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 چكيده:

 براي اما نيست، پوشيده كسي بر اقتصاد در ها يارانه نقش هميتا
 و توزيع چگونگي كليدي، اهرم مزايايي اين از كامل مندي بهره

است در اين تحقيق به بررسي نقش  تر همم آن تخصيص
  روستايي منطقهخانوار هاي هدفمندي يارانه ها در اقتصاد 

به همين منظور شهرستان كاشمر پرداخته شده است ،  كوهسرخ 
خانوار از  385خانوار 6135روستاي بخش كوهسرخ با  28از بين 

استفاده از فرمول كوكران انتخاب شدند و مورد با روستا   15
 درصد زنان بودند  35درصد مرد و  65كه  پرسشگري قرار گرفتند

،اين تحقيق به لحاظ هدف از نوع كاركردي و از حيث ماهيت و 
درصد از  90بيش از  ،نتايج تحقيق نشان داد تحليليروش 

روستاييان محدودده مورد مطالعه از طرح هدفمندي يارانه ها 
زان رضايت مي -1رضايت دارند و سواالت تحقيق هم كه 

روستاييان از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در چه سطحي قرار 
پرداخت يارانه هاي نقدي چه تاثيري در انگيزه كسب  -2 دارد ؟

پرداخت يارانه هاي  - 3و كار و توليد روستاييان داشته است ؟
نقدي چه تغييري در سبد غذايي ،پوشاك و وضعيت مسكن 

با  - 4 گذشته ايجاد نموده است؟خانوار هاي روستايي نسبت به 
پرداخت يارانه هاي نقدي چه تغييراتي در الگوي مصرفي و سطح 

: خانوار هاي  5 كيفي زندگي روستاييان حاصل شده است؟
روستايي چه ميزان تمايل به راهنمايي ،مشاوره و اموزش در 

به جز سوال دوم كه مردم  خصوص هزينه كرد يارانه ها دارد ؟
ند يارانه ها انگيزه كسب و كار را كم كرده و رابطه اعتقاد داشت

كه نشان معنادار نبود در ديگر سوال ها داراي رابطه معنادار بوده 
  دهنده رضايت مردم بوده است 

 و طرح مسئله: مقدمه
اقتصاد ايران در شرايط كنوني با چالش هاي مهمي چون بيكاري 

كارايي اقتصاد و تورم دست به گريبان است كه خود ريشه در نا
ايران دارد ، اما كدام ناكارايي ؟ ناكارايي ناشي از اختالل در 
قيمت ها يا ناكارايي ناشي از چارچوب هاي سازماني ؟ گذارش 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر ناكارايي هاي ناشي از 

است حذف يارانه ياختالل هاي قيمتي تاكيد دارد و از اين رو س
م و بنابراين شفاف سازي قيمت ها را  به جد هاي غير مستقي

توصيه مي كند ، باور راسخ و بيش از اندازه به چنين نگرشي 
سبب شده كه گذارش بدون توجه به ساير عوامل موثر بر ميزان 
توليد كاالهايي مثل تراكتور ، كمباين  افزايش توليد اين كاالها را 

اه علوم بهزيستي تحت تاثير اين سياست هاي قيمتي بداند(دانشگ
از طرفي مطالعات در ديگر نقاط  )105: 1380و توان بخشي،

جهان نشان داده است كه هر گونه افزايش قيمت از جمله قيمت 
دارو كه مهمترين انها بوده است عوارض و پيامد هايي را به دنبال 
داشته است كه مي تواند بر هزينه هاي ساختار دولتي اثرگذار 

) يارانه ها بايد هدفمند باشد تا (anders,1995: 17باشد(
عالوه بر بهره مندي مستقيم و غير مستقيم اقشار مختلف و 
حمايت اصولي از بخش ، از هدر رفتن منابع و سرمايه هاي ملي 
جلوگيري به عمل آمده  و موجبات توسعه پايدار كشاورزي را 

) رشد سريع مصرف مواد نفتي و 14: 1388فراهم سازد(اميني،
ر كلي انرژي در كشور نياز به اتخاذ تصميمات مناسب در بطو

زمينه استفاده از منابع انرژي را ضروري مي سازد ، بدون شك 
ادامه روند فعلي مصرف انرژي در آينده هاي نزديك موجب ايجاد 
مشكالت عديده اي براي كشور خواهد شد ، در ميان منابع انرژي 

به عنوان بخش مهمي از  ،تهيه و فراهم سازي فراورده هاي نفتي
در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور انرژي ثانويه مورد استفاده 

) امروزه 124: 1389از اهميت فراواني برخوردار است (رازيني، 
شعار عدالت اجتماعي يكي از محوري ترين شعار دولت ها  از 
جمله ايران محسوب مي شود بر اين اساس توزيع مناسب درامد 

هاي مهم اين كشور ها به حساب مي ايد و  از جمله اوليت
پرداخت يارانه يكي از سياست هاي عملي براي اين هدف مي 

) نظام يارانه ها به تساوي در ميان اقشار پر 3: 1385باشد(پرمه، 
درامد ، متوسط و گروه هاي آسيب پذير جامعه توزيع مي 

 هناز لحاظ اقتصادي يارانه ها  به گو ) 130: 1383گردد(نجفي، 
عمده دو گروه بزرگ توليد كنندگان و مصرف كنندگان را در بر 
مي گيرند يارانه هاي توليدي با هدف كاهش هزينه هاي توليد و 
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حمايت از توليد كنندگان پرداخت شده و شامل يارانه عوامل 
توليد و يارانه براي خريد هاي تضميني از سوي دولت مي باشد 

اخت هايي است كه جهت ايجاد ،يارانه هاي مصرفي نيز شامل پرد
و تعديل در توزيع درامد ها ؛ تعديل آثار ناشي از فشار هاي بازار 
و تصحيح الگوي مصرفي كشور به سمت تشويق مصرف كاالهاي 
توليد داخل  به مصرف كه از اين رو پرداخت ما به التفاوت قيمت 

مورد نياز جامعه و خريد و فروش كاالهاي ضروري و اساسي 
زيانكرد كاالهاي مورد حمايت كنندگان پرداخت مي گردد جبران 

 ) 101: 1389به نقل از كريمي، 1387( فقيه نصيري و همكاران، 
اقتصاد هاي جهان دولت ها به عنوان  مكمل نهاد امروزه در اغلب 

بازار جهت دستيابي به اهداف مشخص ناگذير از دخالت در 
تصاد با توجه به نظام دولت در اق اقتصاد مي باشند ، درجه دخالت

سياسي و اقتصادي حاكم بر هر كشور متفاوت است در اين ميان 
با اهدافي همچون بهبود   يارانه يكي ازابزار هاي مداخله در بازار

توزيع درامد و.. صورت مي گيرد ، اقتصاد ايران نيز از اين قاعده 
مستثني نيست و طي دهه هاي اخير همواره از اين ابزار براي 

تيابي به اهداف گوناگون بهره گرفته است ، حامل هاي انرژي دس
بخش عمده اي از يارانه ها را در اقتصاد ايران به خود اختصاص 
داده و و سهم آن در بودجه دولت همواره در حال افزايش بوده 
است ، بر خالف هزينه سنگين پرداخت يارانه ها در نظام فعلي 

چون تحريف قيمت ها و پرداخت ها به داليلي هماثر بخشي 
ايجاد اخالل در ساز و كار بازار مطابق با اهداف مورد نظر آن 
نيست ، به اين دليل هدفمندي يارانه ها همواره مورد توجه 
سياست گذاران بوده است به گونه اي كه در تمامي برنامه هاي 
توسعه پس از انقالب به ويژه برنامه سوم و چهارم ضرورت اصالح 

بوده است ، نظر به اهميت موضوع اليحه هدفمندي ان مد نظر 
يارانه ها به عنوان يكي از مهمترين محور هاي طرح تحول 

 1388اقتصادي از سوي دولت نهم مطرح و قانون آن در سال 
توسط مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد .دولت برآن است 

ي تا با پياده سازي قانون هدفمندي يارانه ها عالوه بر برقرار
عدالت در جامعه مصرف يارانه هاي انرژي را سامان دهي كند ، 
يارانه ها در ايران قدمت بسيار دارد جهت گيري حمايتي دولت از 

ز شد و بعد ها در دوران ابخش كشاورزي از دوران صفويان آغ
قاجار سياست هايي براي توسعه زراعت همچون دادن بذر و 

ت مستقيم دولت در مساعده به مستاجر اتخاذ شد ولي دخال
با  1311عرضه و تقاضاي توليد در دوران رضا خان و از سال 

تصويب قانوني براي بنيان گذاران سيلو در تهران به منظور 
كه با  1315رويارويي با كمبود هاي احتمالي آغاز شد ، در سال 

بارندگي ها در عرضه گندم افزايش چشمگيري به وجود آمده بود 

قيمت ها كاهش يافت و همان ه بر تقاضا با پيشي گرفتن عرض
سال دولت براي حمايت از كشاورزان گندم را به قيمت باالتر 

هدف دولت از دخالت در بازار غالت ،  1321خريد تا سال 
حمايت از كشاورزان و تهيه و ذخيره گندم و عرضه نان ارزان 
براي اقشار كم درامد شهري بود ، نخستين  نظام سهميه بندي 

ارانه در ايران درزمان جنگ جهاني صورت گرفت كه يارانه با ي
هايي براي گوشت و گندم پرداخت مي شد هر چند كه ميزان آن 
چندان چشمگير نبود  بطوري كه كل يارانه پرداختي دولت تا 

ميليون ريال بود كه اين ميزان تنها نزديك به  1668 1351سال 
از انقالب اسالمي در بود تا پيش  1354درصد يارانه در سال  4,1

دولت صندوقي بنام صندوق حمايت از مصرف  1353مرداد 
سازمان حمايت از توليد  1356كننده را تاسيس كرد و در سال 

كنندگان و مصرف كنندگان را تاسيس كرد كه كليه وظايف 
صندوق بر عهده اين سازمان نهاده شد ، نخستين بار بعد از 

هاي كلي قانون برنامه اول سياست  4انقالب اسالمي در بند 
به موضوع يارانه پرداخته شد ، همچنين  1368توسعه در سال 

 1373قانون برنامه دوم توسعه مصوب در سياست هاي عمومي 
به موضوع ادامه سياست پرداخت يارانه براي كاالهاي اساسي و 
دارو و حتي االمكان علني كردن بخشي از يارانه هاي پنهان و 

تقويت نظام تامين اجتماعي ، بيمه ، امداد و همزمان با آن 
برقراري و تامين كاالهاي مستقيم در موارد الزم تاكيد شده است 

نيز در برخي  1379، در قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 
موارد به موضوع يارانه ها اشاره شده است سياست پرداخت يارانه 

و شكر، پنير،دارو  اساسي شامل گندم ، روغن نباتي ، قندكاالهاي 
و شير خشك در برنامه سوم با حفظ كاالبرگ از نظر تعداد ، 
مقدار وزني و قيمت آن مطابق برنامه دوم ادامه خواهد يافت. 
دولت موظف است يارانه پرداختي به كاالهاي اساسي را بر اساس 
مقدار سرانه در برنامه دوم به صورت ريالي و ارزي در بودجه 

توسعه  .در فصل هشتم قانون برنامه چهارمند ساليانه منظور ك
هم به موضوع ارتقاء امنيت اجتماعي و عدالت  1383مصوب 

قانون مذكور دولت  95اجتماعي اشاره شده است بر اساس ماده 
مكلف شده به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي ، كاهش 
نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك هاي 

دي و توزيع عادالنه درامد در كشور و نيز كاهش فقر و درام
محروميت و توانمند سازي فقرا از طريق تخصيص كارامد و 
هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه هاي پرداختي، برنامه هاي 
جامع فقر زدايي و عدالت اجتماعي را با محور هاي مشخص تهيه 

يب قانون فوق و به اجرا بگذارد و ظرف شش ماه پس از تصو
تحقق نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي 



سياست هاي مشخص اقدام نمايد ، براي سال هاي بعدي برنامه 
چهارم تغيير در قيمت كاالها و خدمات مزبور طي لوايحي كه 
حداكثر تا شهريور هر سال تقديم مي شود پيشنهاد و به تصويب 

قانون ساختار  4. بر اساس ماده مجلس شوراي اسالمي  مي رسد 
اهداف و وظايف  1383نظام رفاه و تامين اجتماعي مصوب 

 -سازمان حمايتي و توان بخشي به شرح زير اعالم شد: الف
تامين  -سازماندهي و هدفمند كردن يارانه ها و منابع حمايتي.ب

حداقل اندكي براي همه افراد و خانواده هايي كه درامد كافي 
تحت عنوان  ر نهايت با تشكيل ستادي در دولت ندارند . د

رئيس جمهور ،  1384شوراي راهبري اقتصادي دولت در سال 
معاون اول ، معاونان و وزراي اقتصادي و جمعي از صاحبنظران و 
اقتصاد دانان در قالب اين ستاد به بررسي و شناخت و ريشه يابي 

ميان  مشكالت عمده و اصلي اقتصاد كشور پرداختند در اين
به عنوان يكي از دغدغه هاي موضوع هدفمند سازي يارانه ها 

اصلي و مهم كشور و سياستمداران در دو دهه اخير به عنوان 
يكي از محور هاي طرح تحول اقتصادي كشور مورد بررسي قرار 
گرفت و پس از بررسي ها و مطالعات فراوان اين مباحث منتج به 

فمند كردن يارانه ها ارائه اليحه و در نهايت قانون هد
) قانون هدفمند كردن يارانه ها در حقيقت 10: 1389شد(حسني،

قانون برنامه چهارم توسعه تنظيم شده است  3به پشتوانه ماده 
اين تحقيق در راستاي نقش هدفمندي  )11: 1389(خوشنود،

يارانه ها در اقتصاد روستايي بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر 
هم انديشي تاثير هدفمندسازي در  انتخاب شده است همچنين
همت گروه هاي توسعه به  ي كهيارانه ها بر جامعه روستاي

روستايي و توسعه كشاورزي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي و 
انجمن علمي توسعه روستايي ايران در واحد علوم و تحقيقات 

بطور كامل به اين عوامل پرداخته دانشگاه آزاد اسالمي برگزار شد.
با توجه به پرداخت يارانه ها  (http://www.eghalam.ir .شد

و تاثيراتي كه در اقتصاد خانوار هاي روستايي داشته محقق را بر 
آن داشته تا در راستاي اهداف و سواالتي كه در محدوده مورد 
 نظر  ممكن است بيان شود حركت كرده و و نتايجي را بدست

 آورد :
بررسي ميزان رضايتمندي روستاييان از اجراي طرح  -1

: بررسي ميزان اثرگذاري پرداخت يارانه  -2. هدفمندي يارانه ها
:بررسي  -3. هاي نقدي در انگيزه كسب و كار و توليد روستاييان

اثر پرداخت يارانه هاي نقدي در وضعيت سبد غذايي پوشاك و 
بررسي وشناخت الگوي مصرفي :  4ي. مسكن خانوار هاي روستاي

و تغييرات سطح كيفي زندگي خانوار هاي روستايي پس از 
بررسي ميزان تمايل خانوار هاي  - 5. پرداخت يارانه هاي نقدي

روستايي به راهنمايي ،مشاوره و آموزش در خصوص هزينه كرد 
و هدف اصلي: بررسي نقش هدفمندي يارانه ها در  يارانه ها.

 ستايي بخش كوهسرخ شهرستان كاشمراقتصاد خانوار رو
 و سواالتي كه محقق در محدوده مورد نظر  به دنبال آنها است:

ميزان رضايت روستاييان از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها  -1
پرداخت يارانه هاي نقدي چه  -2 در چه سطحي قرار دارد ؟

 تاثيري در انگيزه كسب و كار و توليد روستاييان داشته است ؟
پرداخت يارانه هاي نقدي چه تغييري در سبد غذايي ،پوشاك  -3

و وضعيت مسكن خانوار هاي روستايي نسبت به گذشته ايجاد 
با پرداخت يارانه هاي نقدي چه تغييراتي در  - 4 نموده است؟

الگوي مصرفي و سطح كيفي زندگي روستاييان حاصل شده 
ه راهنمايي : خانوار هاي روستايي چه ميزان تمايل ب 5 است؟

 ،مشاوره و اموزش در خصوص هزينه كرد يارانه ها دارد ؟
خانوار جمعيت را داراست  6135نفر در  23000بخش كوهسرخ  

يارانه در طول اجراي  درصد افراد موفق به دريافت 99كه بيش از 
 آن شده اند .                                                               

                                                             :قيقروش تح
تحقيق انجام شده به لحاظ هدف از نوع كاربردي و به لحاظ 

است ،گرد آوري اطالعات از نوع تحليلي ماهيت و روش از نوع 
اسنادي و مطالعات ميداني استفاده شده است روش ميداني 

قش هدفمندي يارانه هادر نمبتني است بر پرسشنامه كه بررسي 
اقتصاد روستايي ، روستا هاي بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر 

 مورد بررسي قرار گرفت

گيري از ميان جامعه مورد مطالعه (خانوارهاي مستقر روش نمونه
گيري تصادفي ساده است كه ابتدا حجم كل در هر روستا)، نمونه

ه روش نمونه تحقيق به كمك فرمول كوكران تعيين و سپس ب
 گيري تعداد نمونه در هر روستا مشخص گرديد نسبت

 مرحله اول تعيين حجم كل نمونه تحقيق از ميان خانوارها؛
nحجم نمونه : 
Nحجم جامعه تحقيق : 
p 5/0: نسبت/احتمال داشتن صفت (نسبت زنان در جامعه)   
q   :p 5/0(احتمال نداشتن صفت) برابر با  1-  
d 05/0: خطاي نسبي برابر با   

 
 
t 95/1: سطح اطمينان برآورد نمونه برابر با   
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خانوار (تعداد  385حجم نمونه به دست آمده برابر با               
 نمونه تحقيق در سطح هر خانوار) و مرد زن

مرحله دوم تعيين حجم زنان نمونه تحقيق در سطح هر روستا 
 شده است) (در هر جدول در ستون تعداد نمونه نشان داده

 دهستان بركوه:: روستاهاي 1جدول شماره 
 روستا تعداد خانوار تعداد نمونه 

 مكي 375 24
 كوشه 278 17
 كوشه نما 112 7

 نامق 403 25
 تنورجه 238 15
 ايور 668 42
 موشك 331 20
 بختيار 79 5

 علي آباد 249 16
 اكر آباد 68 4
 چلپو 112 7

 توال 328 20
 بع: نگارندهمن         
 دهستان بررود:: روستاهاي 2جدول شماره          

تعداد 
 نمونه

تعداد 
 خانوار

 روستا

 كريز 311 20
 بنده قراء 164 10
 تجرود 61 4
 خرو 30 3
 كالته پايين دره 85 5

 طرق 541 34
 قراچه 180 11
 كالته تيمور 38 4

 منبع: نگارنده          
 دهستان تكاب:وستاهاي : ر3جدول شماره         

تعداد 
 نمونه

تعداد 
 خانوار

 روستا

 اوندر 393 25
 خضر بيگ 289 18
 قصون 130 8

 توندر 209 13

 داغي 63 4
 سنجدك 100 6
 خضر آباد 69 4

 ده ميان 225 14
 منبع: نگارنده         

روش استفاده شد ، spssجهت پردازش داده ها از نرم افزار 
مي باشد   پيرسونشده در تحقيق آزمون  آماري بكار گرفته

.جهت بررسي روايي ابزار اندازه گيري  پرسشنامه  در اختيار 
  .اساتيد قرار گرفت و اصالحاتي انجام شد

 در پايايي پرسشنامهضريب الفاي كرونباخ  :4جدول شماره
 مقدار الفا تعداد گويه بخش هاي مختلف پرسشنامه

اي اجر زميزان رضايت روستاييان ا
 هدفمندي يارانه ها

10 86./ 

اثرگذاري يارانه ها در انگيزه كسب 
 و كار

8 76./ 

اثرگذار ي يارانه ها در وضعيت 
 پوشاك و مسكن و ..

7 78./ 

تغييرات سطح كيفي زندگي بعد ار 
 اجراي طرح

7 84./ 

تمايل خانواده به مشاوره در هزينه 
 كرد يارانه ها

8 76./ 

 منبع: نگارند
 ورد مطالعه:محدوده م

 موقعيت شهرستان مورد مطالعه در استان  :1نقشه شماره

 
 منبع: نگارنده      
 دقيقه 27 و درجه 58 جغرافيايي موقعيت در كوهسرخ  بخش
 قرار جغرافيايي عرض ثانيه 30 و دقيقه 28 و درجه 35 و طول

اين  است گرفته قرار دريا سطح از متر 2435 در كه است گرفته



 مي جمعيت نفر 27509 داراي 1385 سال آمار ساسا بربخش 
 مي روستايي نفر 22419 و شهري نفر5090تعداد اين از كه باشد
 نام به دهستان سه به كشوري تقسيمات طبق بخش اين  باشد
 3242 با بركوه ،دهستان خانوار 1482 با تكاب دهستان هاي

 بنام شهري نقطه يك و ، خانوار 1411 رود بر دهستان ، ، خانوار
 مناطق از يكي منطقه اين ،تيجمع نفر 5090 با  و ريوش
 شمار به منطقه سطح در باغداري خصوص به   كشاورزي مستعد

 فعاليت به وابسته منطقه  روستائيان  اغلب معيشت   رود مي
 .دباش مي كشاورزي هاي

 موقعيت روستاهاي بخش كوهسرخ  :2نقشه شماره

 
 منبع: نگارنده

 :يافته هاي تحقيق
پرسش نامه كه بين خانوار ها تقسيم شد  385نتايج چند از 

درصد از افرادي كه مورد پرسش قرار  60نشان مي دهد  بيش از 
سال سن داشته اند  ، اين افراد قبل و بعد از  40گرفتند بيشتر از 

تجربه كرده اند و در به خوبي  را  در روستا  هدفمندي يارانه ها 
نهاد را حس كرده و ميتوانند به ارزيابي  محيط روستا تاثيرات اين

نقش هدفمندي يارانه ها  بپردازند و تاثيرات مثبت و منفي ان را 
 مورد ارزيابي قرار دهند

 :ساختار سني پرسش شوندگان5جدول شماره

 1390يافته هاي تحقيق:منبع 
 35درصد  افراد جامعه  نمونه ، مرد و  65به لحاظ جنسيتي 

نشان دهنده  فراواني و  3درصد زن  بوده اند  جدول شماره
درصد ميزان تحصيالت افراد  مي باشد. از اين تعداد 

درصد داراي  23درصد داراي مدرك تحصيلي ديپلم و 20,77
رد بررسي مدرك تحصيلي باالتر از ديپلم مي باشند.سواد افراد مو

درصد باالي 50درصد باالي ديپلم و مردان  40قرار گرفت  ،زنان 
درصد كساني كه به لحاظ سواد زير ديپلم  70ديپلم بوده اند ،

 سال  با تجربه كافي را داشتند 50بودند  داراي سن باالي  
 
 
 ،ميزان تحصيالت پرسش شوندگان6جدول شماره.  

 مرد زن درصد فراواني تحصيالت
 10 5 13,50 52 دبيسوا

 10 4 23,63 91 ابتدايي
 13 5 18,70 72 سيكل
 20 15 20,77 80 ديپلم

تحصيالت 
 دانشگاهي

90 23,37 6 13 

 66 35 100 385 جمع
 1390منبع:يافته هاي تحقيق 

 مردانيدرصد  50در بررسي شغل افراد نتيجه تحقيق نشان داد ، 
 زنان درصد  80ش از كه مورد پرسش قرار گرفته اند  كشاورز و بي

 .خانه دار بودند
 :ساختار شغلي پرسش شوندگان 7جدول شماره

 درصد فراواني شغل
 36,36 140 كشاورز

 25,97 100 دامدار

 12,98 50 باغدار

 6,49 25 حدماتي

 24,75 70 خانه دار

 100 385 جمع

 منبع:يافته هاي تحقيق
 نتايج آزمون سوال اول:: 8جدول شماره

 p.value جه ازاديدر متغير
 

اجراي  زرضايت روستاييان ا
 هدفمندي يارانه ها

 

384 002./ 

 منبع: نگارنده

 گروه سني فراواني درصد
38,96 150 30-40 
46,75 180 40-50 
14,28 55 50-60 



/. مي 002بدست آمده از آزمون پيرسون برابر   p-valueمقدار 
/. است مي توان نتيجه گرفت 05باشد چون اين مقدار كمتر از 

رد مي شود يعني بين اجراي هدفمندي يارانه ها و  H0كه فرض 
 اييت روستاييان از اين طرح رابطه معناداري وجود دارد رض

 
 
 

 : نتايج آزمون سوال دوم :9جدول شماره 
 p.value درجه ازادي متغير

 
اثرگذاري يارانه ها در انگيزه 

  كسب و كار
384 22./ 

 منبع: نگارنده
/. مي 22بدست آمده از آزمون پيرسون برابر   p-valueمقدار 

/. است مي توان نتيجه گرفت 05بيشتر  از  باشد چون اين مقدار
بين اجراي يارانه ها و انگيزه كسب پذيرفته شده و   H0كه فرض 

انگيزه كسب و كار از اجراي طرح رابطه وجود ندارد وو كار بعد 
  .كمتر شده است

 .سومجدول شماره ده: نتايج آزمون سوال 
 p.value درجه ازادي متغير

 
وضعيت  اثرگذار ي يارانه ها در

 پوشاك و مسكن و ..
384 001/ 

 
/. مي 001بدست آمده از آزمون پيرسون برابر   p-valueمقدار 

/. است مي توان نتيجه گرفت 05باشد چون اين مقدار كمتر از 
بين اجراي هدفمندي يارانه ها و  يعنيرد مي شود  H0كه فرض 

اثرگذاري آن در وضعيت پوشش و مسكن و خوراك روستاييان 
و روستاييان ابراز رضايت طه معني داري وجود داشته است ،راب

كرده اند كه توانسته اند از يارانه دريافتي بابت وسايل رفاهي خود 
 استفاده كنند.
 : نتايج آزمون سوال چهارم11جدول شماره 

 p.value درجه ازادي متغير
 

تغييرات سطح كيفي زندگي 
هدفمندي  بعد ار اجراي طرح

 يارانه ها

384 003./ 

 منبع: نگارنده
/. مي 003بدست آمده از آزمون پيرسون برابر   p-valueمقدار 

/. است مي توان نتيجه گرفت 05باشد چون اين مقدار كمتر از 
بين اجراي هدفمندي يارانه ها رد مي شود  يعني  H0كه فرض 

و تغييرات در سطح كيفي زندگي روستاييان رابطه معناداري 
اييان ابراز كرده اند كه يارانه ها توانسته در وجود دارد و روست

 بهتر شدن كيفيت زندگي آنها تاثير داشته باشد.
 
 

 : نتايج آزمون سوال پنجم12جدول شماره 
 p.value درجه ازادي متغير           

 
تمايل خانواده به مشاوره و 
آموزش از طرف دولت در هزينه 

 كرد يارانه ها

384 001./ 

 همنبع: نگارند
/. مي 001بدست آمده از آزمون پيرسون برابر   p-valueمقدار 

/. است مي توان نتيجه گرفت 05باشد چون اين مقدار كمتر از 
بين اجراي هدفمندي يارانه ها و  يعنيرد مي شود  H0كه فرض 

رابطه معنا تمايل روستاييان به مشاوره و آموزش از طرف دولت 
 داري وجود دارد.

 نتيجه گيري:
هدفمند كردن يارانه ها هر چند در كوتاه مدت ممكن است  طرح

آثار تورمي برجاي گذارد ولي در بلند مدت رشد اقتصادي خوبي 
را به همراه خواهد داشت در اين طرح كاالها قيمت واقعي 
خودشان را نشان مي دهند و با اجراي اليحه هدفمند كردن 

و با مي گيرد  يارانه ها اقتصاد كشور در مسير واقعي خود قرار
اجراي برخي اقدامات مي توان شاهد تحول در اقتصاد كشور از 
جمله اصالح ساز و كار مالياتي ، قوانين پولي و بانكي و اصالح 

اجراي اين طرح شبكه توزيع و رشد بلند مدت اقتصادي بود ،
بازتاب  ي بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر كالن در روستاها

درصد از اين طرح استقبال  90ش از خوبي داشته و روستاييان بي
 كرده اند ،طرح هدفمندي يارانه ها توانسته اثرات مثبتي از قبيل

پرداخت يارانه  ،افزايش رضايت اجتماعي در بين مردم روستاها 
خشكسالي هاي اخيرخارج  از فشارمردم نقدي باعث شده است 

رت ولذا اين امر در كنار ساير عوامل باعث كند شدن مهاج شوند 
بهرحال منافع پرداخت نقدي يارانه ها در روستا  شده، روستايئان

.در اين مقاله پنج سوال در راستاي  ها بيشتر از اثرات منفي است
پنج هدف كه ممكن است روستاييان در طول اجراي طرح بيشتر  
برخورد داشته باشند مطرح شد و در معرض آزمون قرار گرفت و 

ز اين نتايج استنباط شد روستاييان نتايجي راا بدست آورد كه ا



محدوده مورد مطالعه كه مورد آزمون قرار گرفته اند از طرح 
هدفمندي يارانه ها ابراز رضايت داشتند ،ابراز داشتند كه انگيزه 
كسب و كار كمتر شده  و نيروي كارگر كمتر پيدا مي شود ،يارانه 

اشته ها بر وضعيت پوشاك و خوراك روستاييان تاثير مثبت د
،اين طرح توانسته تغييرات مثبتي را در سطح كيفي زندگي است 

مردم داشته باشد ،در نهايت كه از روستاييان سوال شد چقدر 
انگيزه دارند كه دولت در خصوص هزينه كرد يارانه ها آنها را 

از اين گزينه استقبال كردند و آموزش و مشاوره دهد روستاييان 
                 پذيرفتند .

 منابع:
) تعيين الگوي 1389كريمي، فرزاد ومهدي زاهدي كيوان( -1 

بهينه تخصيص يارانه هاي بخش كشاورزي به مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان ( رهيافت: تحليل سلسله مراتبي بازه،تحقيقات 

 101، ص 1389، زمستان 4، شماره2اقتصاد كشاورزي،جلد 
ي اثرات اجراي )بررس1388رازيني، علي وحسن صبوري(  -2

طرح هدفمند كردن يارانه ها بر مصرف بنزين در ايران،فصلنامه 
،صفحات 1388،تابستان 8،پياپي2مدل سازي ،سال سوم، شماره

123-152 
) تحليل هدفمند كردن يارانه ها در 1388اميني، رامين( -3

،آذر 118بخش كشاورزي، فصلنامه كشت و دام و صنعت، شماره
 14،ص1388

) وزارت بازرگاني و هدفمندي يارانه 1389از(حسني،شهن -4
 10-8ها،شركت چاپ و نشر بازرگاني ،شمالره ، صفحات

) هدفمند سازي 1383نجفي، بهاءالدين و آشان شوشتريان( -5
يارانه هاو حذف نا امني غذايي مطالعه موردي ارسنجان ،فصلنامه 

-127، صفحات 1383،تابستان 31پژوهشنامه بازرگاني،شماره 
151 

) بررسي و نقد 1380دانشكده علوم بهزيستي و توان بخشي( -6
گذارش نظام هدفمندي يارانه ها در ايران ،فصلنامه علمي 

 105-103،صفحات 2،شماره 1پژوهشي رفاه اجتماعي،سال 
) قانون هدفمندي يارانه ها، تازه هاي 1389خوشنود، زهرا(   -7

 12، ص126اقتصاد، دوره جديد،سال هفتم،شماره 
) تعيين خانوار هاي 1385پرمه،زورار و خليل حيدري(     -8

نيازمند از بي نياز با استفاده از آزمون تقريب ميانگين در راستاي 
هدفمند كردن يارانه ها در ايران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، 

 3،ص 1385، زمستان 41شماره 
 

8: anders,1995,drug makers help manage 
parent carc, vall street journal,17,may,p.b 

 پايگاه اينترنتي وزارت معدن و صنعت و تجارت
9:  www.moc.gov.i                                               

10:http://www.eghalam.ir/sysnews/cid/122
83.html 
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