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  چكيده

اي تحت تأثير عـواملي همچـون بيكـاري، فقـر، توسـعه نيـافتگي و       جامعهمصرف و رفتار مصرفي افراد در هر 
از آنجايي كه مصرف و رفتار مصرفي متـأثر از  . همچنين اعتقادات و ارزش هاي حاكم بر آن جامعه مي باشند

عوامل ارزشي و هنجاري نيز مي باشد؛ الزم است كه بعد هنجاري اقتصاد نيز در كنار بعد اثباتي مد نظر قـرار  
بنـابراين، اصـالح الگـوي مصـرف در     . يرد و اين همان وجه تمايز اقتصاد اسالمي و اقتصاد متعارف مي باشدگ

يافتگي و هم به سبب بعد خودسازي انسان و مهار تمـايالت غريـزي همچـون    اقتصاد اسالمي هم به سبب توسعه 
ظريـه رفتـار مصـرف كننـده،     خودخواهي، حرص، طمع و تجمل گرايي از اهميت خاصي برخـوردار اسـت و زمينـه ن   

به منظور تبيـين ايـن موضـوع، در ايـن پـژوهش ابتـدا       . اقتصاد اسالمي به بيان مفروضات خاص خود مي پردازد
تفاوت ميان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسالمي بيان شده و سپس مفروضات نظريه رفتار مصرف كننده اسالمي 

صاد ايران اسالمي، با استفاده از پرسشنامه به جمع آوري سپس، به دليل اهميت موضوع در اقت. ارايه مي شود
پاسخگوي مسلمان از نقاط مختلف ايران و به روش توصيفي، به تحليل نتايج پرداخته شـده   420اطالعات از 

نتايج نشان دهنده آن است كه ميان رفتار مصرفي رفتار مصرف كنندگان مسلمان ايرانـي و مفروضـات   . است
  . فاصله وجود داردكننده اسالمي، نظريه رفتار مصرف 

  

  نظريه مصرف كننده اسالمي، اقتصاد اسالمي، مصرف، ايران: واژگان كليدي

  .JEL :D11 ،D12 ،D63 ،D78 ،E21طبقه بندي 
    

                                                                                                               
  rakbarian@rose.shirazu.ac.ir             علمي بخش اقتصاد دانشگاه شيرازدانشيار و عضو هيئت  -1
  sajedian01@gmail.com   )نويسنده مسئول(  دانشجوي دكتري تخصصي علوم اقتصادي دانشگاه شيراز -2

 sajedian07@gmail.com        كارشناس تحليل اقتصادي شركت توزيع نيرويي برق شيراز -3
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  مقدمه 

با بررسي سير تكاملي علم اقتصاد، مشاهده مي شود مهمترين هدف نظريه هاي اقتصادي اين اسـت  
برآورده شود؛ صرف نظر از اينكه مورد قبول دين، اخالق و قـانون باشـد   كه رضايت مصرف كنندگان 

معرفي مي شـود   2انسان اقتصاديدر اقتصاد متعارف مصرف كننده به عنوان ). 69: 2014، 1حسين(
و مناسـبات ديـن    3مباحث اقتصاد اثباتي. كه يكي از حلقه هاي تحقيق در زمينه فلسفه اقتصاد است

حلقه انسـان اقتصـادي از طرفـي بـه علـم      . تكميلي در اين زمينه مي باشند و اقتصاد نيز حلقه هاي
كرمـي و  (اقتصاد، اصول و اهداف آن و از طرف ديگر به ارزش ها و عقايد و اخالق مرتبط مـي باشـد   

در ديدگاه اقتصاد متعارف، انسان اقتصادي موجودي خودخواه، حسابگر، اصوالً ). 140: 1384ديرباز، 
هايي در انسان وجود داشـته باشـد،   ماعي تلقي مي شود و در صورتيكه چنين ويژگيتنبل و غير اجت

همچنـين بـر اسـاس ايـده     ). 159: همـان (موجب مي شود كه فعاليت هاي اقتصادي شـكل بگيـرد   
، اقتصاد و اخالق در كنار يكديگر نيستند و در مقابل هم قرار دارنـد و همـواره نظريـه نفـع     4استيگلر

بيان مي دارد، كساني كه ادعا مي كنند نظريـه نفـع    5اين درحالي است كه سن. شخصي پيروز است
شخصي پيروز شده است، عمدتاً اين صحبت را بر اساس نوعي نظريه پردازي و نه بر تأييدات تجربي 

نظام اقتصاد متعارف از اقتصاد اثباتي نشأت مي گيرد و از ).  17-19: 1988سن، (استوار مي سازند 
؛ درحاليكـه نظـام   )29: 1995، 7و چـاپرا  19: 1979، 6فريـدمن (ري اجتناب مـي كنـد   اقتصاد هنجا

اقتصاد اسالمي از هر دو بعد علوم اقتصادي يعني اقتصاد اثباتي و هنجاري شكل مي گيـرد و بجـاي   
بنابراين، اقتصاد اسالمي چارچوب منحصـر  . استفاده مي كند 8انسان اسالميانسان اقتصادي، از لفظ 

                                                                                                               
1- Hossain 

2- Economic Man 

3- Positive Economics 

اقتصاد اثباتي، اقتصادي است كه در آن نظريه اقتصادي به صورتي كه وجود دارد مورد بحث قـرار مـي گيـرد و بـه     
اقتصـاد اثبـاتي،   نقطه مقابـل  . هيچ وجه وارد اين بحث ارزشي كه آيا يك عمل اقتصادي خوب است يا بد نمي شود

مي باشد كه در آن از خوب يا بد بودن و اينكه چه بايد كرد و چه ) Normative Economics(اقتصاد دستوري 
  ). 7: 1393تفصلي، (بنابراين، اقتصاد دستوري داراي ابعاد اخالقي و ارزشي مي باشد . نبايد كرد صحبت مي شود

4- Stigler 

5- Sen 

6- Fridman 

7- Chapra 

8- Islamic Man 

پركاري و سخت كوشي، پـر درآمـد بـودن    ) انسان اقتصادي سازگار با تعاليم اسالمي(مختصات مهم انسان اسالمي 
قناعت (، سرمايه گذار بودن، انفاق كننده، كم مصرف )بالقوه(، ثروتمند بودن )بالقوه(، داراي پس انداز بسيار )بالقوه(

براي مطالعه بيشتر رجوع كنيـد بـه فصـل پـنجم كتـاب مبـاحثي در       . دو داراي برنامه و نظم بودن، مي باش) پيشه
  ).1384(نوشته كرمي و ديرباز ) يعلم اقتصاد و ارزشها، انسان اقتصاد(فلسفه اقتصاد 
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رفي را ارايه مي كند كه متفاوت از نظريه رفتار مصرف كننده اقتصاد متعـارف مـي باشـد    به فرد مص
با اين حال، مباحثي وجود دارد كه آيا نظريه رفتـار مصـرفي اسـالمي، در    ). 69-70: 2014حسين، (

  .يك جامعه يا يك كشور قابل اجرا و كاربردي مي باشد؟
درصـد ايرانيـان    98تي اسـالمي مـي باشـد و    كشور جمهوري اسالمي ايران داراي نظام و حكوم

از اين رو، در ايران اسالمي بايستي اصول و قواعد اقتصاد اسـالمي اجـرا و عمـل    . مسلمان مي باشند
حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا در ايران نظريه رفتار مصرفي اسالمي عمل مـي شـود؟ و   . شود

به منظور بررسي ايـن  . ان اسالمي عمل مي كنند؟يا به عبارتي افراد مسلمان ايراني همچون يك انس
مسلمان در اقصي نقاط ايران  420موضوع، اين مطالعه با استفاده از پرسشنامه حضوري و مجازي از 

اطالعاتي را در زمينه مفروضات حاكم بر رفتار اقتصادي مسلمانان ايراني جمع آوري كرده است و به 
انيان مسلمان و مفروضات حـاكم بـر ايـن نظريـه سـنجيده      كمك آن، ميزان تطابق رفتار مصرفي اير

وجه تمايز اين پژوهش در آن است كه تا كنون پژوهشـي در ايـران صـورت نگرفتـه كـه      . شده است
  . رفتار كنوني مسلمانان ايراني را بررسي كرده و ميزان تطبيق آن را با نظريه اسالمي بسنجد

 به جهت تبيين اين موضوع، ابتدا به بررسي مطالعـات انجـام شـده در داخـل و خـارج پرداختـه       

پس از اين قسمت، وجه تمايز مقاله پيش رو با ساير مطالعات بيـان شـده و سـپس مبـاني     . شوديم
و  در ادامه، به بيان نتايج حاصـل از پرسشـنامه  . گيردقرار مينظري مرتبط با نظريه رفتار مصرف كننده 

  . ارايه مي شود گيريتحليل آن پرداخته شده و در آخر جمع بندي و نتيجه
  
 مروري بر ادبيات پيشين .1

در اين بخش به بررسي مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پرداخته، ابتدا مطالعات انجام شـده در  
  .خارج و سپس مطالعات داخل كشور مرور مي شود

 مطالعات انجام شده در خارج .1- 2

بررسـي در يـك كشـور    : نظريه رفتار مصرف كننده«در پژوهشي با عنوان  1985در سال  1رال آشك
به بررسي نحوه خرج كردن درآمد توسط يك مصرف كننـده مسـلمان در كشـور غيـر     » غير اسالمي

در اين مطالعه تجربي وي به اين نتيجه رسيده است كه رفتار افـراد  . اسالمي اسكاتلند پرداخته است
شورهاي غير اسالمي تفاوت معنا داري با رفتار افـراد مسـلمان در كشـورهاي اسـالمي     مسلمان در ك

  .ندارد و لذا نظريه مصرف كننده اسالمي در جامعه قابل اجرا است
  نشـان  » تابع مصـرف كـالن در چـارچوب اسـالمي    «در نوشتاري با عنوان  1995در سال  2خان

                                                                                                               
1-. El-Ashker 

1- Khan 
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  دهد كه مصرف در اقتصاد اسالمي در مقايسه با اقتصـاد غيـر اسـالمي كمتـر اسـت و در نتيجـه       مي
نظرات وي بر اين فرض استوار است كه در قالـب اسـالم، سـبد مصـرفي     . انداز بيشتر خواهد بودپس

بر اساس اين فرض، وي بحث خود را . مسلمان كوچكتر است و زكات حالت جاده انشعابي رشد است
  .ه و مجموعه اي از مشاهدات قوي ارايه كرده استبسط داد
» اخالق اسالمي و كاربردهـا بـراي كسـب و كـار    «در مطالعه اي با عنوان  1999در سال  1رايس

بيان مي دارد كه با گسترش فعاليت هاي كسب و كار جهاني، مديران نياز دارند اطالعات خـود را در  
در زمينه اخالق كسب و كار در سرتاسـر مرزهـا    زمينه فرهنگ هاي خارجي و بطور خاص، اطالعات

به عالوه، مديران بايستي ابتدا بررسي كنند كه مجموعه اي از اخالق ايده آل فرهنگ . افزايش دهند
وي در پژوهشي كه در مصـر انجـام   . خودشان چيست و آيا خود در عمل از آن ها پيروي مي كنند؟

ي ميان فلسفه اسـالمي و عملكـرد كنـوني در زنـدگي     داده به اين نتيجه مي رسد كه يك نوع واگراي
  . اقتصادي افراد مصري وجود دارد

با در » يك ارزيابي: رفتار مصرفي و اقتصاد اسالمي«در مقاله اي با عنوان  2005در سال  2حسن
و بررسـي نيازهـا و خواسـته هـا،     ) 1995(نظر گرفتن چارچوب مصرفي ارايه شده توسط فهيم خان 

سبد كاالها و حداكثر سازي مطلوبيت مصرف كننده در تعادل، به اين نتيجه مي رسد  كميابي منابع،
كه نظريه مصرف اسالمي بطور موفقيت آميزي مفاهيم متعارف كميابي، نيازها، خواسته هـا، تقاضـا،   

  . مطلوبيت و رضايت را ارضا مي كنند
بـه  » متعارف در مقابل اسالمي: دهنظريه رفتار مصرف كنن«در تحقيقي با عنوان  3رملي و اسكند ميرزا

اين دو پژوهشگر بيان مـي دارنـد كـه در اقتصـاد     . مقايسه دو نظام اقتصادي متعارف و اسالمي مي پردازند
متعارف تنها روش و رويكرد اثباتي استفاده مي شود در حاليكه در اقتصاد اسالمي، هـر دو رويكـرد اقتصـاد    

  . گيرداثباتي و هنجاري مورد استفاده قرار مي 
ادراك اسالمي اخالق كسـب و كـار و تـأثير افكـار     «در پژوهشي با عنوان  2012در سال  4هاشم

بيان مي دارد كه در جهـان كسـب و كـار امـروزي، اخـالق      » سكوالر در اخالق كسب و كار اسالمي
كند كه اخالق كسب و كـار  همچنين اضافه مي. كسب و كار نقش مهمي در جامعه كسب و كار دارد

اما ادراك . رساندالر، مطلوبيت گرايي است و به جامعه و هر دوي خريدار و فروشنده منفعت ميسكو
اسالمي اخالق كسب و كار نه تنها مفيد و مرتبط است بلكه بر اساس انسانيت و كار براي بلند مدت 

هـاي  اليـت مسلمانان اين اصول كه به همه انسانها نفع مي رساند را استفاده مي كننـد و فع . باشدمي

                                                                                                               
2- Rice 

3- Hasan 

4- Ramli and Iskandar Mirza 

5- Hashim 
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در . كسب و كاري كه غير قانوني و مضر براي جامعه و سازمان خود فرد مي باشد را منتفي مي كنند
  .يابداينصورت، دنياي كسب و كار براي بلند مدت نجات مي

نيـاز بـه   : روش ديگر تحليل رفتـار مصـرف كننـده   «در مطالعه اي با عنوان  2013خان در سال 
ره به كاستي اقتصـاد متعـارف در زمينـه در نظـر نگـرفتن اقتصـاد       ضمن اشا» مشخصه نظريه اسالم

  هـا در نظريـه مصـرف كننـده؛ بيـان      هنجاري و تنها در نظر گرفتن تأمين نيازها و نه تأمين خواسته
دارد كه رفتار مصرفي افراد تحت تأثير چند عامل همچون بيكاري، توسعه نيافتگي، فقر، مباحـث  مي

باشد و براي بررسي رفتار مصرف كننده، بايد عـواملي همچـون اسـراف،    محيطي و مانند اين ها مي 
شود كه اگرچه اين روش تحليـل  بنابراين، در اين پژوهش اشاره مي. را نيز لحاظ كرد 1تبذير و اتراف

. باشـد الزاماً اسالمي نيست؛ اما يك روش ديگر و متفـاوت بـراي بررسـي رفتـار مصـرف كننـده مـي       
كه در مقابل مفهوم عقالنيت در اقتصاد متعارف است؛ بايسـتي در   مفهوم رشدهمچنين، از نظر وي، 

  .چارچوب بررسي رفتار مصرف كننده از ديد اقتصاد اسالمي مد نظر قرار گيرد
رفتـار مصـرفي مسـلمانان بـا تأكيـد بـر       «اي با عنوان در مقاله 2013در سال  2مصطفر و برهان
گرايي و نقش آن در توسعه يافتگي جوامع، بيـان  اهميت مصرفضمن اشاره به » اخالق از ديد اسالم

دارد كه اسالم به عنوان يك شريعت كامل، رفتار مصرف كننده را براي رسيدن به صلح و آرامش مي
بندي نيازها از اين محققان عواملي همچون رتبه. كندو شادي در زندگي دنيوي و اخروي كنترل مي

، برآورد كردن نيازها با در نظـر گـرفتن اصـول حـالل و     3صد الشريعهنظر اهميت، در نظر گرفتن مقا
حرام، كيفيت مصرف و در نظر گرفتن مصلحت فردي و اجتماعي و تمـرين ميانـه روي و اعتـدال را    

  . دانندبراي برنامه مصرفي يك انسان مسلمان ضروري و الزامي مي
بيان » ديدگاه اسالمي: و مصرفعقالنيت اقتصادي «در تحقيقي با عنوان  2014حسين در سال 

اقتصاد متعارف عقالنيـت مصـرف كننـده و نفـع شخصـي، اصـول اصـلي حـداكثر كـردن          دارد كه در مي

                                                                                                               
خطر ناك ترين مصاديق اسراف، افراط در رفاه طلبي، لذت جويي و تجمل گرايي است كـه در قـرآن و روايـات    . -1

ايـن ويژگـي   . ياد شده و جامعه اسالمي نسبت به آن هشـدار داده اسـت  اتراف و تنعم اسالمي از آن، يا عنوان هاي 
تماعي است چنانكـه حضـرت علـي در خطبـه     خطرناك، در واقع زمينه ساز انواع گناهان و آلودگي هاي فردي و اج

مشاهده مي شود كه  35و  34همچنين در سوره سبأ آيات . پنجم درباره خطر افراط در رفاه طلبي هشدار مي دهد
). 40-41: 1388محمـدي ري شـهري،   (در صف مقدم مخالفان پيامبران الهي بـوده انـد   ) خوش گذان ها(مترفان 

: 1388(نوشـته محمـدي ري شـهري     حديث ي بر الگوي مصرف از نگاه قرآن ودرآمدبراي مطالعه بيشتر به كتاب 
  . مراجعه كنيد) 43-40

2-. Mustafar and Borhan 

شامل تمام چيزهايي است كـه بـراي تحقـق بخشـيدن     ) زندگي اخروي به عنوان مقاصد هست(مقاصد الشريعه  -3
 ). 7: 1995اپرا، چ(الزم است؛ مي باشد ) دين(فالح و حيات طيبه با قيد شريعت 
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اجتماعي، سنتي، تاريخي، ملي، مذهبي و اخالقـي در آن ناديـده   هاي در حاليكه ارزش. مطلوبيت است
الـت مقامـات از حـداكثر كـردن     بنابراين، مصرف كنندگان با دخالت كم يا بدون دخ. شودگرفته مي

در مقابل، در نظام اقتصاد اسالمي، اصول عقالنيت و مصرفي را در اعتدال . برندمطلوبيتشان لذت مي
كنـد تـا مطلوبيـت    در اينصورت، عقالنيت اسالمي، مصرف كننـدگان را ترغيـب مـي   . كندتنظيم مي

، سـنتي و اجتمـاعي را در نظـر    خودشان را حداكثر كنند بطوريكه ارزش هاي مذهبي، ملي، تاريخي
  بـه عـالوه، اقتصـاد متعـارف، هـيچ عكـس العملـي نسـبت بـه فعاليـت هـاي غيـر اخالقـي              . گيرند
آيـد، نظـام جـزا و    كنندگان ندارد؛ در حاليكه اقتصاد اسالمي كه از قرآن و حديث بدست مـي مصرف

. افراد در نظـر مـي گيـرد   پاداش را نسبت به رفتاهاي مصرفي غير اخالقي و اخالقي دنيوي و اخروي 
تحليل تجربي در كشـور  : كاربرد نظريه مصرف اسالمي«در نوشتاري با عنوان  2014حسين در سال 

اي از پاسـخگويان،  نتايج بيانگر آن است كه بخـش گسـترده  . پردازدبه بررسي موضوع مي» بنگالدش
همچنين بيان مـي دارد اگرچـه خواسـته هـا     . گيرندهاي خود در نظر ميحالل و حرام را در انتخاب

بـه عـالوه، وجـود    . نامحدودند، امكان كنترل كردن آن ها و انتخاب سطح زندگي متعادل وجود دارد
هـاي اقتصـادي   و انجـام فعاليـت  نرخ بهره و ربا به منظور انجام فعاليت هاي اقتصادي الزم نمي باشـد  

اقتصاد اسـالمي  دهندگان، كند كه بخش زيادي از پاسخمه اضافه ميدر ادا. باشدپذير نميبدون بهره امكان
  . اندها و به صورت آكادميك مطالعه نكردهرا در دانشگاه

هاي مصرفي، انگيـزش و تمايـل   ارزش«در تحقيقي با عنوان  2014در سال  1نوانكوو و همكاران
ه از مصـاحبه و الگوهـاي   به بررسي موضوع در كشـور مـراكش بـا اسـتفاد    » به خريد كاالهاي لوكس

نتايج حاصل از تحقيق بيانگر آن است كه همبستگي بـين تمايـل   . پرداخته اند 2رگرسيون لجستيك
همچنـين، بـدليل افـزايش قـدرت     . هاي مصرفي وجـود دارد به خريد كاالي لوكس، انگيزش و ارزش

جهـاني شـدن   بـه دليـل   . خريد كاالي لوكس افراد، باعث كمرنگ شدن ارزش هاي ديني شده است
بازارها و اثر آن بر ارزش هاي مصرفي، مصرف كاالهاي لوكس بين مسلمانان و غير مسلمانان تفـاوت  

همچنين، براساس مطالعه اين پژوهشگران، زنان نسبت به مـردان، خريـد كـاالي    . معني داري ندارد
ي خريـد،  هـا اين در حالي است كه بـا افـزايش ميـزان تحصـيالت، تصـميم     . دارند 3لوكس ضربه اي

  . اي بودن هستندتر از ضربهعقاليي
   

                                                                                                               
1- Nwankwo et. al. 

2- Logistic Regression Models 

3- Impulse 
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 مطالعات انجام شده در داخل .2- 2

وي بيان مي دارد . كنداثر ايمان را روي رفتار مصرف كننده مسلمان تبيين مي 1382عزتي در سال 
كه به طور كلي هر فردي دو نوع دارايي به نام مال و زمان دارد كه مي توانند جانشين يكديگر شـده  

در ايـن پـژوهش، بـا تبيـين مصـرف، چـارچوب       . و افراد به وسيله آن ها مطلوبيت كسب مي كننـد 
  رد اسـتخراج  رفتاري و مطلوبيت مصرف كننده مسـلمان تشـريح شـده و سـپس تـابع مطلوبيـت فـ       

نتايج حاصل از تحقيق بيانگر آن است كه مي توان ايمان را به عنـوان درجـه اطمينـان بـه     . شودمي
تحقق آخرت در نظر گرفت و با توجه به اينكه ايمان عامل مؤثر بر رفتار افـراد اسـت؛ مـي توانـد بـه      

ن امـور دنيـايي و   عنوان متغير اصلي، مالك تصميم گيري افراد براي هزينه كـردن درآمـد خـود بـي    
 . از اين رو، مقدار صرف هزينه هاي در راه خدا، تابعي از درجه ايمان افراد مي باشد. آخرتي باشد

در مطالعه اي با عنوان عقالنيت در اقتصاد اسـالمي، ابتـدا مبنـا و     1382دادگر و عزتي در سال 
ارايه مـي كنـد و در نهايـت،    مفهوم عقالنيت در اقتصاد و سپس ديدگاه هاي اقتصاددانان مسلمان را 

اين پژوهشگران اشاره مي كنند كه . مفهوم مناسب عقالنيت را مطابق ديدگاه اسالمي بيان مي كنند
اغلب اقتصاددانان مسلمان و نيز فالسفه اسـالمي، اصـل ذاتـي بـودن نفـع طلبـي شخصـي و نقـش         

ت از عقالنيـت اقتصـاد سـنتي    اند اما عقالنيت اسالمي را متفاوعقالنيت در تصميم گيري را پذيرفته
به نظر محققين اين پژوهش، مفاهيم غير ابزاري عقالنيت از نظر اسالم پذيرفته شده است . مي دانند

بنـابراين، اقتصـاد اسـالمي بـا مفـاهيم      . و عقل كه بازوي اصلي عقالنيت است، با اين مغايرتي نـدارد 
التزام به عقالنيـت تعـديل يافتـه و    . ندارد عقالنيت مخالف نبوده ولي با برداشت ابزاري از آن، سازش

تأكيد بر نفع شخصي گسترش يافته، باعث شده است ادعا شود كه عقالنيـت مـورد نظـر در اقتصـاد     
  . اسالمي شكنندگي عقالنيت در مفاهيم ارتدكس را ندارد

علـم اقتصـاد و   (در بخش دوم كتاب مبـاحثي در فلسـفه اقتصـاد     1384كرمي و ديرباز در سال 
بطور خاص به بررسي انسان اقتصادي مي پردازند كه در فصـل سـوم آن،   ) ش ها، انسان اقتصاديارز

ايـن پژوهشـگران در   . مباني نظري انسان اقتصادي؛ نظريه انتخاب و رفتار عقالني بحث شـده اسـت  
 بررسي رفتار عقالني در نگاه كلي، بيان مي كنند كه مبناي رفتار عقالني اين فرض است كه افراد در

نكته . پي افزون كردن منافع خود هستند و لذا اهداف رفتاري افراد بر همين مبنا قابل بازسازي است
هـاي  انگيـزه ديگر اين است كه نظريه انسان اقتصادي با تكيه بـر رفتـار عقالنـي، بسـياري از ابعـاد و      

 اقتصـادي بـه   گيـري  همچنـين ايـن نظريـه در مقـام تصـميم     . دهـد وجودي انسان را مورد غفلت قرار مي

كند مثل انصاف، حق شناسي، غم خواري براي ديگران و پايبندي به تعهدات توجهي نمي هاييانگيزه
همچنـين ممكـن اسـت    . و بايد در كنار حداكثر كردن فايده، وفاي به تعهدات را هم منظـور داشـت  

تن يـا ندانسـتن   رفتاري در واقع عقالني باشد ولي مبتني بر اين نظريه نباشد؛ چراكـه معقـول دانسـ   
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  .رفتار ممكن است در فرهنگ هاي مختلف متفاوت باشد
بدين . به بررسي الگوي مصرف كالن در اقتصاد اسالمي پرداخته است 1384مير معزي در سال 

منظور، پس از تعريف جامعه اسالمي ابتدا روش استخراج الگوي مصرف كالن در جامعـه اسـالمي و   
در اين جامعه تبيين گشته و بر اساس آن الگوي مصرف كالن سپس مباني خرد الگوي مصرف كالن 

  .استخراج شده است
در پژوهشي با عنوان مروري بر الگوهاي اقتصـاد اسـالمي بـه تحليـل      1385مير معزي در سال 

اقتصادي نظام اسالمي در عرصه اقتصاد به منظور ارايه تصوير كلي از اين نظام و تبيـين روش هـاي   
يكي از نكاتي كه در اين پژوهش به آن اهتمام ورزيده شده اسـت؛  . رداخته استكلي اين نظريه ها پ

از اين رو، اين محقق با اشاره بـه عوامـل تأثيرگـذار بـر     . بررسي نظريه رفتار مصرف كننده مي باشد
  رفتار مصرف كننده، بلوغ مصرف كننده و تعـادل مصـرف كننـده، ايـن نظريـه را تبيـين و بررسـي        

ها قادرند رفتـار اقتصـادي افـراد و جوامـع را در نظـام      ين بيان مي كند كه نظريهوي همچن. كندمي
گيري مصـرف كننـده بـر    بطور خاص، بعد زماني تصميم. اقتصادي اسالم و غير اسالمي تفسير كنند

همه جوامع منطبق شده و تنها به جامعه اسالمي اختصاص ندارد زيرا هر انسـاني داراي بعـد زمـاني    
چه معتقد به آخرت و بهشت و دوزخ باشد و چه به فناي . كنداو اين بعد را تعيين مياست و عقيده 

كامل انسان ايمان داشته باشد كه در اين صورت بعد زماني او زندگي دنيايي مـورد انتظـار اسـت؛ و    
  . چه معتقد به تناسخ باشد كه در اينصورت بعد زماني اش به زندگي دنيايي ديگري امتداد مي يابد

در مطالعه خود بيان مي دارد كه تفاوت اساسي ميان تابع مصرف فرد مسلمان  1387سخا در سال با
و غير مسلمان، دريافت اين نكته است كه احكام و تعاليم اسالمي با هدف قرار دادن منـافع فـردي و   

كـه   هايي را براي افراد در رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي الزامـي دانسـته اسـت   اجتماعي، محدوديت
تحريم اسراف با تنظـيم بهينـه نهـاده هـاي     . ها نهي از اسراف و تبذير مي باشديكي از مهمترين آن

توليد و نيز تخصيص منابع جامعه در سير معقول براي تأمين نيازهاي آحاد جامعه، يكي از مهمترين 
ايـن امـر در    .نقش ها را در روند شكل گيري و رشد سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي ايفا مـي كنـد  

بلندمدت موجب افزايش رفاه كل جامعه شده و از محروميت بخش بزرگي از مصرف كننـدگان و در  
همچنين اشاره مي كند . نتيجه استفاده بيش از اندازه ثروتمندان از منابع جامعه، جلوگيري مي كند
مصـرف كننـده    هايي كهكه احكام و قوانين اسالمي، مانند زكات و صدقات مستحب و در كل هزينه

مسلمان براي امور غير دنيوي در نظر مي گيرد؛ در بلند مدت با جلـوگيري از اسـراف، زمينـه هـاي     
  . مساعدي را براي افزايش پس انداز و سرمايه گذاري در اقتصاد بوجود مي آورد

در كتاب مصرف مدبرانه در اسالم بيان مي دارد كـه مقـدار و چگـونگي     1388اسحاقي در سال 
مسايل جانبي آن، پيوندي تنگاتنگ با فرهنگ و آداب و رسوم و باورهاي آحاد جامعـه دارد   مصرف و
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در حاليكـه آمـوزه هـاي    . هاي سرمايه داري استهاي مبتني برارزشكه شكل اغلب رفتارها در نظام
از آنجـايي كـه مصـرف گرايـي از     . ديني اسالم آكنده از تدبير در مصرف و تقدير در معيشـت اسـت  

مشكل ساز برخي از افراد جامعه شده است، باعث اسراف كاري، ريخت و پاش و گرايش بـه   روحيات
چـاره ايـن   . راحت طلبي شده است كه در سطح كالن، وابستگي و توسعه نيافتگي را به همـراه دارد 

از اين رو، وي در اين كتاب ابتدا به يادآوري برخي از مصداق هاي مهم . مسأله، مصرف مدبرانه است
م در عصر حاضر مي پردازد و سپس مسأله مصرف گرايي و آسيب هاي آن را بررسي كـرده و در  اسال

  . ادامه راهكارهاي اصالح آن را بيان مي كند
در نوشتاري با عنوان الگوي مصرف بر مبناي ارزش هاي اسالمي  1388باقري تودشكي در سال 

المي درباره الگوي مصرف و نتيجه هـاي  به بازشناسي و نظام مند نشان دادن احكام و ارزش هاي اس
  . اجمالي آن بر مصرف خرد و كالن پرداخته است

در پژوهش خود به بررسي مفروضـات نظريـه رفتـار مصـرف كننـده در       1388حسيني در سال 
وي با مطالعه ادبيـات موجـود در اقتصـاد سـرمايه داري و اسـتفاده از      . اقتصاد اسالمي پرداخته است

  . وضات مربوط به نظريه مصرف كننده مسلمان را استنباط كرده استنصوص اسالمي، مفر
در مقاله خود مصرف و مصرف گرايي از منظر اسالم و جامعه شناسـي   1388سيدي نيا در سال 

وي با استفاده از روش اسنادي، تحليل محتـوا و توصـيفي و   . اقتصادي را مورد بررسي قرار داده است
  رويكرد جامعه شـناختي بعـد از تبيـين آثـار مصـرف گرايـي در جامعـه، مصـرف گرايـي را از ديـد           

نتايج نشان دهنده آن است كه مصرف به خودي خود پديـده اي  . هاي اسالمي بررسي مي كندآموزه
كند اما مصرف گرايـي  مذموم نيست و اسالم نيز مسلمانان را براي تأمين نيازهاي زندگي تشويق مي

و هدف قرار دادن مصرف آثار منفي داشته و همسو با مفاهيمي چون اسراف، تبذير و اتراف بوده و از 
  . ديد اسالم شمرده شده است

به  ،در كتاب درآمدي بر الگوي مصرف از نگاه قرآن و حديث 1388محمدي ري شهري در سال 
بررسي مباني اصالح الگوي مصرف، الگوي تخصيص درآمـد، پايـه هـاي الگـوي مصـرف از امكانـات       

مصـرف از  شخصي، نبايدهاي الگوي مصرف از امكانات شخصـي و ملـي، راهكارهـاي اصـالح الگـوي      
  .امكانات ملي و سيره عملي پيشوايان ديني در مصرف از ديدگاه قرآن و حديث مي پردازد

در مطالعه اي با عنوان نقش فرهنگ بر الگوي مصرف، ضـمن اشـاره بـه     1388موسايي در سال 
اينكه مصرف هدف توليد و توزيع است و تغييرات آن بر متغيرهاي كالن اقتصـادي همچـون سـطح    

گيـري الگـوي   ن مي كند كه عوامل متعددي در شكلانداز، اشتغال و تورم تأثير دارد؛ بيا توليد، پس
اين پژوهشـگر بـا   . مصرف در هر جامعه اي دخيل است كه يكي از مهمترين آن ها فرهنگ مي باشد

. استفاده از روش تحليلي توصيفي، رابطه مؤلفه هاي فرهنگ و الگـوي مصـرف را بررسـي مـي كنـد     
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از اين پژوهش حاكي از آن است كه مؤلفه هاي اصلي مصرف در بستر فرهنـگ جامعـه   نتايج حاصل 
شكل مي گيرد و الگوي مصرف جامعه ايراني با الگـوي توليـد داخلـي و الگـوي مطلـوب مصـرف از       
ديدگاه ديني فاصله دارد و چون وضع موجود و وضع مطلوب ريشه هاي فرهنگي دارند، بـا ابزارهـاي   

توان تحول اساسي در آن پديد آورد و تغييرهاي بلندمدت آن بطور اساسـي  نمياقتصادي به تنهايي 
  .هاي فرهنگي مرتبط با آن استتحت تأثير تغيير در مؤلفه

در پژوهش خـود مبـاني اخالقـي مصـرف از ديـدگاه مكاتـب        1388موفق و هادوي نيا در سال 
اين دو پژوهشگر بـا اسـتفاده از روش   . سوداگري، وظيفه گرايي و اسالم را مورد تحقيق قرار داده اند

تحليلي توصيفي، ابتدا مصرف نادرست از ديدگاه مباني اخالقي وظيفه گرايي و سوداگرايي و سـپس  
  . از ديدگاه اسالم مورد بررسي قرار داده اند

در مطالعه خود به بررسي اصول موضوعه رفتار مصرف كننده در اقتصاد  1389سهيلي و همكاران در سال 
نتايج اين تحقيق گوياي . اسالمي و اقتصاد متعارف با استفاده از منابع مقايسه اي و نصوص اسالمي پرداخته اند

ز اصول موضوعه رفتار مصرف كننده آن است كه اصل موضوعه حاكم بر رفتار مصرف كننده در اقتصاد اسالمي ا
  . در اقتصاد متعارف، متفاوت است

در نوشتار خود، با اسـتفاده از روش تحليلـي توصـيفي     1391جداري عالي و مير معزي در سال 
مدل اخالقي مصرف مورد نظر اسالم را در ارتباط با ديگر آموزه هـا و از منـابع اصـيل اسـالم يعنـي      

دهـد كـه انسـان    نتايج حاصل از تحقيـق نشـان مـي   . اندو ارايه كردهقرآن كريم، سنت و عقل كشف 
اخالقي مي تواند ضمن بهره مندي كامل و بهينه از منابع طبيعي و موهبت هـاي الهـي، بـه رشـد و     

  .انجام نزد خداي متعال آرام گيردارتقاي روحي و معنوي بااليي برسد و سر
ود، نقـش زكـات را در تعـديل ثـروت و     در پـژوهش خـ   1393اكبريان و ساجديان فرد در سال 

اين محققين نشان مي دهند كه در اقتصاد اسالمي، ميل نهايي و متوسـط  . كنندكاهش فقر بيان مي
به مصرف بيشتر از ميل نهايي و متوسط به مصرف در اقتصاد متعارف است و لـذا سـطح مصـرف در    

ر به انتقال تقاضـاي كـل كـاالي    دهند كه زكات منجهمچنين، نشان مي. اقتصاد اسالمي كمتر است
لوكس به كاالهاي اساسي مورد نياز فقرا مي شود و مي تواند اثر مثبت بـر رشـد و رونـق اقتصـادي     

  . بگذارد و موجب تعديل و توزيع مناسب ثروت مي شود
در مقاله اي با عنـوان رويكرهـاي مختلـف بـه انسـان       1393حسامي عزيزي و علي پور در سال 

مختلف انديشمندان مسلمان نسبت به انسان اقتصادي جمع آوري كـرده و نقـاط    اقتصادي، نظريات
دارنـد كـه بـر اسـاس ديـدگاه      اين پژوهشگران بيان مـي . مشترك و اختالف ها را مشخص كرده اند

براساس ديدگاه حداكثرسازي منافع . باشدسرمايه داري، عقالني رفتار كردن طبق منافع شخصي مي
براسـاس ديـدگاه چنـدگانگي انسـان     . رفتار كردن طبق عقالنيت فراگير اسـت دنيا و آخرت، عقالني 
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براساس رويكرد هنجاري بـه انسـان اقتصـادي،    . اقتصادي، رفتار عقالني بر پايه دين و شرع مي باشد
  عقالنيــت بــه همــراه ارزش هــاي اخالقــي مبنــاي عقالنــي رفتــار كــردن اســت و براســاس ديــدگاه 

  ، عقالني رفتار كردن طبق مسئول بـودن انسـان بـه همـراه اخـالق      حداكثرسازي لذت دنيا و آخرت
  . باشدمي
  جمع بندي مطالعات انجام شده  .3- 2

بطور خالصه مي توان بيان داشت كه تفاوت اصلي اقتصاد متعارف و اقتصاد اسالمي، در بحث اخالق 
از اين رو، نظريه رفتار . و ارزش ها و بطور خاص، تفاوت در بعد اقتصاد هنجاري علم اقتصاد مي باشد

د كـرده و  ارزشـي را وار  -مصرف كننده اسالمي، به نظريه رفتار مصرف كننده متعارف، ابعـاد دينـي  
  بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده چنـين نتيجـه اي حاصـل         . مفروضات خاص خود را بيان مي دارد

همچنين، ابزارهاي . شود كه نظريه اسالمي مصرف منجر به رفاه كل جامعه در بلندمدت مي شودمي
  كاهش فقر همچـون زكـات، باعـث مـي شـوند تـا انگيـزه خريـداري كاالهـاي لـوكس و همچنـين            

ايي و اتراف در اقتصاد كاهش يابد و به سمت كاالهاي اساسي مـورد نيـاز فقـرا سـوق پيـدا      گرتجمل
  . در ادامه، به بيان مباني نظري مرتبط با موضوع پرداخته مي شود. كند
  
 مباني نظري .2

  بنا به گفته انديشمندان مكتب متعارف، فرد به عنوان مصرف كننـده در راسـتاي تـأمين نيازهـايش رفتـار      
  در اقتصــاد متعــارف، . مفهــوم مصــرف كننــده در مكاتــب مختلــف اقتصــادي، متفــاوت اســت  .كنــدمــي

در . كننده به عنوان حداكثر كننده مطلوبيت حاصل از نيازها و خواسته هاي مادي معرفي مي شـود مصرف
 فريـدمن، (حاليكه هنجارها و ارزش هاي مذهبي و يا به عبارتي اقتصاد هنجاري را مد نظر قرار نمـي دهـد   

  در مقابل، اقتصـاد اسـالمي هـر دو جنبـه اثبـاتي و هنجـاري را مـد نظـر قـرار مـي دهـد و            ). 19: 1979
كننده را به عنوان حداكثركننده مطلوبيت حاصل از نيازها و خواسته هاي مـادي و معنـوي معرفـي    مصرف

مـي كننـد   مي كند كه هنجارها و ارزش هاي مذهبي نقش اساسي و مهمي در رفتار مصرف كننـده ايفـا   
ــاوت اساســي اقتصــاد اســالمي و ا ). 29: 1995چــاپرا، ( ــابراين، تف   قتصــاد متعــارف در بحــث انتخــاب  بن

در . و عقالنيـت مـي باشـد   ) بطور خاص در نظر گرفتن اخالق و اصول هنجـاري و مـذهبي  (كننده مصرف
 .خته مي شودادامه به بررسي اين موضوعات پردا

   1اخالق. 3-1

فاصله افتادن ميان اخالق و اقتصاد كه در اثر پيدايش اقتصاد مدرن رخ داده است، ريشه در محـدود  

                                                                                                               
  برگرفته شده است) 1988(نوشته سن  اخالق و اقتصاد مباحث اين قسمت به طور عمده از كتاب -1

2- Smith 
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در واقع، اسميت به عنوان اسـتاد فلسـفه اخـالق و    . از افراد بشر دارد 1كردن ديدگاه گسترده اسميت
اين در . است اقتصاددان پيشتاز، در نظريات خود تحليل هاي اخالقي از عواطف و رفتارها را گنجانده

اسـميت بـه رواج معـامالت دو طرفـه     . حالي است كه چنين تحليلي از وي ناديده گرفته شده اسـت 
  سودمند توجه داشت و اين به هيچ وجه مبـين آن نيسـت كـه وي صـرف خوددوسـتي يـا در واقـع        

او  به عبـارت ديگـر،  . انديشي در معناي عام آن را براي رسيدن به يك جامعه خوب كافي دانستمال
او نيك بختي اقتصادي را براساس انگيـزه اي واحـد بنـا نمـي كـرد و      . دقيقاً معتقد به عكس آن بود

بنابراين، . انتقاد وي از فالسفه اين بود كه آن ها تالش مي كردند همه چيز را به يك فضيلت بكاهند
يعني اينكـه   توانند براي انديشيدن به اخالق و براي درك پرسش هاي سقراطيمسايل اقتصادي مي

از ديگـر  . چيزي موجب سعادت بشر است؟، بي اندازه مفيـد باشـد  چه و يا ؟ چگونه بايد زندگي كرد
به اقتصـاد اسـت كـه بـه      مهندسيعواملي كه باعث فاصله افتادن ميان اقتصاد و اخالق شد؛ ديدگاه 

سـتفاده از  اگرچـه علـم اقتصـاد بـه دليـل كمـك و ا      . حل مسايل فني در روابط اقتصادي مي پردازد
رويكرد مهندسي قادر بوده است فهمي بهتر از مسايل ارايه دهد؛ امـا در ايـن رويكـرد انگيـزه هـاي      

هـايي  انسان ها كم و بيش در قالب اصطالحات نسبتاً ساده بيان شده اند كـه يـاد آور سـاده انگـاري    
ي، نقـش  هستند كه در زمره ويژگي هاي اقتصاد جديـد نيـز مـي باشـد و مالحضـات عميـق اخالقـ       

  ). 22-28و  1-10: 1988سن، (چنداني در تحليل رفتار انساني ندارد 
بطور خالصه، در ادبيات اقتصاد متعارف، يك فرد به عنوان حداكثر كننده تابع مطلوبيت كه تنها 

  داراي سـه جنبـه مجـرا     2به طور كلي، رفتار نفع شخصـي . به مصرف خودش وابسته است، مي باشد
  :باشدمي

 . رفاه هر فرد تنها به مصرف خودش ارتباط دارد: 3محوررفاه خود  .1

 . هدف هر شخص، حداكثر كردن رفاه خود مي باشد: 4اهداف رفاه شخصي .2

هر انتخابي كه اتخاذ مي شود، فرد را به هدف فردي خود نزديك : 5انتخاب هدف شخصي .3
 . كندمي

بايـد توجـه داشـت كـه انـواع      . در نظريه اقتصاد متعارف، هر سه فرض بطور همزمان انجام مـي شـود  
بـه  . مختلف رفتار نفع شخصي را مي توان تجربه كرد كه نقض كننده يك يا دو فـرض مـذكور مـي باشـد    
خـود  عنوان مثال، رفاه فرد ممكن است تنها به مصرف خودش مرتبط نبوده اما هدفش حداكثر كردن رفاه 

                                                                                                               
 

3-Self-Interested Behaviour 

4-Self- Centered Welfare 

5-Self-Welfare Goals 

6-Self-Goal Choice 
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به عبارت ديگر، زماني كه مباحث اخالقي در نظر گرفته شوند، حداكثر كردن رفاه شخصي بر اسـاس  . باشد
مشـكل اصـلي در وارد كـردن بحـث اخـالق، در      . تر از مصرف شخصي يك فرد خواهد بودپايه اي گسترده

را سـريعاً و يـا    با توجه به اين فرض، انتخاب هر شـخص او . فرض انتخاب هدف شخصي نمود پيدا مي كند
  ايـن در حـالي اسـت كـه زمانيكـه كـل جامعـه را در نظـر         . در حداقل زمان ممكن به هـدف مـي رسـاند   

مي گيريم، به علت اختالف ميان اهداف افراد جامعه، فرد ممكن است به سرعت به هدف خود نرسـد و يـا   
: همـان (داريم  1ظريه بازي هابراي برطرف كردن اين مشكل، نياز يه ورود به ن. بطور كامل به هدفش نرسد

  . 2گنجدكه در حيطه اين پژوهش نمي) 78- 81
  3عقالنيت. 3-2

اقتصاد مدرن، رفتار واقعي و رفتار عقالني را يكي گرفته است و اين امـر موجـب انتقـاد بـه اقتصـاد      
طرح همزمان اين دو موضوع و قبول دو پيش فرض روند يكسان انگاشتن رفتـار  . متعارف شده است

عي و رفتار عقالني و ديگري توصيف ماهيت رفتار عقالنـي بصـورت نسـبتاً محـدود، بـه توصـيف       واق
در اقتصاد كالسيك، دو تعريف اصلي از عقالنيت رفتار ارايه شده . ماهيت رفتار واقعي منجر مي شود

 يكي عقالنيت به مثابه سازگاري دروني گزينش ها و ديگري، عقالنيت به مثابه حداكثر كـردن . است
  . نفع شخصي مي باشد

اگرچه معيارهاي سازگاري مي توانند تغيير كنند امـا تعـاريف    :4عقالنيت به مثابه سازگاري .1
موجود به اين اصل گرايش دارند كه زماني سازگاري وجود دارد كه بتوان گزينش هاي واقعـي را بـه   

 . به شمار آورد 5منزله نتيجه حداكثر كردن از منظر روابط دوتايي

به سختي مي توان باور كرد كه سازگاري دروني گزينش به خودي خود مي توانـد شـرط كـافي    
عقالنيت باشد و گزينش عقالني بايد دست كم مستلزم تطابق ميان آنچه شخص مي كوشـد بدسـت   

 . بنابراين، صرف سازگاري نمي تواند معرف رفتار عقاليي باشد. آورد و نحوه انجام دادن آن باشد

اين رويكرد بر ضـرورت يـك تطـابق خـارجي      :ه مثابه حداكثر كردن نفع شخصيعقالنيت ب .2
ايـن ديـدگاه   . هايي كه يك شخص انجام مي دهد و نفع شخصي او، مبتني مـي باشـد  ميان گزينش

 . قاطع ديدگاهي است كه انگيزه را مبتني بر اخالق مي داند ردمتضمن 

ه اين نتيجه برسد كـه رفتـار واقعـي بايـد     روشي كه مفهوم عقالنيت را واسطه قرار مي دهد تا ب

                                                                                                               
1- Game Theory 

  . مراجعه فرماييد) 86-88: 1988(براي مطالعه بيشتر به كتاب اخالق و اقتصاد نوشته سن  -2
و همچنـين كتـاب مبـاحثي در فلسـفه     ) 1988(عمده مباحث اين قسمت از كتاب اخالق و افتصاد نوشته سن  -3

  .برگرفته شده است) 1384(شته كرمي و ديرباز نو) علم اقتصاد و ارزش ها، انسان اقتصادي(اقتصاد 
4- Rationality as Consistency 

5- Binary Relations 
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اينكه خودخواهي فراگير را يك واقعيـت  . حداكثر نفع شخصي باشد، روشي كامالً نامناسب مي باشد
به شمار آوريم، شايد اشتباهي بيش نباشد، اما اينكه خودخواهي را مالك عقالنيت بدانيم، واقعاً پوچ 

 ). 12-22: همان(معني است و بي

ر متفاوت اين دو تفسير، هسته اصلي هر دو تأكيد بر نوعي دقت نظـر در تـرجيح يـا عـدم     به رغم ظاه
ترجيح و هوشيار بودن به پيام هاست؛ كه در مقابل انتخاب از روي هوس، عـادت، كوركورانـه، لحظـه اي و    

و به نظر مي رسد عمالً ترجيح يا عدم ترجيح، منهـاي توجـه بـه هـدف     . گيرداحياناً متعارض قرار مي
  ).188: 1384كرمي و ديرباز، (انگيزه غير مقدور مي باشد 

نظريه انتخاب عاقالنه، انسان را موجودي فرض مي كند كه بيشتر منفعل و تأثير پـذير اسـت تـا    
تأثيرگذار و فعال باشد؛ رفتار او بيشتر متأثر از عوامل اجتماعي و بيروني است تا معيارهـاي درونـي؛   

او بيشتر تابع نيروهاي اجتماعي و نهادها، اجتماعات و گـروه هاسـت تـا    ذهنيات و معيارهاي دروني 
ناشي از برهان هاي منطقي و ارزش ها و اصول خدشه ناپذير مطلق و ابدي؛ و رفتـار او بيشـتر قابـل    
تقليل به اعداد و كميات و چند عامل معـين فـرض مـي شـود تـا رفتـاري نشـأت گرفتـه از مـنش،          

اين در حالي اسـت كـه انسـان دسـت كـم سـه بعـد        . چيدگي فراوانشخصيت و خصايل اخالق با پي
مشخص طبيعي يا حيواني، اجتماعي و بعد الهي و معنوي مي باشد كـه از ايـن زاويـه، انسـان خـود      
آگاه، خدا آگاه، خدا جو و تعادلي طلب است؛ براي زندگي هدف، معني و ارزشـمندي را مـي جويـد؛    

و زندگي را به بندگي خداوند متعال تعريف مي كند و در پـي  غايت و راه زندگي را بندگي مي بيند 
تحقق هر چه بيشتر آن است؛ راه عبور به بهشت و جهان جاويدان را از طي طريـق در همـين دنيـا    

بنـابراين،  ). 191-192: همـان (مي يابد و در عين حال هدف اصلي او سعادت در جهان آخرت است 
فظ كنيم و محتواي آن را با معيارهاي اخالقـي، بـه عـالوه    اگر چارچوب و صورت رفتار عقالني را ح

  ). 187: همان(به ديگران و طبيعت را هم مد نظر قرار مي دهد  1ال ضررقاعده 
با اين تفاصير، الگوي مقبول انسان اقتصادي با در نظر گرفتن مباني ياد شده عبارت خواهد بـود  

توزيع انرژي و زمان بين فعاليت هايي كه پيشينه اقتصادي بيشتري دارند و فعاليـت هـايي كـه    «: از
تعـال،  پيشينه غير اقتصادي بيشتري دارند، بگونه اي كه با در نظر گرفتن معيـار بنـدگي خداونـد م   

در اينصورت، حداكثر طلب بـودن انسـان نفـي نشـده، ولـي در      » .بيشترين مطلوبيت را داشته باشد
سنجش پيامدهاي رفتار، تطابق با اهدافي مانند درآمد بيشتر، فراغت بيشـتر، رفـاه بيشـتر و هزينـه     

كـه در  در اين الگو، حرص، حسد و تكبر . كمتر، در طول هدف زندگي براساس بندگي قرار مي گيرد
ساختار روحي انسان وجود دارد، در جهتي هدايت مي شـود كـه مسـتلزم اضـرار بـه غيـر نباشـد و        

                                                                                                               
قاعده الضرر متضمن آن است كه ضرر در اسالم مشروعيت ندارد و هر گونه ضرر و اضرار در اسـالم نفـي شـده      -1

 ) ويكي فقه: منبع. (است
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اين الگو . همچنين تعارضي با بندگي نداشته باشد و با خصايلي چون توكل و قناعت تعديل مي شود
اين است زيرا مهم . با هر سه قاعده تصميم گيري فايده متوقع، بيشيني انتخاب و اقناع سازگار است

كه تعيين اولويت و عامل ترجيح بر اساس معيارهاي بندگي هر چه بيشتر خداوند تعيين شود و اين 
  ). 191-193: همان(معيار سنجيده شود 

بنابراين، مي توان بطور خالصه بيان داشت كه از ديرباز تاكنون اصول اخالقي در مباحـث اقتصـادي   
كوته نظري به ديدگاه اسميت و همچنين نگرش مهندسـي   بسيار مهم و بااهميت بوده اند اما با يك

به اقتصاد، باعث شده است كه بين اخالق و اقتصاد فاصله بيافتد و به مرور زمان ايـن فاصـله بيشـتر    
همچنين با تعديل هاي ياد شده در باال، در مجموع مي توان گفت كـه براسـاس نظريـه رفتـار     . شود

أمين نفع شخصي انجام مي گيرد؛ نفع شخصي اي كه در واقـع  عقالني، فعاليت اقتصادي به منظور ت
نفع فرد، خانواده و گروهش، نفع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اش و در مجموع نفعي كـه  

در ادامه به بيان مفروضـات نظريـه رفتـار مصـرف كننـده از      . مخل آرامش و تعهدات اخالق او نشود
  . ديدگاه اسالم پرداخته مي شود

  1مفروضات نظريه رفتار مصرف كننده از ديدگاه انديشمندان مسلمان .3-3

برخي اقتصاددانان مسلمان و محققان اقتصاد اسالمي، به دليل تفاوت آشكار ديدگاه هـاي اسـالم بـا    
مباني اقتصاد سرمايه داري، مفروضات نظريه هاي مصرف كننده در اقتصاد متعارف را قابل تعميم به 

و در صدد برآمدند تا براي تحليـل رفتـار مصـرف كننـده مسـلمان، چـارچوبي        فرد مسلمان ندانسته
يكي از مباحث اساسي ميان اين دسته از محققان، بررسـي  . مناسب با ارزش هاي اسالمي ارايه كنند

مفهوم عقالنيت و رفتارهاي عقاليي و اتخاذ اصول موضوعه مناسب براي اهداف و انگيزه هاي مصرف 
  .است و از اين جهت مي توان آن ها را به دو گروه تقسيم كرد كننده مسلمان بوده

 افــرادي كــه اصــل موضــوعه بيشــينه ســازي مطلوبيــت را بــا وارد كــردن احكــام و  : گــروه اول

  . محدوديت هاي اسالمي براي فرد مسلمان، باز سازي كرده اند
را مطـرح   كساني هستند كه با رد اصل موضـوعه مطلوبيـت، اصـل موضـوعه ديگـري     : گروه دوم

  .مي باشد ساخته اند كه به شرح زير
معيار و منطق مصرف كننده مسلمان، با تقوا : اصل بيشينه كردن تطابق رفتار با احكام شرع .3

 . بودن و تطابق بيشتر رفتار با ضوابط شرعي است

انتخاب مصرف كننده مسلمان به صورت انتخـاب ميـان    :اصل بيشينه كردن مصلحت العباد .4
به نيازهاي دنيايي و انفاق في سبيل اهللا، انتخاب بين مصرف حال و آينده، انتخـاب  تخصيص درآمد 

                                                                                                               
نوشـته حسـيني    يه رفتار مصـرف كننـده در اقتصـاد اسـالمي    مفروضات نظر عمده مباحث اين قسمت از مقاله -1
  . گرفته شده است) 1388(
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بين سطوح گوناگون نيازهاي مصرفي حال و انتخـاب بـين گزينـه هـاي مختلـف از سـبد كاالهـاي        
در حقيقت، معيار انتخاب فرد مسلمان، رعايت اعتدال و توازن معرفي شده كـه منجـر   . مصرفي است

 . شودفضاي انتخاب كاال مي گيري دربه تصميم

با توجه به اين اصل، فـرد مسـلمان بـه كاالهـاي      :اصل بيشينه كردن حب يا رضاي خداوند .5
 حرام و مكروه عالقه اي نشان نمي دهد و تمايل و عالقه او به كاالهـايي منحصـر اسـت كـه مصـرف      

  )33-38: 1388حسيني، . (شودها سبب رضايت پروردگار ميآن

   1مفروضات نظريه رفتار مصرف كننده از ديدگاه قرآن و حديثمباني و . 3-4
در تبيين انسان شناسي از ديدگاه اسالم، مي توان گفت در اين رويكرد، انسان بنده خدا و جانشـين  

بعد زمـاني او تـا عـالم آخـرت امتـداد      . رسم جانشيني او است دين آيين بندگي و. او در زمين است
  موجـودي دو بعـدي،   . ماعي در ابعاد وجودي، ملكـي و اخالقـي اسـت   اجت -داراي هويت فردي. دارد

ذي اراده، داراي قدرت تفكر و تعقل و هدفدار و مسئول و در عين حال سيار ستمگر، نادان، عجول و 
  . حريص است

با توجه به اين ويژگي ها، انسان مفروض در نظريه رفتار مصرف كننده مسلمان فردي اسـت كـه   
اصالت خداوند و نقش جانشيني انسان، برنامه تخصـيص درآمـد خـود را براسـاس      در پرتو اعتقاد به

جلب رضايت خداوند و اطاعت از احكام و دستورهاي او پي مي ريزد و با اعتقاد بـه جهـان آخـرت و    
مـي دهـد و بـا در     اجتماعي خود، منافع آخرتي و رفاه حال هم نوعان را مد نظر قـرار  -هويت فردي

نقاط قوت و ضعف خود، بر اين باور است كه سالمت و سعادت زندگي او، بدون  نظر گرفتن مجموعه
رفتار چنين فردي با رفتار آن كـه خـود را جـدا از    . استمداد از آموزه هاي وحياني ميسر نخواهد شد

در حقيقت، بيشينه . خدا، خود بسنده، خود محور و دنيا طلب مي داند، تفاوت اساسي خواهد داشت
: همان(لهي، رفتار اصل موضوعي تحليل رفتار مصرف كننده مسلمان معرفي مي شود كردن پاداش ا

بنابراين، بر اساس مباني نظري ياد شده، مي توان بيان داشت كه مفروضات نظريـه رفتـار   ). 43-38
  .مصرف كننده اسالمي به شرح زير مي باشد

يـك مصـرف كننـده    . ترفتار مصرف كننده بر اساس عقالنيت اقتصادي و ترس از خداونـد اسـ   .1
اين به منزله امتنـان  . الگوي مصرفي خود را به گونه اي طراحي مي كند كه خداوند را خشنود سازد

 . و سپاس گذاري است و يك عمل بندگي و عبادت تلقي مي شود

او مصـرفش را بـر اسـاس    . يك مصرف كننده حداكثر كننده مطلوبيت اخالقي و اقتصادي اسـت  .2
شـود كـه تمـايزي بـين     اخالقيات به عنوان اصول معنوي تعريـف مـي  . كنداصول اخالقي تعيين مي

 . كنددرست و غلط و بد و خوب ايجاد مي

                                                                                                               
 .همان -1
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 . او مي تواند خواسته هايش را همانند نيازهايش كنترل كند .3

 . مطلوبيت و رضايت از مصرف دنيوي و اخروي حاصل مي شود .4

او تنها كاالها و خدمات مفيد براي خود و جامعه را مصرف مي كند و از كاالها و خـدمات مضـر    .5
او فردي است كه تعاون داشـته و از نظـر اجتمـاعي مسـئول     . براي خود و كل جامعه دوري مي كند

 . است و همواره زيان و شرايط نامساعد ساير مصرف كنندگان در جامعه را در نظر مي گيرد

به عبارت ديگـر، نـه   . چه براي زندگي دنيوي و چه براي زندگي اخروي اعتدال دارددر خرجش  .6
 . خسيس است و نه مسرف

 . را در مصرف مد نظر قرار مي دهد) غير قانوني(و حرام ) قانوني(همواره و بطور اكيد حالل  .7

 .نمي كند 1ثروتش را احتكار .8

 )71: 2014ن، حسي. (زندگي ميانه را همانند زندگي ساده ترجيح مي دهد .9

 بنابراين، بطور خالصه نتيجه هاي اجمالي بدسـت آمـده از اصـول و فـروض مصـرف بـر اسـاس        

اول اينكه، اسالم بـه دنبـال تقويـت روحيـه نـوع دوسـتي در       . ارزش هاي اسالمي به شرح زير است
ال، دوم، زمانيكه در اقتصاد اسالمي افراد به دنبال زهد و قناعـت هسـتند، در عـين حـ    . جامعه است

، بن بسـتي  3و ديگران مي خواهند و با اراده گشايش براي ديگران 2توسعه و گشايش را براي خانواده
توانـد بـه   ها ميهمچنين پيشرفت. براي مصرف كاالهاي لوكس در سطح كالن جامعه پديد نمي آيد

ك سطح بـه  وسيله دولت اسالمي نيز در اختيار همگان قرار داده شود بگونه اي كه كفاف جامعه از ي
سوم اينكه، فروض ضـمني برخـي نظريـه هـاي اقتصـاد كـالن در الگـوي        . سطح باالتري انتقال يابد

مثالً در نظريه دوزنبري با عنوان چشم و هم . مصرف اسالمي، با عنوان ديگري، الزم است مقيد باشد
تحقيـر  در الگوي مصرف اسالمي با عنـوان حفـظ آبـرو و    . به آن اشاره شده است چشمي و حسادت

                                                                                                               
1-Hoard 

خشنودترين شما نزد خداوند، كسي است كه خانواده خود را «آمده است كه ) ع(در روايتي از امام زين العابدين  -2
بر آنكه از نعمت برخوردار اسـت، واجـب   «: فرمايندمي ) ع(همچنين، در روايتي امام رضا » .بيشتر در رفاه قرار دهد

  )15-16: 1388محمدي ري شهري، (» .است كه بر خانواده اش گشاده دستي كند
كساني كه به غيب ايمان دارند و نماز بر پـا مـي   : پرهيز كاران اينان اند«: سوره بقره، خداوند مي فرمايد 3در آيه . 3

همين سـوره، خداونـد بـه بيـان بركـات       261همچنين در آيه » .ق مي كنندكنند و از آنچه روزي شان كرديم، انفا
  مثَل صدقات كساني كه اموال خود را در راه خـدا انفـاق مـي كننـد، هماننـد      «: صدقات در زندگي ابدي مي پردازد

، آن را و خداوند براي هر كس كه بخواهـد . اي است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه اي، صد دانه باشددانه
 )18: همان. (چند برابر مي كند، و خداوند، گشايشگرِ داناست
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، نـوع دوسـتي و حسـاس    1افراد ديگـر  يا با عنوان روحيه هم دردي مسلمان دربارهه نشدن در جامع
 چهـارم اينكـه، فـرض عقالنيـت در كنـار ديگـر       . بودن در باره الحاق فقيران به مردم لحاظ مي شود

پـنجم  . شودارزش ها منعي براي الگوي مصرف اسالمي پديد نمي آورد و فقط در مواردي تعديل مي
اينكه، هرچه ايمان فرد بيشتر شود، حساسيت فرد نسبت به متوسط مصرف افراد ديگر جامعه بيشتر 

ششم، چنانكه شئون و عـادت هـا در   . در نتيجه، توزيع مصرف جامعه نيز، برابر تر مي شود. مي شود
گي مصرف عمل به احكام مورد توجه قرار گيرند، اين امر در زمان كاهش درآمد مردم، باعث چسبند

هفتم ، چنانچه مصرف در جامعه اسالمي نامتوازن شود، بطور طبيعي، شئون و عادت هاي . مي شود
يكـي رعايـت شـئون    : بنابراين، دولت دو وظيفه در سياست گـذاري هـا دارد  . متفاوتي پديد مي آيد

تنهايي  دقت شود كه اصل رعايت شأن افراد به. طبقات باال و ديگري، پديد ساختن توازن در مصرف
هشـتم اينكـه، اصـل رعايـت     . باعث نابرابري در جامعه شده، مگر اينكه اصل تـوازن مـالزم آن شـود   

اولويت ها با محدوديت درآمدي و وجوب آن به لحاظ شرعي مـي توانـد بسـياري از مسـايل توسـعه      
ه نهـم اينكـه، برخـي ارزش هـا ماننـد سـاد      . اقتصادي درباره اولويت ضروريات در كشور را حل كنـد 

زيستي و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح خرد و كالن، باعث كاهش مصرف و برخي از ارزش هـاي  
ديگر مانند توسعه بر خانواده و فقيران و همچنين رعايت شأن و پديد ساختن توازن، به دليل بيشتر 
و بودن ميل به مصرف فقيران از ميل به مصرف ثروتمندان، سطح مصرف كالن را بيشـتر مـي كنـد    

بـاقري  (ميزان كاهش و افزايش مصرف كالن بستگي به پـاي بنـدي آن هـا بـه نـوع ارزش هـا دارد       
  ).59-61: 1388تودشكي، 

                                                                                                               
. يكي ديگر از دستور العمل هاي مهم اخالقي در اسالم، همدردي با تـوده مـردم در تنگناهـاي اقتصـادي اسـت      -1

هاي مـواد  در شرايطي كه ب) ع(روايت كرده كه در زمان امام صادق )) ع(خدمتكار امام صادق (شخصي به نام معتِّب 
. مقداري كه ماه هـا برايمـان كـافي اسـت    : گفتم. »چقدر گندم داريم؟«: غذايي، رو به افزايش بود، اما از من پرسيد

پـس از  . »ببـر و آن هـا را بفـروش   «: فرمـود !. در مدينه گندم نيست؟: گفتم. »همه را به بازار ببر و بفروش«: فرمود
  :و افـزود » !همه مردم برو و گندم مـورد نيـاز مـا را از بـازار تهيـه كـن      اكنون مانند «: فرمود) ع(فروش آن ها، امام 

اي معتب، غذاي خانواده مرا، نيمي جو و نيمي گندم قرار ده؛ خدا مي داند كه من، توانايي ايـن را دارم كـه همـه    «
. »تـدبير كـنم   خوراك آنان را گندم قرار دهم؛ ولي من دوست دارم كه خداوند مرا اينگونه ببيند كه زندگي خوب را

و زيبـاترين   تـدبير زنـدگي  اين سخن به معناي همدردي با مردم در تنگناهاي اقتصادي است كه بـاالترين مراتـب   
 )25-26: همان. (در اسالم مي باشد الگوي مصرف
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  171                                        1395 زمستان، هفدهمترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

 روش تحقيق و نتايج تجربي 

 1در اين پژوهش به منظور بررسي اسالمي بودن رفتار مصرف كننده در اقتصاد ايران، پرسشـنامه اي 
سؤال به بررسي اعتقادات و نحوه تفكر افراد پرداختـه و   10. سؤال مي باشد 19تدوين شد كه شامل 

پاسـخگوي   420در مجمـوع  . سؤال ديگر، به بررسي چگونگي رفتـار پاسـخگويان پرداختـه اسـت     9
نفر به صورت حضوري به پرسشـنامه پاسـخ داده و    195اند كه مسلمان در اين تحقيق شركت كرده

در اين پژوهش بـه چنـد   . فر ديگر، به صورت مجازي، به پرسشنامه الكترونيكي پاسخ داده اندن 226
  :دليل از پرسشنامه الكترونيكي استفاده شده است

 امكان دسترسي به پاسخگويان بيشتر در اقصي نقاط ايران؛ .1

 جمع آوري اطالعات از اقشار مختلف جامعه؛ .2

 جلوگيري از خود سانسوري؛ .3

 .در هر لحظه از زمان امكان پاسخگويي .4

بايستي توجه داشت كه در پرسشنامه الكترونيكي، توضيحاتي در ارتباط با هر سؤال ارايـه شـده   
 18همچنين، الزم به ذكر است كه از افراد باالي . است تا پاسخگو با سؤال ارتباط بهتري برقرار كند

جمـع آوري اطالعـات    سال و داراي مدارك تحصيلي مختلف و رشـته هـاي تحصـيلي متفـاوت، بـه     
به دليل اينكه سؤاالت پرسشنامه در حيطه فعاليت هـاي اقتصـادي افـراد بـوده     . پرداخته شده است

كه با مسـايل اقتصـادي و مـالي     است؛ بطور خاص سه رشته تحصيلي اقتصاد، مديريت و حسابداري
باشند، ديگري مي آشنايي بيشتري دارند، نمايه شده است و از پاسخگوياني كه داراي رشته تحصيلي

  . خواسته شده تا به عنوان ساير رشته ها، نام رشته تحصيلي خود را درج كنند
در ادامه ابتدا به بررسي كلي اطالعات پاسخگويان پرداخته و سپس نحـوه پاسـخگويي آنـان تحليـل     

 . خواهد شد

  اطالعات كلي پاسخگويان. 4-1

آنـان زن و مـابقي افـراد    %  6/48سـخ دهنـدگان   با توجه به اطالعات بدست آمده، از نظر جنسيت پا
سـال و   68سال، حداكثر سـن   18همچنين، حداقل سن شركت كنندگان . باشندمرد مي%)  4/51(

مدرك تحصيلي آنان از بيشترين درصد به كمترين بـه صـورتي اسـت    . مي باشد 9/30ميانگين سن 
%  3/13كارشناسـي ارشـد،   %  9/26افراد داراي آخـرين مـدرك تحصـيلي كارشناسـي،     %  4/47كه 

داراي آخرين مدرك تحصـيلي  %)  9/2(زير ديپلم و با همين ميزان %  9/2فوق ديپلم، %  7/6ديپلم، 
به طور كلي مـي تـوان گفـت كـه دارنـدگان رشـته هـاي مـالي داراي         . دكتري تخصصي مي باشند

                                                                                                               
الزم به ذكر است كـه  . مي باشد) 2014(پرسشنامه اين پژوهش براساس پرسش هاي مندرج در مطالعه حسين  -1

  .مطالعه وي نيز تدوين پرسشنامه بوده است روش تحقيق
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ن بصـورت جـدول   در ادامه خالصـه اطالعـات كلـي پاسـخگويا    . بيشترين درصد پاسخگويي بوده اند
  .ارايه مي شود) 3(و ) 2(، )1(شماره 

  
  خالصه جنسيت پاسخ دهندگان. 1جدول 

  جنسيت پاسخگويان
  مرد  زن

6/48 %  4/51 %  
  

  خالصه وضعيت سن پاسخ دهندگان. 2جدول 
  سن پاسخگويان

  ميانگين سن  حداكثر سن  حداقل سن
18  68  9/30  

  
  پاسخ دهندگانخالصه وضعيت آخرين مدرك تحصيلي . 3جدول 

  آخرين مدرك تحصيلي
ــر  زيــــ

  ديپلم
كارشناسي   كارشناسي  فوق ديپلم  ديپلم

  ارشد
دكتري 
  تخصصي

9/2 %  3/13 %  7/6 %  4/47 %  9/26 %  9/2 %  
 

  نحوه پاسخگويي شركت كنندگان. 4-2

به منظور تحليل مناسبتر پاسخ ها، پرسش ها را به دو دسته پرسش در زمينـه اعتقـادات و تفكـرات    
  .افراد و پرسش در زمينه رفتار پاسخگويان تقسيم كرده و به بررسي آنان مي پردازيم

  پرسش در زمينه اعتقادات و تفكرات افراد: قسمت اول. 4-2-1

  .پرسش از پرسشنامه به شرح زير است 10پاسخگويي افراد به 
افـراد نامحـدود    افراد معتقدند كه خواسته هـاي %  7/26در پاسخ به سؤال مرتبط با خواسته ها، 

افراد معتقدند كـه اگرچـه   %  8/67. است و افراد همواره مي توانند خواسته هاي خود را كنترل كنند
خواسته هاي افراد نامحدود است، افراد تنها برخي اوقات مي تواننـد خواسـته هـاي خـود را كنتـرل      

نشـاندهنده  ) 1(شـماره  نمـودار  . افراد معتقد بودند كه خواسته ها محدود مـي باشـد  %  5/5كنند و 
 . خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد
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در پاسخ به اين سؤال كه آيا ثروت اضافي منجر به تمايل افراد به زندگي لوكس و مصـارف غيـر   
نظـري  %  7/12مخـالف ايـن عقيـده بـوده و     

ايل به زندگي لوكس در بين خانم هـا بيشـتر از آقايـان بـوده و بـا افـزايش       
نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين 

  

االهـا و خـدمات در   در پاسخ به اين سؤال كه آيا افراد بايد بحث حالل و حرام را در استفاده از ك
افـراد  %  2/14. افراد معتقد بودند كه بايستي همواره مد نظر قـرار گرفتـه شـود   

1395 زمستان، هفدهمترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

  .1نمودار 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا ثروت اضافي منجر به تمايل افراد به زندگي لوكس و مصـارف غيـر   

مخـالف ايـن عقيـده بـوده و     %  9/23پاسـخ مثبـت داده،   %  4/63ضروري مي شود؛ 
ايل به زندگي لوكس در بين خانم هـا بيشـتر از آقايـان بـوده و بـا افـزايش       همچنين، تم. نداشته اند

نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين ) 2(نمودار شماره . درجه تحصيالت اين تمايل افزايش مي يابد
  . پرسش مي باشد

  .2نمودار 

در پاسخ به اين سؤال كه آيا افراد بايد بحث حالل و حرام را در استفاده از ك
افراد معتقد بودند كه بايستي همواره مد نظر قـرار گرفتـه شـود   %  7/81نظر گيرند؛ 

فصلنامه علمي 

ضروري مي شود؛ 
نداشته اند

درجه تحصيالت اين تمايل افزايش مي يابد
پرسش مي باشد

 

نظر گيرند؛ 
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 رضا اكبريان، نجمه ساجديان فرد، نرگس ساجديان فرد

معتقد بودند كه تنها برخي اوقات الزم است حالل و حرام را در نظر گرفت و مابقي افـراد، اعتقـادي   
صه پاسخ افراد بـه ايـن پرسـش    

  

در پاسخ به اين سؤال كه آيا افراد بايد در فعاليت هاي اقتصادي خود، زندگي بعد از مـرگ را در  
افراد %  21افراد معتقدند كه همواره بايستي زندگي بعد از مرگ را در نظر گرفت، 

بايستي زندگي بعد از مرگ را در نظر گرفت و ساير افراد بـه ايـن امـر    
 .نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد

  

رضا اكبريان، نجمه ساجديان فرد، نرگس ساجديان فرد.../ رفتار مصرف كننده در ايران و نظريه                   174

معتقد بودند كه تنها برخي اوقات الزم است حالل و حرام را در نظر گرفت و مابقي افـراد، اعتقـادي   
صه پاسخ افراد بـه ايـن پرسـش    نشاندهنده خال) 3(نمودار شماره . به بحث حالل و حرام نداشته اند

 . مي باشد

  .3نمودار 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا افراد بايد در فعاليت هاي اقتصادي خود، زندگي بعد از مـرگ را در  

افراد معتقدند كه همواره بايستي زندگي بعد از مرگ را در نظر گرفت، %  67نظر بگيرند؛ 
بايستي زندگي بعد از مرگ را در نظر گرفت و ساير افراد بـه ايـن امـر    تنها برخي اوقات معتقدند كه 

نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد) 4(نمودار شماره . اعتقادي ندارند

 .4نمودار 

174

معتقد بودند كه تنها برخي اوقات الزم است حالل و حرام را در نظر گرفت و مابقي افـراد، اعتقـادي   
به بحث حالل و حرام نداشته اند

مي باشد

نظر بگيرند؛ 
تنها برخي اوقات معتقدند كه 

اعتقادي ندارند
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بـراي فعاليـت هـاي    ) بـه عنـوان دريافـت اضـافه    
افـراد معتقـد بودنـد    %  8/75مخالف اين ايده بوده كه از بين آن ها 

 اعتقـاد بـه جـايگزين داشـتن آن هـا      

 افـراد موافـق ايـن ايـده بـوده و وجـود بهـره ربـوي و ربـا را الزمـه           

. افراد در پاسخ به اين سؤال نظري نداشته انـد 
  .نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد

  

  

افـراد معتقدنـد كـه    %  1/31در پاسخ به اين سؤال كه آيا اقتصاد بدون بهره امكـان وجـود دارد؛   
%)  3/24(معتقدند تا حدودي امكان دارد و مـابقي افـراد   

نشـاندهنده  ) 7(نمودار شـماره  

1395 زمستان، هفدهمترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

بـه عنـوان دريافـت اضـافه    (در پاسخ به اين سؤال كه آيا وجود بهره و ربا 
مخالف اين ايده بوده كه از بين آن ها %  5/62ت، اقتصادي ضروري اس

اعتقـاد بـه جـايگزين داشـتن آن هـا      %)  2/24(كه ربا و بهره ربـوي جـايگزين دارد و مـابقي افـراد     
افـراد موافـق ايـن ايـده بـوده و وجـود بهـره ربـوي و ربـا را الزمـه           %  5/20همچنـين،  . انـد نداشته
افراد در پاسخ به اين سؤال نظري نداشته انـد %  9/16همچنين، . تصادي مي دانستندهاي اقفعاليت

نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد) 6(و ) 5(نمودار شماره 
 

  .5نمودار 

  .6نمودار 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا اقتصاد بدون بهره امكـان وجـود دارد؛   

معتقدند تا حدودي امكان دارد و مـابقي افـراد   %  5/44. چنين اقتصادي كامالً امكان دارد
نمودار شـماره  . افراد معتقدند اصالً امكان ندارد اقتصاد بدون بهره وجود داشته باشد

 . خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد

فصلنامه علمي 

اقتصادي ضروري اس
كه ربا و بهره ربـوي جـايگزين دارد و مـابقي افـراد     

نداشته
فعاليت

نمودار شماره 

چنين اقتصادي كامالً امكان دارد
افراد معتقدند اصالً امكان ندارد اقتصاد بدون بهره وجود داشته باشد

خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد
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در پاسخ به اين سؤال كه آيا نبود اخالق و ارزش هاي دينـي از معايـب و كاسـتي هـاي اقتصـاد      
اين در حالي اسـت كـه   . افراد معتقد به معايب و كاستي هاي اين نظام بوده اند

و ارزش هاي ديني را از كاستي هاي اقتصاد مدرن نمي دانسـتند و مـابقي   
نشاندهنده خالصه پاسخ افـراد بـه   

 

مچـون حـالل و   اخالقـي ه  -در پاسخ به اين سؤال كه آيا اقتصاد مدرن بايستي ابزارهـاي دينـي  
افـراد مخـالف ايـن    %  9/12افراد پاسخ مثبـت داده و  

) 9(نمـودار شـماره   . در پاسخ به اين سؤال نظري نداشـته انـد  

رضا اكبريان، نجمه ساجديان فرد، نرگس ساجديان فرد.../ رفتار مصرف كننده در ايران و نظريه                   176

  .7نمودار 

در پاسخ به اين سؤال كه آيا نبود اخالق و ارزش هاي دينـي از معايـب و كاسـتي هـاي اقتصـاد      
افراد معتقد به معايب و كاستي هاي اين نظام بوده اند%  7/56مدرن است؛ 

و ارزش هاي ديني را از كاستي هاي اقتصاد مدرن نمي دانسـتند و مـابقي    افراد نبود اخالق%  24
نشاندهنده خالصه پاسخ افـراد بـه   ) 8(نمودار شماره . در اين زمينه نظري نداشته اند%) 9/18(افراد 

 . اين پرسش مي باشد

  .8نمودار 

در پاسخ به اين سؤال كه آيا اقتصاد مدرن بايستي ابزارهـاي دينـي  
افراد پاسخ مثبـت داده و  %  7/73حرام و پاداش و جزا را در نظر گيرد ، 

در پاسخ به اين سؤال نظري نداشـته انـد  %)  4/13(ايده بوده اند و مابقي افراد 
 .نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد

176

مدرن است؛ 
4/24

افراد 
اين پرسش مي باشد

حرام و پاداش و جزا را در نظر گيرد ، 
ايده بوده اند و مابقي افراد 

نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد
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-ياز به ابزارهاي دينـي اسخ به اين سؤال كه آيا در كنار ابزارهاي متعارف براي كاهش فقر، ن

افـراد  %  4/14افراد موافق ايـن ايـده بـوده و    
) 10(اره نمـودار شـم  . نيز نظري نداشته اند

 

در پاسخ به اين سؤال كه آيا با وجود ابزارهاي ديني جزا و پاداش در قواعد تجاري و كسب و كار 
افراد مخالف ايـن ايـده بـوده و مـابقي افـراد      
  نشـاندهنده خالصـه پاسـخ افـراد بـه ايـن پرسـش       

1395 زمستان، هفدهمترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

  .9نمودار 
اسخ به اين سؤال كه آيا در كنار ابزارهاي متعارف براي كاهش فقر، ندر پ

افراد موافق ايـن ايـده بـوده و    %  2/73اخالقي از جمله صدقه، زكات و هبه مي باشد؛ 
نيز نظري نداشته اند%)  4/12(مابقي افراد . پاسخ منفي به اين سؤال داده اند

 .نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد

  .10نمودار 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا با وجود ابزارهاي ديني جزا و پاداش در قواعد تجاري و كسب و كار 

افراد مخالف ايـن ايـده بـوده و مـابقي افـراد      %  6/16افراد پاسخ مثبت داده، %  2/70موافق هستند، 
نشـاندهنده خالصـه پاسـخ افـراد بـه ايـن پرسـش       ) 11(نمودار شماره . نظري نداشته اند%)  13/

 .باشد

فصلنامه علمي 

اخالقي از جمله صدقه، زكات و هبه مي باشد؛ 
پاسخ منفي به اين سؤال داده اند

نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد

موافق هستند، 
)2/

باشدمي
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سؤال مرتبط با قواعد دين اسالم پرسيده شده و از اين طريق به كنكاش چگونگي 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا خود فرد پاسخگو، حالل و حـرام را در  

تنهـا برخـي   %  4/16افراد اعالم كردند كه همواره حالل و حرام را در نظر مي گيرند؛ 
 .هيچگاه اين اصول را در نظـر نمـي گيرنـد   

 

 

%  3/8در پاسخ به اين سؤال كه ترجيح پاسخگو براي اسـتاندارد زنـدگي شخصيشـان چيسـت؛     
، %) 6/29(مابقي افراد . افراد زندگي ميانه و معمولي را ترجيح مي دهند

نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين 

رضا اكبريان، نجمه ساجديان فرد، نرگس ساجديان فرد.../ رفتار مصرف كننده در ايران و نظريه                   178

  .11نمودار 

  پرسش در زمينه رفتار پاسخگويان: قسمت دوم. 2-2-

سؤال مرتبط با قواعد دين اسالم پرسيده شده و از اين طريق به كنكاش چگونگي  9در اين قسمت، 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا خود فرد پاسخگو، حالل و حـرام را در  .است رفتار پاسخگويان پرداخته شده

افراد اعالم كردند كه همواره حالل و حرام را در نظر مي گيرند؛ %  80نظر مي گيرد، 
هيچگاه اين اصول را در نظـر نمـي گيرنـد   %)  6/3(اوقات حالل و حرام را در نظر مي گيرند و مابقي افراد 

 .نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد) 12(نمودار شماره 

  .12نمودار 

در پاسخ به اين سؤال كه ترجيح پاسخگو براي اسـتاندارد زنـدگي شخصيشـان چيسـت؛     
افراد زندگي ميانه و معمولي را ترجيح مي دهند%  1/62افراد زندگي ساده و 

نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين ) 13(نمودار شماره . دگي لوكس، ترجيحشان مي باشدسبك زن
 .پرسش مي باشد

178

4-

در اين قسمت، 
رفتار پاسخگويان پرداخته شده

نظر مي گيرد، 
اوقات حالل و حرام را در نظر مي گيرند و مابقي افراد 

نمودار شماره 

افراد زندگي ساده و 
سبك زن

پرسش مي باشد
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در پاسخ به اين سؤال كه آيا پاسخ دهندگان در حاليكـه همسـايه شـان فقيـر اسـت؛ بـه خريـد        
د پاسـخ خيـر داده؛   افرا%  31/

نشـاندهنده  ) 14(نمودار شماره 

 

افراد %  3/40در پاسخ به اين سؤال كه آيا پاسخگويان به افراد نيازمند واقعي بخشش مي كنند؛ 
افراد تنهـا برخـي اوقـات بـه ايـن عمـل       

نشـاندهنده خالصـه   ) 15(نمـودار شـماره   

1395 زمستان، هفدهمترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

  .13نمودار 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا پاسخ دهندگان در حاليكـه همسـايه شـان فقيـر اسـت؛ بـه خريـد        

/2؛ )به زندگي لوكس خود ادامه مي دهند(كاالهاي لوكس مي پردازند 
نمودار شماره . نظري نداشته اند%)  7/40(افراد پاسخ مثبت و مابقي افراد %  28

 . خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد

  .14نمودار 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا پاسخگويان به افراد نيازمند واقعي بخشش مي كنند؛ 

افراد تنهـا برخـي اوقـات بـه ايـن عمـل       %  8/55. اند كه همواره به اين مهم مي پردازندتهاذعان داش
نمـودار شـماره   . چنين كاري را نمي كننـد %)  9/3(پرداخته و ساير افراد 

 . پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد

فصلنامه علمي 

كاالهاي لوكس مي پردازند 
1/28

خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد

اذعان داش
پرداخته و ساير افراد 

پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد
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 در پاسخ به اين سـؤال كـه آيـا پاسـخگويان مشـكالت مـالي و ضـررهاي متوجـه ديگـران را در          

افراد بيان داشتند كه همواره اين كار 
تنها برخـي اوقـات بـه ايـن عمـل مـي       
. هيچگاه ديگران را در فعاليت هاي اقتصادي خود در نظر نمي گيرنـد 

 . نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد

  

در پاسخ به اين سؤال كه آيا پاسخگويان در فعاليت هاي اقتصادي خود، زندگي بعـد از مـرگ را   
افـراد تنهـا برخـي    %  6/30افراد همواره اين مهم را در نظر مـي گيرنـد،   
هيچگاه اين موضوع را در %)  12

 .نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد

رضا اكبريان، نجمه ساجديان فرد، نرگس ساجديان فرد.../ رفتار مصرف كننده در ايران و نظريه                   180

  .15نمودار 
در پاسخ به اين سـؤال كـه آيـا پاسـخگويان مشـكالت مـالي و ضـررهاي متوجـه ديگـران را در          

افراد بيان داشتند كه همواره اين كار %  17فعاليت هاي اقتصادي و مصرفي خود در نظر مي گيرند، 
تنها برخـي اوقـات بـه ايـن عمـل مـي       %)  3/64(را انجام مي دهند؛ بخش زيادي از پاسخ دهندگان 

هيچگاه ديگران را در فعاليت هاي اقتصادي خود در نظر نمي گيرنـد %)  7/18(د و ساير افراد پردازن
نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد) 16(نمودار شماره 

  .16نمودار 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا پاسخگويان در فعاليت هاي اقتصادي خود، زندگي بعـد از مـرگ را   

افراد همواره اين مهم را در نظر مـي گيرنـد،   %  6/56مي گيرند؛ در نظر 
8/12(اوقات زندگي بعد از مرگ را مد نظر قرار مي دهند و ساير افراد 

نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد) 17(نمودار شماره . نظر نمي گيرند

180

فعاليت هاي اقتصادي و مصرفي خود در نظر مي گيرند، 
را انجام مي دهند؛ بخش زيادي از پاسخ دهندگان 

پردازن
نمودار شماره 

در نظر 
اوقات زندگي بعد از مرگ را مد نظر قرار مي دهند و ساير افراد 

نظر نمي گيرند
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%  2/7در پاسخ به اين سؤال كه آيا پاسخگويان در زمينه اقتصـاد اسـالمي مطالعـه داشـته انـد،      
افراد بطـور محـدود مطالعـه كـرده انـد و      

) 18(ودار شـماره  نمـ . ، هيچ مطالعه اي در زمينه اقتصاد اسـالمي نداشـته انـد   

  

در پاسخ به اين سؤال كه در صورت مطالعه داشتن، از چه منبعي مطالعه خود را انجام داده انـد؛  
افـراد از طريـق   %  8/36افراد كتب دانشگاهي را به عنوان منبع مطالعه خود اعالم كرده اند؛ 

%)  7/17(ساير افـراد  . قاالت و مجالت مختلف با اقتصاد اسالمي آشنا شده و به مطالعه پرداخته اند
نشاندهنده ) 19(نمودار شماره 

1395 زمستان، هفدهمترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

  .17نمودار 

در پاسخ به اين سؤال كه آيا پاسخگويان در زمينه اقتصـاد اسـالمي مطالعـه داشـته انـد،      
افراد بطـور محـدود مطالعـه كـرده انـد و      %  2/56افراد بطور گسترده در اين زمينه مطالعه داشته و 

، هيچ مطالعه اي در زمينه اقتصاد اسـالمي نداشـته انـد   %) 6/36(مابقي افراد 
 .نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد

  .18نمودار 

در پاسخ به اين سؤال كه در صورت مطالعه داشتن، از چه منبعي مطالعه خود را انجام داده انـد؛  
افراد كتب دانشگاهي را به عنوان منبع مطالعه خود اعالم كرده اند؛ %  45

قاالت و مجالت مختلف با اقتصاد اسالمي آشنا شده و به مطالعه پرداخته اند
نمودار شماره . نيز به كمك كتاب هاي انتخابي خود، در اين زمينه مطالعه كرده اند

 .خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد

فصلنامه علمي 

افراد بطور گسترده در اين زمينه مطالعه داشته و 
مابقي افراد 

نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد

5/45
قاالت و مجالت مختلف با اقتصاد اسالمي آشنا شده و به مطالعه پرداخته اندم

نيز به كمك كتاب هاي انتخابي خود، در اين زمينه مطالعه كرده اند
خالصه پاسخ افراد به اين پرسش مي باشد
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در صورت مطالعه نكردن اقتصاد اسـالمي، دليلشـان چـه بـوده اسـت؛      
افراد عالقه داشته امـا منبـع   % 

افراد به دليل اينكـه معتقـد بودنـد اقتصـاد اسـالمي بـراي دانشـگاه و        
بـه داليـل   %)  40(مناسب نيست؛ به مطالعه اين مكتب نپرداختـه و سـاير افـراد    

نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به ايـن  

 

مصرف كننده مسلمان ايراني مطابق با رفتار مصـرف كننـده   
متغير وابسته در ايـن تحليـل يـك متغيـر     

                                         
1- LISREL 

رضا اكبريان، نجمه ساجديان فرد، نرگس ساجديان فرد.../ رفتار مصرف كننده در ايران و نظريه                   182

  .19نمودار 
در صورت مطالعه نكردن اقتصاد اسـالمي، دليلشـان چـه بـوده اسـت؛      در پاسخ به اين سؤال كه 

%  4/14. درصد افراد اصال عالقه اي به اقتصاد اسالمي نداشته اند 33
افراد به دليل اينكـه معتقـد بودنـد اقتصـاد اسـالمي بـراي دانشـگاه و        %  7/11. مناسبي را نيافته اند
مناسب نيست؛ به مطالعه اين مكتب نپرداختـه و سـاير افـراد     زندگي كاري ايران

نشاندهنده خالصه پاسخ افراد به ايـن  ) 20(نمودار شماره . ديگر در اين زمينه مطالعه اي نداشته اند
 . پرسش مي باشد

  .20نمودار 

  تحليل يافته هاي تحقيق . 3-

مصرف كننده مسلمان ايراني مطابق با رفتار مصـرف كننـده   به منظور آزمون اين فرض كه آيا رفتار 
متغير وابسته در ايـن تحليـل يـك متغيـر     . استفاده شده است 1اسالمي مي باشد، از نرم افزار ليزرل

                                                                                                              

182

9/33
مناسبي را نيافته اند
زندگي كاري ايران

ديگر در اين زمينه مطالعه اي نداشته اند
پرسش مي باشد

4-

به منظور آزمون اين فرض كه آيا رفتار 
اسالمي مي باشد، از نرم افزار ليزرل
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همچنـين متغيرهـاي   . مي باشد و در واقع اسالمي بودن را بيان مي كند 2و كيفي و دو دويي 1پنهان
مي باشـند؛ همگـي ذات    3سؤاالت يك تا شانزده پرسشنامه توضيحي اين پژوهش كه شامل جنس و

  . 4كيفي و دو دويي دارند
به منظور اطمينان از قابل اعتماد بودن نتايج حاصل از تخمين رگرسيون، نياز به محاسبه حجـم  

ميزان نمونه مـورد نيـاز در   ) 1995( 5با توجه به مقاله كمپبل و همكاران. آستانه اي نمونه مي باشد
نفر در پاسخگويي بـه هـر سـؤال     71نفر مي باشد كه در اين پژوهش حداقل  10هر پرسش، حدود 

مشاركت داشته اند؛ بنابراين مي توان با اطمينان بااليي ادعا كرد كه نتايج تخمين قابل اعتمـاد مـي   
  . باشند

ن استنباط مي شود كه الگوي ارايه شده در اين با توجه به مطالب ذكر شده و مباني نظري، چني
  . باشد كه در آن تمامي متغيرها دو دويي هستند) 1(پژوهش بصورت رابطه شماره 

� � ����� � �	
1 � ��
2� ��
3 ��� ���
16 � �      )1(  
بـوده و متغيرهـاي توضـيحي    ) اسالمي بودن رفتـار مصـرف كننـده   (متغير وابسته  Yكه در آن 

براسـاس مباحـث   . مـي باشـند  ) پرسشنامه 16تا  1سؤاالت ( Q16تا  Q1و ) جنس(  SEXشامل 
اجتماعي و رفتاري، انتظار مي رود كه جزء اخالل سؤاالت يك و هفت، دو و سه، چهار و پنج، پنج و 

بنـابراين، ايـن   . شش و هفت، سـه و نـه، هشـت و نـه، يـازده و دوازده بـا يكـديگر همبسـته باشـند         
  . نيز در برنامه نوشته شده لحاظ كرده ايم همبستگي ها را

، )نامحدود بودن خواسته هـاي انسـان هـا   (براساس نتايج حاصل از تخمين اوليه الگو ضرايب سؤاالت يك 
در نظـر گـرفتن مشـكالت مـالي ديگـران در فعاليـت هـاي        (، هفـت  )بخشش همواره به افراد نيازمنـد (شش 

بـه عبـارت ديگـر، فـرض     . معني دار نمـي باشـند  ) ثروت اضافياسراف نكردن در مصرف (و ده ) اقتصادي فرد
همچنين، رابطه بين سؤال پـنج و هفـت بـي    . اسالمي بودن رفتار مصرفي را از اين چند جنبه نقض مي كنند

از اين رو، با حذف متغيرهايي كه بيانگر رابطه بي معني هستند مي توان يـك الگـوي مناسـب را    . معني است
ت، برنامه اي دوباره بدون سؤاالت شماره يك، شـش، هفـت و ده نوشـته شـده و سـاير      بدين جه. برآورد كرد

دراينصورت، با اجرا كردن برنامـه و تخمـين مجـدد الگـو،     . روابط همبستگي بين متغيرها نيز لحاظ شده است
 .خواهد شد) 1(به صورت شكل شماره  6نتايج برازش ضرايب الگوي نهايي بر اساس الگوي استاندارد شده

                                                                                                               
2- Latent Variable 

3- Binary Variable 

 .پرسشنامه اين پژوهش در قسمت ضميمه آورده شده است -4

الزم به ذكر است كه از لحاظ آماري مـي تـوان متغيرهـاي دو دويـي را بـه عنـوان متغيرهـاي رگرسـيون در الگوهـاي           - 5
 Whinship and(براي مطالعه بيشـتر بـه مطالعـات وينشـيپ و دي مـار      . بكار برد) Structural Models(ساختاري 

D.Mare) (1984( ــه هســكث ــك ) Skrondal and Rabe-Hesketh( )2005(، اســكروندال و راب ) Kupek) (2006(و كوپ
  .مراجعه كنيد

6- Campbell et. al. 

7- Standardized Solution 

  .يب بصورت احتمال بيان شده كه براي سهولت تحليل از اين الگو استفاده مي شوددر اينصورت، ضرا
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  نتايج تخمين ضرايب الگوي نهايي براساس الگوي استاندارد شده

  .در الگوي ساختاري فوق مي باشد

AGFI  

ــر از  ــر از بزرگتــ بزرگتــ
90/0 

صفر تا يـك  
  عدد مثبت

93/0  19/2  

با توجه به جدول فوق، مشاهده مي شود كه تمامي مالك هاي خوبي بـرازش در سـطح قبـولي    

كننـده در پاسـخگويي بـه    شود كـه اگرچـه افـراد شـركت    

                                         
 

رضا اكبريان، نجمه ساجديان فرد، نرگس ساجديان فرد.../ رفتار مصرف كننده در ايران و نظريه                   184

نتايج تخمين ضرايب الگوي نهايي براساس الگوي استاندارد شده. 1شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

در الگوي ساختاري فوق مي باشد 1بيانگر مالك هاي خوبي برازش. 4جدول 
  هاي خوبي برازشمالك. 4جدول 

مالك خـوبي  
  برازش

RMSEA NFI CFI SRMR GFI 

 سطح قبولي
تـــا  050/0
080/0  

ــر از  بزرگت
90/0 

ــر از  بزرگتــ
90/0 

ــا  ــر يـ كمتـ
ــاوي  مســــ

050/0 

ــر از  بزرگتــ
90/0 

سطح الگـوي  
  پژوهش

053/0  93/0  96/0  050/0  95/0  

  
با توجه به جدول فوق، مشاهده مي شود كه تمامي مالك هاي خوبي بـرازش در سـطح قبـولي    

  . قرار داشته و بنابراين، الگوي برازش شده مورد قبول مي باشد
شود كـه اگرچـه افـراد شـركت    مشاهده مي) 1(براساس شكل شماره 

                                                                                                              

184

  
جدول 

قرار داشته و بنابراين، الگوي برازش شده مورد قبول مي باشد
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و ) سؤاالت دو و سـه (گرفتن بحث حالل و حرام پرسشنامه اين پژوهش به سؤاالتي همچون در نظر 
هاي اقتصادي خود، با درصد بااليي فروض رفتار در فعاليت) سؤاالت هشت و نه(زندگي بعد از مرگ 

اند و همچنين آگاهي خود را نسبت به كاستي هاي موجـود در  مصرف كننده مسلمان را تأمين كرده
تـرجيح  (ها همچون سؤال سـؤال چهـار   به ساير پرسش اند؛ در پاسخ گويياقتصاد متعارف ابراز كرده
همـواره در نظـر گـرفتن مشـكالت مـالي      (، سـؤال پـنج   % 26بـا احتمـال   ) زندگي ساده و معمـولي 

ضروري نبـودن وجـود ربـا و بهـره     (، سؤال يازده % 18با احتمال ) همسايگان در برنامه مصرفي خود
كامالً ممكن بودن اقتصـاد بـدون   (سؤال دوازده  و%  29با احتمال ) هاي اقتصاديربوي براي فعاليت

كنند كـه در واقـع بـا درصـد     ، اسالمي بودن رفتار مصرفي ايرانيان را تأييد مي% 17با احتمال ) بهره
توان نتيجه گرفت كه بين رفتار كنوني مسلمانان ايراني بنابراين، مي. بااليي اين تأييد رخ نداده است
  . 1اسالمي فاصله وجود داردو رفتار ايده آل مصرف كننده 

  

  پيشنهادات   .5

با ناديده گرفتن ديدگاه اسميت نسبت بـه اخـالق و عواطـف انسـاني در نظريـات اقتصـادي، فاصـله        
گرفتن ميان اخالق و اقتصاد آغاز شد و با گذشت زمان، اين فاصله بيشتر و بيشتر گرديـد بطوريكـه   

. خود محور دانستند كه به مال اندوزي مي پردازد انسان اقتصادي را به عنوان يك انسان خودخواه و
در واقع، اقتصاد متعارف تنها به بعد اثباتي علم اقتصاد توجه كرده و بعد هنجاري آن را ناديده گرفته 

از آنجايي كه انسان داراي ابعاد مختلف است، عالوه بر در نظر گـرفتن نفـع شخصـي خـود در     . است
ع خانواده و ديگر افراد جامعه را نيز در نظر مي گيـرد و بـه دليـل    هاي اقتصادي و مصرفي، نففعاليت

 -بعد الهي انسان و خود آگاه، خدا آگاه و خدا جو بودن او، اصول اخالقي را نيـز در برنامـه اقتصـادي   
شود كه در تحليل رفتار اقتصادي افـراد، عـالوه   از اين رو، مشخص مي. مصرفي اش در نظر مي گيرد

هاي اخالقي را در بر مـي گيـرد، نيـز    م اقتصاد، بايستي به بعد هنجاري آن كه ارزشبر بعد اثباتي عل
  . مورد توجه باشد كه اين همان وجه تمايز اقتصاد اسالمي و اقتصاد متعارف مي باشد

جمعيـت مسـلمان اسـت؛ بررسـي     %  98از آنجايي كه ايران يك كشـور بـا نظـام اسـالمي و بـا      
ده اسالمي امري ضروري مـي باشـد كـه در ايـن پـژوهش بـه آن       مفروضات نظريه رفتار مصرف كنن

وجه تمايز اين پژوهش با ساير پژوهش هاي انجـام شـده در داخـل كشـور ايـن      . پرداخته شده است
نتايج حاصل از تحقيق بيـانگر  . است كه به بررسي تجربي اين موضوع و نه صرفاً نظري پرداخته است

ننده ايراني و مفروضات مصرف كننده اسالمي وجـود دارد  آن است كه فاصله اي بين رفتار مصرف ك

                                                                                                               
1-Goodness of Fit Indices in Structural Models 

كـه از طريـق مطالعـه    ) 1388(نتيجه بدست آمده از اين پژوهش توسط پژوهش هاي پيشين از جمله موسايي  -2
نقش فرهنگ بر الگوي مصرف انجام شده و به اين نتيجه رسيده است كه بين الگوي مصرف جامعه ايراني و الگـوي  

  . مطلوب مصرف از ديدگاه ديني فاصله وجود دارد؛ تأييد مي شود
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اينگونه به . و اين را مي توان ناشي از ضعف نظام بانكداري، نظام آموزشي و نظام كسب و كار دانست
نظر مي رسد كه ضعف نظام اقتصادي كشور و مشكالت اين چنيني باعث شـده كـه افـراد بـه بهـره      

  . ي فعاليت هاي اقتصادي كشور الزم بدانندربوي و ربا روي بياورند و آن را برا
با توجه به نتايج بدست آمده از يافته هاي تحقيق، پيشنهاد مي شود، به منظور همگرايي بيشـتر  

  :رفتار ايرانيان مسلمان و مفروضات نظريه رفتار مصرف كننده اسالمي، اقدامات زير انجام پذيرد
دوره هـاي قبـل از دبسـتان و بـا شـيوه هـاي       آموزش آموزه هاي اسالم در زمينه مصرف از  .1

 .جذاب براي كودكان

برگزاري دوره هايي در راستاي آموزش آموزه هاي اسالمي به كسبه بازار در زمينه كسـب و   .2
 و)و بيان مزايا و ارجحيت آن نسبت به نظام ربوي 1معرفي نظام مشاركت سود و زيان(كار اسالمي 

يي افراد نيازمند حقيقي به منظور جـذب سـرمايه   ايجاد صندوق هاي قرض الحسنه و شناسا .3
 .راه اندازي كسب و كار جديد و رونق توليد بدون بهره در جهت

وجود برنامه هاي ديني پرمخاطب در صدا و سيما در طول سال و بيان مزاياي عمـل كـردن    .4
ر زمينـه  مانند كمك كردن به ديگران، سرمايه گـذاري اسـالمي د  . به مباني اسالمي در زندگي افراد

بانكي بدون ربا بوده اند رونق توليد و بهبود كسب و كار، نمونه هاي موفق كشورهايي كه داراي نظام 
 ... .و 

البته اين مورد نيازمند آن است كه ابتدا . (بكارگيري بانكداري بدون ربا در نظام بانكي كشور .5
زماني كه چنـين فرهنگـي در افـراد    مزاياي بانكداري بدون ربا در ديدگاه افراد جامعه نهادينه شود و 

 .)جامعه نهادينه شد؛ داشتن يك نظام بانكي بدون ربا ميسر و موفق خواهد بود

 . معرفي منابع مرتبط با مطالعات اقتصادي به عموم جامعه از طريق رسانه هاي عمومي .6

    

                                                                                                               
1- Profit-Loss Sharing System (PLS) 
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  پاسخگوي گرامي
بـا  . احتراماً، اين پرسشنامه به منظور بررسي رفتار مصرف كننده در اقتصاد ايـران تهيـه شـده اسـت    
  .توجه به اهميت موضوع سپاسگزار خواهيم بود كه با مطالعه دقيق و كامل پرسش ها، پاسخ دهيد

  از همكاري شما صميمانه سپاسگزاريم

  زن                       مرد: جنسيت

  :سن

  : اقتصاد                    مديريت                  حسابداري          ساير:                   رشته تحصيلي

  :آخرين مدرك تحصيلي
  زير ديپلم          ديپلم          فوق ديپلم       كارشناسي       كارشناسي ارشد        دكتري تخصصي

  : شغل

 
 

  آيا خواسته هاي افراد نامحدود است؟ آيا افراد مي توانند خواسته هاي خودرا كنترل كنند؟  .1
  خواسته هاي افراد محدود هستند -خير) 3  برخي اوقات -بله) 2  همواره -بله) ا

  آيا افراد بايد بحث حالل و حرام را در استفاده از كاالها و خدمات در نظر گيرند؟. 2
    خير) 3  برخي اوقات -بله )2  همواره -بله) 1

  حالل و حرام را در استفاده از كاالها و خدمات مد نظر قرار مي دهد؟ شماآيا . 3

    خير) 3  برخي اوقات -بله) 2  همواره -بله) 1

  )منظور زندگي كنوني شما نيست؛ منظور ترجيح شمااست(براي استاندارد زندگي شخصيتان چيست؟ ترجيح شما . 4

  سبك زندگي لوكس) 3  سبك زندگي ساده) 2  معمولي و ميانهسبك زندگي ) 1

  در حاليكه همسايه تان فقير است، به خريد كاالهاي لوكس مي پردازيد؟ شماآيا . 5

  نظري ندارم) 3  خير) 2  بله) 1

  )صدقه مي دهيد؟(به افراد نياز مند واقعي بخشش مي كنيد؟  شماآيا . 6

  خير) 3  برخي اوقات -بله) 2  همواره -بله) 1

  مشكالت مالي ديگران را در فعاليت هاي اقتصادي و مصرفي خود در نظر مي گيريد؟ شماآيا . 7

  خير) 3  برخي اوقات -بله) 2  همواره -بله) 1

  آيا افراد بايد در فعاليت هاي اقتصادي خود، زندگي بعد از مرگ را در نظر گيرند؟. 8
  خير) 3  برخي اوقات -بله) 2  همواره -بله) 1

  در فعاليت هاي اقتصادي خود، زندگي بعد از مرگ را در نظر مي گيريد؟ شماآيا . 9

  خير) 3  برخي اوقات -بله) 2  همواره -بله) 1
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  ثروت اضافي منجر به تمايل افراد به زندگي لوكس و مصارف غير ضروري مي شود؟ شما آيا به نظر . 10

  نظري ندارم) 3  خير) 2  بله) 1

  براي فعاليت هاي اقتصادي ضروري است؟) به عنوان دريافت اضافه(وجود بهره و ربا  شماآيا به نظر . 11

  خير) 2  بله) ا
  نظري ندارم) 3

  جايگزين ندارد  جايگزين دارد  جايگزين ندارد  جايگزين دارد

  آيا اقتصاد بدون بهره ممكن است؟. 12
  اصالً امكان ندارد) 3  تا حدودي ممكن است -بله) 2  كامالً ممكن است -بله) 1

  آيا نبود اخالق و ارزشهاي ديني يكي از معايب و كاستي هاي اقتصاد مدرن است؟. 13
  نظري ندارم) 3  خير) 2  بله) 1

  را در نظر بگيرد؟) حالل و حرام و پاداش و جزا(آيا اقتصاد مدرن بايد ابزارهاي اخالقي و ديني . 14
  نظري ندارم) 3  خير) 2  بله) 1

  مي باشد؟) صدقه،زكات، بخشش(اخالقي -در كنار ابزارهاي متعارف براي كاهش فقر، نياز به ابزارهاي دينيآيا . 15
  نظري ندارم) 3  خير) 2  بله) 1

  در بازار بايستي وجود داشته باشد؟) جزا و پاداش در قواعد تجاري(آيا شما موافقيد كه ابزارهاي ديني . 16
  نظري ندارم) 3  خير) 2  بله) 1

  آيا تحليل اقتصادي بايد در چارچوب اقتصاد دستوري و هنجاري باشد؟. 17
  خير) 3  تا حدودي -بله) 2  همواره -بله) 1

  اقتصاد اسالمي را مطالعه كرده ايد؟شما آيا . 18

  خير) 3  بطور محدود -بله) 2  بطور گسترده -بله) 1

  مطالعه داشته ايد؟، از چه منبعي كرده ايداگر اقتصاد اسالمي را مطالعه . 19

  مقاالت و مجالت مختلف) 3  كتابهاي دانشگاهي) 2  كتابهاي انتخابي خودم) 1

  ، دليل شما چيست؟نكرده ايداگر اقتصاد اسالمي مطالعه . 20

  اقتصاد اسالمي براي دانشگاه و زندگي كاري ايران مناسب نيست) 2  .عالقه دارم ولي منبع مناسبي پيدا نكرده ام) 1
  اصالً عالقه اي ندارم) 4  داليل ديگر) 3

 

  از اينكه وقت خود را در اختيارمان قرار داديد بسيار سپاسگزاريم
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