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دگاه يها از د ارانهي يهدفمندسازطرح  يو اجتماع ياثرات اقتصاد

  ان شهرستان زنجانييروستا

  ∗∗∗∗يا کرمؤير

  ۵/۱۲/۱۳۹۶ :رشيخ پذيتار     ۱۷/۴/۱۳۹۶: افتيخ دريتار

  دهيچک

افت ياز ره يريگ با بهره يمصرفارانه ي يو اجتماع يآثار اقتصاد يبا هدف بررس ة حاضرمطالع
 به روش يريگ نمونه .شهرستان زنجان انجام شد ييروستا يها در جامعه خانواده يکم

. نفر برآورد شد ٢٧٠ کوکران معادل رابطةحجم نمونه با استفاده از  و صورت گرفت يا خوشه
ک مطالعه يآن در  ييايآن توسط پنل متخصصان و پا ييکه روا بود،ق پرسشنامه يابزار تحق

 ياقتصاد اثرات دار يکننده و معن نييتبابعاد  داد کهنشان  ياملل عيج تحلينتا. دش يلوت بررسيپا
 يها تي، توسعه فعالديبهبود درآمد و قدرت خر از ندا عبارت ،تيب اهميترت به ،ارانهي

پنج بعد که نشان داد  ها ارانهي يج در خصوص اثرات اجتماعينتا. ها نهيش هزي، و افزايکشاورز
بر اساس  .ندتهس دار يسهم سازنده و معن يادار يو اجتماع يت روانياحساس امن تيبا اولو

به صورت هدفمند به  يمصرف ارانهيپرداخت  هايی ارائه شد مبنی بر آنکهشنهاديپ ،جينتا
 ،يساز فرهنگو  ت مصرفيبه منظور هدا ،نيهمچن انجام شود ور يپذ بيآس يخانوارها

  .در دستور کار قرار گيرد يا و رسانه يحضور يآموزش يها دوره يبرگزار

 ،ياجتماع ةيسرما، يآثار اقتصاد ،يآثار اجتماع د،ي، قدرت خرارانهي :ها واژهديکل
  ).شهرستان(، زنجان يهدفمندساز

                                                           
  ).rokarami@yahoo.com(ام نور ياه پار گروه کشاورزی، دانشگياستاد ∗
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  مقدمه

و وظيفه دولت ترين كاركرد  عمده نظران كالسيك و متأخر با وجود آنكه بعضي از صاحب
د در حال حاضر، رس دانند، به نظر مي مي مردمامنيت  تأمينحفظ و  و فلسفه اصلي آن را

ثبات سياسي، بدون پيگيري توسعه و تحقق آن و تالش  تأميندستيابي به امنيت پايدار و 
ها يكي از  به همين دليل، دولت. رفاه و معيشت شهروندان ميسر نيست تأميندر راستاي 

اند و  زندگي مردم قرار داده يها صتوسعه اقتصادي و بهبود شاخ د راترين اهداف خو مهم
در مقابل  ).١(پردازند  ها و قوانين مورد نياز مي به تدوين و طراحي سياست ،ين مبنابر ا

بازار و کاهش  يها ياز ناتوان يج ناشيل آثار و نتايکه به تعد يدگاه اقتصاد رفاهيد
برال و يل يها دگاهيد به باور طرفداران شد،ياند يم يحاصل از رقابت اقتصاد يها ينابرابر

 .تر آزاد باشد کند که از مقررات گسترده ين نحو عمل ميبه بهتر يزار هنگامبا ،سميبرالينئول
و کاهش فقر  يتيحما يها استيساست که  ييها دولت يريگ ساز شکل نهيزم ها دگاهين ديا

ارانه به عنوان يپرداخت  ،ها استين سيتحقق ا يدر راستا .دهند يمت قرار يرا در اولو
 يالملل نيب يها سازمان یشنهاديرد پامو ط ازيبر شرا يموقت و مبتن ياز راهکارها يکي

 کار هب در حال توسعه ياز کشورها يبوده و توسط برخ پول يالملل نيصندوق بمانند 
مد  در قالب برنامه اول و دوم توسعهز ينران يدر ا يتيحما يها استيس .گرفته شده است
 يخ اقتصادين طرح تاريتر عنوان بزرگ ارانه بهي يو طرح هدفمندساز نظر قرار گرفت

و  ياجتماع يامدهايآن با پ ياما اجراد، درآماجرا  به يصالحات اراضاران بعد از يا
  .  )٢(همراه شد  خاص ياقتصاد

ها به آن و  رغم توجه دولت يران که عليارانه در پاسخ به مشکالت مزمن اقتصاد اي
، ينيتضم يو بازارها متيجاد قيمت، ايچون کنترل ق )٣( مختلف يها حل ارائه راه

ز ييپا در ،)٤( بودمانده  يحل نشده باق... ع کوپن و يق توزيمردم از طر يتدارک کاال برا
 استاقتصادي  توسعه يها استيس از يکي ها ارانهي هدفمندي طرح .دشاجرا  ١٣٨٩ سال
ه مصرف سوخت، يرو يش بياز افزا يريد و با هدف جلوگدارز ين ياجتماع ابعاد البتهکه 

ن بردن فاصله يدرآمد، و از ب کم يها به گروه يدگي، رسيمصرف انرژ ير الگوييتغ
پذير جامعه  آسيب اراقشبه که تالش دارد توزيع يارانه با  دولت .شده است اجرا، يطبقات
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يك  يها به حداقل نيازش تحت حاكميت يها كه همه انسان وار استاميد و کند،کمک 
المللي حقوق بشر  اساسي، شرع، عرف و موازين بينمدار كه در قانون  زندگي كرامت

 ،يعالوه بر آثار اقتصاد ،که ذکر شد ناهمچنارانه ي ).١( ذكر شده است، دست يابند
همين نکته  و ؛)٢( دارند تأثير ياست که بر روابط و مناسبات اجتماع يآثار پنهان يدارا

، به دينما يمهم م را اه ارانهي سازیراهبرد هدفمند ياجرا يچگونگبحث  است که
 يو روزمره زندگ يدر امور اساس ياجتماع و ياقتصاد يامدهايپ نيکه با کمتر ينحو

 دبتوان ،از تورم يريمصرف و جلوگ ع،يتوز د،ياز جمله اشتغال، تول شهر و روستا مردم
ن يو هم ؛به همراه داشته باشد عدالت تحقق يو مثبت خود را در راستا مؤثرثمرات 
 يبرا ارانه راي يشده در هدفمندمطالعه اثرات راهبرد اتخاذ ست کها موضوع

  .  سازد يت مياولو يدارا ندهيح آيصح يها يزير برنامه
از آنجا که  ،آن عام يبه معن ارانهي يو اجتماع يآثار اقتصاد يست برريعالوه بر اهم

موضوع  ، ايندارد اختصاص روستاها به كشور هر جمعيت و جغرافيا از بخش وسيعي
از کل  ،١٣٩٥نفوس و مسکن سال  يبر اساس سرشمار. است ويژه تياهم يدارا

و  يدر مناطق شهر درصد ٠٥/٧٤ ،نفر بوده ٧٩٩٢٦٢٧٠که معادل  رانيکشور ا تيجمع
از  ياستان زنجان حاک يآمار برا نياند و ا ساکن بوده ييدر مناطق روستا درصد ٩٥/٢٥

 .است ييروستا درصد ٧٣/٣٢ و يهرش درصد ٢٧/٦٧ک يبا تفک ينفر ١٠٥٧٠٠٠ تيجمع
ساالنه  يتيرغم رشد جمع يعل ،در دهه گذشته يتيجمع يگر به آمارهايد ياما در نگاه

توان  يم ،)درصد ٢٤/١و  ٢٩/١معادل  ،بيترت ، به٩٠- ٩٥و  ٨٥- ٩٠ يزمان يها بازه يبرا(
که  ،)٥( دکراشاره  درصد ٥/٥از مهاجرت معادل  يناش ييت روستايکاهش جمع به

 ينواح اقتصادي عملكردو مهاجرت با  يتيب نگاه جمعيترک. ژه استيازمند توجه وين
بخش  يدرصد ۴/۱۲ت توجه به درآمد ياهم ملي وري بهره بر آن تأثيرو  ييروستا

 را نمايان ييخانوار روستادرآمد  واز کل درآمد کشور  يدار ، شکار و جنگليکشاورز
بر عدالت  تأکيد .)٥( بوده است کمتربرابر  ٧/١ يک خانوار شهريد که نسبت به ساز يم

آنها  يو اجتماع ياقتصاد يارانه بر زندگيآثار پرداخت  يو بررسن جوامع يدر ا ياجتماع
 ،است تياهمار بايبس. ز استيانگبر ت و اما چالشياهمار بايبس يرشه يهمگام با نواح
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 ؛دارد ييسزا هب تأثير يدر توسعه مل ييو جامعه روستا يرا تعامل بخش کشاورزيز
ها  ن عرصهيتر از پرمناقشه يکين تعامل کانون يا يالگو رايز ،استز يبرانگ ، چالشنيهمچن

 ،ن راستايدر ا ).٦( بوده استفراوان  يها يگذار استيو س يياجرا يد نظرهايز تجديو ن
که  يآمار يپراکندگ يريگ ک واحد اندازهي به عنوان ١٣٩٥در سال  ينيب جيضر يبررس

 يک جامعه آماريا ثروت در يع درآمد يدر توز يزان نابرابريسنجش م يبرا معموالً
مناطق  ي، برا٣٩/٠کل کشور معادل  يبراب ين ضريانگر آن است که اي، بشود ياستفاده م

 تر آمار قيدق يها ياما بررس. بوده است ٣٤/٠ ييمناطق روستا يو برا ٣٧/٠معادل  يشهر
درصد فقيرترين  ٤٠و  ٢٠، ١٠روتمندترين به درصد ث ٤٠و  ٢٠، ١٠سهم  ٩٥  سال

انگر شکاف يدهد که ب ينشان م ٣٤/٣و  ٧٨/٥، ٢٥/٩ب يترت را به يجمعيت مناطق روستاي
صورت  به يارانه نقدي ،مجموعدر . )٥( است ييباال در داخل مناطق روستا يدرآمد

ت قابل يجمع رد کهيگ يتعلق م يدر حال ييو روستا يشهرجامعه افراد  يکسان به تمامي
ژه يازمند توجه وين يو اجتماع يگانه اقتصادچند يبا کارکردها ييجامعه روستاتوجه 

کند و برنامه  يرا تجربه م يو فرهنگ ياز تحوالت اجتماع يا دوره ييجامعه روستا. است
 تأثيرن تحوالت را تحت يجهت ا يتواند شدت، سرعت و حت يم يو اجتماع ياقتصاد

وستا فرد ر منحصربه يها يژگيها به و دولت يتوجه يب ،ر پژوهشگراناز نظ ).٢( قرار دهد
با  ،نيبرابنا). ٧(ته شده است شناخ يدر عدالت اجتماع ها يد نابرابريدر تشد يعامل مهم

 ييجامعه روستا ة حاضرگروه هدف مطالع ،ييدر جامعه روستا موضوعت يتوجه به اهم
  . در نظر گرفته شده است
اثرات  ، رویيمحدودمطالعات ها در  هدفمندسازي يارانه در ايران، در زمينه

و  يانصار به باور ،نمونه يبرا .ده استش تأکيد ييروستاخانوار بر  يهدفمندساز
 يبرا ييامدهايپ يدارا يياد مواد غذيتول يها ارانه از بخشي حذف ،)۴( همکاران

 ييدرآمد روستا کم يها ن اثر آن متوجه خانوادهيشتريکه باست  يرانيا يها خانواده
 کدامران هر يها در ا ارانهي ينه هدفمندسازيشده در زم ، مطالعات انجامنيهمچن .شود يم

در  ،اند موضوع پرداخته يا اجتماعي ياقتصاد از ابعاد يکيبه  ،ييبر نگاه ژرفا تأکيدبا 
 هاراني يهدفمندساز يو اجتماع ياقتصاد يتعاملاثرات  يبه بررس ة حاضرکه مطالع يحال

   .است پرداخته - شوند ير محسوب ميپذ بيکه همواره از اقشار آس - ييخانوار روستا بر
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  ياثرات اقتصاد

انجام شده که اغلب به اثرات  يارانه مطالعات مختلفي يدر رابطه با اثرات اقتصاد 
ان و همکاران يجاللمانند  است،  متمرکز بوده يد و بخش کشاورزيارانه بر تولي ياقتصاد

مطالعه مورد  ييرا بر خانوار روستا يمصرف ارانهي يات اقتصادتأثيرالعه حاضر مط .)٨(
ها در  ارانهي يل اثرات هدفمندسازيتحلمرتبط از جمله مطالعات  .دهد يم قرار

 داردطرح نشان از اثرات مثبت  است که ييروستا يخانوارها ياقتصاد يتوانمندساز

 :شود يدر ادامه شرح داده م ياقتصاد آثار يابيارز يها شاخص ،ن راستايدر ا. )٩(

 ييدر خانوار روستاسبب شده تا  يارانه نقديپرداخت  :ديقدرت خر و درآمد بهبود
 بدون افراد روستاهادر را يز، )۱۰( شودملموس  سرعتبه ش درآمد يشاخص افزا

و  مستمر درآمد جاديا باعثتواند  يم نقدي ارانهي پرداخت که دندار وجود درآمدي
) ۹(شود  ن و خودروي، طال، زمياساس يد پوشاک، کاالهايش قدرت خريافزا الًاحتما

 )۱۱(رک يمحققان چون ز يبرخ .استارانه ي يآثار اقتصاد يها گر شاخصياز د که
 .اند دهکر يمعرف يارانه نقديرا به عنوان اثر  ياساس يها کاال در هيرو يب ش مصرفيافزا

 يها نهيهز يمصداق دارد که دارا يدر مواردش مصرف يافزا ح داد کهيد توضياما با
 کشور در. باشد يصورت اقساط و چه به يصورت نقد ارانه چه بهيمتناسب با مبلغ 

اما . )۱۲( شده استد لباس يش قدرت خريموجب افزا يارانه نقديز پرداخت ين ايکلمب
به  ينقد ها و پرداخت وجه ارانهي يهدفمند ،)۱۰(و همکاران  يصادقبه گفتة 

کم تا  تأثير يطور کل هخانوار ب ياعضا يد پوشاک برايبر خر صورت ماهانه ان بهييروستا
د يقدرت خر ،)۱۳( و همکاران ييصحرابر اساس ارزيابی  و ؛متوسط داشته است

در  ای مطالعهبر پاية نتايج  .شتر شده استيب ياساس يمت کاالهايچرا که ق ،افتهيکاهش 
 ،دندکرافت يارانه دريکه  يافراد يپرداخت بده قدرتد و يقدرت خر ،يکشور مالز

  ).۱۴( ، بيشتر استافت نکردنديارانه دريکه  ينسبت به افراد

 يها هنهاد نيزگاز و  ،برق ،آب يها نهيها شامل هز نهيش هزيفزاا :ها نهيش هزيافزا
ها  نهيهز دهد که ينشان م) ۱۰(و همکاران  يق صادقيج تحقينتا .است يکشاورز
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گاز، برق و  شامل يمصرف انرژ مردم روند که موجب شده استشته و ش دايافزا
  .دهند ا کاهشي دارندنگه رييبدون تغ را آب ،نيهمچن

ش تعداد يو افزا ييانداز در خانوار روستا ش پسيافزا :يو منابع مال انداز پس
است که به گفته  ياقتصاد يها گر شاخصياز د يمحل الحسنه قرض يها صندوق

اگرچه  است، ش بودهيافزا يارانه داراي تأثيرتحت  يتا حدود ،)۹(مکاران و ه يفراهان
  . دهد يانداز را کاهش م خود امکان پسها  هنيش هزيافزا

تواند مانند بالش  يارانه مي ،)۱۵(کا و همکاران يسپ به گفتة :يت کشاورزيتوسعه فعال
، برای کشاورزاندهد و کشاورزان را گسترش  يريگ ميتصم يها فرصت وپول عمل کند 

توان  ين جمله مآاز  ؛باشد مخاطرهت يريمد يها مکمل روش در قالبمناسب  یابزار
و  يننو ياريآب يها ش قدرت استفاده از روشيمه محصوالت، افزايب امکان شيافزابه 
 ،ابزارآالت و به تبع آن ،ديتول يها نهاده يريکارگ هش بيد ادوات، افزايش توان خريافزا
 اجراي که داد نشان )۱۳(و همکاران  ييق صحرايج تحقينتااما  .دکراشاره د يش توليافزا

 آب، يها  نهيهز شيشامل افزا ديتول يها  نهيهز شيافزا موجب ها ارانهي هدفمندي قانون

 سودي گريد کشاورزي" چون ياتاظهارو سبب  ... يکارگر يها نهيل و هزييگازو برق،

  . ، شده است"ندارد

جاد يا يزه برايانگ شيافزا وکار و جاد کسبيدر ا يش توان اقتصاديافزا :يفرصت شغل
 يبررس يها گر شاخصياز د يميا و توسعه مشاغل قديش توان احيافزا د ويمشاغل جد
 در زمينة )۱۰(و همکاران  يمطالعه صادقارانه است که در يپرداخت  يآثار اقتصاد

 يودتا حد )ذهيدهدز ا( هجامعه مورد مطالع ارانه دري تأثيرتحت  ييزا اشتغال
   .دش يابيافته ارزي شيافزا

  ياثرات اجتماع

ها بر رفاه  ارانهي يهدفمندساز تأثير) ١٦(ف يو س ييرايپ ،ياجتماع اثراتدر رابطه با 
 رفاها ه يارانه هدفمندسازي که کنند يافته و عنوان ميران را مثبت ير اد ياجتماع

رات رفاه ييتغ يابيارزدر  ،)١٧(همکاران  و يشهناز. ده استيبخش بهبود را اجتماعي
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ب يو ضر ينيب جيارانه با ضريقبل و بعد از پرداخت  ييو روستا يشهر يها خانواده
ش يل افزايها به دل ، رفاه خانوادهيرغم کاهش نابرابر يدهند که عل ينشان م ،نسونياتک

آثار  ابعاد )۲( يرودبارک ينيحس ا ويازک. بوده است ي، نزوليتورم و کاهش درآمد واقع
ة مطالع يآثار جتماع ينظر يبه عنوان مبنا ن ابعاديا .شمرند يمبرارانه را ي ياجتماع
و شرح هر  ،اند شدهده يبرگز ييروستا يزندگ يبعد توسعه الگو دنکربا اضافه  ،حاضر

  :دشو يان ميمه بادر اد کدام

قانون  ياجرا ثيرتأل يدر تحل ،)۱۳(و همکاران  ييصحرا :ر در روابط خانوادهييغت
ش يو افزا يش اختالفات خانوادگيبه افزا ،ييروستا يها بر خانوارها ارانهي يهدفمند

ف قدرت پدر يتضعسبب  ،تيکند که در نها ياشاره م ييروستا خانوار در مشاجره و بحث
ش تنش در يافزا از) ۲(ا و همکاران يازک چون يالبته محققان .شود يمدر خانواده 

ارانه ير يفق يها در خانواده نديگو يم البته و ،کنند يتوسط و باالتر صحبت مم ياه خانواده
  . شده است يزندگ يها حداقل تأمين برایجاد آرامش يو ا يريسبب کاهش نزاع و درگ

 با شاخص يه انسانيدر سرما يگذار هيسرما ،ارانهي ياجتماعاز اثرات  يکي: يه انسانيسرما
و غالت  يلبن يها ش مصرف گوشت، حبوبات، فرآوردهيافزامانند  يا هيبهبود موارد تغذ

ر اساس اگر چه ب. رورش ذهن سالم شودساز پ نهيجاد بدن سالم زميتواند با ا يکه ماست 
 طبقات يياقالم غذا تأمينتنها بر  يارانه نقدي ،)١٨(و همکاران  يعبداله ارزيابی

هدفمندی طرح ) ١٩(و همکاران  نژاد يطوالباما  ،ستا مؤثر تر پايين اقتصادي - ياجتماع
 يداراي يغذا ميرژ تنوع زانيم و اي هيتغذ موارد بهبود شاخص در يطور کل هرا بها  يارانه

و  يش کميسبب افزا يارانه نقديز پرداخت ين ايکلمب کشور در .دندان يم اثرات مطلوب
 ).۱۲( ر، گوشت و تخم مرغ شده استيالت، شمانند برنج، غ ييمصرف مواد غذا يفيک

 ييروستا يخانوارها ييمصرف غذا يالگو دارند که يابراز م) ۲۰(و همکاران  يرلطفيماما 
در  يگذار هيارزشمند سرما يها شاخص گرياز د .است افتهين بهبودطرح  ياجرا از بعد

از آموزش مانند آموزش فرزندان و  يمند ل به بهرهيش امکان و تمايافزا ينه انسايسرما
ن شاخص يز تحقق اين) ١٢(ا يکلمب در کشور ای ج مطالعهينتا ست که ا دختران مخصوصاً

به عنوان  يبهداشتاز امکانات  يمند ل به بهرهيش امکان و تمايافزا .ده استکران يرا نما
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 و همکاران يصادقمطالعه  در است که يه انسانيارانه بر سرمايگر از اثرات يد یشاخص
مانند مراقبت  يبهداشت يها مراقبت ،ياد بهداشتاستفاده از موک در خصوص يتفک به ،)١٠(

قرار گرفته  يمورد بررس فرزندان يمه برايپرداخت حق بش امکان يافزاو ، يدوران باردار
طرح اجرا شده در ) ١٩(نژاد و همکاران  يطوالب .افته استي مؤثرن موارد يارانه را بر ايو 

و اوقات فراغت  يحي، تفريزش، آموياز خدمات بهداشت يمند در شاخص بهرهرا ران يا
  .نندک ينم يابيارز يچندان تأثير يدارا

 ويژه بهدر افراد و  يو اجتماع يت روانيش احساس امنيافزا :يو روان يت اجتماعيامن
جه يتواند نت يدر خصوص معاش خانواده ماو شتر يت بيولئمس لحاظسرپرست خانوار به 

 تواند به اعتماد به نفس و عزت يت ميمناحساس ا همچنين، .باشد يا ارانهي يها تيحما
 يت روانياحساس امن نيز به موضوع )۲۱( همکاران و يمطالعه قاسمدر . دنفس بينجام

  . شده است پرداختهش عزت نفس يو افزا

در اقشار  يضرورريغ ل به مصرفيش ميمصرف به افزان يا :يو تظاهر يمصرف تجمل
 يتجمل يد کااليو خر ييگرا تجمل بهل يش ميافزامانند  ،ر اشاره دارديمتوسط و فق

 يل ارتباطيش استفاده از وسايافزاو ات، يش مصرف دخاني، افزا)يصورت اقساط به(
ل به مصرف يتمابر اين باورند که ) ۲( ا و همکارانيازک ،نهين زميدر ا. مانند ماهواره

) ۱۳(و همکاران  ييصحرا همچنين،. استافته يش يافزا ييدر جامعه روستا يتجمل
 ادياعت شدن شتريچون ب ييها ناهنجاريمرتبط با بروز  را ها ارانهي یهدفمند طرح اجراي

که در مطالعه اثرات  يدر حال دانند، يم ييروستا در مناطق شهيش ژهيو به مخدر مواد به
افتند که يدر) ۱۲(و و مسنارد يآتاناس ،ايکلمبکشور  يو شهر ييارانه در جامعه روستاي
    .نداشته است يان مصرف الکل و تنباکو اثرزيارانه بر مي

ابد و ي يش ميش اعتماد به دولت افزايافزا تأثيرتحت  يه اجتماعيسرما :يه اجتماعيسرما
 ،)۹(و همکاران  يفراهاننگاه  از اما؛ )۲۲( دهد يرا کاهش م ياتکا به پول و روابط پول

مخرب  وابستگین يکه ا ،شود يم دولت به مردم شدن وابسته باعث ارانهينقدي  پرداخت
ش يافزا  که يدر حال. باشد مؤثره کار يبر کاهش روحتواند  ياست و م يه اجتماعيسرما

ش يافزا ،)٢١(و همکاران  يتواند به نقل از قاسم يارانه ميق ياز طر يتوان اقتصاد
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ش يافزا ،نيهمچن. ردرا به همراه آو يه اجتماعيش سرمايو افزا رحمة صلد و يبازد
 ياجتماع يها مهارت يمختلف و ارتقا يآموزش ياه در کالس به شرکتل يتما

 يه اجتماعيش سرمايل و افزايارانه باشد که در تشکيپرداخت  يامدهايتواند از پ يم
  .  استل يدخ

تناسب اندام و  ينه برايژه فرد به خود مانند هزيشامل توجه و ييفردگرا: ييگرافرد
 يارتباطات پول .است يارتباطات پول يو برقرار، يا چاقيو  يالغر يها ميگرفتن رژ

 ن ارتباطيده را در نظر گرفته و اگر ايفا -نهيارتباط ابتدا معادله هز يفرد در برقرار يعني
نگاه . دهد يت قرار ميارتباط را در اولو يداشت، برقرار آن يها نهيش از هزيب ای فايده

ز يگان را نيشاوندان و همسايان، خوتواند روابط فرد با دوست يبه ارتباطات م ياقتصاد
ن يدر ا. شود يه اجتماعيقرار داده و منجر به کاهش ارتباطات و کاهش سرما تأثيرتحت 

 يابيسالمت جسم و روح مطلوب ارز ينه براياگرچه توجه فرد به خود و هز ،بعد
تواند سالمت جسم و  يره ارتباطات ميدن داکرضمن محدود  يشود، اما روابط پول يم
  . ندازديوان را به مخاطره بر

اثرات  از تواند يکه م ياجتماع يها گر شاخصياز د: ييروستا يزندگ يالگوتوسعه 
در  کاهش، يت زندگيفيک ید و ارتقايمصرف جد يالگو يريگ شکلارانه باشد، يمحتمل 

ح رفاه ش سطيافزا در روستا و يل به ادامه زندگيش تماي، افزاشهر بهروستا  يها مهاجرت
قبل  يها کشور در سال يا ارانهينظام  ياجرا) ۲۳( ييايض اگرچه .دکراشاره ) ۱۰(نواده خا
ان به شهرها دانسته ييمنجر به مهاجرت روستا يتيرا از نظر جمع يارانه نقديپرداخت از 

  .از جمله تبعات آن بوده است نيز شهرها ة کالبدیکه توسع

  يشناس روش

. است يدانيها م داده يآور ز نظر روش جمعو ا ياز نظر هدف کاربرد حاضر قيتحق
شهرستان  ييروستا يها خانواده سطحبا استفاده از ابزار پرسشنامه در  قيتحق يها داده

بالغ  يتيروستا با جمع ٣٣٣مجموع  شهرستان زنجان در. ه استشد يآور جمعزنجان 
هدف  جامعه ، کهبخش شهرستان زنجان گسترده شده سهدارد که در نفر  ٩٧٦٩٩بر 

 يا مرحلهدو يا خوشه ة حاضرمطالع يريگ نمونه روش. دهد يل ميتشک را حاضر قيتحق
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صورت  هبق يتحق يها روستا به عنوان خوشه سهاز هر بخش  ابتداب که ين ترتيبد است،
در خصوص  يريگ ميتصم .شود يروستا م نهشامل  ،که در مجموع دشانتخاب  يتصادف

در هر روستا،  ،سپس). ۲۴( انجام شداز ينمونه مورد نها با توجه به تعداد  تعداد خوشه
مرحله دوم  ياجرا .شدل ينامه تکماجرا و پرسش يريگ نمونه يبراساده  يروش تصادف

تک موارد  تک يکه بررس تأکيدن يبا ا ،ل شباهت موارد به هم بوديبه دل يريگ نمونه
ر هدف در ييمتغ. )۲۵( شود يم) جيش از حد نتايتشابه ب يو حت(سبب هدر رفت منابع 

با استفاده از ز ينحجم نمونه . دبوارانه ي ةکنند افتيدرسرپرستان خانوار  يريگ نمونه
نان پنج درصد يت اطميبا فرض قابل ،کوکران رابطةدر . دشکوکران محاسبه  رابطة

)۹۶/۱=Z(انس ي، و حداکثر وار)pq (مورد نظر  يژگيو)۵/۰p=q=(ز دقت حدود ي، و ن
نفر برآورد شد که به  ۲۶۶ق حاضر يانجام و تعداد نمونه تحق هشش درصد محاسب

  . شد يآور پرسشنامه جمع۲۷۰نان تعداد يمنظور اطم
 يفرد يها يژگيبخش اول به و :استپرسشنامه مشتمل بر دو بخش ق يابزار تحق

 يت تاهل، تعداد اعضايسن، جنس، وضع ،)يدائم، فصل(شامل نوع سکونت در روستا 
بخش . پردازد يخانوار م يت اقتصاديالت و وضعيزان تحصي، ميشغلت يخانوار، وضع

 يارانه بر زندگي يو اجتماع ياثرات اقتصاد يبايارز يها هيپرسشنامه مشتمل بر گو مدو
کم  يلياز خ يسطح اس پنجيمربوط با مق يها هيگو يتمامکه  ،است ييجامعه روستا

است مشتمل بر پنج بعد  يرات اقتصاداث. اند شده يريگ اندازه) پنج(اد يز يليتا خ) يک(
 چهار( ر در روابط خانوادهييتغ شامل مشتمل بر هشت بعد يآثار اجتماع .)۱ جدول(

، )هيگو سه( يه اجتماعي، سرما)هيگو نُه( يه انسانيدر سرما يگذار هي، سرما)هيگو
 سه( ييگرا، فرد)هيگو چهار( يو روان يت اجتماعيحما ،)هيگوپنج ( يمصرف تظاهر

با ق يابزار تحق ييروا. است )هيگو چهار( ييروستا يزندگ يتوسعه الگوو  )هيگو
 ،قيابزار تحق ييايپا يبررس يدر راستا. دش يبررس يمتخصصان دانشگاه استفاده از نظر

مله که از ج يينفر از مردم روستا سیار يپرسشنامه در اخت ،لوتيک مطالعه پايدر 
ابزار در  ييايانگر پايج بيقرار گرفت و نتا ،دنمونه نبو يشده برا انتخاب يروستاها

 ۹۲۳/۰معادل  يآثار اجتماع يها هيو گو ۷۵۶/۰معادل  يآثار اقتصاد يها هيخصوص گو
  .دشانجام  AMOSو  SPSS يهاافزار مفاده از نرتبا اس ل اطالعاتيتحل .بود
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  ج و بحثينتا

  يمصرف يها هاراني يطرح هدفمندساز ياجرا ياثرات اقتصاد يفيتوص يها افتهي

بر اساس  ،و سپس يطور کل هابتدا ب يمصرف ارانهي يها در خصوص آثار اقتصاد افتهي

صورت  ج بهيمنظور ارائه نتا به ف هر بعديتوص يالبته برا .شود يابعاد مختلف گزارش م

اس سه سطح گزارش يدر مق ،مرتبط جمع و سپس يها هيگو، )٢٦( خالصه و قابل درک

 يطور کل هبارانه را ي) درصد ٢/٥٢( گويان پاسخاز  يمين ،١ طابق جدولم. ده استش

ت ياکثر ،يبا ابعاد آثار اقتصاد ارتباطدر . دانستند يدر حد متوسط م ياثر اقتصاد يدارا

افته در حد ي شيد را افزايافته و قدرت خريدرآمد را بهبود) درصد ۵/۸۵( گويان پاسخ

از  يمين باًيافته، اما تقريش يا افزااگرچه درآمده. دندکر يابياد ارزيمتوسط تا ز

. افته استيش ياد افزايها هم در حد ز نهيدند که هزکران يب) درصد ۵/۵۱(گويان  پاسخ

ارانه در حد کم تا متوسط يباور دارند که ) درصد ۹/۷۸(گويان  پاسخسوم  کيش از يب

ارانه ي) صددر ۷/۹۳(گويان  پاسخت ياکثر. انداز شده است پسامکان سبب فراهم آوردن 

 کردند؛ يابيارز مؤثر يکشاورز يها تيتوسعه فعال ياد در راستايرا در حد متوسط تا ز

ارانه نتوانسته ي ،)درصد ۷/۶۰(گويان  پاسخاز  يميش از نياما بنا به اظهارات ب

  . مردم روستا باشد يبرا يجاد فرصت شغليا ةکنند تيحما

 گانه و ابعاد پنج يارانه مصرفي يات اقتصادرامون اثريمطالعه پ يها افتهيف يتوص - ۱جدول 

 ابعاد
 اديز  متوسط کم

  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان

 ۷/۲۷  ۷۵ ۲/۵۲ ۱۴۱  ۱/۲۰ ٥٤  يطور کل هب ياثرات اقتصاد

 - - - - - -  :يابعاد اثرات اقتصاد

  ۳/۲۳ ۶۳  ۲/۶۲ ۱۶۸ ٤/١٤ ٣٩  ديبهبود درآمد و قدرت خر 

 ۵/۵۱ ۱۳۹ ۱۳ ۳۵ ٦/٣٥  ۹۶  نهيش هزيافزا

 ۱/۲۱  ۵۷ ۵۰ ۱۳۵  ۹/۲۸ ٧٨  يانداز و منابع مال پس

 ۲/۵۲ ۱۴۱ ۵/۴۱ ۱۱۲ ٣/٦ ١٧  يت کشاورزيتوسعه فعال

 ۲۳  ۶۲ ۳/۱۶ ۴۴ ٧/٦٠ ١٦٤  يفرصت شغل

  پژوهش يها افتهي: أخذم
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  يمصرف يها ارانهي يطرح هدفمندساز ياجرا ياثرات اجتماع يفيتوص يها افتهي

در  گويان پاسخرامون نظر يپ يفيتوص يها افتهي آمده است، ۲ل گونه که در جدو همان
 گويان پاسخت ياکثر ،يطور کل هنشان داد که ب يمصرف ارانهي يخصوص اثرات اجتماع

ت ياکثر .کنند يم يابياد ارزيارانه را در حد متوسط تا زي ياثرات اجتماع) درصد ۳/۸۳(
 مؤثر ير روابط خانوادگييمتوسط بر تغارانه را در حد کم تا ي) درصد ١/٩١( گويان پاسخ

ارانه در حد متوسط يمبالغ  ،گويان پاسخت ياظهار اکثر بنا به ،در عوض. دندکرگزارش 
 - يت روانيامن ،)درصد ٧/٨٧( يه انسانيدر سرما يگذار هيش سرماياد سبب افزايتا ز

 .شده است) درصد ٢/٨٥( يه اجتماعيو بهبود سطح سرما) درصد ١/٨٧( ياجتماع
 يمصرف تجمل ،يارانه نقديافت يبا در که باور دارند گويان پاسخ درصد ٨٣همچنين، 

ان يب گويان پاسخ درصد ٩/٧٤ وشده است  ييروستا يدر حد کم تا متوسط وارد زندگ
    .   است معمول شدهدر حد کم در روستا  ييداشتند که فردگرا

 ة آنگان ابعاد هفت و يارانه مصرفي يرامون اثرات اجتماعيمطالعه پ يها افتهيف يتوص - ۲جدول 

  ابعاد
  اديز  متوسط  کم

  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان

 ٩/٣٥  ۹۷ ۴/۴۷  ۱۲۸  ۷/۱۶  ۴۵  يطور کل هب ياثرات اجتماع

 - - - - - -  :يابعاد اثرات اجتماع

 ۹/۸ ۲۴ ۲/۳۵ ۹۵ ۹/۵۵  ۱۵۱  ير روابط خانوادگييتغ

ه يدر سرما يگذار هيسرما

  يانسان
۳۳ ۲/۱۲ ۱۳۳ ۳/۴۹ ۱۰۴ ۵/۳۸ 

 ۵/۴۱  ۱۱۲ ۶/۴۵ ۱۲۳ ۱۳  ۳۵  ياجتماع -يت روانيامن

 ۱۷ ۴۶ ۷/۳۶ ۹۹ ۳/۴۶ ۱۲۵  يمصرف تجمل

ه يبهبود سطح سرما

  ياجتماع
۴۰ ۸/۱۴ ۱۴۴ ۳/۵۳ ۸۶  ۹/۳۱ 

 ۱/۸  ۲۲ ۱۷ ۴۶ ۹/۷۴  ۲۰۲ ييفردگرا

 ۱/۳۱  ۸۴ ۵/۵۱ ۱۳۹ ۴/۱۷ ۴۷  ييروستا يزندگ يگسترش الگو

  هاي پژوهش يافته: مأخذ
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  ی مصرفیها ارانهي يهدفمندساز يل اثرات اقتصاديتحلج ينتا

 ين اثرات اقتصادييسطح دوم تب يدييأت يل عامليتحل برازش ييکوين يها شاخص جينتا

هد که مدل مورد نظر بر اساس د ينشان م يمصرف يها ارانهي يساز يهدفمند

  ). ٣جدول (است  برازش از سطح برازش مطلوب برخوردار ييکوين يها شاخص

  ها  ارانهي يهدفمندساز ين اثرات اقتصادييمدل تببرازش  ييکوين يهاشاخص - ۳جدول 

 شاخص
X

2
/df GFI CFI IFI RMSEA 

زان مطلوبيم   ٠٨/٠کمتر از   ٩/٠بيشتر از   ٩/٠بيشتر از   ٩/٠بيشتر از   ٣کمتر از  

شدهمقدار گزارش   ٥٦١/١  ٩٢٩/٠  ٩٦٩/٠  ٩٦٩/٠  ٠٥١/٠  

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

بهبود درآمد  ،ر موارديان سايدر منشان داد که سطح دوم  يدييأت يل عامليتحلج ينتا

 يسازهدفمند ياثرات اقتصاد نيين سهم در تبيباالتر يان داراييد روستايو قدرت خر

 ٣٧ يد دارايکه بهبود درآمد و قدرت خر يا گونه هب ،بوده گويان پاسخدگاه يها از د ارانهي

) ρ=٠٤٢/٠( دار يو معن ٦٠٥/٠استاندارد برابر با  يبا بار عامل ينيانس تبيوار درصد

 يکشاورز يها تيها بر توسعه فعال ارانهي يهدفمند ،گويان پاسخدگاه ياز د. بوده است

ن اثرات ييتب در را ن سهميدوم درصد ١٩و با ) ρ=٠٤١/٠(دار داشته  يآنها اثر معن

. تده اسکرفا يا ٤٩٣/٠استاندارد برابر با  ير عاملها با با ارانهي يهدفمندساز ياقتصاد

دار  يبوده که با اثر معن ٣٥٨/٠استاندارد  يها با بار عامل نهيش هزيافزا ن عامل مهميسوم

)٠٤٣/٠=ρ (ده کرن ييها را تب ارانهي يسازهدفمند يرات اقتصاديياز تغ درصد ١٣ر بالغ ب

 يبرا يانداز و منابع مال کان پسو ام يجاد فرصت شغلياست که ا ين در حاليا. است

ن يين سهم در تبيتر نييپا يها دارا ارانهي يساز است هدفمنديس يان در اثر اجراييروستا

  ). ٤و جدول  ١شکل (اند  دار بوده يرمعنيو غ ياثرات اقتصاد
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  ها ارانهي يهدفمندساز ين اثرات اقتصادييب تبيضرا - ۴جدول 

  ابعاد
ر يمقاد

  راستاندارديغ
 يخطا

  تاندارداس
ضريب 
  استاندارد

نسبت 
 يبحران

سطح 
  داري معني

  رتبه

بهبود درآمد و 
  ديقدرت خر

١ ٠٤٢/٠  ٠٢٦/٢ ٦٠٥/٠ ٦٨٠/٠ ٣٧٨/١  

  ٣ ٠٤٣/٠ ٠٢٥/٢ ٣٥٨/٠ ٣٥٠/٠ ٧٢٦/٠  نهيش هزيافزا
انداز و منابع  پس

  يمال
٥  ٢٩٠/٠  ٠٥٨/١ ١٦١/٠ ٣٥٤/٠ ٣٧٥/٠  

ت يتوسعه فعال
  يکشاورز

٢ ٠٤١/٠  ٠٤٩/٢ ٤٣٩/٠ ٢٧٨/٠ ٥٦٩/٠  

  ٤  ٢٧١/٠  ١٠٠/١ ١٨٧/٠ ٣٥٤/٠ ٣٨٩/٠  يفرصت شغل

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  ها ارانهي يهدفمندساز ين اثرات اقتصادييدوم تب سطح يدييأت يل عامليتحل -۱ شکل
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  ی مصرفیها ارانهي يهدفمندساز يل اثرات اجتماعيج تحلينتا

 ين اثرات اجتماعييدوم تب سطح يدييأت يعاملل يتحلبرازش  ييکوين يهاشاخص
از سطح که مدل مورد نظر  ن آن استيمب ) ٥جدول ( يمصرف يها ارانهي يسازهدفمند

  . برازش مطلوب برخوردار است

  ها  ارانهي يهدفمندساز ين اثرات اجتماعييمدل تب ييکوين يهاشاخص - ۵جدول 

 شاخص
df

x 2

  GFI CFI  IFI  TLI RMSEA  

زان مطلوبيم   ٠٨/٠کمتر از   ٩/٠بيشتر از   ٩/٠بيشتر از   ٩/٠بيشتر از   ٩/٠بيشتر از   ٣کمتر از  

  ٠٤٣/٠  ٩٥٤/٠  ٩٥٨/٠  ٩٥٨/٠  ٨٤٦/٠  ٤١٠/١  شده مقدار گزارش

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

دگاه ين سطح را از ديباالتر ياجتماع -يت روانيامن، ٦ج جدول يبا توجه به نتا
ب که يترت نيبد ها داشته است، ارانهي يهدفمند ساز يتماعن اثرات اجييبتدر  گويان پاسخ

ن ياول ٨١٧/٠استاندارد  بيضربا  ينييانس تبيوار درصد ٦٧ ياجتماع -يت روانيامن
ه يدر سرما يگذار هين عامل سرمايدوم. بوده است) ρ=٠٠٠/٠(دار  يرا داشته و معنرتبه 
ها را با  ارانهي يهدفمندسازطرح  ياجتماعرات اثرات ييتغ درصد ٣٩است که  يانسان
. ده استکرن ييتب) ρ=٠٠٠/٠( يدار يدر سطح معن ٦٢٧/٠استاندارد برابر با  بيضر

 يهدفمندساز ياثرات اجتماعرات ييتغ درصد ٢١، که )ρ=٠٠٠/٠(دار  يعامل سوم معن
 ٤٥٨/٠ استاندارد معادلب يضر يدارا بوده و يکند، مصرف تجمل ين مييها را تب ارانهي

 يسازطرح هدفمند ياجتماعدر عوامل ) ρ=٠٠٠/٠(دار  ين عامل معنيچهارم. است
استاندارد  يبار عامل يکه دارا يه اجتماعيها عبارت است از  بهبود سطح سرما ارانهي

عامل . ده استکرن ييرا تب يرات اثرات اجتماعييتغ درصد ١٩است و  ٤٤١/٠معادل 
رات اثرات يياز تغ درصد ١٩ن عامل هم يا است؛ ييروستا يزندگ يپنجم گسترش الگو

ده کرن ييتب) ρ=٠٠٠/٠( دار يطور معن هب ٤٣١/٠را با بار عامل استاندارد معادل  ياجتماع
دار بر  يها نتوانسته به شکل معن ارانهي يساز ج مطالعه نشان داد که هدفمندياما نتا. است

  ). ۶و جدول  ٢شکل (اثر داشته باشد  ييو فردگرا ير روابط خانوادگييتغ
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  ها ارانهي يسازهدفمند ين اثرات اجتماعييب تبيراض - ۶جدول 

ر يمقاد  ابعاد
  راستاندارديغ

 يخطا
  استاندارد

ضريب 
  استاندارد

نسبت 
 يبحران

سطح 
  داري معني

رت
  به

  ٧  ٨١٨/٠  ٢٣٠/٠ ٠١٩/٠ ١٣٨/٠  ٠٣٢/٠  ير روابط خانوادگييتغ
در  يگذار هيسرما

  ٢ ٠٠٠/٠  ٦٦٧/٥ ٦٢٧/٠ ١٠٤/٠ ٥٨٧/٠  يه انسانيسرما

-يت روانيامن
  ١ ٠٠٠/٠ ٦٦٠/٥ ٨١٧/٠ ٣٠١/٠ ٧٠٣/١  ياجتماع

  ٣ ٠٠٠/٠  ١٤٩/٤ ٤٥٨/٠ ١٢٧/٠ ٥٢٧/٠  يمصرف تجمل
ه يبهبود سطح سرما

  ٤ ٠٠٠/٠  ٩٧٢/٣ ٤٤١/٠ ١٣٣/٠ ٥٢٦/٠  ياجتماع

  ٦  ٤٠٧/٠  ٨٢٨/٠ ٠٧٠/٠ ١٥٥/٠ ١٢٨/٠  ييفردگرا
 يگسترش الگو

  ٥ ٠٠٠/٠  ٤٧٤/٤ ٤٣١/٠ ١٧٩/٠ ٧٩٩/٠  ييروستا يزندگ

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  هاي پژوهش يافته: مأخذ 

  ها ارانهي يسازهدفمند ين اثرات اجتماعييسطح دوم تب يدييأت يل عامليتحل -۲ شکل
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  هاشنهاديو پ يريگ جهينت

سرپرست خانوار  يگو پاسخ ٢٧٠برگرفته از نظرات  ة حاضرمطالع يها افتهيبر اساس 
ارانه ي ،يطور کل هد که بکر يريگ جهينتن يتوان چن يم ،رستان زنجانشه يدر نه روستا

د به يبا ،افتهين ين اييدر تب. بوده استآنها  يت اقتصادير وضعباثر متوسط  يدارا
 ،مرتبط يفيتوص يها افتهي بر اساس پرداخت که يح ابعاد سازنده عامل اقتصاديتشر

در حد متوسط تا را د يش قدرت خريفزاش درآمد و ايارانه بر افزاياثرات  گويان پاسخ
 تأکيدارانه با ي ناشی از هدفمندی درآمد تأثير ،قتيدند، اما در حقکر يابياد ارزيز

اثر  گويان پاسخاکثر  ،نيهمچن .شود يم يخنثاد يها در حد ز نهيش هزيبر افزا گويان پاسخ
گزارش  مؤثراد يمتوسط تا زحد خود در  يکشاورز يها تيارانه را بر توسعه فعالي

شتر صرف يکه ب يش درآمديدر خصوص افزا گويان پاسخ اتبا توجه به اظهار. دندکر
امکان کم تا متوسط  بر يمطالعه مبن يفيج توصينتا شود، يافته مي يشافزا يها نهيهز

شده  افزوده يها نهيهز تأمينشده صرف  شود، چرا که درآمد اضافه يد مييأت انداز پس
 گويان پاسخح در خصوص نظر ين توضيا. ماند ينم يانداز باق پس يبرا يشود و مبلغ يم

 يمشاغل قبل يايا احيد و يجد يشغل يها جاد فرصتيا يبرا زهيمحدود انگ سطحبر 
ب يست که سرپرست خانوار را ترغين يارانه در حدي ياثرات اقتصاد رايز دارد، داللت

  .  دکند يجد يشغل يها جاد فرصتيبه ا
مل عا دار يه و معنکنند نييز نشان داد که ابعاد تبين يدييأت يلل عاميج تحلينتا

ان، ييد روستايبهبود درآمد و قدرت خر :از اند عبارتت سهم يب اهميترت به ياقتصاد
اثر  يدار يبر معن يجه حاصل مبنينت .ها نهيش هزي، و افزايکشاورز يها تيتوسعه فعال

 مطابقت دارد )۹(و همکاران  يفراهان جيابر درآمد با نت ارانهي يدسازنطرح هدفم ياجرا
ارانه يبه عنوان اثر  زين )۱۱(رک يزاست که در مطالعه  يا افتهيد يش قدرت خريو افزا

د قرار گرفته ييأمورد ت )۱۴(مانجونتک و همکاران يس و در مطالعه شده يمعرف ينقد
 يکه دارا مصداق دارد يوارددر م ديقدرت خرش يح داد که افزايد توضياما با .است

 ،دنباش يصورت اقساط و چه به يصورت نقد ارانه چه بهيمتناسب با مبلغ  يها نهيهز
ش يه، افزايد در پرسشنامه اوليش قدرت خريافزا يها هياز گو يکي ،نمونه يرا برايز

عام  يکه به جهت پاسخ منفن بود يزم ديش قدرت خريافزا يگريد د طال ويقدرت خر
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ش قدرت يارانه بر افزاي ،)۱۲(و و مسنارد يآتاناس مطالعهبا  مطابق ،نيبنابرا. دشحذف 
اما با توجه به . بوده است مؤثرخودرو  يو حت ياساس يپوشاک، کاالها شامل ديخر

 يها تالش داشتند تا حداقل گويان پاسخباور دارد که  قاًينگارنده عم ،يفيک يها افتهي
 نظرن امر با يا. ن ببرنديارانه را از بينه حذف يند، تا زمکنز مطرح يرا ن ياقتصاد اثرات

عمل کند که  يتواند مانند بالش پول يارانه ميند يگو يکه م) ۱۵(و همکاران کا يسپ
مناسب به عنوان مکمل  یکشاورزان را گسترش داده و ابزار يريگ ميتصم يها فرصت

م که يکنرا اگر باور يز دارد؛ يکشاورزان باشد، همخوان يبرا مخاطرهت يريمد يها روش
ش يدار افزا يبا نگاه به سهم معن ،دهد شيافزا د رايارانه توانسته درآمد و قدرت خري

ن موضوع همسو با نگاه يم و ايانگاريشده ب يش درآمد را خنثيم افزايتوان يها م نهيهز
دند، چرا که کر يابيافته ارزي د را کاهشياست که قدرت خر) ۱۳( و همکاران ييصحرا

   . شتر شده استيب یاساس يمت کاالهايق
ن يشيبا مطالعات پ يکشاورز يها تيارانه در توسعه فعالياثر پرداخت  يدار يمعن

 يفاصله زمان از يناشتواند  يکه م يست،همسو ن) ۹( مطالعة فراهانی و همکاران مانند
شده  انجام يجار يها رسد با توجه به مراقبت يبه نظر م ؛باشدن دو مطالعه يسه ساله ب

ز به عنوان بالش يارانه نينه، ين زميآمده در ا الت فراهميو تسه يش کشاورزدر بخ
  . ده استکرب يتوسعه حرفه موجود ترغ يبرارا  هانان کشاورزان، آنياطم

 يان در اثر اجراييروستا يبرا يانداز و منابع مال امکان پس سهم يدار يعدم معن
را يز، است) ۱۳( و همکاران ييصحراج ينتا مخالف ها ارانهي يساز است هدفمنديس

است و  ياساس يها مت کااليتورم ق سطح شيافزا يارانه نقديپرداخت  جهينت نياول
 .کنند تأمين را خود ياساس اجاتياحت ديو با کنند انداز پس توانند يم قبل از کمتر مردم

ش يابر افز ينه تا حدودااري ،)۱۰(و همکاران  يصادق مطالعة بر اساس که يالبته در حال
  . افتيدار  يمعنرين اثر را غيحاضر ا ةمطالع ،است مؤثر ييزا ل به اشتغاليتما

طرح  ياجرا ياثرات اجتماعرامون ينمونه مورد مطالعه پدر  پژوهش حاضر دگاهيد
در  .استاد يدر حد متوسط تا ز اين اثرات دهد که ينشان م ها ارانهي يسازهدفمند

ه يدر سرما يگذار هيسرماج نشان داد که ينتا ،يععامل اجتما ةکنند نييف ابعاد تبيتوص
ت افراد يارانه توسط اکثريافت يدر ةجيدر نت يو اجتماع يت روانياحساس امن و يانسان
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از مخاطبان  يمينج نشان داد که ينتا ،نيهمچن .استاد يتا ز متوسطمورد مطالعه در حد 
ر حد متوسط را د ييروستا يزندگ يو گسترش الگو يه اجتماعيبهبود سطح سرما

ر روابط ييتغ گويان پاسخت ياکثر. دانند يارانه مي يسازرح هدفمندط ياجرا ةجينت
ارانه در حد کم تا متوسط يافت يجه دريرا در نت يو تظاهر يو مصرف تجمل يخانوادگ

 يطرح هدفمندساز يگر آثار اجرايدر حد کم از جمله د ييفردگرا .دندکر يابيارز
  . طالعه استارانه در جامعه هدف مي

عامل  يشده برا فياز هفت بعد تعر که نشان داد يدييأت يل عامليج تحلينتا
، يه انسانيدر سرما يگذار هيسرما ،يو اجتماع يت روانياحساس امنابعاد  ،ياجتماع

 ،ييروستا يزندگ ي، و گسترش الگويه اجتماعي، بهبود سطح سرمايمصرف تجمل
اما . نددارارانه ي ين اثرات اجتماعيير تبد يدار يسهم سازنده و معن ،تياولو بيترت به
ر ييبر تغ يدار يها نتوانسته به شکل معن ارانهي يج مطالعه نشان داد که هدفمندسازينتا

عنوان  به يو اجتماع يت روانياحساس امن. اثر داشته باشد ييگراو فرد يروابط خانوادگ
تواند به عزت نفس منجر شود با  يمارانه که ي يآثار اجتماع ةکنند نيين بعد تبيتر مهم

از نظر  يه انسانيدر سرما يگذار هيسرما. همسو است) ۲۱( همکاران و يمطالعه قاسم
و غالت  يلبن يها ش مصرف گوشت، حبوبات، فرآوردهيمانند افزا اي هيتغذ موارد بهبود

 آمده دربارة دست ة بهجينت. سازگار است) ١٩(نژاد و همکاران  يبا مطالعه طوالب
 ،از آموزش يمند ل به بهرهيش امکان و تمايافزا از نظر يه انسانيدر سرما يگذار هيسرما

ل به يش امکان و تمايو از نظر افزا )۱۲(و و مسنارد يآتاناس ج مطالعهيمانند نتاه
مصرف  .است) ١٠(صادقی و همکاران مانند مطالعه ه ،ياز امکانات بهداشت يمند بهره

 ين عامل اجتماعييدار در تب يکه سهم معن ين بعديسوم به عنوان يو تظاهر يتجمل
 يها ند اگرچه در ساليگو يکه م همسو است )۲(ا و همکارانيازک مطالعه نتايج با ،داشته

و تبار  ين، دام، ادوات کشاورزيدر روستا با توجه به مقدار زم يگذشته منزلت اجتماع
خود را در  يمصرف جا ،يشهر يمرتبط بود، با گسترش ارتباطات و اخذ الگوها

ل به يتما ،لين دليجوانان باز کرده و به هم ان و مخصوصاًييبه روستا يبخش تيهو
از مصارف  ی مطالعة حاضرها افتهي ،نيهمچن .افته استيش يهم افزا يمصرف تجمل

  .است) ۱۳(و همکاران  ييصحراافته يد که مطابق حکايت دارران يات در ايدخان يتجمل
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ارانه است که ي ين اثرات اجتماعييبعد مهم در تبن يچهارم يه اجتماعيبهبود سطح سرما

 يها در کالس ل به شرکتيش تمايرا افزايز ،همسو است) ٢١(و همکاران  يج قاسميبا نتا

از  يناش رحم صلهد و يش بازديو افزا ياجتماع يها مهارت يمختلف و ارتقا يآموزش

  .  باشد مؤثر يه اجتماعيبهبود سطح سرما تواند در يم ييرايپذ يها حداقل تأمينامکان 

ن ييدار در تب ين سهم معنين بعد با کمتريپنجم ييروستا يزندگ يگسترش الگو

ت يفيک ید و ارتقايمصرف جد يالگو يريگ شکل که از نظراست  يعامل اجتماع

در  يل به ادامه زندگيش تمايافزا و ،شهر بهروستا  يها مهاجرتدر  کاهش، يزندگ

  .است )۱۰( همکاران وصادقی  مسو با مطالعهه ،روستا

ا ين ين زوجيجاد تنش بيکه شامل ا ير روابط خانوادگييدار تغ يمعنريل اثر غيدر تحل

ا يازککه  توان گفت همچنان يم ،استف قدرت پدر يتضع ،جهين و در نتيفرزندان و والد

 يها ر خانوادهش تنش ديو افزا يانوادگر روابط خييتغ ،عنوان کردند) ۲( و همکاران

شتر يخانواده با تفکر وجود درآمد ب يچرا که اعضاشود،  يجاد ميمتوسط و باالتر ا

ش درآمد ين افزايها ا نهيش هزياما با توجه به افزا .کنند يدا ميد پيانتظارات جد

ارانه ي ،ريفق يها در خانواده يول .شود يست و سبب نزاع ميد نيانتظارات جد يگو پاسخ

 يزندگ يها حداقل تأمينرا در يز ،شود يجاد آرامش ميو ا يريع و درگسبب کاهش نزا

در  يت خانوارها از نظر اقتصاديز اکثرين ة حاضرمطالع در. رسان آنها شده است ياري

تنها سبب  ارانه نهيکه ل است ين دليبه هم درآمد بودند و احتماالً کمو حد متوسط 

ل اثر يتحلدر . ده استکرتر  نواده را گرمن آنها نشده، بلکه کانون خايش نزاع بيافزا

 ين درآمدييپا يها که از صدک ييها توان گفت خانواده يز مين ييدار فردگرا يرمعنيغ

ت با دوستان و يميده بوده و با صميفا -نهيل هزيشان فارغ از تحل روابط ،هستند

  . نددارشاوندان ارتباط يخو

 ،ارانهي يسازطرح هدفمند ياجرا يادآثار اقتص بررسی زحاصل ا يها افتهيبر اساس 

متناسب در خصوص تورم و کنترل  يها استيدولت با ارائه سکه شود  يشنهاد ميپ

 شده در مردم د احساسيش درآمد و قدرت خريافزا به حفظ روند ها، متيش قيافزا
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 را ربهت يد به زندگيآنها ام يتواند برا يکه م بپردازد، روندی ارانهيک اثر مثبت يعنوان  به

اقتصاد  در راستای تحققن و مردم، والئمانه مسيصم يالبته همکار .به ارمغان آورد

تواند در کنار پرداخت  ي، مينفت يدرآمدها يجا هب يد داخليو تمرکز بر تول يمقاومت

 يزه برايجاد انگيا يو حت يکشاورز يها تيانداز و توسعه فعال به پس ارانه هدفمند،ي

  . دبينجام يميحرف قد يايد و احيتوسعه حرف جد

 ،ارانهي يطرح هدفمندساز ياجرا يآثار اجتماع بررسی حاصل از يها افتهيبر اساس 

صورت  ارانه بهيشوند و  يير با دقت شناسايپذ بيآس يخانوارها که شود يشنهاد ميپ

ر يپذ بيارانه در اقشار آسيکه  ج نشان دادينتا رايز ،ن اقشار پرداخت شوديدهدفمند ب

ش عزت يسبب افزا ،يو اجتماع يت روانيجاد امنيدر خانواده و ا يجاد همدليبر اعالوه 

 يه اجتماعيل سرمايتشک ،جهيو در ننت شانين دوستان و خويب يمينفس و روابط صم

که در  يدر حال .شدن روابط وجود ندارد يپول مفهوم هب ييو فردگرا استشده 

 يريگ ارانه سبب شکلي ،ر منابعيسا ایه متوسط و باال با توجه به گزارش يها خانواده

ه نزاع و يما ،جهيد شده که امکان برآورده شدن آنها وجود ندارد و در نتيانتظارات جد

 ،يو تظاهر يصرف تجملش ميافزا يدار يبا توجه به معن. )۲( در خانواده است يريدرگ

 يبرا يا همناسب رسان يها برنامه ينيب شيپ يو حت يحضور يآموزش يها دوره يبرگزار

در  يگذار هيسرما يدار يمعن. کند يدا ميت پيار اهميت مصرف بسيهدا منظور بهخانواده 

چون هم رهيت یبخش يدارا شوربختانه کننده است که ی بسيار دلگرماثر يه انسانيسرما

ازمند يز نين موضوع نيکه ا ،ن جوانان استيدر ب يات حتيش مصرف دخانيافزا

از  يکي ،در خاتمه. مناسب است يا و رسانه يحضور يها شو ارائه آموز يساز فرهنگ

 يها يجاد ناهنجاريه از روستا به شهر و ايرو يب يها ر مهاجرتياخ يها ههد يها ينگران

ارانه توانسته ياگر  .است يکشاورز يها تيار در فعاليبس يها يفراوان در شهر و ناکام

در  ييروستا يزندگ يتوسعه الگو که طور همان ،در روستا را فراهم آورد يد به زندگيام

توسعه  يالزم برا يها ساختري، الزم است با فراهم آوردن زکردهدار جلوه  يج معنينتا

  . استفاده شود يدرست ت مناسب بهين موقعياز ا ،يکشاورز يها تيفعال
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