذارترانفاق بسیار اثردهندگی در تابع  توضیح
 یا وجود جایگزین برای انفاق ضمن اینکه انفاق را ها مانند بیکاری و تورم ا بحران ام،ددارنانفاق برای مدل 
ثیر متغیرهای أت  اثرگذاری کمتری دارند و مدل کمتر تحتدهندگی مدل برای انفاق در توضیحدهند کاهش می
نفی و نتایج  متغیر اثرگذار مسههای حذف همزمان  برای رعایت اختصار تنها نتایج آزمون و مدل .منفی است

شویم که برآورد با روش یادآور می. ایم آورده)2( متغیر اثرگذار مثبت را در جدول سهآزمون و حذف همزمان 
آزمون برای مدل لگاریتمی نیز .  و برای متغیر وابسته اندازه انفاق انجام شده استEGLSشده  های ادغامداده

شود و در نتیجه ضرایب  کمتر می متغیرها در مدل لگاریتمیامنهددهد با این تفاوت که نتایج مشابهی را نشان می
       .دهندرا از مدل نمیحذف متغیرها های آزمون اجازه آماره اما همچنان ،دکننآزمون و مدل اندکی تفاوت می
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   خالصه نتایج حاصل از آزمون حذف متغیرها.2 جدول
  

  حذف متغیرهای اثرگذار مثبتبا نتایج    اثرگذار منفیحذف متغیرهایبا نتایج   دهنده متغیر توضیح

 عرض از مبدأ
954654-  

)765/5-(  
95673-  

)986/26-(  

 )GD( تولید ناخالص استانی
6/5298  
)456/5(  

  

 )BUD( بودجه استانی
9324/2  

)483/5(  
  

  PP(  5482/10(جمعیت 
)239/9(  

  

  -35/9776    (CR)شمار واحدهای مذهبی 
)599/7-(  

  -P(    5/225462(تورم 
)564/3-(  

  -UN(    395645(بیکاری 
)245/1-(  

R2  8523/0  4245/0  

34/26  67/234  رگرسیونFآماره   

453/0  274/1  رگرسیونD-Wآماره   

45/206  23/18   برای حذف متغیرFآماره   

  43/253  45/45   برای حذف متغیر2 یآماره کا
  .نتایج تحقیق:    مأخذ

  
  گیری نتیجه. 5

 ی و اجتماعی اقتصادیرهای متغ، زیرااستدر جامعه انفاق  یانسان ییای و پو تحقق عدالتی برای اساسیزارهایکی از اب
رنده یدربرگاقتصاد کالن بر انفاق است که  یرهایاثر متغگزارش برآورد مقاله ن یا .ندرگذاریثأتبر انفاق  یادیار زیبس

 وردنآدست   بهیابر ینیگزیت در آنها جای که فعالی مذهبیهان نهادیو همچن یکاری، تورم و بدولت یهانهیدرآمد، هز
های کشور های استان دادهیریکارگ  با بهمدل موردنظر.  انفاق استت خدا از راهی کسب رضایجا ت خدا بهیرضا

نه ی و هزیلداخ د ناخالصی نتایج، اثر تولهیبر پا.  برآورد شده استشده ادغامهای  دادهبه روش )1380-1388( های برای سال
  انفاق با انفاقنیگزی جاتی فعالیعنوان فضا به ی مذهبی نهادهار تعدادیرابطه متغ. استمعنادار  بر انفاق مثبت و یدولت
  . دبایی مقدار انفاق کاهش میکاری و بش تورمی با افزایعنی ؛دارند یمنف با انفاق رابطه یکاریتورم و ب یهانرخو است  یمنف
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ش یافزادرآمد و  افزایش  مانندیت اقتصادیها نشانگر بهبود وضعود شاخص بهب،گری دعبارتبه 
 در اقتصاد مانند ی نشانگر نابسامانیهاش شاخصید و افزانوشباعث افزایش انفاق می ی دولتیهانهیهز

در انجام اعمال ن است که یگر ای نکته مهم د،نیهمچن. شود باعث کاهش انفاق مییکاریتورم و ب
 جمعیت نیز بر . وجود داردینی جانشی مذهبی در فضاهای مذهبیها تیگر فعالینفاق و دن ای بیمذهب

  .اثر مثبت داردهای دیگر مانند بسیاری از هزینههزینه انفاق پرداختی از سوی افراد جامعه 
 سرانه انفاق یهانهی هزیمدرآدهند کشش دی نشان میتمیه مدل لگاری برآورد شده بر پایهاکشش

 ینه از سوین هزیشدن ا ی تلقدهنده ضروریک است و نشانیکمتر از ) یرآمد سرانه استانبرحسب د(
و نیز  ها نهیر هزیسه با سایک هستند و نشانگر ضرورت انفاق در مقایز کمتر از یگر نی دیهاکشش. جامعه است

   .نها استیگر و مانند ای دی مذهبی از راه نهادهای و زمانیمالانفاق 
 یعنی ،ندگذارترگیری انفاق اثراین زمینه این است که متغیرهای مثبت بر شکلنکته دیگر در 

ها مانند بیکاری   برای مدل انفاق دارند، اما بحرانبسیاریدهندگی  متغیرهای بهبوددهنده اقتصاد توضیح
دهندگی مدل  دهند در توضیحو تورم یا وجود جایگزین برای انفاق ضمن اینکه انفاق را کاهش می

شاید بتوان گفت که . ثیر متغیرهای منفی استأت  انفاق اثرگذاری کمتری دارند و مدل کمتر تحتبرای
عامل اصلی انفاق ایمان دینی است و داشتن درآمد یا موقعیت مالی خوب زمینه پرداخت انفاق را فراهم 

   .ستنداثرتر ه گیری کلی انفاق کم های زندگی بر شکل و با وجود ایمان کافی دشواریسازد می
  

  
  

  منابع
  بازارهایعملکرد بر تأکید با خصوصی انداز پس کننده تعیین عوامل"، )1385(نامور  زاده ابریشمی، حمید و محسن رحیم

 .تیر و خرداد، 73 شماره ،اقتصادی تحقیقات مجله، "ایران در مالی

  درآمـد   توزیـع  بـر  الحـسنه  وده قـرض افز ارزش اثر ارزیابی" ،)1386 (آبادی تازه قاسمی ابونوری، اسماعیل و افسانه
  .، زمستان28هفتم، شماره  سال اسالمی، اقتصاد پژوهشی -علمی فصلنامه، "استانی بین پانل هایداده از استفاده با

  .جاویدان، چاپ سوم:  تهرانالفصاحه، نهج ،)1377(پاینده، ابوالقاسم 
 مجلـه  ،"اقتصاد ایران در غیرنفتی صادرات بر اقتصادی کالن متغیرهای اثر" ،)1383( زاده نعمتی و سینا تقوی، مهدی

  .3 شماره اقتصادی، پژوهشنامه
 .رانیمرکز اطالعات فنی ا:  تهرانتئوری تقاضا و تحلیل اقتصادی انفاق، ،)1363( توتونچیان، ایرج
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ارشـد دانـشگاه     ینامه کارشناسـ    پایان محاسبه ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران،       ،)1377( کیوانی، فرشاد  ثامنی
 .مدرس تربیت

هـای   پـژوهش ،  "گـذاری در اقتـصاد ایـران       بازار مالی دو بخشی و اثر آن بر سـرمایه         " ،)1384( پور ختایی و سیفی  
 .53-76 ، صص، پاییز23 شماره اقتصادی ایران،

ــی ــا داداش ــاکی، محمدرض ــات و وجوهــات شــرعیه " ،)1385( نی ــاییز73ره  شــمامطالعــات اســالمی،، "مالی   ، ، پ
  .107-131 صص

نامـه    پایـان  بـرآورد تـابع انگـل بـرای مخـارج مـذهبی خانوارهـای شـهری و روسـتایی،                   ،)1383( داورزنی، زهـره  
 .ارشد دانشگاه مفید کارشناسی

 خارجی در مستقیم گذاریسرمایه بر جذب مؤثر عوامل بازشناسی" ،)1383( شاهمرادیاکبر  و پرویز داوودی،

 اقتـصادی ایـران،   هـای فـصلنامه پـژوهش   ،"تلفیقـی  الگـوی  یـک  چـارچوب  در جهان کشور 46 و ایران اقتصاد

  .81-113صص  ،20 شماره
ــانی ــسین زم ــر، ح ــتان  ، )1382( ف ــی زکــات در برخــی از اس ــوان فقرزدای ــابی ت ــای منتخــب،ارزی ــانه ــه   پای نام

 .ارشد دانشگاه تهران کارشناسی

، "توسعه متالی و توزیع درآمد در اقتـصاد ایـران         بررسی رابطه   " ،)1390(یارمحمدی   عربجواد  اصغر و    سالم، علی 
 . 127-151، تابستان، صص 58 شماره فصلنامه روند،

فـصلنامه اقتـصاد    ،  "بررسی تأثیر انفاق بـر نـابرابری درآمـدها در ایـران           " ،)1386( مهربانی وحیدو  سبحانی، حسن   
 .44-23، پاییز، صص 27 شماره اسالمی،

و  متغیرهـای کـالن اقتـصادی    اثـر : فارس استان غیرنفتی صادرات" ،)1388( خیراندیششیدا سلطانی، الیزابت و 
  .، زمستان52، شماره 17 سال های اقتصادی، ها و سیاست فصلنامه پژوهش، "تعیین مزیت نسبی

 بانکـداری  در مـشارکتی  عقود و الحسنهقرض عقد کارایی همقایس" ،)1388( لرستانی و الهام مجتبیالماسی،  ،سهیلی، کیومرث

 مطالعات  تخصصی-علمی  هدوفصلنام، "کرمانشاه استان ملت موردی بانک ها، مطالعهداده پوششی روش تحلیل به ربا بدون

   71-94  صص سال دوم، شماره دوم بهار و تابستان،،اسالمی اقتصاد
تـصادی  اق هـای  پـژوهش  فـصلنامه  ،"ایران غیرنفتی صادرات کننده تعیین عوامل بررسی" ،)1383( عباس شاکری،
  .21 شماره ایران،

ــی ــفیعی، عل ــابع انفــاق تخمــین ،)1390( ش ــران ت ــار اختیــاری انفــاق در ای ــر رفت ــان در اســالم، باتأکیــد ب نامــه   پای
 .مدرس ارشد دانشگاه تربیت کارشناسی

بررسی میـزان اثرپـذیری متغیرهـای کـالن اقتـصاد ایـران از              " ،)1388( دیلمی شفیعی، سعیده و محمدحسن صبوری    
 .2-16، بهمن و اسفند، صص 39 شماره های بازرگانی، بررسی، "الی جهانیبحران م

فـصلنامه   ،"اسـالمی  عقـود  سـایر  با آن و مقایسه الحسنه قرض تسهیالت هزینه محاسبه" ،)1384( کاظمد سی،صدر
  .19 شماره اقتصاد اسالمی،
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152  63های اقتصادی   شماره  ها و سیاست   فصلنامه پژوهش              

 ایـران،  در اقتـصادی  النکـ  متغیرهـای  از برخـی  ویر بـر  صادرات تأثیر بررسی ،)1379( محمدرضا صدربافقی،

  .مازندران فنون و علوم دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان
بـا    تولیـد در صـنایع اسـتان تهـران    لوری عوامـ اثر متغیرهای تجارت خارجی بر رشد بهره      " ،)1384( صفوی، بیژن 

  .، پاییز3، شماره 2 دوره های اقتصادی،فصلنامه بررسی، "کید بر توسعه صادراتأت
 و مالی بازارهای توسعه بین رابطه بررسی" ،)1386( سیچانی مرتضی کرمعلیان خدیجه و ،نصرالهی ،سعیدصمدی، 

 .سوم، پاییز ششم، شماره  سالاقتصادی، هایپژوهش فصلنامه، "اقتصادی رشد

  .ناصر خسروانتشارات :  تهرانالبیان فی تفسیر القرآن مجمع البیان لعلوم القرآن، مجمع ،)1372( حسن بن طبرسی، فضل
 .11ماره  شفصلنامه تخصصی اقتصاد اسالمی،، "کننده اثر ایمان مذهبی بر رفتار مصرف" ،)1382( عزتی، مرتضی

 .های اقتصادمرکز پژوهش:  تهران،کننده مسلمان نظریه رفتار مصرف ،)1382( عزتی، مرتضی

 فـصلنامه اقتـصاد اسـالمی،   ، "مانمـسل ) مخـارج در راه خـدا  (تخمین تابع مخارج مـذهبی     " ،)1384( عزتی، مرتضی 
 .، تابستان18شماره 

الحـسنه   بررسی عوامل مؤثر بر استفاده افراد از پـول بـرای کـسب سـود یـا اعطـای قـرض            " ،)1386( عزتی، مرتضی 
، 3 و 2 هـای   سال دو، شـماره فصلنامه دین و اقتصاد،   ،  ")بررسی تجربی شهروندان دارای شغل آزاد در شهر تهران        (

  .42-22 صص
 پژوهـشگاه  مجموعـه مقـاالت اصـالح الگـوی مـصرف،     ، "اثر سرمایه مذهبی بر مـصرف " ،)1388( ی، مرتضی عزت

  . فرهنگ و اندیشه اسالمی
، اولین همایش اقتـصاد     "ماهیت، عناصر تشکیل و آثار آن     : سرمایه مذهبی " ،)1387( عزتی، مرتضی و لطفعلی عاقلی    

  .اسالمی و توسعه اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
فـصلنامه  ،  "اثـر بازارهـای مـالی و سـرمایه مـذهبی بـر انفـاق              " ،)1390( حسین و علی شفیعی    ،صادقی ،زتی، مرتضی ع

 . زمستان،اقتصاد اسالمی

مین حـداقل معیـشت   أآزمون بسندگی زکـات و خمـس در تـ     " ،)1389( کاشیانمحمدمهدی و عبدالمحمد    عسگری،  
 سـال دوم، شـماره اول،       معرفـت اقتـصادی،   ،  ")1380 - 1387(هـای    خانوارهای نیازمند در اقتصاد ایران طـی سـال        

  .5-34 صپیاپی سوم، پاییز و زمستان، ص
هـای توسـعه انـسانی در بهبـود وضـعیت فقـر و              لفـه ؤتحلیل نقش م  "،  )1388( میسمیحسین    و عسگری، محمدمهدی 

، پـاییز و  12 شـماره ، 6 سـال  دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی جستارهای اقتصادی، ، "توزیع درآمد از دیدگاه اسالمی
 .91-119 ص، صتانزمس

  ،"هـای مـذهبی متوسـط یـک خـانوار شـهری در ایـران       برآورد تـابع هزینـه   " ،)1379( الدین الحسینی، سیدضیاء  کیاء
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