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 مقدمه

 ،انییروستا یتوانمندساز بر یزهر چ از شیب ییروستا داریپا ةتوسع الگوی به یابیدست برای روستایی یزانر برنامه ،امروزه

دارند  اعتقاد و یدتأک ره(یغ و پا خرده شاورزانک و نیزم دون ب ارگرانک ،سرپرست یب زنان ران،ی)فق هدف یها گروه یژهو به

است  جوامعة هم در یاجتماع های یبآس ترین یمیقد از یکی یاقتصاد فقر رایز ؛(599 :1939 ،دیگران و گانهی یمحمد)

 طبق هک یشتیمع رفاه افراد هک آید یم وجود به جامعه یک در فقر باید توجه داشت که زمانی .(5 :1931 ،یمازندران یزاهد)

 .(599 :1931 ،دیگران و یخالدباشند ) نداشته ،شود یم یتلق معقول حداقل جامعه آن یارهایمع

 استاندارد براساس ینسب فقر در فقر مفهوم. کنند یم فیتعر مطلق ای ینسب نوع دو به را فقر محققان یطورکل به

 یرندگ یم درنظر درآمد نیانگیم از ینسبت ةانداز به را ینسب فقر خط محققان معموالًشود.  می یبررس هجامع یزندگ

 یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ های ینهزم به توجه با هک است یدرآمد مقدار زین مطلق فقر خط. (13 :1939 ،یمحمود)

 شتریب هک است یتیواقع نیا ،(519 :1931 ،دیگران و یخالد) است الزم فرد یک ازین حداقل نیتأم یبرا نظر موردة جامع

 خدمات به و ندا ندهکپرا و یمنزو هک یسانک ؛کنند یم یزندگ ییروستا ینواح در ها آن نیرتریفق عموماً  و رانیفق

 .ندارند یدسترس خدمات گرید و یاقتصاد -یاجتماع

 ینتر مهم از ،ییروستا تیجمع از یبخش یبرا حداقل یاساس یازهاین نیتأم در ضعف ای فقر ،زین رانیا شورمانکدر 

 و یاساس یازهاین نیتأم ،ییفقرزدا ،ییروستا ةتوسع ندیفرا در هک آنجا از؛ بنابراین، است شورک ییروستا ینواح التکمش

 در ییفقرزدا یبرا یراهبرد زین ییروستا ةتوسع یحت و دارد یاساس یگاهیجا مختلف های ینهزم در فقرا یتوانمندساز

 در. (15 :1939 ،یرضوانشود ) می  مشخص ییروستا ةتوسع یزیر برنامه قیطر از ییفقرزدا ضرورت ،است ییروستا ینواح

 ایدن سطح در شورهاکدر  یاقتصاد فقر بردن نیازب یحت و اهشک یبرا یمتعدد یارهاکراه ر،یاخ ةده چند درزمینه  نیا

  ،ها یارانه یهدفمندساز خرد، اعتبارات ةارائ ،ینیارآفرک ةتوسع بر یدتأک به توان یم ها آن ةجمل از هک ه استشد یدتأک و ارائه

 یژهو به ،انییروستا یاقتصاد یتوانمندساز یراستا در ها آن ةهمالبته  هک ردک اشاره. ..و بالعوض ینقد یها کمک

 منابع به نداشتن یدسترس به توان یم ها آن ینتر مهم از هکدارند  هایی یژگیو ییروستا یفقرا رایز ؛است هدف یها گروه

 ترین یاساس از یکی امروزه هک است آن از کیحا زین ینیع یها نشانه گرید یسو از. ردک شارها الزم ةیسرما و یمال

 افراد یتوانمندساز اساس نیا بر. است یشتیمع لحاظ به یاجتماع یها شکاف و درآمد مبودک شور،ک در روستاها التکمش

 .گردد یم دنبال شورهاک نیب در یگوناگون های یوهش قیطر از یمحل جوامع در ریفق

 اقشار از تیحما ،ها آن هدف هک پردازند یم ییها برنامه و ها طرح یاجرا به فقر، با مبارزه یبرا شورهاک از یاریبس

 نیا. است مصرف و دیتول بخش دو در ارانهی پرداخت ،ها طرح نیا ینتر متداول. ستها آن دیخر قدرت شیافزا و درآمد کم

 یضرور یاالهاک متیق ثبات به کمک و یمتق ارزان خدمات و االهاک ةیته انکام جادیا یراستا در مصرف بخش در ارک

 ها دولترو  ؛ از اینگیرد یم انجام یریپذ رقابت شیافزا و دیتول رشد اشتغال، سطح شیافزا منظور به دیتول بخش در و

 نییپا یها دهک و درآمد کم اقشار دیعا را منافع نیشتریب مختلف، یاالهاک ارانهی نرخ حیصح میتنظ با کنند یم تالش

 یاصل ةمسئل. (95 :1933 ف،یس و ییرایپببرند ) باال را یزندگ تیفکی و یاجتماع رفاه بیترت نیا به وکنند  یدرآمد

 شود یمسبب  هک است جامعه در ریفق و درآمد کم اقشار ییشناسا ارانه،ی پرداخت جمله آن از و یتیحما یها برنامه یطراح

 ها برنامه نیا هدف هک ییها گروه و شود دهیچیپ و دشوار اریبس اقشار، نیا از تیحما برای ییها برنامه و ها نظام یطراح

 .شوند منتفع شتریب جامعه ثروتمند اقشار و ستندین

 نییپا یها دهک از تیحما برای فراوانی مبالغ اختصاص رغم یعل ،توسعه 2 ةبرنام از شیپ تا زین رانیا اقتصاد در

 لیدل به یانرژ یها حامل بخش در خصوص به ها یارانه از یمیعظ بخش ر،یاخ یها سال در خصوص به یدرآمد

 با اصل، در ارانهی پرداخت هک است یدر حال نیا و شده یدرآمد یباال یها دهک و ثروتمند اقشار دیعا هدفمندنبودن،
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 به کمک یراستا در؛ بنابراین، (95 :1933 ف،یس و ییرایپ) یردگ یم صورت جامعه درآمد کم و ریفق اقشار به کمک هدف

، هدف یها گروه یتوانمندساز دنبال به بهره کم یها وام یاعطا قیطر از شورهاک از یبرخ ،یاجتماع فقر و فیضع اقشار

 یتوانمندساز دنبال به ها یارانه عنوانبا  ینقد مداوم پرداخت قیطر از زین گرید یبرخ و (135 :1939، یده راغفر و سرخه)

 ها یارانه یهدفمندسازبنابراین،  ؛ستاجرا در حال رانیا شورک در ریاخ سال چند در استیس نیا. هستند ریفق انییروستا

 در ها دولت هک ستروستاها در یژهو به ،یدرآمد و یشتیمع فقر سطح اهشک یبرا یاقتصاد یابزارها از یکی عنوان به

 اجتماع فیضع اقشار سمت به ها یارانه هدفمند تیهدا با کنند یم تالش ها دولت  رایز کنند؛ می استفاده مختلف یشورهاک

 مختلف های ینهزم در را انییروستا توانمندشدن های ینهزم و دهند  اهشک را یاجتماع افکش  ر،یفق انییروستا یژهو به

 در هک است انییروستا یتواناساز برای ها یارانه تیهدا های یوهش از یکی ینقد پرداختزمینه  نیا در. کنند  فراهم

استان  ةشهرستان خدابنددر این بین، . شد توجهبه آن  ها یارانه یهدفمندساز قانون شدن بیتصو از پس ریاخ یها سال

وابستگی این  دیگر، از سوی .را در خود جای داده است فراوانیاست که جمعیت روستایی  ییها شهرستانزنجان، از جمله 

امام خمینی )ره( و بهزیستی سبب شده  امداد ةنظیر کمیت ییها سازمانبه  کند میکه اغلب در اقتصاد خرد فعالیت ، جمعیت

 یپرداخت نقد یاز اهداف اساس یکیرا  یاگر توانمندسازگیرد. بقرار  مدنظرمورد مطالعه پژوهش  ةمنطق عنوان بهاست که 

روستاییان عضو این نهادها  یدر توانمندساز ینقد های یارانهل آثار پرداخت ین مطالعه تحلیا ی، هدف اصلبدانیم ها یارانه

 شورک در ها یارانه ینقد پرداخت از سال نیچند گذشت با هک مسئله نیا یبررس رو ؛ از ایناستدر شهرستان مورد مطالعه 

 افراد یتوانمندساز در ینقد پرداخت زانیم چه، ندارند قدرت اقتصادی و پرداختی مطلوبکه  یانییروستا یبرا یژهو به

 ةزان را در ادامیر ج آن برنامهیتا نتا است یضرور است؟ بوده یرگذارتأث یهدفمندساز قانون یاصل هدف عنوان به ییروستا

 ند.ک کمک ها یارانه یو هدفمندساز یطرح تحول اقتصاد یو اثربخش مراحل بعد آمیز یتموفق



پژوهشةپیشین

و نتایج  ها آنتحقیقات بسیاری صورت گرفته است که در اینجا به برخی از و اثرات آن  ها یارانهدرخصوص هدفمندی 

بر فقر و بیکاری  ها یارانهعنوان اثر هدفمندی با ( در تحقیقی 1935)دیگران . بیگی و شود یماز این مطالعات اشاره  آمده دست به

افزایش ضریب  سبب مدت کوتاهانرژی در  یها حاملافزایش قیمت ند که و بیان کرد  پرداختهبه بررسی این سیاست اقتصادی 

طرح  یامدهایپاثرات و ( در تحقیق دیگر با عنوان 1931رمضانی نامقی و خدیوی ). شود یم جینی و کاهش میزان بیکاری

یش از بکه  یافتند( به این نتایج دست شهرستان کاشمر سرخ کوهموردی: بخش  ةبر اقتصاد روستایی )نمون ها یارانههدفمندی 

اندک و  یریتأثنقدی  های یارانهپرداخت ، رضایت دارند ها یارانهمورد مطالعه از طرح هدفمندی  ةمحدوددرصد روستاییان  39

پوشاک و  در سبد غذایی، چشمگیرنقدی تغییری  های یارانهپرداخت  ،و تولید روستاییان داشته است وکار کسب ةانگیزدر منفی 

در  زیادی تغییراتسبب نقدی  های یارانهبا پرداخت  و کردهگذشته ایجاد  در مقایسه باروستایی  یخانوارها وضعیت مسکن

مشاوره و  روستایی به راهنمایی، یخانوارها . همچنین براساس نتایج،استکیفی زندگی روستاییان شده  الگوی مصرفی و سطح

در شهرستان بینالود به  یا مطالعهبا  (1939)دیگران . قاسمی و اند دادهنشان زیادی تمایل  ها یارانهکرد  موزش درخصوص هزینهآ

تحلیل عاملی حاکی از  فنکه نتایج  اند پرداخته یروستای خانوارهای بر ها یارانه هدفمندی طرح اول مرحلة اثرات تحلیل

( به 1931)دیگران صحرایی و  ،دیگری ةدر مطالع. هاست عاملسایر متغیرها و  در مقایسه بابودن اثرات بعد اقتصادی  برجسته

که  ندکرداقدام  شهرستان کرمانشاه دهستان درود فرامان روستایی یخانوارها بر ها یارانه یقانون هدفمند یاجرا تأثیر تحلیل

 ینتر مهم از .است گذاشته روستایی یخانوارها بر را متفاوتی یراتتأث ها یارانه یهدفمند قانون یاجرا، آمده عمل بهبراساس نتایج 

 خرید قدرت خانوادگی، کاهش اختالفات بروز روستایی، یخانوارها یاقتصـاد های ینههزافـزایش  بـه توان یم یراتتأث این
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در مصرف آب و برق و  سازی ینهبه روستاییان، غذایی امنیت جوانان، کاهش میان فرهنـگ کـار در شدن کمرنگ روستاییان،

 یجهانبانک  .کرد اشاره روستایی یخانوارها بین در ییگرا مصرف فرهنگ کاهش و روستایی یسـوخت در میـان خانوارهـا

برای کاهش فقر به  توسعه درحال، با توجه به نیاز کشورهای «بخش انرژی ةبازنگری بر یاران»عنوان با  یا مطالعهدر  (5919)

 ،با توجه به این نتایج یتدرنهاپاک، به ابعاد مختلفی از اثرات و پیامدهای یارانه بخش انرژی پرداخته شده و  های یانرژ

... همه از مزایای و صنایع، امنیت انرژی ةفقر، ایجاد اشتغال، توسع کاهشگفتنی است است. شده مطلوب ارائه  راهبردهای

اندک یا همان نابرابری مصرف این امنیت انرژی و  کنندگان مصرفاما در بسیاری موارد تقاضای زیاد  ،انرژی هستند های یارانه

ی پترسک .شودو تخصیص آن بازنگری  ها یارانهدهد که باید درخصوص کاالهای مختلف این  مییارانه را کاهش  یاثرگذار

کشاورزی برای محصوالت کشاورزی در یوگسالوی سابق، به  ةیاران ةعنوان افزایش اثرات رفاهی برنامبا  یا مطالعه( در 5911)

 یها برنامهطراحی و بازنگری مجدد بر  یتدرنهایارانه در بخش کشاورزی بر رفاه خانوارها پرداخته شده که  یرتأث ةمطالع

بخشد پیشنهاد شده است.  میکه این رفاه یا اقتصاد خرد خانوار را بهبود راهبردی تخصیص یارانه بر محصوالت راهبردی و 

لزوم  رو ؛ از اینمردان سرپرست خانوار روستایی مثبت ارزیابی شده است یژهو به ،تنها بر بخشی ها برنامهاین  دهد مینشان  یجنتا

دیگری سدینگ و  ة. همچنین در مطالع(5911)پترسکی،  نوار و فقرای شهری نیز وجود داردسرپرست خا زنانبازنگری برای 

سوخت بر  ةحذف یاران یراتتأث آنکه در  اند پرداختهسوخت بر فقر در نیجریه  ةحذف یاران یرتأث(، به بررسی 5911)دیگران 

ه در کنار حمایت از اقتصاد و کبه این شکل  ؛شده است به اثرات منفی و مثبت آن با هم توجهو بررسی، اقتصاد و رفاه خانوارها 

فقر  ةخرد خانوارها با فشار و توسع اقتصاداقتصادی، اثرات منفی آن در سطح  نتولید و گسترش نرخ تولید ناخالص در سطح کال

 (.5911سیدینگ و همکاران، است )نمایان شده 

و اقشار  ها گروهیارانه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و در  یراتتأثتوجه تمامی این مطالعات به  ذکر است شایان

اما  ،رار گرفته استنظر قمطمع حاضر نیز  ةمطالعکه در  استمختلف اجتماعات شهری، روستایی، کشاورزی و فقرا و... 

 شدهبررسی  حق بهتوانمندسازی این اقشار یاد کرد کمتر  عنوان بهاز آن  توان یم ینوع بهکه  ،ها یارانهپایدار  یراتتأث ةمسئل

 موضوع اصلی بحث عنوان شود. عنوان به البته ممکن استاست که 

 

ینظریمبان

مطرح شده است و . ..ت ویریا، مدی، جغرافی، روانشناسیعلوم اجتماع یها حوزهدر از توانمندسازی  یف متعددینون تعارکتا

 ییتوانا و تیظرف منابع، و یزندگ بر نترلک قدرت، انتخاب، ندارد، وجود یتوانمندساز از یاستاندارد فیتعره کنیبا ا

 از یندیافر یتوانمندساز ،درواقع. درو یم ارک به یتوانمندساز فیتعار اغلب در هک است یمیمفاه جمله از گیری یمتصم

 شان یزندگ بر هک یا گونه بهرا  انتخاب و گیری یمتصم ییتوانا ،محروم و ای یهحاش یها گروه و افراد آن یط هک است رییتغ

 و افراد تیظرف شیافزا یمعن به را یتوانمندساز (113 :1932زاده ) ییلهسا و یماجد. آورند یم دست به ،باشد داشته ریتأث

 نظر مورد یها کنش سمت به ها انتخاب نیا انتقال و یزندگ یها انتخاب و مؤثرتر یا توسعه آوردن وجود به یبرا ها گروه

 و نترلک ،یرگذاریتأث ره،کمذا ت،کمشار یبرا فقرا های یتقابل و ها ییدارا شیافزا را یتوانمندساز انینارا. دانند یم

 صورت دو به اغلب ها ییدارا و ها یتقابل هکنیا به توجه با. دارد ریتأث ها آن یزندگ بر هکداند  یم یینهادها گذاشتن پاسخگو

 بر. (2: 5999نارایان، گرفت ) درنظر یفرد و یجمع بعد دو در توان یم زین را یتوانمندساز ،دشو یم میتقس یفرد و یجمع

 یتوانمندساز (،1915) 1سف(یونیمتحد ) ملل سازمان انکودک صندوق و یجمهور استیر نهاد زنان امور دفتر فیتعر ةیپا

 نییتع در ها آن تسلطسبب  هک دهند یم انجام هایی یتفعال شرفت،یپ موانع بر غلبه یبرا افراد آن یط هک است یندیافر
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 صندوق و یجمهور استیر نهاد زنان امور دفتراست ) یانیبن های ینابرابر بر غلبه واژه نیامفهوم . شود یم خود سرنوشت

 قدرت، منابع به افراد یدسترس یچندبعد ندیافربه  یگر، توانمندسازید یفیدر تعر. (11 :1915 متحد، ملل سازمان انکودک

 و یرحمانشود ) یمگفته  هدفمند، یها انتخاب یسو به تکحر منظور به ،یگروه و یفرد های یهسرما شیافزا یبرا

 شیافزا یبرا قدرت منابع به افراد نترلک و یدسترس یچندبعد ندیافر یتوانمندساز ن،یبنابرا ؛(192 :1931 اران،کهم

 یمعن به را یتوانمندساز (،1919چمبرز ). است هدفمند یها انتخاب سمت به یگروه و یفرد های یتظرف و ها یهسرما

 به اراتکابت آن در هک داند یم ییروستا ةتوسع تیریمد یساز واژگون ةویش را آن و، ییروستا یفقرا به یبخش قدرت

 یرو بر یشتریب نترلک تا افراد کردنتوانا یعنی یتوانمندساز. شود می منتقل ییروستا جامعه فرودست یدهقان یها گروه

 .شوند مند بهره ها آن از و نندک طلب یشتریب خدمات ،باشند رو هروب یشتریب یها انتخاب با باشند، داشته خود یزندگ

اغلب  که آنجان، از یبنابرا ؛دارد فقر اهشک در چشمگیری نقشاست که  یانسان ةتوسع یها ستون از یکی یتوانمندساز

 های یوهشاز  یکی یافت توانمندسازیقرار دارند، ره توسعه درحال یشورهاکو روستاها در  ،ای یهحاشر در مناطق یافراد فق

دن به هدف است یمناسب رس های یوهشاز  یکیان ییروستا یو استعداد درون ییرا امروزه استفاده از توانایز ؛است ییفقرزدا

 از هکاست  مؤثر یمتعدد عوامل هدف، یها گروه یتوانمندساز ندیافر درند. ک میبروز  یرد توانمندسازیکه در قالب روک

 یدریح) اشاره کرد یفرد عامل و یشناخت روان عامل ،یاقتصاد عامل ،یفرهنگ -یاجتماع عاملتوان به  می ها آن ةجمل

 است: شده لکیتش زمان هم طور به مؤلفه سه از یتوانمندساز ندیافر هک داشت درنظر دیبا نیهمچن. (122 :1935 ساربان،

 جینتا زین یسوم و عمل عنصر مؤلفه نیدوم، (یتوانمندساز های ینهزمشامل منابع و ) شرط یشپ ای منابع مؤلفهنخستین 

 برابر در را هدف یها گروه هک هستند هایی یهسرما ای عوامل یتوانمندساز منابع گفت توان یم نیااساس  بر. است

 .(193 :1933 اران،کهم و یالنترککنند ) یم لیتسه را یتوانمندساز و کنند یم حفظ یزندگ یناگهان یها شوک

 انیب انییروستا و هدف یها گروه یتوانمندساز در یرگذارتأث عامل عنوان به را یمتعدد عوامل گوناگون محققان

 انسجام مانند یعوامل به ییروستا شاورزانک یتوانمندساز در (1331بن حبیب و اشپیگل ) نمونه عنوان به. اند کرده

: 5999 بن حبیب و اشپیگل،دارند ) یدتأک. ..و یاراض سازی یکپارچه درآمد، باالبودن ار،ک یارزشمند احساس ،یاجتماع

دارند  اشاره یدیتول منابع و التیتسه و هانهاد به یدسترس به انییروستا یتوانمندساز ندیافر در یکساد. (119-119

. ..و یاجتماع روابط خانوار، بعد منابع، ةعادالن میتقس مانند یعوامل به خود ةمطالع در لمانیت. (913-912: 5991سادیک، )

 عیتسر در عوامل ینتر مهم از یکیرا  یاعتبار و یمال التیتسه افتیدر هاسنر و حسن. (91: 5919دارد ) اشاره

 یتوانمندساز یابزارها از یکی ،نیبنابرا ؛(2-9: 5919هانسر، ) (59-13: 5993حسن، ) دانند می انییروستا یتوانمندساز

 وجود به را قدرت هک داند یم ییزهایچ شامل را منابع دنزیگ. است التیتسه و منابع ةارائ ان،ییروستا و هدف یها گروه

 ،نیبنابرا ؛دهند یم لکش را گرانید نشک با این کار وبرند  کار می را به منابع، کنند یم تعامل نشگرانک یوقت. آورند یم

 ای یهسرماو  یه در روستاها اغلب بر منابع مالک داردبستگی  یضرور منابع به یدسترس در ییتوانا سبک به یتوانمندساز

 تیاهم با رابطه در ینظر بحث ؛ بنابراین،است ییاغلب مناطق روستا ضعف نقطهه ک شود یم یدتأک اول ةدر مرحل

 جهان در فقر اهشک یبرا ملل سازمان دهة با ها بحث نیا شدن زمان هم و یمنابع مال یژهو به ،منابع به فقرا یدسترس

 یشورهاک یبرخ در. دهند ارائه فقرا یتوانمندساز یبرا را یتیحما و ینیارآفرک افتیره دو ،نظران صاحب هک شد سبب

 شده دکیتأ یتیحما افتیره بر هستند توسعه درحال اغلب ی کهیشورهاک یبرخ در و ،ینیکارآفر افتیره بر شرفتهیپ غالباً

 .(3 :1939اصل،  یطالب و نجفاست )

. شود یم یرپذ امکان دارند ینیارآفرک توان یی کهفقرا یبرا اعتبار به یدسترس افت،یره نیا در :ینیارآفرکافتیره

 نیبد هک یافراد. است افتیره نیا اهداف از ییدرآمدزا زین و گرانید یبرا یشغل یها فرصت ای خود یبرا اشتغال جادیا

 ریفق لزوماً افراد نیا البته ؛شوند یم اضافه یخصوص بخش در یاقتصاد فعاالن به ،یابند یم یدسترس اعتبار به بیترت



 1931،بهار1،شمارة05هایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش168

 عیتوز هکدارد  نقش انییروستا یتوانمندساز توسعة در یصورت در اعتبارات به نیارآفرک افراد یدسترس ن،یبنابرا ؛ستندین

 .شود یتلق اقتصاد در خرد ینیکارآفر بخش از تیحما جامع برنامة از یجزئ اعتبارات

، دیگرانساراسون و ) ساراسون مانند یشمندانیاند واست  کرده مطرح ملل سازمان که افتیره نیادر  :یتیحماافتیره

 فراهم یحد در ها حداقل نیتأم و فقر اهشک هدف با اعتبار به افراد یدسترس انکام یدتأکاند،  ید کردهتأک آن را (1339

 از یکی همواره سرمایه کمبود رایز ؛(93 :1935 ،یوهاب و میهید)باشند  داشته را آن بازپرداخت توان ریفق انییروستا هک شود می

ی های یافتره ینتر مهم از یکی. است بودهان ییروستا یژهو به یافتهن توسعه یکشورها پیشرفت و توسعه یفرارو اصلی موانع

 از هک یمنابع مقدار یعنی ارانهی ،ستها یارانه عیتوز و پرداخت کنند، می یدتأکبر آن  و توجه مختلف به آنی ها دولت حمایتی که

 نیهمچن. دارند نگاه نییپا سطح در را شانیاالک و خدمات متیق تا شود یم کمک یبازرگان ای عیصنا به یعموم ةبودج محل

 پرداخت شورشانک یرقابت بازار تیتقو یبرا االک یدکنندگانتول به ها دولت معموالً هک یاقتصاد سود ،یگرید فیتعر در

 میتقس هدفمند های یارانه و باز های یارانه ةدست دو به پرداختنظر  از ها یارانه. (31 :1933زاده، یعل) نام دارد ارانهی کنند یم

 ةارانی مانند ؛کند یم بازار متوجه را ارانهی و شود یم اعمال سانیک طور به االک یک دارانیخر ةهم یبرا باز ةارانی ،دنشو یم

 یخانوارها عمدتاً ارانه،ی نوع نیا در. ردک خواهد افتیدر ارانهی شتریب ند،ک دیخر شتریب بازار در سکهر هک یطور هب. نیبنز

 مناسب ها یارانه عیتوز هک شود یمسبب  هدفمند، های یارانه مقابل در اما دارند، یشتریب های یارانه ادیز مصرفدلیل  به ثروتمند

 .(1جدول ) (2 :1933، یصالح اصفهان) باشد ریفق یها خانواده از تیحما تیمحور با عمدتاً وشود  انجام


آنهدفمندعیتوزوارانهیوجودیمبنابرستمیسةسیمقا.1جدول

هدفمندةارانییمبنابرستمیسارانهیوجودمبنایربستمیسردهایکرو
 ارآمدکنا و نامناسب یاجتماع عدالت تحقق

 ارانهی از جامعه نییپا یها دهک مک سهم و
 .است عادالنه هدف جامعه درست ییشناسا با

 اهشک و ارانهی هدفمندنبودن از یناش رانت و فساد حذف منابع اتالف شیافزا و رانت ،فساد وجود انکام منابع ةنیبه صیتخص
 منابع اتالف

 لیدل به یانرژ و االهاک ازاندازة یشب مصرف مصرف تیریمد
 ها یمتق بودن کم

 افراد انیم در مصرف یمنطق و درست فرهنگ جادیا
 جامعه

 بلندمدت در یاقتصاد رونق و ییوفاکش یاقتصاد رشد اهشک یاقتصاد رشد
 رویة یب مصرف لیدل به ستیز طیمح یآلودگ ستیز طیمح

 یانرژ
 ردنک مصرف درست و شدن نهیبه لیدل به یآلودگ اهشک

 مثبت و کپا یانرژ با ها یانرژ ینیگزیجا و یانرژ
 اهشک و قاچاق ،یمواز یبازارها جادیا گذاری یهسرما

 گذاری یهسرما
 گذاری یهسرما رشد و گسترش

 یصادرات توان شیافزا و ها یمتق نیب افکش رفتن نیازب یا منطقه و یداخل متیق نیب افکش ها یمتق یساز شفاف
 ها یمتق اصالح قیطر از یاقتصاد نظام ییکارا شیافزا یاقتصاد نظام نداشتن ییکارا و ها یمتق فیتحر یاقتصاد نظام ییکارا

 منابع ةنیبه صیتخص و
1983:33زاده،یمنبع:عل

 

 ةاهش فاصلک، یاستقرار و ثبات اجتماع منظور بهشور، دولت ک یو اجتماع یاقتصاد ةپنجم توسع ةبرنامقانون  32 ةطبق ماد

و  زدایی یتمحروماهش فقر و ک، یو اقتصاد یاجتماع یاهش نابرابرکشور، کدرآمد در  ةع عادالنیو توز یدرآمد یها دهک

و  ییجامع فقرزدا یها برنامه، یپرداخت ةارانیو  یاجتماع ینتأممد و هدفمند منابع آارکص یق تخصیاز طر بایدفقرا  یتوانمندساز

و  یمهم اقتصاد یاز ابزارها یکیارانه ی ،نیبنابرا ؛(193: 1933، ارانکو هم مقدم یمصباح) کندرا اجرا  یعدالت اجتماع

 یاقتصاد یها نظاماست. در تمام  یدیخاص تول یها بخشو  پذیر یبآست از اقشار یحما یدولت برا یتیحما های یاستس

اقشار ت از یحما یانتقال یها پرداخت رایدولت ب یجار های ینههزاز  یو بخش مهم استار یبس یاجتماع ینتأمموضوع رفاه و 

به  ها پرداخت(. چنانچه 1: 1931، یوزارت بازرگان یاقتصاد و امور یزیر برنامهمعاونت ) شود درنظر گرفته می پذیر یبآس
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 یهمگان یها پرداخت، اما شود یمت یتقو یت اجتماعیو رفاه و امن، ینتأم یخوب بههدف اصابت کند، هدف دولت  یها گروه

که از کاالهای مشمول  شود یم یشتر افرادیب یمند بهرهندارد، بلکه سبب  یریتأث پذیر یبآسو رفاه اقشار  درآمد یدر ارتقا تنها نه

است. تاکنون  یهیبد یامر پذیر یبآس یها گروهت از یارانه و حمایضرورت پرداخت رو،  کنند؛ از این میاستفاده بیشتر یارانه 

قانون  یه با اجراکن است یانتظار بر ا و شده یمب افراد مرفه یاست نص یکه همان ثروت مل ها یارانهن سهم از یشتریب

، نامناسب و از ها یارانهع یگذشته نظام توز یها دههافت. در یخود دست خواهند  یازمندان به حقوق واقعی، نها یارانههدفمندکردن 

 ینتر مهماز  یکین، یبنابرا داشتند؛ ین جامعه سهم اندکییپا یها دهکل ین دلیبه هم ؛ران بودیاقتصاد ا یمشکالت اساس

 یمجلس شورا یها پژوهشان افراد جامعه است )مرکز یض در میعدالت و رفع تبع ی، اجراها یارانهاهداف قانون هدفمندکردن 

 و «ها یمتق یآزادساز» ها آن از یکی هکدارد  یاساس محور دو ،ها یارانه یهدفمندساز قانون ،نیااساس (. بر 1933، یاسالم

 محور دارد و زکتمر یانرژ یها حامل بخش در دولت ةارانی بر شتریب اول بخش محور. است «ها یارانههدفمند  عیتوز» یگرید

 . ستها یمتق یآزادساز انیجر در پذیر یبآس افراد از تیحما دنبال به دوم بخش

 تیاولو در یانتقال یها کمک افتیدر یبرا جامعه از یبخش هک است استوار فرض نیا بر یهدفمندسازگفتنی است 

 از منظور ن،یبنابرا ؛شود تیرعا ها یتاولو ها کمک نیا عیتوز در دیبا است محدود منابع که آنجا از وقرار دارد  یشتریب

 از حاصل رفاه که ینحو به ؛هستند یتیو حما یانتقال یها کمک افتیدر طیشرا واجد هک است یسانک نییتع یهدفمندساز

 عدالت یبرقرار کار ینا از هدف. (1933 مجلس، یها پژوهش زکمر) یردگب قرار فقرا اریاخت در یانتقال یها پرداخت

 .است. ..و جامعه نییپا یها دهک یتوانمندساز ،یور بهره شیافزا مصرف، تیریمد منابع، ةنیبه صیتخص ،یاجتماع

 ؛ردیگ می صورت درآمدها متعادل عیتوز و یماد های ینابرابر اهشک راه از یاجتماع عدالت یبرقرار هک است روشن

 یاجتماع و یاقتصاد النک سطح در مناسب یارهاکسازو راه از درآمدها ةعادالن عیتوز و ها ینابرابر اهشکن، یبنابرا

 و محورهاتمام  هک یا وابسته انیجر براساس یاجتماع عدالت به یابیدست در مناسب های یاستس. شد خواهد هموارتر

 عیتوز منظور به هک نجاستیا تهکن. کرد خواهد تر یکنزد را اهداف تحقق دارند، تنگاتنگ و یکنزد ارتباط هم با موضوعات

 هک شد خواهدسبب  نیا و شوند ینم مند بهره سانیک جامعه افراد ای گوناگون ینواح و مناطق همواره درآمد، تر متعادل

 اهشک تحقق در یمهم نقش ها فرصت یبرابر رو، ؛ از اینشود یرپذ امکان تر یطوالن ةوقف با یاجتماع عدالت به یابیدست

دولت  هک جامعه هدف و خاص یها گروه یبرا رسالت نیا تحقق یابزارها جمله از. داشت خواهد یناعدالت و ینابرابر

 به ینقد یها پرداخت رایز ؛است شورک در ینقد پرداخت و ارانهی یهدفمندساز یها برنامه کرده، یدتأکها  بر آن همواره

 شیافزا استعدادها، ردنک فعال ،یدرون یروهاین ردنکآزاد دراست که  کننده یعتسر و کننده یلتسه یعامل ازمندین افراد

 وجودآوردن به و یاریکب اهشک ،یاقتصاد تیوضع بهبود ها برنامه نیاهدف  است، یرگذارتأث. ..و یاقتصاد کسیر سطح

 ،اجتماع درآمد کم اقشار یتوانمندساز و فقر و یاجتماع های ینابرابر اهشک ،ینیارآفرک و یشتغالاخود صورت به اشتغال

 در دیجد و کوچک های یتفعال دآمدنیپد هدف با ارانه،ی ینقد یها پرداخت رایز ؛است ییروستا مناطق در یژهو به

 افزایش ،خانوارها یاقتصاد معاش تیوضع بهبود ،یطبقات های ینابرابر و افکش اهشک ر،یفق افراد یتوانمندساز روستاها،

است شده  اجرا و یدتأک اقتصادی ثبات شرایط ایجاد به کمک و کمیاب منابع ةبهین تخصیص به کمک عمومی، رفاه

 . (19-11 :1931 ،جمهوری ریاست اقتصادی تحوالت کارگروه ةدبیرخان)

 هدف یجهان کبان ازنظر. آید یم شمار هب بالعوض خرد اعتبارات چارچوب در ینقد یها پرداختباید توجه داشت که 

 رفاهة ینزم ردنک فراهم و محیطی یستز یداریپا درآمد، شیافزا اشتغال، جادیا فقر، اهشک ،انییروستا به ینقد پرداخت از

 یتوانمندساز یراستا در ها یارانه ینقد یها پرداخت» 1سفیونی سازمان نظر از. (5999بانک جهانی، است ) انییروستا

                                                                                                                                                                              
1  . UNICEF 
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 ینقد پرداخت اهداف 1یشاورزکة توسع المللی ینب صندوق. (9: 5999یونیسف، ) «شود یم اعطا ها آن به فقرا و انییروستا

 :(11: 5999توسعه کشاورزی،  المللی ینبصندوق ) داند موارد زیر می شامل را خرد اعتبارات و

 ران؛یفق به یده قدرت و آموزش ،ها یآگاه افزایش ،یاجتماع کتحر .1

 ؛یمحل های سازی یتظرف و رانیفق نفس اعتمادبه شیافزا .5

 .ییدارا جادیا یبرا یارگروهک ةنیزم کردن  فراهم .9

شود  می ییروستا یفقرا تیوضع بهبود سبب قیطر چند از ها یارانه قالب در انییروستا به ینقد پرداخت ن،یبنابرا

 (:95 :1935 ،یوهاب و میهید)

 شتیمع از ودهد  می ارتقا خانوارها درآمد سطوح شیافزا قیطر از راکم  درآمد ی بایها گروه پذیری یبآس سطحالف( 

 .(3: 5993درولت، کند ) یم تیحما ییروستا یفقرا داریپا

 یمختلف های یاسمق در را خود ارک ای ایجاد کنند دیجد وکار کسب واحد توانند یم ینقد های یارانه افتیدر با فقراب( 

 (. 2: 5999میسرا، دهند ) توسعه

 های یارانهپرداخت  یاز اهداف اساس ییو روستا یشهر ةیدر مناطق حاش یژهو به ،هدف یها گروه یج( توانمندساز

 یرگذارتأث هدف یها گروه درمجموع و انییروستا یتوانمندساز بر جنبه سه از ینقد یها پرداخت است؛ بنابراین، ینقد

 پذیری یسکر توان ویابد  می شیافزا خانوارها یاقتصاد قدرت آن قیطر از هک است یاقتصادبعداولةجنب است؛

 احساس از نظر هدف یها گروه عمدتاًآن  در هک است یاجتماعبعددومةجنب. شود حاصل می زیادی

بعد یتدرنها. شوند می توانمند یرفاه خدمات به یدسترس و یتکمشار یارهاک دادن انجام نده،یآ به یدام ردن،ک خوشبختی

 و یستگیشا بودن،مؤثر احساس هدف یها گروه قیطر نیا از که است انییروستا یشناختروانیتوانمندسوم

 یشناخت روانو  ی، اجتماعیاقتصاد یابی قدرتدر زیادی  یرتأث ها یارانه ینقد یها پرداخت رو ؛ از اینکنند یم دایپ اعتماد

 بهداشت، ،ییغذا تیامن ،ییزا اشتغالان به ییروستا یتوانمندساز هک است دهیعق نیا بر گریماین، . بر اساس داردان ییروستا

به  یابی، دستینیارآفرک، یین فقرزدایهمچن (.91: 5991، میگرشود ) می منجر یعیطب منابع تیریمد و ستیز طیمح از حفاظت

، دیگرانو  یافتخاراست )ان ییروستا یتوانمندساز یندهایبرآگر یاز د یاقتصاد ةو توسع یعدالت اجتماع ی، برقراریرفاه اجتماع

در  یا ارزندهسهم  توانند یمان توانمند ییه روستاکهستند  القول متفقن امر یشمندان بر ایاز اند یا عده رو، (؛ از این39 :1933

 دار داشته باشند.یپا ییروستا ةتحقق اهداف توسع
 

پژوهشروش

 پانل ةویش به ییروستا مناطق در هدف یها گروهتوانمندسازی  بر ها ارانهی ینقد پرداخت ریتأث یبررس یکل هدف با ،این مطالعه

 طور به رو، ؛ از ایناست ینییتب -یلیتحل روش به و یکاربرد نوع از حاضر قیتحق. است گرفته صورت بعد( و قبل) نگر گذشته

 یخانوارها یرو بر ها ارانهی ینقد پرداخت اثرات شناخت ی پ در رایز ؛است یاربردک هدف جنبة از مطالعه یشناس روش خاص

 برنامه یاجرا ةنیزم در یدولت رندگانیگ میتصم و زانیر برنامه، آن حاصل جینتابا استفاده از  هک است ییروستا هدف یها گروه

 در ها ارانهی ینقد پرداخت یرگذاریتأث یها جنبه ییشناسا و اطالعات یآور جمع جنبة از. شوند رهنمون ها ارانهی یهدفمندساز

 یبرقرار دلیل به و یفیتوص نوع ازه، مطالع مورد جامعه یها یژگیو فیتوص ، از نظریتشافکا نوع از مطالعه خانوار، توانمندسازی

 و یا کتابخانه و اسنادی یها روش از اطالعات گردآوری منظور به پژوهش این در. است یلیتحل نوع از رهایمتغ نیب ارتباط

 .ه استشد استفاده نظری چارچوب در شده استخراج یها شاخص اساس رب هپرسشنام تکمیل و مشاهده میدانی یها روش

                                                                                                                                                                              
1. International Fund for Agricultural Development 
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 و باز و بسته های الؤس صورت به مربوط پرسشنامه ،لیوتحل هیتجز یها روش و تحقیق متغیرهای به توجه باگفتنی است 

 این در. گرفت قرار ها نمونه اختیار در وشد  تهیه یا رتبه و اسمی سنجش مقیاس در لیکرت طیف قالب در ییها فیط شامل

 یاصل بعد سه به اول سطح در هک شد استفاده مراتبی سلسله روش از مطالعه، یها هیگو و ها شاخص ساختار منظور به مطالعه

 پایانی سطح در ند وشد  میتقس متعدد یها شاخص به ابعاد از یکهر ،دوم سطح در. گردید تقسیم خانوار توانمندسازی

 مستقیم روش از استفاده با ها شاخص این کردن کمی ةشیو. است شده مطرح ها گویه است، یریگ اندازه قابل که مراتب سلسله

تحقیق و مطالعه نظری  ةبراساس مسئل پژوهش نیا در ن،یبنابرا ؛اند شده بومی سنجش ها گویه آن در که است بوده پرسشنامه

 لیخ انیم از ،هدف یها گروهخانوار توانمندسازی  یها شاخص عنوان به یزن غربال صورت به شاخصشانزده  تیدرنهاشده،  انجام

. است توانمندسازی وابسته ریمتغ و ها ارانهی ینقد پرداخت قیتحق ،مستقل ریمتغ نیبنابرا؛ است شده انتخاب ها شاخص میعظ

 ةمطالع. است  کرده دییتأ یدانشگاه متخصصان پانلرا نیز  پرسشنامه یصور ییروا و، ساخته محقق پرسشنامه ،یریگ اندازه ابزار

 و شده کسب یها داده با و گرفت صورت پرسشنامه 91 تعداد با ییروستا خانوار سطح در یآمار ةجامع مشابه ةمنطق در 1راهنما

 دست به 39/9 یال 23/9 قیتحق ةپرسشنام مختلف یها بخش 5ییایپا ،SPSS افزار نرم در آلفا کرون باخ ژهیو فرمول از استفاده

امداد و  ةخانوارهای روستایی تحت پوشش دو نهاد کمیتتمام  شامل و یشمار تمام صورت به قیتحق یآمار ةجامع. آمد

هزار  3خانوار با جمعیت  319هزار و  1خدابنده شهرستان امداد  ةتعداد مددجویان زیر پوشش کمیت. براساس آمار استبهزیستی 

 32هزار و  5و   مددجو جزو زنان سرپرست خانوار 19هزار و  1با  برابرخانوار  131هزار و  5از این تعداد است که نفر  199و 

خانوار برابر  199و هزار  1 ،خدابندهشهرستان از مجموع کل مددجویان  دارند ونفر سرپرست مرد  939هزار و  2خانوار برابر با 

 991هزار  1همچنین حدود  ،نفر روستایی هستند 911هزار و  1خانوار برابر با  119 هزار و 9نفر شهری و  119هزار و  5با 

در . اند ساکنخانوار در مناطق روستایی شهرستان  191هزار و  9که از این تعداد حدود  هستندخانوار نیز تحت پوشش بهزیستی 

خانوارهای تحت  لک نیب از هک شد استفاده %32 احتمال با کوکران فرمول از ،مطالعه مورد ةمنطق در یریگ نمونه یبران راستا یا

 عیتوزو  شدند انتخاب مطالعه موردنمونة  برای خانوار 992 بود، خانوار 1591 با برابر هکامداد و بهزیستی  ةپوشش دو نهاد کمیت

و  ی، همبستگT یها آزمون از زین ها داده لیتحل یبرا نیهمچن ،بود خانوارها سرپرست نیب از یتصادف صورت به ها نمونه

 . است شده استفادهون یرگرس

  .دهد یممورد مطالعه را نشان  ةمحدود ة، نقش1شکل 

 
شهرستانموردمطالعهوموقعیتجغرافیاییآنةنقش.1شکل

                                                                                                                                                                              
1. Pilot study 

2. Reliability 
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هایافتهبحثو

درصد  5/21ن تعداد یو از ا، سال 29 ها نمونه ین سنیانگیکه م دهد یمنمونه نشان  ةجامع یفیتوص های یژگیو یبررس

ت ی. از نظر وضعاستنفر  2.1مورد مطالعه برابر با  یها سرپرستمتوسط بعد خانوار  و ند ا بودهدرصد مردان  3/15زن و 

 ةجامع یشغل یبه باال هستند. بررس ییدرصد راهنما 1و  ییدرصد ابتدا 1/91، سواد یبدرصد  9/23الت یسواد و تحص

 ز دامدارند.یدرصد ن 51 زارع ودرصد باغدار و  1/93، دار خانهدرصد  9/53ار، یکدرصد ب 19ه ک دهد یمنمونه نشان 

نشان  Tهدف، براساس آزمون  یها گروه یبر توانمندساز یافتیدر های یارانهن اثرات ییتب منظور بهها  گویهل یتحل

شتر از حد یب (1تا  2رت یکف لیبراساس ط) یهگو 3ن مطالعه، تنها یدر ا شده یبررس های یهگوه از مجموع ک دهد یم

ل ید وسایلوازم، قدرت بازپرداخت اقساط، خر ید قسطی، خریپول یها قرضاهش ک های یهشده )گو یابیمتوسط ارز

 یا دوره های یشآزما انجام، ها یخوددرمانزان یاهش مک، (و... ییشو لباسن یون، ماشیزیتلو) یزندگ ةیو اول یضرور

، ییغذا یها وعده( در یگوشت و ماه) ینپروتئ یش مصرف هفتگیفرزندان، افزا یآموزش های یازمندینه یاپ(، تهکچ)

ها تفاوت  هیر گویو در سا استمعنادار  92/9و در سطح آلفا  (ییغذا ةدر برنام ها یسبزوه و یم یش مصرف هفتگیافزا

ار یبس های ینهزمدر  ها یارانهافت یگفت در توان یم ،نیبنابرا ؛است یل منفکآزمون به ش یت عددیاز مطلوب ها مؤلفه

 (.5جدول ) متوسط به باال داشته است از حد زیادی یرگذاریتأثهدف  یها گروه یتوانمندساز یبر رو یمحدود


یهدفروستاییدرسطحگویهبراساستفاوتازحدمطلوبهاگروههایدریافتیبرتوانمندسازییریارانهتأث.1جدول

1531موردآزمون=یتعددیمطلوب

 هاگویههاشاخص
ةآمار

 tآزمون

ةدرج
 یآزاد

سطح
 یمعنادار

تفاوتاز
 حدمطلوب

30نانیاطمةفاصل
 درصد

 باالتر تریینپا

ش درآمد و یافزا
 ثروت

 155/9 -935/9 959/9 199/9 991 939/9 ماهانه انداز پسداشتن 

 -113/1 -212/1 -911/1 999/9 991 -111/19 داتیمحصوالت و تول فروش یشپاهش ک

 139/9 115/9 991/9 999/9 991 522/9 یپول یها قرضاهش ک

ش یافزا
 پذیری یسکر

 یاقتصاد

 -392/9 -999/1 -993/1 999/9 991 -999/3 افت وامیدر

 191/9 239/9 911/9 999/9 991 321/12 لوازم ید قسطیخر

 999/9 191/9 291/9 999/9 991 231/19 قدرت بازپرداخت اقساط

جاد اشتغال و یا
 تیفعال ةتوسع

 595/9 -991/9 939/9 111/9 991 993/1 دیجد یدیجاد واحد تولیا

 929/9 -115/9 113/9 993/9 991 955/1 دیجد یوکارها کسب یانداز راه

 599/9 -913/9 913/9 513/9 991 593/1 کشت یرزش سطح یافزا

 153/9 -591/9 -919/9 919/9 991 -119/9 یشاورزک آالت ینماشد یه و خریته

 931/9 -929/9 193/9 199/9 991 251/1 شتک ین برایزم یساز آمادهبهبود 

 153/9 -193/9 -959/9 511/9 991 592/9 یشاورزکن یح زمیدر تسط گذاری یهسرما

 -911/9 -295/9 -191/9 999/9 991 -199/3 نینو یاریستم آبیس یانداز راه

 -392/9 -995/1 -113/1 999/9 991 -931/15 ش تعداد دامیافزا

ش توان و یافزا
 دیقدرت خر

فرزندان  یازهایبه ن ییش توان پاسخگویافزا
 و خانوار

531/2- 991 999/9 153/1- 229/1- 192/9- 

 یها نهاده موقع بهد یتوان خرش یافزا
 (ود و...ک ،سم) یکشاورز

153/59- 991 999/9 395/1- 393/1- 992/1- 

 یزندگ ةیو اول یل ضرورید وسایخر
 (و... ییشو لباسن یون، ماشیزیتلو)

999/19 991 999/9 311/9 199/9 151/1 

 -119/1 -911/1 -521/1 999/9 991 -331/51 یاهش احساس تورم و گرانک



 119...روستاییهدفهایگروهتوانمندسازیبرهایارانهنقدیپرداختاثراتتحلیل

یهدفروستاییدرسطحگویهبراساستفاوتازحدمطلوبهاگروههایدریافتیبرتوانمندسازییریارانهتأث.1جدول

1531موردآزمون=یتعددیمطلوب
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30نانیاطمةفاصل
 درصد

 باالتر تریینپا

 یبهبود دسترس
 یو درمان یبهداشت

 353/9 111/9 199/9 999/9 991 119/9 ها یدرمانزان خودیاهش مک
 111/9 -519/9 -929/9 999/9 991 -291/9 ها دندان ینیبازب

 933/1 921/9 311/9 999/9 991 329/1 اپ(کچ) یا دوره های یشآزما انجام

 یبهبود دسترس
 یآموزش

 -993/1 -123/1 -513/1 999/9 991 -391/11 ل فرزندانیتحص ةبه ادام یدواریام
 19/9 93/9 29/9 999/9 991 99/9 فرزندان یآموزش های یازمندینتهیة 

 -931/9 -532/9 -133/9 999/9 991 -322/9 العاده فوق یها کالسفرزندان در  نام ثبت

م یرژ یبخش تنوع
 ییغذا

گوشت و ) ینپروتئ یش مصرف هفتگیافزا
 ییغذا یها وعده( در یماه

13/1 991 999/9 95/9 19/9 31/9 

در  ها یسبزوه و یم یش مصرف هفتگیافزا
 ییغذا ةبرنام

39/5 991 91/9 99/9 93/9 21/9 

و  یامکشاد
 یاحساس خوشبخت

 -991/9 -193/9 -559/9 999/9 991 -929/5 ییروستا های یطمحدر  یاز زندگ یتمندیرضا
 -135/9 -911/9 -292/9 999/9 991 -233/19 یخانوادگ های یمهمانشترشدن یب

 ةاهش فاصلک) یاجتماع یاحساس برابر
 (یطبقات

91/3- 991 999/9 19/9- 23/9- 91/9- 

 -13/9 -13/9 -99/9 999/9 991 -35/3 انکودکار کاهش سطح ک
 -22/9 -31/9 -19/9 999/9 991 -11/3 زنان ه برایار خارج از خانکاهش سطح ک

 ندهید به آیام
 -93/9 -91/1 -33/9 999/9 991 -19/3 یمالاز نظر  یو روان یآرامش روح داشتن

 -12/9 -19/1 -35/9 999/9 991 -21/1 ندهیبه آ یاهش نگرانک

 مه شدنیافزایش ب

 -92/9 -13/9 -11/9 999/9 991 -21/5 ردن خانوادهک مهیب
 -55/9 -13/9 -21/9 999/9 991 -33/9 یشاورزکدات یمحصوالت و تول ةمیب

سرقت، متفرقه ) های یمهبدادن  انجام
 (و... یسوز آتش

91/9- 991 999/9 25/9- 93/9- 92/9- 

تقویت فرهنگ 
ییجو صرفه

 -51/9 -19/9 -13/9 999/9 991 -12/1 در مصرف برق ییجو صرفه
 92/9 -91/9 -91/9 31/9 991 -91/9 آباز بهینه  ةاستفاد

 95/9 -93/9 -13/9 91/9 991 -31/1 ن(ینفت و بنزسوخت ) در مصرف ییجو صرفه
 مؤثرافزایش حس 

 بودن
 -99/9 -92/9 -29/9 999/9 991 -11/1 احساس خوداثربخشی

 معناداراحساس 
 بودن

 -91/9 -29/9 -11/9 999/9 991 -19/3 پذیری یتمسئول

 -13/9 -92/9 -29/9 999/9 991 -99/19 ارکارزشمند دانستن 

 یستگیاحساس شا

 -91/9 -15/9 -92/9 999/9 991 -15/1 تیخالق

 -951/9 -915/9 -159/9 999/9 991 -251/15 ییاکخودات

 -125/9 -911/9 -112/9 999/9 991 -51/3 ر بودنیخطرپذ

 ینییخود تع

 -111/9 -139/9 -911/9 999/9 991 -951/9 بودنگر یتهدا

 -151/9 -911/9 -251/9 999/9 991 -591/9 خود یزندگ ةندیدر آ یرگذاریتأث

 -511/9 -115/9 -199/9 999/9 991 -515/2 احساس خودسازمانی

تقویت 
 نفس اعتمادبه

 -911/9 -151/9 -511/9 999/9 991 -931/5 یرش اجتماعیپذ

 -511/9 -911/9 -231/9 999/9 991 -11/9 یت اجتماعکمشار

 -119/9 -159/9 -911/9 999/9 991 -931/15 یزندگداشتن نگرش مثبت به 

 -111/9 -512/9 -119/9 999/9 991 -119/9 ناحساس ارزشمندبود

 -959/9 -211/9 -111/9 999/9 991 -151/5 عزت نفس

 1931پژوهش،یهاافتهی:منبع

 ادامة
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شانزده  درمجموع دهد یمنشان  Tبراساس آزمون نتایج  در سطح شاخص نیز انجام شده است کهاین تحلیل  ه،درادام

 شده بررسی یها نمونهاز نظر  ها یارانه یعنی ند؛معنادار 92/9در سطح آلفا  ها شاخصتمامی  شده و یشاخص بررس

 .(9باشند )جدول  مؤثرترمختلف زندگی برای روستاییان  های یتوانمندایجاد در  تاکنون اند توانسته

 
براساستفاوتازحدمطلوبهاشاخصهدفروستاییدرسطحیهاگروهدریافتیبرتوانمندسازیهاییارانهیرتأث.9جدول

1531موردآزمون=یتعددیمطلوب

هاشاخص
ةآمار

 tآزمون

ةدرج
 یآزاد

سطح
 یمعنادار

تفاوتاز
 حدمطلوب

30نانیاطمةفاصل
 درصد

 باالتر تریینپا

 915/9 -939/9 219/9 999/9 991 339/9 ش درآمد و ثروتیافزا

 192/1 -231/1 321/9 999/9 991 151/1 یاقتصاد پذیری یسکرش یافزا

 399/9 -125/9 -119/9 999/9 991 929/5 تیفعال ةجاد اشتغال و توسعیا

 -593/1 -929/1 119/5 999/9 991 159/5 دیش توان و قدرت خریافزا

 195/9 -319/9 -121/9 999/9 991 915/9 یو درمان یبهداشت یبهبود دسترس

 219/9 -519/1 113/9 999/9 991 115/2 یآموزش یبهبود دسترس

 125/9 -131/5 931/9 999/9 991 311/9 ییم غذایرژ یبخش تنوع

 -195/9 -291/9 399/9 999/9 991 393/5 یو احساس خوشبخت یامکشاد

 139/9 -193/9 295/9 999/9 991 293/9 ندهید به آیام

 295/9 -331/9 -915/9 999/9 991 192/2 شدن مهیافزایش ب

 951/9 -193/9 319/9 999/9 991 131/5 ییجو صرفهتقویت فرهنگ 

 512/9 -923/9 253/9 999/9 991 935/9 بودنمؤثرافزایش حس 

 -522/9 -153/9 532/9 999/9 991 391/9 بودنمعناداراحساس 

 951/9 -192/1 -112/5 999/9 991 -291/1 یستگیاحساس شا

 511/9 -512/5 -251/9 999/9 991 391/9 ینییخودتع

 599/9 -521/1 999/9 999/9 991 -352/1 نفس اعتمادبهتقویت 

 1931پژوهش،نگارندگان:منبع

 

 ییهدف روستا یها گروه یر توانمندسازیمتغ یها شاخصبا  ینقد های یارانهافت یدر ةزان رابطیم یبررس ،درادامه

 شده یبررس یها نمونهاز نظر  دهد یمنشان  آمده دست بهج ی. نتاشده است یرسون بررسیپ یب همبستگیبراساس ضر

 یتوانمندساز های ینهزمتمام در  91/9و  92/9متر از که ک آمده دست به یب آلفایبراساس ضرا یافتیدر های یارانه

دهد  می نشانن یو ا استمتفاوت  یرگذاریتأثه شدت کاست  نیمهم ا ةتکاما ن ،است یرگذارتأث ییهدف روستا یها گروه

؛ نبوده است یرگذارتأثسان یک صورت بهمختلف  های ینهزمان در ابعاد و ییروستا یت و توانمندیدر تقو ها یارانهافت یه درک

 یزندگ یو آن ینیع یها جنبهر در ییتغ عمدتاً، ها یارانهه پرداخت کرد کان یب توان یم آمده دست بهج یبا توجه به نتا بنابراین،

 یها شاخصب با یترت به ها یارانهپرداخت  ین همبستگیشتریب دهد یمنشان  ها یبررسان را هدف قرار داده است. ییروستا

 یو درمان یبهداشت ید، بهبود دسترسیش توان و قدرت خری، افزاییم غذایرژ یبخش تنوع، یاقتصاد پذیری یسکرش یافزا

 .(1است )جدول  یآموزش یبهبود دسترس و
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همبستگیپیرسون()یتوانمندسازدریافتیخانوارومتغیرهایهاییارانهبینةرابط.1جدول

سطحمعناداریضریبهمبستگیشاخص

 99/9 511/9 ش درآمد و ثروتیافزا

 951/9 113/9 یاقتصاد پذیری یسکرش یافزا

 995/9 539/9 تیفعالتوسعة جاد اشتغال و یا

 951/9 921/9 دیش توان و قدرت خریافزا

 991/9 953/9 یو درمان یبهداشت یبهبود دسترس

 991/9 951/9 یآموزش یبهبود دسترس

 995/9 121/9 ییم غذایرژ یبخش تنوع

 999/9 539/9 یو احساس خوشبخت یامکشاد

 993/9 111/9 ندهید به آیام

 995/9 191/9 شدن بیمهافزایش 

 991/9 151/9ییجو صرفهتقویت فرهنگ 

 991/9 151/9 بودنمؤثرافزایش حس 

 951/9 529/9 بودنمعناداراحساس 

 991/9 111/9 یستگیاحساس شا

 919/9 553/9 ینییخودتع

 919/9 511/9 نفس اعتمادبهتقویت 

 1931پژوهش،منبع:نگارندگان

 
رهیونچندمتغیرگرسییدرمدلنهایرگذارتأثیرهایمتغ.0جدول

سطحمعناداری Tةآماربتا(استاندارد)ضریبانحرافمعیار Bمقدارشاخص

 999/9 995/5 113/9 952/9 913/9 ش درآمد و ثروتیافزا
 991/9 193/5 131/9 953/9 939/9 یاقتصاد پذیری یسکرش یافزا

 999/9 332/5 111/9 999/9 931/9 تیفعال ةجاد اشتغال و توسعیا
 991/9 313/5 193/9 959/9 911/9 دیخرش توان و قدرت یافزا

 999/9 119/5 111/9 911/9 911/9 یو درمان یبهداشت یبهبود دسترس
 911/9 131/5 125/9 911/9 151/9 یآموزش یبهبود دسترس

 999/9 251/5 131/9 911/9 951/9 ییم غذایرژ یبخش تنوع
 951/9 911/5 151/9 991/9 913/9 یو احساس خوشبخت یامکشاد

 995/9 151/5 159/9 911/9 921/9 ندهید به آیام
 912/9 911/5 119/9 959/9 991/9 شدن بیمهافزایش 

 999/9 195/5 151/9 951/9 921/9ییجو صرفهتقویت فرهنگ 
 995/9 191/5 199/9 919/9 913/9 بودن مؤثرافزایش حس 

 919/9 115/5 193/9 999/9 953/9 بودنمعناداراحساس 
 911/9 911/5 113/9 919/9 951/9 یستگیاحساس شا

 991/9 591/5 111/9 953/9 911/9 ینییخودتع
 959/9 915/5 119/9 991/9 919/9 نفس اعتمادبهتقویت 

R:1931،811/5پژوهش،نگارندگانمنبع:
2

 

 

متغیر وابسته  عنوان بهی توانمندسازی ها شاخصیر مستقل و متغ عنوان بهمیزان دریافت یارانة نقدی   درادامة مطالعه،

شده برای  کند واریانس تبیین که بیان می است 315/9برابر با  آمده دست به R2ی مقدار ضریب طورکل بهدرنظر گرفته شد؛ 
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ی مطالعه تبیین شده است. همچنین نتایج ها شاخصکه از طریق  استدرصد  31مدل رگرسیون مطالعه برابر با 

 یاقتصادپذیری  یسکریر مثبتی بر افزایش تأثدهد دریافت یارانة نقدی  یمشان از آزمون رگرسیون ن آمده دست به

 (.2است )جدول ( داشته 193/9( و افزایش توان و قدرت خرید )131/9) ییغذای رژیم بخش تنوع(، 131/9)



هایشنهادپوگیرییجهنت

 یو ارتقا یتوانمندساز یدر راستا یرگذارتأثمهم و  های یوهشاز  یکی ها یارانهدر چارچوب پرداخت  یروش پرداخت نقد

ق ین طریتا بتوان از ا است ییدر مناطق روستا یژهو به ،ین اجتماعات انسانییپا یها دهکر و یافراد فق یزندگ یفکیسطح 

به  نیستمطلوب ها  آن یزندگ یفکیه سطح کرا  ییو اغلب افراد روستارا کاهش داد  ین طبقات اجتماعیب یاف زندگکش

، یاقتصاد های یتوانمند یارتقا یدر راستا ینقد ةارانیپرداخت  ؛ بنابراین،نزدیک کرد یمطلوب زندگ یاستانداردها

لگر یتسه یعامل ینقد های یارانهگر، یبه عبارت د ؛گیرد یمهدف صورت  یها گروهر و یافراد فق یشناخت روانو  یاجتماع

افت یدر یرگذاریتأثزان یمی هدف ها گروه ه استن مطالعه تالش شدیدر ا؛ به همین منظور است یتوانمندساز یبرا

از  ها گروه ،کارن یا ی. براکنند یبررس ها آن یمختلف توانمند یها جنبه یبر رو ییروستا ةدر جامعرا  ینقد های یارانه

 دهد یمنشان  آمده دست به های یافته. شدندانتخاب  یین در مناطق روستاکسا یستیامداد و بهز ةتیمکعضو  یآمار ةجامع

بر  پذیرفتهملموس و  یصورت بهگذشته توانسته است  چند سالدولت در از سوی ع آن یو توز ینقد های یارانهافت یدر

 ةهمبر  یافتیدر های یارانه یرگذاریتأث آمده دست بهج یبراساس نتاباشد.  یرگذارتأث ییهدف روستا یها گروه یتوانمندساز

 یژهو به ،روستایی های یطمحکه در است این نکته  آنیکی از دالیل مهم  که شود یممورد بررسی مشاهده  یها شاخص

 های یطمحدر مقایسه با  ها یارانهدریافتی رضایت عمومی از  های یارانهمقدار  اهمیتدلیل  به ،امداد ةافراد عضو در کمیت

 یها قرضاهش کن اثرات بر یشتریز بیها ن گویهن یر ب. دشود یمدارد، بیشتر مشاهده زیادی  یرگذاریتأثشهری که تورم 

 ییشو لباسن یون، ماشیزیتلو) یزندگ ةیو اول یل ضرورید وسایلوازم، قدرت بازپرداخت اقساط، خر ید قسطی، خریپول

ش یفرزندان، افزا یآموزش های یازمندین ةیاپ(، تهکچ) یا دوره های یشآزما انجام، ها یخوددرمانزان یاهش مک، (و...

 ییغذا ةدر برنام ها یسبزوه و یم یش مصرف هفتگیافزا و ییغذا یها وعده( در یگوشت و ماه) ینپروتئ یمصرف هفتگ

ن یب یهمبستگ ةوجود رابط یایگو ،ر وابسته و مستقلین متغیب یهمبستگ یبررس درمجموعاما  ،شود یممشاهده 

گر یبه عبارت د دارد؛ یمتفاوت یها ضعفشدت و  ها آنن یزان رابطه بیم . در این بین، باید توجه داشت کههاست آن

م یرژ یبخش تنوع، یاقتصاد پذیری یسکرش یمانند افزا ییها شاخصر ییبا تغبیشتری معنادار و  ةرابط ها یارانهافت یدر

ج ین نتایهمچندارد.  یآموزش یبهبود دسترس و یو درمان یبهداشت ید، بهبود دسترسیش توان و قدرت خری، افزاییغذا

 یاقتصاد پذیری یسکرش یافزا یها شاخصرا بر  یرتأثن یشتریب ینقد ةارانیافت یه درکدهد  میون نشان یآزمون رگرس

 .رد( دا193/9د )یش توان و قدرت خری( و افزا131/9) ییغذام یرژ یبخش تنوع(، 131/9)

از این  آمده دست بهکه نتایج کرد  یبند دسته بلندمدتو  مدت کوتاهبه دو شکل  توان یمنتایج هدفمندی یارانه را 

ج براساس نتای که یطور به ؛تحقیق است ةشده در پیشین بیاننتایج مطالعات پیشین و  یدمؤ مدت کوتاهمطالعه، در قالب 

( سبب اثرات اقتصادی، بهداشتی، 1939) دیگرانقاسمی و  و (5911)دیگران یدنگ و (، س1931) دیگرانتحقیق بیگی و 

در ید ناخالص داخلی و اشتغال ولنظیر افزایش نرخ ت یاثرات مثبتنیز شود. حتی در بلندمدت  میرفاهی و زیستی اولیه 

 کنندة یتتقوآن در اقتصاد خرد خانوارهای روستایی با گذشت زمان منفی و پیامدهای  متأسفانه، اما اقتصاد کالن دارد

 ها یارانهبا افزایش سطح تورم در کشور و در شرایطی که مقدار  دهد یمزیرا شواهد عینی نشان  ؛خواهد بود گسترش فقر

باید توجه داشت اما  ،استدر حال کاهش  روز بهروز ها یارانه یرگذاریتأثسال آغازین ثابت باقی مانده، قدرت  در مقایسه با

ر است. دشده انوارهای حذف خبودن درآمد اقتصادی چنین  پاییندلیل  به آن یرگذاریتأثدر بین مردم فقیر همچنان  که
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هدف  یها گروه یبر زندگ یمترکاثرات  ینقد ةارانیه پرداخت کشد مشخص براساس نتایج رگرسیون  شده انجام ةمطالع

از سوی  تورم ش سطحیو افزا سو یکاز  یانرژ یزان بهایش میرا با افزایز؛ داشته است ها آن یو توانمندساز ییروستا

ه کنیبا ا رسد یمنظر  بهرا یز؛ است کاهش یافتهمختلف  های ینهزمدر هدف  یها گروه یژهو به ییقدرت مردم روستا ،دیگر

، شدمنجر  ییهدف در نقاط روستا یها گروهو  درآمد کماقشار  یرات محسوس در زندگییارانه در سال اول، به تغیپرداخت 

 یها حاملمت یق یو تناوب یجیش تدرین افزایهمچن ،یزندگ های ینههزش سطح تورم و یبا توجه به افزا مرورزمان به

 یها گروه یتوانمندساز ةنیدر زم یپرداخت های یارانهاهش اثر ک، سبب یپرداخت یها یارانهر در سطح ییبدون تغ یانرژ

و  ییزا اشتغالبرای مناسب  یآموزش های ینهزمبه همراه نبود  شده ارائهبودن مبلغ  مک ،گرید یاز سو شد. ییهدف روستا

؛ ه در سطح خانوارها شده استیاول یاالهاکد مواد و یخر یسو بهخانوارها  ینقد های یارانهت ی، سبب هداگذاری یهسرما

نانه یارآفرک یها آموزش ة، ارائها آن ةه از جملکرد کارائه  هایی یشنهادپ توان یم آمده دست بهج یبا توجه به نتا بنابراین،

 یدر روستاها برا یتکمشار یها صندوقل کیق تشی، تشوییزا اشتغال های یتفعالدر  ینقد های یارانه یریکارگ بهبرای 

امداد و  ةتیمکهدف عضو  یها گروهبه  ینقد ةارانیپرداخت   ،یعمران یها پروژهدر  ینقد های یارانه گذاری یهسرما

ش یرا افزایز ؛درنظر گرفته شود یشتر از مقدار فعلید بیبااست که همگی عدالت  یو برقرار یرگذاریتأثبرای  یستیبهز

 شده است.منجر  ییروستا ین خانوارهایب یفعل ینقد ةارانی یاهش ارزش پولکر به یاخ چند سالتورم 
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