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 چکیده

سرمایه مذهبی است؛ زیرا سرمایه  امروزه جوامع برای رشد و توسعه اقتصادی خود نیازمند تمرکز مستقیم بر
صورت مستقیم توانند بهها برخوردار است. عقاید مذهبی میهای بهتری نسبت به بقیه سرمایهمذهبی از قابلیت

ترین متغیرهایی اقتصادی مؤثر واقع شوند؛ زیرا نگرش مذهبی افراد یکی از مهم و یا غیرمستقیم بر تولید و رشد
های رو هدف این پژوهش بررسی اثر شاخصاست که باعث ایجاد اخالق و نوع رفتار آتی آنان خواهند شد.  از این

های ایران تاندر اس 1391-1394ترکیبی سرمایه مذهبی در اقتصاد با تأکید بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی 
های ترکیبی سرمایه مذهبی اثر دهند که شاخصبا استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج تحقیق نشان می

که با یک درصد طوریاند، بههای موردمطالعه داشته( در استانGDPمعناداری بر رشد اقتصادی ) مثبت و
درصد افزایش  0.01۵9۵4و  0.02۵۵2۵ های سرمایه مذهبی، رشد اقتصادی به ترتیبافزایش رشد شاخص

معناداری بر تولید ناخالص  وری نیروی کار، مخارج دولت و ارزش صادرات نیز اثر مثبت ویابند. همچنین بهرهمی
 گذارانشود، سیاستهای ایران دارند. بدین لحاظ برای رشد و توسعه اقتصادی پیشنهاد میداخلی در استان

 را مذهبی مخارج هزینه ایرانی خانوارهای تا کرده استفاده فرهنگی و آموزشی ای،رسانه ابزارهای از اقتصادی
 .دهند افزایش خانوارها بودجه در
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 مقدمه

 کیمنتسب به  یهاآموزه تیدر مقبول ،یگوناگون نظامات اجتماع یهادر حوزه ییرشد و شکوفا

ها، صحت یریگسازوکارها و جهت ندها،یمولد فرآ یهاهیعنوان درون ماهب یفکر انیجر مکتب و

 ییدارند. از سو ییسزاهگران و عموم مردم نقش بلیاز منظر تحل دادها،یرو ریتفس ها و نوعبرداشت

 ندیدر فرآ عیتسر یها را برالیاز تمام پتانس یبردارامکان بهره حرکت،ی برا یچارچوب نییتع گر،ید

رو کیفیت رفتار انسانی از ابتدای تاریخ مورد توجه از این. (1393رود، )پیله دینمایگذار محدود م

تواند دهی رفتارهای انسانی، میاندیشمندان بوده است و بارها بر این عقیده تأکید داشتند که شکل

ها، های اقتصاد برای تمامی سرمایهمباحث و تئوریاقتصاد جوامع گردد. در ی و کیفی باعث بهبود کم

صورتی دارای اثر مثبت خواهند بود که در راستای قانون، ها درشود که سرمایهته تأکید میاین نک بر

این اخالقیات جایی جز نهاد و درون فرد نیست. همان ندای  ءاهداف و اخالقیات شکل بگیرند. منشا

کند. مفهومی که ریشه در اعماق وجود هر انسانی همواره با اوست و راهش را مشخص می قلبی که

 (. 1389داشته و همواره رفتارش مبتنی بر آن است )مهرگان و دلیری، 

 گرفته قرار توجه مورد ترکم نسبتاً اجتماعی و انسانی سرمایه به نسبت مذهبی از آنجاکه سرمایه

 نقش مسائل به گرایانهمادی نگاه شدن، فراگیر و صنعتی انقالب از پس جوامع از است و بسیاری

 هایفعالیت ماهیت مذهبی هایارزش و اعتقادات عصرها تمام در اما گرفتند،نمی نظر در را مذهب

 شناخت برای اجتماعی علوم گرانرو به مرور زمان تحلیلاست. از این داده قرار تأثیر تحت جامعه درون

 هایآموزه اثر به ها،انسان رفتارهای روی اثرگذار هایجنبه بین از گران،کنش رفتاری هایجنبه

 عامل یک مذهب که بودند معتقد قدیم بسیاری اندیشمندان کهدرحالی پرداختند، افراد روی مذهبی

 یک عنوانبه مذهب به همیشه لذا ندارد؛ جامعه یک در توسعه و  رشد به ربطی و است بوده زابرون

 مذهب بین کرد اثبات وبر ماکس بیستم قرن اوایل در اینکه تا. کردندمی نگاه شناسیجامعه موضوع

 به مذهب طریق از توانمی لحاظ این به. دارد وجود دارمعنی رابطه یک اقتصادی رشد و پروتستان

 نوع گرفت نظر در اقتصادی توسعه و رشد برای توانمی آنچه. یافت دست اقتصادی توسعه و رشد

عاقلی،  و عزتی) کند ایجاد جامعه در کار نیروی کیفیت افزایش در تواندمی مذهب که است آموزشی

138۷). 

های باتوجه به اهمیت سرمایه مذهبی در جامعه، این پژوهش با استفاده از روش پانلی دیتا و داده

تأکید بر مذهب اسالم بر رشد های ایران به بررسی اثر سرمایه مذهبی با استان 1394-1391سال 

 ،پس از مرور پیشینه مباحث مرتبط با این موضوع پژوهش سعی دارداین پردازد. در ادامه اقتصادی می

 صورتبه و تشریح مصرف و توزیع تولید، بر نیز و جامعه توسعه بر عامل این اثرگذاری نحوه به بررسی
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 ایران برآورد هایاستان مقطعی هایداده از استفاده با رشد اقتصادی بر را مذهبی سرمایه اثر موردی

 شوند. دی میبنجمع شده، مطرح مباحث نیز پایان در. کندمی

 

 مباني نظري و ادبیات موضوع. 1

 رویکرد و خانوارها تولید مورد در( 19۷۶) 1بیکر مباحث از مذهبی سرمایه برای تعریف نخستین

 کرده تعریف چنین را انسانی مذهبی سرمایه او است شده برگرفته وی انسانی سرمایه به اقتصادی

 مراسم با آشنایی مذهبی، دانش شامل که خویش مذهب از شخص یک خاص تجربه و هامهارت»است 

 شناخت، او نظر به بنا «شودمی متدین و ایمان با افراد با دوستی و کلیسا مذهبی نظریات و عبادی

 مذهبی کاالهای تولید به تا کندمی کمک افراد به خاص مذهب یک مورد در دوستی و آشنایی

 (.138۷)عزتی  شود تلقی باارزش هاآن ازنظر که بپردازند،

همسو  دیشامل عقا یبردارها یکه دارا ینیاکثر مذاهب د یبرا یکل دیدر د یمذهب هیسرما

و صداقت،  شودیشده محسوب م حیدروغ، و اعمال قب ،یمثال در تمام مذاهب قتل، دزد یهستند، برا

هستند که سبب  یمذهب هیسرما نیحساب آمده است. همبه دهیپسند کوین یهاو کار یکار، فداکار

. ردیبر اقتصاد قرار گ رگذاریمثبت و تأث ییدر راستا یو اجتماع یانسان ،یکیزیف هیتا سرما شودیم

 نکهیکالن است که افراد بدون ا یآن دسته از اعتقادات و باورها» یمذهب هیمنظور از سرما نیبنابرا

افراد در هر  «دهندیرا  انجام م قلب و باورشان آن یملزم شوند توسط ندا یرونیب یروین کیتوسط 

اعتقادات  نیهم د،یخود که دارد عمل نما یدرون یاساس باورهابر کندیکه باشد کوشش م تیموقع

کدام نظارت  چیکه ه یزمان یاست تا ناظر اعمال آنان باشد. حت داریاره بو باورشان است که همو

استفاده کند که  یکه درخودش نهفته است در جا یمذهب هیاز سرما کندیتالش م باشد شیباال

مفت و  یزهایدنبال چبه گاهچیافراد ه شودیم نیباعث ا یمذهب هینرسد. سرما گرانیضررش به د

که هرکس بر خود دارد،  یافراد است، نظارت ینشأت گرفته از نظارت درون کویرفتار ن نینباشد ا گانیرا

به رشده  یو فرهنگ یاقتصاد ظها از لحایگژهیو نیچون هر فرد خود ناظر خود است. جامعه با ا

 ابدیدست  شتریب ییقادر خواهد بود تا به کارا یمذهب هیرو اقتصاد با انباشت سرمانیا؛ از دیخواهد رس

 .(1389 و مهرگان، یری)دل

توسط  نکهیآن دسته از اعتقادات و باورهای کالن است که افراد بدون ا ،یمذهب هیمنظور از سرما

 دیگر عبارتبه یادهند. یملزم شوند، توسط ندای قلب و باورشان آن را انجام م یرونیب رویین کی

 مختلف هایحوزه در درآمد آن هردو یا جامعه یا فرد برای  که است ای سرمایه مذهبی سرمایه

                                                                                                                   
1 Backer (1976) 
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 است اموری یا کار انجام به قادر مذهبی، سرمایه کند و دارندهمی ایجاد اقتصاد، حوزه در مخصوص

داشت  نخواهند ایشان آسانیبه را کار همان یا امور این انجام توان سرمایه این فاقد که

 .(1389)مهرگان،

رو، افرادی که نیشده است. از ا دیبرخاسته از اسالم تأک یهای مذهبمطالعه بر نگرش نیدر ا

( یاسالم جانی)در ا یاعتقادات خود که برخاسته از باورهای مذهب هیهستند، بر پا یمذهب هیسرما دارای

کنارشان حضور  در عنوان ناظم اعمالشان هموارهاعتقادات است که همواره به نیعمل خواهند کرد. هم

 . خواهد داشت

 

 و رشد اقتصاديمذهبي  هیسرما .1-1

زمینه شواهد  مستقیم بر تولید و رشد اقتصادی مؤثر است. در اینطور مستقیم و غیرعقاید مذهبی به

کند. این مسئله و فراوانی وجود دارد که اثر مثبت سرمایه مذهبی را بر تولید و اقتصاد تصدیق می

پروتستانیسم اعتقاداتی ارایه کرد که بر خالف از نظر وبر اولین بار توسط ماکس وبر بیان گردید. 

های زودگذر بلکه آن را چنانچه صرف لذت ،داددیدگاه کاتولیک نه تنها به مال اندوزی جنبه قانونی می

های مختلف کسب ثروت را تأیید کرد. از صورتت الهی تلقی کرد و در کنار آن بهنشود به منزله مشی

را نتیجه ایجاد و توسعه تفکر و مذهب پروتستانیسم  تصادی حاصل از آنی و توسعه اقدارسرمایه رواین

( که بر 2003های دیگری مانند بارو و مک کلری ). تحقیقات و پژوهشدانددر مقابل کاتولیک می

توانند بر میالدی انجام شد نشان داد، باورهای مذهبی می 1990تا  1980کشور در سالهای  ۵9روی 

ها که برخی از بررسی (.1389مهرگان و دلیری، )روی رشد اقتصادی این کشورها اثرگذار باشند. 

اند، اثر شدت اعتقادات مذهبی بر رفتارهای اقتصادی ی اقتصادی را بررسی کردهرابطه مذهب و رفتارها

ها است. از جمله این تحقیقات و دیدگاه ها در مذاهب مختلف انجام شدهاند. این بررسیرا بررسی کرده

 (:138۷)عزتی و عاقلی،  توان به موارد ذیل اشاره کردمی

است. تحقیقات  های خاص خود دانستهای هزینه( پیروان مذهب را دار19۷4و  19۷2کهف )

 کندقوای مذهبی بر مصرف تأکید می( از اقتصاددانان مسلمان نیز به رابطه ت198۶مختلف فهیم خان )

صورت نظری و تجربی رابطه بین ایمان ( به1381کند. عزتی )ه میو آن در قالب یک تابع مصرف ارائ

گیرد که این رابطه مثبت کند و نتیجه میر مذهب بررسی میمذهبی را با مقدار مخارج توصیه شده د

( رابطه بین ایمان مذهبی و استفاده از پول برای 138۵دار است. همچنین عزتی )و معنی

الحسنه بررسی و این رابطه را گذاری، سپرده با سود نزد بانک، قرض سود و پرداخت قرضسرمایه

 دار یافته است. معنی
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( 19۷2) 1مسلمان انجام شده است که عبارتند از: استاركر جوامع غیرنیز د های مختلفیپژوهش

های مذهبی را بررسی کرده و رابطه مثبت بین آنها را رابطه بین اعتقادات مذهبی با درآمد و فعالیت

کننده داری و عوامل تعیین( رابطه اندازه دین198۶) 4و هاول 3بارنت، 2تأیید کرده است. ویلکس

( تالش کرد رابطه بین پیروی از مذاهب 1992) ۵اند یاناکنبررسی و آن را تأیید کرده مصرف را

های دیگر را با سطح درآمد، کمک به کلیسا و حضور در کلیسا کار، رادیکال، لیبرال و گروهمحافظه

رال های لیب( رابطه بین پیروی از گروه1994) ۷و یانگ ۶گدار یافت. هوبررسی کرد و رابطه را معنی

گرایان را بیشتر گرای مسیحی در آمریکا را با مقدار کمک به کلیسا بررسی کرد و کمک اصولو اصول

ای را انجام داه که به ( نیز بررسی پیوسته1990-198۶یافت. مرکز ملی تحقیقات نظرسنجی امریکا )

 نتیجه مشابهی رسیده است.

کشور  ۶۶یدانی بر روی رفتار افراد در ( در یک بررسی م2002) 10و زینگالز 9ساپینزا ،8گایسو

های مناسب برای رشد اقتصادی متوسط مذهب بر روی نگرش طوربهجهان به این نتیجه رسیدند که 

 ( نیز همین مطلب را بیان کرده بودند. 1989) 12و ووریس 11اثر مثبت دارد. گاله

، مشارکت، تواند موجب تقویت حس نوع دوستیدهد مذهب میمطالعات تجربی نشان می

شود. همچنان سرمایه -بستگی و وحدت ملی که از مصادیق سرمایه اجتماعی هستندیاری، همهم

مذهبی سبب تقویت انضباط اجتماعی، احترام به حقوق دیگران و افزایش اعتماد، کاهش فساد و جرم 

آن شخص در  و بوده یطبق اوامر اله شرفتار یمذهب هیسرما یدارا صخشگردد؛ زیرا در جوامع می

که طبق  یکسان دیفرمایخداوند در قرآن م رایخواهد بود؛ ز گرانیبا د یجامعه به دنبال همکار

ام انفاق کند شان دادهیو انچه را که من روز داردیکارها را انجام دهد و نماز را برپا ب نیدستورات من ا

تواند بر رشد اقتصادی مذهبی مییکی از دالیل عمده که سرمایه .(38 ،یجمله رستگاران است )شور از

                                                                                                                   
1 Stark  
2 Wilkes  
3 Burnett   
4 Howell  
۵ Lannaccone  
۶ Hoge  
۷ Yong  
8 Gaiso  
9 Sapienza  
10 Zingales  
11 Glah  
12 Vorhies  
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بینی نشده افراد مذهبی است که این سبب جوامع اثرگذار باشد، کاهش نااطمینانی از رفتارهای پیش

آورد. )مهرگان و دلیری، گیری را پایین تری نگریست و ریسک تصمیمشود به آینده با اعتماد بیشمی

های سالمت اثرگذار باشد. یکی از از شاخصتواند بر بسیاری (. همچنان سرمایه مذهبی می1389

ءَامَنُوا إِنَّمَا الخََْمْرُ  نَیالَّذِ هَایأَی»های مستقیم اسالم دوری از شرب خمر و دخانیات و الکل است توصیه

 مانیکه ایکسان یا« فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ طنِیوَ األَنصاب وَ األَزَْلمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الش سرُیوَ الْمَ

 د،ینیگز ی. پس، از آنها دورطانندی]و[ از عمل ش دندیقرعه پل یرهایها و تشراب و قمار و بت د،یاآورده

 الَّذِیَن آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ »( و یا آیه 90. )مائده: دیباشد که رستگار شو
 
 اللَّهِ  بِذِکْرِ أَلَا ۗ

دار از سالمت روانی بهتر برخوردار های دین( که بیانگر آنست انسان28)سوره رعد: « الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ

کنند به هدف سالمت از کنند که افراد که دعا مییید میمطالعات تجربی نیز این امر را تأ است.

ای گونهبهنباشت سرمایه مذهبی در اقتصاد ا(. 1389، سالمتی بهتر برخوردار است )مهرگان و دلیری

 یم به مصرف کننده آن القاء ،یمذهب هیاست که پس از مصرف سرما یحس قلبکه سرمایه مذهبی 

 بدون دارد؛ سودی یکند که انتظار سود حتمیمصرف م یمذهب هیاز سرما لیشود. فرد به آن دل

 هیاز سرما استفاده خود یحت ن،یسود اُخروی که به او وعده داده شده است. بنابرا ،ینانیو نااطم سکیر

وعده  نیبه افراد چن اسالم گونه که دربرای افراد خواهد شد. همان تیمطلوب شیسبب افزا یمذهب

 اتیاى ح زهیکند و مؤمن باشد قطعاً او را با زندگى پاک ستهیشا کارزن  ایکس از مرد هر» :داده شده

( 9۷)نحل:  «داد میدادند، پاداش خواه) به آنان بهتر از آنچه انجام مى و مسلماً می[ بخشقىی]حق

دانست. اگر فرد از  یمذهب هیهای سرماتیاز مز گرید یکیتوان یم زیرا ن سکیو ر ینانینااطم کاهش

 .رساندیعمل را به انجام م ،یسود آت از دییگونه نا امچیداشته و بدون ه نانیبازخورد عملش اطم

و سالمت جسمی و روانی افراد  گیریدر تصمیم نتیجه کاهش ریسکدر(. 1389)مهرگان و دلیری، 

های اقتصادی خود بهتر عمل کنند که منجر به رشد و توسعه اقتصادی شود افراد در فعالیتسبب می

 خواهند شد. 

صورت غیرمستقیم نیز تواند بهاثر مستقیم بر تولید و رشد اقتصادی می سرمایه مذهبی عالوه بر

ای که سرمایه مذهبی با اثرگذاری بر روی دسته گونهشود. بهصادی سبب افزایش تولید و رشد اقت

تواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی شود، بسیاری از های توسعه اقتصادی میدیگر از شاخص

انباشت سرمایه  دار سرمایه مذهبی بر میزان سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی ومطالعات اثرات معنی

اقتصاد  زیکی و اجتماعی دریشود تا سرمایه فسبب می یه مذهبی است کهفیزیکی است. این سرما

های رشد و توسعه اقتصادی افزایش سرمایه اجتماعی یکی از شاخصتر مورد استفاده قرار گیرد. درست

واقع العات و تسهیل مبادله آن است. درجامعه است که افزایش سرمایه اجتماعی منوط به افزایش اط

ستگی دارد تصادی یک جامعه به میزان آگاهی و روحیه علم اندوزی آن جامعه برشد و توسعه اق

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             6 / 22

https://mieaoi.ir/article-1-921-fa.html


 269  1400سي و چهارم، بهار  فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره

                                              

؛ های مستقیم قرآن فراگیری علم و دانش استباره یکی از توصیهاین(. در1389)مهرگان و دلیری، 

آموزد یاند و آن افراد علم مآورده مانیکه ا یکسانخداوند به » :دیفرمایم فیخداوند در قرآن شر رایز

 چیهستند؟ به ه یهم مساو با دانندینم یوکسان دانندیکه م یکسان ایدرجه به آن خواهد داد  بگو آ

 کوکارانیو ن میاو را حکمت و دانش عطا کرد انددهی(؛ چون به حد رشد رس9 )زمر:  ستندین یکیوجه 

به افزایش سرمایه  رو انباشت سرمایه مذهبی منجر. از این(22 :وسفی) میدهیپاداش م نیرا چن

 یهاانفاق را از شاخص قرآن،کنند. همچنان رشد و توسعه اقتصادی در جامعه کمک میاجتماعی و به 

 تیگرو انفاق و احساس مسئول را در یعموم  تیدر جهت آن  ثبات و امن شمارد،یتقوا م یاصل

) سوره  ردیگیدر نظر م یگذارهینوع سرما کیانفاق را  کریمقرآن. گذشته از آن داندیثروتمندان م

اند که به مردم فقیر  توجه پیامبر گرامی اسالم همواره به این مأموریت داشته (.19۵و  2-3اتیبقره، آ

داشته باشد و حتی برخی از پیامبران مانند حضرت شعیب)ع( و حضرت یوسف)ع( تالش بر این 

ورده و خود مدیریت اقتصادی جامعه را بر جود آوحات در سیستم اقتصادی مردم بهکردند تا اصالمی

(. داشتن سرمایه مذهبی افراد سبب ۵۵تا   4۵و یوسف  183تا  1۷۷و شعراء:  8۵دست گیرد )اعراف: 

این دلیل داشتن سرمایه مذهبی باعث  های مذهب بیشتر عمل نماید بهشود که افراد به توصیهمی

تا به دیگران، خصوصاً به اقشار ضعیف و مستمند شود که اشخاص از هر راه  تالش بر این کند  می

الحسنه و... انجام یاری قرضهای زکات، انفاق، صدقات، مشارکت، همجامعه کمک نماید مثالً از راه

و ... باعث بهبود امکانات  الحسنه، وقف زکات، صدقات،ند قرضهای مذهبی ماننهاد دهد. این توسعه

شدن های بیشتر برای بهترراه زمینهنشود و از ایاقشار نیازمند می جامعه برای رفع نیازهای طبقات و

شود تا جامعه به سمت مذهبی مجموع قوانین مذهبی باعث می شود. درافراد ضعیف در جامعه می

های اجرای قانون در جامعه شود تا هزینهبودن حرکت نماید، رعایت نمودن قوانین ومقررات باعث می

 رات مذهبی نیز همین اثر را دارا استرشد اقتصادی جامعه گردد. وجود مقرکاهش یابد تا باعث 

شود وسویی خود بکشاند.  خود این عناصر باعث افزایش سرمایه مذهبی میتواند مذهب را به سمتمی

 (.1392 شود )عزتی و شفیعی،رو اثر گذاری سرمایه مذهبی در جامعه بیشتر میاز این

؛ زیرا ترعیوس اریای بساست، اما با دامنه یاجتماع هیسرما هیدر الگو تا حدی شب یمذهب هیسرما

دارد نمیافراد هیچ وقت بدنبال کارهای غیراخالقی و ناپسند گام برافراد با داشتن سرمایه مذهبی 

که هیچ نظارت بیرونی باالیش نیست تالش های نادرست استفاده نکند با اینمثل دزدی و قتل و کار

 مهرگان ود. چون هر انسانی ناظر خود است )کند تا قواعد ومقرارات شرعی را درست رعایت نمایمی

 جیدنبال نتابه یمذهب هیبا استفاده از سرمادارای سرمایه مذهبی افراد (. همچنان 1389 دلیری،

. دیآینمدست مادی به اییدن نیدنبال اجر اُخروی هستند که در اآنها به ستند،ین اقتصادی زودرس

 دارای یمذهب هیشود که سرمایالگو سبب م نیماوراء زمان برای خود متصورند. هم ییالگو ن،یبنابرا
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 هیالگو در سرما ابعاد .مادی آن به همه افراد جامعه برسد دیباشد که عوا یمیرمستقیمادی غ الگوی

اجر اُخروی  n در مکان بعدی از انتظار یماوراء زمان، که ناش یکیدو جنبه خواهد داشت:  یمذهب

افراد جامعه  یزمان، که به تمام و الگوی گری،یاست و د یمذهب هیسرما ریبرای فرد با انباشت مقاد

 (. ۶2)همان:  گذاردیکه در جوار آن فرد قرار دارند، اثر م

شود تا ما با افراد نیازمند جامعه بیشتر کمک نماییم و دست این داشتن سرمایه مذهبی سبب می

ها از د آن جامعه شود این کمکازمندان را بگیریم تا باعث کاهش فقر و بهبود عدالت و رفاه افرانی

شود. وقتی سرمایه مذهبی ها انجام میالحسنه و مانند اینپرداخت زکات و انفاق و دادن قرض طریق

در جامعه افزایش یافت سبب تالش افراد در رابطه به قواعد شرعی و انتقال آن به نیازمندان خواهند 

شود، و یک نوع حس دوستی در افراد مینوعپذیری و شد. همچنان سرمایه مذهبی باعث روحیه هم

گذاری سبب هکند. در حقیقت این سرمایاد میهمکاری در جهت کمک به افراد کم درآمد ایج کمک و

های اجتماعی جامعه، باعث پیشرفت و توسعه بسیاری از نهادهای مدنی و ساختایجاد بسیاری از زیر

شود یا رفاهی در یک جامعه می های اقتصادی و اجتماعی واجتماعی و  زمینه یا بستر توسعه و فعالیت

الحسنه، انفاق به نیازمندان، های قرضمدنی مانند پرداخت (. توسعه نهادهای138۷ )عزتی و عاقلی،

 شود تا نیازهای اساسی اقشار ضعیف جامعه کاهش یابد و ازها سبب میمانند این زکات، صدقات، و

(. 1391 یابد )طهماسبی و انامی،فقر کاهش می ه در نتیجه آنین طریق عدالت در جامعه پیاده شدا

چنان های مبادله و نظارت و بهبود سالمت در جامعه همکاهش هزینه طور کلی سرمایه مذهبی بابه

 های یک جامعه سبب رشد و توسعه اقتصادی یک جامعه خواهند شد.اثرگذاری بر دیگر سرمایه

 

 پیشینه تحقیق . 2

های ( در پژوهشی به بررسی شاخص ترکیبی سرمایه مذهبی در استان1399فرد و همکاران )غفاری

الحسنه است و امروزه جوامع ترین شاخص سرمایه مذهبی قرضدهند، مهمپرداخته، نشان میایران 

 برای رشد اقتصادی خود نیازمند تمرکز بر جذب سرمایه مذهبی است.

الحسنه بر کاهش ای به بررسی نقش نهادهای انفاق و قرضدر مقاله( 139۷) نصیرخانی و همکاران

ثر بر حسنه از عوامل مؤالدهدکه انفاق و قرضنتایج نشان می است. های ایران پرداختهفقر در استان

 شود.کاهش فقر در مناطق مختلف ایران محسوب می

( در پژوهشی به بررسی اثر سرمایه مذهبی بر رفتار شهروندی پرداخته 139۵سپهوند و همکاران )

 رفتاری شهروندان دارد. داری بر دهد که سرمایه مذهبی اثر مثبت و معنیاست نتایج آن نشان می
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 خدمات و کاال مصرف روی بر دینی سرمایه اثر بررسی به یمقاله در( 1394) زادهقربان و عزتی

 تخصیص و خانوارها مصرف چگونگی بر مذهبی سرمایه که است آن از حاکی آن نتایج. است پرداخته

 .گذاردمی اثر ضروری و تجملی کاالهای به خانوارها بودجه

اقتصادی را  رشد و ثروت توزیع و تعدیل بر زکات اثر ای( در مقاله1393) فردو ساجدیان اکبریان

 اسالمی اقتصاد که دهدمی نشان اند. نتایجزمان مورد بررسی قرار دادهبا استفاده از سیستم معادالت هم

 همچنین و اقتصادی رونق و رشد موجب آن، دقیق اجرای شرطبه مضاربه، نرخ و زکات معرفی با

 .شودمی ثروت مناسب توزیع و تعدیل

 بر آن تأثیر و مذهبی سرمایه شاخص تعیین» عنوان تحت ژوهشیپ در( 1393) رودپیله بابائی

 رشد بر آن اثر بررسی و مذهبی سرمایه برای شاخص تعیین به ؛«اسالمی اقتصاد در اقتصادی رشد

دار از یمعن یمثبت و منف یرد وجود اثرها یبرا یلیدل این پژوهش افتهی. است پرداخته اقتصادی

 جینتا گریاز د نی. همچندهدنشان نمی یبر رشد اقتصاد یاسالم یهاآموزه متناسب با یمذهب هیسرما

 ی است.بر رشد اقتصاد یانسان هیسرما مثبت اثر دییتأ آندست آمده هب

(، در پژوهشی به بررسی رابطه باورهای مذهبی و تمایل به کارآفرینی 1391اکبری و همکاران )

 ضریب همبستگی پیرسون نشانتوجه به آن باآمده دستبهدهد پرداخته است. نتایج آن نشان می

داری وجود ی مثبت و معنیپنج درصد رابطه سطح د بین آثار دینی و تمایل به کارآفرینی درهدمی

 .دارد

( در پژوهشی به بررسی اثر بازار مالی و سرمایه مذهبی بر انفاق در ایران 1391عزتی و شفیعی )

 ، درآمدیاست و اندازه بازار مال یینما یتابع صورتبهکه تابع انفاق  دهدیمطالعه نشان مپرداخته، 

 اثر مثبت بر انفاق دارند.  رانیدر ا یمذهب هیسن، ثروت و سرما ،یاستان سرانه

های بازار ( در پژوهشی به بررسی اثر سرمایه مذهبی بر گسترش فعالیت1391عزتی و نجفی )

الحسنه در ایران های بازار قرضدهد حجم فعالیتالحسنه در ایران پرداخته، نتایج آن نشان میقرض

 انی است.تابع مثبت از سرمایه مذهبی، اقتصاد دانایی محور و درآمد است

 سرمایه بررسی به «مذهبی سرمایه یا اجتماعی سرمایه» مقاله در( 1389)دلیری  و مهرگان

 توجه با که اجتماعی، سرمایه در رفتاری مشکالت. پردازدمی مذهبی سرمایه با آن مقایسه و اجتماعی

 دلیری و مهرگاناست. همچنان  اجتماعی سرمایه این ضعف از ناشی. گیردمی شکل هاگروه منافع به

 سرمایه این تأثیر بررسی به «اقتصادی توسعه در( اخالق) مذهبی سرمایه نقش» ایمقاله در( 1389)

 .است پرداخته اقتصادی توسعه روی

توسعه  یریرپذیبه تأث «نیتوسعه از د یریرپذیتأث یو توسعه؛ بررس نید» ( در مقاله1389) یعزت

 یهنجارها ،یفرد هاینگرش ریتوسعه را تحت تأث ،یکه مکاتب اقتصاد کندیم انیپرداخته و ب نیاز د
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 یبه بررس ه. در ادامگذاردیم ریعوامل تأث نیهمه ا یبر رو نیکه د دانندیم یاجتماع یخاص و نهاد

 .شودیپرداخته م یمذهب هیسرما یچارچوب مفهوم

 «آن آثار و دهندهتشکیل عناصر مذهبی، سرمایه» عنوان تحت ایمقاله در( 138۷) عاقلی و عزتی

 تأثیرپذیری به دیگر ایمقاله در( 1389) و همچنان عزتی پردازدمی مذهبی سرمایه مفهوم بررسی به

 تأثیر تحت توسعه که باورند، این بر اقتصادی مکاتب که کندمی بیان و پرداخته دین از توسعه

 توسعه عامل سه این روی اثرگذار نیز دین است، اجتماعی نهادی و خاص هنجارها فردی، هاینگرش

 بنائی زیر اوضاع انعکاس از بیش چیزی  جامعه، ایدئولوژیکی روبنای که داشت اعتقاد وبر ماکس. است

 نیست.

ی اجتماع هیبا سرما یمذهب هیارتباط سرما ( در پژوهشی به بررسی2020) 1فاکس و همکاران

آمدن  نییبه پا یمذهب هیسرما نییکه سطح پایدرحال د،دهینشان م این پژوهش. پرداخته است

 است.  یاجتماع هیسرما یبراثری مؤ منبع زین یمذهب تیکند ، فعالیکمک م یاجتماع هیسطح سرما

گذاری مسلمان در بازار سرمایه ( در پژوهشی به بررسی نقش علما در سرمایه2019) 2المنصور

در  ینقش مهم نید یعلمادهد، پرداخته نشان می 201۷ - 200۵عربستان سعودی طی دوره 

 عتیشر یکه همه علمایگذاران مسلمان دارند. درصورتهیسرما یگذارهیسرما حاتیترج یریگشکل

 گذاری در سهام آن شرکتسرمایهطور متوسط ، بهنیستشرکت سازگار با شرع  کی د کهموافقت کنن

 .ابدیمی کاهش ۶۰٪

و  کوچک یتجار یهاتینقش مذهب بر فعال یبه بررس ی( در پژوهش2018) 3دلر و همکاران

از آن است که نهادها و  یدست آمده حاکبه جینتا ،پرداخته کایمتحده آمر االتیدر ا سرمایه اجتماعی

 یریگدر شکل یو عامل اصل یاجتماع هیسرما شیکننده در افزا لیبه عنوان تسه یمذهب یهاسازمان

 .ندیآیکوچک به حساب م یرتجا یهاتیفعال

پرداخته،  سهام هیسرما نهیو هز یجو مذهب( در پژوهشی به بررسی 2018) 4نینگ هو و همکاران

تر نییدارد پا لیتما هزینه سرمایه سهامتر، یقو یمذهب یفضا جادیکه با ا از آن است یحاک یهاافتهی

 هستند. گریکدیمکمل  ینیو سنت د یرسم ینهادهادهد که . این نشان میباشد

                                                                                                                   
1 Fox, S; Muddiman, E; Hampton, J; et all, (2020) 

2 Abdullah Almansour, (2019) 
3 Steven C.Deller, et all, (2018) 
4 NingHu, HongChen, MuhuaLiu, (2018) 
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 ایاالت در استانی اقتصادی رشد بر مذهبی بندیپای اثر بررسی به یامقاله در( 2009) 1روپانیقا

 معناداری طوربه مذهب به بندیپای. دهدمی نشان تحقیق این از آمدهدستبه نتایج پرداخته، متحده

 .نیست سودمند متحده ایاالت استانی رشد برای و بوده صفر از تربزرگ

 متغیرهای که رسیدند نتیجه این شان بهمطالعات در( 200۵) 2کارانشهم و دروالف آن اسیتون

 جود و شواهد اما است، مرتبط رشد با کلیسا در حضور و جهنم و بهشت به اعتقادات مانند داری،دین

 .است مهم داری معنا و کمی صورتهب متغیرها این دهد نشان که ندارد

 که دهدمی نشان پرداخته اقتصادی رشد بر مذهبی اعتقادات بررسی به( 2003) 3و همکاران برو

 .دهدمی نشان واکنش دینی باورهای اندازه به نسبت مثبت، طوربه اقتصادی رشد

اقتصادی پرداختند نتایج آن  توسعه در دین به بررسی نقش در مطالعات (،138۶) 4استیوارت یان

 رابطه که یجاهای بعضی در. دارد وجود اقتصادی توسعه و دینداری بین مثبت رابطه دهندمی نشان

 از ایمنطقه تفاوت از ناشی رابطه که است علت این به توسعه است، هایمقیاس و دین بین عرضی

 ترین مهم که دارد مختلف تاریخی عوامل تفاوت این است، جامعه توسعه سطح و دینی ترکیب نظر

 است. کشورها آن به استعمار توسعه آن عوامل

 

  . روش تحقیق 3

های سری زمانی و مقطعی که از روش ، دادهنظر هدف، تحقیقی کاربردی است پژوهش حاضر از

شود. امده است، برای بررسی رابطه بین متغیرها از روش اقتصادسنجی استفاده میدست هاسنادی ب

. در بخش مطالعات آماری جمع اطالعات ای است، مطالعه کتابخانهدر بخش مطالعات نظری مشخصاً

های اقتصادی نامه آماری ایران و بانک دادههای آن از مرکز آمار ایران و سالصورت ترکیبی و دادهبه

شده و برای محاسبه شاخص ترکیبی آوریدارایی جمهوری اسالمی ایران جمع الی وزارت اقتصاد وو م

شود. روش محاسبه شاخص ترکیبی موریس قرار ذیل سرمایه مذهبی از روش موریس استفاده می

 (:Morris, 1997است )

 

 

 
 

                                                                                                                   
1 Rupasingha, Anil., John b. Chilton, )2009( 
2 Durlauf, S.N., A. Kourtellos and C.M. Tan (2005) 
3 Barro, Robert J. and Rachel M. )2003( 
4 Ian steuart 
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=     
(xij−minXI)

max 𝑋𝐼−min𝑋𝐼
ijY 

ijY =شاخص موریس برای هر متغیر i  در هر استان 

ijX  مقدار متغیر =i  در استانj   

Max iX = اکثر مقدار شاخص حدi ها در بین استان 

 Min iX =  حداقل مقدار شاخصi ها در بین استان 

گونه که در . هماناستشاخص اصلی  4دلیل انتخاب چنین شاخص متفاوت بودن واحد های 

استان کشور ایران  31های اساس دادهشاخص بر هرشود. برای مشخص کردن معادله فوق مشاهده می

بی خانوار، شاخص انفاق، شاخص های هزینه مذهاز حداقل و حداکثر تعیین شده و از شاخص

ماری نامه آها ازسالهای این شاخصهداد الحسنه و مساجد و حسینه استفاده شده است.قرض

 مده است.آدستههای کشور باستان

توان شود، درواقع میشده در آمار توصیفی استفاده میها از روش شناختهدادهو تحلیل  تجزیه

استفاده را روش توصیفی همبستگی دانست؛ که با استفاده از آمار استنباطی و  گفت که روش مورد

ها و شود. رابطه معناداری بین شاخصو با استفاده از مدل پانل تخمین زده می Eviews9افزار نرم

های ایران ی در این تحقیق استانگیرد، جامعه آماربندی اطالعات، صورت میاز طبقه متغیر پس

(، از روش 1394 -1391های ایران طی دوره )های آماری استان. این تحقیق با استفاده از دادهاست

 های ترکیبی سرمایه مذهبی در اقتصاد با تأکید بر رشد اقتصادی موردهای ترکیبی، نقش شاخصداده

( در این پژوهش بیان GDPگیرد. بنابراین متغیرهای مؤثر بر تولید ناخالص داخلی )بررسی قرار می

 خواهد شد.

 

 . برآورد الگو4

وری نیروی کار، نیروی انسانی، مخارج دولت، صادرات متغیرهای مستقل تحقیق سرمایه مذهبی: بهره

 گردد.صورت زیر ارائه میبنابراین معادله رگرسیون موردنیاز در تحقیق حاضر به .استو تورم  
)itε(LLP, LG, LHC, LEX, LINF, LSR, LUINF, LM,  fLGDP=  

 متغیرهای الگوهای برآورد 

LGDP لگاریتم تولید ناخالص داخلی استان : 

LLPلگاریتم تعداد شاغلین : 

LGای: لگاریتم تملک دارایی سرمایه 

LHC:  لگاریتم سرمایه انسانی 
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LEX: لگاریتم صادرات 

LInf: لگاریتم تورم 

LSR: لگاریتم مخارج مذهبی خانوار 

LQMES:  لگاریتم شاخص های ترکیبی 

itε: جمله اخالل 

iها( و : اندیس مربوط به مقاطع )استانt  بنابراین در این مطالعه دو الگو استمربوط به زمان .

 شود:مذهبی برآورد می عنوان شاخص سرمایهبه

توجه به شاخص هزینه مذهبی خانوار قرار االگوی اول:  معادله رشد تولید ناخالص داخلی استان ب

 ذیل است:
𝐿𝐺𝐷𝑃 = 𝛽1 + 𝛽2𝐿𝐿𝑃 + 𝛽3𝐿𝐺 + 𝛽4𝐿𝐻𝐶 + 𝛽5𝐿𝐸𝑋 + 𝛽6𝐿𝐼𝑁𝐹 + 𝛽7𝐿𝑆𝑅 +

𝜀𝐼𝑇   

شاخص ترکیبی سرمایه مذهبی  توجه بهرشد تولید ناخالص داخلی استان بامعادله الگوی دوم: 

 قرار ذیل است:
𝐿𝐺𝐷𝑃 = 𝛽1 + 𝛽2𝐿𝐿𝑃 + 𝛽3𝐿𝐺 + 𝛽4𝐿𝐻𝐶 + 𝛽5𝐿𝐸𝑋 + 𝛽6𝐿𝐼𝑁𝐹 +

𝛽7𝐿𝑄𝑀𝐸𝑆 + 𝜀𝐼𝑇  
 

 (1انباشتگي )کائوآزمون هم .1جدول 

 مدل دوم مدل اول

میزان  tآماره  نوع آزمون

 احتمال

میزان  tآماره  نوع آزمون

 احتمال

آزمون 

انباشتگی هم

 کائو

انباشتگی آزمون هم 0.000 -۷.488۷80

 های کائوماندهباقی

۷.488۷80- 0.000 

 های تحقیقمنبع: یافته

     

درنتیجه فرض عدم  است 0.0۵که مقدار احتمال برای هردو  آماره آزمون کائو کمتر از آنجایی از

رسیم متغیر مدل شود و ما به این برداشت میوجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای هر مدل رد می

 .استانباشته در هریک از مدل فوق، هم

 

                                                                                                                   
1 Kao 
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 نتایج آزمون چاو .2جدول 

 مدل دوم مدل اول

میزان  tآماره  نوع آزمون

 احتمال

میزان  tآماره  نوع آزمون

 احتمال

 Fآزمون 

 لیمر

 Fآزمون  0.000 ۵9.1291۶2

 لیمر

۵9.1291۶2 0.000 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

دهنده تأیید اثرات ثابت در برابر روش حداقل مربعات تجمیع شده است. یا فوق نشان هایجدول

 صدم است. ۵های تلفیقی، چون احتمال کمتر از های ترکیبی در برابر دادههدیگر تأیید دادعبارتبه

 نتایج آزمون هاسمن.3جدول 

 مدل دوم مدل اول

-آماره کاي نوع آزمون

 اسکوئر

میزان 

 احتمال

-آماره کاي نوع آزمون

 اسکوئر

میزان 

 احتمال

آزمون 

 هاسمن

آزمون  0.000 40.94۵3۵1

 هاسمن

40.94۵3۵1 0.000 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

دهد که و این نشان میاست  0.0۵دهد، احتمال آماره آزمون کمتر  از  ( نشان می3جدول )

اند و هیچ ها با اثرات تصادفی برآورد شدهها دارای اثرات  ثابت هستند. از این جهت رگرسیونمدل

های نهی برای نقش وجود اثرات تصادفی نیست. نتایج تخمین رگرسیون ضرورت به تخمین مدل با

-1394های )های ترکیبی سرمایه مذهبی در اقتصاد با تأکید بر رشد اقتصادی طی سالشاخص

و درنهایت این فرض آماری که مدل دارای اثرات  شده است های ایران تخمین زده( در استان1391

 شود که مدل دارای اثرات ثابت بر روی مقاطعمی نتیجه حاصل شود. بنابراین درتصادفی باشد رد می

 گردد.( است و با این روند، مدل رگرسیون برآورد میهای ایران)استان
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 (LSRنتایج برآورد الگو با استفاده از  متغیر هزینه مذهبي خانوار)  .4جدول 

 (GDPمتغیر وابسته: رشد اقتصادي )

 متغیرهاي توضیحي
 هاي پانل )اثرات ثابت(آزمون داده

 میزان احتمال tآماره  ضرایب

 ۵.42۵۶9۷ 1.090338 0.2۷8۶ (cاز مبدأ ) عرض

 0.02۵۵2۵ 4.4982۶3 0.000 (LSRلگاریتم هزینه مذهبی )

وری نیروی کار لگاریتم بهره

(LLP) 

0.084843 

2.129818 

0.03۶0 

 0.13043۷ 1.4۷۵۶32 0.143۷ (LHCلگاریتم سرمایه انسانی)

 0.1۷9۵10- 2.۶91983- 0.008۵ (INFلگاریتم تورم )

 0.0432۷9 3.410024 0.0010 (LEXصادرات ) لگاریتم
F-statistic=1335,62 

Prob(F-statistic)= 0.000000 

=0.982R 

DW=2.27 

 های تحقیقمنبع: یافته

  

یمر و هاسمن که در های اف لاساس مقادیر آزمونشده است. بر ارائه در جدول برآورد نتایج 

آمده است دستکه به یشود. نتایجاثرات ثابت انتخاب میشده است مدل  ( ارائه3و )( 2های )جدول

وری نیروی کار اثر ثابت الگوی اول لگاریتم هزینه مذهبی خانوار و لگاریتم بهره دهد که درنشان می

مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارند به این معنی که با افزایش هرکدام از این متغیرها تولید ناخالص 

د ناخالص داخلی دارد. بد لگاریتم سرمایه انسانی لگاریتم صادرات اثر مثبت بر تولییاداخلی افزایش می

شود. همچنان لگاریتم تورم اثر منفی ها رشد اقتصادی بیشتر میکه با افزایش هریک از اینایگونهبه

 بر رشد اقتصادی دارند. برای الگوی دوم بایستی اثر شاخص ترکیبی سرمایه مذهبی را بر روی رشد

اقتصادی برآورد شود که شاخص ترکیبی سرمایه مذهبی متشکل از چهار شاخص )انفاق، مساجد 

 . استالحسنه و هزینه مذهبی خانوار( ها، قرضوحسینه

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            15 / 22

https://mieaoi.ir/article-1-921-fa.html


 محمد فالح، محمدیوسف خاشعيفرد، جانمحمد غفاري .../ اثر سرمایه دیني بر رشد اقتصادي                          278

 برآورد الگو با استفاده از شاخص ترکیبي سرمایه مذهبي .5جدول 

 (GDPمتغیر وابسته: رشد اقتصادي )

 متغیرهاي توضیحي
 هاي پانل )اثرات ثابت(دادهآزمون 

 میزان احتمال tآماره  ضرایب

 -۶.4۵94۷0 1.390142 0.1۶8 (cعرض از مبدأ )

 لگاریتم شاخص ترکیبی

(LQMEM) 

0.11۵9۵4 1.8۷313۶ 0.0۶44 

 وری نیروی کارلگاریتم بهره

(LLP) 

0.0۶1۷92 1.123381 0.2۶44 

 0.0۷۷1389 2.13۵۵0۶ 2.13۵۵0۶ (LGلگاریتم مخارج دولت)

 0.1۶۷۷0۵ 1.499281 1.499281 (LHCلگاریتم سرمایه انسانی )

 0.04203۵ 3.1033۷۵ 0.002۶ (LEXلگاریتم صادرات)

 0.1388۶9- 2.399321 0.018۶ (LINFلگاریتم تورم )
F-statistic=211.6118 

Prob(F-statistic)= 0.000000 

= 2.132R 

DW=2.138067 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

وری نیروی کار اثر مثبت هالگوی دوم، لگاریتم شاخص ترکیبی سرمایه مذهبی و لگاریتم بهردر 

یشتر بر تولید ناخالص داخلی دارند به این معنی که با افزایش هرکدام از این متغیرها رشد اقتصادی ب

که با افزایش ایگونهبر رشد اقتصادی دارند بهو سرمایه انسانی اثر مثبت  شود. لگاریتم مخارج دولتمی

شود اما لگاریتم تورم اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی هریک این متغیرها رشد اقتصادی بیشترمی می

 دارد.

 

 گیري . نتیجه5

نقش دین در توسعه و پیشرفت جامعه امری انکارناپذیر است. چنانچه دین و مذهب از جایگاه صحیح 

عنوان یک سرمایه عمل کرده و جامعه را به سمت )دین و مذهب الهی نه خرافی( برخوردار باشد، به

 ( 139۶)سپهوند و همکاران  کندتعالی مادی و معنوی هدایت میپیشرفت و 

های ایران بین ضر بررسی نقش سرمایه مذهبی بر رشد اقتصادی استانهدف از پژوهش حا

که سرمایه مذهبی نسبت به سرمایه  کارگیری مدل پانل دیتا است. از آنجابا به 1391-1394های سال
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 یچـه هـک انیـمدر ز یـحت دفر ،مذهبی سرمایه رایزند؛ تری و انسانی برای جامعه مطلوباجتماع

زدن  ررـض یرـمسرا در  دوـخدر  هـنهفت نسانیا سرمایهاز  ،نیست رشفتار هوـنح رـب یـنوبیر رتاـنظ

 که تیرنظا د؛گیرمی تنشأ نیدرو رتنظا یکاز  ،نیکو رفتار ینا ؛کندنمی  دهتفاـسا انرـیگد هـب

 ایجامعهو  ستا دخو ناظر د،خو دفر نچو ؛ستا دفر با ارههمو رتنظا  نـیدارد. ا دشوـخ رـب هرکس

رو از این .دیخواهند رس شکوفاییو  غبلوحتماً  به فرهنگی دیقتصاا ظلحااز  تیاـخصوص نـیا با

تواند امری بسیار بررسی نقش سرمایه مذهبی به دلیل اهمیت آن در اقتصاد و فرهنگ جامعه می

رو در این تحقیق دو مدل برآورد شد ها در سطوح خرد و کالن باشد. از اینریزیضروری برای برنامه

که در مدل اول سرمایه مذهبی از شاخص هزینه مذهبی خانوار و در مدل دوم از شاخص ترکیبی 

آید. نتایج دست میالحسنه و هزینه مذهبی خانوار( بهسرمایه مذهبی )انفاق، مساجد و حسینیه، قرض

های کشور ایران در طی های ترکیبی سرمایه مذهبی در استاندهد که  شاخصتحقیق نشان می

شده درنتیجه اثر هردو متغیر  دار بوده است. ضرایب برآوردمعنا مثبت و 1391 -1394های لسا

و بر رشد  بوده  0.11۵9۵4و  0.02۵۵2۵( به ترتیب SR & QMEM)شاخص سرمایه مذهبی 

و  بوده است معنادارصدم  ۵آماری در سطح کمتر از  و ازنظر، مثبت مطالعه موردهای اقتصادی استان

های دهد که افزایش شاخصنشان می آمدهدستبهاست.  نتایج  درصد معنادار 99و  98با اطمینان 

مفهوم به این معنی است که  های ایران شده و اینادی استانسرمایه مذهبی باعث افزایش رشد اقتص

ایب برآورد دار است. ضریمعنهای مربوطه مثبت و اثر هزینه مذهبی خانوار بر رشد اقتصادی استان

دار یمعندرصد  99و  98اطمینان  با سطحدار یمعنالگو تأثیر مثبت و  ر در دوی نیروی کاوربهره

های ترکیبی سرمایه مذهبی چهار متغیر جانشین انتخاب شده است که و همچنان برای شاخص است

که با این چهار  مچنان انفاقشامل هزینه مذهبی خانوار، قرض الحسنه و تعداد مساجد و حسینیه و ه

های ترکیبی سرمایه مذهبی انتخاب شده است که عنوان نماینده شاخصب شده بهترکی شاخص

داری است. معنا ها و سایر متغیرهای اقتصادی در مدل تخمین زده شده مثبت وترکیب این شاخص

 0.04203۵، 0.188۷1همچنان مخارج دولت، صادرات و سرمایه انسانی به ترتیب با ضرایب برآوردی 

( با ضریب Linfدار بوده؛ ولی  تورم )یمعندرصد   99و   98 هرکدام با سطح اطمینان 0.100۵18و 

دار است. یعنی یمعن درصد 100آماری صفر درصد و با اطمینان  لحاظ ازتأثیر منفی و  -0.123۶31

های ترکیبی سرمایه مذهبی بر رشد رو شاخصزاینایابد. با افزایش تورم سرمایه مذهبی کاهش می

های دار است هرچند در این مقاله از شاخصمعنیهای ایران مثبت و تولید ناخالص داخلی در استان
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شود پیشنهاد میثیر نقش سرمایه مذهبی بر رشد اقتصادی استفاده شده است ولی جانشین برای تأ

ماری نوین  برای برآورد دقیق شاخص های آا و روشهاهی  و پژوهشی از تکنیکدر محافل دانشگ

توجه به نقش مثبت سرمایه مذهبی بر ای ایران استفاده شود. همچنین باسرمایه مذهبی در استان ه

های ریزیل دینی توجه بیشتری داشته و در برنامهها به مسائشود، مدیران رسانهمی رشد پیشنهاد

گذاران مایه مذهبی را مد نظر بگیرند. همچنان سیاستخود گسترش فرهنگ دینی جهت ارتقای سر

مایه مذهبی را در جامعه از  توانند سرمی فرهنگی و آموزشی ای،رسانه ابزارهای از اقتصاد با استفاده

 رشد اقتصادی را در جامعه افزایش دهند. دیگر،  های هزینه مذهبی، انفاق و صدقات و ...کانال طریق

تر در زمینه بازسازی و توسعه امکانات و گذاری و تالش بیشدولت با سرمایهگذاران اینکه سیاست

توانند سبب افزایش سرمایه مذهبی شود، در نتیجه افزایش سرمایه حضور مردم در بقاع متبرکه می

های سرمایه مذهبی بر رشد اقتصادی تأثیر شاخص یابد.مذهبی، رشد اقتصادی در جامعه افزایش می

 شود:چند توصیه سیاستی بیان میگذارد لذا می

سیاستگذاران اقتصادی در حوزه توسعه مساجد و حسینیه و کیفیت ارائه خدمات مذهبی  .1

 در مساجد وحسینیه اقدام نمایند.

 ای، آموزشی و فرهنگی استفاده کرده تا خانوارهای ایرانی هزینهباید از ابزارهای رسانه .2

 ش دهد تا رشد اقتصادی بیشتر تر گردد.ها افزایمخارج مذهبی را در بودجه خانوار

با توسعه و تعمیم و درك درست از ابعاد  مثبت و منفی تأثیر سرمایه گذاری سرمایه  .3

های مربوط جهت سرعت بخشیدن برداری از پتانسیلی، این امکان را دارد که تا بهرهمذهب

 و آسان نمودن رشد وتوسعه اقتصادی فراهم گردد.

نماید، تا جامعه پویا ایجاد ساختارهای مادی و معنوی جامعه را فراهم میسرمایه مذهبی  .4

ل  باعث رشد کل شود لذا سرمایه مذهبی باعث ایجاد نهادهای فرهنگی و اقتصادی و در ک

این اساس اگر بخواهیم به توسعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دست شود، بر جامعه می

سعه و گسترش دادن سرمایه مذهبی در مناطق مختلف پیدا کنیم، یک پیشنهاد مناسب،  تو

 کشور است.
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