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 (راد و همکارانسعیدی...)ارمعیشت پایدبر هاارانهی یسنجش اثرات هدفمند

 

 مقدمه
متعددی  یهاچالش باوجودو  کنندیمامروزه اکثر فقیرترین مردم جهان در نواحی روستایی زندگی طورکلی به

برای  شغلی  یهافرصت، کاهش دسترسی به زمین و کاهش کشاورزیکاهش قیمت محصوالت همانند تغییرات اقلیمی،

های کاهش فقر های گذشته سیاستدر دههدر این میان  (.Hajdu et al,2020: 1)کنندیمتالش پایداری معیشت خود 

مند ای عالقهطور فزایندهگذاران توسعه، بهدر محور رویکردهای توسعه کشورهای مختلف قرارگرفته است و سیاست

سعیدی رحمانی و )اند شهروندان شده معیشت ها جهت کاهش فقر و بهبود وضعیتجهت بهبود کارایی سیستم یارانه

های مواد غذایی، رفاه اجتماعی، انتقال ها ازجمله یارانههایی از چگونگی توزیع یارانهرو نگرانیازاین .(100: 1۳97 راد،

های هدف و هدایت های مسکن میان شهروندان وجود دارد. چگونگی تمرکز بر روی گروههای نقدی و یارانهپول

کند نقش به سزایی را ایفا میمعیشتی شهروندان  یآورتابو  در موفقیت این رویکرد  هاها به سمت این گروهیارانه

(Braithwait,2000).  ها، نابرابری و شکاف میان شهروندان را افزایش یارانه توزیعدرواقع نبود سیستم هدفمند در

 گردیده، متحول دولت جایگاه و نقش اقتصادی، یهایتئور تکامل و تحول با .(Elizabeth,2010:136دهد )می

 در .دیآیم شمار به هادولت اصلی وظایف از درآمد توزیع و اقتصادی ثبات بهینه منابع، تخصیص کهیطوربه

 عدم ایجاد با نشده و حاصل طبیعی طوربه اقتصادی یهاتیفعال و هابخش بین منابع بهینه تخصیص شرایط برخی

و بهینه به دسترسی اقتصاد در تعادل ( از طرفی با 81۳: 911۳ فرزین و همکاران،) گرددینم ریپذامکان 1پارت

 کارگیریبه با ها بایدشدن و ماهیت متالطم آن و تأثیرپذیری شدید جوامع از آن، دولتگیری پدیده جهانیشکل

و  نمایند مستحکم ناپایدار محیط این در را خویش جایگاه عمل، در هاآن سازیپیاده و مدیریتی جدید هایسیستم

توان های کالن تعدیل ساختاری را میگونه سیاستیابند که ردپای این دست مستمر پیشرفت با همراه موقعیتی به

(. سیاست 15: 1۳86 رحیمی بروجردی،)بررسی نمود هادریکی از ارکان طرح تحول اقتصادی، قانون هدفمندی یارانه

هایی زمان با انتقال سرمایه از بخشختاری معقول پروسه ایجاد اشتغال را همدهی به ساکوشد، با شکلتعدیل اقتصادی می

آورد، دوری گزیند. هایی که به وجود میهای دیگر میسر گرداند و تا حد ممکن از ضربات ناشی از ناهنجاریبه بخش

آید به چرخش درمی دهند و چرخ اقتصاد از حرکت ایستاده،مشاغل کاذب جای خود را به کارهایی ظاهراً جدی می

 دریکی که است برخوردار اهمیت و حساسیت از اندازه آن به اقتصادی گذاری(. درواقع، سیاست۳4۳: 1۳85 فتاحی،)

 در کنندهمتغیر تعیین دو از مثابه یکیبه میالدی بیستم قرن در نیافتگیتوسعه و توسعه تجربة از هاترین ارزیابیمهم از

 کاریدست کشور، هر در هاسیاست ترینمهم از یکی بدون تردید و شده قلمداد جهان کشورهای سرنوشت

ها یارانه سازیهدفمند(. از این منظر، 1: 1۳96 سعیدی راد،است ) انرژی هایحامل قیمت ازجمله کلیدی، هایقیمت

آشفتگی عملکردی مدیران اجرایی ناپذیر با توجه به اجتنابضرورتی  عنوانبه فتاددهه ه پایانی هایسالاز در ایران نیز 

گرفت و به نظر میهنگام تدوین الیحه بودجه مورد ارزیابی قرار  هرسالموضوعاتی بود که  تریننظام یارانه، از مهم

های پردرآمد و صورت مساوی در بین اقشار و دهکها بهکرد زیرا یارانهها ناکارآمد عمل میرسید که نظام یارانهمی

اساسی  کاالهای تأمین تهیه و در دولت هایافزایشی هزینه روند به توجه شد. باپذیر جامعه توزیع میهای آسیبگروه

 افزایش واسطهتعهدات به های غیر هدفمند و افزایشداخلی، اتالف منابع، فساد و رانت ناشی از یارانه خرید وارداتی و
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صورت که مصرف انرژی در ایران هر ده سال دو برابر صعودی داشت بدین روندیهم موردنیاز یارانه جمعیت، میزان

 هادولت بنابراین .(184: 1۳91 ،عباسی)های هدف قرار بگیردها تا حد امکان در اختیار گروهشد و الزم بود یارانهمی

، در این میان طرح هدفمندی خوددارندبر معیشت پایدار شهروندان  یاکنندهنییتع ریتأثخرد و کالن خود،  یهااستیباس

 رگذاریتأثمعیشتی روستاییان  یآورتاباست که در چند سال گذشته در ابعاد مختلف بر  ییهابرنامهی از کی ،هاارانهی

و وضعیت  شهرستان بروجرد در روستاهای بخش مرکزی پیش روی معیشت پایدار با توجه به مشکالت بوده است. 

، برای شدهبیتخرخدمات و تسهیالت نامناسب و اکوسیستم  بهداشت نامناسب، فقر، مانند محرومیت،هها موجود آن

الزم است برخالف درک عمومی از توسعه که آن را صرفاً توسعه فیزیکی و  ییروستا داریپا توسعهدستیابی به اهداف 

طور به محیط زیستیو  )کالبدی(فیزیکی -یسرمایه اجتماعی، اقتصادی، زیرساخت چهار، کنندیاقتصادی تصور م

بخش عمده یا زمینه کاری در جهت  چهارهم بایستی در  هاتیهماهنگ و متعادل ایجاد و یا بهبود یابند. بنابراین فعال

بخش مرکزی  یهاسکونتگاهاز طرفی در  شوند. یزیرسرمایه و با رویکرد یکپارچه نگری برنامه چهارتأمین این 

های اجتماعی و محیطی خود بوده و برای مقایسه مباحث ها در حال بروز جلوههشهرستان بروجرد نیز هدفمندی یاران

های معیشت پایدار های جامعه روستایی از منظر تأثیر آن بر شاخصها با واقعیتاهداف طرح هدفمندی یارانه نظری و

عیشت پایدار روستاییان این م ها برقانون هدفمندی یارانه گیرد تا اثرات اجرایمعیشتی، تالش صورت می یآورتابو 

 فیزیکی( ارزیابی شود.-محیطی و کالبدی اقتصادی، اجتماعی، در چهارچوب چهار بعد) منطقه

انتقالی در اولویت  باالتری  یهاکمکبر این فرض استوار است  که بخشی از جامعه برای دریافت  یهدفمندساز

 هاتیاولو هاکمکمنابع محدود است ،باید در توزیع این  ازآنجاکه(.540: 1۳96هستند )یاری حصار و همکاران ،

 کهینحوبهانتقالی  هستند، یهاکمکتعیین کسانی است که واجد شرایط دریافت  یهدفمندسازرعایت شود.منظور از 

پرداخت  هرگونه به 1یارانه. )Sdralevich et al ,2014(انتقالی در اختیار فقرا قرار گیرد یهاپرداخترفاه حاصل از 

 بهبود توزیع همچنین خاص تولیدی، هایو بخش پذیرآسیب اقشار از انتقالی و مالی بالعوض که در راستای حمایت

 تعلق خدمات و کاالها تولیدکنندگان و خانوارها به کاالیی یا صورت نقدیبه و یا بوده محل خزانه دولت از درآمد

کنندگان و تواند به دو طیف مصرفها میدیگر یارانهعبارتبه. (OECD,2005)شود می اطالقگیرد، می

 هدف اصابت هایگروه به هاپرداخت (. چنانچه17: 1۳84 حسینی و مالکی،تولیدکنندگان داخلی پرداخت گردد )

 تنها درنه همگانی هایپرداخت اما شودمی تقویت نیز اجتماعی امنیت و رفاه و شدهتأمین خوبیبه دولت هدف کند،

 بیشتری استفاده که شودمی افرادی بیشتر مندیبهره سبب بلکه ندارد، تأثیری پذیرآسیب اقشار رفاه و درآمد ارتقای

مقابله با تورم، حمایت  :(. در ادبیات اقتصادی اهداف پرداخت یارانه شامل۳: 1۳87وزارت بازرگانی،دارند ) هااز یارانه

: 1۳89کریمی و کیوان ،شود )اجتماعی و بهبود در توزیع درآمدها عنوان می از تولید و تولیدکننده، برقراری عدالت

100.) 

 ( برخاستهextensive rural development theory) ییروستای توسعه گستردهرویکرد معیشت پایدار از بستر نظریه 

ی کنشهیرهدف کاهش و عنوان یک رویکرد جدید در مبحث توسعه روستایی و بابه 1980ی دههرویکرد در  نیا است.

رویکرد بر تفکر جامع و منسجم پیرامون کاهش فقر و دستیابی به توسعه روستایی تأکید  نیا فقر روستایی مطرح شد.
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 (.52: 1۳96شریفی و همکاران،آورد )توسعه به دست  انیمتصدمحبوبیت زیادی میان محققان و  سرعتبهکرده و 

دهند و برای جوامع فقیر محلی بنیادی به شما ی مرکزی معیشت پایدار را شکل میهاهسته های معیشت،سرمایه درواقع

 ی اصلی انسانی،مؤلفه 5ی معیشت پایدار روستایی شامل هاشاخص (.1۳94قدیری معصوم و همکاران:روند )یم

آوری معیشتی بدون توجه به این ( و افزایش تابBhandari,2013: 126ی و مالی است )رساختیز ی،عیطب ی،اجتماع

گذشت در  مدنظرکه از  طور. همان(Ellis,1999باشد )ینمپذیر های روستایی امکانهای اصلی در سکونتگاهمؤلفه

زیرساختی و طبیعی -یکیزیف ی،عیطب ی،اجتماع ی انسانی،هیسرما 5های معیشتی شامل هیسرما رویکرد معیشت پایدار،

 .شودیمها پرداخته در ادامه به تشریح هر یک از آناست که 

 هیسرما .کاربردرا در نشریه بررسی اقتصاد آمریکا به  1سرمایه انسانیمیالدی تئودوز شولتز، اصطالح  1961در سال 

دانشنامه است )ی کار افراد وربهره شیافزا که تجسم آن، شودیمیی اطالق هاتیقابلو  هامهارت انسانی بیشتر به دانش،

سرمایه انسانی در یک مجموعه روستایی شامل نیروی فعالی است که دارای (. 457: 1۳88 مدیریت شهری و روستایی،

دانش، مهارت و توان اجرای فعالیت برای گذران معیشت و ارتقای سطح رفاه است. وجود نیروی جوان یا فعال، وجود 

 یهاعنوان شاخصتوان بهرا می یاخاص حرفه یهامهارتانگیزه برای فعالیت، سطح سواد و تحصیالت، وجود 

سنجش برای تخمین این سرمایه در یک روستا معرفی نمود. از سوی دیگر فراهم نمودن امکانات برای فراگیری قابل

منظور حفظ اقامت جوانان در روستا و ارتقای سطح تحصیلی و رفاهی به یهارساختیالزم معیشتی و ز یهامهارت

 .(1۳97قربانی،)ابدییی ایشان ضرورت متحصیل

 ،آب زمین، و خدمات مفید )مانند رودیماصررطالحی اسررت که برای موجودی منابع طبیعی به کار  سرررمایه طبیعی

سایش، حفاظت هوا، تیفیک ،هاجنگل شتق  نرخ تنوع، درجه فر شت از آن م شریفی و اند )هشدتغییر و غیره( برای معی

 یطیمحستیهای طبیعی و اثرات زتا حدی به سرمایه ستیبایم افتهیهر مجموعه انسانی سازمان (.5۳: 1۳96همکاران،

برای  هاتیها تکیه کند. در هر مجموعه، مصررف انرژی و ایجاد ضرایعات وجود دارد. لذا نیاز به آگاهی از محدودآن

ود دارد. سررررمایه طبیعی عامل اصرررلی مودن اسرررتفاده پایدار وجزیسرررت طبیعی برای ممکن ناسرررتفاده از منابع محیط

انسرران از این منبع ممکن اسررت باعث لطمه  نشرردهحسرراب یبرداردهنده زندگی در یک محدوده بوده و بهرهشررکل

ندگی می قه ز که در آن منط یت معیشررررت افرادی را  ها که درن به آن شرررود  به خطر مخوردن  ند را  ندازد یکن ا

 .(1۳97قربانی،)

ی و ابزارها و کاالهای تولیدی و رسرررانآبهای لهای اسررراسررری مانند جاده و کاناختبه زیرسرررا سرررمایه فیزیکی

 .کندیم اشرراره اسررت، ازیموردنبرای پشررتیبانی از معیشررت  ( کهیی از قبیل تراکتور و غیرههانیمانند ماشرری )اهیسرررما

 ،هاپل ،عیصررنا ی عمومی،هامکان ی اشرراره دارد که منازل مسررکونی،اشرردهسرراختهفیزیکی به محیط  هیسرررما ،نیهمچن

و گاز  تلفن ،آب ی نظیر برق،امکانات حیات شامل سرمایه همچنین، نیا .شودیمرا شامل  هاپناهگاه ها ولنگرگاه ،سدها

ه معیشررت پایدار اسررت و منابع ایجاد ظرفیت جامعه برای توسررع نیترمهمی سرررمایه فیزیکی یکی از طورکلبه .شررودیم

های موجود و سایر دارایی هاتیظرفتسهیل فرآیند استفاده از  در ،بخصوص برای ایجاد ساختارهای صحیح در جامعه،

 (.206: 1۳95سجاسی قیداری و همکاران،است ) الزم های روستایی،در محیط

                                                           
1Human Capital 
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: 961۳ بودات و معروفی،است )مالکیت خانه و ماشین  ای م اقتصادی مانند پول،های مرسوییدارا ،1سرمایه اقتصادی

، ازجمله )اما نه محدود به( سررهام، اوراق بهادار، باشرردیهای یک مجموعه که قابل دادوسررتد مدارایی(. همچنین 151

ه و سرنتی برای سرنجش اولی یهامالی از شراخص هیسررما .شرودیاوراق بانکی سرهام، سرکه و... سررمایه مالی اطالق م

 (.1۳97قربانی،حل برای گزارش دهی به ذینفعان است )موفقیت عملکرد یک مجموعه و اولین راه

که در یک رابطه  4و مشررارکت اجتماعی ۳، انسررجام اجتماعی2ی اعتماد اجتماعیمؤلفهدر علوم اجتماعی معموالً سرره 

محسوب  اجتماعی سرمایهی اصلی هاشاخصو  هامؤلفهاز  اندیگریدی کنندهتیتقوو هرکدام  رندیگیممتعامل قرار 

سانی در کنار سرمایه اجتماعی، در توسعه مشارکت آحاد مردم از . بر کسی پوشیده نیست شوندیم که توسعه منابع ان

شری، عامل کلیدی و پ ست )ازکیا و  شرطشیهر ق ستایی ا سعه پایدار رو ستیابی به تو سنیضروری برای د  (.1۳88، ح

شگران  زنظرا ساختار روابط افراد و کن سرمایه اجتماعی در  سمکلمن  ست، این  ابدییم تج و در نتیجه امری ناملموس ا

به میزان بیشتر و به نحو بهتری به  سازدیمو افراد را قادر  شودیمامر از طریق تشکیل روابط اجتماعی طی زمان ممکن 

(. پاتنام معتقد اسررت که Coleman,1998:98) کردندیمیی کار تنهابهتا نسرربت به زمانی که هر یک  منافعشرران برسررند

ی هایژگیوکه سرررمایه اجتماعی به  کندیمی افقی بین مردم اسررت و اشرراره هاانجمنی از امجموعهسرررمایه اجتماعی 

ستگی دارد که هماهنگی و همکاری را برای منافعهاشبکهسازمان اجتماعی همانند  سهیل  ، هنجارها و اعتماد ب متقابل ت

توان مقوله مشرررترک را می 2های این تعاریف های گاه فاحش داللتباوجود تفاوت (Putnam,1994: 9کنند )می

تسررهیل و گسررترش روابط اجتماعی با توجه به اهمیت این روابط برای سرراماندهی بهینه زندگی  -1پیوسررته تمیز داد؛

ط تسررهیل شررده برای ایجاد و انسررجام اجتماعی و رفاه )دانشررنامه نتایج مطلوب ناشرری از کاربرد این رواب-2اجتماعی 

 (.452: 1۳88مدیریت شهری و روستایی،

 تر است اشاره نمود:موضوع نزدیک حدودی به ادبیات توان به موارد زیر که تادر مورد پیشینه مطالعات می

بررسی تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه، در مناطق شهری »ای تحت عنوان( در مقاله1۳88کریمی و همکاران )

ه کمک ، ببه منظور اولویت بندی تخصیص یارانه AIDS(5 (سیستم تقاضای تقریبا ایده الایران با استفاده از مدل 

ی مواد غذایی در مناطق شهری ایران نمودند. کننده یارانهتخصیصی مصرف دیبنهای اقتصادسنجی اقدام به اولویتمدل

 ای، هرگونه کاهش در پرداخت یارانه به مواد غذایی، به افزایشنتایج نشان داد، به دلیل بی کشش بودن اقالم یارانه

 "ای با  عنوان(،در مقاله1۳94پوراحمد  و همکاران) کند.کننده تحمیل میقیمت منجر شده و مخارج اضافی را به مصرف

 هایمنطقه در( ییغذا تیامن و هیتغذ سالمت) یشهر سالمت هایشاخص بر هایارانه یهدفمند طرح یاجرا ریتأث لیتحل

 ها بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان، سالمتتأثیر طرح هدفمندی یارانه مطالعهبه ، "شهر قمکالن چهارگانه

که بسیاری از شهروندان، نگرش مثبتی به اهداف  دادنشان  این پژوهش نتایج .دنپردازتغذیه و امنیت غذایی می

خواهانة طرح دارند، اما بسیاری از شهروندان پس از گذشت چند سال از نتیجة اجرای این طرح، از بسیاری از عدالت

                                                           
1Economic capital 

2Social Trust 

۳Social cohesion 

4Social participation 
5Almost Ideal Demand System.  

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/544855
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/544855
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/544855
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رضایت  -هاستکه ضامن شادابی و سالمت آن -ویژه دسترسی آسان به تغذیة مناسب و امنیت غذاییابعاد اقتصادی به

ها را عامل اصلی تضعیف روزافزون امنیت زای طرح هدفمندی یارانهو در اظهاراتی، اجرای نامناسب و تورم ندارند

اثربخشی » ( با عنوان1۳96نتایج تحقیق نوراللهی و همکاران ) .کنندای خود اعالم میغذایی و کیفیت نامناسب تغذیه

حاکی از آن است  «اهای بخش احمدآباد شهرستان مشهدها بر کیفیت زندگی روستاییان مورد: روستهدفمندی یارانه

 45/2به  79/2و در بعد اقتصادی از  69/2به  17/۳که میانگین کیفیت زندگی خانوارهای روستایی در بعد اجتماعی از 

در پایان مرحله اول طرح هدفمندی  54/2به  ۳و در سازه کیفیت زندگی از  84/2به  06/۳و در بعد محیطی کالبدی از 

ها نتوانسته است در بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی است. درواقع طرح هدفمندی یارانه افتهیکاهشها یارانه

تر از حد متوسط ارزیابی  مؤثر باشد. اگرچه میانگین کیفیت زندگی در ابعاد موردبررسی قبل از طرح هدفمندی پائین

ن کیفیت زندگی و ابعاد آن نسبت به قبل از اجرای طرح هدفمندی بوده است، اما پس از اجرای طرح هدفمندی، میانگی

واکاوی پیامدهای  اجرای طرح » با عنوان یامقالهدر  (1۳96) زارع چاهوکی و سنایی همچنین .کاهش داشته است

 ازجمله. اندکردهمثبت و منفی تقسیم  دودستهبه  ی اجرای طرح رایامدهاپ ،«بر منابع طبیعی ایران هاارانهیهدفمندی 

فسیلی، کود  یهاسوختبه کاهش آلودگی هوا، خاک، آب و کاهش مصرف  توانیم هاارانهیپیامدهای مثبت حذف 

باعث اصالح الگوی مصرف آب شرب و کشاورزی  تواندیمو سموم شیمیایی اشاره کرد. همچنین، افزایش قیمت آب 

موجب اصالح الگوی مصرف  تواندیم هاارانهیفمندی کمک کند. هد هاآبخوانزیرزمینی و  یهاآبشود و به تغذیه 

 ازجمله .دارند ستیزطیمحدر پایداری  یاعمدهطبیعی شود که نقش  ریپذدیتجد یهایانرژو گرایش به سمت 

سوخت، انرژی، علوفه دام است که به شدت به بوته  یهاحاملافزایش قیمت  هاارانهیپیامدهای منفی اجرای هدفمندی 

. همچنین، حذف یارانه واحدهای تولیدی کشاورزی پیامدهای منفی را به دنبال دارد. شودیمتراشی منجر  کنی و جنگل

که اثرهای  گرددیمنگهداری باعث افزایش اتکای دام به مراتع  یهانهیهزدامی و  یهانهادهافزایش قیمت  کهیدرحال

 .هاستعرصهآن تخریب و تصرف هر چه بیشتر این 

 هدفمندی یارانه و توسعه پایدار:»تحت عنوان  مجموعه مقاالتی در( 2006) 1ی اقتصادی و توسعههایهمکارسازمان 

، با ذکر هاارانهمحیطی و اجتماعی هدفمندی ی آثار اقتصادی، بررسی به «محیطی و اجتماعی ی اقتصادی،هاجنبه

از بین رفتن تنوع زیستی و نحوه  آلودگی،درصد  توسعه، درآمد، اشتغال، عدالت، سطح تولید،یی مانند هاشاخص

که با همکاری  است آن از مقاالت حاکی مجموعهاین  نتایج .است پرداخته برای هر یک از ابعاد مزبور استفاده از منابع

 ی از آن توسعهتأس و بهمؤثر  الذکرفوقدر بهبود ابعاد  تواندیم هاارانه، هدفمندی یلیدخی هاسازمانو  هابخشتمامی 

پرداخت  ریتأثارزیابی »عنوان تحت  مجموعه مقاالتی ( در2008) 2سیمون و جیمز دیویپایدار را در پی داشته باشد.

شکلی از »کمک توسعه و  عنوانبهکه این نوع پرداخت  رسندیمبه این نتیجه  «در میان روستاییان ماالوی یارانه نقدی

ی خانوارهایی که درجاهای ویژه و بسیار فقیر داشته است. این مزیت هاگروهی برای اگستردهمزایای  «اجتماعی تیحما

عنوان ی تحت امقالهدر  (2009همکاران )و  ۳کردند بیشتر بوده است. آتانیسیو دیتأکو سواد  بهداشت بر آموزش، رتریفق

های نقدی مشروط بر یارانهبه واکاوی اثرات « های نقدی مشروط و سرمایه اجتماعیهای یارانهبرنامه اعتمادسازی؟»

                                                           
1Organization for Economic Co-Operation and Development(OECD) 

2Simon Davies& James Davey  

۳Attanasio 
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 دو گروه در 28در این پژوهش اثرات برنامه بر  اند.در دو گروه شاهد و کنترل کشور کلمبیا پرداخته سرمایه اجتماعی

نتایج این تحقق  سنجیده شده است. نقدی مشروط به اجرا درآمده است، هایکه دریکی برنامه یارانه 1محله کارتاهنا

 2ها یکسان است. ناهواس و شاپیروهای نقدی در بسیاری از شاخصگروه اثرات توزیع یارانه دهد که در دونشان می

 نشان« توسعهدرحالدر کشورهای  درآمدکمی خانوارهایارانه نقدی بر  ریتأث»بررسی در زمینه  ۳0مروری بر در  (2010)

ی این بررسی هادادهداشته است.  ریتأث «خانوادگیروابط بین خانوادگی و درون »ی نقدی بر حوزه هاارانه، یدهندیم

و اقوام شده  ایجاد تنش بین خانوارها باعث گرچه نحوه انتخاب افراد واجد شرایط برای دریافت یارانه دهدیمنشان 

مولی نوکس و  ی درون خانوادگی کم کرده است.هاتنشنقدی از  یارانه افتیدری بسیار فقیر هاخانوادهاست اما در 

اکوادور و  برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در پرو، های نقدی،یارانه»عنوان ی تحت امقالهدر  (2011) ۳مسونتا

اند. این مقاله های نقدی بر توانمندسازی زنان در این سه کشور آمریکای التین پرداختهبه ارزیابی اثرات یارانه« بولیوی 

تحقیقات  های نقدی مشروط مانند،اخیر در آمریکای التین درزمینه یارانههای تحقیقات ای از برخی یافتهکه خالصه

در   7در اکوادور و بونو جوانا ازوردوی 6بنودسارولو هیمانو در پرو،  5برنامه جنتوس انگلستان،  4المللی کایرموسسه بین

ت کودکان وزنان و های نقدی مشروط در این کشورها افزاش سطح تحصیالدهد که یارانهنشان می بولیوی است،

هرچند که در این برنامه بر  های بسیار فقیر نشانه گرفته است،همچنین بهبود وضعیت تغذیه و بهداشت را در خانواده

نقدی  یارانهی یهابرنامه ریتأث »عنوان  ( با2017و همکاران) 8نتایج پژوهش دو  گردیده است. توانمندسازی زنان تأکید

در  ی روستاییدهد که خانوارهانشان می،«)مطالعه موردی حوضه آبریز آمازون در برزیل(برای معیشت روستایی

 هاارانهیکمتر به  وابستگی ،نقدی متفاوت است یهاارانهیبه  هاآنهای معیشتی متنوعی درگیر هستند و وابستگی استراتژی

. است در ارتباط هاییدارا همچنین اندازه های خارج از مزرعه وبا سطوح باالتر تحصیالت و درآمد حاصل از فعالیت

 بلندمدتنقدی برای معیشت پایدار روستایی؟ بررسی  یهاارانهی »عنوان ی تحت امقالهدر  (2020و همکاران) 9هاجدو

رگرسیون چند  لیوتحلهیتجزاز  یریگبهرهبا   ،« حمایت از کودک در آفریقای جنوبی نهیهزکمکاثرات تولیدی 

های تولیدی کنند، احتمااًل در داراییبیشتری دریافت می یهاارانهید که چگونه خانوارهایی که ندهمتغیره نشان می

سبزیجات  کشت طیور، محصوالت اصلی و پرورشکنند و در گذاری میهای کوچک( سرمایه)مانند گاوآهن

و رشد انواع نقدی  یهاارانهیدریافت بین  یدارری معنیهمچنین همبستگی آما هاآندارند. در پژوهش  مشارکت

 است. شدهمشاهدهبیشتری از محصوالت، 

 

                                                           
1Cartagena 

2Paul Niehaus & Jeremy Shapiro 

۳Molyneux and Thomson 

4Care 

5The Juntos Programme 

6Bono de Desarrollo Humano 

7Bono Juana Azurduy 

8Dou 

9Hajdu 
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 شناسیروش
تحلیلی به مطالعه و بررسی اثرات  -تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفیدر برای تبیین دقیق مسئله پژوهش،   

 جامعه آماری  است. شدهپرداختهدر محدوده موردمطالعه  های پیراشهریمعیشت پایدار روستا بر هاهدفمندسازی یارانه

تصادفی و بر  صورتبهکه  باشدیمپژوهش تمامی خانوارهای روستایی ساکن در بخش مرکزی شهرستان بروجرد این 

ها انتخاب و تبیین مؤلفه .است شدهنییتع سرپرست خانوار 286نمونه آماری مورد پرسش تعداد  اساس فرمول کوکران،

ها صورت و پیشینه موضوع، مشاهدات میدانی و قانون هدفمندی یارانه های پژوهش با توجه به واکاوی ادبیاتشاخصو 

معیشت ) ی اثرپذیرگویه و مؤلفه ۳2مؤلفه و  6با تعداد  ها(هدفمندی یارانه) های اثرگذارکه مؤلفهطوریگرفت. به

 (.2و  1جدول شماره ) شده است گویه سنجیده ۳7و  بعد 4پایدار روستایی( با تعداد 

 هاهای سنجش عملکرد هدفمندی یارانهشاخص .1جدول 

 خدمات پشتیبان تولید مهارت افزایی آموزش و

میزان آموزش و -2افزایش سطح دانش روستاییان  میزان آموزش)ترویج( و-1

کارگیری روستاییان در به میزان آموزش به-۳افزایش سطح تحصیالت روستاییان 

های گذاری در فعالیتمنظور سرمایهمیزان دانش و مهارت به- 4 های نوینفناوری

میزان دانش و -6 های اقتصادیمیزان کارآفرینی درزمینه فعالیت -5تولیدی 

 های خدماتیمیزان دانش و مهارت در فعالیت-7 های صنعتیمهارت در فعالیت

یزان بهبود دسترسی به سم و م-2 آالت نوین کشاورزیمیزان استفاده از ماشین-1

 های تولیدیهای فعالیتمیزان هزینه-4 میزان بیمه محصوالت کشاورزی-۳ کود

میزان مصرف انرژی و استفاده از -6 میزان دسترسی به مواد و کاالهای اساسی-5

های استفاده از سم و کود شیمیایی مرغوب در فعالیت -7 های نوینفناوری

 تولیدی و کشاورزی
 سرمایه اجتماعی دسترسی به منابع مالی و اعتبارات

گذاری در میزان سرمایه-2 های مالی و اعتباراتگیری صندوقمیزان شکل-1

الحسنه صندوق قرض) میزان قرض دادن پول به یکدیگر-۳های اعتباری صندوق

میزان استفاده از تسهیالت -5 گذاری مالی بخش خصوصیمیزان سرمایه-4( محلی

 وام() اعتبارات بانکیو 

 افزایش میل مشارکت در -2ایجاد انگیزه و مشارکت در بین روستاییان  -1

افزایش میل مشارکت و همکاری خانوار با  -۳ ها و مدیریت جمعی تولیدفعالیت

 زنی و تعامل با کارشناسان و مدیران دولتیافزایش قدرت چانه -4 یکدیگر

 سالمتبهداشت و  اوقات فراغت و تفریح

میزان توانایی مسافرت -2 های ورزشینام فرزندان در کالسمیزان توانایی ثبت-1

میزان استفاده از تورهای -4 میزان افزایش فرهنگ سفر و تفریح-۳ساالنه 

 گردشگری

 میزان بهبود دسترسی به تغذیه مناسب-2 میزان استفاده از طرح تحول سالمت-1

 یزان مصرف مواد پروتئینی در برنامه غذاییم-4 میزان افزایش امید به زندگی-۳

 ها در برنامه غذاییمیزان استفاده از میوه و سبزی-5

 1۳94؛پور احمد و همکاران،1۳96؛ نورالهی  و همکاران،2010؛ ناهواس و شاپیرو،2020هاجدو و همکاران، منبع:

 های معیشت پایدارهای سنجش مؤلفه. شاخص۲جدول 

 کالبدی)فیزیکی(بعد  بعد اقتصادی

ایجاد -۳ گذاری بخش خصوصیبهبود سرمایه-2بهبود وضعیت درآمد روستاییان -1

بخشی به تنوع-5های شغلی روستاییان میزان مهارت-4 های تولیدی و خدماتیکارگاه

میزان -7 (ونقلحملمیزان مشاغل خدماتی)گردشگری و -6منابع درآمدی روستاییان 

میزان اشتغال -10 میزان قدرت خرید روستاییان-9 اشتغال مردانمیزان -8 اشتغال زنان

میزان -1۳( وام) میزان استفاده از تسهیالت بانکی-12انداز میزان پس-11 جوانان

 های کشاورزیگذاری دولت در فعالیتسرمایه

-۳ بهای مسکنمیزان اجاره-2میزان دسترسی به مسکن و سرپناه مناسب  -1

میزان گسترش -4 های فرسوده روستاییی بافتمیزان نوسازی و بهساز

میزان -6ونقل عمومی میزان گسترش حمل-5درمانی -های بهداشتیکاربری

 غیرضروری به شهر یوآمدهارفت

 بعد محیط زیستی بعد اجتماعی

میزان سواد زنان  -۳میزان سواد مردان  -2 میزان ماندگاری و تثبیت جمعیت روستا-1

بهبود مشارکت و تعامل بین -5های تأمین اجتماعی بیمهمیزان  -4 و کودکان

میزان آگاهی -7نهادهای دولتی  بهبود مشارکت و تعامل روستاییان با-6روستاییان 

میزان آگاهی روستاییان در زمینه مسائل -8 روستاییان درزمینه مسائل اجتماعی

میزان فرهنگ  -10 انسجام اجتماعی و روابط با همسایگان و خویشاوندان-9 اقتصادی

میزان آلودگی -۳ بهبود وضعیت منابع آب-2حفاظت از فضای سبز  میزان-1

استفاده از میزان -5های گیاهی و مرتعی بهبود وضعیت گونه-4منابع خاک 

های میزان آالینده-7 میزان استفاده از بنزین-6 انرژی پاک و خورشیدی

 محیطیزیست
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میزان فرهنگ -11(...نفت گاز، برق، آب،) جویی در مصرف انرژیصرفه

 (...روغن قند، برنج، آرد،) جویی در مصرف کاالهای اساسیصرفه

 1۳96،سعیدی راد،1۳96؛زارع چاهوکی و سنایی،2017؛دو وهمکاران ،2006ی اقتصادی و توسعه ،هایهمکارسازمان  منبع:

های پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در این پژوهش آلفای کرونباخ پایایی سؤال سنجشجهت 

بررسی  ،افراد مرتبط نظرات)اعتبار(، با استفاده از روایی صوری،  برای. آمدبه دست  821/0های پرسشنامه برای سؤال

های آمار ؤلفه اثرگذار و اثرپذیر تحقیق از روشها و برای تعیین ارتباط بین متبیین داده برای. گردیدبندی جمع و

های اثرگذار و منظور تعیین ارتباط کل مؤلفه، استفاده شد. بهکندال تائوبی و اسپیرمناستنباطی یعنی ضرایب همبستگی 

تفاده از رگرسیون چند متغیره اس موردمطالعهمحدوده معیشت پایدار ها بر هدفمندی یارانهقانون  یا اثرپذیر یا اثرات

 بوده است. Spss 22 هاوتحلیل دادهافزار اصلی مورداستفاده برای تجزیهنرم(. 181: 1۳85 کالنتری،) گردید

رویکرد پژوهش حاضر بر اساس مدل مفهومی  ،های اثرگذار و اثرپذیر های مؤلفهبر اساس مبانی نظری و شاخص

ها با همه ابعاد و فرض اصلی این است که مؤلفه فرایند هدفمندی یارانه اساس این مدل، بر (.1شکل) شودارائه می

بخش مرکزی شهرستان بروجرد اثرگذار است و  معیشت پایدار روستاهای پیراشهریهای آن بر میزان و سطح شاخص

 ها وجود دارد.جریان تأثیر و تأثر میان آن

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل

 

3548'شهرستان بروجرد در مختصات
3632'طول شرقی 449'تا   

1134'تا  
با وسعت تقریبی  عرض شمالی، 

از جنوب  ،ن بخش از سمت شرق به استان مرکزیاست. ای شدهواقعدر نیمه جنوبی این شهرستان  لومترمربعیک 1/104۳

مرتفعات کوه خراسان و کوه گرین  لهیوسبه؛و در غرب شودیمبه شهرستان درود و از شمال به بخش اشترنان محدود 

واحد سکونتگاهی است که در  148متشکل از  ،. بخش مرکزی شهرستان بروجردشودیمجدا  آبادخرماز شهرستان 

را  هرکدامو نوع و تعداد واحدهای سکونتگاهی  هادهستانی مساحت تقریب ۳. جدول اندافتهیسازماندهستان  4قالب 

 .دهدیمنشان 

 هاآنهای بخش مرکزی و واحدهای سکونتگاهی . دهستان۳جدول

 (Km2وسعت دهستان) روستایی یهاسکونتگاهتعداد  شهری یهاکانونتعداد  دهستان
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 (راد و همکارانسعیدی...)ارمعیشت پایدبر هاارانهی یسنجش اثرات هدفمند

 

 

 6/210 25 0 دره صیدی

 7/224 19 0 واالنجرد

 8/208 50 1 همت آباد

 9/۳0 5۳ 0 شیروان

 1/104۳ 147 1 کل بخش

 فرمانداری شهرستان بروجرد بخشداری بخش مرکزی منبع:

 
 موردمطالعه. موقعیت جغرافیایی محدوده ۲شکل

 

 های پژوهشیافته
 های توصیفییافته

 286میزان نتایج بررسی نشان داد که از  شده در سطح روستاهای بخش مرکزی،های تکمیلاز مجموع پرسشنامه

اند. ازلحاظ وضعیت درصد نیز زن بوده ۳6درصد پاسخگویان مرد و میزان  64کننده در فرآیند پژوهش، حدود شرکت

 همچنین سطح تحصیالت حدود اند.درصد نیز مجرد بوده 4/۳7درصد پاسخگویان متأهل و میزان  6/62تأهل حدود 

م بوده است. همچنین وضعیت شغلی پاسخگویان بیانگر آن درصد باالی دیپل 48درصد پاسخگویان زیر دیپلم و  52

درصد  9/6مشاغل اداری، درصد 2/1۳درصد مشاغل خدماتی، 1/18درصد دامدار، 4/24درصد کشاورز، 1/۳2است که 

 (.4جدول ) درصد سایر موارد هستند 8/4بازنشسته و 

 

 های فردی سرپرستان خانوارویژگی .4 جدول

 درصد فراوانی ویژگی متغیر

 جنسیت
 64 18۳ مرد

 ۳6 10۳ زن

 وضعیت تأهل
 6/62 179 متأهل

 4/۳7 107 مجرد

 تحصیالت
 52 150 دیپلم زیر

 48 1۳6 باالتر از دیپلم
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 شغل

 1/۳2 92 کشاورز

 4/24 70 دامدار

 1/18 52 مشاغل خدماتی

 2/1۳ ۳8 مشاغل اداری

 9/6 20 بازنشسته

 8/4 14 سایر موارد

 های تحقیقیافته منبع:
 استنباطی-های تحلیلی یافته

 هاارتباط بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی ،محیطی و کالبدی معیشت پایدار و  قانون هدفمندسازی یارانه

ها در روستاهای بخش مرکزی های اثرگذار عملکرد قانون هدفمندسازی یارانهمؤلفه منظور سنجش اثراتبه

بعد  4ترکیب تعداد  نیز از طریق های اثرپذیر معیشت پایدار روستاییمؤلفه ترکیب شد. مؤلفه 6شهرستان بروجرد تعداد 

های بر اساس نتایج آزمون اسپیرمن بین شاخص اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی مورد ارزیابی قرار گرفت.

ها و عملکرد هدفمندسازی یارانهروستاهای بخش مرکزی  ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی معیشت پایدار و

طور طبیعی اگر در این به دیگرعبارتبه (؛5)جدول  (p=0.000) درصد وجود دارد 1داری در سطح مثبت و معنی رابطه

معیشتی روستاییان در  یآورتابدرستی اجرا شود، موجب بهبود وضعیت به هاناحیه قانون هدفمندسازی یارانه

 گردد.می فیزیکی-ی، اجتماعی، محیطی و کالبدیچهارچوب چهار بعد اقتصاد

 هابا عملکرد قانون هدفمندسازی یارانه های معیشت پایدار های مؤلفهرابطه بین شاخص .5جدول 

 Mean Sd ی اثرگذارمؤلفه معیشت پایدار هایمؤلفه ردیف
Spearman's rho 

 وجود رابطه
r Sig 

 بعد اقتصادی 1

 هاهدفمندی یارانه

 دارد 000/0 8۳6/0 56۳20/0 6۳1/1

 دارد 000/0 792/0 57180/0 760/1 بعد اجتماعی 2

 دارد 000/0 765/0 6۳77۳/0 720/1 بعد محیطی ۳

 دارد 000/0 5۳2/0 62867/0 718/1 بعد کالبدی 4

 1۳98 های تحقیق،: یافتهمنبع

 پایدار روستاهای پیراشهریبا معیشت  هافرآیند هدفمندسازی یارانه هایاثرات شاخص سنجش

دسترسی به منابع  آموزش و مهارت افزایی، خدمات پشتیبان تولید، هایهای مؤلفهدر این مرحله ارتباط بین شاخص

ها با معیشت مالی، سرمایه اجتماعی، اوقات فراغت و تفریح و بهداشت و سالمت از طریق قانون هدفمندسازی یارانه

گردد که به شرح های سرپرستان خانوار روستایی سنجش و ارزیابی میاز میانگین پاسخ صورت کلیبه روستایی پایدار

دهد که رابطه ( نشان میp=0.000) داریباشد. نتایج حاصل از آزمون کندال تائوبی با سطح معنیجدول زیر می

 وجود دارد. معیشتی روستاییان یآورتابهای یادشده با سطح معناداری بین شاخص

دسترسی به منابع مالی، سرمایه اجتماعی،  های آموزش و مهارت افزایی، خدمات پشتیبان تولید،رابطه بین شاخص .6جدول 

 معیشتی روستاییان یآورتاباوقات فراغت و تفریح و بهداشت و سالمت با سطح 

وجود 

 رابطه

Kendall's 

tau_b test Sd 
 

Mean 

ی مؤلفه

 اثرپذیر
 ردیف اثرگذار هایمؤلفه

Sig r 

 1 آموزش و مهارت افزایی 564/1 6182۳/0 442/0 000/0 دارد
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 (راد و همکارانسعیدی...)ارمعیشت پایدبر هاارانهی یسنجش اثرات هدفمند

 

 526/1 58091/0 64۳/0 000/0 دارد

معیشت پایدار 

 روستایی

 2 خدمات پشتیبان تولید

 ۳ دسترسی به منابع مالی و اعتبارات 82۳/1 6404۳/0 522/0 000/0 دارد

 4 سرمایه اجتماعی 742/1 60781/0 462/0 000/0 دارد

 5 اوقات فراغت و تفریح 569/1 62572/0 6۳۳/0 000/0 دارد

 6 بهداشت و سالمت 5286/1 46529/0 496/0 000/0 دارد

 1۳98 های تحقیق،: یافتهمنبع

 

 ها بر معیشت پایدار روستاییان شهرستان بروجردارزیابی نهایی تأثیر هدفمندسازی یارانه

ها در ارتباط با شاخص شاخص اثرگذار قانون هدفمندی یارانه 6برای تعیین شدت میزان همبستگی تعداد 

اثرپذیر معیشت پایدار روستایی که رابطه همبستگی معناداری دارند، از طریق رگرسیون چند متغیره تحلیل گردید. 

یشت پایدار روستایی و فرآیند عملکرد قانون دهد که میان معآمده ازنظر سرپرستان خانوار نشان میدستنتایج به

شده همبستگی وجود دارد. همچنین، ضریب تعیین تعدیل 732/0گانه( به میزان  6ها )عوامل هدفمندسازی یارانه

گانه تبیین شده درصد تغییرات میزان معیشت پایدار از طریق ترکیب خطی متغیرهای شش 720/0دهد که نشان می

 (.7جدول ) است

 گانه در ارتباط بامعیشت پایدار از دیدگاه سرپرستان خانوار. نتایج رگرسیون متغیرهای اصلی شش7 جدول

 ضریب همبستگی چندگانه مدل

R 
 اشتباه معیار R شدهضریب تعیین تعدیل R ضریب تعیین

1 7۳2/0 (a) 720/0 717/0 248۳1/0 

 1۳98 های تحقیق،: یافتهمنبع

 

توان گفت که از دیدگاه سرپرستان درصد، می 99، در سطح اطمینان Fشده برای همچنین، بر اساس مقدار محاسبه

بینی تغییرات متغیر وابسته سطح معیشت طور معناداری قادر به تبیین و پیشخانوار، ترکیب خطی متغیرهای مستقل به

 (.8جدول ) پایدار روستاییان است

 ANOVA (b) گانه بر متغیر معیشت پایدار از دیدگاه سرپرستان خانواررگرسیون متغیرهای اصلی شش. معناداری 8جدول 

 درجه آزادی مجموع مربعات  مدل

Df 
 .sig سطح معناداری F میانگین مربعات

 0.000a 828/661 290/41 1 290/41 اثر رگرسیونی 1

   068/0 2۳8 097/18 باقیمانده 

    2۳9 ۳22/70 کل 

 1۳98 های تحقیق،: یافتهمنبع

 

ی هامؤلفهکه  دهدیمنشان  متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، نتایج ریتأث استانداردشده، بر اساس ضریب تیدرنها

معیشتی روستاهای بخش مرکزی  یآورتابآماری معناداری بر میزان  ریتأث هاارانهی یهدفمندسازاجرای قانون  اثرگذار

و  56۳/0ی آموزش و مهارت افزایی و خدمات پشتیبان تولید به ترتیب با سطح معناداری دو مؤلفهجز به) وجود دارد

کننده وضعیت آینده نبوده و در راستای بهبود فضای بینی و تبییندیگر دو شاخص یادشده قابل پیشعبارتبه ؛(514/0
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توان گفت ازنظر می درواقع اند.نکردهموردمطالعه عمل یمحدودهمعیشتی روستاییان  یآورتابو سطح  وکارکسب

آموزش و مهارت افزایی روستاییان و خدمات پشتیبان تولیدات  ٔ  نهیدرزم هاارانهیروستاییان، اجرای قانون هدفمندی 

خص همچنین، ازنظر ضریب تأثیر متغیرها بر سطح معیشت پایدار روستایی، شا است. نکردهعملکشاورزی و باغی موفق 

ی سرمایه اجتماعی با بیشترین اثر و مؤلفه ۳52/0 دسترسی به منابع مالی و اعتبارات در شرایط موجود با ضریب تأثیر

 (.9جدول ) کمترین اثر را داشته است -111/0ضریب تأثیر 
 

 . ضرایب میزان شدت اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از دیدگاه سرپرستان خانوار9جدول 

  مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

T 
 سطح معناداری

sig. B Std. Error Beta تاب 

 000/0 6.616  0۳9/0 ۳42/0 عرض از مبدأ 1

 56۳/0 5۳7/0 026/0 0۳9/0 021/0 آموزش و مهارت افزایی 2

 000/0 646/0 0۳6/0 046/0 0۳0/0 اوقات فراغت و تفریح ۳

 021/0 -211/2 -110/0 0۳۳/0 -074/0 سالمت و بهداشت 4

 514/0 767/۳ 166/0 0۳6/0 1۳6/0 خدمات پشتیبان تولید 5

 000/0 191/11 ۳52/0 0۳۳/0 ۳66/0 دسترسی به منابع مالی و اعتبارات 6

 002/0 -019/۳ -111/0 0۳9/0 -117/0 سرمایه اجتماعی 7

 1۳98 های تحقیق،: یافتهمنبع

 

 گیرینتیجه
، در خوددارندبر معیشت پایدار شهروندان  یاکنندهنییتع ریتأثخرد و کالن خود،  یهابرنامهبا  هادولت یطورکلبه

معیشتی  یآورتاباست که در چند سال گذشته در ابعاد مختلف بر  ییهابرنامهی از کی ،هاارانهیاین میان طرح هدفمندی 

پذیر و ها حمایت از اقشار آسیببوده است. با توجه با این مهم که مبنای طرح هدفمندی یارانه رگذاریتأثروستاییان 

 یهاسکونتگاهها بر معیشت پایدار مطالعه حاضر به واکاوی عملکرد هدفمندی یارانه ها است،بهبود وضعیت معیشت آن

رو و.. روبه ستیزطیمحآلودگی  آموزش، فقر چندبعدی در زمینه مسکن، بهداشت، باروستایی شهرستان بروجرد که 

ها و ی هدفمندی یارانههای مؤلفهدهد که بین شاخصطورکلی نتایج این پژوهش نشان میپرداخته است. به هستند،

نتایج  نیا روستایی بخش مرکزی شهرستان بروجرد ارتباط آماری معناداری وجود دارد. یهاسکونتگاهمعیشت پایدار 

 پوراحمدتحقیقات  یهاافتهی( مطابقت و با 2009همکاران )و آتانسیو و  (2010قیقات ناهواس و شاپیرو )تح یهاافتهیبا 

متغیرهای  ریتأث استانداردشدهبر اساس ضریب  نیهمچن ( متفاوت است.1۳96همکاران )( و نورالهی و 1۳94همکاران )و 

نشان داد که دو شاخص آموزش و مهارت افزایی و خدمات پشتیبان تولیدات کشاورزی  مستقل بر متغیر وابسته، نتایج

معیشتی روستاییان در محدوده  یآورتابکننده وضعیت آینده نبوده و در راستای بهبود بینی و تبیینقابل پیش

سیمون و جیمز دیوی  ،( 2011تحقیقات مولی نکس و تامسون ) یهاافتهینیز با  هاافتهی نیا اند.نکردهموردمطالعه عمل

، با موردمطالعه یمحدودهمتفاوت است. در این زمینه بسیاری از روستاییان در  (2020و هاجدو و همکاران ) (2008)

قدرت خرید  شیافزا ،درآمدکمهدف آن حمایت از اقشار  کهچوناجرای این طرح بزرگ موافق هستند  یفلسفه

 اما برقراری عدالت اجتماعی بوده است، تیدرنهاساختار تولید و  اصالح نافع ملی،روستاییان از م یمندبهره ،هاآن

، بسیاری از روستاییان موردنظرسال از اجرای این طرح به دلیل دور شدن از اهداف  10امروزه با توجه به گذشت حدود 
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معیشت روستاییان و نیز  تیبهبود وضع ها وافزای هدفمندی یارانهتوجه به نقش مثبت و هم با .کنندیماز آن انتقاد 

لزوم توجه دولت به بهبود  مباحث مربوط به تخصیص کارآمد منابع که خود از مباحث عمده عدالت اجتماعی است،

 رسد و موجب بهبود وضعیتعملکرد آن و افزایش توانمندسازی روستاییان در این راستا ضروری به نظر می

گردد. در این راستا، برای تعمیق و بهبود عملکرد هدفمندی روستایی می یهاسکونتگاههای معیشت پایدار شاخص

معیشتی روستاییان بخش مرکزی شهرستان بروجرد راهبردهای پیشنهادی زیر  یآورتابتوسط دولت و افزایش  هایارانه

 تواند راه گشا باشد.می

 روستاییان یریپذبیآسو  روستایی شهرستان بروجرد( یهاسکونتگاه) فعالیت غالب  بنا بر اهمیت بخش کشاورزی، 

شده یامرحله صورتبهباید  و نقدی کردن آن افتهیکاهشدر این بخش  جیتدربهباید  هاارانهی و در مراحل بعد  آغاز

شاورزی به دالیل مختلف  سد زیرا بخش ک سی بر سا شتری برای تطابق با  ازجملهبه کاالهای ا امنیت غذایی به زمان بی

 ؛یکسان نگریسته شود صورتبه هابخششرایط جدید نیاز دارد و نباید با دیگر 

  بالعوض در بخش کشاورزی برای باال بردن  یهاکمکایجاد اعتباری در ردیف بودجه سالیانه کشور جهت تخصیص

 ؛پرمصرفو  فرسوده آالتنیماشبخش و نوسازی این در  یوربهرهسطح 

  تغییر رفتار مصررررفی، مدیریت هزینه از طرف مردم، مصررررف  یسرررازفرهنگاز طریق  هاارانهیمدیریت هدفمندی

 و خصوصی درگیر در مدیریت روستایی؛دولتی  یهاو سازمانمردم  نهیو بههوشمند 

 شی از حق بیمه و هدفمندی نظام شاورزی از طریق پرداخت بخ شاورزی برای حمایت بیمه  اعطای یارانه به بخش ک ک

 از روستاییان؛

 دیتجد انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع یوربهرهتولیدی در جهت افزایش  اصالح ساختار فناوری واحدهای 

 ؛هاارانهیقانون هدفمندی  8با استناد به ماده  ریپذ

 روسرررتاییان و افزایش   وکارکسررربنقدی و اعتبارت در جهت تقویت توان تولید و فضرررای  یهاارانهی یریکارگبه

 ؛تولیدی کشاورزی یهاارانهی

  ساناطالعآموزش و سبت  یهاتیفعالو  یر سب ن و  هاارانهیو اهمیت اجرای قانون هدفمندی  ضرورتبهترویجی منا

مرتبط با اجرای این طرح توسط بخشداری شهرستان مختلف  یاهنهیدرزمو فرامین دولت  هااستیسانعکاس صحیح 

 ؛بروجرد

  صندوق خرد توسعه روستایی از طریق ستفاده  یهاارانهیبا  یگذارهیسرماترغیب روستاییان به ایجاد  نقدی خانوار و ا

سهیالت آن  ستا همانند  صورتبهاز ت سالمی رو شورای ا ضای  سئولیت دهیاران و یا اع سط دولت و با م گروهی تو

ستان قلعه گنج  ستان کرمان  یهانمونهاز  یریگو بهرهشهر ستان نیز همانند ا ستان لر ضوع که ا موفق. با توجه به این مو

ستان عنوانبه صاد مقاومتی انتخاب گردیده  منظوربهنمونه  یهاا ست دولت اجرای طرح اقت سته ا شای ست   ٔ  نهیدرزما

 عمل آورد؛ را بهتوسعه روستایی در شهرستان بروجرد تمهیداتی  یهاصندوقایجاد 

  جلوگیری از هدر رفت انرژی با توجه به اقلیم منطقه و تسررهیالت مربوط به آن  منظوربهبهسررازی و نوسررازی مسررکن

 ؛توسط بنیاد مسکن

 به لحاظ ی موردمطالعهدر  روسررتاهای محدوده غیره تاکسرری واز قبیل اتوبوس،  عمومی ونقلحمل ناوگان سررترشگ ،

 ونقل؛حمل هایو کرایه جبران افزایش هزینه منظوربه و  کمیت و کیفیت

  درمانی در روستاهای بخش مرکزی در راستای اجرای طرح تحول سالمت –های بهداشتی یکاربرکمک به گسترش

 ها توسط دولت.ی یارانهفمندسازهداز اجرای قانون  متأثرو 



 
 
 

 15 

 

  8 یاپی، پ1401تان سزمو  ییزاپ، مودچهارم، شماره  دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

 

 تشکر و قدردانی
دوره دکتری نویسنده مسئول در گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشگاه شهید بهشتی  یرسالهاین مقاله برگرفته از 

 . داردیممراتب تقدیر و تشکر خود را از اساتید محترم راهنما و مشاور اعالم  لهیوسنیبدتهران است و نویسنده مسئول 

 منابع
 توسعه روستایی یهاطرح. نقش اعتماد اجتماعی در مشارکت مردم در 1۳88. راد، کریمحسنی ازکیا، مصطفی؛ . 

 .7-28 صص ،1شماره  سال سوم، ،یشناختجامعه یهاپژوهش

  .مالکیت اتومبیل های فرهنگی و اقتصادی بر تمایز اجتماعی: با تأکید بر ثر سرمایها. 1۳96بودات یونس، معروفی محسن

 .1۳9-172، صص 65شماره  ،17دوره  رفاه اجتماعی. .لوکس

 نهی یهدفمند طرح یاجرا ریتأث لیتحل .1۳94 .احمد، علی مهدی و معصرررومه بهنمیری مهدیان وراحمد،پ  بر هاارا

 یهاپژوهش قم، شررهرکالن چهارگانه یهامنطقه در( ییغذا تیامن و هیتغذ سررالمت) یشررهر سررالمت یهاشرراخص

 .507-527صص  ،۳ پاییز، شماره جغرافیای انسانی دانشگاه تهران،

 سنجش سطح دارایی معیشتی در مناطق روستایی . 1۳95.اسماعیل شکوری فرد طاهره صادقلو حمداهلل سجاسی قیداری

ریزی روستایی سال پنجم بهار پژوهش و برنامه. با رویکرد معیشت پایدار)مطالعه موردی:روستاهای شهرستان تایباد(

 .1۳شماره  1۳95

 روش پرداخت یارانه و معیارهای انتخاب آن، بررسررری تجربه  .1۳84 .یامین مالک و ینالدشرررمس یدحسرررینی، سررر

 25-16 صص .۳1. شماره صنعت و معدن تهران بازرگانی هاییبررس ان،و ایر کشورهای منتخب

 کشور یهایاریدهو  هایشهردارسازمان  انتشارات ،تهران. 1۳88. دانشنامه مدیریت شهری و روستایی 

  .تعدیل  یهااستیسبر  دیتأکبا ) رانیاها و توسعه روستایی در هدفمندی یارانه .1۳97رحمانی، بیژن، سعیدی راد، مجید

 تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی، چاپ اول. ساختاری(،

 سانی  ،آزادسازی اقتصادی از تئوری تا عمل .1۳86بروجردی، علیرضا.  رحیمی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم ان

 .ها )سمت(، تهراندانشگاه

  ،بر منابع طبیعی ایران،  هاارانهیواکاوی پیامدهای اجرای طرح هدفمندی  .1۳96، سنایی، انور. یمحمدعلزارع چاهوکی

 .107-122 صص .2شماره ، طبیعی منابع و کشاورزی علوم در راهبردی یهاپژوهش تهران، مجله

  .های روستایی پیرامون شهر )مورد:ها بر توسعه سکونتگاهارزیابی اثرات هدفمندسازی یارانه .1۳96سعیدی راد، مجید 

شهر بروجرد(،سکونتگاه ستایی پیرامون  شهید پایان های رو شگاه  شکده علوم زمین دان شته جغرافیا، دان نامه دکتری ر

 .راهنمایی دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی و دکتر بیژن رحمانیبهشتی، به 

 های معیشت و پایداری بررسی وضعیت سرمایه .1۳96 .فی، زینب، نوری پور، مهدی، کرمی دهکردی، اسماعیلیشر

 علوم ترویج و آموزش کشاورزی، نشریه .(ها در خانوارهای روستایی )موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان دناآن

 .51-70 صص ،2شماره 

 .بر نقش  دیتأکبر اقتصاد و ساختار تولید روستایی با  هاارانهیتحلیل اثرات اجرای قانون هدفمندی  .1۳91عباسی، جواد

شد جغرافیا و برنامهپایان، هایتعاون سی ار شنا شگاه زنجان، به راهنمایی دکتر بهروز نامه دوره کار ستایی، دان ریزی رو

 فراهانی.محمدی یگانه و دکتر حسین 

 ر.کرزف: مرانهت. راندر ای یتدول داریهایرمس هربجت .1۳85.یل، عیاحتف 

http://ensani.ir/fa/article/author/19197
http://ensani.ir/fa/article/author/48584
http://ensani.ir/fa/article/author/48584
http://ensani.ir/fa/article/author/167302
http://ensani.ir/fa/article/author/167302
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/39524/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-13
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/39524/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-13
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 معاونت  ،تهران گزارش اقدامات اجرایی طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان مانه و سملقان. .1۳97. قربانی، مهدی

 .پژوهشی دانشگاه تهران

 ،های بندی سرمایهسطح. 1۳94.جمعه پور محمود، باغیانی حمیدرضا قدیری معصوم مجتبی، رضوانی محمدرضا

اقتصاد فضا و توسعه  .معیشتی در روستاهای گردشگری کوهستانی مورد: دهستان باال طالقان در شهرستان طالقان

 .1-18 : صص2شماره سال چهارم،روستایی. 

 - .افزار اقتصرررادی با اسرررتفاده از نرم -ها در تحقیقات اجتماعیپردازش و تحلیل داده .1۳85کالنتری، خلیلSPSS، 

 چاپ دوم، نشر شریف، تهران.

 - .هدی کیوان هدی زا نه .1۳89کریمی، فرزاد و م یارا نه تخصررریص  به تعیین الگوی بهی های بخش کشرررراورزی 

صرف سله مراتبی ) کنندگان و تولیدکنندگانم سل شگاه ، بازی(رهیافت تحلیل  شاورزی دان صاد ک مجله تحقیقات اقت

 .99-120 ، صص8آزاد واحد مرودشت، سال دوم، شماره 

 -.ررسی تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه، در مناطق شهری ب .1۳88کریمی، سعید، سعید راسخی و مجتبی احسانی

مجله ، تخصررریص یارانه بندیاولویت منظوربه (AIDS) سررریسرررتم تقاضرررای تقریباً ایدئالایران با اسرررتفاده از مدل 

 .169-147 ، صص۳9های اقتصادی ایران، شماره پژوهش

  تحلیل سطوح پایداری معیشت . 1۳98.احمدی، افسانه؛ جاللیان، حمید؛ ریاحی، وحید؛ لنگرودی، سید حسنمطیعی

 .۳-20 صص، 21شماره  راهبردهای توسعه روستایی،  فصلنامه ، ان سقز(روستاییان )مطالعه موردی روستاهای شهرست

 .پژوهشی-16 علمی فصلنامه، کشاورزی و بخش اجتماعی عدالت اقتصادی، هایسیاست. 1۳88 مؤمنی، فرشاد 

 .۳29-۳66 صص ،۳ شماره دهم، سال اجتماعی وزارت علوم، رفاه

 ها بر کیفیت زندگی روستاییان مورد: اثربخشی هدفمندی یارانه .1۳96نوغانی.  محسن قاسمی و  مریم، عفت ،نورالهی
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