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  بهینه سازي الگوي مصرفنهادینه 
  تهدید نرم اقتصادي علیه نظام اسالمی جهت رویارویی با در

  * مرتضی عزتی
  ** اله مراد سیف

  *** علی یوسفی نژاد
  8/12/91: پذیرش نهایی        9/12/90 :دریافت مقاله

  
  چکیده

ازگاري ـ تناقض، ویژگیهاي ساز و کارهاي در این مقاله با روش و چارچوب تحلیلی س
در . سازي با ویژگیهاي ابعاد اصالح الگوي مصرف تطبیق داده شده است موجود براي نهادینه

 ترین اصلی. کارها و ابزار مناسب براي اصالح الگوي مصرف عرضه شده است و تحلیل ساز پایان،
توان از هر سه ساز و کار مصرف بهینه میبراي نهادینه کردن الگوي : هاي مقاله چنین استیافته

مدت با وضع قوانین و مقررات و تنبیه  در کوتاه. استفاده کردکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
مدت با ایجاد هنجارهاي منطبق با این  در میان و تشویقهایی براي اجراي الگوي مصرف بهینه و

انگیزه درونی و اجتماعی به سمت الگوي مطلوب الگو، رفتارهاي افراد را با استفاده از نیروي 
مدت نیز با ایجاد شناخت و آگاهی بیشتر، افراد را به سمتی هدایت کرد که خود  هدایت، و در بلند

در این وضعیت موفقیت نهادینه کردن . مایل به حرکت در جهت الگوي مطلوب و بهینه باشند
ف بهینه در همه بخشها، الزم است ابزارهاي براي نهادینه شدن الگوي مصر. تر خواهد بودقطعی

  . کار گرفته شودمختلفی به
اصالح الگوي مصرف، اقتصاد سالم و کارامد، بهره گیري از اقتصاد اسالمی، نهادینه  :ها واژه کلید

  .سازي، تهدید نرم و اقتصاد، هزینه هاي مصرفی
  
  
  
  

   mezzati@modares.ac.ir                                            استادیار اقتصاد دانشکاه تربیت مدرس *
 dr_a_seif@yahoo.com                                                   )ع(دانشیار دانشگاه امام حسین ** 

   yousefinezhad12@yahoo.com               )ع(دانشگاه امام حسین  ددانشجوي دکتراي اقتصا*** 
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  مقدمهـ  1
الگوي نادرست، که جامعه . وسازي بخشی از ساختار دهی به رفتارهاي افراد و جامعه استالگ

یکی از تهدیدهاي بسیار مهمی که شالوده و . تهدید بزرگی براي جامعه است ،را به انحراف بکشاند
ارزشهاي انقالب اسالمی را هدف قرار داده است الگوهاي رفتاري نادرست و مغایر با ارزشهاي 

تواند کمک مصرف متعادل و به دور از تجمل، اسراف و بخل می. ب و آرمانهاي نظام استانقال
بر همین . گذاري، تولید و از همه مهمتر به ارزشهاي انقالب باشدخوبی به نیروي انسانی، سرمایه

پایه است که رهبر کبیر انقالب اسالمی الگوي مصرف نادرست را تهدید، و آن را ارمغان استعمار 
. دانند و اصالح آن را یکی از اهداف برنامه هاي انقالب برشمردنداي عقب نگاه داشتن کشور میبر

گیرد این است که مصرف از بخشهاي بسیار مهم اقتصاد علت اینکه مصرف، هدف دشمن قرار می
مبناي فعالیتهاي اقتصادي است و تولید و توزیع براي مصرف و است که در همه اقتصاد اثرگذار 

مقدار و کیفیت . گذاردمصرف نیز بر سایر فعالیتهاي اقتصادي اثر می و متقابالً شودام میانج
اندازه مصرف تعیین کننده پس انداز و به تبع آن . کندمصرف، سطح رفاه جامعه و فرد را تعیین می

از نگاه دینی نوع و چگونگی مصرف  گذاري براي تولید و پیشرفت جامعه است؛ هم چنینسرمایه
ثیرات مختلفی که أبر اساس ت. تواند سطح پاداش اخروي و رضایت الهی را مشخص کندمی

اي از مباحث دانش اقتصاد به موضوع مصرف در مصرف بر اقتصاد و جامعه دارد، بخش عمده
براساس این اهمیت، دین براي مصرف حدود و ابعادي تعیین . پردازدمیسطوح و ابعاد مختلف 

انقالب . اد نیز براي مصرف صحیح و مناسب، قواعدي مطرح کرده استعلم اقتص. کرده است
براساس . اي براي مصرف عرضه کرداسالمی نیز با نگاه انسانی و اسالمی، چارچوب ارزشی ویژه

تواند موجب بروز این نقش و اهمیت، اگر مصرف به شیوه مناسب و صحیح صورت نگیرد، می
در . شودشناخته می "تهدیدات نرم اقتصادي"به نام موجود تهدیداتی شود که امروزه و در ادبیات

حالی که ارزشهاي برخاسته از انقالب اسالمی در دوره شکوفایی انقالب از رشد خوبی برخودار 
از جمله ارزشهاي انقالبی و . اي رو به رو شدبود به مرور، برخی از این ارزشها با تهاجم گسترده

به علت اهمیت این موضوع رهبر . ه روست، الگوي مصرف استاسالمی که با این تهدیدات رو ب
نامیدند تا زمینه براي رویارویی با  "اصالح الگوي مصرف"را سال  1388معظم انقالب اسالمی سال 

  . زمینه فراهم شود تهدیدات نرم اقتصادي در این
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. اندوع پرداختهدر این دوره و پیش از آن بسیاري از اندیشمندان به ابعاد مختلفی از این موض
بیشتر این مباحث درباره ماهیت و ابعاد موضوع بوده و کمتر به موضوع اصالح بلندمدت و 

اگر بتوان ساختار سازي خوبی در این زمینه . ساختارسازي براي الگوي مصرف توجه شده است
ادي برداشته توان امید داشت،گام بلندي براي مبارزه با این گونه تهدیدات نرم اقتصانجام داد، می

سازي با توجه به این نکته، چگونگی ساختارسازي براي اصالح الگوي مصرف از راه نهادینه. شود
اگر اصالح . اصالح الگوي مصرف، موضوع مهمی است که این مقاله درصدد بررسی آن است

ح شک درصورتی که نتوان اصالسامان کردن مصرف جامعه بدانیم، بیالگوي مصرف را به معنی به
الگوي مصرف و مصرف بهینه را نهادینه کرد بسامان کردن الگوي مصرف کاري موقتی خواهد 
  بود که امیدي به جریان بلندمدت آن نیست؛ به بیان دیگر، مسئله مقاله این است که ما با تهدیدي 
به نام الگو سازي نادرست مصرف روبه رو هستیم که براي برطرف کردن آن باید الگوسازي را 

ممکن است ابزارهاي مختلفی . د در دست بگیریم و در این راه الگوي مصرف را اصالح کنیمخو
با روش و چارچوب مناسب، . کار باشد که  باید آنها را جستجو، و ابزارها را شناسایی کردبراي این

ا براي ویژگیهاي ابزارها را با ویژگیهاي پدیده تطبیق داد و از حاصل این تطبیق، بهترین ابزارها ر
  . مختلف کار خود در جریان اصالح انتخاب کردمراحل 

بر . تري از مسئله را نشان دهد تواند ابعاد کاربرديبیان مصداقها و ابعاد عملی مصرف نابهینه می
صورت موردي در ایران و  این اساس در اینجا برخی از الگوهاي مصرف متعارف و غیرمتعارف به

و مصرف  توزیعصرف منابع در برخی بخشها و فرایندهاي تولید، شود؛ الگوي مجهان مقایسه می
شود تا بتوان بر این اساس الگوهاي مصرف درست و بهینه را از نادرست و نابهینه مقایسه می
توان این مقایسه را البته در بخشهاي بسیار گوناگون و مختلف و براي منابع گوناگون می. شناخت
  . انجام داد

شهاي مهم اقتصاد کشور است که بخشی از منابع کشور در جریان آن تلف توزیع، یکی از بخ
توزیع، بخش جدا نشدنی از فرایند فعالیتهاي اقتصادي براي رساندن محصوالت از محل . شودمی

انتقال، اصلیترین بخش از شبکه توزیع است که اغلب در جریان آن . تولید به محل مصرف است
منابعی که فاصله تولید و مصرف آن بیشتر است نیز مشکل توزیع  در. دهدبیشترین اتالف رخ می

  .نقش مهمی دارد؛ مانند آب، برق، سوخت
البته بیشترین مصرف و . بنابر این یکی از بخشهایی که باید به آن توجه کرد، انتقال است
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ه تواند بدهد که اصالح آن میبیشترین سهم هدر رفت در انتقال آب در بخش کشاورزي رخ می
  .اقتصاد و ظرفیتهاي اقتصادي کشور کمک زیادي بکند

         هر مقدار. حاملهاي انرژي از منابع مهمی است که بازار مصرف مناسبی در دنیا دارد
تواند بدون لطمه وارد کردن به تولید، منافع جویی در مصرف آن در فرایندهاي تولید میصرفه

  .یاوردببه ارمغان  خالصی برابر آن براي تولید کننده و کشور
هاي تولید، پخش و توان گفت الگوهاي مصرف کشور در زمینهبنا بر آنچه بیان شد می

مصرف، تهدیدهایی براي اقتصاد و آینده مردم است که اگر نتوان آن را اصالح کرد این تهدیدها 
ي جبران ناپذیر تواند آینده کشور را دچار مشکل کند و به اقتصاد و به دنبال آن نظام، آسیبهامی

  . وارد کند
توان گفت این مقاله بررسی نظري با اهداف کاربردي است که با تحلیل در چارچوب می

اصالح الگوي سازي پی عرضه راهکارهایی براي نهادینه نظري مشخص و با روش تحلیل کیفی در
مه، نخست در این مقاله پس از مقد. تهدیدات نرم اقتصادي است جهت رویارویی با مصرف در

مفاهیم، سپس تحلیلی بر الگوي مصرف کنونی کشور و آن گاه مطالعات انجام شده در زمینه 
پس از آن با عرضه چارچوبی براي تجزیه و تحلیل،  ؛اصالح الگوي مصرف مرور می شود

سازي گیرد و در پایان ضمن جمعبندي، راهکارهایی بنیادي براي نهادینهاستداللهاي الزم انجام می
  . الح الگوي مصرف عرضه می شود تا این تهدید براي بلند مدت بر طرف گردداص

  
  مفاهیم ـ  2

 مفهوم بخواهیم اگر که هستیم رو به رو ترکیبی یفهومم با مصرف الگوي اصالح بحث در
ابتدا  اساس این بر. کنیم توجهآن  اجزاي از یک هر مفهوم به است الزم ،بدانیم روشنتر را آن دقیق
داده، و بعد نهادینه سازي به صورت  توضیح را و مصرف الگو اصالح،تهدید نرم ، وممفهچند 

  . شود مختصر تعریف می
  تهدید نرم.1.2

تهدید نرم، هرگونه اقدام غیرخشونت آمیزي است که ارزشها و هنجارها را مورد هجوم قرار 
یدي منجر شود که با الگوهاي رفتاري و خلق الگوهاي جد می دهد و در حد نهایی به تغییر در
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  ).149: 1383ناي،(الگوهاي رفتاري نظام حاکم تعارض داشته باشد 
  اصالح .2.2

سازي شده فرهنگ عمید چنین معادل در اصالح. در قرآن اصالح در مقابل افساد آمده است
به صالح آوردن، به سامان آوردن، سر و سامان دادن، آراستن، سازش دادن، سازش کردن، : است
به همان  نیز عمل در اصالح .)عمید؛ ذیل اصالح(کردن، نیکویی کردن، نیکی کردن به کسی نیکو 
 از تواندمی انسانها رفتار چون. است کارها و یا سامان دادن کردن وارد خیر و صالح مسیر به معنی
 تغییري هر کهکرد  توجه باید. است ضرورت اصالح وجود شود، خارج مصلحت و خیر مسیر

 و است اصالح معنی به مصلحت و خیر به کارها رساندن جهت در تغییر فقط. شودنمی قیتل اصالح
 این بر. است کرده ایجاد انحراف صالح، مسیر در که است تغییراتی کردن برطرف درصدد اصالح
چارچوبهاي تعیین کننده  مسیر خیر وارد کردن ، سامان دادن و بهمصرف الگوي اصالح اساس،

 جامعهمقدار و نوع کاالها و خدمات مصرفی افراد و  دیگر تعبیر به؛ است صرفمکیفیت و کمیت 
  .است آنها اجتماعی و فردي مصلحت و خیر به که کند تغییر يطور
  الگو. 3.2

 توسط ،مرتبط هم به واقعیت چند یا و یک بیان الگو: کرد بیان چنین را الگو مفهوم توانمی
 به الگو هعرض و بیان يبرا. است اینها مانند و فیزیکی ترسیمی، ،ينوشتار گفتاري،مختلف نمادهاي
 الگو ساده بیان بهاین  وجود با ؛شودمی استفاده مختلف نمادهاي از آن کاربرد نوع تناسب

 استفاده مختلفی ابزار از چارچوب این بیان و دادن نشان براي که است فعالیتهر  براي یارچوبچ
 مفهوم با بیشترالگو  مصرف، يالگو اصالح تعبیر در الگو، از مختلف تعابیر وجود با. شودمی

 شودمی تقسیم منفی و مثبت به الگوها کالن، بنديتقسیم یک در. است منطبق اجرا يبرا سرمشق
 نیز شیطانی الگوهاي به منفی الگوهاي از و یاله الگوهاي به مثبت الگوهاي از مذهبی تعابیر در که
 از پیروي از را آنها و کندمی توصیه الهی الگوهاي از يپیرو به را نامؤمن مجید نقرآ. شودمی تعبیر

 نقش جوامع و انسانها شقاوت و سعادت در الگوها از پیروي. است داشته برحذر شیطانی الگوهاي
کند از طریق الگوها و گیرد و عمل میبخش مهمی از آنچه هر فرد یاد می و دارد زیاد بسیار

 کتابهاي در که است فصلم الگوگیري و الگوپذیري بحث ).ب1388عزتی، ( است پذیرش آنها
   .در اینجا مجال طرح آنها نیست و است شده تشریح تربیتی
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   مصرف. 4.2
 صورتبه .هاآن نتایج از منديبهره براي خدمات و کاالها از استفاده یعنی عام معناي به مصرف

  : شودمی گرفته کاربه دفه دو با اقتصاد در خدمات و کاالها کلی
  انجام خاطر رضایت کسب هدف باو  خانوارکه توسط  خدمات و کاالها نهایی مصرف. 1
 مصرفی نهایی کاالهاي و خدمات هايهزینه خانوارها،عالوه بر مصرف  مصرف این. شودمی

  . گیردمی بر در نیز را انتفاعیغیر مؤسسات و دولت توسط
 یا نهایی خدمات و کاالها تولید هدف با خدمات و کاالها از فادهاست به ايواسطه مصرف. 2
 نیز تولید ايواسطه مصارف و اولیه مواد خدمات، و کاالها نوع این به. شودمی گفته دیگر ايواسطه
  .شودمی گفته

 بحث موضوع نهایی مصرف بیشتر، خرد، اقتصاد نظریه در اقتصادي  عامالن رفتار بحث در
 عنوان با و کنندهتولید رفتار قالب در تولید بخش در ايواسطه مصرف و است ندهکنمصرف رفتار

  . شودمی مطرح تولید عوامل تقاضاي
 در گیردمی صورت مباحث تداخل و اشتباه از جلوگیري براي بیشتر مباحث هگونه عرض این
 دو این تفکیک رايب معمول طوربه ملی يبهاحسا بحث در یژهبو کالن اقتصاد يبهاکتا در کهحالی
 و ايواسطه خدمات و کاالها مصرف یا نهایی مصارف و ايواسطه مصارف حهاياصطال از بحث

 تعریف چند به اشاره .)26-23 :1384 بختیاري،( شودمی استفاده نهایی خدمات و کاالها مصرف
  :است بحث مکمل زمینه این در

 خصوصی کنندگانمصرف وسطت که خدماتی و کاالها ارزش :خصوصی مصرفی هايهزینه
  .رسدمی نهایی مصرف به) انتفاعیغیر مؤسسات و خانوار(

 وابسته نهاياسازم و هاوزارتخانه توسط که خدماتی و کاالها ارزش :دولتی مصرفی هايهزینه
  .رسدمی نهایی مصرف به دولت به

 مصرف اياستثن به تولید جریان در شده مصرف خدمات و کاالها ارزش :ايواسطه مصرف
  .)1374داودي، : ك. ر(ثابت  يیهادارای

  سازينهادینه  .5. 2
آن، برقرار کردن، ساختن اصلی و مفهوم  Institutionکلمه فرانسوى و انگلیسى  نهاد، ترجمه
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بیان عادت و یا سازمانی  رسم، عرف، به معناي قانون،نهاد را ) 1379(فوکویاما . استو ثابت کردن 
جامعه شناس  مارسل موس .شود مؤثر واقع می  سیاسی یا اجتماعی مردم،که در زندگی  کندمی

 ستنهاد اعمال و افکاري اجتماعی ا: گوید دورکیم است در تعریف نهاد می فرانسوي که شاگرد
ر یابد و انتقال این اعمال و افکا تولد آنها را در مقابل خود ساخته و پرداخته می آغازکه فرد در 

نهاد  ،لهستانی االصل مردم شناس انگلیسیِ ،مالینوفسکی .گیرد صورت میب از راه آموزش لغا
و عمومیت  ،با دوام اي مالحظه حساسا داراي که داند میگ فرهن واقعی اياجز اجتماعی را

بر نیز نهاد اجتماعی را  1اگبرن و نیم کف. )رساسایت رشد، شبکه ملی مد(استقالل است
کارکردهاي معینی  و فهاند که ناظر بر هدف یا هدکمیهاي اجتماعی اطالق اي از پوشش مجموعه
 ،اي نهاد اجتماعیهگرفتن ویژگی طور کلی با در نظرهب. آورد وجود میهاي را ب و کل یگانه است
 ،کارکرد ،د که هدفکراعمال و افکاري تلقی  اي از الگوهاي رفتار و مجموعه توان آن را می

و فرد پس از تولد آنها  کندمیخود را کم و بیش به فرد تحمیل دارد و عمومیت و دوام  ،ضرورت
 نهادفرهنگ رشد، ). فرهنگ رشد، ذیل نهاد اجتماعی( بیند مقابل خود می را ساخته و پرداخته در

د که طی کن اي اطالق می هر پدیده طور کلیهیا ب سازمان ، مفهوم،ارزش به هر نوع اعتقاد،را 
. است مشخص شدهها  کارکردها و کنش ا،هاي از هدف و فراگردهاي تاریخی با مجموعه موقعیت

 يشهاا و روهکه متضمن ارزشداند می روابط اجتماعی اي از یافته نظام سازمان را نیزنهاد اجتماعی 
توان بر این اساس می. دکن می وردهاعمومی معینی است و نیازهاي اساسی خاصی از جامعه را بر

، ارزشها، عرفها، باورها، هاي اجتماعی و رفتاري به عادتهاسازي فرایند تبدیل پدیدهگفت نهادینه
  .اعتقادات، قانونها، رسمها، روشها و مفاهیم پذیرفته شده، پایدار و باثبات است

  
  )مطالعات درباره اصالح الگوي مصرف(پیشینه پژوهش  ـ 3

مصرف یکی از موضوعاتی است که در اقتصاد به علتهاي مختلف مورد توجه بیشتر اندیشمندان 
. بندي کردهاي علمی درباره مصرف را از جهات مختلف طبقهات و نوشتهتوان مطالعمی. بوده است

دسته اول مطالعات با : توان به دو دسته جدا کردبه صورت کلی این مطالعات را از یک جهت می
 . مطالعات با رویکرد مذهبی رویکرد خنثاي مذهبی و دسته دیگر

 
1- Agbern & Nimkof    
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ا از اولین مطالب علمی در حیطه انداز رتوان نظریات آدام اسمیت درباره مصرف و پسمی
اما از اولین اقتصاددانانی که درباره مصرف با . تعریف شده علم اقتصاد در باره مصرف دانست

رویکرد خنثاي مذهبی به عرضه نظریه علمی با عنوان مصرف پرداخته است، کینز است که نظریه 
این نظریه مبناي . ف آنها می داندمد قابل تصرارا تابعی از در) فرد(مصرف او مقدار مصرف خانوار 

پس از او افرادي مانند دوزنبري، مادیگیلیانی، فریدمن، . بسیاري از مطالعات بعدي قرار گرفته است
 80اي طی حدود مطالعات بسیار گسترده. اندهاي مکملی را عرضه کردهپیگو و مانند اینها نیز نظریه

شناسان و عالوه بر اقتصاددانان، جامعه. ستها انجام شده اسال گذشته براساس این نظریه
این گروه از دانشمندان بیشتر به چگونگی و . اندروانشناسان نیز در این زمینه مطالعاتی انجام داده

برخی از مطالعات در سالهاي اخیر با . )1(اندهاي مصرف توجه کردهترکیب مصرف و انگیزه
در یک بررسی اثر ثروت، بودجه،  1مللی پولالصندوق بین: رویکرد یاد شده عبارت است از

این بررسی ضمن تشریح نظري بحث . کندانداز تشریح مینقدینگی و مانند اینها را بر مصرف و پس
در یک بررسی ) 2004( 2فانگ سوك یانگ. با مطالعه تجربی در کشورهاي مختلف همراه است

) 2010( 3سالوتی. کندر مصرف بررسی میتجربی اثر برخی متغیرها مانند انواع ثروت و درآمد را ب
در بررسی تجربی از رفتار خانوارهاي امریکایی، تاثیرات انواع ثروت و درامد را بر مصرف 

 4هاي اسکینراین زمینه، نوشتهدر نمونه دیگر مطالعات . کندکاالهاي بادوام و کم دوام براورد می
، )1993(کمپبل ) 1989( 7کمپبل و دیتون، )1990و  1999( 6و مانکیو 5، کمپبل)2003و  1985(

و  14، سرنا13، کوکس)1999( 12و پینتر 11، گابریل10، بوستیک)1996( 9و ایشود 8داگالس

 
1- IMF 
2- Phang-Sock Yong 
3- Simone Saloti 
4- Skinner 
5- Campbell 
6- Mankiw  
7- Deaton 
8- Douglas  
9- Isherwood 
10- Raphael Bostic  
11- Stuart Gabriel  
13- Gary Painter  
14- Donald Cox 
15- Ng. Serena  
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و مانند اینها است که به ابعاد  )2003و  2001( 4و شیلر 3، کویگلی2، کیس)2000( 1والدکیرچ
  .اندمختلفی از مصرف پرداخته

است به دو دسته کلی که با رویکرد مذهبی نوشته شده توان متون موجود درباره مصرف را می
به طور خالصه به برخی از مطالعات . مطالعات غیر مسلمانان و مطالعات مسلمانان تفکیک کرد

  .شودغیرمسلمانان و مسلمانان اشاره می
  متون نوشته شده توسط اندیشمندان غیر مسلمان. 1.3

توان اولین مطالعه علمی می. زمین انجام شده استبیشتر این مطالعات توسط اندیشمندان مغرب 
نظر قرار داده است، کتاب  منتشر شده را، که به صورت مشخص مذهب و رفتار مصرفی را مد

ه شده از سوي وبر این عرضاساس نظریه . وبر دانستماکس داري اخالق پروتستان و روح سرمایه
ـ ه شده از سوي سران کاتولیک عرضاي هـ برخالف دیدگاه است که در قواعد دینی پروتستان

تجمع ثروت به خودي خود نفی نشده است، بلکه استفاده از ثروت براي رفاه زیاد و تجمل طلبی 
بلکه کار نکردن و ناتوانی در اداره امور  ،تر تجمع ثروت تشویق شدهبه بیان کلی ؛نفی شده است

نتیجه این امر ). 133-48: 1371، روب(مصرف زیاد نکوهش شده است هم چنین اقتصادي شخصی و 
داري و اقتصاد انداز و ایجاد زمینه انباشت سرمایه بوده است که موجبات رشد سرمایهافزایش پس

تحقیقات دیگري نیز انجام ). 148: 1371 ،وبر(را فراهم کرده است ) کشورهاي پروتستان(غرب 
 5مطالعات تروور روپرمانند هایی شتوان به پژوهمی. کندشده است که نظریه وبر را تأیید می

پالدام  ،)1995(، هیت، واترز و واتسون )1989( 8، نیس بت)1989( 7و ووریس 6گاله ،)1963(
  .کردجعه امرو مانند آنها نیز ) 2005( کلريمکبرو و  ،)2002( 9مک کلري ،)1999(

ها بر بررسیهاي یدگاهعمده این د. ه شده استعرضهاي مخالفی نیز در مقابل این نظریه، دیدگاه
کند، یک بررسی تاریخی تالش می در) 1926( 10از جمله تاونی. استتاریخی و تجربی استوار 

 
1- Andreas Waldkirch  
2- Case 
3- Quigley 
4- Shiller  
5- Troevor Roper 
6- Glah 
7- Vorhic 
8- Niss Bet 
9- Mc Cleary 
10- Tawney 
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 1این مطالب به طور دقیقتر و جامعتر در بررسی ساموئلسون. نشان دهد، نظر وبر صحیح نیست
است ) 1995( 2دالکروهاي نمونه بررسیهاي دیگر در این زمینه پژوهش. ه شده استعرض) 1993(

   .اندفتهیا به نتایج مشابهی دست که
، تبیین تفاوت رفتار بین افراد پیرو مذهب و افراد سکوالر بخش دیگري از این مطالعاتمبناي 

و  3ها در این زمینه، مقاله آزي یکی از اولین نوشته. است هاي مصرفی در هزینه) یا غیرمذهبی(
عرضه  5تولید خانوار مذهبی الگويی تحت عنوان گویال پژوهشگر این دو. است) 1977( 4ارنبرگ
اي غیر هیی خود را طوري به فعالیتازمان و دار) خانوارها(، افراد الگوبر اساس این . نده اکردعرضه 

سعی کرد از ) 1977(ارنبرگ . دهند که مطلوبیت آنها حداکثر شود مذهبی و مذهبی تخصیص می
هاي تشریح شده در مقاله  مردم امریکا نظریه و فرضیه اي از طریق مطالعه میدانی با اطالعات نمونه

نتیجه بررسی ارنبرگ از رفتار مذهبی افراد چنین بود که با افزایش . رنبرگ را آزمون کندا ـ آزي
تر بوده  یابد بویژه در مورد زنان، ضریب قوي مذهبی افراد افزایش می رفتارسن، پرداخت مالی و 

پس از . یابد کلیسا  افزایش می کارهاي، مشارکت مالی در مداچنین با افزایش در هم ؛است
رابطه زمینه  تحقیقاتی که دردیگر  نمونه. دیگري در این زمینه انجام شده استپژوهشهاي ارنبرگ، 

و  8اولبریچ ،)1977( 7و بیکر 6استیگلرهاي پژوهش ،ستاه مذهب و کمک به کلیسا انجام شد
و  11هوگ ،)1988( یاناکن، )1986( 10شوشانا نیومن، )1985(ن سولیوا، )1984، 1983( 9واالس
مرکز ملی ، )1995( 16موراي ،)1995( 15لیپفورد، )1994( 14و چک 13زالسکی  ،)1994( 12یانگ

  .و مانند اینها است مریکا اتحقیقات نظرسنجی 
 

1-  Samuelson 
2-  Delacroix 
3- Corry Azzy  
4- Ronald G. Ehrenberg 
5- Religious Household Production  
6- George J. Stigler 
7- Gary S.Becker  
8- Holler Urbrich  
9- Myles Wallace 
10- Shoshana Neuman 
11- Dean Hoge  
12- Fenggang Yang 
13- Peter A. Zaleski  
14- Charles E. Zech  
15- Jody W. Lipford  
16- John E.Murray 
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) 1976(داگالس  پژوهشبا نوع کاالها و خدمات مصرفی،  دیگر مرتبط هاياز جمله پژوهش
او در یک بررسی . بررسی تجربی انجام داده است از اولین افرادي است که در این زمینه،او . است

هاي اخالقی ملی ـ مذهبی فرانسوي و امریکایی االصل بودن و رفتار زمینهتجربی رابطه بین پیش
طور مستقیم نوع به) 1983(هریشمن . کننده را بررسی کرده و رابطه آن را مثبت یافته استمصرف

هب را وارد بررسی خود کرده و کوشیده است بین شهروندان امریکا رابطه بین پیروي از مذاهب مذ
پروتستان، کاتولیک و یهود را در انتخاب محل تفریح آخر هفته، وسیله نقلیه و نگهداري حیوان 

بررسی . دار بین این عوامل بوده استاهلی در منزل بررسی کند که نتیجه آن وجود رابطه معنی
در زمینه رابطه دینداري و است که ) 1986( 3و هاول 2بارنت ،1ویلکسیگر در این زمینه پژوهش د

اند و  مریکاییان انجام دادهاایشان پژوهش خود را بین  .اند انجام داده و عوامل تعیین کننده مصرف
سود  .اند دار یافته رابطه معنی اینهامانند  و، مصرف مد، سن، جنسابین دینداري و دوره زندگی، در

هاي آمریکایی با استفاده از پرسشنامه بررسی ها و پروتستاناي از ژاپنیبر روي نمونه) 1995(و ناسو 
هاي ها و پروتستاندار بین رفتار مصرفی ژاپنیاز نتایج بررسی آنها وجود تفاوت معنی. اندکرده

هاي ژاپنی و وجود تفاوت ها و غیر متدیندار بین مصرف متدینامریکایی، نبودن تفاوت معنی
  .  هاي پروتستان امریکایی استها و غیرمتدیندار بین مصرف متدینمعنی

اند که اغلب تحقیقات دیگري نیز به بررسی رابطه بین رفتارهاي مصرفی و مذهب پرداخته
ها ها و غیرمتدیندار بین متدیندار بین مصرف پیروان ادیان مختلف و نیز تفاوت معنیتفاوت معنی
 8گولدین ،)1992( 7، پیلی)1991( 6، گاي)1962( 5و شارپ 4دهد؛ مانند بررسیهاي مایررا نشان می
  .و دیگران) 2002( 9، لهرر)1992( 8گولدین

   متون نوشته شده توسط اقتصاد دانان مسلمان. 2.3
توان این مطالعات را به دو می. هاي متعددي در زمینه رابطه مصرف و اسالم وجود داردنوشته

 
1- R.R Wilkes  
2- J.J. Burnett 
3- R.D. Howell 
4- A. J. Mayer 
5- h. sharp 
6- G. M. Gay 
7- R. Pyle 
8- L. Goldin 
9- E. lehrer 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1391، پاییز و زمستان 2، شماره 20سال   دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  86

  :سته کلی تقسیم کردد
کننده و متون مربوط به الگوي مصرف ي علمی رفتار مصرفها نظریهمتون مربوط به 

  مسلمان) چگونگی و ترکیب مصرف(
   بندي اشارههایی از متون موجود در زمینه مصرف در قالب این طبقهاین قسمت به نمونه در
   .شودمی

  کننده مسلمان مصرفي علمی رفتار ها نظریهمتون مربوط به  .1.2.3
نقد مبانی و کننده  رفتار مصرف درباره اقتصاد اسالمی به بحثدرحوزه  ها نوشتهاز  یک گروه

در ضمن اغلب آنها مبانی جایگزینی را نیز براي اقتصاد . خاصی از اقتصاد سنتی پرداخته است
و اصول موضوعه مانند مبانی که به بحث  ،ها در این زمینه از جمله نوشته ؛اند ه کردهعرضاسالمی 
، )1365(، دانش )125 - 8، 1363(هاي توتونچیان  بخشی از نوشته، اند عقالنیت پرداخته و مطلوبیت

، و )1382(عزتی ، )257 - 62: 1378(، دادگر )203 - 190 :1375(صدر ، )1370(مشرف جوادي 
  . است  مانند اینها

تخصصان اقتصاد اسالمی تدوین شده پردازي علمی توسط مها در قالب نظریهبخشی از متن
ها را نیز از ابعاد مختلف به چند دسته تقسیم کرد؛ از جمله مرتبط بودن با توان این نوشتهمی. است

از نگاه اقتصاد سنتی در قالب دو بخش اقتصاد خرد و کالن که رفتارهاي فردي یا اجتماعی است 
تقاضا و تحلیل اقتصادي انفاق  نند نظریههاي دسته اول، متونی ماشود؛ نمونه نوشتهمطرح می

نگرشی بر  ،)1365دانش، (تقاضا  نظریهنقش احکام و ارزشهاي اسالمی در  ،)1363توتونچیان، (
 ،)1375صدر، (اقتصاد صدر اسالم  ،)1365مشرف جوادي، (الگوي مصرف در جوامع اسالمی 

 نظریه اسالمی رفتار ،)1379حسینی، (کننده مسلمان  مد و رفتار مصرفاالگوي تخصیص در
) ب1382عزتی، (، اثر ایمان مذهبی بر رفتار مصرف کننده )الف1382عزتی، (مصرف کننده 

  .و مانند اینها است) 1384عزتی، (تخمین تابع مخارج مذهبی مسلمان 
درباره اخالق مصرف و قواعد و ضوابطی که توصیه شده است مسلمانان آنها را رعایت کنند، 

نظر از سطح آنها برخی از آنها صرف. که از سطوح متفاوتی برخوردارند هستفی هاي مختل نوشته
، )1367(، حسینی )1367(، بهروان )1362(، محمودي .)ق 1397(صاد : نام بردتوان چنین  را می

، گیلک حکیم )1370و  1369(، اکبري )1368(، واحد تحقیقات اسالمی )1368(غروي بهمئی 
ایروانی ، )1380(آبادي  ، شاه)1379(، محمدي اشتهاردي )1378(شکی ، باقري تود)1373(آبادي 
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  .دیگرانو ) 1388(
  مسلمان) چگونگی و ترکیب مصرف(متون مربوط به الگوي مصرف  -3-2-2

این . متون مربوط به چگونگی و ترکیب مصرف در اسالم از نوع کلی متون دسته دوم است
هاي دور توسط اقتصاددانان و یا اسالم از گذشته اي است کهمطالعات از جمله مطالعات گسترده

است؛ با وجود این مطالعات خاص با عنوان الگوي مصرف در اسالم، که در  شناسان عرضه شده
به صورت خاص با عنوان الگوي مصرف و یا اصالح  1388گذشته نیز وجود داشته است از سال 
وضوع بحث الگوي مصرف است در اینجا به علت اینکه م. اندالگوي مصرف گسترش زیادي یافته
توان این می. شود انین بهتر بها جدا شده است تا پیشینه آبه صورت خاص این گروه از نوشته

     دسته مرور  سه ها در قالبدر اینجا این نوشته. مطالعات را به صورتهاي مختلف تفکیک کرد
  .شودمی

  .استیان کرده که ضرورت و لزوم اصالح الگوي مصرف را بمطالعاتی . الف
  :ها را نیز به دو دسته تفکیک کردتوان این نوشتهمی

 .است مطالعاتی که جنبه اقتصادي دارد و وضعیت موجود را مالك قرار داده. 1

هاي مختلف، این مطالعات اغلب با استناد به مصرف مازاد بر استاندارد موجود در زمینه
عیت خاص دیگر درباره ضرورت اصالح الگوي ضرورتهاي علمی براي انباشت سرمایه و یا وض

 مصرف بحث و اغلب چگونگی و ترکیب مصرف بهینه در موضوع مورد بحث خود را بیان کرده
درباره ضرورت اصالح ) 22-43ب، 1388(عزتی : ها عبارت است ازنمونه این نوع نوشته. است

بر یع منتخب و انرژيجویی در صنابررسی الگو و توان صرفه) 1388(الگوي مصرف، اژدري 
بر، بخش بررسی اصالح الگوي مصرف در صنایع منتخب انرژي) 1388(کشور، دهقانی و جباري 

درباره کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي، عزتی ) 1388(معدن و صنایع معدنی، صمدي 
هاي درباره الگوي مصرف پاالیشگاه) 1388(ابعاد اصالح الگوي مصرف، محمدخانی ) الف1388(
 .فت کشور و مانند اینهان

  .است مطالعاتی که مبانی اسالمی را مالك قرار داده. 2
این مطالعات اغلب با استناد به آیات و روایات، ضرورتهاي اصالح الگوي مصرف و انتخاب 

ها عبارت است نمونه این نوع نوشته. الگوي صحیح مصرف را از دیدگاه اسالمی بیان کرده است
 اسالم، نظر از قناعت و اسراف) 1368( بهمئی غروي تبذیر، و اسراف )1362( محمودي: از
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الگوي مصرف بر مبناي ) 1388( باقري سوز، خانمان بالي: اسراف) 1379( اشتهاردي محمدي
مبانی اعتقادي ) 1388(یوسفی  اصالح الگوي مصرف، )22-26، ب1388( ارزشهاي اسالمی، عزتی
  .ند اینهاهاي نبوي و مانرفتار مصرف در آموزه

  .است مطالعاتی که چارچوب و الگوي مصرف بهینه را عرضه کرده. ب
نمونه این . ها نیز الگوي مصرف بهینه را از دیدگاه اسالمی و علمی عرضه کرده استاین نوشته
) 1369( اکبري اسالم، نظر از قناعت و اسراف) 1368( بهمئی غروي: ها عبارت است ازنوع نوشته

اصول کلی ) 1388( باقري پوشاك، مصرف و اسالم) 1370( اکبري وراك،خ مصرف و اسالم
الگوي مصرف بر مبناي ارزشهاي اسالمی، دهقانی و ) 1388( الگوي مصرف در اسالم، باقري

بر، بخش معدن و صنایع بررسی اصالح الگوي مصرف در صنایع منتخب انرژي) 1388(جباري 
اصالح ) 65-172، 1388( کشاورزي، عزتی ، کاهش ضایعات محصوالت)1388(معدنی، صمدي
هاي نفت کشور، میرجلیلی و الگوي مصرف و پاالیشگاه) 1388(محمدخانی  الگوي مصرف،

  .کارهاي کاهش مصرف سوخت در صنعت پتروشیمی و مانند اینهاراه) 1388(مهرآزما 
  .است مطالعاتی که عوامل اصالح الگوي مصرف را مطرح کرده. ج

اي با دیدگاه را به معناي چگونگی و ترکیب مصرف بدانیم، کمتر نوشته اگر الگوي مصرف
اسالمی به این موضوع به شیوه علمی پرداخته و درصدد عرضه عوامل مؤثر بر چگونگی و ترکیب 

با عنوان اثر سرمایه ) 1388(شاید بتوان گفت تنها نوشته از این نوع، مقاله عزتی . مصرف بوده است
که تالش کرده است اثر وجود سرمایه مذهبی فردي و اجتماعی در جامعه  مذهبی بر مصرف است

توان می. صورت نظري تشریح کندرا بر روي چگونگی، مقدار و ترکیب مصرف انواع کاالها به
را نیز تا حدودي از این نوع ) 1382(و عزتی ) 1379(هاي حسینی ها مانند نوشتهبرخی نوشته

  . دانست
  مقالهرویکرد این . 3.2.3

سازي با ابعاد اصالح الگوي وکارهاي نهادینه رویکرد این مقاله بررسی رابطه علی بین ساز
سازي شود در ایران در زمینه نهادینهبا توجه به مرور مطالعات انجام شده، مالحظه می. مصرف است

کارهاي و هم چنین در زمینه استفاده از ساز. اي انجام نشده استاصالح الگوي مصرف، مطالعه
. هنجاري و شناختی براي بهبود اصالح الگوي مصرف نیز مطالعه علمی قابل ذکري موجود نیست

نیز موجود  علمی، که از این ابعاد به رویکرد روابط علی براي اصالح بپردازد عالوه بر این، مطالعه
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  .  نیست
  چارچوب و روش تحلیل ـ 4

اي به نام الگوي مصرف داریم که بسامان دهدر خالل مباحث، مسئله چنین بیان شد که ما پدی
پدیده مورد نظر و ابعاد آن به صورت مختصر اما . خواهیم آن را بسامان یا اصالح کنیمنیست و می

سه . روشن تعریف شد؛ هم چنین بیان شد که ابزارهاي مختلفی براي اصالح نهادینه وجود دارد
شود ن کار هست که در این قسمت سعی میکار اصلی براي ای و دسته ابزار در قالب سه ساز

هاي موردنظر عرضه شود کارها با ویژگیهاي پدیده و چارچوب مناسبی براي انطباق ویژگیهاي ساز
تا بتوان از حاصل این تطبیق بهترین ابزارها را براي اجزاي مختلف کار خود در جریان اصالح 

  :ن انتخاب شامل اجزا و مراحل زیر استچارچوب انتخابی و روش تحلیل ما براي ای. انتخاب کرد
 تفکیک و تشخیص ویژگیهاي ابعاد اصلی اصالح الگوي مصرف .1

 گیهاي اجزاي پدیده نیازمند اصالحتفکیک و تشخیص ویژ .2

 ز و کارهاي مختلف موجود براي اصالحویژگیها و الزامات سا .3

د اصالح در هر یک کارها با ویژگیهاي هر یک از اجزاي پدیده نیازمن و تطبیق ویژگیهاي ساز .4
 از ابعاد مسئله

کار مناسب براي هر یک از اجزاي پدیده نیازمند اصالح در هر یک از ابعاد  و انتخاب ساز .5
  مسئله

 کارهاي انتخابی و پیشنهاد برخی ابزارهاي مناسب در قالب ساز .6

    فادهها استتناقض ویژگیهاي ساز وکارها با ویژگیهاي پدیده/ در مرحله تطبیق از روش تطبیق 
گیرد و براي ها قرار میدر این روش ویژگیهاي ساز وکارها در مقابل ویژگیهاي پدیده. شودمی

کار داراي کمترین تناقض و بیشترین  و اصالح هر یک از اجزاي پدیده در هر یک از ابعاد، ساز
  . شودکار انتخاب می و انطباق به عنوان بهترین ساز

  
  تجزیه و تحلیل و استدالل ـ 5
  تفکیک و تشخیص ویژگیهاي ابعاد اصالح الگوي مصرف . 1. 5

ابتدا به این ابعاد و ویژگیها  .سه بعد با ویژگیهاي متفاوتی استداراي اصالح الگوي مصرف 
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  : شوداشاره می
بخش اولیه اصالح الگوي مصرف، تغییر الگوي مصرف : الگوي مصرف) اصالح(تغییر  )الف

جاي آن است که تحولی رفتاري است و اگر حیح بهغلط و جایگزین کردن الگوي مصرف ص
. صورت صحیح انجام شود، مسئله برطرف، و نتیجه حاصل می شود و کار پایان می یابدبار و بهیک

بنابر این اصالح الگوي مصرف تحولی . مدت تلقی شودتواند رفتاري کوتاهاین بخش از اصالح می
این پدیده تغییر ) 1: اصلی این تحول عبارت است ازویژگیهاي . رفتاري است که باید ایجاد شود

جاي الگوي غلط مصرف است که با اجراي آن یعنی جایگزین کردن الگوي صحیح مصرف به
مدت هر مقطع یا هر بار تغییر، نیازمند زمان کوتاهی است؛ یعنی کوتاه) 2. یابدتغییر کار پایان می

  .است
بار مصرف مطابق الگوي بهینه،  اغلب اجراي یک: اجراي رفتار مطابق الگوي مصرف بهینه) ب

ها نیست، اجراي پیوسته رفتار مصرفی مطابق الگوي بهینه هدف است که رفتاري از هدف برنامه
توان می. نوع ثابت است و باید رفتارها در موقعیت الگوي بهینه تثبیت، و در این موقعیت حفظ شود

بنابر این رفتار مطابق الگوي مصرف بهینه . دت استگفت این اقدام نیازمند ثبات رفتاري بلندم
: ویژگیهاي اصلی این رفتار عبارت است از. رفتار ثابت خاصی است که به ثبات رفتاري نیاز دارد

یابد و باید تداوم بار اجرا، پایان نمیاین پدیده تغییر نیست بلکه انباشته یا ثابته است؛ یعنی با یک ) 1
تواند بازگشت به عقب یعنی تغییر رفتاري به الگوي می) 2. مدت استبلند عمل داشته باشد؛ یعنی 
  .مصرف غلط داشته باشد

اگر بخواهیم اصالح همیشه باشد و همواره به : ایجاد جریان رفتاري اصالح الگوي مصرف) ج
سمت موقعیت بهتر حرکت کنیم، نیازمند ایجاد جریان رفتاري اصالح هستیم که فرایند تبدیل 

ي ثابت به رفتارهاي متغیر است؛ یعنی در این بعد از اصالح، باید ثبات رفتاري را به تغییر رفتارها
توان اصالح الگوي مصرف را به فرایند مداوم اصالح به عنوان بنابر این می. پیوسته تبدیل کرد

ویژگیهاي اصلی این رفتار . جریان تغییرات اصالحی مداوم بر حسب وضعیت جدید تبدیل کرد
اي از تغییرات است که در قالب نوع این پدیده تغییر نیست بلکه مجموعه) 1: ت است ازعبار

یابد و باید تغییرات بار تغییر، پایان نمیشود؛ یعنی با یکخاصی از رفتار انباشته یا ثابته تعریف می
در هر  تواند بازگشت به ثبات نماید؛ یعنیمی) 2. مدت استتداوم وجود داشته باشد؛ یعنی بلند

 .مقطع ممکن است تغییرات اصالحی متوقف شود
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یکی اینکه با مسئله در حد : توان به دو صورت برخورد کرددر زمینه اصالح الگوي مصرف می
هر برنامه اجرایی درباره رفتارها و . اصالح رفتار کرد و دیگر اینکه بخواهیم آن را نهادینه کنیم

نشود، اثر موقتی و کوتاه مدت خواهد داشت و براي عملکردهاي افراد در صورتی که نهادینه 
راه صحیح ایجاد تغییر پایدار و تداوم . هاي بسیار زیادي متحمل شدتداوم این برنامه باید هزینه

چون در ایران الگوهاي مصرف غلط . عملکردها و رفتارهاي مناسب، نهادینه کردن آنها است
ت براي از بین بردن بنیادین آن و جایگزین کردن حاکم و در بسیاري از موارد نهادینه شده اس

بلندمدت الگوهاي مصرف صحیح، الزم است الگوهاي مصرف صحیح و بهینه تعیین و در سطح 
بر این اساس و براي این . جامعه نهادینه شود تا تغییرات به رفتارهاي با ثبات بلندمدت تبدیل شود

رف، نیازمند برنامه اي جامع و استفاده از منظور مجموعه اقدامات منجر به اصالح الگوي مص
  .سازوکارهاي مناسب براي اصالح بنیادهاي ایجاد کننده رفتارهاي افراد است

 تفکیک و تشخیص ویژگیهاي اجزاي پدیده نیازمند اصالح. 2.5

صورت کلی از جهت مسئله مورد بررسی مقاله، سه نوع مصرف هست که از توان گفت بهمی
  : شودیهاي متفاوتی دارد که به آنها اشاره میدو جهت اصلی ویژگ

شود که شامل دو مصرف نهایی خصوصی که توسط خانوارها و مؤسسات غیرانتفاعی انجام می
طور معمول انجام دهنده آن مالک وجوه آن است و دوم، هدف از آن اول اینکه به: ویژگی است

 خاطر،فظ مال و کسب رضایتهاي حبراي اصالح، انگیزه. کسب رضایت خاطر مستقیم است
 . تواند اصالح انجام شوداگر شناخت و امکان باشد می. بیشتر درون افراد وجود دارد

     صورت دقیقتر بخش عمومی انجام مصرف نهایی دولت که توسط سازمانهاي دولتی و به
تی اول اینکه با هدف عرضه خدمت و اجراي وظایف حاکمی: شود و دو ویژگی اصلی داردمی

مالک وجوه هزینه شده ) کارکنان دولت(آن  ةشود و دوم اینکه اجرا کنندتوسط دولت انجام می
 .نیست و براي اصالح، انگیزه اولیه درون افراد وجود ندارد

طور اول اینکه به: شود، دو ویژگی اصلی داردها انجام میاي، که توسط بنگاهمصرف واسطه
ود و دوم، انجام دهنده آن مالک وجوه هزینه و یا نماینده شمعمول با هدف کسب سود انجام می

هاي حفظ مال خود یا دریافت دستمزد بیشتر و کسب سود بیشتر براي اصالح، انگیزه. مالک است
 .تواند اصالح انجام شوداگر شناخت و امکان وجود داشته باشد می. درون افراد وجود دارد
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 مختلف موجود براي اصالح  کارهاي و ویژگیها و الزامات ساز. 3.5

از دیدگاه علمی تغییر رفتارها و ایجاد الگوهاي رفتاري جدید در هر جامعه با ابزارهاي مختلفی 
  .امکانپذیر است که می توان آنها را در قالب سه ساز وکار از یکدیگر جدا کرد

جامعه  شود با ایجاد شناخت و آگاهی براي افرادکه در آن تالش می ساز و کار شناختی )الف
درباره رفتار جدید مورد نظر و افزایش دانش افراد درباره بهتر بودن رفتار مورد نظر نسبت به 

ویژگیها و . ، افراد از درون خود متقاعد شوند که الگوي جدید را بپذیرند)یا قبلی(رفتارهاي موجود 
بسیار مؤثر  دت،یعنی  در بلندم تالش بلند مدت،: الزامات اصلی این ساز و کار عبارت است از

 این روش،. و امکان ایجاد شناخت مقطعی و سریع وجود ندارد کنداست و رفتار پایدار ایجاد می
  .کندهاي موجود را نیز تقویت میایجاد انگیزه، و انگیزه

شود هنجارهاي افراد جامعه یا به تعبیر دیگر که در آن تالش می ساز و کار هنجاري) ب
اي بر پایه آن عرضه، و یا مبانی مشترکی امعه مبنا قرار گیرد و برنامهنظامهاي مشترك بین افراد ج

- ایجاد هنجارها در میان. آنها درباره موضوع مورد نظر مشابه شود بین افراد ایجاد شود تا برداشت

مدت است؛ با وجود این، ایجاد حد میان مدت با تبلیغات امکانپذیر است، ولی پیامد آن نیز در
ویژگیها و الزامات اصلی این . اسب، روش مفیدي براي تغییر الگوهاي مورد نظر استهاي منهنجار

-صورت رفتار نسبتاً پایدار ایجاد می این تالش میان و بلندمدت که در: ساز و کار عبارت است از

این روش، انگیزه اجتماعی ایجاد، . کند ضمن اینکه امکان ایجاد هنجار مقطعی و سریع وجود ندارد
  .کندتقویت می هاي موجود را نیزانگیزهو 

شود از طریق قانون براي افراد اجبار یا تهدید و تنبیه که در آن تالش می کار اجباري و ساز) ج
در این موارد ممکن است نیروهاي . ایجاد شود تا رفتار مشخصی را انجام دهند یا انجام ندهند

را جلب کنند و نظام نظارتی و قضاوتی بر خاصی مانند نیروي انتظامی یا مأمورانی خاص، خاطیان 
تواند بسرعت رفتارها را تغییر دهد و الگوهاي مورد نظر را حاکم کار می و این ساز. آنها حکم کند

کند، اما پایداري آن بسیار کم است و هرگاه نیروهاي ایجاد کننده اجبار، حضور نداشته باشد 
ویژگیها و الزامات اصلی این ساز و کار . ته شودممکن است رفتار و الگوي مورد نظر زیرپا گذاش

امکان . کندمدت قابل استفاده و مؤثر است اما پایداري رفتار ایجاد نمیدرکوتاه: عبارت است از
تواند کند ولی میاین روش، انگیزه درونی ایجاد نمی. اعمال مقطعی و سریع آن نیز وجود دارد

 ).1389 عزتی،(هاي موجود را تقویت کند انگیزه
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الگوي (تطبیق ویژگیها و الزامات سازوکارها با ویژگیهاي پدیدة نیازمند اصالح . 4.5
 )مصرف

کارهایی که براي اصالح الگوي مصرف قابل استفاده  و در این قسمت ویژگیها و الزامات ساز
اصالح الگوي  است با ویژگیهاي هر یک از اجزاي پدیده نیازمند اصالح در هر یک از ابعاد

وکارهاي مناسب براي اصالح الگوي  شود تا از حاصل این تطبیق بتوان سازصرف، تطبیق داده میم
براي ایجاد امکان تطبیق بهتر طبق چارچوب متداول روش تطبیق سازگار ـ . مصرف را انتخاب کرد

در اینجا در بعد (تناقض ویژگیهاي هر یک از ابعاد اصالح و اجزاي آن را در یک سمت جدول 
در اینجا در (کارهاي موجود را در طرف دیگر  و کنیم و ویژگیها و الزامات سازتنظیم می) اسطره
ابعاد الگوي مصرف شامل تغییر الگوي مصرف موجود، رفتار مطابق الگوي . کنیمتنظیم می) ستونها

مصرف بهینه و ایجاد جریان رفتاري اصالح الگوي مصرف در ستون اول و هر یک از اجزاي 
در ستون بعد ویژگیهاي هر بعد به تناسب . است صرف در ستون پس از آن آورده شدهالگوي م

اجزاي الگوي مصرف عرضه شده است و در مقابل سطر اول جدول سازوکارهاي موجود و سطر 
سازگاریها و تناقضهاي ویژگیهاي هر . دهدکار را نشان می و دوم نیز ویژگیها و الزامات هر ساز

کارهاي اصلی موجود در  و اي مصرف با ویژگیها و الزامات هر یک از سازیک از ابعاد و اجز
چون جدول طوالنی است، هر یک از ابعاد مسئله به صورت جداگانه در . استجدول عرضه شده 

  . است یک جدول عرضه شده
کار  و شود تغییر یا حذف الگوي مصرف غلط و اجزاي آن با دو سازچنانکه مشاهده می

، و هم تناقضهایی دارد؛ اما این بعد مسئله در دو جزء مصرف نجاري هم سازگاريشناختی و ه
اي سازگاري زیادي دارد و تناقضی وجود ندارد و در مصرف نهایی خصوصی و مصرف واسطه

دولتی نیز تنها یک ویژگی متناقض و سه ویژگی سازگار وجود دارد؛ هم چنین در بعد رفتار مطابق 
از وکار شناختی و هنجاري با هیچ یک از اجزاي اصالح الگوي مصرف تناقض الگوي بهینه دو س

در بعد سوم مسئله، . کار اجباري با همه اجزاي این بعد مسئله تناقضهاي زیاد دارد و ندارد؛ اما ساز
کار شناختی و هنجاري سازگاریهاي زیادي، و در  و یعنی ایجاد جریان رفتاري اصالح نیز دو ساز

کار اجباري براي این بعد با  و درحالی که ساز  زاي مصرف تنها یک تناقض داردهر یک از اج
  .تناقضهاي زیادي رو به رو است
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 کارهاي اصالح الگوي مصرف و ساز :1 جدول
  ساز و کار اجباري  ساز و کار هنجاري  ساز و کارشناختی  ساز و کار    

ابعاد 
اصالح 
الگوي 
  مصرف

اجزاي 
الگوي 
  مصرف

  الزامات  ویژگیها و   
  سازوکار       

  
  
  
  
  

  ویژگیهاي اجزاي
  مصرف الگوي

  . طلبدتالش بلندمدت می.1
امکان ایجاد شناخت مقطعی . 2

  . و سریع وجود ندارد
در بلندمدت بسیار مؤثر است .3

  . کندو رفتار پایدار ایجاد می
انگیزه درونی ایجاد، و . 4

هاي موجود را تقویت انگیزه
  .کندمی

ان مدت  و بلند مدت تالش می.1
  .طلبدمی

امکان ایجاد هنجار مقطعی و . 2
  . سریع وجود ندارد

    در میان مدت  و بلندمدت. 3
  بسیار مؤثر است و رفتار نسبتاً 

  .کندایجاد می پایدار 
هاي انگیزه اجتماعی ایجاد، و انگیزه.4

  .کندموجود را تقویت می

مدت قابل استفاده و مؤثر کوتاه.1
  . است

امکان اعمال مقطعی و سریع آن .2
  .وجود دارد

  . کندپایداري رفتار ایجاد نمی. 3
  کندانگیزه درونی ایجاد نمی. 4

هاي موجود را تواند انگیزهولی می
  .تقویت کند

تغییر . 1
الگوي 
 مصرف

ف رمص.1
نهایی 
  خصوصی

تغییر  است و با تغییر، کار .1
  . یابدپایان می

  .ستمدت و مقطعی اکوتاه. 2
هاي حفظ مال و انگیزه.3

کسب رضایت خاطر بیشتر 
  .درون افراد وجود دارد

  :سازگاریها
 و  ،انگیزه درونی ایجاد. 1

 هاي موجود را تقویت انگیزه
  .کندمی

  :تناقضها
  .طلبدتالش بلندمدت می.1
امکان ایجاد شناخت مقطعی . 2

  . و سریع وجود ندارد
در بلندمدت بسیار مؤثر است .3

  . کندر پایدار ایجاد میو رفتا

  :سازگاریها
هاي و انگیزه، انگیزه اجتماعی ایجاد. 1

  .کندموجود را تقویت   می
  :تناقضها

 تالش میان مدت و بلندمدت .1
  .طلبدمی

امکان ایجاد هنجار مقطعی و . 2
  . سریع وجود ندارد

 در میان مدت  و بلندمدت . 3
بسیار مؤثر است و رفتار نسبتاً 

  .کندجاد میپایدار ای

  :سازگاریها
مدت قابل استفاده و مؤثر کوتاه.1

  . است
امکان اعمال مقطعی و سریع آن .2

  .وجود دارد
  . کندپایداري رفتار ایجاد نمی. 3
کند انگیزه درونی ایجاد نمی. 4

هاي موجود را تواند انگیزهولی می
  .تقویت کند

   

مصرف .2
نهایی 
 دولت

کار تغییر  است و با تغییر، .1
  . یابدپایان می

  .مدت و مقطعی استکوتاه. 2
انگیزه اولیه درون افراد . 3

  .وجود ندارد

  :سازگاریها
انگیزه درونی ایجاد، و . 1

هاي موجود را تقویت انگیزه
  .کندمی

  :تناقضها
  .طلبدتالش بلندمدت می.1
امکان ایجاد شناخت مقطعی . 2

  . و سریع وجود ندارد
ثر است در بلندمدت بسیار مؤ.3

  .کندو رفتار پایدار ایجاد می

  :سازگاریها
هاي و انگیزه ،انگیزه اجتماعی ایجاد .1

  .کندموجود را تقویت می
  :تناقضها

تالش میان مدت  و بلندمدت .1
  .طلبدمی

امکان ایجاد هنجار مقطعی و . 2
  . سریع وجود ندارد

در میان مدت  و بلندمدت . 3
بسیار مؤثر است و رفتار نسبتاً 

  .کندپایدار ایجاد می

  :سازگاریها
مدت قابل استفاده و مؤثر کوتاه.1

  . است
امکان اعمال مقطعی و سریع آن .2

  .وجود دارد
  . کندپایداري رفتار ایجاد نمی. 3
کند انگیزه درونی ایجاد نمی. 4

هاي موجود را تواند انگیزهولی می
  .تقویت کند
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 الگوي مصرفکارهاي اصالح  و ساز :1ادامه جدول 
  ساز و کار اجباري  ساز و کار هنجاري  ساز و کارشناختی  ساز و کار    

ابعاد 
اصالح 
الگوي 
  مصرف

اجزاي 
الگوي 
  مصرف

  ویژگیها و الزامات    
  سازوکار       

  
  
  
  
  

  ویژگیهاي اجزاي
  مصرف الگوي

  . طلبدتالش بلندمدت می.1
امکان ایجاد شناخت مقطعی . 2

  . و سریع وجود ندارد
در بلندمدت بسیار مؤثر است .3

  . کندو رفتار پایدار ایجاد می
انگیزه درونی ایجاد، و . 4

هاي موجود را تقویت انگیزه
  .کندمی

تالش میان مدت  و بلند مدت .1
  .طلبدمی

امکان ایجاد هنجار مقطعی و . 2
  . سریع وجود ندارد

در میان مدت  و بلندمدت بسیار . 3
 پایدار  مؤثر است و رفتار نسبتاً

  .کندایجاد می
هاي انگیزه اجتماعی ایجاد، و انگیزه.4

  .کندموجود را تقویت می

مدت قابل استفاده و مؤثر کوتاه.1
  . است

امکان اعمال مقطعی و سریع آن .2
  .وجود دارد

  . کندپایداري رفتار ایجاد نمی. 3
  کندانگیزه درونی ایجاد نمی. 4

را هاي موجود تواند انگیزهولی می
  .تقویت کند

تغییر . 1
الگوي 
 مصرف

مصرف .3
ايواسطه  

تغییر  است و با تغییر، کار .1
  . یابدپایان می

  .مدت و مقطعی استکوتاه. 2
انگیزه هاي حفظ مال خود . 3

یا دریافت دستمزد بیشتر و 
کسب سود بیشتر درون افراد 

.وجود دارد  

:سازگاریها  

  انگیزه درونی ایجاد، و. 1
 هاي موجود را تقویت انگیزه
.کندمی  

:تناقضها  
.طلبدتالش بلندمدت می.1  
امکان ایجاد شناخت مقطعی . 2

. و سریع وجود ندارد  
در بلندمدت بسیار مؤثر است .3

.کندو رفتار پایدار ایجاد می  

:سازگاریها  
هاي انگیزه اجتماعی ایجاد و انگیزه.1

.کندموجود را تقویت می  
:تناقضها  

مدت  و بلندمدت تالش میان .1
.طلبدمی  

امکان ایجاد هنجار مقطعی و . 2
. سریع وجود ندارد  

در میان مدت  و بلندمدت . 3
بسیار مؤثر است و رفتار نسبتاً 

.کندپایدار ایجاد می  

:سازگاریها  
مدت قابل استفاده و مؤثر کوتاه.1

. است  
امکان اعمال مقطعی و سریع آن .2

.وجود دارد  
. کندیجاد نمیپایداري رفتار ا. 3  
کند انگیزه درونی ایجاد نمی. 4

هاي موجود را تواند انگیزهولی می
.تقویت کند  

  

انجام .2
رفتار 
مطابق 
الگوي 
 بهینه

مصرف .1
نهایی 
 خصوصی

انباشته یا ثابت است و با . 1
. یابدبار اجرا، پایان نمییک

  .باید تداوم عمل داشته باشد
  . مدت استبلند. 2
بازگشت به عقب تواند می.3

  .داشته باشد
هاي حفظ مال و انگیزه.4

کسب رضایت خاطر بیشتر 
  .درون افراد وجود دارد

  :سازگاریها
  . طلبدتالش بلندمدت می.1
امکان ایجاد شناخت مقطعی . 2

  . و سریع وجود ندارد
در بلندمدت بسیار مؤثر است .3

  .کندو رفتار پایدار ایجاد می
 انگیزه درونی ایجاد، و. 4

هاي موجود را تقویت انگیزه
  .کندمی
  

  :سازگاریها
تالش میان مدت و بلندمدت .1
  .طلبدمی

امکان ایجاد هنجار مقطعی و . 2
  . سریع وجود ندارد

در میان مدت و بلندمدت . 3
بسیار مؤثر است و رفتار نسبتاً 

  .کندپایدار ایجاد می
هاي انگیزه اجتماعی ایجاد وانگیزه.4

  .کندتقویت می موجود را

  :سازگاریها
کند انگیزه درونی ایجاد نمی. 1

هاي موجود را تواند انگیزهولی می
  .تقویت کند

  : تناقضها
مدت قابل استفاده و مؤثر کوتاه.1

  . است
امکان اعمال مقطعی و سریع آن .2

  .وجود دارد
  . کندپایداري رفتار ایجاد نمی. 3
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 رهاي اصالح الگوي مصرفکا و ساز :1ادامه جدول 
  ساز و کار اجباري  ساز و کار هنجاري  ساز و کارشناختی  ساز و کار    

ابعاد 
اصالح 
الگوي 
  مصرف

اجزاي 
الگوي 
  مصرف

  ویژگیها و الزامات    
  سازوکار       

  
  
  
  
  

  ویژگیهاي اجزاي
  مصرف الگوي

  . طلبدتالش بلندمدت می.1
امکان ایجاد شناخت مقطعی . 2

  . ود نداردو سریع وج
در بلندمدت بسیار مؤثر است .3

  . کندو رفتار پایدار ایجاد می
انگیزه درونی ایجاد، و . 4

هاي موجود را تقویت انگیزه
  .کندمی

تالش میان مدت  و بلند مدت .1
  .طلبدمی

امکان ایجاد هنجار مقطعی و . 2
  . سریع وجود ندارد

در میان مدت  و بلندمدت بسیار . 3
 فتار نسبتاً پایدار مؤثر است و ر

  .کندایجاد می
هاي انگیزه اجتماعی ایجاد، و انگیزه.4

  .کندموجود را تقویت می

مدت قابل استفاده و مؤثر کوتاه.1
  . است

امکان اعمال مقطعی و سریع آن .2
  .وجود دارد

  . کندپایداري رفتار ایجاد نمی. 3
  کندانگیزه درونی ایجاد نمی. 4

هاي موجود را تواند انگیزهولی می
  .تقویت کند

رفتار  .2
مطابق 
الگوي 
 بهینه

مصرف .2
نهایی 
 دولت

انباشته یا ثابت است و با . 1
. یابدبار اجرا، پایان نمییک

  .باید تداوم عمل داشته باشد
 . مدت استبلند. 2

تواند بازگشت به عقب می.3
  .داشته باشد

انگیزه اولیه درون افراد . 4
  .وجود ندارد

  :هاسازگاری
  .طلبدتالش بلندمدت می.1
امکان ایجاد شناخت مقطعی . 2

  . و سریع وجود ندارد
در بلندمدت بسیار مؤثر است و .3

  .کندرفتار پایدار ایجاد می
انگیزه درونی ایجاد، و . 4

هاي موجود را تقویت انگیزه
  .کندمی
  

  :سازگاریها
تالش میان مدت و بلندمدت . 1
  .طلبدمی

ایجاد هنجار مقطعی و امکان . 2
  . سریع وجود ندارد

در میان مدت و بلندمدت . 3
بسیار مؤثر است و رفتار نسبتاً 

  .کندپایدار ایجاد می
کند انگیزه اجتماعی ایجاد می.4

هاي موجود را تقویت و انگیزه
  .کندمی
  

  :سازگاریها
مدت قابل استفاده و مؤثر کوتاه.1 

  . است
عی و سریع آن امکان اعمال مقط.2

  .وجود دارد
  . کندپایداري رفتار ایجاد نمی. 3
کند انگیزه درونی ایجاد نمی. 4

هاي موجود را تواند انگیزهولی می
  تقویت کند

مصرف .3
ايواسطه  

انباشته یا ثابت است و با . 1
. یابدبار اجرا، پایان نمییک

  .باید تداوم عمل داشته باشد
  . مدت استبلند. 2
واند بازگشت به عقب تمی.3

  .داشته باشد
انگیزه هاي حفظ مال خود . 4

یا دریافت دستمزد بیشتر و 
کسب سود بیشتر درون افراد 

  .وجود دارد

  :سازگاریها
  .طلبدتالش بلندمدت می.1
امکان ایجاد شناخت مقطعی . 2

  . و سریع وجود ندارد
در بلندمدت بسیار مؤثر است و .3

  .کندرفتار پایدار ایجاد می
انگیزه درونی ایجاد، و . 4

هاي موجود را تقویت انگیزه
  .کندمی

  :سازگاریها
 .طلبدتالش میان مدت و بلندمدت می.  1

امکان ایجاد هنجار مقطعی و . 2
  . سریع وجود ندارد

در میان مدت و بلندمدت . 3
بسیار مؤثر است و رفتار نسبتاً 

  .کندپایدار ایجاد می
هاي انگیزهانگیزه اجتماعی ایجاد، و .4

  .کندموجود را تقویت می
  

  : سازگاریها
کند انگیزه درونی ایجاد نمی. 4

هاي موجود را تواند انگیزهولی می
 .تقویت کند

 : تناقضها

مدت قابل استفاده و مؤثر کوتاه.1
  . است

امکان اعمال مقطعی و سریع آن .2
  .وجود دارد

  . کندپایداري رفتار ایجاد نمی. 3
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 کارهاي اصالح الگوي مصرف و ساز :1دامه جدول ا
  ساز و کار اجباري  ساز و کار هنجاري  ساز و کارشناختی  ساز و کار    

ابعاد 
اصالح 
الگوي 
  مصرف

اجزاي 
الگوي 
  مصرف

  ویژگیها و الزامات    
  سازوکار       

  
  
  
  
  

  ویژگیهاي اجزاي
  مصرف الگوي

  . طلبدتالش بلندمدت می.1
شناخت مقطعی امکان ایجاد . 2

  . و سریع وجود ندارد
در بلندمدت بسیار مؤثر است .3

  . کندو رفتار پایدار ایجاد می
انگیزه درونی ایجاد، و . 4

هاي موجود را تقویت انگیزه
  .کندمی

تالش میان مدت  و بلند مدت .1
  .طلبدمی

امکان ایجاد هنجار مقطعی و . 2
  . سریع وجود ندارد

دت بسیار در میان مدت  و بلندم. 3
 مؤثر است و رفتار نسبتاً پایدار 

  .کندایجاد می
هاي انگیزه اجتماعی ایجاد، و انگیزه.4

  .کندموجود را تقویت می

مدت قابل استفاده و مؤثر کوتاه.1
  . است

امکان اعمال مقطعی و سریع آن .2
  .وجود دارد

  . کندپایداري رفتار ایجاد نمی. 3
  کندانگیزه درونی ایجاد نمی. 4

هاي موجود را تواند انگیزهولی می
  .تقویت کند

ایجاد .3
جریان 
رفتاري 
 اصالح

 مصرف.1
نهایی 
 خصوصی

اي از تغییرات است مجموعه. 1
که در قالب رفتار انباشته یا ثابت 

  .شودتعریف می
  . مدت استبلند. 2
در هر مقطع ممکن است . 3

  .تغییرات اصالحی متوقف شود
ل و هاي حفظ ماانگیزه. 4

کسب رضایت خاطر بیشتر 
  .درون افراد وجود دارد

  :سازگاریها
  طلبد تالش بلندمدت می.1
در بلندمدت بسیار مؤثر است .3

  . کندو رفتار پایدار ایجاد می
 انگیزه درونی ایجاد، و .4

هاي موجود را تقویت انگیزه
  .کندمی

   :تناقضها
امکان ایجاد شناخت مقطعی و .. 1

  . سریع وجود ندارد

  :سازگاریها
تالش میان مدت و بلندمدت .1
  .طلبدمی

در میان مدت و بلندمدت . 3
بسیار مؤثر است و رفتار نسبتاً 

  .کندپایدار ایجاد می
هاي انگیزه اجتماعی ایجاد، و انگیزه.4

  .کندموجود را تقویت می
   :تناقضها

امکان ایجاد هنجار مقطعی و . 2
  . سریع وجود ندارد

  :سازگاریها
کند گیزه درونی ایجاد نمیان. 4

هاي موجود را تواند انگیزهولی می
  .تقویت کند

  :تناقضها
مدت قابل استفاده و مؤثر کوتاه.1

  . است
امکان اعمال مقطعی و سریع آن .2

  .وجود دارد
  . کندپایداري رفتار ایجاد نمی. 3

مصرف .2
نهایی 
  دولت

اي از تغییرات است مجموعه. 1
نباشته یا ثابت که در قالب رفتار ا

  .شودتعریف می
  . مدت استبلند. 2
در هر مقطع ممکن است . 3

  .تغییرات اصالحی متوقف شود
انگیزه اولیه درون افراد . 4

 .وجود ندارد

  :سازگاریها
  طلبد تالش بلندمدت می.1
در بلندمدت بسیار مؤثر است .3

  . کندو رفتار پایدار ایجاد می
 انگیزه درونی ایجاد، و .4
هاي موجود را تقویت یزهانگ
  .کندمی

   :تناقضها
امکان ایجاد شناخت مقطعی و .1 

  . سریع وجود ندارد

 :سازگاریها

       مدت تالش میان مدت و بلند.1
  .طلبدمی
در میان مدت و بلندمدت . 3

بسیار مؤثر است و رفتار نسبتاً 
  .کندپایدار ایجاد می

هاي انگیزه اجتماعی ایجاد، و انگیزه.4
  .کندجود را تقویت میمو

  : تناقضها
امکان ایجاد هنجار مقطعی و . 1

  . سریع وجود ندارد

  :سازگاریها
مدت قابل استفاده و مؤثر کوتاه.1

  . است
امکان اعمال مقطعی و سریع آن .2

  .وجود دارد
  . کندپایداري رفتار ایجاد نمی. 3
کند انگیزه درونی ایجاد نمی. 4

وجود را هاي متواند انگیزهولی می
  .تقویت کند
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 سازوکارهاي اصالح الگوي مصرف :5ادامه جدول 
  ساز و کار اجباري  ساز و کار هنجاري  ساز و کارشناختی  ساز و کار    

ابعاد 
مسئله 

اصالح 
الگوي 
  مصرف

اجزاي 
الگوي 
  مصرف

  ویژگیها و الزامات    
  سازوکار       

  
  
  
  
  

  ویژگیهاي اجزاي
  مصرف الگوي

  . طلبددت میتالش بلندم.1
امکان ایجاد شناخت مقطعی . 2

  . و سریع وجود ندارد
در بلندمدت بسیار مؤثر است .3

  . کندو رفتار پایدار ایجاد می
انگیزه درونی ایجاد، و . 4

هاي موجود را تقویت انگیزه
  .کندمی

تالش میان مدت  و بلند مدت .1
  .طلبدمی

امکان ایجاد هنجار مقطعی و . 2
  . ردسریع وجود ندا

در میان مدت  و بلندمدت بسیار . 3
 مؤثر است و رفتار نسبتاً پایدار 

  .کندایجاد می
هاي انگیزه اجتماعی ایجاد، و انگیزه.4

  .کندموجود را تقویت می

مدت قابل استفاده و مؤثر کوتاه.1
  . است

امکان اعمال مقطعی و سریع آن .2
  .وجود دارد

  . کندپایداري رفتار ایجاد نمی. 3
  کندانگیزه درونی ایجاد نمی. 4

هاي موجود را تواند انگیزهولی می
  .تقویت کند

  

مصرف .3
  ايواسطه

اي از تغییرات است مجموعه. 1
که در قالب رفتار انباشته یا ثابت 

  .شودتعریف می
  . مدت استبلند. 2
در هر مقطع ممکن است . 3

  .تغییرات اصالحی متوقف شود
خود انگیزه هاي حفظ مال . 4

یا دریافت دستمزد بیشتر و 
کسب سود بیشتر درون افراد 

  .وجود دارد

  :سازگاریها
  طلبد تالش بلندمدت می.1
در بلندمدت بسیار مؤثر است .3

  . کندو رفتار پایدار ایجاد می
-انگیزه درونی ایجاد، و انگیزه.4

  .کندهاي موجود را تقویت می
   :تناقضها

امکان ایجاد شناخت مقطعی و .1
  . یع وجود نداردسر

  :سازگاریها
تالش میان مدت و بلندمدت .1
  .طلبدمی

در میان مدت و بلندمدت . 3
بسیار مؤثر است و رفتار نسبتاً 

 .کندپایدار ایجاد می

هاي انگیزه اجتماعی ایجاد، و انگیزه.4
  .کندموجود را تقویت می

   :تناقضها
امکان ایجاد هنجار مقطعی و . 1

  . سریع وجود ندارد

  :ازگاریهاس
کند انگیزه درونی ایجاد نمی. 4

هاي موجود را تواند انگیزهولی می
  .تقویت کند

  :تناقضها
مدت قابل استفاده و مؤثر کوتاه.1

  . است
امکان اعمال مقطعی و سریع آن .2

  .وجود دارد
  . کندپایداري رفتار ایجاد نمی. 3

  
پدیده نیازمند اصالح در هر یک از کار مناسب براي هر یک از اجزاي  و انتخاب ساز. 5. 5

 ابعاد اصالح 

توان به صورت کلی گفت براي تغییر یا حذف الگوي مصرف با توجه به تطبیق انجام شده می
کار شناختی و هنجاري است در حالی که براي  و کار اجباري مناسبتر از دو ساز و موجود، ساز

هم چنین  ؛اي شناختی و هنجاري مناسب استکاره و ساز  رفتار مداوم مطابق الگوي بهینه مصرف،
کار اجباري مناسبتر  و کار شناختی و هنجاري  از ساز و دو ساز  براي ایجاد جریان رفتاري اصالح،

  .است
کار اجباري براي تغییر یا حذف  و کار شناختی و هنجاري در مقایسه با ساز و بر این اساس ساز

. شودصرف، کارایی کمتري دارد و توصیه نمیالگوي مصرف موجود در همه اجزاي الگوي م

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 99 /  علیه نظام اسالمی اصالح الگوي مصرف در جهت رویارویی با تهدید نرم اقتصادينهادینه سازي 

 

کارهاي  و البته کاربرد ساز. هاي اجباري براي حذف الگوي غلط مناسبتر استاستفاده از شیوه
 سازي مناسب و استفاده از روشهاي مورد پذیرش عامالن یعنی در این زمینه،اجباري نیازمند زمینه

سب امکان موفقیت دارد؛ زیرا اغلب مردم در مقابل این کار فقط با روشهاي منا. عمومی است افکار
  .دهند و ممکن است نتیجه نامناسبی داشته باشداجبار واکنش منفی نشان می

کارهاي  و براي دو بعد رفتار مداوم مطابق الگوي بهینه و ایجاد جریان رفتاري، اصالح ساز
این دو . ینه از آنها استفاده شودشود در این زمشناختی و هنجاري کارایی بیشتري دارد و توصیه می

    هاي موجود را نیز تقویت کار به علت اینکه براي عامالن انگیزه درونی ایجاد، و انگیزه و ساز
کار  و واقع خواهد شد؛ هم چنین اثرگذاري این دو ساز) مردم(کند، بیشتر مورد پذیرش عامالن می

هر یک ) و سرعت اثرگذاري و امکان بازگشتعمق (اثر اصالحی . در بلند مدت بسیار بیشتر است
  :ار در جدول و نمودار زیر عرضه شده استک و از این سه ساز

   کارهاي اصالح و عمق و سرعت اثرگذاري هر یک از ساز: 2جدول 
  اثر اصالحی  
  امکان بازگشت به عقب  عمق اثرگذاري اصالح  سرعت اثرگذاري اصالح  کار و ساز

  بسیار زیاد  کم بسیار  بسیار زیاد  اجباري
  کم  زیاد  کم  هنجاري
  بسیار کم  بسیار زیاد  بسیار کم  شناختی
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سازوکار شناختی

اثرگذاري اصالحسازوکار اجباري

سازوکار هنجاري

کوتاه مدتمیان مدتبلند مدت

  کارهاي اصالح و عمق و سرعت اثرگذاري هر یک از ساز: 1نمودار
به هر حال اگر بنا باشد به کارگیري الگوهاي رفتاري مورد نظر از سوي مردم و عامالن پذیرفته 

سازي نیز فرایند تبدیل نهادینه. کارها نهادینه کرد و ، باید آنها را بر اساس این سازو عمل شود
هاي اجتماعی و رفتاري به عادتها، ارزشها، عرفها، باورها، اعتقادات، قانونها، رسمها، روشها و پدیده

ک از اجزاي بر این اساس باید در هر بعد و براي هر ی. مفاهیم پذیرفته شده، پایدار و باثبات است
سازي رفتارها انتخاب، و از آنها کار مناسب را همراه با ابزارهاي مناسب براي نهادینه و پدیده ساز
  .شود بر این اساس به برخی ابزارهاي مناسب در این زمینه اشاره می. استفاده کرد

  کارهاي انتخابی و پیشنهاد برخی ابزارهاي مناسب در قالب ساز. 6. 5
نظر را در  ها و یا رفتارهاي موردسازي الگوي مصرف باید پدیدهد براي نهادینهچنانکه بیان ش

ها و یا رفتارهاي پذیرفته شده، پایدار و باثبات از نوع قالب فرایندي قابل قبول و مؤثر به پدیده
که به طوري  عادتها، ارزشها، عرفها، باورها، اعتقادات، قانونها، رسمها، روشها و مفاهیم تبدیل کرد

تهدیدات نرم اقتصادي  پذیرش جامعه شود و راه را براي بروز موجب استحکام رفتارهاي مورد
از بین آنها به برخی از ابزارهاي متناسب  در اینجا، ابتدا به ابزارهاي اقتصادي موجود اشاره و. ببندد

  .گردداشاره می با الگوي مصرف در هر یک از ابعاد و اجزاي الگوي مصرف،
هاي اقتصادي به صورت کلی براي تغییر و هدایت رفتارهاي عامالن اقتصادي دو هطبق نظری
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دسته ابزارهاي سیاستی یعنی مالکیتی و تنظیمی وجود دارد که ابزارهاي مالکیتی را سیاستهاي 
ابزارهاي تنظیمی ). 74، 1376رنانی، (نامند نابازاري و ابزارهاي تنظیمی را سیاستهاي بازاري نیز می

ابزارهاي ایجابی نیز به ابزارهاي تنظیم ساختار بازار و . شوده دو دسته ایجابی و سلبی تقسیم مینیز ب
ابزارهاي تغییر ساختار با اعمال محدودیتها و یا . ابزارهاي تنظیم رفتار، قابل جداسازي است

. شودیت میممنوعیتها اجرا، و ابزار تغییر رفتار نیز شامل تنظیم قیمت، تنظیم کیفیت و تنظیم کم
سازي دارند و ابزارهاي بازاري اغلب در مواقعی قابل اعمال است که عامالن اقتصادي انگیزه بهینه

اما در مواقعی که . شودنظر از این ابزارها استفاده می ها به مسیرهاي موردبراي هدایت انگیزه
  .شودیتی استفاده میهاي شخصی براي حرکت به سمت الگوي بهینه نیست از ابزارهاي مالکانگیزه

کارگیري این ابزارها براي استفاده از این ابزارها باید چند نکته مقدماتی را به عنوان الزامات به
  :در نظر داشت

هیچ یک از این ابزارها بدون مطالعه کافی و شناخت دقیق موضوع و ابعاد و جوانب آن قابل  .1
 .کارگیري نیستبه

شود و باید با مطالعه کامل از جامعه ر جامعه اجرا میهمه این ابزارها در قالب سیاست د .2
 .اجراي این سیاستها پیشنهاد شود

اجراي هر یک از اینها نیازمند ایجاد فضاي مناسب و اعمال سیاستهاي مکمل است که بدون  .3
 .آنها ممکن است نتیجه دلخواه به دست نیاید

 .توصیه عمومی شود تواندهر سیاستی براي جایگاه خاصی قابل اعمال است و نمی .4

براي نهادینه شدن هر رفتاري باید همراه هر یک از این سیاستها، اقدامات مناسب براي ایجاد  .5
 .شناختها و هنجارهاي الزم نیز اجرا شود

 توان گفت آنها در قالببا توجه به نوع ابزارهاي اقتصادي موجود، که در اینجا اشاره شد، می
اگر بخواهیم آنها را در قالب سازوکارهاي هنجاري و شناختی . گیردسازوکارهاي اجباري جاي می

تنظیم کنیم باید اقدامات مکمل قابل توجهی انجام دهیم؛ با وجود این با توجه به ابعاد اصالح 
الگوي مصرف، فهرستی از ابزارهاي اقتصادي موجود و قابل استفاده براي اصالح الگوي مصرف 

  :شودمی ابزارهاي اصلی در اختیار دولت میشود که تقریبا شامل تمابیان می
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براي اصالح الگوي مصرف در بخشهاي دولتی، که انگیزه شخصی در آن کم است،  .1
 ابزار(مناسب است کارهاي   غیر حاکمیتی تا حد ممکن به بخش خصوصی واگذار شود 

  ).مالکیتی
ا اصالح، و در بخشهاي شبه دولتی باید مدیریت سهامی را حاکم کرد تا ساختار واحده .2

 ).ابزار تنظیم ساختار صنایع(هاي اصالح نیز تقویت شوند انگیزه

محدودیتهاي ورود و خروج حذف و صدور ) و قابل واگذاري(در فعالیتهاي مختلف  .3
 ).ابزار تنظیم ساختار صنایع(مجوزها بشدت آسان سازي شود 

  :شودابزارهاي تنظیم رفتارها، شامل کاربردهاي زیر می .4
هاي شخصی افراد مصرف گذاري و سطح قیمتها با هدف تقویت انگیزهتساختار قیم •

  ).ابزار تنظیم قیمت(کننده و تولید کنندگان اصالح شود 
ابزار تنظیم (بندي استفاده کرد توان از نظام سهمیهبراي تنظیم مقدار مصرف می •

  ).مقدار
ندگان اصالح کنهاي تولیدکنندگان و مصرفنظام استاندارد با هدف تقویت انگیزه •

  ).ابزار تنظیم کیفیت(شود 
  ).ابزار سلبی(توان براي ترسیم خطوط ممنوع مصرف استفاده کرد از ابزارهاي سلبی می .5

توان براي تحقق اهدافی مانند حفظ سطح رفاه، حمایت از فقرا، تقویت در بسیاري از موارد می
تها استفاده کرد؛ از جمله به عنوان مثال هاي عامالن اقتصادي و نظیر اینها از ترکیب این سیاسانگیزه

به علت  قیمت کم و غیر (حد متعارف است  که مصرف آن بیش از) مانند بنزین(براي یک کاال 
توان براي استفاده می) چنین نبودن یا کمبود کاالهاي جانشین استاندارد بودن کاالهاي مکمل و هم

بازاري و یا قیمت مناسب دیگر اصالح کرد و از ابزار قیمتی، ساختار قیمت را با اعمال قیمت 
 )مصارف متعادل(همزمان براي جلوگیري از کاهش رفاه مردم براي تعدادي از مصرف کاالها 

و همزمان با آن استاندارد اجباري در تولید ) تنظیم سطح قیمت(سیاستهاي حمایتی در نظر گرفت 
سیاست (کاهش بیابد ) بنزین(مورد نظر را تقویت کرد تا مصرف کاالي ) اتومبیل(کاالهاي مکمل 
هم چنین همزمان خدمات حمل و نقل عمومی را تقویت کرد و به سطح استاندارد  ؛)تقویت کیفیت

سیاست (نظر گرفت  و براي بخشی از مصرف آن نیز یارانه در) سیاست تقویت کیفیت(رساند 
مطالعه کامل و کافی براي اعمال  البته براي هر اقدامی نیاز به. و مانند اینها) تنظیم سطح قیمت
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  .سیاستهاي مناسب است
مدت جوابگو است و چنانکه اشاره شد این سیاستها اغلب از نوع ابزارهاي اجباري، و در کوتاه

سازي رفتارها اگر بخواهیم براي بلندمدت رفتارها اصالح شود باید از این سیاستها همراه با نهادینه
      سازي رفتارها مطابق الگوي صحیح مورد نظر باید از ابزارهاي براي نهادینه. استفاده کنیم

اقتصادي بیان شد در ) ابزار(سازوکارهاي اجباري که در قالب سیاستهاي. سازي استفاده شودنهادینه
تواند رفتار را بسرعت اصالح کند اما صورت اعمال بر اساس پژوهش و بررسی علمی دقیق می

تواند به نهادینه دو سازوکار هنجاري و شناختی می. نه شدن آن استدوام رفتار صحیح نیازمند نهادی
 و در اینجا برخی ابزارهاي مناسب در قالب این دو ساز. سازي رفتارهاي مناسب کمک خوبی کند

  :شودمیکار عرضه 
 .کار گرفته شودهاي متقن و قابل قبول طراحی، و بهالگوهاي صحیح بر اساس پژوهش .1

اسب براي اصالح الگوي مصرف و هدایت مصرف کنندگان و تولید قوانین و مقررات من .2
  . کنندگان به سمت الگوي مصرف بهینه وضع و تقویت شود

 .مدت و بلند مدت ایجاد و تقویت شودابزارهاي نظارتی، هدایتی و تأدیبی براي میان .3

  .ددالگوهاي مصرف بهینه تبلیغ گر )رسانه هاي عمومی(با استفاده از ابزارهاي مختلف  .4
کارگیري الگوي مصرف بهینه در سطوح مختلف نظامهاي تشویق و تنبیه در جهت به .5

 .جامعه ایجاد و تقویت شود

که (هاي گوناکون و در سطوح مختلف رسانی و افزایش آگاهی و دانش افراد از راهاطالع .6
 .انجام شود.) الزمه آن استفاده از همه نظامهاي آموزشی و اطالع رسانی است

کارگیري آن در هاي مختلف آموزشی در جهت شناخت الگوي مصرف بهینه و بهبرنامه .7
 .هاي مختلف طراحی و اجرا شودبخشهاي مختلف و براي گروه

البته هر یک از این ابزارها باید بر اساس مطالعه متقن و معتبر استوار باشد تا بتوان آن را اجرا 
  . کرد و از آن نتایج قابل قبولی انتظار داشت

  
  بندي جمعـ  6

  :هاي سیاستی حاصل از این بررسی را چنین خالصه کردتوان مجموعه توصیهبر این اساس می
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رویارویی با تهدیدات نرم اقتصادي نظام سلطه علیه و بازگشت به آرمانهاي انقالب اسالمی براي 
توان از هر سه هینه میچنین نهادینه کردن الگوي مصرف ب همانقالب اسالمی در زمینه مصرف و 

 توان با وضع قوانین و مقررات و تنبیه و تشویقهایی درمدت میدر کوتاه. سازوکار استفاده کرد
مدت با ایجاد هنجارهاي منطبق با این الگو، در میان. جهت اجراي الگوي مصرف بهینه استفاده کرد

اعی به سمت الگوي مطلوب هدایت، و رفتارهاي افراد را با استفاده از نیروي انگیزه درونی و اجتم
در بلندمدت با ایجاد شناخت و آگاهی بیشتر، افراد را به سمتی هدایت کرد که خود مایل به 

تر در این وضعیت، موفقیت نهادینه کردن قطعی. حرکت در جهت الگوي مطلوب و بهینه باشند
  . خواهد بود

دن الگوي مصرف بهینه در همه بخشها، الزم در مسیر استفاده از این سه سازوکار براي نهادینه ش
ابزارهاي اقتصادي بیان شده در قالب سازوکار اجباري . کار گرفته شوداست ابزارهاي مختلفی به

توان انتظار داشت اثر این ابزارها بدون نمی. مدت مؤثر استاین ابزارها در کوتاه. گیردقرار می
براي ایجاد زمینه هاي الزم براي بقاي . ادامه یابدایجاد هنجارها و شناخت مناسب در بلندمدت 

الگوي بهینه مصرف در بلندمدت باید در قالب سازوکارهاي هنجاري و شناختی از ابزارهاي  
توان براي برخی از ابزارهاي مناسب در قالب سه سازوکار عرضه شد که می. مناسب استفاده کرد

ابزارهاي پیشنهادي مندرج در مجموعه . تفاده کرداصالح الگوي مصرف و نهادینه کردن از آنها اس
البته باید براي هر کاالي خاص پژوهش . این مقاله نیز ابزارهاي پیشنهادي این مقاله است 6 - 5بند 

  .مشخص و قابل اتکایی انجام، و براساس نتایج آن پژوهش عمل شود
  

   یادداشتها
. برنسون، ویلیام اچ) / 1382(الن از جمله رحمانی، تیمور توان به کتابهاي اقتصاد کبراي اطالع بیشتر میـ  1

  .و مانند اینها مراجعه کرد) 1387(نظري، محسن ) / 1374(
  

   فارسی منابع
 :قم. اسالمی دولت درآمد و هزینه به علمی نگرش .)1382(محمدتقی ،آباديحکیم گیلک ؛حسن نظري، آقا

  .اقتصادي مورا پژوهشکدهـ  تهران و دانشگاه و حوزه پژوهشکده
جویی در صنایع بررسی الگو و پتانسیل صرفه) 6(درباره اصالح الگوي مصرف ). 1388(اصغر اژدري، علی

   .هاي مجلس شوراي اسالمیمرکز پژوهش بر کشور،منتخب و انرژي
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 .بازرگانی هايپژوهش و مطالعات مؤسسه: تهران .خوراك مصرف و اسالم .)1369( بهمن اکبري،

 .بازرگانی هايپژوهش و مطالعات مؤسسه: تهران .پوشاك مصرف و اسالم .)1370( نبهم اکبري،

  .دانشگاه علوم اسالمی رضوي: مشهد .هاي اسالمی الگوي مصرف در آموزه .)1388( جواد ایروانی،

 اهدانشگ اقتصاد گروه .ارشد کارشناسی نامهپایان .اسالم دیدگاه از مصرف سطح .)1378(مجتبی ،تودشکی باقري
 .مفید

مجموعه مقاالت چهارمین همایش دوساالنه . تفاوت خطوط فقر با شئون متفاوت). 1384(باقري تودشکی، مجتبی
 .دانشگاه تربیت مدرس: تهران. اقتصاد اسالمی

تبیین اسراف و تبذیر در مصداق و مالك و تفاوت آن دو با عدم بهینه یابی ). 1386( باقري تودشکی، مجتبی
مجموعه مقاالت همایش بین المللی بررسی اندیشه هاي اقتصادي آیت  .گاه هاي متفاوتاقتصادي در دید

  .مرکز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفید: قم). ره(اهللا شهید صدر 
. مجموعه مقاالت اصالح الگوي مصرف. اصول کلی الگوي مصرف در اسالم).1388( باقري تودشکی، مجتبی

  .245-270: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
: 34ش . فصلنامه اقتصاد اسالمی. هاي اسالمیالگوي مصرف بر مبناي ارزش). 1388( باقري تودشکی، مجتبی

65-39.  
  . اصفهان دانشگاه: اصفهان .کالن اقتصاد .)1384( صادق بختیاري،
 جمعم اولین مقاالت مجموعه .اسالم در اخالق اجتماعی ـ اقتصادي کارکردهاي .)1367( حسین بهروان،

 .رضوي قدس آستان اسالمی هايپژوهش بنیاد: مشهد .اسالمی اقتصاد هايبررسی

  .مرکز اطالعات فنی ایران: تهران .تئوري تقاضا و تحلیل اقتصادي انفاق .)1363(توتونچیان، ایرج 

پژوهشگاه فرهنگ و : قم .کننده مسلمانالگوي تخصیص درآمد و رفتار مصرف .)1379(حسینی، سیدرضا 
 .یشه اسالمیاند

: تهران. فصلنامه اقتصاد اسالمی. کننده در اقتصاد اسالمیمفروضات رفتار مصرف). 1382(حسینی، سیدرضا 
 .9س سوم، ش . پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

فصلنامه . الگوي مطلوب مصرف در چارچوب الگوي تخصیص درآمد اسالمی). 1388(حسینی، سیدرضا 
  .7-38: 34اقتصاد اسالمی ش 

 .اسالمی اقتصاد هايبررسی مجمع اولین مقاالت مجموعه .بازرگانی اخالقیات .)1367( مجتبی سید حسینی،
 .رضوي قدس استان اسالمی هايپژوهش بنیاد: مشهد

. الگوي مصرف کالن اقتصاد و اصالح قیمتها) 9(درباره اصالح الگوي مصرف ). 1388(حیدرپور، افشین 
 .اي اسالمیهاي مجلس شورمرکز پژوهش

 دانشگاه اقتصاد پژوهشکده: تهران .روشها و ارزشها معرفتها،: اسالمی اقتصاد بر نگرشی .)1378( یداهللا دادگر،
 .مدرس تربیت
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 .قم. نامه مفید س هفتم. سطح مصرف در اسالم). 1380(دادگر، یداهللا؛ باقري تودشکی، مجتبی 

  .اقتصادي ايپژوهشهفصلنامه  .قتصاد اسالمیا عقالنیت در .)1381( ؛ عزتی، مرتضیدادگر، یداهللا
نامه کارشناسی ارشد  پایان .نقش احکام و ارزشهاي اسالمی در تئوري تقاضا .)1365(دانش، سید حسینعلی 

 .گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

 مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي: تهران ).3(درباره اصالح الگوي مصرف ). 1388(دفتر مطالعات زیربنایی 
 اسالمی

بررسی اصالح الگوي مصرف در ) 4(درباره اصالح الگوي مصرف ). 1388(دهقانی، فرید و جباري، محمد 
  . مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی. بر، بخش معدن و صنایع معدنیصنایع منتخب انرژي

وي مصرف مچموعه مقاالت اصالح الگ. )ع(زهد و قناعت از دیدگاه امام علی ). 1388(رضایی، مجید 
  151-195: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

  .سازمان برنامه و بودجه .بازار یا نابازار؟). 1376(رنانی، محسن 
 .معاصر اندیشه و دانش فرهنگی مؤسسه: تهران .اسراف و تجمل بر مروري .)1380( محمدعلی آبادي، شاه

 .هجرت: قم .انفاق ..)ق 1397( علی صاد،

 .بهشتی شهید دانشگاه انتشارات: تهران .اسالم صدر اقتصاد .)1375( کاظم سید صدر،

مرکز  .کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي) 11(اصالح الگوي مصرف درباره ). 1388(صمدي، محسن 
  .هاي مجلس شوراي اسالمیپژوهش

 . اقتصاد هايپژوهش مرکز و ما هايپژوهش: تهران .کنندهمصرف رفتار اسالمی نظریه .)الف1382( مرتضی عزتی،

  .11ش . فصلنامه اقتصاد اسالمی. اثر ایمان مذهبی بر رفتار مصرف کننده). ب1382(عزتی، مرتضی 
. فصلنامه اقتصاد اسالمی. مسلمان) مخارج درراه خداي(تخمین تابع مخارج مذهبی ). 1384(عزتی، مرتضی 

  .18شماره 
 .یاسالم يشورا مجلس هايپژوهش مرکز :تهران .ابعاد اصالح الگوي مصرف .)الف1388(عزتی، مرتضی 

 .مرکز تحقیقات و مطالعات بسیج: تهران .اصالح الگوي مصرف .)ب1388(عزتی، مرتضی 

پژوهشگاه : قم. مجموعه مقاالت اصالح الگوي مصرف. اثر سرمایه مذهبی بر مصرف .)ج1388(عزتی، مرتضی 
  .فرهنگ و اندیشه اسالمی

مرکز آموزش : تهران .هاي اجراییل اصالح الگوي مصرف در دستگاهمبانی و اصو .)1390(عزتی، مرتضی 
 .مدیریت دولتی

مطالعه موردي : بررسی رابطه درآمد و مخارج مذهبی خانوارها). 1389(عزتی، مرتضی؛ داورزنی، زهره 
  .2ش . فصلنامه سیاستگذاري اقتصادي. خانوارهاي شهري و روستایی ایران

 .دارالنشر: قم .اسراف و قناعت از نظر اسالم .)1368(غروي بهمئی، اسماعیل 
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جامعه : تهران. ترجمه غالمعباس توسلی .پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفط آن). 1379( سفرانسی ،فوکویاما
 . 1379بهار . چ اول .ایرانیان

ق درآمدي بر کم و کیف مصرف بر اساس فقه و اخال. اسالم و الگوي مصرف). 1384(کالنتري، علی اکبر 
 .بوستان کتاب: قم. اسالمی

نامه کارشناسی ارشد  پایان .آن در ایرانبرآورد تابع در قرآن و زکات  .)1377(لحسینی، سید ضیاءالدین کیاء ا
 ).قم(اقتصاد دانشگاه مفید 

. هاي مذهبی متوسط یک خانوار شهري در ایرانبرآورد تابع هزینه. )1379(کیاء الحسینی، سید ضیاءالدین 
   .9ش . نامه مفید فصلنامه

هاي درآمدي خانوارهاي شهري هاي مذهبی دهکعوامل مؤثر بر هزینه). 1388(کیاء الحسینی، سید ضیاءالدین 
  .35ش . فصلنامه اقتصاد اسالمی. در ایران
نامه کارشناسی ارشد  پایان .نظري بر ابعاد مصرف در نظام اقتصادي اسالم .)1373(آبادي، محمدتقی  گیلک حکیم

 .صاد دانشگاه تهراناقت

. هاي نفت کشورالگوي مصرف و پاالیشگاه) 7(درباره اصالح الگوي مصرف ). 1388(محمدخانی، محمدرضا 
  .مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی: تهران
مرکز : تهران. کار براي اصالح الگوي مصرف در شبکه برق کشورچند راه). 1388(محمدرضا  ی،محمدخان

 .وراي اسالمیهاي مجلس شپژوهش

 .مطهر: قم .سوز خانمان بالي: اسراف .)1379( محمد اشتهاردي، محمدي

 .دارالحدیث: تهران. الگوي مصرف از نگاه قرآن و حدیث ).1388(ري شهري، محمد محمدي 

 .بعثت: تهران .تبذیر و اسراف .)1362( عباسعلی. محمودي

  .ریزيبرنامه و مدیریت سازمان: تهران .توسعه و زيریبرنامه واژگان توصیفی فرهنگ .)1375( منصور مدرسی،

 گروه کارشناسی نامه پایان .اسالمی جوامع در مصرف الگوي بر نگرشی .)1365( محمدحسن جوادي، مشرف
 .1385 مدرس تربیت دانشگاه اقتصاد

سیاستهاي  پژوهشها و: تهران .مطلوبیت با توجه به ارزشهاي متعالی اسالم .)1370(مشرف جوادي، محمدحسن 
 .1370شماره اردیبهشت الی شهریور ماه  .اقتصادي

 علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات مرکز: قم .اسراف در پژوهشی .)1377( مهدي سید کاشمري، موسوي
 .قم

کارهاي کاهش مصرف سوخت راه) 8(اصالح الگوي مصرف درباره ). 1388(میرجلیلی، فاطمه؛ مهرآزما، ایرج 
  .هاي مجلس شوراي اسالمیمرکز پژوهش .پتروشیمی در صنعت

س . فصلنامه اقتصاد اسالمی. الگوي مصرف کالن در جامعه اسالمی). ب1384( یرجفاطمه؛ مهرآزما، ا یرجلیلی،م
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  .18پنجم، ش 
 ).ع(دانشگاه امام صادق. ترجمه محمود عسگري. قدرت نرم). 1383(ناي،جوزف 

 .مترجم: تهران .فرد توانایان حسن ترجمه .اسالم در تصاداق و اخالق جمع .)1366( حیدر نقوي،

 مؤسسه: تهران .اسالم در مصرف مبانی و اصول بر اجمالی نظري .)1368( اسالمی تجارت تحقیقات واحد
  .بازرگانی پژوهشهاي و مطالعات
  .سمت: تهران .ترجمه عبدالمعبود انصاري .داري اخالق پروتستان و روح سرمایه .)1371(وبر، ماکس 

مچموعه مقاالت اصالح الگوي . هاي نبويمبانی اعتقادي رفتار مصرف در آموزه). 1388(یوسفی، احمدعلی 
  .29-57: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. مصرف
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