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  چکیده
پـاییز  در اجتمـاعی، عدالت تحقق درراستاي کنند.می زندگی کشور روستایی نواحی در محرومان و فقرا از ايعمده بخش حاضر،درحال هدف:
 هـدف بـا حاضـر پـژوهش. شـد کشور اجرا در خانوارها بین نفت از حاصل برابر درآمدهاي توزیع هدف با هایارانه ديهدفمن طرح 1389 سال

  .است شده انجام کلی عامل چند در روستایی، خانوارهاي بر هایارانه هدفمندي مرحلۀ اول طرح اجراي اثرات بررسی
ـات. است تحلیلی - توصیفی حقیقت روش موردنظر، اهداف و تحقیق موضوع به توجه با  روش: ـاز اطالع ـا موردنی ـايروش از اسـتفاده ب  و میـدانی ه
ـامل پرسشـنامه و  هستند روستایی خانوارهاي تحلیل واحد. اندشده گردآوري اسنادي  بـر را نقـدي پرداخـت یارانـۀ اثـرات کـه اسـت مقـوالتی ش

  .است شده انجام عاملی تحلیل روش با و SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده وتحلیلتجزیه. کندمی بررسی متغیر 29 در روستایی خانوارهاي
ـانس از %67/72 کـه انـدشده شناسایی عامل 9 اولیه، متغیر 29 ترکیب از عاملی تحلیل در دهدمی نشان تحقیق نتایج : هایافته  طـرح اثـرات واری

ـاعامـل کل از %50 حدود که است »اقتصادي اثرات« عامل ترینمهم و  اولین شده،شناسایی عامل 9 ازبین .کنندمی تفسیر ر ا هایارانه هدفمندي  ه
 .  نمایدمی تبیین را

ـان کـه یارانـه پرداخـت از دولت اهداف برسد،) پذیرآسیب اقشار و فقرا( هدف هايگروه به یارانه کهدرصورتیراهکارهاي عملی:  ـأمین هم ـاه، ت  رف
- پیشنهاد مـی پایین درآمدي هايدهک سهم افزایش سمتدولت به تدریجی گیريشود؛ بنابراین، جهتمی تتقوی است، اجتماعی عدالت و امنیت
  گردد.

ـار   ایران اقتصاد موضوعات برانگیزترینچالش از یکی آن اجراي چگونگی و هایارانه هدفمندي قانون حاضر،: درحالاصالت و ارزش است که طبعاً آث
 اي است که پیش از این کمتر به آن پرداخته شده است. متنوع جغرافیایی دارد. موضوع مقالۀ حاضر مقوله و پیامدهاي زیادي در فضاهاي

  .، روستااجتماعی اقتصادي اثرات بینالود، شهرستان یارانه، هدفمندي،ها: کلیدواژه
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  . مقدمه1
  . طرح مسئله1. 1

 جدیـدترین است. فقر امروز جهان اساسی هايچالش از یکی    
         جهـان فقـراي تعـداد کـه اسـت آن از حـاکی جهـانی بانک گزارش

 کارشناسـی بـا جهـانی بانـک کارشناسـی گـروه اند.شده شماريکم
 پایـه با است و دانسته ناکافی را دالر یک از کمتر درآمد معیار مجدد،

 فقـراي تعـداد ،2005 سـال در دالر 25/1 درآمـد حـداقل قراردادن
از  حـاکیآمارهـا اسـت.  کرده برآورد نفر میلیارد 4/1 دحدو را جهان
 ما کشور در. است روستایی نواحی در جهان سراسر فقراي زیاد شمار
 زنـدگی روسـتایی نـواحی در محرومـان و فقرا از ايعمده بخش نیز
 ایـران آمـار مرکـز رسـمی آمـار آخـرین طبق کهطوريبه کنند؛می

 خـط زیر روستایی از جامعۀ) نفر میلیون 5/5معادل ( 11% ،)1384(
، 1392 الدین افتخاري، پورطاهري، و میرجاللی،رکن(دارند  قرار فقر

 %26 از ایـن رقـم بـیش غیررسمی وجود، براساس آماربااین). 1ص. 
 کـه در اسـت بنـابراین، ضـروري است؛ )263، ص. 1382رضوانی، (

 قرار يبیشتر موردتوجه روستاها محرومیت، رفع هايطرح و هابرنامه
اغلـب کشـورها  اجتمـاعی و اقتصـادي توسـعۀ اهداف از یکی. گیرند

 اسـت. افـراد همـۀ دربین اجتماعی عدالت ازجمله کشور ایران تحقق
ــن ــه ضــرورت راســتادرای ــه اســت ک  طــرح اجــراي حــدود دو ده

 در کـهطوريبه گردیده است؛ در کشور مطرح هایارانه هدفمندسازي
 و سـوم هايبرنامه در و شد ذکر آن رداز موا برخی توسعه دوم برنامۀ
 گذاشته دولت برعهدة آن تکلیف قطعی و روشن صورتبه نیز چهارم
 درآمـدهاي برابـر توزیع هدف با 1389 سال در درنهایت، و بود شده

 کـردنروستایی یا جغرافیـایی و خانوارها (شهري بین نفت از حاصل
  .درآمد اجرابه) هایارانه پرداخت

 غیرمسـتقیم گرفـت،می تعلق مردم به که هاییانهیار در گذشته
            اعمـال آن واقعـی قیمـت از کمتـر کـاال قیمـت کهصورتاینبه بود؛
 معتقـد ریـزانبرنامـه اما گرفت؛می قرار عموم مورداستفادة و شدمی

 زیـرا، اسـت؛ غیرکارآمـد و ناعادالنه ايیارانه نظام نوع این که هستند
در  عمـدتاً و هسـتند کمتـري درآمد داراي که جمعیتی اعظم بخش
 و کننـدمـی دریافـت را هایارانه از اندکی سهم ساکن هستند، روستا
سـاکن  شـهر در عمـدتاً و هسـتند بیشـتري درآمد داراي که افرادي
 ایـن طـرح دنبالبه. کنندمی دریافت را هایارانه اعظم بخش هستند،
 هـدف که کندمی دنبال ار عمده هدف دو هایارانه هدفمندي مسئله،

 کـه اسـت کسـانی و فقیـر درآمد،کم افراد به کمک براي ابزاري اول
 تضـمین را هـاآن معیشت مختلف، دالیل به وکارکسب از درآمدشان

 رسـاندنفعلبه دوم هدف و است قبولقابل حد از ترپایین و کندنمی
 ت.اسـ اقتصـادي و جغرافیـایی مختلـف هايبخش در بالقوه امکانات

 پـذیرآسـیب اقشار مالی توان افزایش موجب باید سیاست قاعدتاً این
 فقرزدایـی هـدف تاحدزیادي و شود خود روزانۀ مایحتاج تأمین براي
  ).495  ص.، 1386مظاهري، (بخشد  تحقق را دولت

 هـايسـکونتگاه بـین یارانـه نـاموزون توزیـع از حاکی هابررسی
 حدود متوسط طوربه انقالب از قبل در. است بوده روستایی و شهري

 جوامـع بـه %30 تنهـا و شـهري نقاط به پرداختی هايیارانه از 70%
 دریـافتی یارانـۀ سـهم انقـالب از یافت. پـسمی تخصیص روستایی
یافتـه  کـاهش دولـت هايیارانـه کل از %63 حدود به شهري جوامع
 هنـوز امـا اسـت؛ یافته افزایش %37 به روستایی جوامع سهم و است
  .است چشمگیر اختالف این

 تفکیک به پرداختی یارانۀ سرانۀ و کل میانگین - 1جدول 
  )ریال میلیارد(روستایی  و شهري مناطق

  68 ، ص.1381 ضیائی،: مأخذ

 مقطع زمانی
میانگین 

57 -53 
میانگین 

67 - 58 

 کشور
 4/97 7/74 کل مبلغ

 4/2141 2025 سرانه

 شهري

 3/61 7/53 کل مبلغ

 9/62 2/70 درصد

 6/2576 6/3421 سرانه

 روستایی

 2/36 99/20 کل مبلغ

 1/37 8/29 درصد

 4/1497 2/1171 سرانه
  

 فاصـلۀ در شـود،می مشاهده )1( شمارة جدول در کهگونههمان
 سـه حـدود شهري جوامع سرانۀ یارانۀ متوسط 1353- 1357 زمانی
 ،1358- 1367 زمــانی دورة در اســت. بــوده روســتایی جوامــع برابــر

از  بعد .اندکرده دریافت یارانه روستانشینان برابر دو حدود شهرنشینان
 و شـهر میـان موجود شکاف تعدیل و اصالح شاهد تاحدودي انقالب
 بـاال اخـتالف این میزان هنوز هستیم؛ اما دریافتی یارانۀ ازنظر روستا
 نـاموزون جغرافیـایی توزیـع برعالوه). 68، ص. 1381 ضیائی،(است 
 بوده نابرابر نیز مختلف هايدهک بین هایارانه توزیع گذشته، در یارانه
یارانه،  پرداخت نظام هدفمندي طرح اجراي از قبل کهطوريبه است؛

 مبنـاي کـهدرحالی گرفت؛می تعلق باال دهک سه به هااز یارانه 70%
 فاصـلۀ کـردنکـم و پذیرآسیب قشرهاي از حمایت یارانه، نظام وضع

، 1389مقدم، اسـمعیلی گیـوي، و رعایـائی، احیمصب(است  طبقاتی
 الگـوي در اصالح که هرگونه معتقد هستند نظرانصاحب). 176 ص.

 هدفمند تخصیص و هدف خانوارهاي شناسایی مستلزم یارانه توزیعی
  گردد. تعدیل تاحدودي طبقاتی فاصلۀ تا است هاآن به یارانه
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 فضـاي عمـارم( دولـت توسـط هایارانه هدفمندي بنابراین، طرح

 توزیع نمودنجغرافیایی درپی 1389 آذرماه 27 در) کشور جغرافیایی
 بـه همگـانی صـورتبـه نقـدي یارانۀ آن براساس و شد اجرا هایارانه
 یارانه مبلغ در نیمۀ سوم هر ماه واریز گردید. خانوار سرپرست حساب
 آذرمـاه مـاه (از 40در مرحلۀ اول هدفمنـدي طـی  شخص هر براي

و در  بوده اسـت ریال 455000 مبلغ )1393فروردین ماه  تا 1389
 بـر تأکیـد به توجه مرحلۀ دوم نیز با همین مبلغ ادامه یافته است. با

 گـروه اعظـم بخش حضور و طرح این در پذیرآسیب اقشار از حمایت
 اجـراي از سال سه از بیش زمان گذشت و روستایی نواحی در هدف
 نـواحی در طـرح این اجراي آثار تاس الزم ها،یارانه هدفمندي طرح

 پرداختـه آن به کمتر این از پیش که ايمقوله بررسی شود؛ روستایی
 هدفمنـدي طـرح اثـرات بررسـی هـدف بـا حاضر مقالۀ. است شده
 آثار که است سؤال این به پاسخ درپی روستایی خانوارهاي بر هایارانه
 اسـت؟ بررسـیقابل کلی هايمقوله کدام در هایارانه هدفمندي طرح
 یک درقالب باهم را شدهشناسایی هايشاخص از تعدادي توانمی آیا

  کرد؟  معرفی پنهان ویژگی و متغیر

   . پیشینۀ نظري تحقیق2. 1
 منـابع ،1389 سال در هایارانه هدفمندي طرح اجراي به توجه با    

 نشـان تحقیق پیشینۀ بررسی دارند. وجود آن اثرات دربارة محدودي
 عمـدتاً( مقاله 50 حدود تاکنون ها،یارانه هدفمندي طرح مورددر داد
 اغلـب کـه انددرآمده تحریر رشتۀبه  کشور در) بعد به 1390 سال از
تولیـد ( اقتصـادي هاي مقوله بر هدفمندي طرح آثار بررسی به هاآن

- مصـرف  تقاضـاي الگـوي هـا،قیمـت سطوح تورم، داخلی، ناخالص
 طرح اثرات بررسی به نیز تعدادي و اندداختهپر...)  و صنایع کنندگان،
 رفـاهی تغییـرات اجتمـاعی، رفاه( اجتماعی هاي مقوله بر هدفمندي

 هايبررسی روستا، با مرتبط مسائل حیطۀ در. اندپرداخته...)  و خانوار
 بـر هایارانـه هدفمندي طرح اثرات بررسی بر متمرکز صرفاً شدهانجام
 کشـت، الگـوي تغییـر کشاورزي، محصوالت تولید( کشاورزي بخش
 اثـرات دربـارة پژوهشـی و انـدبوده...)  و کشاورزي محصوالت قیمت
 بـه ذیـل در. نگردید مشاهده روستایی خانوارهاي بر هدفمندي طرح
 انـد،بـوده تـرنزدیک موضوع ادبیات به تاحدودي که منابعی از برخی
  :گرددمی اشاره

  ا و طرح هدفمندي و اثرات آنهتحقیق دربارة یارانه ادبیات -2جدول
  1392 هاي پژوهش،یافته: مأخذ

 نویسنده/ سال اثر عنوان محقق نتایج
ها، ها و پرداخت نقدي یارانهحذف یارانۀ انرژي و کاالهاي اساسی و آزادسازي قیمت

هاي اقتصادي مانند تورم و بیکاري، قشر وسیعی از بر تشدید برخی از چالشعالوه
هاي غۀ معیشت مواجه نموده است و به تبع آن، به برخی از بزهکاريمردم را با دغد

  اقتصادي مانند سرقت و احتکار کاال دامن زده است.

شناختی پیامدهاي جرم
  هاهدفمندسازي یارانه

  بابائی و
  )1392هاشمی دامنه (

 صورتبه تأثیر این و شودمی وريبهره مثبت هايشوك کاهش سبب هایارانه کاهش
 از منفی هايشوك در هایارانه تغییر تأثیر همچنین،. است عکس درجهت و ارننامتق

 .است بیشتر مثبت هايشوك بر آن اثر

 هدفمندسازي تأثیر بررسی
 عوامل کل وريبهره در هایارانه

  کشاورزي بخش تولید

 مقدسی و شرافتمند
)1391( 

 پرداخت لزوماً ينقد پرداخت از منظور دهدمی نشان کشورها سایر بررسی تجربۀ
 ها،مستمري انواع از برخی شامل هابرنامه گونه این بلکه نیست؛ مردم به نقد پول
 افراد و معلوالن به مختلف هايپرداخت اجتماعی، هايمساعدت بیکاري، هايبیمه

 .است بازنشستگی و بیمۀ ناتوان

 هايروش ارزیابی و بررسی
 دنیا در هایارانه نقدي پرداخت

  هقانینجفی و د
)1389( 

 انرژي مصرف مدیریت تولیدي، ساختارهاي که است آن از حاکی پژوهش این نتایج
 ساختارهاي اصالح براي. است اساسی مشکل دچار ایران در هایارانه عادالنۀ توزیع و

 هدفمندسازي ها،یارانه عادالنۀ توزیع و انرژي مصرف بهینۀ مدیریت کشور، تولیدي
 .رسدمی نظربه ضروري شیوة ترینمناسب از استفاده با هایارانه

 شناسیآسیب و بررسی
 یارانه پرداخت هدفمندسازي

 مقدم،مصباحی
گیوي، و رعایائی  اسمعیلی

)1389( 

 کلیاتی قانون اجراي و بایدهاي هاضرورت از بخش مقدماتی چهار کتاب شامل
 اقتصاد بر هایارانه هدفمندکردن قانون تأثیر ها،یارانه هدفمندکردن قانون درخصوص

 بزرگ طرح این بهترچههر اجراي براي پیشنهاداتی و بنديجمع درانتها، و کشور
 .است شده ارائه اقتصادي

 اقتصادي تأثیرات بر درآمدي
 هایارانه هدفمندکردن

 )1389علیزاده (

 هدفمندسازي« به موسوم قانون چارچوب در که هایارانه هدفمندسازي بحث
 انفجاردرمانی رویکرد برمبتنی شود،می دنبال بیشتري جدیت اب» هایارانه

 .است اقتصادي مسائل به نئوکالسیک

 و هاهدف: هایارانه هدفمندسازي
 هاچالش

  ترکمانی دینی
)1389( 
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 توزیـع اصـالح بـراي مفیـدي هـايدرس المللـیبین تجارب   
 که کشوري 23 از دهدمی نشان هابررسی دهد.می ارائه هایارانه

 سـرعتبـه را آن کشور دو تنها اند،داده انجام ايیارانه اصالحات
 را هایارانـه زمـان طـی و آرامـیبه بقیۀ کشورها و اندداده انجام
 یجیتـدر اصـالح کـه کشورهایی تجربۀ مطالعۀ. اندکرده اصالح
 در موفقیت براي کشورها دهدمی نشان اند،داده انجام را هایارانه
 بهبـود را اجتمـاعی تـأمین فعلـی ابزارهاي هایارانه نظام اصالح

 بـراي انـد؛کـرده ایجـاد را جدیـد اجتماعی شبکۀ یا اندبخشیده
، )1980-1997(، مصر )1992-1996(الجزایر  کشورهاي مثال،

 بر دقیقاً) 1995-2000(اندونزي  ، و)1992-1994(مجارستان 
 ، صـص.1389 نیـا،هاشـم و نوربخش(اند کرده عمل اساس این
75-74.(  
  شناسی تحقیق. روش2
  . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2
 شمال و غرب در که است بینالود شهرستان موردمطالعه منطقۀ      

 یکـی ،1387 تابستان تا شهرستان این. واقع است مشهد شهر غربی
ــايبخــش زا ــتان ه ــهد شهرس ــوب مش ــی محس ــدم ــه گردی  در ک

 و کشـور وزارت پیشـنهاد بنابه وزیران، هیئت جلسۀ در 29/7/1386

اقشار  شناسایی از قبل هایارانه حذف با این کتاب مخالفت کلی گیريدر نتیجه
 موردتأکید است. جامعه ضعیف

 هايیارانه توزیع بهبود چگونگی
 درراستاي کشور پرداختی
 پذیرآسیب اقشار از حمایت

  اسالمی
)1382( 

 وتحلیلتجزیه هایارانه توزیع قبلی نظام و جغرافیایی فضایی پیامدهاي مقاله دراین
 .است شده

 و توسعۀ هایارانه توزیع نظام
 مقطع( ایران در شهرنشینی
 )1350 - 1370 زمانی

  ضیائی
)1381(  

 
 در ها یارانه کردن هدفمند نظام مباحث ترین اساسی به مجمل طور به کتاب این در

 بیان. است شده پرداخته...  و اجتماع سیاست، اقتصاد، همچون مختلف هاي زمینه
 هاي بخش جهان و ایران در ها یارانه موضوع پیشینه و کشورها دیگر تجربیات
 هدفمند خاص طور به و کتاب این در .داد خواهند شکل را کتاب این از دیگري

 .اند گرفته قرار بررسی مورد تغذیه و انرژي یارانه کردن

 هایارانه هدفمند کردن نظام
 عقیقی، احمدیان، شریف

  فرد
)1389(  

هاي سوخت در اقتصاد نیجریه پرداخته در این مقاله به شناسایی تأثیر حذف یارانه
اجتماعی و اقتصادي موردنظر رسید.کاهش توان به اهداف شود و اینکه چگونه میمی

یارانه منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی نیجریه گردیده است؛ اما شواهد حاکی 
  ویژه در خانواده هاي فقیر هستند.از اثرات منفی بر درآمد خانوار به

Impacts of removing 
fuel import subsidies in 

Nigeria on poverty 

و  گرثسیدینگ، آگویا و 
 ماینور

)2014(  

هاي تولیدکنندة ویژه بخشهاي مختلف اقتصادي بهها از بخشبارة یارانهحذف یک
درآمد که خانوارهاي کمطوريغذا اثرات سوئی بر رفاه خانوارهاي ایرانی دارد؛ به

  شوند.روستایی بیشترین زیان و خانوارهاي با درآمد باال کمترین زیان را متحمل می

Distributional 
Consequences of 

Subsidy Removal from 
Agricultural and Food 

Industry Sectors in Iran: 

 انصاري، سالمی و ویمان
)2014(  

هاي رفاه اجتماعی بر فقر و نابرابري درآمد در در این مقاله به بررسی اثرات برنامه
دهد شان میها نپرداخته شده است. یافته 2009تا  1989هاي چین طی سال

-) داشته%32هاي رفاه اجتماعی نقش مهمی در کاهش فقر (کاهش به میزان برنامه
هاي با درآمد که خانوادهطوريها بر نابرابري درآمد معکوس شد؛ بهاند؛ اما اثر برنامه

باالتر بیشتر سود بردند و نابرابري میان مناطق و پنجک درآمد درطول زمان افزایش 
  یافته است.

Effectiveness of social 
welfare programmes on 
poverty reduction and 
income inequality in 

China 

  لو، لین، ویکز، و هوانگ
)2013( 

ها در ایران توسط دولت نهم در در این مقاله با اشاره به اجراي طرح هدفمندي یارانه
هاي مختلف و دیدگاهها به بررسی ، با هدف اصالح الگوي توزیعی یارانه2010سال 

  ها پرداخته شده است.هاي هدفمندي یارانهمدل

Targeting Subsidies 
Considering the Applied 

Models in Iran  

مقصودي و توحیدي 
  اردهایی

)2012(  
و جایگزینی  2010بر تشریح اصالحات اقتصادي در ایران در سال در این مقاله عالوه

زنی درمورد موفقیت یا شکست آن با توجه به گمانه یارانۀ انرژي به پول نقد، به
المللی پرداخته شده موقعیت اقتصادي و سیاسی ایران در داخل و در سطح بین

  است.

Recent Developments in 
Iran’s Energy Subsidy 

Reforms 

  حسن زاده
)2012( 

شود که ترین کشور صادرکنندة نفت معرفی میعنوان عمدهدر این مقاله ایران به
بر بررسی مسائل اقتصادي و فنی یارانۀ انرژي را کاهش داده است. همچنین، عالوه

هاي پیش روي مرحلۀ دوم اصالحات پرداخته اجراي اولیۀ طرح هدفمندي به چالش
  شود.می

Iran- The Chronicles of 
Subsidy Reform 

  گویالم، رومام، فرزین
)2011( 
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 تبدیل کشوري، تقسیمات ضوابط و تعاریف قانون 13 مادة استناد به
شهرسـتان  کشـوري، تقسـیمات آخـرین براساس شد. شهرستان به

 شـاندیز، طرقبـه،( دهسـتان 4 و شـاندیز و طرقبه بخش 2 بینالود از
ایـن شهرسـتان  ،1390 سال در. است شده تشکیل) ابرده و جاغرق
 طرقبـه بخش در روستا 24آبادي داراي سکنه بوده است:  51داراي 

ــتا 27و ــش در روس ــاندیز  بخ  .)http://www.khorasan.ir(ش
شهرسـتان در  تجمعیـ مسکن، و نفوس عمومی سرشماري براساس

 عمـومی سرشماري در و است بوده نفر 51009 ، معادل1385 سال
 به افزایش نفر 7000 با آن ، جمعیت1390در سال  مسکن و نفوس

  .)1390 و 1385 مرکز آمار ایران،(رسید  نفر 58483

  
  بینالود شهرستان موقعیت روستاهاي مورد مطالعه -1 شکل

 1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته
 

  . روش تحقیق2. 2
 تحقیـق روش مـوردنظر، اهـداف و تحقیق موضوع به توجه با   

ــاز اطالعــات. اســت تحلیلــی -توصــیفی ــا موردنی  از        اســتفاده ب
) بـرداريفـیش( اسنادي و) خانوار پرسشنامۀ( میدانی هايروش

 نمونـه بـه روستاهاي کوکران، فرمول براساس. اندشده گردآوري
ــداد ــتا 10 تع ــادل روس ــادي از %20 مع ــايآب ــکنۀ داراي ه  س

   افـزارنـرم در تصـادفی صـورتبه که گردیدند تعیین شهرستان
spss  شـامل تحقیق آماري جامعۀ اساس،براین شدند؛ انتخاب 
 بـراي. اسـت تحقیق نمونۀ روستاي 10 در ساکن خانوار 5133

 استفاده ذیل شرحبه کوکران فرمول از نمونه خانوار حجم تعیین
  گردید:

218
)1

)065/0(
5/05/0)96/1((

5133
11

)065/0(
5/05/0)96/1(

2

2

2

2

»
-

´´
+

´´

=n  

 روسـتا هـر نمونـۀ خانوارهاي نسبت، به تسهیم قاعدة طبق
 جمعیـت اصـالح فرمـول از استفاده به توجه با. گردیدند تعیین

 به نهایی نمونۀ حجم آهن،کالته روستاي در ،)2 فرمول(محدود 
 خانوارهـاي حجـم و نمونه روستاهاي .یافت افزایش خانوار 224
 نمـایش )3شـمارة ( جـدول در تکمیلی عاتاطال همراهبه نمونه
  است: شده آورده زیر در )2( فرمول. اندشده داده

  
  موردمطالعه توزیع فضایی روستاهاي -3 جدول

 و نفوس عمومی سرشماري نتایج آمار براساس نگارندگان: مأخذ
  1390 مسکن،

خانوارهاي 
 بخش دهستان روستا  جمعیت  خانوار  نمونه

 بهطرق حصار 1764 569  25

طرقبه
 طرقبه ازغد 532 199  11 

 جاغرق کالته اهن 300 94  9
 جاغرق جاغرق 2459 767  33
 جاغرق نقندر 739 209  11
 شاندیز چاهشک 1794 509  22

شاندیز
 شاندیز سر اسیاب 1588 445  19 

 شاندیز حصارسرخ 1570 455  20
 ابرده ابرده علیا 3553 1078  39
 هابرد زشک 2984 808  35

 جمع  4  10 17283 5133  224
  

 از پــس) اولیــه پرسشــنامۀ( هــاداده گــردآوري ابــزار روایــی
 روسـتایی ریزيبرنامه در نظرصاحب به تأیید استادان اصالحاتی

 پایایی بررسی براي پرسشنامه ترتیبی مقیاس به توجه با رسید.
 آلفـاي ضـریب شد و تهیه) آزمونپیش( نفري 30 اينمونه آن،

-نشـان است که 871/0 حاصل ضریب گردید. محاسبه خکرونبا
پرسشــنامۀ . باشــدمی پرسشــنامه اعتمــاد بــاالي ســطح دهنـدة
-شناسـایی اثـرات درمورد) متغیر 29( سؤال 31 حاوي یادشده

 بـا اسـت. روسـتایی خانوارهاي بر هایارانه هدفمندي طرح شدة
   انجام نشده اسـت، حاضر تحقیق مشابه پژوهشی اینکه به توجه

http://www.khorasan.ir
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 تـدوین از قبـل تحقیق متغیرهاي استخراج براي نگارندگان

 آثـار و نمودنـد اکتشـافی مطالعـات انجـام بـه اقـدام پرسشنامه
ــدي ــه هدفمن ــاس را هایاران ــاز مصــاحبۀ براس ــا ب ــدادي ب  از تع
 در شـاغل کارکنان از تعدادي همچنین، و دهیاران و روستاییان
 اینکـه بـه توجه اب. کردند شناسایی بینالود شهرستان فرمانداري

 شناسـایی هـااثـرات متعـددي از یارانـه حاضر تحقیق انجام در
 و تـرعلمـی نتایج به رسیدن و هاداده دقیق تحلیل براي گردید،
 Factor(عــاملی  تحلیــل مــدل از تــرعملیــاتی حــالدرعــین

Analysis (هايتحلیل مقولۀ از عاملی تحلیل. گردید استفاده 
 ظـاهربـه متغیرهـاي از ايوعـهمجم بـین کـه است چندمتغیره
کنـد می برقـرار فرضـی مـدل یـک تحـت خاصی رابطۀ مرتبط

  ).155 ، ص. 1391 بایزدي، اوالدي، و عباسی،(
  
  . مبانی نظري تحقیق3

ها اشـاره دارد که به برخی از آن وجود یارانه از گوناگونی تعاریف
 هـدف بـا شود کهگفته می انتقالی پرداخت هرگونه شود. یارانه بهمی

 دولـت خزانۀ محل از درآمد توزیع بهبود و درآمدکم اقشار از حمایت
 یـا نقـدي صـورتبـه اسـت یـا خزانه به واریزقابل و انجام شده است

. گیـردمی تعلق خدمات و کاالها تولیدکنندگان و خانوارها به کاالیی
 بـا هـدف که است رفاهی هايپرداخت شامل یارانه دیگر، تعریفی در

شالباف (گردد می ریزيدرآمد برنامه توزیع نابرابري براي یشیاندچاره
   ).16  ، ص.1384 و همکاران،

 بانـک جدي توصیۀ دنبالبه و گذشته دهۀ دو از جهانی سطح در     
 تسـریع براي هایارانه حذف برمبنی پول المللیبین صندوق و جهانی
 زادهفـرج(گرفت  رونق آن دربارة بحث سوم، جهان در اقتصادي رشد

 سـوم جهـان کشـورهاي راستادرهمین ).138. ص. 1383 نجفی، و
 طی نیز ایران در. دهند کاهش را هایارانه هايهزینه تا اندکرده سعی

 کـاهش و سـازيخصوصـی سمتبه دولت حرکت با همگام دو دهه
 بیشـتري جـدیت بـا هایارانـه هدفمندي بحث اقتصاد، از خود سهم
 نئوکالسـیک انفجاردرمانی رویکرد برمبتنی حطر این شود.می دنبال

 در). 281 ، ص.1389 ترکمـانی، دینـی(اسـت  اقتصـادي مسائل به
 از حمایـت بـراي امن محیطی ایجاد در دولت نئوکالسیک، نظرهاي
 جامعـه در فراگیـر اجتمـاعی تـأمین نظام یک ایجاد و مختلف اقشار

           ).13 ، ص.1381 رشـــتی،امــین و پژویــان(دارد  اساســی نقــش
 اقشار از حمایت براي هادولت رایج ابزارهاي از یکی یارانه طورکلی،به

 دراختیـار غیرنقـدي و نقـدي صـورتبـه که است جامعه پذیرآسیب
 را کشـور بودجۀ از عظیمی سهم نقدي هايیارانه. گیردمی قرار مردم

      تحمیـل دولـت بـر را زیـادي هزینـۀ و دهنـدمـی اختصاص خودبه

 را آن برخـی که دارد زیادي مخالفان و موافقان یارانه بحث. کنندیم
 آن موافـق برخـی و داننـدمـی تورم اصلی آن را عامل و کنندمی رد

- مـی اجتمـاعی عدالت تحقق و هاثروت تعدیل عامل را آن و هستند
 نشـان را هایارانـه نقـدي پرداخت منافع )2شکل (). 4 جدول(دانند 
 :دهدمی

  
  هانافع طرح پرداخت نقدي یارانهم -2شکل 
 176، ص. 1388، مقدم، اسمعیلی گیوي، و رعایائیمأخذ: مصباحی

  
  هایارانه کردننقدي و مخالفان موافقان دیدگاه - 4 جدول

 38، ص. 1385 پرمه،

 هایارانه کردننقدي مخالفان هایارانه کردننقدي موافقان

 افزایش و نقدینگی جذب باعث کردننقدي
 دلیـلبـه خصوصـی بخـش گذاريایهسرم

 .شودمی هاقیمت شدنواقعی

ــدي ــردننق ــث ک ــزایش باع ــورم اف  و ت
ــه، ــزایش درنتیج ــت اف ــاي قیم  کااله

 سـفرة شـدنخـالی و خـوراکی اساسی
 .شودمی درآمدکم خانوارهاي

 حتـی و واردات کاهش موجب کردننقدي
 کـاهش دلیـلبـه صادرات     افزایش باعث

 .گرددمی رافاس از پرهیز و مصرف

 پرداخـت اثـر کاهش باعث کردننقدي
ـارات دلیلبه بعدي در سیکل یارانه  انتظ
 .شودمی تورمی

 منـابع بهتـر دهیسازمان باعث کردننقدي
 .است تولید فرایند در

 نقـدي یارانـۀ پرداخت دلیل نبود نظامبه
 .پذیر نیستامر امکان این در کشور

 سـنگین هزینـۀ کـاهش باعث کردننقدي
ـایارانـه پرداخت کنونی روش  بـه نسـبت ه

- کم افراد به کمک در آن ضعیف اثربخشی
 .است درآمد

کردن باعث انتقال تورم ایجادشدة نقدي
ناشی از ایـن فراینـد، از ثروتمنـدان بـه 

 شود.تهیدستان می

ـارایی افـزیش سـبب کـردننقدي  نظـام ک
 کاالهاي قیمت رهاسازي ازطریق اقتصادي

 .است ايیارانه

 باعـث کـه در کشور تازه انتظارات یجادا
ـارایی، گردد کـهمی رفتاري تغییرات  ناک

بســیار  فرهنگــی و انحــراف عــدالتیبــی
 .دارد را درپی شدیدي

 کاالهاي مصرف کاهش موجب کردننقدي
ـا  ایـن مصـرف کردنبهینه و ايیارانه کااله
 .است

 درصـورت کشـشکـم کاالهاي درمورد
- نقـديکمتـر،  و منـافع قیمت افزایش
 از تورم ناشی ضرر به نسبت یارانه کردن



  123                                                       ...      هدفمندي مرحلۀ اول طرح راتاث تحلیل                                   سال سوم                                   
مصرف کاهش  قیمت باالرفتن حاصل از

 یابد.نمی
 اجتماعی عدالت برقراري باعث کردننقدي

ـاهش ازطریق مصرف توزیع برابرکردن یا  ک
 بـین خـدمات و کاالهـا مصرف بین شکاف
 بـین و طـرف، یـک از درآمـدي هايگروه
 دیگـر طـرف از روسـتایی و شـهري جامعۀ
 .است

درمـورد  نقـدي یارانۀ پرداخت درصورت
- هزینـه و دارو، صـرف اساسی کاالهاي

- دهـک در خصوصبه غیرضروري هاي
 شود.تا سوم می اول هاي

ــدي ــردننق ــث ک ــاهش باع ـایعات ک  و ضـ
 .است مالی مفاسد از جلوگیري همچنین

 دهـدمـی نشـان هـابررسی درمورد نان،
 درصـدي 20 سهم درآمدکم خانوارهاي

ــۀازیار ــان ان ــی ن ــد؛م ــالی برن ــهدرح  ک
از  درصـدي 2سهم  پردرآمد خانوارهاي

 .برندمی نان یارانۀ

 فنی هايمهارت يارتقا موجب کردننقدي
 .است تولید در

 در دریافـت مـردم به بخشیدناطمینان
دولت مشکل  از نقدي صورتبه پول این
 .است

 پرداخت در سازيشفاف سبب کردننقدي
 توزیـع ترشـدنطقـیمن همچنـین و یارانه
 .است

 هـاقیمت بارمالی و افزایش تورم افزایش
در اقتصاد  ثباتیبی فقرا موجب بر دوش

 شودعمومی می رفاه کشور و کاهش

 نـان مصرف از جلوگیري باعث کردننقدي
 .است غیرانسانی خوراك در

ـارایی یـا سازمانی ناکارایی باالبودن - ناک
 از ضـعف ناشـی کـه در ایران فنی هاي
ـارایی اینکه نه است؛ یریتمد  تولیـد ناک
 .ها استیارانه دلیلبه

 حــداقل برآثــار تــورمی مختلــف مطالعــات
ـایارانه کردننقدي درصدي10 بـر عـالوه ه
 .نمایدفعلی تأکید می تورم

- بـه و اجتمـاعی اقتصادي هايبحران ایجاد
 و توزیـع تـدارك تهیـه، درزمینـۀ خصوص
- امکـان دلیـلبـه ايیارانه اساسی کاالهاي
 بـراي خصوصـی بخـش جانشینی نداشتن
و  مـدتدر کوتـاه کاالها این و تدارك تهیه
 .مدت خواهد بودمیان

  
 معنـايبـه نقـدي هايپرداخت جهانی، بانک تعریف براساس    

 معـرض در که است کسانی یا فقرا براي نقدي هايکمک تأمین
 هـاتپرداخـ گونـهاین نبود درصورت و دارند قرار احتمالی خطر
 مفهـوم در). 2002 تـابر،(گیرنـد  قرار فقر ورطۀ در است ممکن

 اجتمـاعی، هـايمساعدت شامل نقدي هايپرداخت تر،گسترده
خصوصـی  هـايپرداخت نیـز و نقـديشبه مالیات مزایاي بیمه،
 نقـدي،شـبه و نقـدي پرداخـت هـايبرنامـه اصـلی هدف. است

 تفـاوت. است یرپذو آسیب فقیر خانوارهاي واقعی درآمد افزایش
 میـزان در نقـديشـبه و نقـدي پرداخت هايبرنامه بین اساسی
 انــواع دریافــت در نفــعداراي  افــراد کــه اســت انتخــابی قــدرت
-بـه نقـدي هـايپرداخت. داشت خواهند موردنیازشان کاالهاي
 هـر دقیقاً که دهندمی را امکان این کنندگاندریافت به صراحت

 و دهقـانی، نجفـی(نماینـد  داريخریـ دارنـد، نیـاز کـه را آنچه
  ). 238 ، ص.1389

 پرداخـت هـايبرنامه با رابطه در موجود نظري مبانی بررسی   
 درواقع هابرنامه این که است واقعیت این از حاکی دنیا در نقدي
 هـايشـکل در کـه هسـتند ایمنـی تور هايبرنامه انواع از یکی

 طـورکلی،بـه .آینـددرمـی اجرابه مختلف کشورهاي در متنوعی
 دولـت مداخلـۀ از: انـدعبارت اجتماعی حمایت سنتی هايحوزه
 درواقع، مفهوم. ایمنی تورهاي و اجتماعی هايبیمه کار، بازار در
 در منابع بازتوزیع ازطریق فقر شدت کاهش برایمنی مبتنی تور

 عمـده هدف چهار ایمنی تور هايبرنامه طورکلی،به. کشور است
  : کنندمی دنبال را
  شدید؛ فقر و نابرابري کاهش بر فوري اثر -
-دسـت بـراي گذاريسرمایه درراستاي خانوارها توانمندکردن -

  بهتر؛ ايآینده به یابی
  اجتماعی؛ ریسک مدیریت -
 اقتصـادي و مناسـب اصـالحات انجـام بـراي دولـت به کمک -

  .اجتماعی
 و مـنظم ايمجموعـه ایمنـی تـور گفـت تـوانمـی بنابراین
 فقـر، کـاهش بـراي که است اجتماعی هايسیاست از هماهنگ
-حمایت اعمال نیز و اجتماعی ریسک مدیریت نابرابري، کاهش
 ، ص.1389 دهقانی، و نجفی(است  شده طراحی اجتماعی هاي
225.(  
 دولـت، توسـط هایارانـه هدفمنـدي طرح اجراي به توجه با

 گـامی دولـت اصـالحی هـدف بـا متناسـب ایمنـی تور طراحی
 گـردد؛می قلمداد اقتصادي تحول طرح بهینۀ اجراي در اساسی

 بـازتوزیع موضـوع ها،یارانه هدفمندسازي برنامۀ در اینکه ویژهبه
-گـروه و خانوارهـا درآمد کسري جبران هدف با آزادشده منابع
 برنامـه اجـراي در اصـلی هـاياولویـت از یکـی پذیرآسیب هاي
  .است

  هاي تحقیقیافته. 4
 روسـتاي 10 در خانوار پرسشنامۀ 224 تعداد ضر،حا پژوهش در     
. انـدبـوده زن %39 و مرد گویانپاسخ از %61. گردیدند تکمیل نمونه

 سـن تـرینپـایین اسـت، بـوده سـال 47 گویانپاسخ سنی میانگین
 از %59. اسـت بـوده سـال 85 سـن باالترین و سال 18 گویانپاسخ
 تحصـیالت و انـدبـوده کمتـر و ابتدایی تحصیالت داراي گویانپاسخ

 تحصـیالت گویانپاسخ از %2/4 تنها و است بوده دیپلم از کمتر 96%
 بیشـترین ،%24 بـا نفره 4 خانوارهاي همچنین،. انددانشگاهی داشته
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 اثــرات )5( شــمارة جــدول. انــدداده اختصــاص خــودبــه  فراوانــی را
) السؤ 31 با( متغیر 29 در را هایارانه هدفمندي طرح شدةشناسایی

  .دهدمی نشان
  

  روستایی خانوارهاي برها یارانه هدفمندي طرح اثرات کیفیت و کمیت ارزیابی - 5جدول 
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  
خیلی 
 ردیف گویه  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  کم

  1 جدید مشاغل ایجاد و شغلی فرصت افزایش 0  0  8/0  15  2/84
8/75  15  2/4  3/3  7/1   2 مشاغل قدیمی احیا و توسعۀ 
  3 افزایش بیمۀ محصوالت  5/2  8/0  7/6  8/10  2/79
  4 انداز بانکیافزایش پس  0  2/4  5/17  7/11  7/66
  5 آن ياعضا و محلی ۀالحسنقرض هايصندوق تعداد افزایش  20  10  10  8/5  2/54
  6 خرید طال  7/1  5/2  5/7  15  3/73
  7 ... و بهزیستی، امداد ۀکمیت یتیحما هايسازمان حمایت تداوم  0  5/2  7/6  7/11  2/79
  8 التغمست و زمین خرید افزایش  0  5  2/4  2/9  7/81
 9 خودرو خرید افزایش  7/1  2/4  5  5/7  7/81

  10 روستایی خانوارهاي خرید قدرت افزایش  7/6  2/4  8/10  3/13  65
  11 کشاورزي محصوالت نقلولحم وسایل به دسترسی بهبود  7/1  2/4  7/6  8/10  7/76
  12 تهیۀ ابزارآالت کشاورزي  8/0  5/2  2/4  10  5/82
  13 )موادغذایی و پوشاك( اساسی نیازهاي مصرف افزایش  8/0  5/2  15  2/9  5/72
  14 شیمیایی کود و سم ازقبیل کشاورزي هاينهاده مصرف  8/0  7/1  2/4  5  7/86
  15 کشاورزي محصوالت تولید افزایش  0  7/1  5/7  7/11  2/79
  16 موردنیاز محصوالت تولید ۀدرزمین خانوار خودکفایی افزایش  7/1  5/12  5  5  8/70
  17 آبیاري کردنهمکانیز  3/3  8/0  7/1  5/7  7/86

  18 تورم کاهش  7/6  8/0  7/1  8/0  90
  19 روستایی و شهري خانوارهاي بین درآمدي ۀفاصل کاهش  5/2  3/8  25  3/28  8/35

  20 کشاورزيکاهش هزینۀ تولید محصوالت باغی و   8/5  5  2/4  5  80
  21 دانشگاه در تحصبل ۀادام به تمایل افزایش  8/0  3/3  3/3  10  5/82

  22 افزایش سطح رفاه خانواده  5/2  8/5  15  7/16  60
  23 ي مسکن خانوارزیربنا سطح نۀسرا افزایش  8/0  5/2  5/2  10  2/84
  24 کاررفتهبه مصالح براساس مسکن کیفیت بهبود  8/0  3/3  3/3  7/11  8/80
  25 هامهارت يارتقا و مختلف آموزشی هايکالس در شرکت به تمایل افزایش  8/0  7/11  5  7/6  8/75
  26 ...)  و عمومی حمام نانوایی( خدمات از منديبهره بهبود  2/34  7/16  2/19  7/6  3/23
  27 رحم ۀصل و بازدید و دید افزایش  5/2  7/1  8/0  2/4  8/90
  28 ... و تلفن همراه ،ماهواره ازقبیل ارتباطی وسایل از استفاده افزایش  3/63  8/15  7/6  5/2  7/11
  29 روستایی خانوارهاي در نفس عزت افزایش  5  7/6  2/24  5/27  7/36
  30  گراییتجمل کاهش  2/4  5/2  5/2  3/8  5/82
  31 فعالیت و کار به اشتیاق افزایش و تنبلی کاهش  8/5  2/4  7/6  8/5  5/77

  

 باهم توانمی را متغیرها کدام که هدف این بررسی این است    
 را اثـرات تـوانمـی آیـا و کرد معرفی پنهان متغیر یک عنوانبه

تـا  هسـتیم آن بـر درواقـع، داد؟ ارائـه کلی متغیر چند براساس
-مـی نامیده عامل کمتري که متغیر تعداد به تحقیق متغیرهاي

 تجزیــۀ« روش عــاملی تحلیــل روش ایــن. یابــد کــاهش شــوند،
 رفـع آن انجـام از هـدف و شـودمـی نامیـده  »یاصل هايمؤلفه
 هـاآن تلخـیص و متغیرها از ايمجموعه درونی وابستگی مشکل

، ص. 1388 خالـدي، و شـریفی(اسـت  عامـل یا مؤلفه چند در
202.(  
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  عاملی تحلیل براي متغیرها . انتخاب1. 4

 همبسـتگی، مـاتریس تشـکیل با متغیرها انتخاب مرحلۀ در    
 ندارنـد، همبستگی دیگر متغیرهاي از یکهیچ با که متغیرهایی

 متغیرهـا بـین همبستگی وجود هايراه از یکی. شوندمی حذف
 بـراي متغیرهـا داريمعنـا همچنین، است. KMO آمارة مقدار

ــل ــاملی تحلی ــق ع ــون ازطری ــت آزم ــورت بارتل ــردمی ص . گی
 عـاملی تحلیـل انجام براي شرط حداقل آزمون این داربودنمعنا

 جـدول). 271، ص. 1378 د، بازرگـان، و حجـازي،سـرم(است 
ــمارة ــار )6( ش ــایج و KMO معی ــون نت ــت آزم  نشــان را بارتل

  :دهدمی
 اثرات درمورد بارتلت آزمون و KMO آمارة نتایج -6 جدول

  هایارانه هدفمندي طرح
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling 

Adequacy. 
762/0 

Bartlett's 
Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-
Square 

546/1858  

Df 406 

Sig. 000/0 

 762/0 برابربــا KMO آمــارة مقــدار جــدول، بــه توجــه بــا    
 آن بـودنمناسب بیانگر و عاملی تحلیل تأییدکنندة که باشدمی

 01/0سـطح  در نیز بارتلت کرویت آزمون نتایج همچنین،. است
 متغیرهـا بـین کـه مفهـوم ایـن ؛ به(sig<0/01)است  معنادار

  .دارد وجود معناداري همبستگی
  عوامل استخراج. 2. 4

 واریـانس درصـد و واریـانس درصـد و ویژه ) مقدار7( جدول    
 بلـوك اول بلـوك. دهـدمی نشـان را هاعامل با متناظر تراکمی
 اهعامل از هریک براي اولیه ویژة مقادیر. است اولیه ویژة مقادیر
 واریـانس. شـودمی بـرآورد شـدهتبیین واریانس مجموع درقالب
 تجمعـی درصـد و واریانس کل از درصدي حسب بر شدهتبیین
 عامـل 9 عاملی، تحلیل در شود،می مالحظه طورکههمان. است
 تجمعـی درصد به توجه با. هستند 1 از بیشتر ویژة مقدار داراي
 نهـم تـا اول لدرمجمـوع، عوامـ که شودمی مشاهده اول بلوك
 هـاییعامل دوم، بلـوك در. شونداز تغییرات می %67/72 شامل
 بلوك. است 1 عدد از تربزرگ هاآن ویژة مقادیر که اندشده ارائه
 مجموعـۀ بلـوك ایـن. شـودمی مربـوط دوران عامل به نیز سوم

. دهـدمی نشان را چرخش از بعد شدةاستخراج هايعامل مقادیر
 هاواریانس تبیین قابلیت عامل 9 شود،می مشاهده طورکههمان

 چرخش Varimaxروش  با آمدهدستبه هايعامل که دارند را
ــا اول هــايعامل- شــدند. داده  از %67/72 درمجمــوع، -نهــم ت

  .نمایندتبیین می را واریانس

  هاصشاخ مجموعه از هاآن واریانس تبیین درصد و ویژه شده، مقادیراستخراج هايعامل -7 جدول
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  عوامل
  بار عاملی بعد از دوران محذوراتمجموع   با عاملی قبل از دوران محذوراتمجموع  یر ویژة اولیهمقاد

  جمع کل
درصد 
  واریانس

درصد تجمعی 
  واریانس

  جمع کل
درصد 
  واریانس

درصد تجمعی 
  واریانس

  درصد واریانس  جمع کل
درصد تجمعی 
  واریانس

1 639/8  788/29 788/29  639/8  788/29 788/29  330/6  827/21 827/21 

2 351/2  107/8 895/37  351/2  107/8 895/37  345/2 086/8 913/29 

3 959/1  756/6 651/44  959/1  756/6 651/44  225/2  672/7 585/37 

4 785/1  155/6 806/50  785/1  155/6 806/50  068/2  133/7 718/44 

5 617/1  575/5 382/56  617/1  575/5 382/56  012/2  939/6 657/51 

6 330/1  585/4 967/60  330/1  585/4 967/60  999/1  892/6 549/58 

7 232/1  250/4 217/65  232/1  250/4 217/65  453/1  011/5 560/63 

8 111/1  832/3 049/69  111/1  832/3 049/69  389/1  788/4 348/68 

9 052/1  626/3 675/72  052/1  626/3 675/72  255/1  327/4 675/72 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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 در عوامل یا هامؤلفه تعداد به شود،می مالحظه کهگونههمان    
 واریــانس درصــد و واریــانس درصــد و ویــژه مقــدار اول، بلــوك
 اول عامـل نـه )،7( جـدول با مطابق. گرددمی مشخص تراکمی
 از %67/72 جمعــاً و هســتند 1 از تــربزرگ ویــژه مقــادیر داراي

 طـرح اثـرات درخصـوص یادشـده متغیـر 29 مجموعۀ واریانس
 و موردقبـول درصـد کـه کننـدمی تبیین را هایارانه هدفمندي

 ویـژة مقـادیر عوامـل ایـن همۀ بنابراین، آید؛می شماربه باالیی
 صـددر بـا اول عامـل نقـش و دارند؛ اما اهمیت واحد از تربزرگ
 کـهازآنجـایی. اسـت بعـدي عامـل پنج از بیش %78/29 تبیین
 را واریـانس از %78/29 تنهـاییبـه 6/8 ویـژة مقدار با اول عامل
  .شودمی معرفی عامل ترینمهم کند،می تبیین

4 .3 .Screen Plot در تحلیل عامل  
-نشان مـی را اولیه عوامل یا هامؤلفه ویژة مقادیر نمودار این    
 یـا عوامـل تعـداد بهتـرین نگهـداري بـراي نمـودار این از. دهد
 کلـی، حالـت در. شـودمـی اسـتفاده تحلیـل مسـیر در هامؤلفه

 نمـودار تنـد شـیب در شـوند داشته نگه خواهیممی که عواملی
 در کمتـري سهم هستند، نمودار کم شیب در که بقیه و هستند
 کـهگونـههمـان. شـوند خـارج تواننـدمـی و دارند تحلیل مسیر

 بـا) ویـژه مقـدار( شـدهتوجیـه واریانس مقدار شود،می مالحظه
. کنـدمـی افـت سرعتبه هفتم عامل از بعد هايعامل استخراج
-همینبه و است یک از بیشتر نهم تا اول هايعامل ویژة مقادیر
  .اندمانده باقی خروجی در دلیل

  
  شدهاستخراج عوامل ویژة مقدار گرافیکی تصویر -3شکل 

  1392هاي پژوهش، یافتهمأخذ: 
  
  هاعامل گذاري. نام4 .4
 را چرخش از پس ماندهباقی عامل 9 عاملی بارهاي زیر جدول   

 به و باشد بیشتر ضرایب قدرمطلق مقدار هرچقدر دهد.می نشان
 تغییـرات کـل در بیشتري اثر مربوطه عامل باشد، ترنزدیک یک

 هاشاخص از هریک همبستگی میزان به توجه با. دارد) واریانس(
 اثرات عنوانبه عامل  9 شاخص، 29 روي عاملی نتیجۀ تحلیل و

 تعیـین هـاشـاخص از هرکـدام سهم شوند ومی شناسایی اصلی
. نمایـدمـی فـراهم را هـاعامـل گـذارينـام امکـان کـه شودمی

 را تحقیـق ایـن گانـۀنـه هـايعامل در شدهبارگذاري متغیرهاي
  کرد. گذارينام و تحلیل ذیل شرح به توانمی
 

  گانهنه اثرات در شدهبارگذاري متغیرهاي -8 جدول
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

رد
 یف

شمارة عامل یا اثر/ نام عامل/ مقدار ویژه/   همبستگی  متغیر
  شدهدرصد واریانس تبیین

  772/0 هامهارت يارتقا و مختلف آموزشی هايکالس در شرکت به تمایل افزایش 1

  ول: عامل اقتصاديعامل ا
  639/8مقدار ویژه: 

  788/29درصد واریانس: 

  766/0 کشاورزي محصوالت ۀبیم افزایش 2
  741/0 ...) و بهزیستی -امداد ۀکمیت( حمایتی هايسازمان حمایت تداوم 3
  727/0 موردنیاز محصوالت تولید ۀدرزمین خانوار خودکفایی افزایش 4
  716/0 آن ياعضا و محلی ۀالحسنقرض هاي صندو تعداد افزایش 5
  709/0 خودرو و التغمست ،زمین خرید افزایش 6
  696/0 جدید مشاغل ایجاد و شغلی فرصت افزایش 7
  656/0 طال خرید درقالب ندازاپس افزایش 8
  627/0  دانشگاه در لیتحص مۀادا به تمایل افزایش 9
  627/0 )غذایی مواد و پوشاكی (اساس نیازهاي مصرف افزایش 10
  عامل دوم: عامل کشاورزي  771/0 شیمیایی کود و سم ازقبیل کشاورزي هاينهاده مصرف 11
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  351/2مقدار ویژه:   724/0 کشاورزي ابزار ۀتهی 12

  107/8درصد واریانس: 
 

  654/0 کشاورزي محصوالت ونقلحمل وسایل به دسترسی بهبود 13
  652/0 کشاورزي محصوالت تولید افزایش 14
  عامل سوم: عامل فرهنگی  803/0  گراییتجمل کاهش 15

  795/0 فعالیت و کار به اشتیاق افزایش و تنبلی کاهش 16 756/6، درصد واریانس: 959/1مقدار ویژه: 
  عامل چهارم : عامل قدرت خرید  699/0  میقد مشاغل اياحی 17

  785/1مقدار ویژه: 
 155/6درصد واریانس: 

  682/0 روستایی و شهري خانوارهاي بین آمديدرۀ فاصل کاهش 18
  642/0 روستایی خانوارهاي خرید قدرت افزایش 19
  عامل پنجم : عامل مسکن  871/0 زیربنا سطح ۀسران افزایش 20

  840/0 کاررفتهبه مصالح براساس مسکن کیفیت بهبود  21 575/5، درصد واریانس: 617/1مقدار ویژه: 
  مندي از خدماتعامل ششم: عامل بهره  847/0 رفاه سطح افزایش  22

  330/1مقدار ویژه: 
  585/4درصد واریانس: 

  779/0 ...  و ، تلفن همراه،ماهواره ازقبیل ارتباطی وسایل از استفاده افزایش  23
  559/0  و ...) عمومی حمام ،نانوایی( خدمات از منديهبهر بهبود  24
  عامل هفتم: عامل اجتماعی  909/0 رحم لۀص و دیدوبازدید افزایش  25

  568/0 روستایی خانوارهاي در نفسعزت افزایش  26  250/4، درصد واریانس: 232/1مقدار ویژه: 

 آبیاري کردنمکانیزه  27
  عامل هشتم: عامل مکانیزاسیون  814/0

  832/3، درصد واریانس 111/1مقدار ویژه 
  عامل نهم: عامل نقدینگی  723/0 تورم کاهش  28

  530/0 بانکی اندازپس افزایش  29  626/3، درصد واریانس 05/1یژه مقدار و
Extraction Method: Principal Component Analysis 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
 عامـل 9 در هایارانـه هدفمنـدي طـرح )، اثرات8در جدول (    

 هايکالس در شرکت ،بیمه( اقتصادي اثرات. گردید بنديدسته
 بر اثرات واریانس، از %78/29 با...)  و خانوار خودکفایی مهارتی،
 از %10/8 بـا...)  و ابـزار تهیـۀ ها،نهاده مصرف( کشاورزي بخش

 از %75/6 بـا) تنبلـی و گرایـیتجمـل( فرهنگی اثرات واریانس،
 کـاهش خریـد، قـدرت( خـانوار خریـد قدرت بر تأثیر واریانس،

 مسـکن بـر تـأثیر واریـانس، از %15/6 بـا...)  و ديدرآمـ فاصلۀ
 واریـانس، از %57/5 بـا) مسـکن کیفیـت و زیربنا سطح سرانۀ(

 وســایل و عمــومی خــدمات( خــدمات از منــديبهــره بــر تــأثیر
-عـزت( اجتمـاعی تـأثیرات واریانس، از %58/4 با...)  و ارتباطی

 سـیونمکانیزا بـر تأثیر واریانس، از %25/4 با) رحم صلۀ و نفس
 تورم( نقدینگی بر تأثیر و واریانس از %83/3 با) مکانیزه آبیاري(
 شـدةتلخـیص   اثرات عنوانبه واریانس از %62/3 با) اندازپس و

 شناســایی روســتایی خانوارهــاي بــر هایارانــه هدفمنــدي طــرح
  .گردیدند

  هاگانۀ تحقیق و سهم درصدي هریک از آناثرات نه -9دول چ
  1392پژوهش،  هايیافته مأخذ:

  هادرصد از کل عامل  درصد واریانس مقدار ویژه  مقدار ویژه  عامل  ردیف
  99/40  788/29  639/8  اثرات اقتصادي  1
  15/11  107/8  351/2  اثرات کشاورزي  2
  29/9  756/6  959/1  اثرات فرهنگی  3
  47/8  155/6  785/1  اثرات بر قدرت خرید خانوار  4
  67/7  575/5  617/1  اثرات بر مسکن  5
  31/6  585/4  330/1  مندي از خدماتاثرات بر بهره  6
  84/5  250/4  232/1  اثرات اجتماعی  7
  27/5  832/3  111/1  اثرات بر مکانیزاسیون  8
  06/5  626/3  052/1  اثرات بر نقدینگی  9

  100  675/72  -   جمع



  مشش شمارة                                                                   ی           ریزي روستایپژوهش و برنامه مجلّه                                                                          126
ج

  
گانۀ اثرات طرح سهم درصدي هریک از عوامل نه -4شکل 

  هاهدفمندي یارانه
  1392هاي پژوهش، یافته أخذ:م

  
  گیرينتیجهبحث و . 5

 توصـیۀ دنبـالبه و جهانی سطح در گذشته دهۀ دو از بیش
 هایارانـه حـذف بـرمبنی پول المللیبین صندوق و جهانی بانک
 بحـث سـوم جهـان در اقتصـادي رشد بخشیدن بهسرعت براي
 سـوم جهـان کشـورهاي راسـتا،درهمین گرفت. رونق آن دربارة

 و مقدسـی(دهند  کاهش را هایارانه هايهزینه تا اندکرده یسع
 حاضـــردرحـــال کـــهتاجـــایی ؛)203، ص. 1391 شـــرافتمند،
 درآمـد انتقـال راه ترینشدهشناخته عنوانبه هایارانه هدفمندي

 چند طی نیز ایران در. است مطرح جامعه درآمدکم هايگروه به
 و سـازيوصـیخص سـمتبـه دولت حرکت با همگام اخیر سال

 هاآن هدفمندسازي و هایارانه بحث اقتصاد، از خود سهم کاهش
 هایارانه هدفمندي طرح 1389 سال در و گرفت قرار موردتوجه

 ایـن اجـراي از ماه 40 از بیش گذشت به توجه با درآمد. اجرابه
 توانـدمـی روسـتایی خانوارهـاي بر آن اجراي آثار بررسی طرح،

. اصالح آن باشـد درراستاي گذاراناستسی براي خوبی راهنماي
 چنـدمتغیره روشی که عاملی تحلیل کمکبه حاضر پژوهش در

 هـاآن بهینـۀ ترکیـب و متغیـر 29 میان روابط تفسیر به است،
 تحلیـل نتـایج براسـاس. شـد پرداختـه معنادار عامل 9 درقالب
 تبیـین را واریـانس از %675/72 شـده،شناسـایی اثـرات عاملی،
 و اولـین. آیـدمی شـماربـه باالیی و موردقبول درصد که نمودند

 کـل از %50 حـدود کـه است »اقتصادي اثرات« عامل ترینمهم
 اول عامـل اهمیـت نشـانگر امـر ایـن. کندمی تبیین را هاعامل
 تبیـین بـا »کشـاورزي اثـرات. «است بعدي هايعامل به نسبت

 سـوم، ردة در و گیردمی قرار دوم ردة در ها،عامل کل از 15/1%
  .گیردمی قرار هاعامل کل از %29/9 با »فرهنگی اثرات«

نظیر لو،  از مطالعات برخی داد نشان تحقیق پیشینۀ بررسی
 رفاه هايبرنامه اثرات بررسی به  )2013لین، ویکس، و هوآنگ (

-پرداختـه روستایی نواحی در درآمد نابرابري و فقر بر اجتماعی
) و الفگریان و 1999ر سشامانی (نظی دیگر برخیاند. همچنین، 

 جـوییصرفه در هایارانه کاهش نقش بررسی ) به2001موآرتاز (
. پرداختنـد اشـتغال و گـذاريسـرمایه بـر آن اثر و دولت بودجۀ
)، انصـاري، 2013مهتا، جها، و کوئیزینگ ( نظیر نیز دیگر برخی

 ايتغذیـه نـامطلوب آثـار بررسـی بـه )2014سالمی، و ویمان (
 پذیرآسـیب اقشـار از حمایـت لـزوم و هایارانـه کـاهش از ناشی

 )2014تحقیق سیدینگ، ، آگویا و گرث و مـاینور (. اندپرداخته
 در کـه جهت این حاضر از تحقیق موضوع به تاحدي نیجریه در
 حـذف بـا دولـت اسـت و شـده حذف نفت نیز یارانۀ کشور این

 اجتماعی و ادياقتص مثبت آثار به یابیدست دنبالبه نفت یارانۀ
  .دارد مشابهت است،

 عرصـۀ یارانـه در هدفمنـدي رویکـرد کـه داشـت توجه باید    
-بـه پذیر،آسیب اقشار از حمایت و اجتماعی تأمین هايسیاست
 سـهم افـزایش و داراي درآمـد بـاال طبقات سهم کاهش معناي
معتقد  نظرانصاحب. است هایارانه از داراي درآمد پایین طبقات
 اقشار و فقرا( هدف هايگروه دستبه یارانه کهرصورتید هستند
 همـان کـه یارانـه پرداخـت از دولـت اهداف برسد،) پذیرآسیب
 شـود؛مـی تقویـت اسـت، اجتماعی عدالت و امنیت رفاه، تأمین

 هـاقیمت نظام در اخالل برعالوه یارانه پرداخت صورتدرغیراین
-عـالوه شـود؛مـی درآمدها عادالنۀ توزیع خوردنبرهم به منجر

 درآمـد ارتقاي در تنهانه یارانه پرداخت حالتی چنین در براینکه
 نصیب بیشتر آن منافع بلکه ندارد، تأثیر پذیرآسیب اقشار رفاه و

 محقـق آن حمایتی اهداف و شودمی داراي درآمد باال هايگروه
  .شودنمی
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Abstract 
Purpose: currently a very large number of poor people live in rural areas. In 2010, the targeted 
subsidy plan (also known as the subsidy reform) was conducted, aimed at equitable distribution 
of oil revenues among households, in order to achieve the social justice. The present study 
intended to investigate the effects of the first phase of reform implementation on rural 
households. 
Method: A descriptive- analytical method was applied based on research topic and objectives. 
The required data were collected using field and documentary research methods, rural 
households were defined as unit of analysis and the questionnaire designed that included issues 
that investigated the impact of cash subsidy on rural households in term of 29 variables. Data 
analysis in this study was done by using SPSS software program and factor analysis method. 
Findings: According to the results, nine parameters were identified, among 29 primary 
variables, which interpret 72.67% of the total variance of the effects of targeted subsidy reform 
on rural households. Of the nine identified factors, the first and the most important was 
"economic impacts" with about 50% of total variance. 
Practical implications:The government objectives in the field of welfare, security and social 
justice will bolster, if the subsidy reach to the target groups (poor and vulnerable people), thus 
the government's orientation towards a gradual increase in the share of lower income declines is 
highly recommended. 
Original/value: At present, targeted subsidies law and its implementation is one of the most 
challenging issues in Iranian economy that has many impacts on geographically diverse areas 
of the country. This paper is relevant to the issue which has been little studied previously. 
Keywords: Targeted subsidies, Binalood County, socioeconomic impacts, rural. 
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