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مقدمه
امروزه ،برنامهریزان روستایی برای دستیابی به الگوی توسعة پایدار روستایی بیش از هر چیز بر توانمندسازی روستاییان،
بهویژه گروههای هدف (فقیران ،زنان بیسرپرست ،کارگران بدون زمین و کشاورزان خردهپا و غیره) تأکید و اعتقاد دارند
(محمدییگانه و دیگران)599 :1939 ،؛ زیرا فقر اقتصادی یکی از قدیمیترین آسیبهای اجتماعی در همة جوامع است
(زاهدی مازندرانی .)5 :1931 ،باید توجه داشت که زمانی فقر در یک جامعه بهوجود میآید که افراد رفاه معیشتی که طبق
معیارهای آن جامعه حداقل معقول تلقی میشود ،نداشته باشند (خالدی و دیگران.)599 :1931 ،
بهطورکلی محققان فقر را به دو نوع نسبی یا مطلق تعریف میکنند .مفهوم فقر در فقر نسبی براساس استاندارد
زندگی جامعه بررسی میشود .معموالً محققان خط فقر نسبی را به اندازة نسبتی از میانگین درآمد درنظر میگیرند
(محمودی .)13 :1939 ،خط فقر مطلق نیز مقدار درآمدی است که با توجه به زمینههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی
جامعة مورد نظر برای تأمین حداقل نیاز یک فرد الزم است (خالدی و دیگران ،)519 :1931 ،این واقعیتی است که بیشتر
فقیران و عموماً فقیرترین آنها در نواحی روستایی زندگی میکنند؛ کسانی که منزوی و پراکندهاند و به خدمات
اجتماعی -اقتصادی و دیگر خدمات دسترسی ندارند.
در کشورمان ایران نیز ،فقر یا ضعف در تأمین نیازهای اساسی حداقل برای بخشی از جمعیت روستایی ،از مهمترین
مشکالت نواحی روستایی کشور است؛ بنابراین ،از آنجا که در فرایند توسعة روستایی ،فقرزدایی ،تأمین نیازهای اساسی و
توانمندسازی فقرا در زمینههای مختلف جایگاهی اساسی دارد و حتی توسعة روستایی نیز راهبردی برای فقرزدایی در
نواحی روستایی است ،ضرورت فقرزدایی از طریق برنامهریزی توسعة روستایی مشخص میشود (رضوانی .)15 :1939 ،در
این زمینه در چند دهة اخیر ،راهکارهای متعددی برای کاهش و حتی ازبینبردن فقر اقتصادی در کشورها در سطح دنیا
ارائه و تأکید شده است که از جملة آنها میتوان به تأکید بر توسعة کارآفرینی ،ارائة اعتبارات خرد ،هدفمندسازی یارانهها،
کمکهای نقدی بالعوض و ...اشاره کرد که البته همة آنها در راستای توانمندسازی اقتصادی روستاییان ،بهویژه
گروههای هدف است؛ زیرا فقرای روستایی ویژگیهایی دارند که از مهمترین آنها میتوان به دسترسینداشتن به منابع
مالی و سرمایة الزم اشاره کرد .از سوی دیگر نشانههای عینی نیز حاکی از آن است که امروزه یکی از اساسیترین
مشکالت روستاها در کشور ،کمبود درآمد و شکافهای اجتماعی به لحاظ معیشتی است .بر این اساس توانمندسازی افراد
فقیر در جوامع محلی از طریق شیوههای گوناگونی در بین کشورها دنبال میگردد.
بسیاری از کشورها برای مبارزه با فقر ،به اجرای طرحها و برنامههایی میپردازند که هدف آنها ،حمایت از اقشار
کمدرآمد و افزایش قدرت خرید آنهاست .متداولترین این طرحها ،پرداخت یارانه در دو بخش تولید و مصرف است .این
کار در بخش مصرف در راستای ایجاد امکان تهیة کاالها و خدمات ارزانقیمت و کمک به ثبات قیمت کاالهای ضروری
و در بخش تولید بهمنظور افزایش سطح اشتغال ،رشد تولید و افزایش رقابتپذیری انجام میگیرد؛ از اینرو دولتها
تالش میکنند با تنظیم صحیح نرخ یارانه کاالهای مختلف ،بیشترین منافع را عاید اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین
درآمدی کنند و به این ترتیب رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی را باال ببرند (پیرایی و سیف .)95 :1933 ،مسئلة اصلی
طراحی برنامههای حمایتی و از آن جمله پرداخت یارانه ،شناسایی اقشار کمدرآمد و فقیر در جامعه است که سبب میشود
طراحی نظامها و برنامههایی برای حمایت از این اقشار ،بسیار دشوار و پیچیده شود و گروههایی که هدف این برنامهها
نیستند و اقشار ثروتمند جامعه بیشتر منتفع شوند.
در اقتصاد ایران نیز تا پیش از برنامة  2توسعه ،علیرغم اختصاص مبالغ فراوانی برای حمایت از دهکهای پایین
درآمدی بهخصوص در سالهای اخیر ،بخش عظیمی از یارانهها بهخصوص در بخش حاملهای انرژی بهدلیل
هدفمندنبودن ،عاید اقشار ثروتمند و دهکهای باالی درآمدی شده و این در حالی است که پرداخت یارانه در اصل ،با
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هدف کمک به اقشار فقیر و کمدرآمد جامعه صورت میگیرد (پیرایی و سیف)95 :1933 ،؛ بنابراین ،در راستای کمک به
اقشار ضعیف و فقر اجتماعی ،برخی از کشورها از طریق اعطای وامهای کمبهره بهدنبال توانمندسازی گروههای هدف،
(راغفر و سرخهدهی )135 :1939 ،و برخی دیگر نیز از طریق پرداخت مداوم نقدی با عنوان یارانهها بهدنبال توانمندسازی
روستاییان فقیر هستند .این سیاست در چند سال اخیر در کشور ایران در حال اجراست؛ بنابراین ،هدفمندسازی یارانهها
بهعنوان یکی از ابزارهای اقتصادی برای کاهش سطح فقر معیشتی و درآمدی ،بهویژه در روستاهاست که دولتها در
کشورهای مختلف استفاده میکنند؛ زیرا دولتها تالش میکنند با هدایت هدفمند یارانهها به سمت اقشار ضعیف اجتماع
بهویژه روستاییان فقیر ،شکاف اجتماعی را کاهش دهند و زمینههای توانمندشدن روستاییان را در زمینههای مختلف
فراهم کنند .در این زمینه پرداخت نقدی یکی از شیوههای هدایت یارانهها برای تواناسازی روستاییان است که در
سالهای اخیر پس از تصویبشدن قانون هدفمندسازی یارانهها به آن توجه شد .در این بین ،شهرستان خدابندة استان
زنجان ،از جمله شهرستانهایی است که جمعیت روستایی فراوانی را در خود جای داده است .از سوی دیگر ،وابستگی این
جمعیت ،که اغلب در اقتصاد خرد فعالیت میکند به سازمانهایی نظیر کمیتة امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی سبب شده
است که بهعنوان منطقة مورد مطالعه پژوهش مدنظر قرار بگیرد .اگر توانمندسازی را یکی از اهداف اساسی پرداخت نقدی
یارانهها بدانیم ،هدف اصلی این مطالعه تحلیل آثار پرداخت یارانههای نقدی در توانمندسازی روستاییان عضو این نهادها
در شهرستان مورد مطالعه است؛ از اینرو بررسی این مسئله که با گذشت چندین سال از پرداخت نقدی یارانهها در کشور
بهویژه برای روستاییانی که قدرت اقتصادی و پرداختی مطلوب ندارند ،چه میزان پرداخت نقدی در توانمندسازی افراد
روستایی بهعنوان هدف اصلی قانون هدفمندسازی تأثیرگذار بوده است؟ ضروری است تا نتایج آن برنامهریزان را در ادامة
موفقیتآمیز و اثربخش مراحل بعدی طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانهها کمک کند.


پیشینةپژوهش 
درخصوص هدفمندی یارانهها و اثرات آن تحقیقات بسیاری صورت گرفته است که در اینجا به برخی از آنها و نتایج
بهدستآمده از این مطالعات اشاره میشود .بیگی و دیگران ( )1935در تحقیقی با عنوان اثر هدفمندی یارانهها بر فقر و بیکاری
به بررسی این سیاست اقتصادی پرداخته و بیان کردند که افزایش قیمت حاملهای انرژی در کوتاهمدت سبب افزایش ضریب
جینی و کاهش میزان بیکاری میشود .رمضانی نامقی و خدیوی ( )1931در تحقیق دیگر با عنوان اثرات و پیامدهای طرح
هدفمندی یارانهها بر اقتصاد روستایی (نمونة موردی :بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر) به این نتایج دست یافتند که بیش از
 39درصد روستاییان محدودة مورد مطالعه از طرح هدفمندی یارانهها رضایت دارند ،پرداخت یارانههای نقدی تأثیری اندک و
منفی در انگیزة کسبوکار و تولید روستاییان داشته است ،پرداخت یارانههای نقدی تغییری چشمگیر در سبد غذایی ،پوشاک و
وضعیت مسکن خانوارهای روستایی در مقایسه با گذشته ایجاد کرده و با پرداخت یارانههای نقدی سبب تغییرات زیادی در
الگوی مصرفی و سطح کیفی زندگی روستاییان شده است .همچنین براساس نتایج ،خانوارهای روستایی به راهنمایی ،مشاوره و
آموزش درخصوص هزینهکرد یارانهها تمایل زیادی نشان دادهاند .قاسمی و دیگران ( )1939با مطالعهای در شهرستان بینالود به
تحلیل اثرات مرحلة اول طرح هدفمندی یارانهها بر خانوارهای روستایی پرداختهاند که نتایج فن تحلیل عاملی حاکی از
برجستهبودن اثرات بعد اقتصادی در مقایسه با سایر متغیرها و عاملهاست .در مطالعة دیگری ،صحرایی و دیگران ( )1931به
تحلیل تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر خانوارهای روستایی دهستان درود فرامان شهرستان کرمانشاه اقدام کردند که
براساس نتایج بهعملآمده ،اجرای قانون هدفمندی یارانهها تأثیرات متفاوتی را بر خانوارهای روستایی گذاشته است .از مهمترین
این تأثیرات میتوان بـه افـزایش هزینههای اقتصـادی خانوارهای روستایی ،بروز اختالفات خانوادگی ،کاهش قدرت خرید
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روستاییان ،کمرنگشدن فرهنـگ کـار در میان جوانان ،کاهش امنیت غذایی روستاییان ،بهینهسازی در مصرف آب و برق و
سـوخت در میـان خانوارهـای روستایی و کاهش فرهنگ مصرفگرایی در بین خانوارهای روستایی اشاره کرد .بانک جهانی
( )5919در مطالعهای با عنوان «بازنگری بر یارانة بخش انرژی» ،با توجه به نیاز کشورهای درحالتوسعه برای کاهش فقر به
انرژیهای پاک ،به ابعاد مختلفی از اثرات و پیامدهای یارانه بخش انرژی پرداخته شده و درنهایت با توجه به این نتایج،
راهبردهای مطلوب ارائه شده است .گفتنی است کاهش فقر ،ایجاد اشتغال ،توسعة صنایع ،امنیت انرژی و ...همه از مزایای
یارانههای انرژی هستند ،اما در بسیاری موارد تقاضای زیاد مصرفکنندگان اندک یا همان نابرابری مصرف این امنیت انرژی و
اثرگذاری یارانه را کاهش میدهد که باید درخصوص کاالهای مختلف این یارانهها و تخصیص آن بازنگری شود .پترسکی
( )5911در مطالعهای با عنوان افزایش اثرات رفاهی برنامة یارانة کشاورزی برای محصوالت کشاورزی در یوگسالوی سابق ،به
مطالعة تأثیر یارانه در بخش کشاورزی بر رفاه خانوارها پرداخته شده که درنهایت طراحی و بازنگری مجدد بر برنامههای
تخصیص یارانه بر محصوالت راهبردی و راهبردی که این رفاه یا اقتصاد خرد خانوار را بهبود میبخشد پیشنهاد شده است.
نتایج نشان میدهد این برنامهها تنها بر بخشی ،بهویژه مردان سرپرست خانوار روستایی مثبت ارزیابی شده است؛ از اینرو لزوم
بازنگری برای زنان سرپرست خانوار و فقرای شهری نیز وجود دارد (پترسکی .)5911 ،همچنین در مطالعة دیگری سدینگ و
دیگران ( ،)5911به بررسی تأثیر حذف یارانة سوخت بر فقر در نیجریه پرداختهاند که در آن تأثیرات حذف یارانة سوخت بر
اقتصاد و رفاه خانوارها بررسی ،و به اثرات منفی و مثبت آن با هم توجه شده است؛ به این شکل که در کنار حمایت از اقتصاد و
تولید و گسترش نرخ تولید ناخالص در سطح کالن اقتصادی ،اثرات منفی آن در سطح اقتصاد خرد خانوارها با فشار و توسعة فقر
نمایان شده است (سیدینگ و همکاران.)5911 ،
شایان ذکر است توجه تمامی این مطالعات به تأثیرات یارانه در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و در گروهها و اقشار
مختلف اجتماعات شهری ،روستایی ،کشاورزی و فقرا و ...است که در مطالعة حاضر نیز مطمع نظر قرار گرفته است ،اما
مسئلة تأثیرات پایدار یارانهها ،که بهنوعی میتوان از آن بهعنوان توانمندسازی این اقشار یاد کرد کمتر بهحق بررسی شده
است که البته ممکن است بهعنوان موضوع اصلی بحث عنوان شود.

مبانینظری 
تاکنون تعاریف متعددی از توانمندسازی در حوزههای علوم اجتماعی ،روانشناسی ،جغرافیا ،مدیریت و ...مطرح شده است و
با اینکه تعریف استانداردی از توانمندسازی وجود ندارد ،انتخاب ،قدرت ،کنترل بر زندگی و منابع ،ظرفیت و توانایی
تصمیمگیری از جمله مفاهیمی است که در اغلب تعاریف توانمندسازی بهکار میرود .درواقع ،توانمندسازی فرایندی از
تغییر است که طی آن افراد و گروههای حاشیهای و محروم ،توانایی تصمیمگیری و انتخاب را بهگونهای که بر زندگیشان
تأثیر داشته باشد ،بهدست میآورند .ماجدی و لهساییزاده ( )113 :1932توانمندسازی را به معنی افزایش ظرفیت افراد و
گروهها برای بهوجود آوردن توسعهای مؤثرتر و انتخابهای زندگی و انتقال این انتخابها به سمت کنشهای مورد نظر
میدانند .نارایان توانمندسازی را افزایش داراییها و قابلیتهای فقرا برای مشارکت ،مذاکره ،تأثیرگذاری ،کنترل و
پاسخگو گذاشتن نهادهایی میداند که بر زندگی آنها تأثیر دارد .با توجه به اینکه قابلیتها و داراییها اغلب به دو صورت
جمعی و فردی تقسیم میشود ،توانمندسازی را نیز میتوان در دو بعد جمعی و فردی درنظر گرفت (نارایان .)2 :5999 ،بر
پایة تعریف دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) ،)1915( 1توانمندسازی
فرایندی است که طی آن افراد برای غلبه بر موانع پیشرفت ،فعالیتهایی انجام میدهند که سبب تسلط آنها در تعیین
)1. United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF
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سرنوشت خود میشود .مفهوم این واژه غلبه بر نابرابریهای بنیانی است (دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری و صندوق
کودکان سازمان ملل متحد .)11 :1915 ،در تعریفی دیگر ،توانمندسازی به فرایند چندبعدی دسترسی افراد به منابع قدرت،
برای افزایش سرمایههای فردی و گروهی ،بهمنظور حرکت بهسوی انتخابهای هدفمند ،گفته میشود (رحمانی و
همکاران)192 :1931 ،؛ بنابراین ،توانمندسازی فرایند چندبعدی دسترسی و کنترل افراد به منابع قدرت برای افزایش
سرمایهها و ظرفیتهای فردی و گروهی به سمت انتخابهای هدفمند است .چمبرز ( ،)1919توانمندسازی را به معنی
قدرتبخشی به فقرای روستایی ،و آن را شیوة واژگونسازی مدیریت توسعة روستایی میداند که در آن ابتکارات به
گروههای دهقانی فرودست جامعه روستایی منتقل میشود .توانمندسازی یعنی تواناکردن افراد تا کنترل بیشتری بر روی
زندگی خود داشته باشند ،با انتخابهای بیشتری روبهرو باشند ،خدمات بیشتری طلب کنند و از آنها بهرهمند شوند.
توانمندسازی یکی از ستونهای توسعة انسانی است که نقش چشمگیری در کاهش فقر دارد؛ بنابراین ،از آنجا که اغلب
افراد فقیر در مناطق حاشیهای ،و روستاها در کشورهای درحالتوسعه قرار دارند ،رهیافت توانمندسازی یکی از شیوههای
فقرزدایی است؛ زیرا امروزه استفاده از توانایی و استعداد درونی روستاییان یکی از شیوههای مناسب رسیدن به هدف است
که در قالب رویکرد توانمندسازی بروز میکند .در فرایند توانمندسازی گروههای هدف ،عوامل متعددی مؤثر است که از
جملة آنها میتوان به عامل اجتماعی -فرهنگی ،عامل اقتصادی ،عامل روانشناختی و عامل فردی اشاره کرد (حیدری
ساربان .)122 :1935 ،همچنین باید درنظر داشت که فرایند توانمندسازی از سه مؤلفه بهطور همزمان تشکیل شده است:
نخستین مؤلفه منابع یا پیششرط (شامل منابع و زمینههای توانمندسازی) ،دومین مؤلفه عنصر عمل و سومی نیز نتایج
است .بر اساس این میتوان گفت منابع توانمندسازی عوامل یا سرمایههایی هستند که گروههای هدف را در برابر
شوکهای ناگهانی زندگی حفظ میکنند و توانمندسازی را تسهیل میکنند (کالنتری و همکاران.)193 :1933 ،
محققان گوناگون عوامل متعددی را بهعنوان عامل تأثیرگذار در توانمندسازی گروههای هدف و روستاییان بیان
کردهاند .بهعنوان نمونه بن حبیب و اشپیگل ( )1331در توانمندسازی کشاورزان روستایی به عواملی مانند انسجام
اجتماعی ،احساس ارزشمندی کار ،باالبودن درآمد ،یکپارچهسازی اراضی و ...تأکید دارند (بن حبیب و اشپیگل:5999 ،
 .)119-119سادیک در فرایند توانمندسازی روستاییان به دسترسی به نهادها و تسهیالت و منابع تولیدی اشاره دارند
(سادیک .)913-912 :5991 ،تیلمان در مطالعة خود به عواملی مانند تقسیم عادالنة منابع ،بعد خانوار ،روابط اجتماعی و...
اشاره دارد ( .)91 :5919حسن و هاسنر دریافت تسهیالت مالی و اعتباری را یکی از مهمترین عوامل در تسریع
توانمندسازی روستاییان میدانند (حسن( )59-13 :5993 ،هانسر)2-9 :5919 ،؛ بنابراین ،یکی از ابزارهای توانمندسازی
گروههای هدف و روستاییان ،ارائة منابع و تسهیالت است .گیدنز منابع را شامل چیزهایی میداند که قدرت را بهوجود
میآورند .وقتی کنشگران تعامل میکنند ،منابع را بهکار میبرند و با این کار کنش دیگران را شکل میدهند؛ بنابراین،
توانمندسازی به کسب توانایی در دسترسی به منابع ضروری بستگی دارد که در روستاها اغلب بر منابع مالی و سرمایهای
در مرحلة اول تأکید میشود که نقطهضعف اغلب مناطق روستایی است؛ بنابراین ،بحث نظری در رابطه با اهمیت
دسترسی فقرا به منابع ،بهویژه منابع مالی و همزمانشدن این بحثها با دهة سازمان ملل برای کاهش فقر در جهان
سبب شد که صاحبنظران ،دو رهیافت کارآفرینی و حمایتی را برای توانمندسازی فقرا ارائه دهند .در برخی کشورهای
غالباً پیشرفته بر رهیافت کارآفرینی ،و در برخی کشورهایی که اغلب درحالتوسعه هستند بر رهیافت حمایتی تأکید شده
است (طالب و نجفی اصل.)3 :1939 ،
رهیافتکارآفرینی :در این رهیافت ،دسترسی به اعتبار برای فقرایی که توان کارآفرینی دارند امکانپذیر میشود.
ایجاد اشتغال برای خود یا فرصتهای شغلی برای دیگران و نیز درآمدزایی از اهداف این رهیافت است .افرادی که بدین
ترتیب به اعتبار دسترسی مییابند ،به فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی اضافه میشوند؛ البته این افراد لزوماً فقیر
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نیستند؛ بنابراین ،دسترسی افراد کارآفرین به اعتبارات در صورتی در توسعة توانمندسازی روستاییان نقش دارد که توزیع
اعتبارات جزئی از برنامة جامع حمایت از بخش کارآفرینی خرد در اقتصاد تلقی شود.
رهیافتحمایتی :در این رهیافت که سازمان ملل مطرح کرده است و اندیشمندانی مانند ساراسون (ساراسون و دیگران،
 )1339آن را تأکید کردهاند ،تأکید امکان دسترسی افراد به اعتبار با هدف کاهش فقر و تأمین حداقلها در حدی فراهم
میشود که روستاییان فقیر توان بازپرداخت آن را داشته باشند (دیهیم و وهابی)93 :1935 ،؛ زیرا کمبود سرمایه همواره یکی از
موانع اصلی فراروی توسعه و پیشرفت کشورهای توسعهنیافته بهویژه روستاییان بوده است .یکی از مهمترین رهیافتهایی
حمایتی که دولتهای مختلف به آن توجه و بر آن تأکید میکنند ،پرداخت و توزیع یارانههاست ،یارانه یعنی مقدار منابعی که از
محل بودجة عمومی به صنایع یا بازرگانی کمک میشود تا قیمت خدمات و کاالیشان را در سطح پایین نگاه دارند .همچنین
در تعریف دیگری ،سود اقتصادی که معموالً دولتها به تولیدکنندگان کاال برای تقویت بازار رقابتی کشورشان پرداخت
میکنند یارانه نام دارد (علیزاده .)31 :1933 ،یارانهها از نظر پرداخت به دو دستة یارانههای باز و یارانههای هدفمند تقسیم
میشوند ،یارانة باز برای همة خریداران یک کاال بهطور یکسان اعمال میشود و یارانه را متوجه بازار میکند؛ مانند یارانة
بنزین .بهطوریکه هرکس در بازار بیشتر خرید کند ،بیشتر یارانه دریافت خواهد کرد .در این نوع یارانه ،عمدتاً خانوارهای
ثروتمند بهدلیل مصرف زیاد یارانههای بیشتری دارند ،اما در مقابل یارانههای هدفمند ،سبب میشود که توزیع یارانهها مناسب
انجام شود و عمدتاً با محوریت حمایت از خانوادههای فقیر باشد (صالح اصفهانی( )2 :1933 ،جدول .)1

جدول.1مقایسةسیستمبرمبنایوجودیارانهوتوزیعهدفمندآن 
رویکردها 

سیستمبرمبنایوجودیارانه 

سیستمبرمبناییارانةهدفمند 

تحقق عدالت اجتماعی

نامناسب و ناکارآمد
و سهم کم دهکهای پایین جامعه از یارانه
امکان وجود فساد ،رانت و افزایش اتالف منابع

با شناسایی درست جامعه هدف عادالنه است.

مدیریت مصرف

مصرف بیشازاندازة کاالها و انرژی بهدلیل
کمبودن قیمتها
کاهش رشد اقتصادی
آلودگی محیط زیست بهدلیل مصرف بیرویة
انرژی
ایجاد بازارهای موازی ،قاچاق و کاهش
سرمایهگذاری
شکاف بین قیمت داخلی و منطقهای
تحریف قیمتها و کارایینداشتن نظام اقتصادی

تخصیص بهینة منابع

رشد اقتصادی
محیط زیست
سرمایهگذاری
شفافسازی قیمتها
کارایی نظام اقتصادی

حذف فساد و رانت ناشی از هدفمندنبودن یارانه و کاهش
اتالف منابع
ایجاد فرهنگ درست و منطقی مصرف در میان افراد
جامعه
شکوفایی و رونق اقتصادی در بلندمدت
کاهش آلودگی بهدلیل بهینهشدن و درست مصرفکردن
انرژی و جایگزینی انرژیها با انرژی پاک و مثبت
گسترش و رشد سرمایهگذاری
ازبینرفتن شکاف بین قیمتها و افزایش توان صادراتی
افزایش کارایی نظام اقتصادی از طریق اصالح قیمتها
و تخصیص بهینة منابع

منبع:علیزاده 33:1983،

طبق مادة  32قانون برنامة پنجم توسعة اقتصادی و اجتماعی کشور ،دولت بهمنظور استقرار و ثبات اجتماعی ،کاهش فاصلة
دهکهای درآمدی و توزیع عادالنة درآمد در کشور ،کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی ،کاهش فقر و محرومیتزدایی و
توانمندسازی فقرا باید از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانة پرداختی ،برنامههای جامع فقرزدایی و
عدالت اجتماعی را اجرا کند (مصباحی مقدم و همکاران)193 :1933 ،؛ بنابراین ،یارانه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و
سیاستهای حمایتی دولت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و بخشهای خاص تولیدی است .در تمام نظامهای اقتصادی
موضوع رفاه و تأمین اجتماعی بسیار مهم است و بخشی از هزینههای جاری دولت برای پرداختهای انتقالی حمایت از اقشار
آسیبپذیر درنظر گرفته میشود (معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی .)1 :1931 ،چنانچه پرداختها به
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گروههای هدف اصابت کند ،هدف دولت بهخوبی تأمین ،و رفاه و امنیت اجتماعی تقویت میشود ،اما پرداختهای همگانی
نهتنها در ارتقای درآمد و رفاه اقشار آسیبپذیر تأثیری ندارد ،بلکه سبب بهرهمندی بیشتر افرادی میشود که از کاالهای مشمول
یارانه بیشتر استفاده میکنند؛ از اینرو ،ضرورت پرداخت یارانه و حمایت از گروههای آسیبپذیر امری بدیهی است .تاکنون
بیشترین سهم از یارانهها که همان ثروت ملی است نصیب افراد مرفه میشده و انتظار بر این است که با اجرای قانون
هدفمندکردن یارانهها ،نیازمندان به حقوق واقعی خود دست خواهند یافت .در دهههای گذشته نظام توزیع یارانهها ،نامناسب و از
مشکالت اساسی اقتصاد ایران بود؛ به همین دلیل دهکهای پایین جامعه سهم اندکی داشتند؛ بنابراین ،یکی از مهمترین
اهداف قانون هدفمندکردن یارانهها ،اجرای عدالت و رفع تبعیض در میان افراد جامعه است (مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی .)1933 ،بر اساس این ،قانون هدفمندسازی یارانهها ،دو محور اساسی دارد که یکی از آنها «آزادسازی قیمتها» و
دیگری «توزیع هدفمند یارانهها» است .محور بخش اول بیشتر بر یارانة دولت در بخش حاملهای انرژی تمرکز دارد و محور
بخش دوم بهدنبال حمایت از افراد آسیبپذیر در جریان آزادسازی قیمتهاست.
گفتنی است هدفمندسازی بر این فرض استوار است که بخشی از جامعه برای دریافت کمکهای انتقالی در اولویت
بیشتری قرار دارد و از آنجا که منابع محدود است باید در توزیع این کمکها اولویتها رعایت شود؛ بنابراین ،منظور از
هدفمندسازی تعیین کسانی است که واجد شرایط دریافت کمکهای انتقالی و حمایتی هستند؛ بهنحویکه رفاه حاصل از
پرداختهای انتقالی در اختیار فقرا قرار بگیرد (مرکز پژوهشهای مجلس .)1933 ،هدف از این کار برقراری عدالت
اجتماعی ،تخصیص بهینة منابع ،مدیریت مصرف ،افزایش بهرهوری ،توانمندسازی دهکهای پایین جامعه و ...است.
روشن است که برقراری عدالت اجتماعی از راه کاهش نابرابریهای مادی و توزیع متعادل درآمدها صورت میگیرد؛
بنابراین ،کاهش نابرابریها و توزیع عادالنة درآمدها از راه سازوکارهای مناسب در سطح کالن اقتصادی و اجتماعی
هموارتر خواهد شد .سیاستهای مناسب در دستیابی به عدالت اجتماعی براساس جریان وابستهای که تمام محورها و
موضوعات با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارند ،تحقق اهداف را نزدیکتر خواهد کرد .نکته اینجاست که بهمنظور توزیع
متعادلتر درآمد ،همواره مناطق و نواحی گوناگون یا افراد جامعه یکسان بهرهمند نمیشوند و این سبب خواهد شد که
دستیابی به عدالت اجتماعی با وقفة طوالنیتر امکانپذیر شود؛ از اینرو ،برابری فرصتها نقش مهمی در تحقق کاهش
نابرابری و ناعدالتی خواهد داشت .از جمله ابزارهای تحقق این رسالت برای گروههای خاص و هدف جامعه که دولت
همواره بر آنها تأکید کرده ،برنامههای هدفمندسازی یارانه و پرداخت نقدی در کشور است؛ زیرا پرداختهای نقدی به
افراد نیازمند عاملی تسهیلکننده و تسریعکننده است که در آزادکردن نیروهای درونی ،فعالکردن استعدادها ،افزایش
سطح ریسک اقتصادی و ...تأثیرگذار است ،هدف این برنامهها بهبود وضعیت اقتصادی ،کاهش بیکاری و بهوجودآوردن
اشتغال بهصورت خوداشتغالی و کارآفرینی ،کاهش نابرابریهای اجتماعی و فقر و توانمندسازی اقشار کمدرآمد اجتماع،
بهویژه در مناطق روستایی است؛ زیرا پرداختهای نقدی یارانه ،با هدف پدیدآمدن فعالیتهای کوچک و جدید در
روستاها ،توانمندسازی افراد فقیر ،کاهش شکاف و نابرابریهای طبقاتی ،بهبود وضعیت معاش اقتصادی خانوارها ،افزایش
رفاه عمومی ،کمک به تخصیص بهینة منابع کمیاب و کمک به ایجاد شرایط ثبات اقتصادی تأکید و اجرا شده است
(دبیرخانة کارگروه تحوالت اقتصادی ریاست جمهوری.)19-11 :1931 ،
باید توجه داشت که پرداختهای نقدی در چارچوب اعتبارات خرد بالعوض بهشمار میآید .ازنظر بانک جهانی هدف
از پرداخت نقدی به روستاییان ،کاهش فقر ،ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد ،پایداری زیستمحیطی و فراهمکردن زمینة رفاه
روستاییان است (بانک جهانی .)5999 ،از نظر سازمان یونیسف« 1پرداختهای نقدی یارانهها در راستای توانمندسازی
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روستاییان و فقرا به آنها اعطا میشود» (یونیسف .)9 :5999 ،صندوق بینالمللی توسعة کشاورزی 1اهداف پرداخت نقدی
و اعتبارات خرد را شامل موارد زیر میداند (صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی:)11 :5999 ،
 .1تحرک اجتماعی ،افزایش آگاهیها ،آموزش و قدرتدهی به فقیران؛
 .5افزایش اعتمادبهنفس فقیران و ظرفیتسازیهای محلی؛
 .9فراهمکردن زمینة کارگروهی برای ایجاد دارایی.
بنابراین ،پرداخت نقدی به روستاییان در قالب یارانهها از چند طریق سبب بهبود وضعیت فقرای روستایی میشود
(دیهیم و وهابی:)95 :1935 ،
الف) سطح آسیبپذیری گروههایی با درآمد کم را از طریق افزایش سطوح درآمد خانوارها ارتقا میدهد و از معیشت
پایدار فقرای روستایی حمایت میکند (درولت.)3 :5993 ،
ب) فقرا با دریافت یارانههای نقدی میتوانند واحد کسبوکار جدید ایجاد کنند یا کار خود را در مقیاسهای مختلفی
توسعه دهند (میسرا.)2 :5999 ،
ج) توانمندسازی گروههای هدف ،بهویژه در مناطق حاشیة شهری و روستایی از اهداف اساسی پرداخت یارانههای
نقدی است؛ بنابراین ،پرداختهای نقدی از سه جنبه بر توانمندسازی روستاییان و درمجموع گروههای هدف تأثیرگذار
است؛ جنبة اول بعد اقتصادی است که از طریق آن قدرت اقتصادی خانوارها افزایش مییابد و توان ریسکپذیری
زیادی حاصل میشود .جنبة دوم بعد اجتماعی است که در آن عمدتاً گروههای هدف از نظر احساس
خوشبختیکردن ،امید به آینده ،انجامدادن کارهای مشارکتی و دسترسی به خدمات رفاهی توانمند میشوند .درنهایت بعد
روانشناختی روستاییان است که از این طریق گروههای هدف احساس مؤثربودن ،شایستگی و
سوم توانمندی  
اعتماد پیدا میکنند؛ از اینرو پرداختهای نقدی یارانهها تأثیر زیادی در قدرتیابی اقتصادی ،اجتماعی و روانشناختی
روستاییان دارد .بر اساس این ،میگر بر این عقیده است که توانمندسازی روستاییان به اشتغالزایی ،امنیت غذایی ،بهداشت،
حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی منجر میشود (میگر .)91 :5991 ،همچنین فقرزدایی ،کارآفرینی ،دستیابی به
رفاه اجتماعی ،برقراری عدالت اجتماعی و توسعة اقتصادی از دیگر برآیندهای توانمندسازی روستاییان است (افتخاری و دیگران،
)39 :1933؛ از اینرو ،عدهای از اندیشمندان بر این امر متفقالقول هستند که روستاییان توانمند میتوانند سهم ارزندهای در
تحقق اهداف توسعة روستایی پایدار داشته باشند.

روشپژوهش 
این مطالعه ،با هدف کلی بررسی تأثیر پرداخت نقدی یارانهها بر توانمندسازی گروههای هدف در مناطق روستایی به شیوة پانل
گذشتهنگر (قبل و بعد) صورت گرفته است .تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش تحلیلی -تبیینی است؛ از اینرو ،بهطور
خاص روششناسی مطالعه از جنبة هدف کاربردی است؛ زیرا در پی شناخت اثرات پرداخت نقدی یارانهها بر روی خانوارهای
گروههای هدف روستایی است که با استفاده از نتایج حاصل آن ،برنامهریزان و تصمیمگیرندگان دولتی در زمینة اجرای برنامه
هدفمندسازی یارانهها رهنمون شوند .از جنبة جمعآوری اطالعات و شناسایی جنبههای تأثیرگذاری پرداخت نقدی یارانهها در
توانمندسازی خانوار ،مطالعه از نوع اکتشافی ،از نظر توصیف ویژگیهای جامعه مورد مطالعه ،از نوع توصیفی و بهدلیل برقراری
ارتباط بین متغیرها از نوع تحلیلی است .در این پژوهش بهمنظور گردآوری اطالعات از روشهای اسنادی و کتابخانهای و
روشهای میدانی مشاهده و تکمیل پرسشنامه بر اساس شاخصهای استخراجشده در چارچوب نظری استفاده شده است.
1. International Fund for Agricultural Development

گروههایهدفروستایی...
یارانههابرتوانمندسازی 

تحلیلاثراتپرداختنقدی

111

گفتنی است با توجه به متغیرهای تحقیق و روشهای تجزیهوتحلیل ،پرسشنامه مربوط بهصورت سؤالهای بسته و باز و
شامل طیفهایی در قالب طیف لیکرت در مقیاس سنجش اسمی و رتبهای تهیه شد و در اختیار نمونهها قرار گرفت .در این
مطالعه بهمنظور ساختار شاخصها و گویههای مطالعه ،از روش سلسله مراتبی استفاده شد که در سطح اول به سه بعد اصلی
توانمندسازی خانوار تقسیم گردید .در سطح دوم ،هریک از ابعاد به شاخصهای متعدد تقسیم شدند و در سطح پایانی
سلسلهمراتب که قابل اندازهگیری است ،گویهها مطرح شده است .شیوة کمیکردن این شاخصها با استفاده از روش مستقیم
پرسشنامه بوده است که در آن گویهها سنجش بومی شدهاند؛ بنابراین ،در این پژوهش براساس مسئلة تحقیق و مطالعه نظری
انجامشده ،درنهایت شانزده شاخص بهصورت غربالزنی بهعنوان شاخصهای توانمندسازی خانوار گروههای هدف ،از میان خیل
عظیم شاخصها انتخاب شده است؛ بنابراین متغیر مستقل ،تحقیق پرداخت نقدی یارانهها و متغیر وابسته توانمندسازی است.
ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه محقق ساخته ،و روایی صوری پرسشنامه را نیز پانل متخصصان دانشگاهی تأیید کرده است .مطالعة
راهنما 1در منطقة مشابه جامعة آماری در سطح خانوار روستایی با تعداد  91پرسشنامه صورت گرفت و با دادههای کسبشده و
استفاده از فرمول ویژه کرون باخ آلفا در نرمافزار  ،SPSSپایایی 5بخشهای مختلف پرسشنامة تحقیق  9/23الی  9/39بهدست
آمد .جامعة آماری تحقیق بهصورت تمام شماری و شامل تمام خانوارهای روستایی تحت پوشش دو نهاد کمیتة امداد و
بهزیستی است .براساس آمار تعداد مددجویان زیر پوشش کمیتة امداد شهرستان خدابنده  1هزار و  319خانوار با جمعیت  3هزار
و  199نفر است که از این تعداد  5هزار و  131خانوار برابر با  1هزار و  19مددجو جزو زنان سرپرست خانوار و  5هزار و 32
خانوار برابر با  2هزار و  939نفر سرپرست مرد دارند و از مجموع کل مددجویان شهرستان خدابنده 1 ،هزار و  199خانوار برابر
با  5هزار و  119نفر شهری و  9هزار و  119خانوار برابر با  1هزار و  911نفر روستایی هستند ،همچنین حدود  1هزار 991
خانوار نیز تحت پوشش بهزیستی هستند که از این تعداد حدود  9هزار و  191خانوار در مناطق روستایی شهرستان ساکناند .در
این راستا برای نمونهگیری در منطقة مورد مطالعه ،از فرمول کوکران با احتمال  %32استفاده شد که از بین کل خانوارهای تحت
پوشش دو نهاد کمیتة امداد و بهزیستی که برابر با  1591خانوار بود 992 ،خانوار برای نمونة مورد مطالعه انتخاب شدند و توزیع
نمونهها بهصورت تصادفی از بین سرپرست خانوارها بود ،همچنین برای تحلیل دادهها نیز از آزمونهای  ،Tهمبستگی و
رگرسیون استفاده شده است.
شکل  ،1نقشة محدودة مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل.1نقشةشهرستانموردمطالعهوموقعیتجغرافیاییآن 
1. Pilot study
2. Reliability
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بحثویافتهها 
بررسی ویژگیهای توصیفی جامعة نمونه نشان میدهد که میانگین سنی نمونهها  29سال ،و از این تعداد  21/5درصد
زن و  15/3درصد مردان بودهاند و متوسط بعد خانوار سرپرستهای مورد مطالعه برابر با  2.1نفر است .از نظر وضعیت
سواد و تحصیالت  23/9درصد بیسواد 91/1 ،درصد ابتدایی و  1درصد راهنمایی به باال هستند .بررسی شغلی جامعة
نمونه نشان میدهد که  19درصد بیکار 53/9 ،درصد خانهدار 93/1 ،درصد باغدار و زارع و  51درصد نیز دامدارند.
تحلیل گویهها بهمنظور تبیین اثرات یارانههای دریافتی بر توانمندسازی گروههای هدف ،براساس آزمون

T

نشان

میدهد که از مجموع گویههای بررسیشده در این مطالعه ،تنها  3گویه (براساس طیف لیکرت  2تا  )1بیشتر از حد
متوسط ارزیابی شده (گویههای کاهش قرضهای پولی ،خرید قسطی لوازم ،قدرت بازپرداخت اقساط ،خرید وسایل
ضروری و اولیة زندگی (تلویزیون ،ماشین لباسشویی و ،)...کاهش میزان خوددرمانیها ،انجام آزمایشهای دورهای
(چکاپ) ،تهیه نیازمندیهای آموزشی فرزندان ،افزایش مصرف هفتگی پروتئین (گوشت و ماهی) در وعدههای غذایی،
افزایش مصرف هفتگی میوه و سبزیها در برنامة غذایی) و در سطح آلفا  9/92معنادار است و در سایر گویهها تفاوت
مؤلفهها از مطلوبیت عددی آزمون به شکل منفی است؛ بنابراین ،میتوان گفت دریافت یارانهها در زمینههای بسیار
محدودی بر روی توانمندسازی گروههای هدف تأثیرگذاری زیادی از حد متوسط به باال داشته است (جدول .)5
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جدول.1تأث
مطلوبیتعددیموردآزمون= 1531
شاخصها 


افزایش درآمد و
ثروت
افزایش
ریسکپذیری
اقتصادی

ایجاد اشتغال و
توسعة فعالیت

افزایش توان و
قدرت خرید

گویهها


آمارة
آزمونt

فاصلةاطمینان30
سطح تفاوتاز
درجة
درصد
آزادی معناداری حدمطلوب
یینتر باالتر
پا 

9/155

داشتن پسانداز ماهانه

9/939

991

9/199

9/959

-9/935

کاهش پیشفروش محصوالت و تولیدات

-19/111

991

9/999

-1/911

-1/113 -1/212

کاهش قرضهای پولی

9/522

991

9/999

9/991

9/115

9/139

دریافت وام

-3/999

991

9/999

-1/993

-9/392 -1/999

خرید قسطی لوازم

12/321

991

9/999

9/911

9/239

9/191

قدرت بازپرداخت اقساط

19/231

991

9/999

9/291

9/191

9/999

ایجاد واحد تولیدی جدید

1/993

991

9/111

9/939

-9/991

9/595

راهاندازی کسبوکارهای جدید

1/955

991

9/993

9/113

-9/115

9/929

افزایش سطح زیر کشت

1/593

991

9/513

9/913

-9/913

9/599

تهیه و خرید ماشینآالت کشاورزی

-9/119

991

9/919

-9/919

-9/591

9/153

بهبود آمادهسازی زمین برای کشت

1/251

991

9/199

9/193

-9/929

9/931

سرمایهگذاری در تسطیح زمین کشاورزی

9/592

991

9/511

-9/959

-9/193

9/153

راهاندازی سیستم آبیاری نوین

-3/199

991

9/999

-9/191

-9/911 -9/295

افزایش تعداد دام
افزایش توان پاسخگویی به نیازهای فرزندان
و خانوار
افزایش توان خرید بهموقع نهادههای
کشاورزی (سم ،کود و)...
خرید وسایل ضروری و اولیة زندگی
(تلویزیون ،ماشین لباسشویی و)...
کاهش احساس تورم و گرانی

-15/931

991

9/999

-1/113

-9/392 -1/995

-2/531

991

9/999

-1/153

-9/192 -1/229

-59/153

991

9/999

-1/395

-1/992 -1/393

19/999

991

9/999

9/311

9/199

1/151

-51/331

991

9/999

-1/521

-1/119 -1/911
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گروههایهدفروستاییدرسطحگویهبراساستفاوتازحدمطلوب 
یریارانههایدریافتیبرتوانمندسازی 

ادامة جدول.1تأث
مطلوبیتعددیموردآزمون= 1531
فاصلةاطمینان30
سطح تفاوتاز
درجة
آمارة
درصد
گویهها

آزمون tآزادی معناداری حدمطلوب
یینتر باالتر
پا 

شاخصها 


بهبود دسترسی
بهداشتی و درمانی
بهبود دسترسی
آموزشی
تنوعبخشی رژیم
غذایی

شادکامی و
احساس خوشبختی

امید به آینده

افزایش بیمه شدن

تقویت فرهنگ
صرفهجویی 

9/119
-9/291
1/329
-11/391
9/99
-9/322

کاهش میزان خوددرمانیها
بازبینی دندانها
انجام آزمایشهای دورهای (چکاپ)
امیدواری به ادامة تحصیل فرزندان
تهیة نیازمندیهای آموزشی فرزندان
ثبتنام فرزندان در کالسهای فوقالعاده
افزایش مصرف هفتگی پروتئین (گوشت و
1/13
ماهی) در وعدههای غذایی
افزایش مصرف هفتگی میوه و سبزیها در
5/39
برنامة غذایی
رضایتمندی از زندگی در محیطهای روستایی -5/929
-19/233
بیشترشدن مهمانیهای خانوادگی
احساس برابری اجتماعی (کاهش فاصلة
-3/91
طبقاتی)
-3/35
کاهش سطح کار کودکان
-3/11
کاهش سطح کار خارج از خانه برای زنان
-3/19
داشتن آرامش روحی و روانی از نظر مالی
-1/21
کاهش نگرانی به آینده
-5/21
بیمهکردن خانواده
-9/33
بیمة محصوالت و تولیدات کشاورزی
انجامدادن بیمههای متفرقه (سرقت،
-9/91
آتشسوزی و)...
-1/12
صرفهجویی در مصرف برق
-9/91
استفادة بهینه از آب
صرفهجویی در مصرف سوخت (نفت و بنزین) -1/31

991

9/999

9/95

9/19

9/31

991

9/91

9/99

9/93

9/21

991
991

9/999
9/999

-9/559
-9/292

-9/991 -9/193
-9/135 -9/911

991

9/999

-9/19

-9/23

-9/91

991
991
991
991
991
991

9/999
9/999
9/999
9/999
9/999
9/999

-9/99
-9/19
-9/33
-9/35
-9/11
-9/21

-9/13
-9/31
-1/91
-1/19
-9/13
-9/13

-9/13
-9/22
-9/93
-9/12
-9/92
-9/55

991

9/999

-9/25

-9/93

-9/92

991
991
991

9/999
9/31
9/91

-9/13
-9/91
-9/13

-9/19
-9/91
-9/93

-9/51
9/92
9/95

احساس خوداثربخشی

-1/11

991

9/999

-9/29

-9/92

-9/99

مسئولیتپذیری

-3/19

991

9/999

-9/11

-9/29

-9/91

ارزشمند دانستن کار

-19/99

991

9/999

-9/29

-9/92

-9/13

خالقیت

-1/15

991

9/999

-9/92

-9/15

-9/91

خوداتکایی

-15/251

991

9/999

-9/159

-9/951 -9/915

خطرپذیر بودن

-3/51

991

9/999

-9/112

-9/125 -9/911

هدایتگربودن

-9/951

991

9/999

-9/911

-9/111 -9/139

تأثیرگذاری در آیندة زندگی خود

-9/591

991

9/999

-9/251

-9/151 -9/911

احساس خودسازمانی

-2/515

991

9/999

-9/199

-9/511 -9/115

پذیرش اجتماعی

-5/931

991

9/999

-9/511

-9/911 -9/151

مشارکت اجتماعی

-9/11

991

9/999

-9/231

-9/511 -9/911

داشتن نگرش مثبت به زندگی

-15/931

991

9/999

-9/911

-9/119 -9/159

احساس ارزشمندبودن

-9/119

991

9/999

-9/119

-9/111 -9/512

عزت نفس

-5/151

991

9/999

-9/111

-9/959 -9/211

افزایش حس مؤثر
بودن
احساس معنادار
بودن
احساس شایستگی

خود تعیینی

تقویت
اعتمادبهنفس

991
991
991
991
991
991

9/999
9/999
9/999
9/999
9/999
9/999

9/199
-9/929
9/311
-1/513
9/29
-9/133

9/353 9/111
9/111 -9/519
1/933 9/921
-1/993 -1/123
9/19
9/93
-9/931 -9/532

افتههایپژوهش1931،
منبع:ی 
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درادامه ،این تحلیل در سطح شاخص نیز انجام شده است که نتایج براساس آزمون  Tنشان میدهد درمجموع شانزده
شاخص بررسی شده و تمامی شاخصها در سطح آلفا  9/92معنادارند؛ یعنی یارانهها از نظر نمونههای بررسیشده
توانستهاند تاکنون در ایجاد توانمندیهای مختلف زندگی برای روستاییان مؤثرتر باشند (جدول .)9
شاخصهابراساستفاوتازحدمطلوب 

گروههایهدفروستاییدرسطح
یارانههایدریافتیبرتوانمندسازی 

جدول.9تأثیر
مطلوبیتعددیموردآزمون= 1531
شاخصها 


آمارة
آزمونt

درجة
آزادی

سطح
معناداری

تفاوتاز
حدمطلوب

فاصلةاطمینان30
درصد
باالتر
یینتر
پا 

افزایش درآمد و ثروت

9/339

991

9/999

9/219

-9/939

9/915

افزایش ریسکپذیری اقتصادی

1/151

991

9/999

9/321

-1/231

1/192

ایجاد اشتغال و توسعة فعالیت

5/929

991

9/999

-9/119

-9/125

9/399

افزایش توان و قدرت خرید

5/159

991

9/999

5/119

-1/929

-1/593

بهبود دسترسی بهداشتی و درمانی

9/915

991

9/999

-9/121

-9/319

9/195

بهبود دسترسی آموزشی

2/115

991

9/999

9/113

-1/519

9/219

تنوعبخشی رژیم غذایی

9/311

991

9/999

9/931

-5/131

9/125

شادکامی و احساس خوشبختی

5/393

991

9/999

9/399

-9/291

-9/195

امید به آینده

9/293

991

9/999

9/295

-9/193

9/139

افزایش بیمهشدن

2/192

991

9/999

-9/915

-9/331

9/295

تقویت فرهنگ صرفهجویی

5/131

991

9/999

9/319

-9/193

9/951

افزایش حس مؤثربودن

9/935

991

9/999

9/253

-9/923

9/512

احساس معناداربودن

9/391

991

9/999

9/532

-9/153

-9/522

احساس شایستگی

-1/291

991

9/999

-5/112

-1/192

9/951

خودتعیینی

9/391

991

9/999

-9/251

-5/512

9/511

تقویت اعتمادبهنفس

-1/352

991

9/999

9/999

-1/521

9/599

منبع:نگارندگانپژوهش1931،

درادامه ،بررسی میزان رابطة دریافت یارانههای نقدی با شاخصهای متغیر توانمندسازی گروههای هدف روستایی
براساس ضریب همبستگی پیرسون بررسی شده است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد از نظر نمونههای بررسیشده
یارانههای دریافتی براساس ضرایب آلفای بهدستآمده که کمتر از  9/92و  9/91در تمام زمینههای توانمندسازی
گروههای هدف روستایی تأثیرگذار است ،اما نکتة مهم این است که شدت تأثیرگذاری متفاوت است و این نشان میدهد
که دریافت یارانهها در تقویت و توانمندی روستاییان در ابعاد و زمینههای مختلف بهصورت یکسان تأثیرگذار نبوده است؛
بنابراین ،با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان بیان کرد که پرداخت یارانهها ،عمدتاً تغییر در جنبههای عینی و آنی زندگی
روستاییان را هدف قرار داده است .بررسیها نشان میدهد بیشترین همبستگی پرداخت یارانهها بهترتیب با شاخصهای
افزایش ریسکپذیری اقتصادی ،تنوعبخشی رژیم غذایی ،افزایش توان و قدرت خرید ،بهبود دسترسی بهداشتی و درمانی
و بهبود دسترسی آموزشی است (جدول .)1
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تحلیلاثراتپرداختنقدی
یارانههایدریافتیخانوارومتغیرهایتوانمندسازی(همبستگیپیرسون) 

جدول.1رابطةبین
شاخص 

ضریبهمبستگی 

سطحمعناداری 

افزایش درآمد و ثروت

9/511

9/99

افزایش ریسکپذیری اقتصادی

9/113

9/951

ایجاد اشتغال و توسعة فعالیت

9/539

9/995

افزایش توان و قدرت خرید

9/921

9/951

بهبود دسترسی بهداشتی و درمانی

9/953

9/991

بهبود دسترسی آموزشی

9/951

9/991

تنوعبخشی رژیم غذایی

9/121

9/995

شادکامی و احساس خوشبختی

9/539

9/999

امید به آینده

9/111

9/993

افزایش بیمهشدن

9/191

9/995

تقویت فرهنگ صرفهجویی 

9/151

9/991

افزایش حس مؤثربودن

9/151

9/991

احساس معناداربودن

9/529

9/951

احساس شایستگی

9/111

9/991

خودتعیینی

9/553

9/919

تقویت اعتمادبهنفس

9/511

9/919

منبع:نگارندگانپژوهش1931،
جدول.0متغیرهایتأثیرگذاردرمدلنهاییرگرسیونچندمتغیره 
مقدارB

انحرافمعیار 

ضریباستاندارد(بتا) 

آمارةT

سطحمعناداری 

افزایش درآمد و ثروت

9/913

9/952

9/113

5/995

9/999

افزایش ریسکپذیری اقتصادی

9/939

9/953

9/131

5/193

9/991

ایجاد اشتغال و توسعة فعالیت

9/931

9/999

9/111

5/332

9/999

افزایش توان و قدرت خرید

9/911

9/959

9/193

5/313

9/991

بهبود دسترسی بهداشتی و درمانی

9/911

9/911

9/111

5/119

9/999

بهبود دسترسی آموزشی

9/151

9/911

9/125

5/131

9/911

تنوعبخشی رژیم غذایی

9/951

9/911

9/131

5/251

9/999

شادکامی و احساس خوشبختی

9/913

9/991

9/151

5/911

9/951

امید به آینده

9/921

9/911

9/159

5/151

9/995

افزایش بیمهشدن

9/991

9/959

9/119

5/911

9/912

تقویت فرهنگ صرفهجویی 

9/921

9/951

9/151

5/195

9/999

افزایش حس مؤثربودن

9/913

9/919

9/199

5/191

9/995

احساس معناداربودن

9/953

9/999

9/193

5/115

9/919

احساس شایستگی

9/951

9/919

9/113

5/911

9/911

خودتعیینی

9/911

9/953

9/111

5/591

9/991

تقویت اعتمادبهنفس

9/919

9/991

9/119

5/915

9/959

شاخص 

منبع:نگارندگانپژوهشR2:5/811،1931،

درادامة مطالعه ،میزان دریافت یارانة نقدی بهعنوان متغیر مستقل و شاخصهای توانمندسازی بهعنوان متغیر وابسته
درنظر گرفته شد؛ بهطورکلی مقدار ضریب  R2بهدستآمده برابر با  9/315است که بیان میکند واریانس تبیینشده برای
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مدل رگرسیون مطالعه برابر با  31درصد است که از طریق شاخصهای مطالعه تبیین شده است .همچنین نتایج
بهدستآمده از آزمون رگرسیون نشان میدهد دریافت یارانة نقدی تأثیر مثبتی بر افزایش ریسکپذیری اقتصادی
( ،)9/131تنوعبخشی رژیم غذایی ( )9/131و افزایش توان و قدرت خرید ( )9/193داشته است (جدول .)2


یجهگیریوپیشنهادها 
نت 
روش پرداخت نقدی در چارچوب پرداخت یارانهها یکی از شیوههای مهم و تأثیرگذار در راستای توانمندسازی و ارتقای
سطح کیفی زندگی افراد فقیر و دهکهای پایین اجتماعات انسانی ،بهویژه در مناطق روستایی است تا بتوان از این طریق
شکاف زندگی بین طبقات اجتماعی را کاهش داد و اغلب افراد روستایی را که سطح کیفی زندگی آنها مطلوب نیست به
استانداردهای مطلوب زندگی نزدیک کرد؛ بنابراین ،پرداخت یارانة نقدی در راستای ارتقای توانمندیهای اقتصادی،
اجتماعی و روانشناختی افراد فقیر و گروههای هدف صورت میگیرد؛ به عبارت دیگر ،یارانههای نقدی عاملی تسهیلگر
برای توانمندسازی است؛ به همین منظور در این مطالعه تالش شده است گروههای هدف میزان تأثیرگذاری دریافت
یارانههای نقدی را در جامعة روستایی بر روی جنبههای مختلف توانمندی آنها بررسی کنند .برای این کار ،گروهها از
جامعة آماری عضو کمیتة امداد و بهزیستی ساکن در مناطق روستایی انتخاب شدند .یافتههای بهدستآمده نشان میدهد
دریافت یارانههای نقدی و توزیع آن از سوی دولت در چند سال گذشته توانسته است بهصورتی ملموس و پذیرفته بر
توانمندسازی گروههای هدف روستایی تأثیرگذار باشد .براساس نتایج بهدستآمده تأثیرگذاری یارانههای دریافتی بر همة
شاخصهای مورد بررسی مشاهده میشود که یکی از دالیل مهم آن این نکته است که در محیطهای روستایی ،بهویژه
افراد عضو در کمیتة امداد ،بهدلیل اهمیت مقدار یارانههای دریافتی رضایت عمومی از یارانهها در مقایسه با محیطهای
شهری که تورم تأثیرگذاری زیادی دارد ،بیشتر مشاهده میشود .در بین گویهها نیز بیشترین اثرات بر کاهش قرضهای
پولی ،خرید قسطی لوازم ،قدرت بازپرداخت اقساط ،خرید وسایل ضروری و اولیة زندگی (تلویزیون ،ماشین لباسشویی
و ،)...کاهش میزان خوددرمانیها ،انجام آزمایشهای دورهای (چکاپ) ،تهیة نیازمندیهای آموزشی فرزندان ،افزایش
مصرف هفتگی پروتئین (گوشت و ماهی) در وعدههای غذایی و افزایش مصرف هفتگی میوه و سبزیها در برنامة غذایی
مشاهده میشود ،اما درمجموع بررسی همبستگی بین متغیر وابسته و مستقل ،گویای وجود رابطة همبستگی بین
آنهاست .در این بین ،باید توجه داشت که میزان رابطه بین آنها شدت و ضعفهای متفاوتی دارد؛ به عبارت دیگر
دریافت یارانهها رابطة معنادار و بیشتری با تغییر شاخصهایی مانند افزایش ریسکپذیری اقتصادی ،تنوعبخشی رژیم
غذایی ،افزایش توان و قدرت خرید ،بهبود دسترسی بهداشتی و درمانی و بهبود دسترسی آموزشی دارد .همچنین نتایج
آزمون رگرسیون نشان میدهد که دریافت یارانة نقدی بیشترین تأثیر را بر شاخصهای افزایش ریسکپذیری اقتصادی
( ،)9/131تنوعبخشی رژیم غذایی ( )9/131و افزایش توان و قدرت خرید ( )9/193دارد.
نتایج هدفمندی یارانه را میتوان به دو شکل کوتاهمدت و بلندمدت دستهبندی کرد که نتایج بهدستآمده از این
مطالعه ،در قالب کوتاهمدت مؤید نتایج مطالعات پیشین و بیانشده در پیشینة تحقیق است؛ بهطوریکه براساس نتایج
تحقیق بیگی و دیگران ( ،)1931سیدنگ و دیگران ( )5911و قاسمی و دیگران ( )1939سبب اثرات اقتصادی ،بهداشتی،
رفاهی و زیستی اولیه میشود .حتی در بلندمدت نیز اثرات مثبتی نظیر افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی و اشتغال در
اقتصاد کالن دارد ،اما متأسفانه پیامدهای آن در اقتصاد خرد خانوارهای روستایی با گذشت زمان منفی و تقویتکنندة
گسترش فقر خواهد بود؛ زیرا شواهد عینی نشان میدهد با افزایش سطح تورم در کشور و در شرایطی که مقدار یارانهها
در مقایسه با سال آغازین ثابت باقی مانده ،قدرت تأثیرگذاری یارانهها روزبهروز در حال کاهش است ،اما باید توجه داشت
که در بین مردم فقیر همچنان تأثیرگذاری آن بهدلیل پایینبودن درآمد اقتصادی چنین خانوارهای حذف شده است .در
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مطالعة انجامشده براساس نتایج رگرسیون مشخص شد که پرداخت یارانة نقدی اثرات کمتری بر زندگی گروههای هدف
روستایی و توانمندسازی آنها داشته است؛ زیرا با افزایش میزان بهای انرژی از یکسو و افزایش سطح تورم از سوی
دیگر ،قدرت مردم روستایی بهویژه گروههای هدف در زمینههای مختلف کاهش یافته است؛ زیرا بهنظر میرسد با اینکه
پرداخت یارانه در سال اول ،به تغییرات محسوس در زندگی اقشار کمدرآمد و گروههای هدف در نقاط روستایی منجر شد،
بهمرورزمان با توجه به افزایش سطح تورم و هزینههای زندگی ،همچنین افزایش تدریجی و تناوبی قیمت حاملهای
انرژی بدون تغییر در سطح یارانههای پرداختی ،سبب کاهش اثر یارانههای پرداختی در زمینة توانمندسازی گروههای
هدف روستایی شد .از سوی دیگر ،کمبودن مبلغ ارائهشده به همراه نبود زمینههای آموزشی مناسب برای اشتغالزایی و
سرمایهگذاری ،سبب هدایت یارانههای نقدی خانوارها بهسوی خرید مواد و کاالهای اولیه در سطح خانوارها شده است؛
بنابراین ،با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان پیشنهادهایی ارائه کرد که از جملة آنها ،ارائة آموزشهای کارآفرینانه
برای بهکارگیری یارانههای نقدی در فعالیتهای اشتغالزایی ،تشویق تشکیل صندوقهای مشارکتی در روستاها برای
سرمایهگذاری یارانههای نقدی در پروژههای عمرانی ،پرداخت یارانة نقدی به گروههای هدف عضو کمیتة امداد و
بهزیستی برای تأثیرگذاری و برقراری عدالت است که همگی باید بیشتر از مقدار فعلی درنظر گرفته شود؛ زیرا افزایش
تورم چند سال اخیر به کاهش ارزش پولی یارانة نقدی فعلی بین خانوارهای روستایی منجر شده است.
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