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چكيده
از راه هاي مناسب براي كمك به دولت ،مشاركت اقتصادي مردم در فعاليتهاي توسعهاي از طريق سرمايه -
گذاريهاي خرد در قالب رويكرد مشاركتي ميباشد .از مهمترين زمينههاي سرمايهگذاري روستاييان ميتواند در
قالب اختصاص يارانههاي نقدي خانوار به پروژههاي عمراني و توسعهاي در سطح روستا ميباشد .بر اين اساس در
اين مطالعه تالش شده تا ميزان تمايل به سرمايهگذاري روستاييان و همچنين زمينههاي سرمايهگذاري آنها با
روش شناسي توصيفي و تحليلي در بين  333خانوار روستاهاي دهستان بزينهرود شهرستان خدابنده مورد
مطالعه قرار گرفت .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه حدود  87درصد از نمونههاي روستايي مورد مطالعه تمايل
به هزينهكرد يارانه ها در پروژه هاي عمراني ميباشند .شدت تمايل به مشاركت اقتصادي در سرمايهگذاريهاي
عمراني و توسعهاي  73/65درصد ميباشد كه قابل توجه است .همچنين در بررسي رابطه تمايل به سرمايهگذاري
با ويژگيهاي جامعه روستايي نشان دهنده وجود رابطه بين آنها ميباشد كه تاييد كننده انگيزه و تمايل به
سرمايهگذاري نيز ميباشد .در بررسي زمينههاي و اولويتهاي تمايل به سرمايهگذاري نتايج بدست آمده ميتوان گفت
كه روستاييان تمايل به انجام سرمايهگذاري مشاركتي از طريق هزينهكرد يارانهها در همه زمينههاي براي توسعه،
آباداني و عمران روستايي داشته و اولويت اوليه آنها با مدل چد شاخصه پرومتي مشخص ميكند كه "سرمايهگذاري در
فعاليتهاي دامپروري روستايي" ميباشد .
واژههاي كليدي :هدفمندي يارانه ها ،هزينه گرد يارانه ،تمايل به سرمايه گذاري ،تويعه روستايي ،مدل پرومتي.
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 -1مقدمه
ناپايداري اقتصادي مناطق روستايي از جلوه هاي بارز در اقتصاد فضاي روستاهاي كشور مي باشد كه در ساير
جنبه هاي توسعه روستايي اثرات مستقيم و غيرمستقيم فراواني داشته است .به عبارت ديگر كاهش سطح بهره
وري كشاورزي ،مهاجرت هاي روستايي ،بيكاري در روستاها ،عدم تمايل به سرمايه گذاري هاي بيروني در
روستاها و  ...از جمله مشكالت نواحي روستايي مي باشد .يكي از راهكارهاي اساسي در برطرف ساختن ناپايداري
اقتصادي ،هدايت سرمايه ها و اعتبارات به بخش هاي توليدي و زيرساختي در مناطق روستايي مي باشد .به ويژه
سرمايه هايي كه متعلق به جامعه روستايي باشد .زيرا چنين سرمايه هايي هم از جهت مشاركت طلبي اقتصادي
روستاييان و هم از جهت احساس تعلق خاطر براي روستاييان بسيار با اهميت است .از جمله اعتبارات روستايي
كه در سالهاي اخير به روستاييان اختصاص داده شده ،پرداخت يارانه هاي نقدي خانوار مي باشد كه در چارچوب
هدفمند كردن يارانه ها ارائه مي شود .هدفمند كردن يارانهها ،مهمترين برنامه در ميان برنامههاي هفتگانه طرح
تحول اقتصادي است .پرداخت يارانه ها به شكل مستقيم به خانوارهاي روستايي مي تواند داراي اثرات مثبت و
منفي باشد .در بعد مثبت يارانه ها مي تواند به افزايش سطح درآمد آنان منجر شده(بخشوده )9 :1331 ،و نقش
اساسي در توسعه سرمايه گذاري به ويژه ايجاد اشتغال خواهد داشت(ممبيني و يزداني چمزيني.)951 ،1333 ،
لذا ،به منظور هدايت يارانه هاي نقدي به اقشار روستايي ميبايست راهبردهاي الزم جهت هدايت آن از مصرف
به سرمايهگذاري انديشيده شود .از سوي ديگر بايد توجه داشت كه ،يارانههاي مصرفي مي تواند تأثير نامطلوبي بر
سرمايه گذاري و اشتغال داشته باشد .زيرا پرداخت يارانه به ويژه براي كاالهاي اساسي وارداتي ،سبب پايين نگه
داشتن قيمت كاالها ،كاهش قدرت رقابت توليدكنندگان و سرمايهگذاري خواهد شد).)World Bank, 2010
بنابراين ،در صورت برنامه ريزي و هدايت يارانه هاي نقدي مي توان از آن در رشد اقتصادي زندگي روستائيان و
افزايش اشتغال در روستا بهرهبرداري نمود كه اين اقدام مطمئناً مي تواند از بروز مشكالتي چون مهاجرت و
كاهش نيروي كار روستايي جلوگيري كنند .به همين دليل ،روستاييان مي توانند از طريق فعاليتهاي مشاركتي
در قالب صندوق هاي اعتباري ،صندوق هاي سرمايه گذاري ،صندوق هاي تعاوني و  ...به جمع آوري و اختصاص
يارانه ها در زمينه هاي زيرساختي و توسعه اي بپردازند .هزينه كرد يارانه ها در افق هاي كوتاه مدت به صورت
نقدي توسط خانوارها اگرچه ممكن است مناسب و قابل قبول باشد ،اما از نگاه و منظر برنامه ريزي بلندمدت و
راهبردي ،دليل منطقي نداشته و ضروري است در جهت تداوم اثرات توسعه اي پرداخت يارانه ها ،به شناسايي
زمينه هاي هدايت يارانه هاي نقدي براي انجام سرمايه گذاري ها بلند مدت توجه گردد.
بر اين اساس ،اهداف اصلي تحقيق ،ارزيابي تمايل روستاييان به سرمايه گذاري يارانه هاي نقدي در پروژه
هاي عمراني و توسعه اي مناطق روستايي و همچنين اولويت بندي پروژه هاي عمراني و توسعه اي از ديدگاه
روستاييان براي سرمايه گذ اري مي باشد .بر اين اساس سوال اساسي تحقيق اين است كه ميزان تمايل روستاييان
به هدايت يارانه هاي نقدي روستاييان به پروژه هاي عمراني در مناطق روستايي چه ميزان بوده و زمينه هاي
عالقه مندي براي سرمايه گذاري عمراني و توسعه اي روستاييان كدامند؟ به عبارتي ديگر اين مطالعه به دنبال
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آن است تا گزينه هاي مختلف تخصيص و هزينه كرد يارانه هاي نقدي خانوارهاي روستايي را در بين بخش هاي
توليدي در محيط هاي روستايي را بررسي كند.
 -2مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
كمبود سرمايه همواره از موانع و چالش هاي اصلي فرا روي توسعه و پيشرفت در كشورهاي توسعه نيافته مي
باشد(كاوسي و همكاران .)1 ،1331 ،در مناطق روستايي نيز تاكنون به جهت نگاه دست گيرانه روستاييان نسبت
به دولت ،سبب شده كه دولت را به عنوان نهاد اصلي و مسئول در زمينه سرمايه گذاري هاي توسعه اي تلقي
كنند كه دولت با توجه به گسترگي و پراكندگي نواحي روستايي توان انجام چنين اقدامي را با كيفيت عالي
ندارد .بر اساس چنين تفكري ،سطح مشاركت هاي سرمايه اي مردم روستايي در فرآيند توسعه بسيار محدود و
خرد مي باشد(تركماني و جمالي مقدم .) 1 ،1378 ،اين در صورتي است كه روستاييان مي توانند از طريق شيوه
هاي گوناگون جمع آوري سرمايه هاي خرد اقدام به انجام فعاليت هاي زيرساختي در فرآيند توسعه روستاها
داشته باشند .روستاييان مي توانند از طريق فعاليتهاي مشاركتي در قالب صندوق هاي اعتباري ،صندوق هاي
سرمايه گذاري ،صندوق هاي تعاوني و  ...در فعاليت هاي عمراني و توسعه اي محيط زندگي خود مشاركت داشته
باشند .اثرات مشاركتي چنين توسعه اي ،عالقه مندي به حفظ زيرساخت هاي توسعه اي ،افزايش حس مشاركت
و مفيد بودن و تاثيرگذاري ،عالقه مندي به محيط روستا و  ....مي باشد .اما بايد توجه داشت كه زمينه هاي شكل
گيري چنين مشاركتي ،به صو رت گسترده و چشمگير در روستاهاي كشور به جهت فقر حاكم بر نواحي روستايي
شكل نگرفته است .لذا شكاف توسعه اي موجود بين نواحي شهري و روستايي ،طبقه اجتماعي ثروتمند و فقير
بسيار قابل مالحضه است .در سالهاي اخير ،دولت ها در تالش براي كاهش و از بين بردن شكاف توسعه اي ،اقدام
به پيگيري تحول اقتصادي در كشور در چارچوب اعطاي يارانه در جهت محروميت زدايي ،كاهش فاصله طبقاتي،
حمايت از توليد ملي ،توزيع بهينه ثروت و  ..نموده است .يارانه عبارت است از پرداخت مستقيم و غير مستقيم
دولتي ،امتياز اقتصادي يا اعطاي مزاياي خاصي كه به موسس ه هاي خصوصي ،خانوارها و ديگر واحدهاي دولتي
جهت رسيدن به هدف هاي مورد نظر دولت صورت مي پذيرد(وزارت بازرگاني .)1371 ،كمك مالي دولت به
توليدكنندگان و توزيع كنندگان در صنعتي به منظور جلوگيري از ركود آن صنعت ،به علت استراتژيك بودن آن
يا مسائلي مانند جلوگيري از افزايش قيمت محصول ها و تشويق آن صنعت به سرمايه گذاري و اشتغال بيشتر را
يارانه گويند(تودارو .) foster, 1986, 778-786()1375 ،يا يارانه به هر گونه انتقال پرداختي كه به منظور حمايت
از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد از محل خزانه دولت صورت مي گرفته و قابل واريز به خزانه بوده يا به
صورت نقدي يا كااليي به خانوارها و توليد كنندگان كاالها و خدمات تعلق مي گيرد ،اطالق مي شود(سازمان
مديريت .) OECD, 2005()1371 ،يارانه هر گونه پراخت انتقالي كه به منظور حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود
توزيع درآمد از محل خزانه دولت صور ت گرفته و قابل واريز به خزانه بوده يا به صورت نقدي يا كااليي به
خانوارها و توليد كنندگان كاالها و خدمات تعلق ميگيرد ،اطالق ميشود ( .)OECD, 2005در مجموع يارانه يكي
از ابزارهاي حمايتي است كه براي مبارزه با عدم تعادلهاي اقتصادي خانواده اتخاذ ميگردد ،گرچه ممكن است
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خود موجبات اخالل در تعادل را نيز به وجود آورد .به عبارت ديگر ،يارانه هر گونه پرداخت انتقالي را گويند كه به
منظور حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد ،از محل خزانه دولت و هر آنچه كه ميتواند به خزانه
دولت واريز گردد به صورت نقدي و يا جنسي به خانوارها و توليدكنندگان كاال و خدمات ،تعلق ميگيرد(خلعت -
بري .)9 :1377 ،تفسيرها و تعاريف مختلفي از اين ابزار اقتصادي(يارانه) وجود دارد .به چند مورد از آن اشاره
ميگردد:
يارانه از پرداخت هاي انتقالي بالعوض نقدي و غيرنقدي دولت است كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم
براي افزايش قدرت خريد واقعي مصرفكنندگان؛ افزايش قدرت فروش توليدكنندگان؛ عادالنهتر كردن توزيع
درآمد؛ ثبات اقتصادي و جبران آثار ناشي از سياستهاي دولت به منظور حفظ يا ارتقاء اجتماعي(صفرزاده و
كرباسچي()19 :1373 ،خلعتبري ،)5 :1377 ،به عبارت ديگر ،يارانه از انواع پرداختهاي انتقالي جهت جبران يا
پرداخت قسمتي از قيمت كاال يا خدمات است .اين كار به منظور افزايش قدرت خريد مصرفكننده و يا افزايش
توان توليدكننده و كنترل آثار منفي آن به مصرفكننده انجام ميپذيرد .بنابراين يارانه ،پرداخت قسمتي از
هزينههاي تمام ش ده يك كاال يا خدمات است كه معموالً توسط دولت انجام ميشود(معنوي .)19 :1371 ،تعريف
ديگري كه از يارانه شده است عبارت است از :پرداخت مستقيم يا غيرمستقيم دولتي ،امتياز اقتصادي يا اعطاي
رجحان ويژه اي است به مؤسسات خصوصي ،خانوارها و يا واحدهاي دولتي براي دستيابي به اهدافي كه دولت در
نظر دارد(صفرزاده و كرباسچي.)16 :1373 ،
همچنين تعريف ديگر يارانه اين گونه است :يارانه ،كمكهاي مالي يا معادل آن است كه به يك خدمت ،داده
مي شود؛ گرچه از نگاه سود ،اين خدمت اقتصادي نباشد ولي از حيث رفاه عمومي الزم است از محل كمكهاي
رايگان مالي ،تأمين شود كه دولت به دستگاههاي تابعه خود به منظور كمك به يك خدمت عمومي
ميدهد(معنوي.)13 :1371 ،
يارانهها ميتوانند به گونهي مستقيم و يا غيرمستقيم به گروههاي مورد نظر (هدف) پرداخت شوند .يارانههاي
مستقيم به آن گروه از پرداختهاي انتقالي گفته ميشود كه به گونه ي مستقيم جهت حمايت از افراد مورد نظر
به آنها پرداخت ميشود .انواع و اقسام كمك هزينهها ،پرداخت نقدي و كاال برگها (كوپن ارزاق) ،كه در عمل
طيفي گسترده از پوششهاي يارانهايي را شامل ميشوند؛ در گروه يارانههاي مستقيم قرار ميگيرند .يارانههاي
غير مستقيم نيز بيشتراز راه پايين نگاه داشتن قيمت كاالها و خدمات مورد نظر به گروههاي گوناگون اجتماعي
يا اقتصادي انتقال مييابند ،بدين صورت كه دولتها با پايين آوردن قيمت برخي از كاالها ،مصرف كنندگان را در
مصرف آنها ياري مي نمايند.
در ادبيات اقتصادي اهداف پرداخت يارانه شامل :مقابله با تورم ،حمايت از توليد و توليد كننده ،برقراري
عدالت اجتماعي و بهبود توزيع درآمدها عنوان مي شود .از سوي ديگر ،از منظر اقتصادي ،يارانه و ماليات دو ابزار
مهم اقتصادي هستند كه دولت به وسيله آنها در بازار دخالت ميكند .يارانه و ماليات ميتوانند با تغيير در
قيمت هاي نسبي اقتصاد را تحت تاثير قرار دهند .از اين رو ،پرداخت غير هدفمند يارانهها با تحريف قيمتها مانع
تخصيص بهينه منابع شده و رشد اقتصادي را كاهش خواهند داد و از سوي ديگر ،با ايجاد كسري بودجه ،افزايش
541

سال پنجم /شماره نوزدهم /پائیز 5931

تحلیل و اولويتبندي تمايل روستائیان به هزينهکرد يارانههاي نقدي در پروژههاي عمراني و  / ...حمداله سجاسي قیداري

هزينههاي اجت ماعي و ايجاد انحراف در مسير سرمايه گذاري هاي مولد ،اثرات جدي و مهلكي بر اقتصاد ملي هر
كشوري مي گذارد .همچنين ،پرداخت غير هدفمند يارانه با تاثير بر نظام قيمتها بر ترجيحات مصرف كنند نيز
اثر گذاشته و از آن جايي كه مصرف كننده قيمت كاالي يارانهاي را پرداخت نميكند ،مصرف بهينه ي آن را نيز
رعايت نخواهد كرد .اين در حاليست كه حذف كامل يارانهها مانند پرداخت آن به طور عام ،آثار اجتماعي و
اقتصادي وخيمي به همراه دارد .از اين رو ،حذف كامل يارانهها در اقتصاد توجيه نميشود و بنابراين بايد شيوه
پرداخت آن تغيير يافته و بهينه شود (وزارت بازرگاني .)1373 ،در اين راستا نيز شفافيت در مراحل اجرا ،امكان
برنامه ريزي براي حصول به اهداف را براي واحدهاي اقتصادي فراهم آورد(وزارت بازرگاني .)19 :1331 ،مسئله
هدفمندسازي يارانه ها يكي از مسائل پر مناظره و در عين حال پيچيده در اقتصاد ايران بوده است .اين بحث در
شكل جديدي از اوئل دههي  1381آغاز شد و در ماههاي سال پاياني دهه  1371اجراي آن آغاز شده است .در
مورد هدفمند سازي يارانهها ،به معناي پرداخت يارانه به گروههاي هدف ،اهداف گوناگوني جستجو ميشود
(راغفر و سرخه دهي .)179 :1331 ،بطور كلي هدف از پرداخت يارانه برقراري عدالت اجتماعي ،رفاه عمومي و
توزيع عادالنه درآمدها ،حمايت از اقشار محروم ،كاهش فاصله طبقاتي ،ايجاد بهبود در توزيع درآمدها ،افزايش
رفاه عمومي ،كمك به تخصيص بهينه منابع كمياب و كمك به ايجاد شرايط ثبات اقتصادي است (دبيرخانه
كارگروه تحوالت اقتصادي رياست جمهوري ) 11-19 :1378 ،و اين پرداخت ها به يكي از روش هاي ذيل صورت
مي گيرد(بابايي و همكاران()113 ،1371 ،رحيمي:)39 ،1386 ،
 انتقال درآمد از ماليات دهندگان به توليدكنندگان يا مصرف كنندگان
 تثبيت يا كاهش قيمت برخي از كاالها و خدمات
 اثرگذاري بر رفتار عرضه كنندگان يا تقاضا كنندگان كاال و خدمات معين
 توليد و ارائه كاالهاي عمومي به تمام افراد جامعه.
از آنجا كه تعاريف مختلفي از يارانه ها هست ،به عالوه انواع متنوع و گوناگوني از آن وجود دارد ،ميتوان
يارانهها را به روشهاي مختلفي تقسيم نمود .به طور كل ي بسته به گستردگي يا محدوديت وظايف دولت در
اقتصاد و نوع مداخالت آن؛ يارانهها را ميتوان در طبقهبنديهاي گوناگون ،جاي داد .به طور معمول يارانهها را در
چهار گروه تقسيمبندي ميكنند ،بر اساس طبقهبندي چهارگانه مي توان هر يك از اقالم يارانه را در يكي از
گروه ها قرار داد .نكته مهم اين است كه امكان دارد بعضي از يارانهها همزمان در چند گروه قرار گيرند(حيدري و
همكاران:)91-99 :1376 ،
الف) يارانه اقتصادي :يارانه هايي كه دولت براي نيل به اهداف اقتصادي از جمله تخصيص بهينه منابع ،ثبات
اقتصادي و توزيع عادالنه درآمد پرداخت مينمايد ،يارانههاي اقتصادي نام دارد .اين يارانهها به منظور كاهش
هزينههاي توليد يا حمايت از مصرف كنندگان كاال و خدمات خاص پرداخت شده است ،به شرطي كه
دريافتكننده نحوه ي عمل خود را تغيير دهد يا تعديل نمايد و از اين طريق دولت توليد يا مصرف كاالي مورد
نظر را تشويق كند .براين اساس ،بيشتر يارانههاي پرداختي جزء يارانههاي اقتصادي به حساب ميآيند.
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ب) يارانه توسعهاي :يارانههاي توسعهاي براي شتاب روند توسعه ي اقتصادي كشور پرداخت خواهند شد .اين
كمكها به منظور تقويت زيربناهاي اقتصادي و اجتماعي انجام ميشود تا موارد زير ،حاصل شود:
 برقراري تعادل ميان سيستم توليد و مصرف؛
 كمك به ايجاد مؤسسات تحقيقاتي و انتقال علوم و تكنولوژي و مراكز اطالعات پايهاي؛
 كمك به تحصيل دانشجويان داخل و خارج از كشور به منظور تقويت نيروي انساني كارآمد و ...
ج) يارانه اجتماعي :يارانههاي اجتماعي به منظور تأمين اهداف اجتماعي پرداخت ميشوند .اگرچه در
پرداخت آنها مي تواند اهداف اقتصادي نيز مستتر باشد .يارانههاي مستقيمي كه براي پيشگيري از بروز خسارت
احتمالي از جمله كمك مالي به مطالعه ي كشف امور جنايي ،نحوه رشد جمعيت ،اوقات فراغت جوانان و  ...در
نظر گرفته ميشوند جزء يارانههاي اجتماعي به حساب ميآيند.
د) يارانه سياسي :يارانههاي سياسي؛ يارانههايي هستند كه دولتها براي هماهنگ نمودن اكثريت جامعه با
مواضع سياسي و اقتصادي دولت و در راستاي تحكيم امنيت ملي پرداخت مينمايند .اين يارانه ميتواند شامل
كمك هاي بالعوض كشورهاي ديگر براي تحكيم مباني سياسي خود نيز باشد.
ه) يارانه فرهنگي :يارانههايي كه دولتها براي حمايت از بخش فرهنگ و هنر پرداخت ميكنند ،يارانههاي
فرهنگي نام دارند.
روش هاي پرداخت يارانه ها
تجربه كشورهاي گوناگون نشان مي دهد كه عمده ترين روش هاي پرداخت يارانه در بخش مصرف« ،نظام
كااليي» و «نظام كاال برگي»« ،نظام همگاني قيمتي»« ،نظام نقدي» است(()barr, 2004, 233-260حسيني و
مالكي:)11-19 :1379 ،
كااليي :پرداخت كااليي يارانه نيازمند سازوكار تهيه و توزيع گسترده و اطالع دقيق از نوع كاالهاي مورد نياز
افراد جامعه است .اما بعض ًا به منظور پرهيز از عوارض پرداخت نقدي در برخي شرايط و در مورد برخي اقالم
ميتوان از آن استفاده نمود.
كاالبرگي :منظور از پرداخت كاال برگي ،حالتي از پرداخت محسوب مي شود كه در آن اقالم مورد نياز اقشار
كمدرآمد (معموالً كا الهاي ضروري) از طريق اعطاي كاال برگ مرتبط به آن قابل دريافت ميباشد .استفاده از اين
روش زماني مناسب خواهد بود كه امكان خريد و فروش كاالبرگ ها ناچيز باشد و به گروههاي هدف تخصيص
يابد.
قيمتي (عمومي -تبعيضي) :در اين شيوه پرداخت ،كاالي يارانهاي به قيمت پايينتر از قيمت تمام شده در
اختيار مردم قرار مي گيرد .در اين شيوه برخالف روش نقدي ،كاالبرگي و كااليي ،محدوده افراد دريافتكننده
يارانه معموالً وسيعتر ميباشد و دسترسي همگاني ميباشد .ولي در شرايطي اين امكان وجود دارد كه از طريق
اعمال تبعيضات مختلف (زماني ،مكان ي ،كيفيتي و فردي) محدوديت ايجاد كرد تا پرداختها به گروههاي هدف
اصابت نمايد.
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نقدي /نقدي مشروط :پرداخت نقدي يارانه ممكن است سادهترين و كمهزينهترين روش پرداخت يارانه به
حساب بيايد .اين نوع يارانه ،به تدارک كمك در قالب "پول نقد" به فقرا و كساني كه در معرض خطر احتمالي
بوده و در صورت فقدان پرداخت ها دچار فقر و تنگدستي خواهند شد ،گفته ميشود .اين نوع يارانه نسبت به
ساير روش هاي پرداخت يارانه ،مطلوبيت باالتري را براي افراد و زندگي اجتماعي آنها ايجاد ميكند .از طرف
ديگر ،چنانچه دولت نگران نحوه مصرف وجوه يارانهاي باشد مي تواند آن را به صورت مقيد و مشروط پرداخت
كند .در اين روش گيرنده يارانه حق دارد آن را در مصارف خاصي مثل آموزش و بهداشت هزينه كند .به عبارتي،
دولت ها براي جلوگيري از مشكالت ناشي از تورم زايي پرداخت ها و ايجاد نقدينگي در جامعه مي توانند از
طريق پرد اخت هاي نقدي مشروط ،به هدايت سرمايه هاي خرد به سمت زمينه هاي توليدي و سرمايه گذاري و
در نهايت توسعه اي بپردازد.
سرمايه گذاري يارانه هاي روستايي
اوكلي و مارسدن در كتاب رهيافت هاي مشاركت روستايي ،مشاركت را فرايندي از مداخله اجتماعي خالق به
وسيله افرادي كه به تعيين و برآورده ساختن نيازهاي خود عالقه مندند و آن را نه يك سهيم شدن انفعالي در
فعاليت هاي طراحي شده توسط ديگران و صرفا بهره برداري از ثمرات فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي ،بلكه نوعي
پيشقدم شدن در تصميم گيري راجع به كار با چگونگي انجام كار دانسته اند(اوكلي و مارسدن.)31 ،1381 ،
مشاركت بعنوان كليدي ترين عنصر در دستيابي به اهداف عمراني و توسعه روستايي از اهميت خاصي برخوردار
است .چون افراد بطور ارادي و آگاهانه و با ميل و رضايت خود و بدون هيچگونه اجبار در برنامه ها يا پروژه هاي
عمراني شركت مي كنند و اين همكاري از مرحله ي تصميم گيري تا اجرا ،نظارت و ارزشيابي برنامه ها تداوم دارد،
موجب مي شود مردم با سرعت بيشتري در به ثمر رساندن اقدامات كوشش كنند ،آن اقدامات را براي خود بدانند و
از آنها مراقبت و محافظت كنند و در صورت استهالک تا تخريب ،خود مجددا در پي ساخت آن برآيند(ابراهيم زاده،
 .) 91 ،1371مشاركت داراي جنبه ها و ابعاد گوناگون مي باشد كه يكي از مهمترين آنها مشاركت اقتصادي مي
باشد .مشاركت اقتصادي را مي توان در يك مفهوم عام به معناي حضور و همكاري آگاهانه اقشار مختلف در جهت
توليد ،پس انداز ،سرمايه گذاري بيشتر و مطلوبتر ،توزيع مناسب و عادالنه تر ،مصرف عقاليي از منابع مادي و
طبيعي و كاال هاي مورد نياز زندگي و صرفه جويي در استفاده از منابع كمياب زندگي دانست(محمدي،1379 ،
 .) 93اما همانطوريكه پيشتر نيز اشاره شد ،روستاييان به جهت ضعف اقتصادي ،از قدرت و زمينه هاي مشاركت
اقتصادي بسيار پاييني برخوردار هستند .بنابراين محيط هاي روستايي و افراد ساكن در آن به جهت پايين بودن
سطح بهره وري اقتصادي ،از دارايي هاي مالي و سرمايه هاي مادي و پس اندازهاي اندكي براي مشاركت مالي در
فعاليت هاي توسعه اي برخوردارند .لذا تاكنون ،ايده جذب و فعال سازي مشاركت مالي روستاييان در فرآيند
توسعه به جهت ،غلبه فقر اقتصادي در محيط هاي روستايي امكانپذير نبوده است .به همين دليل در سالهاي
اخير دولت در راستاي توانمندسازي اقتصادي روستاييان و ايجاد عدالت اجتماعي ،اقدام به توزيع يارانه هاي
نقدي در قالب طرح تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانه ها در كشور كرده است .بر اين اساس ماهانه مبلغ قابل
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توجهي به صورت پرداخت هاي ماهيانه از طريق هدفمندسازي يارانه ها در اختيار خانوارهاي روستايي كشور قرار
مي گيرد .هدفمندسازي يارانه ها در راستاي توانمندسازي روستاييان انجام گرفت .اجراي قانون هدفمند كردن
يارانه ها و پرداخت نقدي يارانه ها به آحاد مردم اين فرصت بالقوه را ايجاد نموده تا با هدايت آگاهانه و اختياري
يارانه هاي پرداختي به اقشار مختلف روستائي زمينه الزم براي ايجاد تغيير درالگوي مصرف و استفاده از منابع
مالي آزاد شده ناشي از اين تغيير در پس انداز و سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي و اشتغال زا فراهم گردد.
اما از آنجائيكه يارانهها به عنوان منابع عمومي هستند كه در هزينه كرد آنها يا رديف هزينه اي آنها اشكال آيين
نامه اي و قانوني خاصي وجود ندارد و مردم مي توانند به صورت آزاد آن را هزينه كنند(كاوسي و همكاران،
 .) 3 ،1331لذا اغلب مردم دريافت كننده يارانه هاي نقدي به ويژه روستاييان ،مبلغ دريافتي حاصل از
هدفمندسازي ي ارانه ها را عمدتا صرف پرداخت هزينه حامل هاي انرژي و يا كاالهاي مصرفي مي كنند.
برآوردهاي ابتدايي از حجم يارانه هاي پرداختي به كل روستائيان كشور حاكي از آن است كه ميزان كل يارانههاي
پرداختي طي  6سال ،رقمي بالغ بر  518هزار ميليارد ريال خواهد گرديد كه اين ميزان رقم قابل توجهي جهت
سرمايه گذاري در طرح هاي مختلف توليدي و عمراني خواهد بود .بدون ترديد تزريق اين حجم عظيم
نقدينگي به اقتصاد روستايي كشور باعث تغيير در استاندارد زندگي والگوي مصرف خواهد گرديد .عدم پايداري
در آمدهاي ناشي از يارانههاي پرداختي و شكل گيري الگوي مصرف جديد و ارتقاء سطح كيفي زندگي ،مشكالت
و تهديداتي را به صورت بالقوه براي كشور ايجاد خواهد نمود .از جمله اين موارد ،ميتوان به كاهش در ميزان
سرمايه گذاري ،مصرف گرايي ،تمايل اندک به كار و  ...و در نتيجه افزايش مهاجرت اشاره كرد .لذا به منظور
ساماندهي و هدايت يارانه هاي پرداختي به اقشار مختلف روستايي كشور مي بايست سازوكار الزم جهت هدايت
يارانههاي نقدي روستايي از مصرف خرد به سرمايه گذاري هاي عمراني و توسعه اي تدوين و راهبردهاي الزم به
منظور تصميمگيري ،هماهنگي ونظارت بر هدايت يارانههاي روستايي كشور انديشيده شود .بر اين اساس در
صورت برنامه ريزي و هدايت اين يارانه ها مي توان پس از مصرف بخشي از مبلغ يارانههاي نقدي براي جبران
افزايش هزينه حامل هاي انرژي در زندگي روستائيان ،از مابقي آن در رشد اقتصادي زندگي روستائيان و افزايش
اشتغال در روستا بهرهبرداري ن مود كه اين اقدام مطمئناً مي تواند از بروز مشكالتي چون مهاجرت و كاهش
نيروي كار روستايي جلوگيري كند (اميني . )17- 91 :1377 ،طرح هدايت يارانه نقدي روستاها در حقيقت به دو
بخش عرضه و تقاضا تقسيم شده كه در بخش عرضه ،موسسات مالي ،اعتباري و بيمه اي شناسايي و موظفاند
گرديده اند ،طرح هاي خود را جهت جلب مشاركت روستائيان و جذب نقدينگي در راستاي خريد تجهيزات و
ادوات و ابزار توليد عرضه نمايند .همچنين تشويق بخشداران و دهياران براي جلب مشاركت مردم از ديگر
راهكارهاي اجراي طرح هدايت يارانههاي نقدي روستايي بوده كه اين اقدام با ايجاد صندوق روستايي ،سرمايه
گذاري در قالب خريد ادوات كشاورزي ،اشتغال جوانان ،مشاغل خانگي در روستاها ،حمل و نقل روستايي ،عمران
روستايي و ساير خدمات ميتواند صورت گيرد .طرح مديريت و هدايت يارانههاي نقدي روستاييان به منظور
توسعه روستايي و اشتغال مولد روستاييان ،ميتواند به ارتقاء بهرهوري منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند
كردن يارانهها و نيز ايجاد تحولي شگرف و طرحي عظيم در دگرگونسازي ساختار اقتصادي روستا با هدف تمركز
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و تجميع منابع مازاد توزيع شده قانون هدفمند كردن يارانهها در مناطق روستايي؛ گردد .چگونگي توزيع درآمدها
بين بخش هاي توليدي در اقتصاد از آن جهت داراي اهميت است كه چنانچه اين درآمدها صرف سرمايه گذاري
و توسعه فعاليت هاي بخش ها گردد ،پرداختي به عوامل توليد را افزايش مي دهد و از آنجا كه خانوارها صاحبان
عوامل توليد هستند ،با افزايش دريافتي هاي عوامل توليد ،درآمد خانوارها افزايش مي يابد(انصاري و سالمي،
 .)171 ،1333نتايج و پيامدهاي اين طرح ميتواند با جذب مشاركت مالي روستائيان از محل مازاد درآمد آن ها
كه حاصل اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها ميباشد؛ دولت را در امر تشكيل سرمايه به منظور رشد و توسعه
اقتصادي (توسعه كشاورزي صنعتي و توسعه كارآفريني و اشتغال) در مسير چشمانداز توسعه پايدار مناطق
روستايي در قالب ايجاد و توسعه تشكل ها و صندوقهاي حمايت از توسعه بخش روستايي و نيز كارآفريني در
ايجاد مشاغل نوين روستايي؛ سوق دهد .اما بايد توجه داشت كه سرم ايه گذاري روستاييان در پروژه هاي عمراني
و توسعه اي يا هدايت هدفمند و مشاركتي يارانه هاي روستايي به اين سمت ،مي تواند در زمينه هاي مختلف
صورت گيرد:
 سرمايه گذاري بر اساس موضوع سرمايه گذاري  :سرمايه گذاري بر حسب موضوع به دو دسته سرمايهگذاري فيزيك (واقعي) و سرمايه گذاري مالي تقسيم مي شود .سرمايه گذاري هاي فيزيكي عموماً شامل دارايي
هاي مشهود مانند زمين ،ماشين آالت و كارخانجات مي شوند ،در حالي كه سرمايه گذاري هاي مالي شامل
قراردادهاي مكتوب بر روي قطعه اي از كاغذ مانند سهام عادي و اوراق قرضه مي باشند.
 سرمايه گذاري بر اساس زمان يا مدت سرمايه گذاري  :بر اساس زمان يا مدت ،سرمايه گذاري به كوتاهمدت (حداكثر يك سال) و بلند مدت (بيش از يك سال) تقسيم مي شود.
 سرمايه گذاري بر حسب خطر يا ريسك سرمايه گذاري  :بر اساس اينكه ميزان يا احتمال تحقق نيافتنمنافع مورد نظر سرمايه گذار (ريسك) چقدر باشد(كم ،متوسط و زياد) ،قابل پيگيري مي باشد.
اما متناسب ترين و مقبولترين نوع سرمايه گذاري براي روستاييان مي تواند سرمايه گذاري هاي تركيبي
يعني سرمايه گذاري هاي موضوعي با مدت زمان بلند مدت و سطح ريسك حداقلي مي باشد .در ضمن نكته مهم
در راب طه با هدايت نقدي يارانه هاي روستاييان به عنوان سرمايه هاي خرد به سمت سرمايه گذاري در پروژه هاي
عمراني و توسعه اي و زيرساختي در روستاها ،بايد با مشاركت و نظر مردم روستايي هدايت هزينه كرد يارانه ها
انجام پذيرد .لذا در اين رابطه از انجام برنامه ريزي هاي بسته اي و يكنواخت براي هدايت يارانه ها به سوي
سرمايه گذاري ها بايد پرهيز كرد .زيرا با توجه به اصل نياز مازلو و همچنين در نظر داشتن نيازهاي توسعه اي
روستاييان(رفيع پور )1389 ،و تفاوت در ويژگي هاي مناطق روستايي ،ضروري است هدايت يارانه هاي نقدي
روستاييان به سوي س رمايه گذاري هاي عمراني و توسعه اي با نظر و خرد جمعي روستاييان صورت گيرد .لذا
تخصيص بهينه يارانه هاي نقدي به بخش هاي توليدي شامل زير بخش هاي كشاورزي ،صنعت و خدمات
روستايي ،بطوريكه ضمن استفاده كارا از آن ،هدف اصلي طرح هدفمندي يارانه ها را مد نظر قرار داده و نابرابري
در توزيع درآمد خانوارها را كاهش دهد ،بسيار ضرورت دارد و گامي مهم در جهت دستيابي به اهداف تحول
اقتصادي محسوب مي شود.
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تاكنون درباره هدفمند كردن يارانه ها پژوهش هاي متعددي انجام شده است كه از جمله آنها مي توان به
موارد زير اشاره كرد :فرج زاده و نجفي( ،)1373در مقاله « اثرات كاهش يارانه مواد غذايي بر مصرف كنندگان در
ايران»  ،براي نقدي كردن يارانه هاي مواد غذايي پيشنهاداتي ارائه كرده اند :ابتدا دهك هاي درآمدي در مناطق
شهري و روستايي شود و توزيع يارانه اي كاال در ميان دهك هاي واقع در زير خط فقر صورت گيرد .توزيع يارانه
اي اين كاالها در ميان دهك هاي درآمدي باال تدرجي ماهش يابد(فرج زاده و نجفي .)136-165 ،1373 ،پژويان
و امين رشتي( )1373در مقاله اي با عنوان «يارانه ها و خطاي نوع اول و دوم» اين مسئله را كه نظام حمايتي
براي آنكه كارآمد باشد ،بايد هدفمند عمل كند ،از هدفمند شدن يارانه ها دفاع كرد(پژويان و امين زشتي،
 .)13-36 ،1373قادري و همكاران( ،)1379در مقاله «بررسي تاثير پرداخت يارانه مستقيم انرژي بر شاحص
هاي كالن اقتصادي با نگرش سيستمي»  ،مدلي را براي پرداخت يارانه انرژي به صورت مستقيم ارائه كرد(قادري
و همكاران .)698-638 ،1379 ،ديني تركماني( )1379در مقاله اي با عنوان«يارانه ها ،رشد و فقر» ضمن بررسي
دو ديدگاه رقيب موجود نئوكالسيك توسعه اي نهادگرا -ساختارگرا ،مي كوشد ميزان كفايت و مناسبت تبييني
آنها را بر مبناي تجربه اي تاريخي مربوط به اجراي سياست هاي تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي و سازگاري
چارچوب هاي تبييني پيش گفته با شرايط خاص اقتصادها از جمله اقتصاد ايران را ارزيابي كند(تركماني،1379 ،
 .)1-31ابونوري و همكاران( )1376در مقاله اي با عنوان « ارزيابي آثار اقتصادي يارانه بنزين بر ميزان مصرف آن
در ايران ،يك تحليل تجربي( »)1379-1361به بررسي تاثير پرداخت يارانه در افزايش ميزان مصرف بنزين در
كشور پرداخته اند و به اين نتيجه رسيدند كه هدفمند كردن يارانه به منظور كاهش و استفاده بهينه مصرف
بنزين و جلوگيري از هدر رفتن منابع مالي ضروري است(ابونوري و همكاران .)33-67 ،1376 ،عبادي و
قوام( )1377در مقاله اي با عنوان « هدفمندسازي يارانه دارو ،از دو منظر عدالت و كارايي» به برسي فرآيند
هدفمندسازي يارانه دارو از دو ديد عدالت توزيعي در بخش درمان و تغييرهاي كارآيي در بخش صنعت دارو،
پرداخته اند .نتيجه پژوهش نشان مي دهد با وجود افزايش كارآيي در صنعت دارويي كشور ،از ديد توانايي افراد
براي دسترسي به دارو ،تفاوت چشمگيري نداشته است(عبادي و قوام.)131-159 ،1377 ،
اكبري و همكاران ( )1331مقاله ايي با عنوان تحليل و چگونگي تاثير هدفمندكردن يارانهها بر هزينه كالن
شهرها در سومين كنفرانس مديريت و برنامهريزي شهري در مشهد ارائه كردهاند ،در اين مقاله هزينههاي كالن
شهرها از دو رهيافت مستقيم و غير مستقيم مورد بررسي قرار گرفته است .هزينههاي مستقيم ،مستقيماٌ از
حاملهاي انرژي تاثير گرفته و هزينه هاي غير مستقيم با توجه به تورم به وجود آمده در سطح اقتصاد و عوامل
توليد در طرح هاي عمراني تحت تاثير قرار خواهند گرفت .اكبري و همكاران در سال  1373در مقالهايي با عنوان
تحليل و چگونگي تاثير هدفمندسازي يارانه ها بر درآمد كالن شهرها (مطالعه موردي شهر اصفهان) به بررسي
تاثير هدفمند كردن يارانهها قبل از اجراي قانون پرداختهان د در اين مطالعه اطالعات درآمدي شهرداري تا سال
 1373مورد استفاده قرار گرفته است و با استفاده از مدلهاي اقتصاد سنجي اقدام به پيش بيني وضعيت آينده
درآمدهاي شهرداري پرداخته است .كريمي و زاهدي كيوان ( ،)1373نتايج پژوهش در مقاله آنها با عنوان
تعيين الگوي تخصيص بهينه يارانه هاي بخش كشاورزي به مصرف كنندگان و توليد كنندگان (رهيافت :تحليل
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سلسله مراتبي بازه ايي) نشان داده است كه الگوي كنوني تخصيص يارانههاي كشاورزي در هر دو گروه مصرف
كننده و توليد كننده بهينه نميباشد و بر اساس الگوي بهينه ميبايست  75/65درصد سهم كل يارانههاي
كشاورزي به بخش توليدي و  13/99درصد باقي مانده به بخش مصرفي تخصيص يابد كه اين امر نيازمند يك
تعديل  63/51درصدي در كل يارانههاي بخش كشاورزي ميباشد .عليزاده ( )1373در مقالهايي با عنوان
درآمدي بر تاثيرات اقتصادي هدفنمند كردن يارانهها (با نگرش به طرح هدفمند كردن يارانهها) به بيان داليل و
ضرورتهاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها پرداخته است .مصباحي مقدم ،اسمعيلي گيوي و رعايائي
( ،)1373در مقاله ايي با عنوان بررسي و آسيب شناسي هدفمند سازي پرداخت يارانهها به بررسي و آسيب
شناسي تغيير شيوه فعلي پرداخت يارانه ها و نقدي كردن شان و ارائه طرح كلي كارامدتر جهت پرهيز از خطرات
احتمالي ايي كه اين طرح براي اقتصاد خواهد داشت ،پرداخته و الزامهايي را كه براي اجراي اين طرح نيازمند
است ،مطرح ميكند .ناهيدي و كياور ( )1331در مقالهايي با عنوان اثرات زيست محيطي هدفمند كردن يارانهها
و توسعه اقتصاد شهري (مطالعه موردي ،شهرستان تبريز) ،به بررسي اثرات زيست محيطي هدفمند كردن يارانه -
ها پرداخته است ،نتايج تحقيق حاكي از آن است كه رابطه افزايش شهرنشيني و توسعه اقتصادي شهر تبريز با
تخريب محيط زيست مثبت و معنيدار است و هدفمند كردن يارانهها در بلند مدت ميتواند كمك شاياني به
كاهش تخريب محيط زيست نمايد .آرام و ديگران ( ،)1331در مقالهايي با عنوان تاثير پرداخت بنزين بر تمركز
شهري در طي فرآيند هدفنمد سازي يارانهها ،با استفاده از روشهاي  ،ECM & ARDLبا استفاده از دادههاي
سري زماني ،سالهاي  1366تا  1373و تكنيك خود توضيح برداري ( ،)ARDLبه بررسي اثرات كوتاه مدت و
بلند مدت پرداخت يارانه بنزين بر پديده نخست شهري كل كشور پرداخته است.
در اين مطالعه تالش شده تا از جنبه جديد به موضوع مصرف و هزينه كرد يارانه هاي نقدي پرداخت شده به
مردم روستايي از طريق هدايت آنها به سوي سرمايه گذاري هاي عمراني و توسعه اي با اثربخشي بلندمدت مورد
توجه قرار گيرد.
 -3روش شناسي پژوهش
روش شناسي تحقيق به عنوان مهمترين بخش تحقيق و گوياي نحوه پاياده شازي يك مطالعه علمي مي باشد .بر
اين اساس تحقيق حاضر از نوع كاربردي و به روش تحليلي -تبييني مي باشد .در اين پژوهش به منظور گردآوري
اطالعات از روشهاي اسنادي و كتابخانه اي و روشهاي ميداني مشاهده و تكميل پرسشنامه بر اساس شاخص هاي
استخراج شده در چارچوب نظري ،استفاده شد .لذا با توجه به متغيرهاي تحقيق و نيز روشهاي تجزيه و تحليل،
پرسشنامه تهيه گرديد و در اختيار نمونه ها قرار گرفت .اما ،با توجه به حجم و گستردگي زمينه هاي سرمايه گذاري
شناسايي شده در روستا براي يارانه ها ،تالش شد تا با توجه به ماهيت تمايل به سرمايه گذاري ها و هزينه كرد يارانه
هاي نقدي به ساختاربندي سرمايه گذاري ها در سه بعد زيرساختي و كالبدي ،حمايتي و رفاهي ،اقتصادي و توليدي
پرداخته شود .براي استخراج زمينه هاي سرمايه گذاري ابتدا از طريق مصاحبه عميق در قالب پرسشنامه باز با  95نفر از
مديران محلي(دهياران و شوراها) روستاهاي مورد مطالعه به جهت اشراف بر محيط هاي روستايي ،ليستي از نيازهاي
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سرمايه گذاري و عمراني ضروري در روستاها استخراج گرديد .سپس در مرحله بعد ليست تهيه شده از طريق
پرسشنامه در اختيار نمونه هاي روستايي قرار گرفت.
همچنين در اين مطالعه به منظور تحليل تمايل روستاييان به هزينه كرد يارانه ها در پروژه هاي عمراني و توسعه
اي از شاخص هايي مستخرج از ادبيات نظري استفاده گرديد كه از طريق ابزار اندازه گيري پرسشنامه محقق ساخته
اطالعات جمع آوري گرديد .روايي صوري  1پرسشنامه توسط پانل متخصصان  9دانشگاهي مورد تاييد قرار گرفت .براي
پايايي ،در منطقه مشابه جامعه آماري در سطح خانوار روستايي با تعداد  93پرسشنامه صورت گرفت و با داده هاي
كسب شده و استفاده از فرمول ويژه كرونباخ آلفا در نرم افزار  ،SPSSپايايي  3بخش هاي مختلف پرسشنامه تحقيق
 1/57الي  1/73بدست آمد .جامعه آماري تحقيق به صورت تمام شماري و شامل روستاييان  11نقطه روستايي در
دهستان بزينه رود شهرستان خدابنده ميباشد .براي نمونه گيري در منطقه مورد مطالعه از فرمول كوكران با احتمال
 %36استفاده شد كه از بين كل خانوار هاي روستايي دهستان كه برابر با  9753خانوار بود 333 ،خانوار به عنوان نمونه
مورد مطالعه انتخاب شدند كه براي توزيع تعداد نمونهها بين روستاهاي نمونه به صورت برقراري تناسب عمل شده
است .همچنين براي تحليل داده ها نيز از روش هاي آماري كاي اسكوئر ،آزمون  ،Tازمون همبستگي ،آزمون كي دو،
رگرسيون چند متغيره و مدل چندمعياره پرومتي استفاده شده است.
9
تكنيك پرومتي يا روش ساختار يافته رتبهبندي ترجيحي براي غنيسازي ارزيابيها كه توسط برنز و ديگران
در سال  1375براي اولين بار مطرح شد يك نوع از تكنيك  MADMجهت رتبهبندي آلترناتيوها ميباشد( Brans
 .) & et al, 1986اين تكنيك براي حل مسائل چندشاخصه با اين ساختار مناسب است:
}

|) (

) (

(

) ( {)

در اينجا  Aنشاندهنده يك مجموعه امكانپذير از گزينهها يا آلترناتيوها (روستاها) است و  fiها  kشاخصي
هستند كه تصميمگيري براساس آنها صورت مي گيرد .براي هر گزينه يا آلترناتيو يك ارزيابي وجود دارد كه با

مورد مقايسه قرار ميگيرند ،بايد بتوان نتيجه اين
) ( نشان داده ميشود .وقتي كه دو گزينه
مقايسه را بر اساس اولويت بيان كرد .بنابراين تابع ترجيح يا اولويت كه با  Pنمايش داده ميشود ،به صورت زير
قابل ارائه است(:)Brans and Marschel, 1994
]

(
)
عدم تفاوت
) (
ترجيح اندک گزينه  aبر b
) (
ترجيح زياد گزينه  aبر b
(
)
ترجيح اكيد گزينه  aبر b
اين تابع در عمل ،تابعي از تفاوت ميان دو ارزيابي است:
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به طور يكنواخت افزايش مي يابد و براي مقادير منفي برابر صفر خواهد بود .شش تابع ترجيح توسط ارائه
كنندگان روش به تصميمگيرندگان پيشنهاد شده است .انتخاب درست اين توابع به تصميمگيرندگان و تحليلگر و
درک آنها از رابطه ميان گزينهها و شاخصها بستگي دارد( Brans et al, 1998; Kalogeras et al, 2004; Chou et
 .)al, 2004در جدول 1اين شش تابع بيان گرديده است.
جدول :1توابع ترجيح دو گزينه در PROMETHEE

در اينجا از تابع ترجيح نوع اول (تابع ترجيح عادي) با شكل زير استفاده شد كه شكل اين تابع ترجيح با نوع اول
جدول باال منطبق است.
{
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 -4يافته هاي پژوهش
تمايل به سرمايه گذاري ،به عنوان يكي از پارامترهاي اساسي تاثيرگذار در هدايت يارانه ها به سمت فعاليت هاي
عمراني مي باشد .از بين  333نفر خانوار مورد مطالعه 987 ،نفر(برابر با  87درصد نمونه ها) موافق با هزينه كرد يارانه
هاي نقدي در فعاليت هاي سرمايه گذاري عمراني و توسعه اي مي باشند(جدول.)9
جدول :2ميزان تمايل پاسخگويان به سرمايه گذاري يارانه ها در پروژه هاي عمراني و توسعه اي روستا
بله
سرمايه گذاري يارانه

خير

فراواني

درصد

فراواني

درصد

987

87

51

99
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در اين راستا نياز به آگاهي و بررسي شدت تمايل افراد موافق با هزينه كرد يارانه در پروژه هاي عمراني و توسعه اي
روستاها مي باشد .لذا يافته هاي تحقيق بيانگر اين نكته مي باشد كه در مجموع  73/65درصد از افراد با شدت تمايل
زياد به سرمايه گذاري يارانه ها در پروژه هاي عمراني هستند و تنها  9/78درصد از افراد تمايل اندكي دارند .اين
درحالي است كه محاسبه ميانگين در ارتباط با شدت تمايل افراد به سرمايه گذاري و هزينه كرد يارانه هاي نقدي در
پروژه هاي عمراني برابر با  9/9مي باشد كه ميانگين به دست آمده از ميانه نظري رقم باالتري را نشان مي دهد.
همچنين سطح معناداري محاسبه شده در ناحيه آلفاي  1/16برابر با  1/111مي باشد كه حاكي از تمايل باالي اكثريت
نمونه هاي مورد مطالعه روستايي براي سرمايه گذاري و هزينه كرد يارانه هاي نقدي در پروژه هاي عمراني و توسعه اي
دارد(جدول.)3
جدول :3شدت تمايل پاسخگويان به سرمايه گذاري يارانه ها در پروژه هاي عمراني و توسعه اي روستا
تمايل به سرمايه گذاري يارانه نقدي
شرح
كم
متوسط
زياد
كل
مقدار كاي اسكوئر
درجه آزادي
سطح معناداري

511

تعداد

ميانگين

4/2
272
تعداد مشاهدات درصد مشاهدات تعداد مورد انتظار
39/5
9/78
7
39/5
8/66
91
39/5
73/65
993
987
939/185
9
1/111
مأخذ :يافته هاي پژوهش1333 ،
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انحراف
معيار
0/7827

كمترين بيشترين
1
با قيمانده
-79/55
-81/55
165/33
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امروزه مباحث مختلف سرمايه گذاري و كارآفريني در زمينه هاي خاص مانند فضاهاي روستايي ،تابع ويژگي هاي
فردي ،اجتماعي و اقتصادي روستاييان مي باشد .به همين دليل در ادامه به بررسي برخي از ويژگي هاي تاثيرگذار
روستاييان براي تمايل به سرمايه گذاري يارانه ها در پروژه هاي عمراني و توسعه اي پرداخته شده است .نتايج نشان مي
دهد كه متغيرهاي سن و بعد خانوار داراي سطح معناداري باالتر از  1/16بوده و با متغير تمايل به هزينه كرد يارانه ها
معنادار ندارد .يعني با افزايش ميزان سن و همچنين افزايش تعداد افراد خانوار در بين نمونه ها رغبت و تمايل براي
سرمايه گذاري يارانه ها كاهش مي يابد كه مي تواند ناشي از پايين بودن سطح ريسك پذيري ،آينده نگري و
رضايتمندي از وضع موجود باشد .اما ساير متغيرها مانند تحصيالت ،تمايل به پيشرفت و غيره با متغير تمايل به هزينه
كرد يارانه ها در پروژه هاي عمراني و توسعه اي رابطه معنادار دارد(جدول.)9
جدول :4همبستگي بين ويژگي روستاييان و تمايل به هزينه كرد يارانه ها در پروژه هاي عمراني و توسعه اي
نوع ضريب همبستگي سطح اطمينان( )sigضريب همبستگي()r

نام متغير

مقياس

سن

فاصله اي

اسپيرمن

ns

1/15

1/18

تحصيالت

فاصله اي

اسپيرمن

1/111

1/51

بعد خانوار
تمايل به پيشرفت

فاصله اي
ترتيبي

اسپيرمن
اسپيرمن

1/9ns
1/111

-1/93
1/57

عضويت در نهادهاي اجتماعي

فاصله اي

اسپيرمن

1/111

1/91

استفاده از رسانه هاي جمعي

فاصله اي

اسپيرمن

1/119

1/15

ميانگين درآمد ساليانه

فاصله اي

اسپيرمن

1/111

1/58

مالكيت باغ و زمين كشاورزي

فاصله اي

اسپيرمن

1/111

1/63
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انگيزه هاي سرمايه گذاري يارانه ها در پروژه هاي عمراني و توسعه اي روستايي
همچنين براي ارزيابي انگيزه هاي روستاييان در زمينه هاي مختلف براي اختصاص هزينه كرد يارانه ها در
پروژ هاي عمراني و توسعه اي ،به تحليل داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه پرداخته شد .براي اين
منظور از طريق آزمون  tتك نمونه اي به بررسي و تحليل معناداري تفاوت ميانگين ها پرداخته شد .شاخصهاي
مورد بررسي در  8متغير از ديدگاه خانوارهاي روستايي مورد بررسي قرار گرفت .نتايج به دست آمده نشان مي
دهد كه ميانگين عددي حاصل از محاسبه متغيرهاي انگيزه هاي سرمايه گذاري يارانه ها در پروژه هاي عمراني و
توسعه اي توسط خانوار روستايي در كليه متغيرها مورد بررسي است كه باالتر از ميانه نظري مطلوبيت()3
ارزيابي شده است .همچنين تفاوت معناداري بدست آمده در سطح آلفا  1/16نشان مي دهد كه انگيزه هزينه
كرد يارانه هاي نقدي در پروژه هاي عمراني و توسعه اي مورد بررسي در روستاهاي منطقه مورد مطالعه ،اثرگذار
بوده است(جدول .) 6بنابراين مي توان بيان كرد كه هزينه كرد يارانه هاي نقدي در پروژه هاي عمراني و توسعه
اي در كليه موارد به عنوان عامل موثر براي سرمايه گذاري يارانه ها مي باشد.
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جدول :5معناداري تفاوت از ميانه نظري انگيزه هاي سرمايه گذاري يارانه ها توسط روستاييان در
پروژه هاي عمراني و توسعه اي
مطلوبيت عددي مورد آزمون = 3
آماره آزمون درجه آزادي

سطح

شاخص هاي مورد مطالعه

ميانگين

سودآوري و درآمدزايي

9/163

11/97

كمك به دولت

3/951

17/198

آباداني و زيست پذيري روستا

9/191

11/983

آينده فرزندان

3/399

19/968

987

بهبود فرصت هاي شغلي

3/796

18/365

987

1/111

افزايش رفاه روستايي
زود بازده بودن سرمايه گذاري

3/693
9/191

11/536
5/699

987
987

1/111
1/111

تفاوت از حد فاصله اطمينان  85درصد

معناداري

مطلوب

پايين تر

باالتر

987

1/111

1/163

1/961

1/518

987

1/111

1/395

1/137

1/965

987

1/111

1/967

1/197

1/986

1/111

1/963

1/196

1/996

1/965

1/113

1/987

1/957
1/383

1/157
1/993

1/993
1/633

t
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ميزان انگيزه هاي سرمايه گذاري يارانه هاي نقدي در پروژه هاي عمراني و توسعه اي
مقدار ضريب تعيين براورد شده از طريق رگرسيون برابر  1/563مي باشد كه نشان مي دهد متغيرهاي %56
تغييرات مربوط به متغير وابسته را تبيين مي كند .در جدول ( ،)19مجموع مربعات ،درجه آزادي ،ميانگين مربعات،
آماره فيشر و سطح معناداري رگرسيون گزارش شده است .سطح معناداري از  1/11كوچكتر است .بنابراين فرضيه
صفر آزمون مبني بر عدم معني داري مدل رگرسيون با اطمينان  %33رد مي گردد ،بنابراين مدل رگرسيوني از لحاظ
آماري معنيدار است(جدول.)5
جدول : 7مجموع مربعات ،درجه آزادي ،ميانگين مربعات و سطح معناداري رگرسيون
ANOVAb
سطح معناداري Sig.

F

ميانگين مربعات

درجه آزادي df

مجموع مربعات

(a)1/111

9618/931

1/895

8

8/133

اثر رگرسيوني

1/118

981

11/975

باقيمانده

987

18/597

كل

Model

1

انگيزه هاي سرمايه گذاري a Predictors:
پروژه هاي عمراني و توسعه اي روستا b Dependent Variable:

با توجه به نتيجه بدست آمده مشاهده ميشود كه براي كليه شاخص ها مقدار  P-Valueكمتر از  1/16است است
و لذا انگيزه هاي سرمايه گذاري در بين روستاييان مورد مطالعه ،بر روي پروژه هاي عمراني روستايي تاثيرگذار مي
511
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باشد .لذا ميتوان گفت كه در بين متغيرهاي انگيزه سرمايه گذاري در بين روستاييان ،متغيرهاي آينده فرزندان(با
ضريب بتاي  )1/983و سودآوري و درآمدزايي(با ضريب بتاي  )1/981بيشترين تاثير را در سرمايه گذاري يارانه هاي
نقدي در پروژه هاي عمراني و توسعه اي روستا دارد(جدول.)8
جدول :7بررسي اثرگذاري تمايل به هزينه كرد يارانه ها بر سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني و
توسعه اي روستا
متغيرهاي مستقل

برآورد پارامترها

ضريب

مقدار

انحراف معيار

استاندارد(بتا)

مقدار ثابت*

3/158

1/319

آماره t

سطح
معناداري

-

3/561

1/111

سودآوري و درآمدزايي

1/153

1/195

1/981

8/398

1/111

كمك به دولت

1/186

1/137

1/173

7/619

1/111

آباداني و زيست پذيري روستا
آينده فرزندان

1/159
1/165

1/131
1/137

1/995
1/983

1/913
11/815

1/111
1/111

بهبود فرصت هاي شغلي

1/168

1/199

1/139

1/698

1/111

افزايش رفاه روستايي

1/158

1/195

1/157

3/519

1/111

زود بازده بودن سرمايه گذاري

1/193

1/191

1/919

9/893

1/111
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ميزان تمايل به سرمايه گذاري و هزينه كرد يارانه ها توسط روستاييان و اولويت بندي آنها
شناخت زمينه هاي تمايل به هزينه كرد يارانه ها با رويكرد نياز محوري و در نهايت جلب رضايتمندي از اهداف
اساسي براي پيشنهاد هزينه كرد يارانه ها در پروژه هاي عمراني مي باشد .بر اين اساس بررسي انجام شده با آزمون
آماري كاي دو مشخص نمود كه با توجه به شرايط و وضع موجود مناطق روستايي ،روستاييان مورد مطالعه با توجه به
سطح معناداري به دست آمده ،از سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف استقبال كرده اند كه بررسي درصد پاسخگوها
به همراه ميانگين رتبه اي حاصل شده نيز گوياي اين حقيقت مي باشد.
همچنين در مطالعه حاضر ،طي فرايند انجام شده و به منظور اولويت بندي زمينه هاي سرمايه گذاري يارانه
ها در روستاهاي منطقه مورد مطالعه از نظر روستاييان موافق با هزينه كرد و سرمايه گذاري يارانه هاي نقدي در
پروژه هاي عمراني و توسعه اي ،ابتدا ماتريس تصميمگيري براساس دادههاي حاصل از تكميل پرسشنامهها
شامل  8معيار يا شاخص و  39زمينه سرمايه گذاري در روستاهاي مورد مطالعه تشكيل شد .در قسمت افقي
ماتريس معيارها و در قسمت عمودي زمينه هاي سرمايه گذاري كه همان آلترناتيوهاي مدل مي باشند وارد
گرديد .در مرحله بعد براي تعيين وزن اين معيارها از مدل مقايسه زوجي استفاده گرديد .بدين منظور ابتدا
پرسشنامهاي طراحي و توسط متخصصين در رشتههاي مرتبط با ب رنامه ريزي روستايي ،اقتصاد روستايي ،اقتصاد
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كشاورزي تكميل شد .آنگاه نتايج حاصل از تكميل اين پرسشنامهها در محيط نرم افزار  Expert choiceوارد و
تحليل گرديد(جدول.)7
جدول .2وزن شاخصهاي تحقيق
شاخص
وزن

سودآوري و

كمك به

آباداني و زيست

آينده

بهبود فرصت افزايش رفاه زود بازده بودن

درآمدزايي

دولت

پذيري روستا

فرزندان

هاي شغلي

روستايي

سرمايه گذاري

1/173

1/195

1/153

1/168

1/195

1/151

1/199

(مأخذ :يافته هاي پژوهش)1333 ،

سپس در هر يك از ماتريسهاي تصميم گيري ،براساس تك تك معيارها مقايسه زوجي صورت گرفت.
همانطور كه گفته شد براساس تابع ترجيح نوع اول (عادي) اين توابع تعيين گرديد و آنگاه وزنهاي بدست آمده
از تكنيك مقايسه زوجي در اين توابع تاثير داده شد و اقدام به ايجاد نماد ترجيح ) (𝜋 مي شود كه از فرمول
زير بدست ميآيد (:)Leeneer and Pastijn, 2002
∑(

)

)

(

∑

)

(𝜋

( نشاندهنده وزنهاي نرمال شده هر شاخص ميباشد .اين مقدار ) (𝜋 در فاصله
فرمول )
صفر و يك متغير ميباشد و هر چه اين مقدار بيشتر باشد ،ميزان اولويت گزينه  aبر  bدر تمام شاخصها بيشتر
جريانهاي غيررتبهاي  6از
است( .)Brans & et al, 1998در نهايت بعد از محاسبه ) (𝜋 ،براي هر
طريق فرمولهاي زير تعريف ميشود(:)Leeneer and Pastijn, 2002
جريان خروجي
)

( ∑

جريان ورودي
) (

)

( ∑

) (

در اينجا ) ( بيان كننده قدرت گزينه  aو ) ( نشاندهنده ضعف گزينه  aاست .هر جريان ميتواند
يك رتبهبندي كامل را در  Aايجاد كند .بزرگترين ) ( نشاندهنده بهترين  aو بزرگترين ) ( نشاندهنده
بدترين  aاست( .)Brans, 1996در انتها مي توان با محاسبه جريان خالص گزينه برتر را تعيين نمود( Figueira et
) ( φ( ) φ ( ) φ
:)al, 2004
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آنگاه با رتبهبندي مقادير بدست آمده ،ميتوان گزينه يا آلترناتيو برتر را نسبت به ساير گزينهها و آلترناتيوها
مشخص كرد و اولويت هاي سرمايه گذاري و هزينه كرد يارانه هاي نقدي از نظر روستاييان در پروژه هاي عمراني
و توسعه اي روستاها مشخص گرديد(جدول.)3
جدول .3مقدار جريان هاي خروجي و ورودي مثبت براي هر يك از آلترناتيوها(مأخذ :يافته هاي پژوهش)1333 ،

متوسط

زياد

خيلي زياد

سطح معناداري

فيهاي مثبت

خيلي كم

سرمايه گذاري در يكپارچه سازي اراضي و كاهش
1/9
تعداد قطعات كشاورزي
سرمايه گذاري در شكل دهي هندسي اراضي
9/9
كشاورزي
سرمايه گذاري در احداث ،تجهيز ،تعريض و
6/5
بهسازي راه روستايي

في هاي منفي

كم

سرمايه گذاري در تسطيح خاک هاي كشاورزي

1/5

5/6

في( )φكل

عمراني در روستاها

1/16 1/189 1/399 1011 99/5 97/1 91/9

رتبهها

نتايج آزمون كاي دو
زمينه هاي سرمايه گذاري توسعه اي و

مدل پرومتي

19

سرمايه گذاري زيرساختي و كالبدي

9/1

1/956 1/189 1/638 1011 63/9 39/1 9/8

9

8/9

1/939 1/179 1/319 1011 61/3 99/7 15/6

3

5/7

-1/393 1/519 1/931 1011 99/5 31/6 19/9

39

سرمايه گذاري در توسعه شبكه هاي آب ،برق ،گاز
و تلفن روستايي

1/9

7/7

1/151 1/181 1/339 1011 91/9 38/7 11/7

13

سرمايه گذاري در زمينه پست بانك و خدمات
اينترنتي روستايي

1/9

7/6

1/939 1/193 1/938 1011 61/9 93/3 3/5

8

9/9

1/379 1/998 1/593 1011 99/7 98/3 11/6 19/9

9

9/6

7/9

-1/113 1/395 1/318 1011 69/3 99/1 19/5

95

9

7/9

1/916 1/919 1/598 1011 37/8 35/1 19/7

11

18/1 11/9

1/13 1/396 1/916 1011 39/3 99/5 16

91

6/1

1/111 1/353 1/389 1011 93/6 39/9 19/9

93

1/195 1/183 1/398 1011 96/9 99/6 11/6 11/9

16

سرمايه گذاري در زمينه هاي فرهنگي مانند ايجاد
مسجد ،حسينه ،كتابخانه ،موزه هاي هنري روستا

9/8

-1/19 1/931 1/981 1011 39/9 97/9 99/3 19/5

97

سرمايه گذاري در حفظ و توسعه مراتع دامپروري

1/9

1/13 1/931 1/381 1011 61/5 99/9 18

99

سرمايه گذاري در تهيه و اجراي كامل طرح هاي
هادي روستايي
سرمايه گذاري در مديريت آب هاي سطحي از
طريق ايجاد بندها و سدهاي خاكي و ...
سرمايه گذاري در ايجاد و تجهيز مراكز درماني،
خانه بهداشت و بهداشت محيط روستايي
سرمايه گذاري در زيرساخت هاي ورزشي مانند
ايجاد سالن و زمين ورزشي

سرمايه گذاري در حفر چاه و احداث استخرهاي
آب كشاورزي
سرمايه گذاري در احداث كانالهاي آبياري ،بازسازي
7/9
چاه هاي و مرمت قنات ها و چشمه ها
7/9

8/7
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خيلي كم

كم

متوسط

زياد

خيلي زياد

سطح معناداري

فيهاي مثبت

في هاي منفي

في( )φكل

عمراني در روستاها

رتبهها

نتايج آزمون كاي دو
زمينه هاي سرمايه گذاري توسعه اي و

مدل پرومتي

روستايي
سرمايه گذاري در بازسازي و مرمت بافت هاي
تاريخي -فرهنگي روستاها

3/6

7/9

1/963 1/187 1/391 1011 61/1 95/3 11/8

7

سرمايه گذاري در ايجاد سيستم هاي آبياري
مكانيزه و قطره اي

9/5

3/8

1/139 1/163 1/996 1011 61/8 99/9 11/7

91

سرمايه گذاري در ساخت و نوسازي مساكن
روستايي

9/7

8/3

1/119 1/199 1/969 1011 99/9 36/9 11/6

18

3/9

1/13 1/381 1/998 1011 31/5 99/1 91/8 91/9

15

1/116 1/961 1/965 1011 98/6 39/3 15/9

99

1/113 1/157 1/981 1011 37/6 99/9 91/9 19/8

17

سرمايه گذاري در تامين و خريد به موقع نهاده
هاي كشاورزي(بذر ،كود و سم و )...
سرمايه گذاري در ايجاد فرصت هاي شغلي
1/8
غيركشاورزي روستايي
سرمايه گذاري در تغيير الگوي كشت از ديم به آبي 1/9
سرمايه گذاري اقتصادي و توليدي
رفاهي

سرمايه گذاري حمايتي و

514

9/9

سرمايه گذاري در احداث و توسعه نواحي صنعتي
روستايي

1/8

6/7

سرمايه گذاري در ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي
كشاورزي و دامداري

9/9

1/913 1/199 1/698 1011 36/3 93/9 99/9 11/1

3

سرمايه گذاري در فعاليت هاي دامپروري
روستايي(توليدي ،اصالح نژاد و )...

1/9

9/9

1/635 1/118 1/813 1011 33/9 36/1 96/1

1

سرمايه گذاري در ايجاد و توسعه صندوق هاي
اعتباري روستايي

3/9

1/189 1/179 1/365 1011 37/5 99/6 13/5 13/3

19

سرمايه گذاري در ايجاد كارگاه هاي كوچك صنايع
روستايي(صنايع دستي و مشاغل خانگي)

1/3

9/1

1/39 1/131 1/931 1011 97/9 95/6 19/8

6

سرمايه گذاري در ايجاد اشتغال روستايي به ويژه
جوانان

3/1

7/3

1/175 1/991 1/998 1011 93/5 95/8 17/3

11

سرمايه گذاري در زمينه تهيه و تجهيز ماشين آالت
كشاورزي

1/9

9/1

-1/168 1/981 1/335 1011 98/9 37/9 19/1

31

سرمايه گذاري در آموزش و ترويج كشاورزي و
دامپروري

9/1

9/7

-1/139 1/399 1/939 1011 93/3 95/8 19/6

31

1/138 1/989 1/386 1011 37/9 99/8 15/7 16/18 5/5

13

1/111 1/383 1/387 1011 61/8 35/3 11/7

96

سرمايه گذاري در ارائه كاالهاي ضروري به خانوار
روستايي
سرمايه گذاري در زمينه بيمه هاي
روستاييان(كشاورزي ،حوادث ،از كارافتادگي،

3/9

5/7

1/138 1/338 1011 91/9 93/5 91/8
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خيلي كم

كم

متوسط

زياد

خيلي زياد

سطح معناداري

فيهاي مثبت

في هاي منفي

في( )φكل

عمراني در روستاها

رتبهها

نتايج آزمون كاي دو
زمينه هاي سرمايه گذاري توسعه اي و

مدل پرومتي

درماني و )...
سرمايه گذاري در زمينه توسعه آموزش و مدارس
روستايي

1/9

1/9

-1/131 1/317 1/393 1011 93/1 96/1 99/9

93

سرمايه گذاري در زمينه افزايش سطح بهداشت
روستاييان

3/9

19/7

-1/115 1/935 1/319 1011 39/5 98/9 99

98

بدين ترتيب بر اساس نتايج به دست آمده مي توان گفت كه روستاييان تمايل به انجام سرمايه گذاري
مشاركتي از طريق هزينه كرد يارانه ها در همه زمينه هاي براي توسعه ،آباداني و عمران روستايي مي باشند.
همچنين با توجه به شرايط وضع موجود و نظر روستاييان منطقه مورد مطالعه ،اولويت هاي اوليه تمايل به
سرمايه گذاري آنها نيز از طريق مدل تصميم گيري چند شاخصه پرومتي مشخص مي كند كه "سرمايه گذاري
در فعاليت هاي دامپروري روستايي" در رتبه اول " ،سرمايه گذاري در يكپارچه سازي اراضي و كاهش تعداد
قطعات كشاورزي" در رتبه دوم و "سرمايه گذا ري در ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و دامداري" در
رتبه سوم قرار دارد .اين نتايج با توجه به شرايط فعلي منطقه كه عمدتا متمركز برفعاليت هاي اقتصادي
كشاورزي و دامپروي مي باشد ،منطبق بوده و گوياي واقعيت هاي عيني در بيان نيازمندي هاي سرمايه گذاري
هاي عمران ي مي باشد .همچنين تاكيد بر ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي مي تواند در راستاي تنوع بخشي شغلي،
زمينه سازي براي ايجاد ارزش افزوده اقتصادي در مناطق روستايي براي توليدات روستاييان مورد تاكيد مي
باشد.
 -7نتيجه گيري و بحث
اجراي هدفمندسازي يارانه ها در قالب طرح تحول اقتصادي و پرداخت هاي نقدي( 966111ريال) ماهانه به
هر فرد در كشور سبب تحميل هزينه هاي بااليي(حدود  3611ميليارد تومان به صورت ماهانه) به اقتصاد كشور
شده است .از سوي ديگر دولت ها در كنار اين پرداخت نقدي موظف به ارائه زيرساخت هاي توسعه اي و انجام
پروژه هاي عمراني نيز در كشور هستند كه محيط هاي روستايي نيز مستثني از اين امر نيستند .مجموع اين
موارد هزينه هاي زيادي را به دولت تحميل كرده است .لذا يكي از راه هاي مناسب براي كمك ها به دولت،
مشاركت اقتصادي مردم در فعاليت هاي تو سعه اي از طريق سرمايه گذاري هاي خرد مي باشد .اين سرمايه هاي
مي تواند در قالب تعاوني ها يا سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني انجام گيرد .در اين ارتباط تمايل روستاييان
به انجام چنين كاري ،در قالب رويكرد مشاركتي امكانپذيري مي باشد .يكي از مهمترين زمينه هاي سرمايه
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گذاري روستاييان مي تواند در قالب اختصاص يارانه هاي نقدي خانوار به پروژه هاي عمراني و توسعه اي در
سطح روستا مي باشد .بر اين اساس در اين مطالعه تالش شده تا ميزان تمايل به سرمايه گذاري روستاييان و
همچنين زمينه هاي سرمايه گذاري آنها با روش شناسي توصيفي و تحليلي در بين  333خانوار روستاهاي
دهستان بزينه رود شهرستان خدابنده مورد مطالعه قرار گيرد .يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه حدود 87
درصد از نمونه هاي روستايي مورد مطالعه تمايل به هزينه كرد يارانه ها در پروژه هاي عمراني مي باشند .شدت
تمايل به مشاركت اقتصادي در سرمايه گذاري هاي عمراني و توسعه اي  73/65درصد مي باشد كه قابل توجه
است .همچنين در بررسي رابطه تمايل به سرمايه گذاري با ويژگي هاي جامعه روستايي نشان دهنده رابطه
تمايل به سرمايه گذاري با متغيرها مانند تحصيالت ،تمايل به پيشرفت ،عضويت در نهادهاي اجتماعي ،استفاده از
رسانه هاي جمعي ،ميانگين درآمد ساليانه ،مالكيت باغ و زمين كشاورزي مي باشد .در بررسي انگيزه هاي تمايل به
سرمايه گذاري نيز مشخص شد كه بيشترين انگيزه مربوط به تاميناينده فرزندان و سودآوري مي باشد .در بررسي
زمينه هاي و اولويت هاي تمايل به سرمايه گذاري نتايج به دست آمده مي توان گفت كه روستاييان تمايل به انجام
سرمايه گذاري مشاركتي از طريق هزينه كرد يارانه ها در همه زمينه هاي براي توسعه ،آباداني و عمران روستايي مي
باشند .همچنين با توجه به شرايط وضع موجود و نظر روستاييان منطقه مورد مطالعه ،اولويت هاي اوليه تمايل به
سرمايه گذاري آنها نيز از طريق مدل تصميم گيري چند شاخصه پرومتي مشخص مي كند كه "سرمايه گذاري در
فعاليت هاي دامپروري روستايي" در رتبه اول" ،سرمايه گذاري در يكپارچه سازي اراضي و كاهش تعداد قطعات
كشاورزي" در رتبه دوم و "سرمايه گذاري در ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و دامداري" در رتبه سوم قرار
دارد .بطور كلي اولويت هاي به دست آمده ناشي از نظر روستاييان مورد مطالعه نشان مي دهد كه تمركز اولويت هاي
ضروري سرمايه گذاري در زير مجموعه هاي سرمايه گذاري در دو حوزه سرمايه گذاري هاي اقتصادي – توليدي و
سرمايه گذاري هاي زيرساختي -كالبدي مي باشد و در رتبه سوم تاكيد بر سرمايه گذاري در زير مجموعه هاي مربوط
به سرمايه گذاري هاي حمايتي – رفاهي مي باشد .بر اين اساس پيشنهاد مي شود:
 دولت از طريق مشاركت طلبي اقتصادي مردم روستايي ،در شيوه پرداخت يارانه هاي نقدي بازنگر
نمايد
 براي هزينه كرد يارانه هاي روستايي در پروژه هاي عمراني ،به نيازمندي هاي توسعه اي هر منطقه
روستايي به صورت خاص توجه شود
 روستاييان از طريق ارائه پيشنهادهاي سرمايه گذاري خود به مديريت محلي زمينه هاي اجرايي
اوليه چنين ايده اي را فراهم سازند
 تالش شود يارانه هاي روستاييان مستقيما با مديريت محلي(مشاركت مردم محلي) در اولويت هاي
توسعه مردم هر روستا صرف شده و سرمايه گذاري شود.
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هدفنمد سازي يارانهها ،)،اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران ،مشهد مقدس ،آذر.
 ابراهيم زاده ،عيسي("،)1388مديريت مشاركتي شوراهاي اسالمي و نظام مديريت روستايي در ايران" ،فصلنامه
پژوهش ،شماره دوم.
 ابونوري ،اسماعيل ،جعفري صميمي ،احمد ،محنت فر ،يوسف( ،)1376جستارهاي اقتصادي ،شماره .6
 اكبري ،نعمت اهلل و همكاران(" ،)1373بررسي قانون هدفمندي يارانهها بر هزينه و درآمد كالن شهر
اصفهان" طرح تحقيقاتي ،معاونت تحقيقات ،پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان.
 اكبري ،نعمت اهلل و هما موذن جمشيدي(" ،)1331چگونگي تاثير هدفمندسازي يارانهها برهزينه كالن
شهرها ،سومين همايش مديريت و برنامه ريزي شهري ،شهرداري مشهد ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد.
 اميني ،رامين ( ،) 1377تحليل هدفمند كردن يارانه ها در بخش كشاورزي ،نشريه كشت ،دام و صنعت ،آذر
ماه شماره .117
 انصاري ،وحيده و سالمي ،حبيب اهلل() 1333؛ تخصيص درآمدهاي حاصل از طرح هدفمندي يارانه ها به
بخش هاي توليدي :پيامدهاي توزيع درآمدي گزينه هاي مختلف براي خانوارهاي ايراني؛ فصلنامه پژوهش
هاي اقتصادي(رشد و توسعه پايدار) ،سال چهاردهم ،شماره دوم ،تابستان.
 اوكلي ،پيتر و مارسدن ،ديويد( .)1381رهيافت هاي مشاركت در توسعه روستايي ،ترجمه منصور محمود ،نژاد،
انتشارات مركز تحقيقات و بررسي مسايل روستايي ،تهران.
 بابايي ،كرامت اهلل ،ديني ،علي ،رييس دانا ،فريبرز ،رفيعي ،حسن و غروي نخجواني ،احمد ،)1371(،بررسي و
نقد گزارش نظام هدفمندي يارانه ها در ايران ،فصلنامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال  ،1شماره .9
 بخشوده ،محمد ،)1331( ،تعيين ذينفعان برنامه پرداخت نقدي پس از هدفمندي يارانه ها در مناطق شهري
ايران ،اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران ،مشهد مقدس ،آذر.
 پژويان ،جمشيد ،رشتي ،امين(  ،)1373نارسيس ،يارانه ها و خطاهاي نوع اول و دوم ،پژوهش هاي اقتصادي،
شماره .13
 تركماني ،جواد و جمالي مقدم ،الهام( ،)1378بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم سرمايه گذاري هاي
عمراني دولت بر رشد بهره وري كل و فقرزدايي در مناطق روستايي ايران ،فصلنامه روستا و توسعه ،سال ،11
شماره  ،9زمستان.
 تودارو ،مايكل( ،) 1357فرهنگ واژه ها و اصطالحات توسعه اقتصادي ،ترجمه غالمعلي فرجادي ،اول.
 حسيني ،سيدشمسالدين و مالكي ،امين ( ،) 1379روش پرداخت يارانه و معيارهاي انتخاب آن ،بررسي
تجربه كشورهاي منتخب و ايران ،مجله بررسيهاي بازرگاني ،شماره .13
 حيدري ،خليل و همكاران ( ،) 1376اصالح نظام پرداخت يارانه كاالهاي اساسي در ايران (با تأكيد بر
هدفمندي يارانه) ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
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خلعتبري ،فرهاد( ،) 1377هدفمند كردن يارانه ها ،گروه پژوهشي اقتصاد پژوهشكده تحقيقات استراتژيك،
مجمع تشخيص مصلحت نظام.
دبيرخانه كارگروه تحوالت اقتصادي رياست جمهوري( ،)1378گزارش پشتيبان طرح تحول اقتصادي در
نظام يارانه (تعاريف يارانه و مشكالت نظام فعلي پرداخت) ،انتشارات دبيرخانه كارگروه تحوالت اقتصادي.
ديني تركماني ،علي( ،) 1375اقتصاد يارانه ،مجموعه مقاالت همايش اقتصاد بارانه ،تهران ،وزارت بازرگاني،
انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) .اول.
راغفر ،حسين ،سرخهدهي ،فاطمه( ،)1331شناسايي خانوارهاي نيازمند در طرح هدفمند كردن يارانهها با
وجود نابرابري اطالعاتي ،فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي ،شماره .93
رحيمي ،عباس ،) 1386(،بررسي اقتصاد يارانه ،موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ،تهران ،انتشارات
پايگان ،سوم.
رفيعپور ،فرامرز()1389؛ جامعه روستايي و نيازهاي آن؛ تهران :شركت سهامي انتشار.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ،) 1371(،نظام هدفمندي يارانه ها ،تهران سازمان مديريت و برنامه
ريزي.
صفرزاده ،اسماعيل و كرباسچي ،مجتبي( ،)1373نظام پرداخت يارانهها و ضرورت هدفمندسازي آن ،نشريه
برنامه ،سال هفتم ،شماره .979
عبادي ،جعفر ،قوام ،محمدحسين( ،) 1375اقتصاد يارانه ،مجموعه مقاالت همايش اقتصاد بارانه ،تهران ،وزارت
بازرگاني ،انتشارات دانشگاه صادق (ع).
عليزاده ،مهدي ( ،) 1373درآمدي بر تاثيرات اقتصادي هدفنمند كردن يارانهها (با نگرش به طرح هدفمند
كردن يارانهها) ،فصلنامه علمي -پژوهشي اقتصاد شهر ،شماره هشتم ،زمستان 1373
فرج زاده ،زكريا ،نجفي ،بهاءالدين( ،)1373اثرات كاهش يارانه مواد غذايي بر مصرف كنندگان در ايران،
فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران ،شماره .91
قادري ،سيدفريد ،رزمي ،جعفر ،صديقي ،عسگر( ،)1379بررسي تاثير پرداخت يارانه مستقيم انرژي بر
شاخص هاي كالن اقتصادي با نگرش سيستمي ،نشريه دانش فني ،جلد  ،33شماره .9
كريمي ،فرزاد و زاهدي كيوان ،مهدي ( ،)1373تعيين الگوي تخصيص بهينه يارانههاي بخش كشاورزي به
مصرفكنندگان و توليد كنندگان (رهيافت :تحليل سلسله مراتبي بازهايي) ،فصلنامه تحقيقات اقتصاد
كشاورزي ،جلد  ،9شماره  ،9زمستان.
كميسيون انرژي ،نفت و محيط زيست اتاق بازرگاني ايران( ،)1331گزارش هدفمند كردن يارانهها (مروري
برگزارشات كميسيون انرژي ،نفت ومحيط زيست از سال  1373تا سال  1331و ارائه راهكارها) ،اتاق
بازرگاني صنايع ،معادن و كشاورزي ايران.
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كاوسي ،شراره ،خياطي ،مهدي و خوشرو ،متين() 1331؛ مقايسه تطبيقي آثار اعتبارات خرد بانكي و يارانه
هاي نقدي در توسعه كشاورزي(مطالعه موردي روستاهاي بخش مركز شهرستان رشت) ،دفتر امور روستايي
و شوراهاي استانداري گيالن و جهاد دانشگاهي ،واحد گيالن ،همايش ملي توسعه روستايي.
محمدي ،ايرج( ،)1379تحقيقي پيرامون شاخص هاي مشاركت مردمي ،جهاد ،سال شانزدهم ،شماره .73
مصباحي مقدم ،غالمرضا ،اسمعيلي گيوي ،حميدرضا و رعايائي ،مهدي()1377؛ بررسي و آسيب شناسي
هدفمندسازي پرداخت يارانه ها؛ فصلنامه علمي و پژوهشي اقتصاد اسالمي ،سال نهم ،شماره  ،36پاييز ،ص
.151- 139
معاونت برنامهريزي و بررسيهاي اقتصادي وزارت بازرگاني( ،)1373روشهاي پرداخت يارانه و معيارهاي
انتخاب آن ،بررسي تجربه كشورهاي منتخب و ايران ،وزارت بازرگاني ،دفتر مطالعات اقتصادي.
معنوي ،مهران( ،)1371طراحي نظام جامع پرداخت يارانه ،انتشارات دفتر معاونت امور اقتصادي وزارت امور
اقتصادي و دارايي.
ممبيني ،حسين و يزداني چمزيني ،عبدالرضا( ،) 1333ارائه يك روش جديد براي اولويت بندي استراتژي
هاي سرمايه گذاري در بخش خصوصي ايران ،فصلنامه علم پژوهشي دانش سرمايه گذاري ،سال سوم ،شماره
يازدهم ،دوره پاييز.
ناهيدي ،محمد رضا و كياور ،فرزانه ( ،)1331اثرات زيست محيطي هدفمند كردن يارانهها و توسعه اقتصاد
شهري (مطالعه موردي ،شهرستان تبريز) ،اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران ،مشهد مقدس ،آذر.
وزارت بازرگاني( ،)1371هدفمند نمودن يارانه ها و پرداخت آنها به شكل مستقيم ،تهران ،موسسه مطالعات و
پژوهش هاي بازرگاني.
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