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  الگوي مصرفو  قرآنانس با زان يرابطه م
  هيشهرستان اروم يدولتهاي نان سازمانكاركن ايمدر 

  *علي خادمي
  دهكيچ

نان كارك ميانمصرف در  يالگو وقرآن  انس بازان يرابطه م ين پژوهش، بررسيهدف ا
به نفر  200 جامع آمارين منظور، از ي. به هماسته يشهرستان اروم يدولتهاي سازمان

 انــس بــازان يم ،نامه محقق ساختهد و با استفاده از پرسشيانتخاب گرد، عنوانه نمونه
ل يــج تحليد. نتــايگرد يالزم گردآورهاي ده شد و دادهيسنج مصرف، يالگوو قرآن 
 يالگــو و قــرآن در ســطح بــاال، زان انس بايمن ي. ب1ه : كنشان داد  tبا آزمون  ،يآمار
افــراد . 2وجــود دارد.  ي، رابطه معناداريو دولت يح مصرف در ابعاد مصارف فرديصح
ح مصــرف در ابعــاد يصح يالگو يدر سطح متوسط، به طور معنادار يقرآن انس يدارا

 انس يافراد دارا. 3ف است. يضع ين رابطه در مصارف دولتيا يول ،دارند يمصارف فرد
را  يو دولتــ يح مصــارف فــرديصــح يالگو ين، به طور معنادارييدر سطح پا يقرآن
از باال و متوسط،  يقرآن انس يدارا و زن نان مردكاركبين ن، ينند. همچنكيت نميرعا

 ق نشــانيــن تحقيج اينتاتفاوت ديده شد. مصرف  يالگولحاظ باالترين و پايين ترين 
 ينان از درجه باالكارك ينان و برخوردارآن ميادر  يقرآنهاي ج آموزهيترو ،هكدهد مي

خواهــد  ير قابــل تــوجهيثأتــ يو دولت يح مصارف فرديصح يقرآن، در الگو انس با
  داشت.
نــان كارك ،ي، مصــارف دولتــيمصرف، مصارف فــرد يقرآن، الگو انس با: هاواژه كليد
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  مقدمه
 متغيرن دو يا ةتوان رابطمي مصرف، يقرآن و الگو انس با ةات موجود درباريبا توجه به مرور ادب

ح مصرف از يصح يالگومصرف مورد توجه قرار داد.  يعد آسيب شناختي و اصالح الگورا از دو بُ
قــرآن كــريم و  كيد قرار گرفته و آياتأجمله مقوالتي است كه در فرهنگ اسالمي بسيار مورد ت

 يح مصرف، الگــويصح يالگو در مقابلِ .له استئنيز بيانگر اهميت اين مس ائمه اطهار كلمات
ف يــهوده خــرج كــردن مــال، حيب :ست ازعبارت ا »اسراف«مطرح است.  »اسراف«ا يو نادرست 

ن بــه يت المال و همچنــيردن در استفاده از بك ياده رويز و ياز زندگيل كردن مواد مورد نيوم
ر د 2يلــيحقــق اردبم 1.ســتا يح مصرف در امور مختلف زندگيصح يبه الگو يتوجه يب ايمعن
حــالل نمــودن حــرام و هــر  سد: اسراف، با حرام نمودن حالل وينومي» ... و ال تسرفوا« يةل آيذ

 اتكــاز فروع مربوط به ز يكيدر  يخ طوسيابد. شييتحقق م يام الهكاز حدود و اح يگونه تعدّ
ست و اســتفاده يات آن الزم نكا نقره باشد، زين به طال ياسب انسان مز ةهرگاه دهن«سد: ينومي

تحقق اسراف را هم در انــدازه  4يراغب اصفهان 3».ق اسراف استيرا از مصاديز ؛از آن حرام است
خــرج  ير طاعــت الهــيــچــه در غآن«: كندميآن دانسته و نقل  يمصرف مردم و هم در چگونگ

تجــاوزگر از حــدود و  يه انســان موجــودكــ يياز آن جــا .»باشد ك، اسراف است اگرچه اندينك
و جهان،  يژه در مورد تصرفات هستيبه و ي،ست، خداوند براي مديريت رفتاري وننده اك يتعد
ه از آن ك ،ينيوكن تيرده است. قوانكان يب يعيو تشر ينيوكل تكرا به دو ش يين و سنت هايقوان

ال مختلــف، بازدارنــده انســان از تصــرفات كشود، خود بــه اشــمي ادي يو جبر يعين طبيبه قوان
انسان بــه نش يه هدف از آفرك يياز آن جا ،ن همهيباشد. با اي مينادرست و نابجا در ابعاد هست

هــدف كامــل  يبتواند بــا آزاد يه آدمك استار و انتخاب، آن ياراده و اخت يدارا يعنوان موجود
 يموجودات هست سايرامل خود و كو ت يتعال يانات براكها و امتيافته و از همه ظرفيش را يخو

ز تصرف يموجودات بتواند در همه چ سايران داده شده تا بر خالف كن اميا يند، به وكاستفاده 
و تصرفات  يطه آزاديه حكن گونه است يرد. ايار گكبه  ،ت دادهيل و ماهكر شييند و آن را تغك

مصــرف  يرفتــار ين راســتا، هرگونــه الگــويــاست. در ا اتموجود سايرش از يبشر فوق العاده ب
ه جامعــه را بــا كــشــود، بل يشــرفت فــرديامــل و پكتواند نه تنها سد راه تيا اسراف مينادرست 

مان يافراد با ا يهايژگياز و يكيمقابلِ اسراف، قناعت به عنوان  در 5.زدمواجه سا يخطرات جدّ
د. يآيبه حساب م يق اخالق عملياز مصاد يكيلت مطرح شده و يفض با يهاازات انسانيو از امت
ل كه باال نسبت به مقــدرات عــالم شــيت خاطر و روحيشود رضايه قناعت موجب مك يابه گونه

ات يــدرآ 6 باشــد. يمتــر از آن راضــك يفاف و حتكرد و فرد نسبت به موجود بودن به اندازه يبگ
ه درقــرآن كــ ياز اسراف به شدت نهى شده است؛ بــه گونــه ا ائمه اطهار كلماتم و يقرآن كر
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 ،تبــذير ،اسراف با الفاظ گوناگون به كار رفتــه اســت. در نكــوهش اســرافواژة ن بار يم چنديكر
در آيــات  و قناعــت، الهــي هــايگيــري از نعمتصحيح بهره يارزش و جايگاه ميانه روي و الگو

فرمايــد: مي قــرآناز جمله خداونــد در  :قرآني و روايات اسالمي سخن فراوان به بيان آمده است
ا خدا هر كه ر و بدينسان گمراه كند« )؛43غافر:.»(و همراهان آتش اند اسراف كاران از اصحاب آتش«

كنندگان را خداونــد اســراف چــرا كــه ،اسراف نكنيد« )؛34غافر:.»(كه فزوني خواه و شك آورنده است
هــاي اســراف كنــد و بــه آيت دهيم به هــر كــسو اين چنين جزا مي«)؛ 141انعام:.»(دارددوست نمي

خداونــد مســرفان را دوســت « )؛127طــه:.»(خداوند نگرود و براي او عذاب سخت و پاينده است
  )151شعرا:»(از رفتار روساي مسرف ستمگر پيروي نكنيد.«)؛ 31اعراف: .»(ندارد

گيــري نيز مــردم را بــه پرهيــز از اســراف و در پــيش گــرفتن راه صــحيح بهره ائمه اطهار
بخشش و ترحم اسراف كــار  حضرت علي. اندهاي الهي، بسيار سفارش و توصيه كردهازموهبت

اســراف كــار مــورد  زيرا بخشش ؛روي و اسراف مكنزياده : ايدفرممي ،را مذموم و نكوهش كرده
همچنــين  حضــرت علــي» شــودســتايش نيســت و تنگدســتي او هــم مــوردترحم واقــع نمي

كردن، تبذير و اسراف است. ممكن  آگاه باشيد مال را در غير مورد استحقاق صرف«: فرمايندمي
اما مسلماً در آخــرت پســت و حقيــر  ،ندك است اين عمل انسان را (به ظاهر) در دنيا بلند مرتبه

اكــرام شــود، امــا در پيشــگاه خداونــد موجــب  خواهد بود. در نظر توده مردم ممكن است سبب
 7».شودسقوط مقام انسان مي

» تبــذير«و  »اســراف«آيــد كــه مي چنين بــر اطهارروايات قرآن كريم و ائمه از اشارات و 
ترين كارها قرار دارد كه هيچگاه انســان ناپسنديده همواره مورد نكوهش بوده و در رديف يكي از

در  8 دارد. را به سمت سعادتمندي سوق نخواهد داد و در آخرت نيز عذابي دردنــاك بــه همــراه
ات يــقناعــت بــه ح از علين بوده است. امام يمصرف و قناعت مورد تحس يت الگويرعا ،مقابل

به طور كلي، رعايت الگوي مصــرف  10رده اند.ن عزت شميدارتريو آن را پا 9اندردهكر يبه تعبيط
تواند موجب سرفرازي فرد شده، او را بي نياز و صاحب گنجي بي پايان نمايد. در مقابل، عدم مي

رعايت الگوي مصرف و قانع نبودن، موجب ذلّت و خواري انسان شده و او را هميشه در نگرانــي 
  11.قرار خواهد داد

تــوان آنهــا را در ســه دســته يه مــكــح مصرف دخالت دارند يصح يدر الگو يعوامل مختلف
ت اســت. يشخص يهايژگيو ،ياز عوامل فرد يكيرد. كبيان  يو خانوادگ ي، اجتماعيعوامل فرد

ش يموجب پــ ه،ديخشبو جهت  داده لكه رفتار او را شكاست  يزي، همان چت هر انسانيشخص
 يمولفــه چنــد عــامل يكت يآورد. شخصيم را به وجود يفرد يهاو تفاوت شدهرفتار فرد  ينيب

م و يمفــاه 12دهنــد.يل مــكآن را ش يو اجتماع يطي، محي، شناختيستي، زيعوامل وراثت .است
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گذار تأثيرت يامل شخصك، رشد و تيريگلكاز جمله ش يزندگ گوناگونقرآن در ابعاد  يهاآموزه
آغــاز  يررســميو غ يرسم يهاشزق آموي، انس با قرآن از طريه زندگياست. از همان دوران اول

 يآنهــا در زنــدگ يريارگكــق قــرآن و بــه يعم يم و معانيزان انس با مفاهيشود و بسته به ميم
ت انســان يرات قــرآن درشخصــيرد. تــأثيــگدر فــرد شــكل مي ينيدت ياز شخص يزاني، ميعمل

، و از قرآن«: يدرون يدرمان دردها. رد: الفكر اشاره يتوان به موارد ز. از جمله ميچندگانه است
 يت قرآنــيشخصــ ةجــينت .ب)؛ 82اسراء:.»(ميردكمؤمنان نازل  يبــرا ،ه شفا و رحمت استچآن

ه بــر پهلــو كــگــاه ســتاده و نشســته و آنيا ه خــدا را در حــالكآنان «دن است: يدانستن و فهم
 .ج)؛ 191عمران: آل»(شند.ياندين ميها و زمآسمان نشيو در اسرار آفر نندكياد مياند، دهيخواب

ه ســوخت كــ يسان خود را از آتشكخودتان و  ،ديامان آوردهيا هك يسانك يا«: يريپذتيمسئول
همانــا مؤمنــان «: يو برادر يه برابريروح .د)؛ 6تحريم:»(د.ينك ها هستند حفظآن مردم و سنگ

دارنــد، هــر يم و آنها را بر خود مقدم«: ياركثار وفدايا . ه)؛ 9نشر:.»(باشنديگر ميد يكبرادران 
آنهــا «ط: يز از افــراط و تفــرياعتدال و پره .و )؛10حجرات:»(.ازمندباشنديار نيچند خودشان بس

ن يان ايه در مكبل ،يرينند و نه سخت گكمي نند نه اسرافكيه هر گاه انفاق مكهستند  يسانك
د يــاز تقل زيــچــون پره يگــريمختلــف د يهايژگيو و)؛ 67فرقان: .»(قرار دارند يدو حد اعتدال

از  ييخــدا و رهــا يب به بنــدگي، ترغيداريو پا ي، استواريركف ب به استقالليورانه و ترغكورك
 يات، پاسداركو تواضع، اعراض از لغو، پرداخت ز ي، اعتقاد به مبدأ و معاد، فروتنگرانيد يبندگ

، عبادت شبانه، ي، مراقبت بر نماز، خوف از مجازات الهيت امانت مردم و امانت الهياز عفت، رعا
 13.رديگمي لكدر فرد ش يت قرآنيل بر خدا و مبارزه با فساد به دنبال شخصك، تويزيست كشر

 يابه گونــه ،سعادتمندانه برشمرده است ياخرو يت انسان را مقدمة زندگيشخص يقرآن سالمت
ز يــآخــرت ن، در نا بوده اســتيناب دن چهرة حقين جهان از ديه در اك يسكامّا «د: يفرمايه مك
خــاص خــود را  يهــايژگــيو ،قرآن در سطوح مختلف انس با) 72اسراء:»(تر است.و گمراه نايناب

ا هر چنــد مــاه؟ تــا يا هر چند هفته يا هر چند روز ي ،ديخوانيا شما هر روز قرآن ميمثالً آ .دارد
د؟ مســلماً يقرآن وار دار يد و زندگينكيقرآن توجه م يخود به معان يعمل يچه اندازه در زندگ

 يعامل فــرد يكتواند به عنوان ين امر ميهم ،افراد جامعه متفاوت است در قرآن انس با ةدرج
  د.يفا نمايمصرف نقش ا يدر مورد الگو

  پيشينة بحث
) 1385را در ابعاد زندگي فردي و اجتماعي بررسي كرده انــد. بــاقري (آثار قرآن  گوناگون،قات يتحق

 »ض ها، عناصر و زير بناي روان شناسي و روان پزشكي مبتني بر قرآنپيش فر«در تحقيقي با عنوان 
ند و در هست مربوط يشناختبه مباحث روان ،به اين نتيجه رسيده كه بيش از نيمي از كلمات قرآن
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ن يــج ايشوند. نتــايم يم بنديت تقسيو شخص ي، رشد، اجتماعيعموم يشناسروان زةچهار حو
  14ت انسان است.يشخص يريل گكاز عوامل ش يكيه قرآن كدهد يق نشان ميتحق

ا يــانب رةيت انسان در سيروش ترب«ق خود با عنوان ي) در تحق1385راد و زرسازان ( يمهدو
، ي، محبــت، عبــرت آمــوزي، موعظــه، مهــرورزيالگــوبردار يهابه روش ،»ميركدگاه قرآن ياز د
دگاه قرآن اشاره يانسان از دت يشخص يريل گكت و شيه و مداومت در عمل در تربيتنب ،قيتشو

بررسي رفتار مصرف كنندگان شهري ايــران: بــا تاكيــد بــر «با عنوان  يبررس يكدر  15اند.ردهك
، 1359-79محققان ضمن بررسي رفتار مصــرف كننــدگان شــهري طــي دوره  ،»الگوي مصرفي

ي هــاي پويــاانــد. در تحليلردهكــ يگيري الگوي مصــرف بررســنقش عادات مصرفي را در شكل
اقتصاد خرد اعتقادبر اين است كه رفتار مصرف كنندگان عالوه بر دو اثــر جانشــيني و درآمــدي 

شود، از عادات مصرفي (موسوم بــه اثــر مي هاي ايستا مطرحكه در تحليل ،حاصل از تغييرقيمت
آرد،  شــاملِ شود. اقالم مورد مطالعه از گروه مواد خوراكي و دخانيرفتاري)گذشته نيز متاثر مي

خشــكبار و  هــا، ميــوه وســبزي،هــا و چربيمــرغ، روغنرشته و نان، انواع گوشت، لبنيات و تخم
حاصل از تفكيك اثر  باشد. نتايجها و نوشابه و دخانيات ميحبوبات، قند و شكر و چاي، چاشني

در تغييــرات مصــرف  كننــده نقــش اثــر رفتــاريكل تغيير قيمت، حاكي از اهميت باال و تعيين
ها، مصــرف رغم افزايش قيمت دراغلب گروهعلي ،باشد. بدين معني كهورد مطالعه ميكاالهاي م

نيز به اهميــت دو اثــر  كنندگان تمايل به حفظ عادات مصرفي گذشته دارند. پس از اثر رفتاري
  16.درآمدي و جانشيني قرار دارند

مصــرف آب ثير آن بر الگــوي تأهاي آب شرب شهري و بررسي تعرفه«با عنوان  يقيدر تحق
هاي موجود در بخش آب شرب و الگوي مصــرف تعرفه »موردي: شهر نيشابور مشتركان، مطالعه

و براي شــش  1383تا  1380هاي مربوط به جامعه آماري مشتركان در شهر نيشابور، طي سال
ليتــر  135مصرف  ةمتوسط سران ،دهد كهدوره دو ماهه در هر سال بررسي شد. نتايج نشان مي

اول تا دوره سوم سير صعودي، و از دوره چهارم تــا دوره  رةروز بوده و اين سرانه از دودر شبانه 
درصــد  50درصد با  35/70ششم سير نزولي داشته است. همچنين بيشترين درصد مشتركان (

درصد  51/0مترمكعب در ماه و كمترين درصد مشتركان ( 5/22تا  5مصرفي بين  ،كل مصرف)
مترمكعب را به خود اختصاص داده اند.  65مصرفي بيش از  ،صرف)درصد كل م 85/6با مصرف 

ها و مقادير مصرف آب شرب، نشان دهنده عدم تطابق بــين الگــوي مصــرف نتايج تركيبي تعرفه
 17دولت است.سوي هاي وضع شده از جامعه آماري با الگوي مصرف پيشنهادي و تعرفه

قرآن  انس بازان يرابطه م يبه بررس ،قالهن مياشاره شده، ا يقاتيو تحق ينظر پيشينةن يبا ا
  ه پرداخته است.ينان دولت در شهرستان ارومكاركن يح مصرف در بيصح يالگو و
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  روش
هــاي دولتــي كليه كاركنان سازمان ،جامعه و نمونه تحقيق : جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق

نفــر از  200تعــداد  يتصــادف يريــگ انتخاب نمونه با استفاده از شيوه نمونــهبراي اروميه بودند. 
دنــد. بعــد از انتخــاب نمونــه،. ينفــر زن) انتخــاب گرد 50نفــر مــرد و  150نان مــرد و زن(كارك

نان انتخــاب كاركدر اختيار  يرفتار مصرف يقرآن و الگو انس بازان ينامه محقق ساخته مپرسش
  شده قرار داده شد تا آنها را تكميل نمايند.

  يرياندازه گ يابزارها
 انــس بــانامه در زمينــه قرآن: با توجه به فقدان پرسش انس باميزان  ،نامه محقق ساختهشپرس

آن هــاي نــان بــا قــرآن و آموزهكاركزان انس يدر ارتباط با م سئوال 20نامه با قرآن، اين پرسش
اد، يــاد، زيــز يلــينــه ( خيبه صــورت پــنج گز ،پاسخ دادن به سئواالت ةشده است. نحو يطراح

س كــا بــر عيــ 1،2،3،4،5بــه صــورت  يه از لحاظ نمره گذاركباشد مي ) كمخيليم، كمتوسط، 
نفــر از  5شده انــد. اعتبــار ســئواالت توســط  يبا توجه به جهت سئواالت نمره گذار 5،4،3،2،1

نامــه بــا پرســش ييايد قرار گرفت و پاييأبعد از اعمال اصالحات الزم، مورد ت ،متخصص ستادانا
  محاسبه گرديد. 85/0اي كرونباخ استفاده از روش آلف

 يالگــو نــهينامــه در زم: بــا توجــه بــه فقــدان پرســشمصــرف ينامه محقق ساخته الگوپرسش
 ينان در ابعاد مصــارف فــردكاركمصرف  يال در ارتباط با الگوؤس 45نامه با ن پرسشيمصرف،ا

فات) و يو تشــر يحــيتفر -ين، پوشــش، رفــاهك، مســي، انــرژي، بهداشتكيشامل( مصارف خورا
پاسخ دادن بــه ســئواالت بــه صــورت ســه  ةشده است. نحو يار طراحكدر محل  يمصارف دولت

بــا توجــه بــه جهــت  0،2،1سكا بر عي 1،2،0به صورت  يه از لحاظ نمره گذاركباشد مي نهيگز
بعد از اعمــال  ،متخصص تاداننفر از اس 5شده اند. اعتبار سئواالت توسط  يسئواالت نمره گذار

اي كرونبــاخ نامه بــا اســتفاده از روش آلفــپرسش ييايد قرار گرفت و پاييأزم، مورد تاصالحات ال
  محاسبه گرديد. 79/0

  نتايج
  است: ر ارائه شدهيج به شرح زين پژوهش، نتايا يهابراساس گستره

  قرآن در بين كاركنان انس با: فراواني و درصد ميزان  1جدول شماره 
  كاركنان زن  كاركنان مرد  جنسيت كاركنان

 هاي آماريشاخص
  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  باقرآنانس

  32  16  36  54  سطح باالدر 
  50  25  33/41  62  سطح متوسطدر 

  18  9  66/26  34  سطح پاييندر 
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 مــرد و زن نشــان كاركنــانميــان را در  قــرآن انس بــافراواني و درصد ميزان  1جدول يهاداده
نــان مــرد كارك ميانسطح باال در در  قرآن انس بازان يجدول، م نيا يهادهد. بر اساس دادهمي
ميــان در  ،ســطح متوســطدر  قــرآن انس بــازان يدرصد، م 32نان زن كاركن يدرصد و در ب 36
ســطح در  قــرآن انــس بــازان يدرصد و م 50نان زن كاركن يدرصد و در ب 33/41نان مرد كارك
  باشد.يدرصد م 18نان زن كاركن يدرصد و در ب 66/26نان مرد كاركن يدر ب ،نييپا

  قرآن در بين كاركنان زان انس بايمهاي آماري متغير : شاخص 2جدول شماره 
  كاركنان زن  كاركنان مرد  جنسيت كاركنان
  هاي آماريشاخص

  قرانباانس
  انحراف استاندارد  ميانگين  انحراف استاندارد  ميانگين

  94/2  73  22/3  77  سطح باال در
  07/4  48  87/2  49  سطح متوسط در
  33/2  32  19/3  30  سطح پايين در

مرد و زن را  ن كاركنانمياقرآن در  انس باميزان  ميانگين و انحراف استاندارد 2جدول يهاداده
نان مرد و زن در هر ســه گــروه كارهاي كنيانگين جدول، مياهاي دهد. بر اساس دادهمي نشان
  باً برابر است.يتقر

  قرآن انس با: ميانگين الگوي مصارف فردي و دولتي كاركنان مرد با توجه به ميزان  3جدول شماره 
ميزان برخورداري از شخصيت قرآني

  حوزه مصارف
 ينان داراكاركميانگين 
 سطح باال :قرآن انس با

اتس  ينان داراكاركميانگين 
  سطح متوسط :قرآنبا 

انس  ينان داراكاركميانگين 
  سطح پايين :قرآنبا 

  25/4   12/5   87/5   خوراكي
  70/4   5   67/5   بهداشتي
  4   92/6   67/7   انرژي
  08/4   11/4   24/4   مسكن
  99/4   86/6   42/7   پوشش

  11/5   71/6   12/7   تفريحي–رفاهي
  87/4   55/6   72/6   تشريفاتي
  92/3   32/5   95/6   دولتي

را در ســه گــروه از  يو مصارف دولت يمختلف مصارف فرد يهاميانگين حوزه 3جدول يهاداده
ن جــدول، يــا يهــادهد. بــر اســاس دادهيقرآن، نشان م انس بازان ينان مرد، با توجه به مكارك
، يح مصــارف انــرژيصــح يب الگويقرآن، به ترت انس با و متوسط سطح باال يدارانان مرد كارك

نــان مــرد كاركن، يهمچنــ دارنــد. ين بــاالتريانگيم يفاتيو تشر ي، دولتيحيتفر-يپوشش، رفاه
 كين و خــوراكمســ، يدولتــ، يمصــارف انــرژ يب الگــويقرآن، به ترتبا  انس سطح پايين يدارا
  دارند. ين پايين تريانگيم
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  قرآن انس با: ميانگين الگوي مصارف فردي و دولتي كاركنان زن با توجه به ميزان 4جدول شماره 
 قرآنيميزان برخورداري از شخصيت 

  حوزه مصارف
 ينان داراكاركميانگين 
  سطح باال :قرآن انس با

س با نا ينان داراكاركميانگين 
  سطح متوسط :قرآن

انس  ينان داراكاركميانگين 
  سطح پايين :قرآنبا 

  02/5   84/6   29/7   خوراكي
  36/4   3/5   19/6   بهداشتي
  21/4   11/6   34/7   انرژي
  82/4   02/6   94/6   مسكن
  26/4   5   97/5   پوشش

  82/4   04/5   02/6   تفريحي–رفاهي
  10/4   18/5   22/5   تشريفاتي
  4   08/6   10/7   دولتي

را در سه گروه  يو مصارف دولت يمختلف مصارف فرد يهاميانگين حوزه 4جدول يهاداده
هاي اين جدول، كاركنــان دهد. بر اساس داده، نشان ميقرآن انس باكاركنان زن، با توجه به ميزان از 

به ترتيب الگوي صحيح مصارف انــرژي، خــوراكي، دولتــي،  ،قرآن و متوسطانس با داراي سطح باالزن 
قرآن، بــه با  انس داراي سطح پايينهمچنين، كاركنان زن  مسكن و بهداشتي ميانگين باالتري دارند.

  .انگين پايين تري دارندترتيب الگوي مصارف دولتي، تشريفاتي، انرژي، پوشش و بهداشتي مي
  بين متغيرها و ضرايب تعيين : ضرايب همبستگي 5جدول شماره 

 در مردان و زنان يآمارهاي شاخص
  همبستگي بين متغيرها

  زنان  مردان
  نييب تعيضر  يب همبستگيضر  نييب تعيضر  يب همبستگيضر

  ٪ 5/53  73/0  ٪ 60  77/0  قرآني سطح باال با مصارف فردي انسبين 
  ٪ 58  76/0  ٪ 55  74/0  قرآني سطح باال با مصارف دولتي انسبين 

  ٪ 35  59/0  ٪ 39  62/0  قرآني سطح متوسط با مصارف فردي انسبين 
  ٪ 24  49/0  ٪ 5/19  44/0  قرآني سطح متوسط با مصارف دولتي انس بين

در  قــرآن انــس بــازان يــن مين را در بييب تعيب همبستگي و ضرايضرا ،5جدول  يهاداده
مــدنظر اســت) و  يمصارف فرد يهان حوزهيانگي( ميمصارف فرد يباال و متوسط با الگوسطح 
در  قــرآن نوس بــاأمــنان مــرد و زن كاركن جدول، در يا يهادهد. طبق دادهيرا نشان م يدولت

و  يح مصــارف فــرديصــح يدرصــد الگــو 60ثر كدرصد و حدا 20سطح باال و متوسط، حداقل 
درصد  60ح مصرف تا يصح يگر، الگويرد. به عبارت ديگينشات م نقرآ انس بازان ي، از ميدولت

  است. يعمل سطح باالدر  قرآن انس بابا 
  tقرآني سطح باال و پايين با آزمون  انس يدارا: مقايسه ميانگين الگوي مصارف فردي و دولتي در كاركنان مرد  6جدول شماره 
هاي آماريشاخص
  حوزه مصارف

ميانگين كاركنان داراي 
  قرآني سطح باال انس

 ينان داراكاركميانگين 
  قرآني سطح پايينانس 

t  محاسبه
  شده

t  با درجه 01/0جدول در
  نتيجه   88آزادي 

  تفاوت معنادار  64/2  48/6  25/4  87/5  خوراكي
  تفاوت معنادار  64/2  88/3  70/4  67/5  هداشتيب

  معنادارتفاوت   64/2  2/8  39/4  67/7  انرژي
  عدم تفاوت معنادار  64/2  85/0  4  24/4  مسكن
  تفاوت معنادار  64/2  4/5  99/4  42/7  پوشش

  تفاوت معنادار  64/2  93/6  11/5  12/7  تفريحيـ  رفاهي
  تفاوت معنادار  64/2  16/6  87/4  72/6  تشريفاتي
  تفاوت معنادار  64/2  94/5  92/3  95/6  دولتي
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قرآني سطح باال  انس يفردي و دولتي، در كاركنان مرد داراميانگين الگوي مصارف  6در جدول 
 ةطبق نتايج بــه دســت آمــده، در همــسه قرار گرفته اند. يمستقل مورد مقا tو پايين، با آزمون 

محاسبه شده از  t ، ميزانيز در مصارف دولتين و نكر از مصارف مسيغ ،يمصارف فرد يهاحوزه
هــا تفــاوت بــين ميانگين رو،از ايــن درصد بزرگتــر اســت. 99جدول در سطح اطمينان  tمقدار 

قرآني ســطح بــاال و پــايين از لحــاظ  انس يدارانان مرد كارك نيانگييعني بين م ،معنادار است
  تفاوت معنادار وجود دارد. يو دولت يمصارف فرد
  tقرآني سطح باال و پايين با آزمون  انس يدارا زنر كاركنان : مقايسه ميانگين الگوي مصارف فردي و دولتي د 7جدول شماره 

يآمارهاي شاخص
  حوزه مصارف

 ينان داراكاركميانگين 
  قرآني سطح باال انس

انس  ينان داراكاركميانگين 
  قرآني سطح پايين

t  محاسبه
  شده

t  با  01/0جدول در
  25 يدرجه آزاد

  نتيجه 

  معنادارتفاوت   78/2  53/5  02/5  29/7  خوراكي
  تفاوت معنادار  78/2  28/7  15/4  19/6  بهداشتي
  تفاوت معنادار  78/2  9  91/4  34/7  انرژي
  تفاوت معنادار  78/2  26/3  82/4  94/6  مسكن
  تفاوت معنادار  78/2  56/3  26/4  97/5  پوشش

  عدم تفاوت معنادار  78/2  67/2  82/4  21/6  تفريحي–رفاهي

  معنادار تفاوت  78/2  15/3  10/4  22/5  تشريفاتي
  تفاوت معنادار  78/2  59/6  4  10/7  دولتي

قرآنــي  انــس يميانگين الگوي مصارف فردي و دولتي، در كاركنــان زن دارا 7در جدول  ○
طبق نتايج به دست آمده، در اند. سه قرار گرفتهيمستقل مورد مقا tسطح باال و پايين، با آزمون 

 t ، ميــزانيز در مصارف دولتــيو ني حيتفر -ير از مصارف رفاهيغ يمصارف فرد يهاحوزه ةهم
تفاوت بــين  رو،از ايندرصد بزرگتر است.  99جدول در سطح اطمينان  tمحاسبه شده از مقدار 

قرآني سطح باال و پــايين از  انس ينان زن داراكارك نيانگييعني بين م ؛ها معنادار استميانگين
  .تفاوت معنادار وجود دارد يو دولت يلحاظ مصارف فرد

  نتيجه گيري
نــان كاركن يمصــرف در بــ يالگــو و قــرآن انــس بــازان يــتعيين رابطه م«ژوهش حاضر هدف پ
 انــس بــازان يــن ميبود. نتايج اين پژوهش نشان داد كه ب »هيشهرستان اروم يدولتهاي سازمان

وجــود ه رابطه معنادار يشهرستان اروم يدولتهاي نان سازمانكاركن يمصرف در ب يالگو وقرآن 
راد  يمهدو )،1385( يباقرج ياز جمله نتا يقات قبليج تحقيق همسو با نتاين تحقيج ايدارد. نتا

)، 1383بخشــــوده و فــــرج زاده(، )1386اران(كــــا و هميــــصــــالح ن )،1385و زرســــازان (
م و يركقرآن هاي هيم و توصيهمسو با مفاه ،تر از همه) و مهم1388(ي)، رحمت1388جلوداران(
انسان، جانشين خدا بر روي زمين و تنها موجودي است  »قرآن«منظر از باشد. مي ائمه اطهار
از  يريــه عامل بهره گكن است يشود ا يد بررسيه باك يالؤ، را داراست. سييخداهاي كه ويژگي
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خــود  ييخــدا يهــايژگــين ويــهــا از است و تا چه اندازه انسانيبشر چ ييخدا يهايژگين ويا
هاي اخالقي، خوگيري نفــس انســان بــا صــفات برجســته بسياري از كتاب درنند؟ كمي استفاده

 ةاز جمل مسئلة رودآغازحركت انسان به سمت كمال حقيقي آسماني به شمار مي ةاخالقي، نقط
هاي مصرف، قناعت پذيري و قانع بودن به موهبت يت الگويتوان به رعامي، اين صفات برجسته

تاثير گــذار  هلئقناعت و صرفه جويي، يك مس ةلئديني ما، مسهاي خداوندي اشاره كرد.در آموزه
من در ؤسزاوار است مــ: كنندمي كه علماي اخالق تاكيد ياگونهبه  ،شودمحسوب مي در جامعه

  18.نكند امور مباح از جمله خواب، بيداري، حرف زدن و خوردن نيز اسراف
م يتحــر يبه معنــا ،ريچون اسراف و تبذ ينادرست و نابهنجار يد قرآن بر عدم رفتارهاكيأت

هــا م حالليخداوند تحر ،ن رويدرست مصرف است. از ا يان الگويه بكبل ،ستيبات و حالل نيط
اجــازه  )87ه، (مائــده:شــمردي مين الهيتجاوز به حدود و قوان يرا نوع يام الهكر در احييا تغيو 
زهــا ياز مصــرف درســت چ ،خــود ب بــريــزه و طكيردن امــور پــاكمنان با حرام ؤه مكدهد  ينم

ردن كرا از حرام  اكرمامبر يم، پينخست سوره تحر ةيخداوند در آ) 32(اعراف:ورزند. يخوددار
ه راه درســت، در عــدم كــنــد كله اعالم ين وسيرده تا به اكب بر خود، منع يحالل و ط يزهايچ

دن آن ركــه در مصرف درست و بــه جــا مصــرف كبل ،ستين يزيمصرف چ كردن و تركمصرف 
 و خروج از اعتدال در تصرفات اموال را به قصد احسان و انفاق منــع ياده رويز يحت قرآناست. 

بــه  يهمگــان يابيام است، دستكان احيچه هدف و مقصود اسالم از برا آني) ز29(اسرا،:ند؛كمي
 يطينادرست از دست بدهد، خــود را در شــرا يش را با تصرفياموال خو يسكمال است و اگر ك

را  يه آدمك ي، قرآن از هرگونه تصرفرواز اينامل خواهد شد. كه ناتوان از رشد و تكدهد مي قرار
، حــرام يانيــوحهــاي امبر و آموزهيهدف پ دارد.يدهد برحذر ميد قرار ميشد يدر تنگنا و سخت

 هكــاســت  يدر تصرفات يا محدودسازيانسان ضرر دارد و  يه براكبوده است  ييهاردن خباثتك
 يتوان به تصرفات اســرافين رفتارها ميعت بشر است. از جمله ايره سود و نفع و طبيرون از دايب

تواند در سطح يي ميهان اسرافيچن يامدهايه آثار و پك ردكها اشاره خت و پاشيو ر يريو تبذ
ر يوشــد تــا مســكيم ،مصرف ين الگويان بهتريقرآن با ب رو،از اينمطرح شود.  يو فرافرد يفرد

  19.ط باز دارديد و از هرگونه افراط و تفرين نماييانسان را روشن و تب
امور درست و سالم،  سويت او به يه موجب هداكدارد  يدر درون خود عامل ينيدت يشخص

گــردد. مــي از منــابع و مــواد يدرســت بهــره بــردار يح و الگــويصح يمصرف ياز جمله رفتارها
ه نه تنها كر است يپذتيمسئول يتي، شخصقرار گرفته يقرآن يهاتيرتربيه تحت تأثك يتيشخص

ت جامعه وخانواده و كه در برابر حركبل ،ردهكوت نك، جهالت و فساد س،انحرافيرو جكدر مقابل 
اندازد. يزحمت م ، خود را بهگرانيت ديهدا يداند و برايز، خود را مسئول ميش نيان خويكنزد

ح باشــد تــا يصــح يالگــو يد دارايــبا يمصرف يرفتارها يصاز جمله امور شخ گوناگونيدر امور 
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خــود را بــه  يجــا ،يو اجتمــاع يمال فردك ،ن صورتير ايمال فرد و جامعه محقق شود. در غك
به عنوان  20ست را فراهم خواهد آورد.كخواهد داد و اسباب ش يو اجتماع يفرد ياستكنقص و 

ها اشــاره انهيروشن ماندن بدون استفاده رازان يتوان به ممي مصرف، يت الگوياز عدم رعا ،مثال
دهنــد كــه يقات نشان مــير است. تحقييو تغ يريشگيت، قابل پين توجه و رعايمتركه با كرد ك

روشــن هســتند(به طــور در شبانه روز ساعت  14ن پنج تا يمورد استفاده در منازل، ب ياهرايانه
لــووات كيبالغ بر سه تا چهار  ،هرروزها در انهين رايساعت در روز). مصرف متوسط ا 10متوسط 
 يســاعت انــرژ كيلــووات 1000حــدود  مــاه يــكانــه هــا در يرا ،بين ترتياست. بدبرق ساعت 

د اضافه ين رقم بايز به ايگر را نير وموارد ديكنر، اسپكنند. حال چاپگر، اسكمي مصرف يكيتركال
 كش يرد. بكمشخص  يانرژ ييمصرف را در صرفه جو يت الگويتوان نقش رعايم ،حال 21.درك

باشد. مي باال ييزان صرفه جويشتر و ميب يين الگويت چنيقرآن، رعامانوس با  يهاتيدر شخص
 -ين، پوشــش، رفــاهك، مســي، انرژي، بهداشتكيشامل مصارف خورا يمصارف فرد يدر الگوها

ار فــرد يــع در اختيوســ يهــاياز آزاد ي، دامنه اين مصارف دولتيو همچن يفاتيو تشر يحيتفر
، يمــت مــواد مصــرفي، بــاال بــردن قيمــواد مصــرف يبندهياز جمله سهم يرونيه عوامل بكاست 

 يهيق و تنبيتشو يهار روشيو سا يو اجتماع يسازمان يها و فشارهانترلك، يغات رسانه ايتبل
 ،وجود نداشته باشد يتيو شخص يننده درونكنترل كاگر عامل  .توانند اثرگذار باشنديم يتا حد

ت يشخصــ مخصــوصبه انسان و  ن خواهد بود.ييمصرف در حد پا يت الگويرعا ،ف باشديا ضعي
نعمــت خــود  يرگزار است و نسبت بــه ولــكنعمت خود، فطرتاً ش ينسبت به ولقرآن، نوس با أم

از  يكي، يتين شخصيگردد. در چنير و سپاس از او مكش أه منشكند كيدا ميخاص پ ياحساس
 يخداوند است تــا جلــو يهاح مصرف در نعمتيصح ياستفاده درست و الگو، يرگزاركموارد ش
  22ر آن به جا آورده شود.كگرفته شده و ش يخشم اله

هاي صنعتي و فناوري، بيش از هاي شگرف در زمينهبا وجود پيشرفت ،انسان در عصر حاضر
له با مسائل و مشكالت تا براي مقاب مصرف نياز دارد. او نياز دارد يت الگويهر زمان ديگر به رعا

هاي مناسب و بدون هر گونه عارضة نا مطلوب پيدا كنــد. زندگي فردي و اجتماعي خود، راه حل
هــاي ســطحي و بدبينانــه بــه قرآن كريم كه شفابخش مؤمنان است، با آيات نوراني خود، نگرش

تيابي بــه كند كه انسان براي دسمي سازد و توصيهمي جهان هستي و سرنوشت آدمي را متحول
هــاي مثبــت و موهبــتهــاي با بازسازي ضمير ناهشيار خود، بر روي ويژگي ،شرفت و آرامشيپ

 يت الگــويــشود، توجه و تمركز نموده و بــا رعاالهي كه بي دريغ از جانب خداوند به او عطا مي
ا و آخــرت يــدن يت و سعادتمندكر و برينه خيخت و پاش، زمياز اسراف و ر يريمصرف و جلوگ

  23.ديرا فراهم نماخود 
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