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چکیده
یکی از آموزههای اسالمی پرهیز از ربا است و بر پایه این آموزهها دریافت کننده و پرداخت کننده آن دچار مجازات زندگی پس
از مرگ میشود .انسانهای با ایمان بر پایه و به تناسب ایمان خود آموزههای دینی از جمله آموزهها در زمینه استفاده از پول
در سرمایهگذاری را رعایت میکنند .در مقاله حاضر تالش شده است در یک بررسی تجربی ،اندازه ایمان افراد در چارچوب یک
سنجه براورد شود و تاثیر آن بر عرضه وجوه پس انداز در چارچوب یک تابع رگرسیونی با روش اقتصاد سنجی برآورد شود.
جامعه آماری بررسی ،شهروندان دارای شغل آزاد (کاسب ها و بازرگانان) فعال در منطقه مرکزی شهر زاهدان و دارای مشاغل
غیر دولتی هستند .نمونه مورد بررسی  5۲۰عضو از این جامعه و انتخاب اعضا به صورت خوشه ای تصادفی بوده است .در این
بررسی ،ایمان دینی رابطه معنادار و مستقیم با عرضه قرضالحسنه داشته است .در برابر آن ،باور دینی اثر منفی بر سرمایهگذاری
با ربا و سود ثابت داشته است.
واژگان کلیدی :قرضالحسنه ،سرمایهگذاری ،ربا ،ایمان دینی ،هزینه در راه خدا

 .۹استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 .۲استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور
 .۳کارشناس ارشد اقتصاد اسالمی دانشگاه پیام نور
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 .2مقدمه
ایمان دینی ،عامل جهت دهنده و هدایتگر انسان است و با وجود آن رفتارهای انسان تحت تاثیر قرار میگیرد .بر پایه آموزههای
اسالمی زندگی پایدار ،زندگی پس از مرگ است و ای ن جهان کشتزار آخرت و محل آمادگی برای زندگی جاویدان است .در
همین راستا در دین اسالم سفارش به پرداخت قرض الحسنه و دوری از ربا شده است و جایگاه رباخواران را دوزخ و پاداش
پرداخت کنندگان قرض به خدا ،دارایی زندگی پس از مرگ دانسته شده است .باورمندان به خدا و جهان پس از مرگ کردار
خود را با اینگونه آموزهها هماهنگ میکنند تا در جهان پس از مرگ زندگی خوبی داشته باشند.
یکی از تصمیمهای مهمی که در زندگی هر فردی نقش دارد ،سرمایهگذاری است .هر کسی با توجه به اولویتها ،مطلوبیتها
و باید و نبایدهای خود ،سرمایهگذاری ویژهای دارد .کسانی که باور دینی بیشتری دارند ،در کردار سرمایهگذاری نیز به این مهم
توجه می کنند .یک عامل مهم جهت دهنده اصلی و ایجاد کننده تمایز رفتار مسلمان و افراد بی ایمان به خدا و زندگی پس از
مرگ" ،باور دینی" یا همان ایمان مسلمانان است ،که بر رفتارهای فرد و به تبع آن جامعه اثر میگذارد و رفتارهای ویژهای را
در زمینههای اقتصادی مانند به کارگیری سرمایه پولی ـ که موضوع اصلی پژوهش حاضر است ـ ایجاد میکند .وجود تفاوت و
اختالف در دیدگاه ها ضرورت این پژوهش را آشکار می سازد .این نوشتار در پی بررسی اثر ایمان دینی بر به کارگیر سرمایه
پولی برای سرمایه گذاری کاسبان و بازرگانان شهر زاهدان است .افزون بر این عوامل اثر گذار مهم دیگر مانند دارایی ،سن،
درآمد و مانند اینها نیز در بررسی وارد می شود .بر این پایه ،هدف اصلی این بررسی ،یافتن پاسخ به این پرسش است که آیا
ایمان دینی در شکل و نوع سرمایه گذاری پولی افراد اثر دارد؟ به سخن دیگر آیا ایمان دینی موجب میشود سرمایهگذاری
پولی افراد همراستای آموزههای دینی بشود؟
 .2پیشینه پژوهش
اقتصاددانان مسلمان در زمینه عوامل مؤثر بر رفتارهای اقتصادی و نیز بررسیهای قرضالحسنه ،پژوهشهای مختلفی انجام
داده اند .با توجه به مباحث اشاره شده پیشینه این پژوهش در دو بخش ارایه میشود :یک بخش نوشتهها درباره قرضالحسنه
و دیگری نوشتهها درباره سرمایه دینی که نخست نگاه کوتاهی میکنیم به قرضالحسنه که شناخته شدهتر است و سپس با
اندکی توضیح نگاهی به پیشینه بررسیهای سرمایه دینی داریم.
در زمینه قرضالحسنه و رفتار مربوط به آن مطالعاتی انجام شده است .میتوان مطالعات مربوط به قرضالحسنه را در ۴
گونه ،دستهبندی کرد:
۹ـ نوشتههای فقهی ـ روایی پیرامون ماهیت و ابعاد قرضالحسنه که گستردگی زیادی دارد و میتوان از نمونه آنها به
نوشتههای ابراهیمی ،۹۳7۹ ،حبیبیان ،۹۳۸۳ ،منان ۹۱7۰ 4 ۹و مانند اینها اشاره کرد در دامنه خود جای میگیرند.
۲ـ نوشتهها درباره ابعاد مختلف حسابها و عملکرد مؤسسات پرداختکننده قرضالحسنه که بیشتر به بررسی تجربی در
دامنه علمی مسأله پرداختهاند ،نظیر سهیلی و همکاران  ،۹۳۸۱اسالمی  ،۹۳۸5صدر ،۹۳۸۴ ،طیبی  ،۹۳۸۳حسنزاده و
کاظمی ،۹۳۸۳ ،اسالمی ۹۳75 ،و مانند اینها.
۳ـ بررسیهای پیرامون رفتار افراد تقاضاکننده قرضالحسنه که بیشتر جنبه نظری داشتهاند و میتوان از جمله به نوشتههای
توتونچیان ،۹۱77 ،بن جیاللی ،۹۱۱5 ،۲اثنی عشری و بابایی ۹۳۸۸ ،و مانند اینها اشاره کرد.
 ۴ـ بررسی علمی تجربی پیرامون عوامل اثرگذار بر رفتار افراد و جامعه در کردار پرداخت قرضالحسنه (پرداخت) که بسیار
محدود است و از جمله مقالههای عزتی ( ،)۹۳۸7عزتی ( )۹۳۸۸و عزتی ( )۹۳۱۴در سطح خرد و مقاله حاضر میباشد.
الف .اشاره نظری
۹. M. A. Mannan
۲. B. Bendjilali
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چنانچه یک انسان به وجود جهان پس از مرگ باور داشته باشد و بپذیرد که پس از مرگ نیز زندگی دیگری خواهد داشت
و نیازهای آسایشی آن زندگی را باید در این جهان فراهم کند ،در زندگی این جهان بخشی از دارایی خود را صرف کردارهایی
خواهد کرد که در جهان پس از مرگ ابزار آسایش او را فراهم کنند .از کردارهایی که میتواند بخشی از این ابزار آسایش زندگی
پس از مرگ را فراهم کند 4پرداخت قرضالحسنه به نیازمندان است .اما باید توجه داشت که درجه ایمان افراد به وجود حیات
پس از مرگ ،خدا و واقعیتهای دینی بر ابر نیست .پس افراد به تناسب درجه ایمان به زندگی پس از مرگ برای زندگی پس
از مرگ ارزش قایل خواهند شد و به تناسب این ایمان 4کردار خیر ،از جمله پرداخت قرضالحسنه انجام خواهند داد.
با فرض وجود ایمان دینی از عوامل دیگری که در اندازه هزینههای افراد برای کارهای گوناگون مانند پرداخت قرضالحسنه
اثر دارد ،در آمد و دارایی آنها است .چنانچه افراد درآمد و دارایی کافی نداشته باشند امکان پرداخت قرضالحسنه نخواهند
داشت .در نتیجه با افزایش درآمد و یا دارایی انتظار می رود با ثبات دیگر شرایط و وجود ایمان ،پرداخت قرضالحسنه افزایش
بیابد .افزون بر این ویژگیهای دیگر فردی نیز میتواند از راههای گوناگونی بر کردارهای پرداخت قرضالحسنه اثر داشته باشد،
به ویژه اینکه قرضالحسنه خود نیز از کردارهای مالی است و ویژگیها و تواناییهای مالی در این زمینه بر این کردار اثر مهمی
دارند (عزتی.)۹۳۱۴ ،
در این زمینه گفتنی است که کردارهای خیر مانند پرداخت قرضالحسنه ،افزون بر دستیابی به زندگی بهتر در جهان پس
از مرگ ،میتواند تحت تاثیر علتها ،عاملها و هدف های دیگری مانند احساس رضایت معنوی از کار خیر ،ارضای حس نوع
دوستی ،بهبود وضعیت جامعه ،آرامش درونی و بهبود جایگاه اجتماعی فرد نیز باشد .بشود (همان .)۹۰۲ ،با این وجود نظر به
اینکه مردم ایران مسلمان هستند و عوامل دینی و اقتصادی در این هزینه کردن مهمتر هستند ،در اینجا بر آنها تاکید شده
است.
ب .پیشینه عوامل اثر گذار بر هزینه سرمایه گذاری
در واقع هر نظریه سرمایه گذاری تالش می کند تا پاسخ روشنی به این دو پرسش بدهد:
 -۹مقدار مطلوب موجودی سرمایه چگونه تعیین می شود ،عوامل موثر بر آن کدامند و مقدار آن چقدر است؟
 -۲بنگاه ،چه سرعت تعدیلی را در رسیدن به موجودی مطلوب سرمایه اتخاذ می کند و چه عواملی این سرعت تعدیل را
تعیین می کنند؟
شاکر ( ،) ۹۱۱۳به مطالعه ای با هدف تعیین رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی مردم ساکن پاکستان پرداخت.
نتیجه مطالعه وی نشان داد که میان سرمایه گذاری بخش خصوصی در پاکستان و تولید ناخالص داخلی ،اعتبارات بانکها و
سرمایه گذاری دولتی رابطه مثبتی وجود دارد.
هاجیمچل و دانشور ( ،) ۹۱۱5نیز بر همین اساس به نتایج مشابهی در کشورهای صحرای آفریقا رسیدند .همچنین نشان
دادند که اثرات عدم اطمینان اقتصادی که از طریق انحراف معیار نرخ تورم و تغییر درصدی در نرخ ارز موثر واقعی اندازه گیری
می شود ،منفی است.
در ایران نیز مطالعات معدودی در زمینه عوامل موثر بر هزینه سرمایه گذاری انجام گرفته است ،برای نمونه:
پایتختی اسکویی ( ،) ۹۳۱۹در مقاله خود با هدف بررسی عوامل اثر گذار بر هزینه سرمایه گذاری در ایران به این نتایج
رسید :در این مطالعه با توجه به مبانی نظری و با استفاده از مطالعات تجربی انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه و منابع
کتابخانه ای ،سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران متاثر از متغیر های سرمایه گذاری بخش دولتی ،تولید ناخالص داخلی
و نرخ واقعی ارز می باشد .مطالعات تجربی بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلی ،نرخ تورم ،سرمایه گذاری بخش دولتی و
مانده اعتبارات اعطایی واقعی به بخش خصوصی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر دارد .همچنین نرخ واقعی ارز آثار
متفاوتی بر سرمایه گذاری این بخش دارد که این آثار متفاوت وابسته به شرایط اقتصادی کشور است.
پ .پیشینه اثر ایمان بر انتخاب نوع سرمایه گذاری
از جمله مطالعات تجربى انجام شده در این زمینه توسط یاناکن ( )۹۱۱۰انجام شده است .او تالش کرده با استفاده از
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داده هاى منتشر شده توسط منابع مختلف که بر اساس مطالعات میدانى به دست آمدهاند ،اثر سرمایه انسانى مذهبى ،زمان و
دارایى را بر روى فعالیتهاى مذهبى آزمون کند .او در این مقاله تالش مىکند ،الگوهاى مشاهده شده از تغییر فرقهاى مذهب،
ازدواج بین مذهبى ،سن تغییر مذهب ،ارتباط بین حضور و پرداخت کمک مالى به کلیسا ،اثر آموزش (تربیت) و ازدواج داخل
مذهبى ،بر روى مشارکت در فعالیتهاى مذهبى را تبیین کند .نتایج حاصله در این تحقیق چنین نشان مىدهند که مدلهاى
سرمایه انسانى با شرایط یاد شده از پشتیبانى تجربى خوبى برخوردارند.
همچنین بر اساس مطالعه ای که توسط عزتی و باغچقی ( )۹۳۱۴صورت گرفت ،مجموع مطالعات در زمینه رابطه اقتصاد
و دین به چهار دسته اصلی تقسیم شده است:
۹ـ تشریح و تبیین رفتارهاى دینى به ویژه گروه ها و مؤسسات مذهبى بر اساس و مبتنى بر مبانى اقتصادى با روش علمى
مانند آنچه آدام اسمیت بیان مىکند؛
۹
از جمله مطالعات در این زمینه کتاب اکالند و دیگران با عنوان« :کلیساى کاتولیک در قرون وسطى به عنوان بنگاه»،
اندرسون( ،۲)۹۱۸۸فینک و استارك( ، ۳)۹۱۸۸یاناکن( ۴)۹۱۱7و مانند اینهاست.
۲ـ نقد اقتصاد سنتى بر اساس مبانى دینى؛ مانند نوشتههاى سید قطب ( ،)۹۱33صدیقى ( ،)۹۱7۲بیسنر( 5)۹۱۸۱و مانند
آن که بیشتر نزد مسلمانان بوده است.
۳ـ بررسى و تبیین نظامهاى اقتصادى یا ابعادى از آن بر اساس دین؛ مانند نوشتههاى صدر ( ،)۹۱3۹جامو ( ،3)۹۱۱۲چاپرا7
و مانند آن.
 -۴تبیین رفتارهاى اقتصادى بر اساس و تحت تأثیر دین ،که طیف گستردهاى از تحقیقات و نوشتههاى سه دهه اخیر را
در زمینه دین و اقتصاد به خود اختصاص داده است؛ از جمله مطالعات انجام شده توسط کهف ( ،)۹۱7۲فهیم خان(، ۸)۹۱۱۹
متوالى( ، ۱)۹۱۱۹آزى و ارنبرگ (.)۹۱73
ت .پیشینه اثر ایمان بر انتخاب افراد در مطالعات و نوشته های اسالمی
محققان و اقتصاددانان مسلمان در ایران نیز کوششهایی در قالب مباحث مربوط به اثر ایمان بر انتخاب مسلمان انجام
دادهاند؛ عزتی (۹۳۸۹و ،)۹۳۸۲در بررسی نظری و تجربی (با استفاده از پرسشنامه) ضمن تبیین اثر ایمان بر هزینههای مصرفی
خانوار ،تابع هزینههای مذهبی خانوار را تخمین زده است.

۹. Akelund
۲. Anderson
۳. Finke & Stark
۴. Iannaccone
5. Beisner
3. Jomo
7. Chapra
۸. Fahim khan
۱. Metwaly
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ث .پیشینه سنجش ایمان ۹ـ در زمینه سنجش دینی نزد مسلمانان بررسیهای چندانی به چشم نمیخورد .با این وجود
برخی کوشش کردهاند برای سنجش دین نزد مسلمانان مقیاسهایی بسازند .با وجود این مقیاسها ،مباحث نظری چندانی نیز
در این زمینه وجود ندارد .در ادامه نگاهی به برخی از این مقیاسها میکنیم.
از نمونه تالشهای ارایه شده در زمینه سنجش دینی میان مسلمانان ،تحقیق ویلد ۲و جوزف )۹۱۱7( ۳درباره رابطه دینداری
و شخصیت مسلمانان در انگلستان بوده است.
در ایران نیز پژوهشهایی برای سنجش دینی انجام شده است .احمدی علون آبادی ( )۹۳5۲پرسشنامهای با مبنای
فرافکنی حاوی  ۲5پرسش کامل کردنی برای سنجش نگرش دینی بر مبنای دین اسالم طراحی کرد .گلریز ( )۹۳5۳نیز
پرسشنامهای حاوی  ۲5پرسش با تفکیک دین درونی و بیرونی (طبق نظریه آلپورت) برای سنجش نگرش دینی با مبنای
اسالمی ساخت که پس از او در پژوهشهای دیگری از جمله توسط طهماسبیپور و کمانگیری ( )۹۳75و اسالمی ()۹۳73
مورد استفاده قرار گرفته است .جانبزرگی ( ) ۹۳7۸در بررسی اثر بخشی رواندرمانگری با و بدون جهتگیری دینی مقیاسی
برای سنجش دین درون سویی و دین برون سویی تهیه کرد  .رحیمی نژاد در بررسی هویت و اضطراب ( )۹۳7۱تالش کرده
است مقیاسی برای سنجش هویت دینی افراد بسازد .میر نسب ( )۹۳7۱نیز در بررسی رابطه توکل به خدا با اضطراب و
افسردگی ،تالش کرده است مقیاسی برای سنجش توکل به خدا با استفاده از پرسشنامهای خاص تهیه کند .خدایاری فرد و
همکاران ( )۹۳7۱پژوهشی با هدف تهیه مقیاس نگرش دینی دانشجویان بر اساس مبانی اسالمی انجام دادند .پژوهش جامعتری
نیز توسط خدایاری فرد و رحیمی نژاد ( )۹۳۸۸برای آمادهسازی مقیاس دینداری و ارزیابی سطوح دینداری اقشار مختلف
جامعه ایران انجام است که منجر به ساخت دو مقیاس اندازهگیری دینداری بلند و کوتاه شده است.
چنانچه اشاره شد عزتی ( ۹۳۸۹و  )۹۳۸۴با ارایه سنجه ای برای ایمان ،رابطه این عامل و عوامل دیگر را با مقدار مخارج
دینی اندازهگیری کرده است .همچنین عزتی ( )۹۳۸5رابطه ایمان با تخصیص پول به قرض الحسنه یا کردارهای سودآور را
بررسی کرده است .موسایی ( ) ۹۳۸7نیز در بررسی تجربی در چند شهر کشور رابطه بین اسراف و اعتقاد به اسراف را بررسی
کرده و رابطه آن را منفی یافته است است .لشکری و مهرپارسا ( )۹۳۱۳در یک بررسی تجربی میان شهروندان سبزوار رابطه
ایمان با هزینههای دینی را بررسی کردهاند و اثر ایمان بر این هزینهها را مثبت یافتهاند .با این وجود کار تجربی دیگری که در
دسترس باشد در زمینه اثر ایمان در ایران و کشورهای اسالمی انجام نشده است.
 . ۹در اینجا خوب است اشاره کوتاهی نیز به پیشینه سنجش دینی داشته باشیم :در زمینه سنجش دینی بررسیهای زیادی انجام شده و مقیاسهای قابل توجهی
ساخته شده است .از جمله مقیاس نگرش مثبت به مسیحیت (فرانسیس۹۱۱۳ 4۹۱۱۹ 4۹۱۸۳ 4؛ فرانسیس و پیرسون ۹۱۸5؛ فرانسیس و استابز ۹۱۸7؛ فرانسیس4
 ۹۱۱۹و ۹۱۱۳؛ فرانسیس و بنت ۹۱۱۲؛ لویس و جوزف ۹۱۱۴؛ لویس و مالتبی  ۹۱۱5و ۹۱۱7؛ مالتبی 4تالی 4کوپر ولسالی۹۱۱5 4؛ مالتبی۹۱۱7 4؛ ویلد و جوزف4
۹۱۱7؛ فرانسیس و دیگران۹۱۱5 4؛ آدامسون و دیگران ۹۱۱۸ 4و  4)۲۰۰۰مقیاس نگرش مذهبی مسیحیان و غیر مسیحیان (شفرد به نقل از خدایاری فرد4)۹۳7۸ 4
مقیاس گرایش مذهبی درون سویی و برون سویی (آلپورت۹۱۱3 4؛ آلپورت و راس۹۱37 4؛ لویس مالتبی۹۱33 4؛ مالبتی 4تالی 4کوپر ولسالی۹۱۱5 4؛ پایدمونت4
۹۱۱3؛ مالتبی و لویس۹۱۱3 4؛ مالتبی و دیگران۹۱۱5 4؛ کوزك۹۱۱۱ 4؛ تیلور و مک دونالد ۹۱۱۱؛ مالتبی ۹۱۱۱ 4و ۲۰۰۰؛ گورساچ و ونیبل۹۱۸۳ 4؛ فالکنر و
دیونگ 4۹۱33 4به نقل از خدایاری فرد۹۳7۸ 4؛ استارك و گالك 4)۹۱3۸ 4مقیاس گرایش شخصی و عمومی به مذهب (براون۹۱۸۱ 4؛ مالتبی 4تالی 4کوپر ولسالی4
 4)۹۱۱5مقیاس رفتار مذهبی مسیحیت (فرانسیس و ویلکو 4مالتبی۹۱۱5 4؛ اسمیت۹۱۱3 4؛ ویلد و جوزف۹۱۱7 4؛ آدامسون شولین 4لوید و لویس ۹۱۱۸ 4و 4)۲۰۰۰
مقیاس اعتقادات و دغدغههای مذهبی (هاچ و دیگران۹۱۱۸ 4؛ مالتبی و دی 4)۲۰۰۹ 4مقیاس تقید مذهبی (الرسون و دیگران۹۱۸3 4؛ لوین و شیلر۹۱7۸ 4؛ آی
بولینگ و پترسون.)۲۰۰۰ 4
عالوه بر موارد یاد شده در بررسیهای مربوط به ابعاد نگرش مذهبی 4مقیاسهای دیگری نیز ساخته شده است .از جمله میتوان به مقیاسهای شاخص بودن
مذهبی (پترسون و روی  4)۹۱۸5ارتباطهای الهی (چامبلر۹۱۱3 4؛ الیسون 4)۹۱۱۹ 4احساس نزدیکی با خدا هنگام عبادت (پولوما و پندلتون  )۹۱۸۱سنت گرایی
مذهبی( 4کوستا و دیگران 4)۹۱۸3 4بلوغ ایمان (چن 4)۹۱۱3 4بلوغ مذهبی( 4لیک و فیش 4)۹۱۱۱ 4شاخص معنویت (ساروگلو  4)۲۰۰۹معنویت دوعاملی (پاندمنت4
۹۱۱۱؛ مک دونالد  4)۲۰۰۰عرفان (هود ۹۱75؛ هود 4موریس و واتسون۹۱۱۳ 4؛ بیرد 4لیر وشونکا 4)۲۰۰۰ 4اصول گرایی مذهبی (استری فلر و مک نالی4)۹۱۱۸ 4
دینداری (مک دونالد 4)۲۰۰۰ 4مذهبی بودن (ساروگلو 4)۲۰۰۹ 4گسترش (بسط) ایمان (لیک 4لوکز و بولین )۹۱۱۱ 4و مانند اینها اشاره کرد.
۲. Alex Wilde
۳. S.Jouseph
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 .3معرفی متغیرهای مدل و تحلیل نظری آنها
در این بخش سعی میشود متغیرهایی که در این پژوهش وارد مدل میکنیم معرفی شوند این متغیرها مبلغ قرضالحسنه
پرداخت شده فرد در یک سال ( ،)۹۳۱۴درآمد ساالنه خانوار ،درآمد حاصل از سرمایهگذاری خانوار ،سود دریافتی از سرمایههای
مالی ،سن سرپرست خانوار ،دارایی (ملکی) ،داشتن پسانداز ،تعداد اعضای خانوار ،تحصیالت سرپرست خانوار و سرمایه دینی
است که هر یک توضیح کوتاهی داده میشوند.
 .3-2پرداخت قرضالحسنه
مبلغ قرضالحسنه پرداخت شده فرد در یک سال ( )۹۳۱۴در چارچوب پرسشنامه از افراد پرسش شده است و دادههای آن
در دو بخش قرضالحسنه پرداختی به افراد دیگر و نیز موجودی حسابهای قرضالحسنه پرسش شده و جمع آنها قرضالحسنه
پرداختی دانسته شده است .هر چند حساب قرضالحسنه میتواند متفاوت از پرداخت قرضالحسنه به افراد باشد ،ولی این هم
قرض الحسنه است و افراد با صرف نظر کردن از سود این پول در جای دیگر و حسابهای دیگر آن را در حساب قرضالحسنه
نگهداری میکنند .این دادهها واقعیت رخ داده رفتار افراد است.
 .3-2درآمد
یکی از عوامل مؤثر و مهم اثر گذار بر انجام کردار هزینهدار ،مانند انفاقها که نمونه آن قرضالحسنه است ،درآمد میباشد .برابر
نظریه ،افرادی که درآمد بیشتری دارند سفارش ش ده به کمک بیشتر به دیگران هستند .بر این پایه اگر رفتار مردم برابر
دستورهای دین باشد باید با افزایش درامد اندازه پرداخت قرضالحسنه آنها افزایش بیابد .از سوی دیگر پرداختهای قرض-
الحسنه از نوع استفاده شخصی نیست و سود آن برای دیگران است ،اشباع شدنی نیست و نمیتوان برای آن محدودیت سقف
دید .بر این پایه ،میتوان این ادعا را از نگاه نظری مطرح کرد که اندازه پرداختهای قرضالحسنه نسبت به افزایش درآمد
می تواند حتی فزاینده نیز باشد .برای این متغیر از افراد درآمد اصلی آنها در یک سال پرسش شده است که پایه این متغیر
دانسته شده است.
 .3-3سود سرمایههای مالی
در این پژوهش برای بررسی اثر کردار مالی بر پرداختهای قرضالحسنه ،سودهای دریافتی فرد از همه کردارهای مالی مانند
سپردهها ،اوراق بهادار ،پرداخت وام به دیگران و مانند اینها در سال  ۹۳۱۴پرسش شده است و با هم جمع شده است .مجموع
اینها به عنوان سود حاصل از کردارهای مالی یک متغیر شده و وارد مدل شده است .این سودها دو اثر میتواند بر قرضالحسنه
داشته باشد .یکی اینکه با افزایش آن درآمد افزایش مییابد و تواند پرداخت قرضالحسنه افزایش مییابد و دیگری اینکه وجود
و برخورداری از این سود افراد را تحریک میکند پول بیشتری در این کارها سرمایهگذاری کنند و میتواند جایگزین پرداخت
قرضالحسنه که یک کار مالی دیگر است باشد و آن را کاهش دهد.
 .3-4درآمد سرمایهگذاری خانوار
در این پژوهش برای بررسی اثر کردار مالی دیگر در چارچوب سرمایهگذاری اقتصادی بر پرداختهای قرضالحسنه ،سودهای
حاصل از سرمایهگذاری مستقیم و مشارکتی فرد در سال  ۹۳۱۴پرسش شده است و جمع آن در جایگاه یک متغیر وارد مدل
شده است .این سودها نیز میتواند دو اثر بر قرضالحسنه داشته باشد .یکی اینکه با افزایش آن درآمد افزایش مییابد و توان
پرداخت قرضالحسنه افزایش مییابد و دیگری اینکه وجود و برخورداری از این سودها افراد را تحریک میکند پول بیشتری
در این کارها سرمایهگذاری کنند و میتواند جایگزین پرداخت قرضالحسنه که یک کار مالی دیگر است باشد و آن را کاهش
دهد.
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 .3-1دارایی (ملکی)
یکی از عاملهای اصلی توان مالی افراد دارایی آنها است .از آنجا که داراییهای ملکی غیر از داراییهای مالی افراد میتواند توان
اقتصادی فرد را نشان دهد و این توان عاملی برای افزایش پرداختها (هزینهها) در زمینههای گوناگون است ،در اینجا کوشش
شده است اندازه واحد مس کونی در چارچوب متراژ واحد مسکونی خانواده به عنوان متغیر نماینده دارایی ملکی وارد مدل شود.
این متغیر در بسیاری از بررسیها در جایگاه نماینده دارایی وارد مدل میشود.
 .3-6داشتن پسانداز
داشتن پسانداز ،به معنای داشتن پولی است که شخص به طور موقت آن را نیاز ندارد و آن را برای آینده نگهداری میکند یا
اینکه آن را در حساب بانکی گذاشته است و از سود آن بهره میبرد و این میتواند خود یک ظرفیت برای دادن قرضالحسنه
باشد .بر این پایه کسانی که پسانداز دارند ،امکان پرداخت قرضالحسنه را نیز دارند و با فرض برخورداری از ایمان ،با افزایش
پسانداز میتواند پرداخت قرضالحسنه افزایش یابد .بر این پایه پسانداز نیز به عنوان یک عامل ایجاد توانایی پرداخت قرضالحسنه
وارد مدل شده است.
 .3-7سن
چنانچه در بحث نظری گفته شد با افزایش سن ،چون فرد به زندگی پس از مرگ نزدیکتر میشود ،موجب افزایش هزینهها و
کردارهای در راه خدا می شود .بر این پایه انتظار است با افزایش سن و ثابت بودن دیگر شرایط و برخورداری از ایمان هزینههای
در راه خدا مانند پرداخت قرضالحسنه افزایش بیابد .هر چند ممکن است افراد باسن باالتر به علتهای گوناگون نوع هزینههای
در راه خدای متفاوتی داشته باشند .سن به عنوان یک متغیر اثرگذار بر پرداخت قرضالحسنه وارد مدل شده است.
 .3-2تحصیالت
تحصیالت از نگاه آموزش میتواند نگاه افراد به موضوعها را تغییر دهد .در این زمینه افزایش آگاهیها و بهبود دانش افراد ،اگر
در راستای شناخت بهتر اثرهای پرداخت قرضالحسنه باشد ،میتواند موجب آن شود که افراد در پرداخت قرضالحسنه مشارکت
بیشتری داشته باشند.
 .3-3تعداد اعضای خانوار
افزایش تعداد اعضای خانوار موجب میشود افراد هزینههای زندگی بیشتری داشته باشند .بر این پایه با افزایش نیاز فردی و
خانوادگی ،درآمد و دارایی بیشتری از افراد در این راه هزینه می شود و بر این پایه مبلغ کمتری از دارایی برای پرداخت
قرضالحسنه در دست افراد باقی میماند و در نتیجه این کردار کمتر میشود.
 .4روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها
روشی که داده ها بر اساس آن گرد آوری شد ،با توجه به سنجش متغیرها بوده است ،بدین صورت که؛ برای سنجش باور
دینی افراد ،با توجه به در دسترس نبودن سنجه و غیر کمی بودن این مقیاس ،پرسشنامه ساخته و استاندارد سازی شد .پس
از تهیه پرسشنامه و در اختیار گذاشتن آن بین جامعه مورد نظر (افراد شاغل در بخش غیر دولتی و ساکن در منطقه مرکزی
شهر زاهدان) ،و دریافت پاسخ از  5۲۰نفر ،داده ها به صورت دقیق ،مرتب و طبقه بندی شد و پس از وارد کردن اطالعات هر
پرسشنامه در نرم افزار ،اطالعات به صورت کلی تخمین زده شد .پس از گردآوری اطالعات ،تجزیه و تحلیل داده ها صورت
گرفت .در این مرحله می بایست داده هایی را که از طریق پرسشنامه بهدست آمده به صورت دقیق مرتب و طبقهبندی کنیم.
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برای سنجش باور دینی بر اساس مقیاس تک بعدی از مقیاس لیکرت ( ،)Likert scaleاستفاده شده است .بدین صورت که؛
پرسشنامه ای حاوی پرسشهای پنج گزینه ای؛ کامال موافق ،موافق ،بینابین ،مخالف و کامال مخالف؛ با فرض ارزش برابر
پرسشها ،بر اساس نمره  ۰تا  ۴برای هر پرسش در نظر گرفته شد ،بر این اساس حاصل جمع پنج نمره گزینه ها برای پاسخهای
گوناگون مالك اندازه باور دینی افراد قرار گرفته است .داده ها را با نرم افزار  spssو  excelمرتب ،طبقه بندی و در جداول
مربوط گنجاندیم .پس از آن ،داده ها به روش آماری تخمین زده شد .برای تخمین داده ها از نرم افزار  spssو نرم افزار اقتصاد
سنجی  eviewsاستفاده شده است.
 .2روایی و اعتبار مقیاس سنجش ایمان
به منظور اعتبار سنجی داده ها ،آلفای کرونباخ اندازه گیری شد .بدین منظور؛ سنجش اعتبار در پژوهش بر پایه مقیاس
سنجش ایمان طرح ریزی و نتایج بدست آمد.
آلفای کرونباخ با دو نیمه  ۸۸درصد و  ۱۹47درصد بدست آمد و ضریب های پایایی ابزار پژوهش بیش از  7۰درصد شد،
در نتیجه ابزار از ویژگی پایایی خوبی برخوردار است.
همچنین ضریب اسپیرمن  -براون  ۸34۴و ضریب گاتمن  ۸543بدست آمد ،ضریب های اسپیرمن  -براون و گاتمن نیز از
 ۰47باالتر بوده و قابل قبول می باشد.
ویژگی های کلی نمونه نیز به قرار زیر است:
 37درصد از افراد شغل دوم داشته اند ،میانگین سنس افراد  ۳۰سال بوده است ،میانگین تعداد اعضای خانوار  5نفر بوده
است ،بیشتر افارد متاهل بوده اند ،میانگین میزان تحصیالت افراد دیپلم بوده است ،بیشتر افراد مالک مسکونی نبوده اند ،بیشتر
شرکت کنندگان اهل تشیع بوده اند ،میانگین درآمد افراد طی سال  ۲۴۰میلیون ریال بوده است ،میانگین سرمایه گذاری افراد
طی سال  ۹۲۰میلیون ریال بوده است.
 .1بررسی اولویت سرمایه گذاری و ایمان با توجه به داده ها
پس از بررسی داده ها مشخص شد ،بیشترین میزان سرمایه گذاری ،مربوط به پرداخت وام بدون سود به دیگران بوده است که
این امر به عنوان یکی از پارامترها وجود رابطه معنادار و تاثیر با ور دینی بر سرمایه گذاری پولی افراد در راستای آموزه های
دینی را تایید خواهد کرد ،پس از آن سپرده گذاری قرض الحسنه در اولویت افراد قرار گرفته است که این امر نیز عدم تمایل
افراد را به گرفتن سود در سرمایه گذاری خاطر نشان می کند .همچنین مشخص شد ،بیش از نیمی از افراد جامعه به امور
معنوی توجه داشته و توجه به آخرت سرلوحه زندگی دنیوی آنها قرار گرفته است و در مجموع یافته ها حاکی از آن است که
افراد سرمایه گذاری خود را هم ،با توجه به باور (ایمان) دینی خود پایه ریزی می کنند.
 .6الگوی تحلیلی
در این قسمت از پژوهش درصدد ان جام آزمون تجربی برای بررسی اثر متغیرهای توضیح دهنده از جمله ایمان روی متغیر
وابسته سرمایه گذاری هستیم .بنابراین چهار مدل را تصریح و هر کدام را به طور کامل تجزیه و تحلیل خواهیم کرد تا اثر
متغیرهای توضیح دهنده را روی متغیر وابسته سرمایه گذاری در دو حالت سرمایه گذاری با سود و سرمایه گذاری در راه خدا
(سپرده گذاری قرض الحسنه و پرداخت وام بدون سود) بررسی کنیم .به منظور تحلیل ،مدلی را به صورت زیر در نظر میگیریم:
) Q=f( iic, n, e, w, ici, ag, f, ni
در این مدل  Qمعرف :مقدار متغیر وابسته مدل که همان سرمایه گذاری (با سود و بدون سود یا اخروی) است می باشد و
در ادامه  RCIنامگذاری شده است .همچنین ۸عامل :پرداخت قرض الحسنه( ،)iicتعداد اعضای خانوار( ،)nتحصیالت(،)e
دارایی( ،)wدرآمد حاصل از سرمایه گذاری( ،)iciسن( ،)agدرجه ایمان( )fو خالص درآمد( )niبه عنوان متغیرهای توضیحی
در نظر گرفته شده است .با توجه به توضیحات ،مدل بدین صورت تصریح خواهد شد.
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RCI =C0 + C1 iic + C2 n + C3 e + C4 w + C5 ici + C6 ag + C7 f + C8 ni
الف .تخمین مدل اول
در مدل اول متغیر وابسته( :سرمایه گذاری برای کسب و کار شغلی ،سرمایه گذاری برای کسب سود نزد بانک و سرمایه گذاری
برای کسب سود در بورس( )) RCI 1سرمایه گذاری با سود می باشد ،این متغیر از طریق شاخصی که این بخش از سرمایه
گذاری را در نظر گرفته ساخته شده است و متغیر های  ۸گانه توضیح دهنده هم به همان ترتیبی که توضیح داده شد در هر
مدل منظور شده است.
مدل اول پس از حذف متغیرهای بی معنا بصورت زیر تغییر یافت:
RCI 1= C0 - C1 n + C2 ni + C3 ici
نتایج نشان می دهد؛ متغیر وابسته سرمایه گذاری با سود(سرمایه گذاری برای کسب و کار شغلی ،سرمایه گذاری برای
کسب سود نزد بانک و سرمایه گذاری برای کسب سود در بورس) ،با متغیر توضیحی تعداد اعضای خانوار( )nرابطه منفی و
کامال معناداری دارد زیرا هرچه تعداد اعضای خانوار بیشتر باشد و خانواده پر جمعیت تر باشد ،هزینه ها افزایش یافته و خانوار
توان مالی برای سرمایه گذاری را نخواهند داشت .همچنی ن سرمایه گذاری با خالص درآمد و درآمد حاصل از سرمایه گذاری
رابطه مثبت و معناداری دارد و هرچه درآمد بیشتر باشد ،میزان سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد ،بنابراین نشان دهنده این
مهم است که هر چه درآمد فرد باالتر باشد ،در کنار تامین هزینه ها بخشی از درآمد را پس انداز کرده و بخشی از پس انداز را
به سرمایه گذاری اختصاص می دهند در نتیجه توان مالی کافی برای سرمایه گذاری خواهد داشت.
ب .تخمین مدل دوم
در مدل دوم متغیر های وابسته را بخش دیگری از سرمایه گذاری های با سود (سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود،
پرداخت وام با سود به دیگران ( )) RCI 2در نظر می گیریم .متغیر وابسته با استفاده از شاخص بکار گرفته شده ساخته شد،
متغیرهای توضیح دهنده نیز همان متغیرهای وارد شده در مدل اول (  iicمعرف سرمایه گذاری بدون سود n ،معرف تعداد
اعضای خانوار e ،معرف تحصیالت سرپرست w ،معرف دارایی ici ،معرف درآمد حاصل از سرمایه گذاری ag ،معرف سنf ،
معرف ایمان ni ،معرف خالص درآمد) ،می باشند.
مدل دوم پس از حذف متغیرهای بی معنا بصورت زیر تغییر یافت:
RCI 2= C0 - C1 n + C2 w + C3 ni - C4 f - C5 iic
نتایج نشان می دهد؛ متغیر وابسته سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت وام با سود
به دیگران) با متغیر توضیح دهنده تعداد اعضای خانوار ( ،)nرابطه منفی و کامال معناداری دارد یعنی هرچه تعداد اعضای خانوار
بیشتر باشد و خانواده پر جمعیت تر باشد ،هزینه ها افزایش یافته و خانوار توان مالی برای سرمایه گذاری را نخواهند داشت
چرا که درآمد خانوار جهت تامین هزینه های خانوار به کار گرفته می شود ،همچنین دارایی( ،)wمتغیر توضیح دهنده دیگری
است که رابطه معنادار و مثبت آن با متغیر وابسته سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت
وام با سود به دیگران) به اثبات رسید .بنابراین دارایی بیشتر موجب خواهد شد تا افراد سرمایه گذاری با سود بیشتری داشته
باشند .بعالوه سرمایه گذاری با سود با خالص درآمد رابطه مثبت و معناداری دارد و نشان دهنده این است که هر چه درآمد
فرد باالتر باشد ،تو ان مالی کافی برای سرمایه گذاری خواهد داشت ،بنابراین افرادی که درآمد باالتری دارند سرمایه گذاری
باالتری دارند .متغیر درجه ایمان ) ،(fاز جمله متغیرهایی است که معناداری کامل اما منفی با متغیر سرمایه گذاری در جهت
کسب سود دنیوی (سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت وام با سود به دیگران) ،دارد .بنابراین می توان گفت
افرادی که ایمان قوی دارند از پول خود برای سرمایه گذاری برای کسب سود با دیگران و پرداخت وام با سود به دیگران کمتر
استفاده می کنند و ایمان بیشتر موجب می شود افراد از این کردار نهی شده دینی دوری جسته و پول و دارایی خود را در
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جای که مطابق با دستورات دین اسالم است ،سرمایه گذاری کنند .همچنین متغیر سپرده گذاری قرض الحسنه ( )iicرابطه
معنادار و منفی با سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت وام با سود به دیگران) در جهت
کسب سود دن یوی دارد و نشان می دهد شخصی که درآمد را صرف سپرده گذاری قرض الحسنه می کند به دنبال کسب
معنویات و فرایض معنوی بوده و از لذات و سود دنیوی روی گردان خواهد بود زیرا فرامین دینی را مبنی بر کسب رضای الهی
و سفارش قرآن و کمک به همنوع در اولویت قرار می دهد .به طور کلی وقتی پرداخت قرض الحسنه با هدف کمک به نیازمندان
در اولویت قرار گیرد ،کسب سود شخصی ( خودخواهی) از بین رفته و هدف از سرمایه گذاری کسب سود عمومی ( خیرخواهی)
خواهد بود.
پ .تخمین مدل سوم
در این مدل متغیرهای وابسته( :سرمایه گذاری برای کسب و کار شغلی ،سرمایه گذاری برای کسب سود در بانک ،سرمایه
گذاری برای کسب سود در بورس ،سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت وام با سود به دیگران ،سرمایه گذاری
های دیگر برای کسب سود و پرداخت وام قرض الحسنه به دیگران ( ))RCI 3می باشد .متغیر وابسته با استفاده از شاخص
بکار گرفته شده ساخته شد و متغیرهای توضیح دهنده نیز مانند مدلهای فوق iic ( :معرف سرمایه گذاری بدون سود n ،معرف
تعداد اعضای خانوار e ،معرف تحصیالت سرپرست w ،معرف دارایی ici ،معرف درآمد حاصل از سرمایه گذاری ag ،معرف
سن f ،معرف ایمان ni ،معرف خالص درآمد) می باشند.
مدل سوم پس از حذف متغیرهای بی معنا بصورت زیر تغییر یافت:
RCI 3 = C0 - C1 n + C2 w + C3 ni + C4 ici
نتایج به طور مشابه نشان می دهد که متغیر وابسته سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری برای کسب و کار شغلی ،سرمایه
گذاری برای کسب سود در بانک ،سرمایه گذاری برای کسب سود در بورس ،سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت
وام با سود به دیگران ،سرمایه گذاری های دیگر برای کسب سود و پرداخت وام قرض الحسنه به دیگران) با متغیر توضیح
دهنده تعداد اعضای خانوار ) ،)nرابطه منفی و کامال معناداری دارد و خاطر نشان می کند افزایش تعداد اعضای خانوار ،هزینهها
را افزایش یافته و توان مالی را برای سرمایه گذاری با سود کاهش می دهد.
همچنین متغیرهای توضیحی دارایی( ،)wخالص درآمد( ،)niدرآمد حاصل از سرمایه گذاری( ،)iciبه طور مشابه رابطه
معنادار و مثبت با متغیر وابسته سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری برای کسب و کار شغلی ،سرمایه گذاری برای کسب
سود در بانک ،سرمایه گذاری برای کسب سود در بورس ،سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت وام با سود به
دیگران ،سرمایه گذاری های دیگر برای کسب سود و پرداخت وام قرض الحسنه به دیگران) داشته اند و خاطر نشان می کند
هر چه دارایی و درآمد باالتر رود ،به دلیل تامین مالی بیشتر سرمایه گذاری را افزایش می دهد و در حالت معکوس هرچه
متغیرهای دارایی و درآمد تنزل یابد سرمایه گذاری با سود کاهش می یابد.
ت .تخمین مدل چهارم
آخرین مدلی که بررسی خواهیم کرد مدلی است که متغیر وابسته در آن ) (RCI 4بوده و نشان دهنده سرمایه گذاری در راه
خدا یعنی سرمایه گذاری در جهت کسب سود اخروی ( سپرده گذاری قرض الحسنه و پرداخت وام بدون سود به دیگران) می
باشد .بدین ترتیب متغیرهای توضیح دهنده نیز تغییر یافته و به صورت :سرمایه گذاری با سود( )pو ( )nمعرف تعداد اعضای
خانوار )e( ،معرف تحصیالت سرپرست (w) ،معرف دارایی )ici) ،معرف درآمد حاصل از سرمایه گذاری )ag) ،معرف سن،
) )fمعرف ایمان (ni) ،معرف خالص درآمد خواهند بود.
مدل چهارم پس از حذف متغیرهای بی معنا بصورت زیر تغییر یافت:
RCI 4 = C0 - C1 n - C2 e + C3 w + C4 ni + C5 ici
یافته ها حاکی از آن بوده است که میان متغیرهای توضیح دهنده تعداد اعضای خانوار ( )nو تحصیالت ( ،)eبا متغیر وابسته
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سرمایه گذاری در راه خدا (سپرده گذاری قرض الحسنه و پرداخت وام بدون سود به دیگران) رابطه معنادار و منفی وجود
داشت و به ن تیجه رسیدیم که افزایش تعداد اعضای خانوار موجب کاهش سرمایه گذاری در راه خدا به دلیل کاهش پس انداز
خانوار و افزایش میزان تحصیالت موجب کاهش سرمایه گذاری بدون سود به دلیل مدرن تر شدن و ریسک پذیری باالتر افراد
می شود .بعالوه بین متغیرهای توضیح دهنده دارایی ( ،(wخالص درآمد( ،)niدرآمد حاصل از سرمایه گذاری ( )iciو ایمان
( ) fبا متغیر وابسته سرمایه گذاری در راه خدا (سپرده گذاری قرض الحسنه و پرداخت وام بدون سود به دیگران) رابطه معنادار
و مستقیم وجود داشته و نشان می دهد که افزایش در دارایی موجب افزایش سرمایه گذاری خواهد شد ،افزایش در درآمد
خالص و درآمد حاصل از سرمایه گذاری ،پس انداز و توان مالی خانوار را ارتقا بخشیده و موجب افزایش سرمایه گذاری در راه
خدا خواهد شد .از همه مهمتر اثبات و وجود رابطه معنادار و مثبت بین متغیر توضیحی ایمان( )fو متغیر وابسته سرمایه گذاری
در راه خدا (سپرده گذاری قرض الحسنه و پرداخت وام بدون سود به دیگران) است که به اثبات مسئله اصلی پژوهش منجر
شده و نشان می دهد هر چه باور (ایمان) دینی افراد تقویت شود سرمایه گذاری که به کسب سود معنوی و کسب رضای الهی
منجر میشود در اولویت قرار خواهد گرفت و افزایش خواهد یافت.
 .7نتیجه گیری
نتایج مدل اول پس از حذف متغیرهای توضیح دهنده ای که ضریب آنها معنادار نبودند:
 -۹سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری برای کسب و کار شغلی ،سرمایه گذاری برای کسب سود نزد بانک و سرمایهگذاری
برای کسب سود در بورس) با تعداد اعضای خانوار رابطه منفی و کامال معناداری دارد.
 -۲سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری برای کسب و کار شغلی ،سرمایه گذاری برای کسب سود نزد بانک و سرمایهگذاری
برای کسب سود در بورس) با خالص درآمد رابطه مثبت و معناداری دارد.
 -۳سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری برای کسب و کار شغلی ،سرمایه گذاری برای کسب سود نزد بانک و سرمایهگذاری
برای کسب سود در بورس) با درآمد حاصل از سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری دارد.
نتایج مدل دوم پس از حذف متغیرهای توضیح دهنده ای که ضریب آنها معنادار نبودند:
 -۹سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت وام با سود به دیگران) با تعداد اعضای خانوار
رابطه منفی و کامال معناداری دارد.
 -۲سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت وام با سود به دیگران) با دارایی رابطه معنادار
و مثبت دارد.
 -۳سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت وام با سود به دیگران) با خالص درآمد رابطه
مثبت و معناداری دارد.
 -۴سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت وام با سود به دیگران) با ایمان رابطه منفی
و معناداری دارد.
 -5سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت وام با سود به دیگران) با پرداخت قرضالحسنه
رابطه منفی و معناداری دارد.
نتایج مدل سوم پس از حذف متغیرهای توضیح دهنده ای که ضریب آنها معنادار نبودند:
 -۹سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری برای کسب و کار شغلی ،سرمایه گذاری برای کسب سود در بانک ،سرمایه گذاری
برای کسب سود در بورس ،سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت وام با سود به دیگران ،سرمایه گذاری های دیگر
برای کسب سود و پرداخت وام قرض الحسنه به دیگران) با تعداد اعضای خانوار رابطه منفی و کامال معناداری دارد.
 -۲سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری برای کسب و کار شغلی ،سرمایه گذاری برای کسب سود در بانک ،سرمایه گذاری
برای کسب سود در بورس ،سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت وام با سود به دیگران ،سرمایه گذاری های دیگر
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برای کسب سود و پرداخت وام قرض الحسنه به دیگران) با دارایی رابطه مثبت و معناداری دارد.
 -۳سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری برای کسب و کار شغلی ،سرمایه گذاری برای کسب سود در بانک ،سرمایه گذاری
برای کسب سود در بورس ،سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت وام با سود به دیگران ،سرمایه گذاری های دیگر
برای کسب سود و پرداخت وام قرض الحسنه به دیگران) با خالص درآمد رابطه مثبت و معناداری دارد.
 -۴سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری برای کسب و کار شغلی ،سرمایه گذاری برای کسب سود در بانک ،سرمایه گذاری
برای کسب سود در بورس ،سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت وام با سود به دیگران ،سرمایه گذاری های دیگر
برای کسب سود و پرداخت وام قرض الحسنه به دیگران) با درآمد حاصل از سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری دارد.
نتایج مدل چهارم نتایج پس از حذف متغیرهای توضیح دهنده ای که ضریب آنها معنادار نبودند:
 -۹سرمایه گذاری در راه خدا (سپرده گذاری قرض الحسنه و پرداخت وام بدون سود به دیگران) با تعداد اعضای خانوار
رابطه منفی و کامال معناداری دارد.
 -۲سرمایه گذاری در راه خدا (سپرده گذاری قرض الحسنه و پرداخت وام بدون سود به دیگران) با تحصیالت رابطه منفی
و کامال معناداری دارد.
 -۳سرمایه گذاری در راه خدا (سپرده گذ اری قرض الحسنه و پرداخت وام بدون سود به دیگران) با دارایی رابطه معنادار و
مثبت دارد.
 -۴سرمایه گذاری در راه خدا (سپرده گذاری قرض الحسنه و پرداخت وام بدون سود به دیگران) با خالص درآمد رابطه
مثبت و معناداری دارد.
 -5سرمایه گذاری در راه خدا (سپرده گذاری قرض الحسنه و پرداخت وام بدون سود به دیگران) با درآمد حاصل از سرمایه
گذاری رابطه مثبت و معناداری دارد.
 -3سرمایه گذاری در راه خدا (سپرده گذاری قرض الحسنه و پرداخت وام بدون سود به دیگران) با ایمان معناداری کامل
و مثبت دارد.
با توجه به این نتایج مشخص گردید :باور دینی بر سرمایه گذاری در جهت کسب سود دنیوی یا سرمایه گذاری با سود
(سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت وام با سود به دیگران) تاثیر معناداری دارد ،همچنین با توجه به یافته ها
مشخص گردید؛ باور دینی بر سرمایه گذاری در جهت کسب سود معنوی یا سرمایه گذاری در راه خدا (سپرده گذاری قرض
الحسنه و پرداخت وام بدون سود به دیگران) نیز تاثیر معناداری دارد .افزایش باور دینی موجب می شود سرمایه گذاری در
جهت کسب سود دنیوی یا سرمایه گذاری با سود (سرمایه گذاری با دیگران برای کسب سود ،پرداخت وام با سود به دیگران)
کاهش یابد و در مقابل افزایش باور دینی موجب می شود سرمایه گذاری در جهت کسب سود معنوی یا سرمایه گذاری در راه
خدا (سپرده گذاری قرض الحسنه و پرداخت وام بدون سود به دیگران) افزایش یابد ،زیرا باور (ایمان) دینی ،که از نصوص قرآن،
سنت نبوی ،احادیث و منابع و کتب دینی نشات می گیرد به طور واضح و مبرهن سرمایه گذاری را که در آن کسب رضای
خداوند و سود اخروی و کمک به همنوع مد نظر باشد مباح دانسته و بر آن تاکید کرده است ،لذا فردی که باور دینی قوی
داشته باشد و زندگی خود را بر پایه دین مبین اسالم و رهنمودهای آن پایه ریزی کند تالش خواهد کرد تا پول خود را در
راهی که مورد پذیرش دین است ،سرمایه گذاری کند.
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