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 چکیده 
جامعه خود بحث    یو فرهنگ  یاسیس  ،یاقتصاد  ،یاجتماع  طيمختلف با توجه به شرا  یکشورها  ر یاخ  یهادهه  در

 هاارانه ي  ی، بحث هدفمندتحقیقات صورت گرفتهاند. با توجه به  را در دستور کار قرار داده   هاارانهي  یهدفمندساز
  ی برا  یمختلف  یراهکارها  نیب  ني. در ارا دنبال می کندو ...    یاجتماع،  ی اقتصاد  یهااز جنبه   ی اهداف مختلف

با شکست روبرو بوده  ی و برخبوده  زیآم تیها موفقطرح  نياز ا یکه برخ  شود،یمطرح م هاارانهيهدفمندکردن 
  افتن يدر کشور، پژوهش حاضر به دنبال    هاارانهي   یهدفمندطرح  موفق    یساز  ادهیپ  در اين راستا به منظوراست.  

  با ده نفر  هیمدل اول  یطراح  یمنظور برا  نيا  یبرا  .بوده است  یمختلف هدفمند  یهاطرح   یابيارز  یبرا  یمدل
 ت. قرار گرف لیوتحلهيمضمون مورد تجز لیتحل کرديحاصل با رو جيو نتا ديمصاحبه گرد خبرگان از
تحل  یریگشکل   با از  حاصل  اصل  لیمدل  ابعاد  شاخص   یهامؤلفه   ،یمضمون،  و  بعد  هر  به    ی هامربوط 

. در  ديگرد  میتنظ  هیاول  یهااز عوامل و شاخص  یشد و بر اساس آنها فهرست  يیشناسا  مؤلفههر    دهندهلیتشک
. در مجموع، ديگرد  يیشاخص شناسا   51و    مؤلفهمضمون، در مجموع دو بعد، شش    لیحاصل از تحل  هیمدل اول

اصل بعد  ارز  تأثیر  یدو  بر  هدفمند   یهامدل  یابيگذار  رو  یمبتن  هاارانهي  یمختلف  مقاومت  کردي بر    ، یاقتصاد 
  ند يفرآ  می باشد.  یطرح هدفمند  ج يو نتا  یطرح هدفمند  یاجرا  نديفرآ  ابعاد عبارتند از  نيشد که ا  يیشناسا

 یهاطرح  جيبعد نتاو    و سازوکار کنترل است  یآگاه ساز  ،یزيربرنامه   مؤلفهخود شامل سه    یطرح هدفمند  یاجرا
 است.  یطیمح ستيو ز ی حکمران ،یو اجتماع ی، اقتصادمؤلفهشامل سه  زین یهدفمند

 يارانه، هدفمندی، روش تحلیل مضمون.  واژگان کلیدی:
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 . مقدمه  1
های پس از جنـگ دوم جهـانی و به ويژه از دهة  های اقتصادی در ساليکی از جنجال برانگیزترين سیاست 

مندی ها بايد هدفمند باشند تا عالوه بر بهرهمیالدی به بعد پرداخت يارانه و تبعـات آن بـوده اسـت. يارانه1970
های ملی ز بخش مربوطه، از هدر رفتن منابع و سرمايه مستقیم و غیرمستقیم اقشار مختلف و حمايت اصولی ا

خصوص نشان    نيجلوگیری به عمل آمده و موجبات توسعه پايدار کشور را فراهم سازند. از طرفی مطالعات در ا
های  که هر گونه افزايش قیمت، عوارض و پیامدهايی را به دنبال داشته است که می تواند بر هزينه   دهدیم

رگذار باشد. رشد سريع مصرف مواد نفتی و بطور کلی انرژی در کشور نیاز به اتخاذ تصمیمات  ساختار دولتی اث
سازد، بدون شک ادامه روند فعلی مصرف انرژی در  مناسب در زمینه استفاده از منابع انرژی را ضروری می

ها رداخت يارانه پ  یای برای کشور خواهد شد. از لحاظ اقتصادای نزديک موجب ايجاد مشکالت عديدهآينده
های  های تولیدی با هدف کاهش هزينهگیرند. يارانه کنندگان را در برمیدو گروه بزرگ تولیدکنندگان و مصرف

حمايت از تولیدکنندگان پرداخت شده و شامل يارانه عوامل تولید و يارانه برای خريدهای تضمینی از    تولید و
می دولت  يارانه سوی  شباشد،  نیز  مصرفی  توزيع  پرداخت  لامهای  در  تعديل  و  ايجاد  جهت  که  است  هايی 

تعديل آثار ناشی از فشارهای بازار و تصحیح الگوی مصرفی کشور به سمت تشويق مصرف کاالهای   ،درآمدها
ها به عنوان مکمل نهاد بازار جهت دستیابی  . امروزه در اغلب اقتصادهای جهان دولتشودی تولید داخل انجام م

باشند، درجه دخالت دولت در اقتصاد با توجه به نظام سیاسی  اگزير از دخالت در اقتصاد میبه اهداف مشخص ن
و اقتصادی حاکم بر هر کشور متفاوت است. در اين میان پرداخت يارانه به عنوان يکی از ابزارهای مداخله در 

)اسماعیلی  گیرد... صورت میاقشار خاص و  اياز کاالها و  تيبازار با اهدافی همچون بهبود توزيع درآمد، حما
های اخیر همواره از اين ابزار  اقتصاد ايران نیز از اين قاعده مستثنی نیست و طی دهه   .(1395  و صمصامی،

ها را در اقتصاد  ای از يارانههای انرژی بخش عمدهبرای دستیابی به اهداف گوناگون بهره گرفته است، حامل
ت، بر خالف هزينه  ايران به خود اختصاص داده و سهم آن در بودجه دولت همواره در حال افزايش بوده اس

ها و ايجاد اخالل ها به داليلی همچون تحريف قیمت ها در نظام فعلی اثر بخشی پرداخت سنگین پرداخت يارانه 
به اين دلیل هدفمندی   .(1389، )ترکمانی و دينی در ساز و کار بازار مطابق با اهداف مورد نظر آن نبوده است

  های توسعه پس از انقالب ای که در تمامی برنامه است به گونه   دهوها همواره مورد توجه سیاستگذاران بيارانه
دهد های انجام شده در کشورهای منتخب نشان میضرورت اصالح آن مدنظر بوده است، بررسی   اسالمی ايران

های مختلف بهره خود از شیوه   هها، متناسب با شرايط ويژکه هر يک از اين کشورها در ارتباط با اصالح يارانه 
 اند.ستهج

ا در    یشتریمصرف ب  مرفه معموالً  ی است که خانوارها  نياست ا  تیکه حائز اهم  یگريبحث د  انیم  نيدر 
و لذا   کندیمصرف م  ریفق  یهااز دهک  شتریب  اریدهک ثروتمند بس  یآمار  یهادارند طبق داده   یبخش انرژ

ثروتمند   یهابه دهک   دادنارانه يدولت در حال    يیدارند. درواقع گو  یانرژ  ارانه يدر استفاده از    یشتریسهم ب
بستر   نيمصرف را اصالح کرد و هم ا  یهم الگو  توان ی . اما چگونه مستی ن  هیعنوان قابل توج  چیهاست که به 

 ن يده و در ارا حذف کر  یانرژ  ارانهي   یکلباشد که به  نيپاسخ ا  کي  ديداد؟ شا  رییرا تغ  هاارانه ياستفاده نابرابر از  
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  يیاجرا  یپاسخ است، ول  نيراست تر  سر  نيا  احتماالً  ی. از منظر اقتصادميپردازب  هامت یق  یحوزه به آزادساز
همراه بوده است.    یاسیو س  یها و تبعات اجتماعاز مقاومت  یناش  یهایکردن آن همواره با اما و اگرها و نگران 

  ی از سو  ست،بوده ا  ریمهم نظام تدب  یهااز چالش  یکيمسئله، همواره    نيحل وفصل ا  یبرا  نيگزيلذا روش جا
به    ازیشده و ن یتلق   یعموم  یها به اشتباه کاالاست که اغلب کاال  نيا  مي که در کشور دار  ی چالش بزرگ  گريد

  یطيدر شرا  نيا  دانند، یم  ز ین  یخصوص  یکاال  ع يتوز  ی خود را متول  ها معموالًدارند. دولت   یدولت  یقاعده گذار
دارد و ضمن   یفراوان  يیکند، ناکارا  جاديا  تواندی م  که  یو انحصار  یدولت با توجه به بزرگ  میدانی است که م

س  فیتضع با  بنگاهنادرست    طالعاتی ا  گنالیرقابت،  و  خانوارها  تصمبه  عوامل  و  نظام   رنده،یگ  میها  و  نظم 
 ن،یتا مسئول نيیاز طبقات پا آحاد مختلف جامعهاه در و تصور اشتب ی تلق ن ي. ازندی را بر هم م ینسب یهامتیق

  ردیصورت گ  یو اصالح  فتد یب  یوجود دارد، لذا اگر قرار باشد اتفاق متفاوت  مداراناست یو س  رندگانیگ  میتصم
با فشار   صرفاً  توانی داشت. نم  مینخواه  یاچاره  رانیگ  میآحاد جامعه و تصم  یدر مدل ذهن  رییتغ  ریجز از مس

  ی هاو ضمانت   یررسمیو غ  یرسم  ی متأثر از نهادها  یخيتار  به تجر   کياز    یباور خود را که ناش  میافراد را وادار کن
در    یقواعد باز  نياست که ا  نيا  ت ی( عوض کنند. واقعداندیم  یآنها را قواعد باز  1آن است )که نورث   يیِاجرا

ها است که سال  یاز آن قواعد باز  ی باورها ناش  نيو ا  ردیشکل بگ  یمدل ذهن  نيباعث شده ا  گذشت زمان
  ی هابا مقاومت  ریمس  نيدر ا  یو اصالح  رییهر گونه تغ  عتاًیشده است. طب  نهيو در ذهن ما نهاد  ميداد  مانجا
 نفعيذ  یهااز گروه  یاریبا بس  ديبا  رانيدرحال توسعه مانند ا  یاصالح در کشورها  یروبرو خواهد شد. برا  یجد

لزوماً با منافع افراد در سطح    نفعان،ي و حفظ وضع موجود روبرو شد. هر تعادل در سطح ذ  یریو موثر در شکل گ
به آنها دقت   ديبهتر طرح، با  یاجرا  یوجود دارد که برا  یمالحظات  انیم  ن يحال در ا  ني. با استیخرد منطبق ن

و    میبرسان  یجهان  یهامتیرا به ق  یانرژ  متیاند. اگر قموارد در ادامه مورد اشاره قرارگرفته   نياز ا  یشود، برخ
مرتبط   ماتیخانواده و تصم  لیدر حوزه تشک  ايآ  میبه افراد اختصاص بده  هیمنابع را به صورت سهم  ماًیبعد مستق

ها خانواده  یدر سطح درآمد  رییو تغ  یعموم  عينظام بازتوز  کي  یبا اجرا  ايآ  ست؟ین  گذارتأثیرها  با زاد و ولد انسان 
کار کردن مردم    زهیممکن است از انگ  لکرده،یاقشار کمتر تحص  نیروستاها و در ب  ايکوچک و    یدر شهرها

 بکاهد؟
مثل حقوق و دستمزد   کنند،یمختلف اشاره م  یهادر حوزه  یوجود دارد که به نابرابر  یگريد  یهابحث  نیهمچن

که در   ینرخ کمتر تعلق گرفته درحال  کم معموالً  یها)که به سپرده  یبانک  یهاناعادالنه سود سپرده  نديفرا  ايو  
نکته توجه داشت    نيبه ا  دي. باگريمتعدد د  رد( و مواشودی شکسته م  زین  یقانون  یهاسقف  یبزرگ حت  یهاسپرده

عدم دخالت دولت در   یبلکه به معن  ستیآن ن  متیق  شيافزا  یبه معنا  سوخت صرفاً  ارانه يکه اصالح نظام  
مصرف   ،یچون قاچاق، آلودگ یتوجه باشد، مسائل یموضوع مهم ب  نيکه دولت به ا یاست. مادام متیق نییتع

 . دولت خارج نخواهد شد یجار یاهچالش ستیسوخت و... از ل یباال
که عبارتند از اصالح ساختارهای اقتصادی،  کندی سه هدف مهم را دنبال معمدتاً  هاارانه يهدفمندسازی  بحث

 یکي دییساختارهای تول می. در وهله نخست، ترمهاارانه يعادالنه  عيو توز رانرژییمصرف انرژی و غ تيريمد

 
1 Douglass North 
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نتا اق  هاارانهيطرح هدفمندی    جياز  ساختار  غ  ران يا  تصاداست.  امروزه کشوری  مبتن  یرصنعتیکه  بر    یاست 
 د یاصالح ساختارهای تول  کهیقابل اصالح نخواهد بود، در حال  زیاست و با انرژی ارزان ن  یميهای قدفناوری

  ابیامکانات کم  از تمام منابع و   نهی و متداول نمودن فرهنگ مصرف به   نيهای نواستفاده از فناوری  ازمندین
 . است رانيروی اقتصاد ا شیرژی از مسائل مهم پهای کاهنده مصرف اناز طرح یعقب ماندگ  هاست. امروز

جامعه خود بحث    یو فرهنگ  یاسیس  ،یاقتصاد  ،یاجتماع  طي مختلف با توجه به شرا  یکشورها  ریاخ  یهادهه  در
 ها ارانه ي  یاند. با توجه به مباحث مطرح شده، بحث هدفمندرا در دستور کار خود قرار داده  هاارانهي  یهدفمندساز

هدفمندکردن   ی برا  یمختلف  یراهکارها  نیب  ن يو ... دارد. در ا  یو اجتماع  یاقتصاد   یهااز جنبه   ی اهداف مختلف
شکست روبرو بوده است. جهت  با   یبوده و برخ  زیآم  تیها موفقطرح  ني از ا  ی که برخ  شود،یمطرح م  هاارانهي

 اده یپ  یموفق برا  یمدل  داکردنیدر جهت پ  اتیتجرب  نيمختلف و استفاده از ا  یاز تجربه کشورها   یبهره مند
  ی اجرا شده در کشورها   یهاطرح  ینکات مثبت و منف   یو بررس  لیدر کشور، به تحل  هاارانهيهدفمندکردن    یساز

  ی مختلف هدفمند   یهاطرح   یابيارز  یمدل برا  کي  افتنيراستا، طرح حاضر به دنبال    نياست و در ا  ازیمختلف ن
  ی شنهادی پ  یهاطرح   یابيارز  یبرا  يیارهایخواهد شد، با توجه به اهداف مختلف، مع  ی طرح سع  ني. در اباشدیم

طرح    ی ابيارز  يیتوانا  ديبا  ها،ارانه ي  یدر حوزه هدفمند  يیاجرا  یهاطرح   یاب يارز  یگردد. مدل ارائه شده برا  هيارا
 . و ... داشته باشد یاجتماع ،یرا از منظر اقتصاد

  ق ياز طر  سپسشود،  یمطرح م  قی تحق  یروش شناسپس از مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش،  ادامه،    در
 شنهادات یو پ  یرگی  جه ینت  زین  اني. در پامپردازيی انجام شده، به برآورد مدل م  یهامصاحبه  ل یو تحل  هيتجز

 . الزم ارائه خواهد شد

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش  2

 شود. در اين بخش به بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می

  . مبانی نظری پژوهش2-1

 یارانه  .2-1-1
  ق ياست که از طر  یمال  یاز ابزارها  ی کي  شودی شناخته م  اتیمعکوس مال  ی ( که در عرف اقتصاددی)سوبس  ارانهي

  د یتداوم تول  اي  شي، افزااز اقشار کم درآمد  تيدرآمد با حما  عيبهبود توز  ری نظ  یآن دولت در صدد تحقق اهداف
  ی مواجه است. بطور کل  يیها بازار با نارسااست که در آن   يیهامنابع در بخش   ص یو بهبود تخص  عيصنا  یبرخ

گوناگون    فيتعار(.  2005،  1است )پاندی   گريد  یگروه به گروه  کيدرحال انتقال منافع از    ارانهي دولت با پرداخت  
 :شودی وجود دارد که در ادامه به چند نمونه از آن اشاره م ارانهيمتعدد از  یهایو دسته بند

دانست که    یرا هر نوع پرداخت بالعوض دولت به مردم و فعاالن اقتصاد  ارانه ي  توان یمعام    یمعنا  ک يدر   
. رسدی به نظر م  یضرور  یگاه  ،یاما از جهت تحقق رفاه عموم   ست؛ین  ه یتوج  ی دارا  یاگرچه از منظر سودآور

 
1 Pandey 
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،  آن وجود ندارد   ی رو  یو اتفاق نظر  ودهابهام ب  ی دارا  ارانهي  قیدق  فيکارشناسان تعر  ن یحال همچنان ب  نيبا ا
در   مستق  ارانهي  توان یم  یحداکثر  انیب  کياما  پرداخت  اعطا  میرمستقیغ  اي  میرا  کنار  در   ازات یامت  یدولت 
کمک .  به اهداف مورد نظر دولت دانست  یابیو خانوارها جهت دست  یدولت  اي  یسسات خصوصؤبه م  یاقتصاد

از رکود   ی ریبودن آن به منظور جلوگ کياستراتژ لیبه دل  ،یصنعت کنندگانع يو توز دکنندگانیدولت به تول یالم
را    ترش یو اشتغال ب  یگذاره يآن صنعت به سرما  ق يها و تشومحصول  متیق  شي از افزا  یریجلوگ  ايآن صنعت  

اقتصاد  ،ارانه ي  .نديگو  ارانهي منابع  به خر  یانتقال  به    ا ي  دارانيتوسط دولت  است.  فروشندگان کاال و خدمات 
  دکنندگان یتول  یکاال و خدمات برا  دیتول  ی هانهيکاهش هز  ايو    دارانيخر  ی برا  متیکه موجب کاهش ق  یاگونه 

اشودیم اثرات خالص    ني. در  تول  تيحما  ،ارانهيحالت  از  و )  است  کنندهفو مصر  کننده دیهمزمان  ابريشمی 
 (. 1393 ،همکاران

 بندی انواع مختلف یارانه طبقه  .2-1-2
است. در  ید یخاص تول یهاو بخش  ريپذ بیاز اقشار آس تيحما یها برادولت یتيحما یاز ابزارها یکي ارانهي

دولت    یجار  یهانه ياز هز  یبوده و بخش  تیاهم  زئحا  یاجتماع  تأمینموضوع رفاه و    یاقتصاد   یهاتمام نظام
از جمله شناخته شده    ارانهي. پرداخت  ابدي یاختصاص م  ريپذ  بیاز اقشار آس  تيحما  یبرا  یانتقال  یهابه پرداخت 

ابعاد   یاست. به طور کل یسابقه طوالن  یکم درآمد جامعه است که دارا یهاانتقال درآمد به گروه یهاراه نيتر
 : (1393، )همايون و همکاران نمود یبنددسته  نیچن توانیمرا   هاارانهي

 ؛ هداف دولتبراساس ا یبندطبقه  −

 ؛بر اساس مراحل کاال یبندطبقه  −

 ؛ براساس روش پرداخت یبندطبقه  −

 ؛آن یها نه يبراساس انعکاس هز یبندطبقه  −

 ؛ارانه ي عيبر اساس نحوه توز یبندطبقه  −

 ؛ براساس هدف پرداخت یبندطبقه  −

 .مختلف پرداخت یهابر اساس روش  یبندطبقه  −

 مفهوم هدفمندی .2-1-3
اقشار   يیشناسا  ،ردیگی قرار م  یکه اغلب مورد بحث و بررس  یراه حل  نيبهتر  ،يیفقرزدا  یهااستیس  طهیدر ح

، اساس   ني. بر اباشدیقشر م  نيبه سمت ا  یمنافع حاصله از برنامه هدفمندساز  ت يجامعه و سپس هدا  ریفق
اطالق    ،ستندین  ا يستند  ه  یاجتماع  ی ها کمک  ايها  برنامه   افتيدر  طيکه واجد شرا  یکسان  نییبه تع  یهدفمند

 رياز سا  یاجتماع  یهابرنامه  افتيدر  یبرا  ديها بااز گروه  یاستوار است که بعض  دهيا  نيبر ا  ی. هدفمندگرددیم
 یکشورها استمدارانیکه مورد توافق اقتصاددانان و س است یميبحث قد ،یها جدا شوند. مبحث هدفمندگروه

و   ریفق  یخانوارها  يیبر بودن شناسا نهياصوالً بر هز  ی. منتقدان هدفمندباشد ی م  افتهيدر حال توسعه و توسعه  
 ،کنندیاستفاده م یاز آزمون درآمد ی هدفمند یکه برا يیهاکه ممکن است در برنامه  يیهازهیاثرات آن بر انگ
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  ی از خانوارها  تي، حماگر يد  یدولت و از سو  یهانه يهز  شياز افزا  یریجلوگ  ی، برادارند. در نقطه مقابل   دیتأک
 . (1385 ،یبازرگان یها)مؤسسه مطالعات و پژوهش کنندی م هی را توج هاارانهي یهدفمند ،بضاعتی ب
کاهش سهم طبقات  یبه معنا ،ريپذ بیاز اقشار آس تيو حما یاجتماع تأمین یهااستیدر حوزه س یهدفمند 

عالوه بر حصول   ،یطيشرا  نی. در چنباشدیم  هاتياز حما  یدرآمد نيیسهم طبقات پا  شيو افزا  یدرآمد   یباال

 .ابديیبهبود م زیدرآمد ن  عيتوز ،ريپذ بیاز تحت پوشش قرار گرفتن اقشار آس ینسب نانیاطم

   . پیشینۀ پژوهش 2-2

بر   هاارانهي   یمردم از طرح هدفمند  یتمنديبا عنوان »سنجش رضا  یا( در مطالعه1393)  یلی منصورفر و خل
بر اساس اهداف مذکور    یطرح هدفمند یمردم از اجرا  یتمنديرضا  زانیاهداف دولت«  تالش کردند م   یمبنا

آنها مورد   یدرآمد   تلفبر اساس سطوح مخ  هیشهرستان اروم  یخانوارها  نیرا ب  یدر متن طرح تحول اقتصاد
آن    يیايو پا  يی اطالعات پرسشنامه محقق بوده است که پس از سنجش روا  یآورقرار دهد. ابزار جمع  یابيارز

و    یفیتوص  یآمار  یهابه دست آمده از روش   یهاداده   لیو تحل  هيتجز  یمورد استفاده قرار گرفته است. برا
مردم شهرستان   دگاهياست که از د  نيا  انگریحاصل ب  جي. نتااست( استفاده شده  یآنووا و ت  یها)آزمون  یاستنباط

 یطرح هدفمند  یاجرا  نهیدر زم  ی( دولت به اهداف مطرح در متن طرح تحول اقتصادقی)نمونه تحق  هیاروم
 . است افتهیدست ن هاارانهي

ها بر معیشت مردم«، اثرات طرح  با عنوان »اثرات طرح هدفمندی يارانه   یادر مقاله  (1398دانشمند و همکاران )
ها به روش فراتحلیل دريافتند که به دلیل فاصله از توزيع يارانه هدفمند شاهد  را مطالعه نمودند. آن   یهدفمند

ها، مقدار هستیم و در صورت حذف يارانه  بعها و اتالف مناوجود رانت، کاهش رشد اقتصادی، تحريف قیمت
 های فقیر بسیار شديدتر است.  نسبی ضرر و زيان برای دهک

در   دیتول  یبر ساختارها  هاارانه ي  یبا عنوان »اثرات هدفمند  ی( در پژوهش1396)  همکارانو    گانهي  یمحمد
پرداخت    یروستاها اثرات  تا  زنجان« تالش کردند  )تغ  ینقد  یهاارانه يشهرستان  اقتصاد خانوار  رفتار    رییدر 

  ق یتحق نيپژوهش در ا. روش  نديانم   یبررس را    يیروستا  دیتول  ی( و اصالح ساختارهانهيهز  تيريو مد  یمصرف
و    یفیحاصل از پرسشنامه، از آمار توص  یهاداده   لیو تحل  هيبوده است. جهت تجز  یلیو تحل  ی فیروش توص

وجود ندارد   يیو صرفه جو  یکه امکان کاهش مصرف انرژ  دهدینشان م  جياستفاده شده است. نتا  یاستنباط
در    یناکارآمد کشاورز  ستمی( و سیدر رفت انرژ )از منظر ه  يیفرسوده مساکن روستا  یهابا وجود بافت   رايز

 ی هاارانهي  نیسبک مصرف وجود نخواهد داشت، همچن  رییکاهش و تغ  د،یکوتاه مدت، امکان اصالح ساختار تول
 . شده است یفعل تیدر وضع انيیموجب مصرف گرا شدن روستا ینقد

در    ی بر مصرف آب خانگ  هاارانهي  یاثر هدفمند  لیو تحل  هيبا عنوان »تجز  ی( در پژوهش1397)  و مروت  سالم
شهر )ره  یمناطق  بررس  ستمیس  افتیکشور  منظور  به  تقاضا(«  هدفمند  یمعادالت  عوامل   هاارانهي  ی اثر  و 

آل استفاده    دهيا  باًيتقر  یاضامعادالت تق  ستمیآب خانوارها، از س  یتقاضا  زانیمؤثر بر م  یو اجتماع  یاقتصاد
اطالعات    یریبه ظاهر نامرتبط و به کارگ  یهاون یو روش رگرس  یقیتلف  یهامدل، با استفاده از داده  نيکردند. ا
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 دهدی نشان م  قی تحق  جيزده شده، و نتا  نیتخم  1386-1393  یهاسال  یدر کشور ط  یخانوار شهر  146729
  ن ي ا  جينتا  نینداشته است. همچن  یو مصرف آب خانگ بر تقاضا    یدار  یعناثر م   ها،ارانه ي  یکه قانون هدفمندساز

  د.باشی م 64/0و  -94/0برابر  ب،یبه ترت یآب خانگ یتقاضا یو درآمد یمتینشان داد که کشش ق  قیتحق
 یخانوارها  شتیبر مع  هاارانهي  یهدفمند  یبا عنوان »اثرات اقتصاد  ی( در پژوهش1397)  یو سلطان آباد  یاحير

شهرستان    انيیبر اقتصاد روستا  هاارانه ي  یقانون هدفمندساز  یاجرا  تأثیر  لی شهرستان خوشاب« به تحل  يیروستا
رضو خراسان  استان  در  تحق  یخوشاب  نوع  تحل  یفیتوص  قی پرداختند.  گردآور  یلیو  روش  اطالعات،    یو 

  يی روستا  ی در نواح  میمستق  ارانه ينشان داد پرداخت    ق یتحق  جيبوده است. نتا  یدانیو م  یاسناد  -  یاکتابخانه
  يیروستا  یدر نواح  یو ماندگار  تيرضا  ،يیدرآمد خانوار روستا  تياثرات مثبت مانند تقو  یشهرستان خوشاب دارا

نحوه مصرف    نکه،يا  نیکاالها و خدمات شده است. همچن  متیق  شيتورم و افزا  شيمانند افزا  یو اثرات منف
  یاقتصاد استیاهداف س  ی برقرار  ی هات یامور روزمره است، قابل  نهیکه غالباً در زم  ی انیروستائ  ی از سو  هاارانهي

اثرات    نه یزمدر    یزيحاضر بر برنامه ر  ق یرو، تحق  نيروبرو ساخته است. از ا  یجد  یهارا با چالش   هاارانه ي  عيتوز
 . نموده است  دیتأک يیروستا یدر نواح هاارانهي یتحول اقتصاد

ها در بهبود رفاه اجتماعی  ( پژوهشی با عنوان »بررسی اثرات هدفمندی يارانه1392)  تقديسی و کاووسی  صادقی،
های اين پژوهش حاکی از آن است  اند. يافته روستايیان؛ مطالعه موردی: بخش دهدز شهرستان ايذه« انجام داده

سطح کیفی زندگی مردم موثر بوده    خريد،  ها، در افزايش سطح درآمدها افزايش قدرتکه هدفمندسازی يارانه
)آب، گاز و..( تاثیر متوسط و    است. اما در زمینه دسترسی به امکانات بهداشتی، تغییر روند در مصرف انرژی

 . اندکی داشته است
با عنوان »بررسی مطالعه تطبیقی مقیاس معادل خانوارهای شهری    یا( در مقاله1397)  و همکاران  تجريشی

که الگوی مخارج میان خانوارها به دلیل تفاوت در    افتنديها« دربعد از اجرای طرح هدفمندی يارانه  ايران قبل و
های کاالها طی تغییرات در قیمت  ابراين، ها و اندازه و ترکیب خانوارها، متفاوت است. بنشرايط اقتصادی آن

های رفاهی  است که امکان مقايسه زمان، اثرات متفاوتی را بر خانوارها خواهد گذاشت. مقیاس معادل شاخصی 
های فقر و نابرابری را در میان خانوارهای ناهمگن با در نظر گرفتن خصوصیات جمعیتی خانوارها و اندازه گیری

ها در ايران  کند. همچنین اجرای سیاست هدفمندسازی يارانه فراهم می  در خانوار  یهای مقیاس مصرفو صرفه
های اخیر شده است، مقیاس معادل خانوارهای ايرانی را تحت  قابل توجه در سالکه باعث ايجاد تغییرات قیمتی  

آل درجه  ايده  ريباًتاثیر قرار داده است. در اين پژوهش با به کارگیری مقیاس گذاری قیمتی و سیستم تقاضای تق
داده از  استفاده  با  ايران  شهری  خانوارهای  معادل  مقیاس  خانوارهایدوم  درآمد  و  هزينه  برای   های  شهری 

های به ظاهر نامرتبط غیرخطی مورد برآورد قرار گرفت و تغییرات  ز روش رگرسیون ا  1391تا   1387های  سال
ی نسبی هر کودک نسبت به يک بزرگسال در خانوار شهری اندازه گیری شد. نتايج داللت بر آن دارد که هزينه

درصد هزينه يک 13معادل با  1389و    1388،  1387های  هزينه نسبی يک کودک در خانوار شهری برای سال
 . دار استها بر مقیاس معادل، منفی و معنیبزرگسال است و تاثیر هدفمندی يارانه
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 تي)به روا  رانيدر ا  هاارانهي  یاز هدفمند  يیهابا عنوان» درس   ی( کتاب1398)  مهرپور  ثمیمهرپور و م  یمهد
  ری)دب  نيجموعه پرسش و پاسخ با دکتر محمدرضا فرزکتاب م  ني(« منتشر کردند. در انيدکتر محمدرضا فرز

 . صورت گرفته است  هاارانهي  ینهم و دهم( در مورد هدفمند  یهادر دولت هاارانهي یستاد هدفمند
طرح تحوالت    یبا عنوان»مبان  ی( کتاب1391)  نژادموحد   یو عل  نيمحمدرضا فرز  ،ینیحس  نيشمس الد  دیس

 یطرح تحوالت اقتصاد  یکتاب »مبان  ن يمنتشر کردند. هدف از تدو  ها«ارانه يبر هدفمند کردن    دیبا تأک  یاقتصاد
 ی هایشامل مطالعات و بررس  یجامع از طرح تحوالت اقتصاد  یريارائه تصو  ها«ارانه يبر هدفمند کردن    دیبا تأک

کارشناسان توسط  شده  اقتصاد  صاحب  و  انجام  فرا  دگاهيد  ،ینظران  مجلس،  و  اجرا  یطراح  نديدولت   یو 
تفک  یاصالح  یهابرنامه  تفصهفت  یمحورها  کیبه  )با  کردن    شتریب  لیگانه  هدفمند  (  هاارانه يدر خصوص 

 . باشدیم
های  های دولتی و عملکرد مالی شرکتبا عنوان »ارتباطات سیاسی يارانه   ی در پژوهش  (2014و همکاران  )  ژانگ

های دولتی در بلند مدت و کوتاه مدت اثرات مثبتی کنند که يارانهبیان می  «یو خورشید  یتولیدکننده انرژی باد
های دولتی  نه ها هر دو متغیر کلیدی ياراآن  عهبر عملکرد مالی شرکتهای تولیدی انرژی باد داشته است در مطال

های سیاسی اثرات معنی داری بر عملکرد مالی شرکتهای تولید انرژی  و اصطالح تعامل يارانه و همچنین ارتباط
 . خورشیدی ندارد

های دولتی و قیمت ( به بررسی نقش مديريت درآمد و روابط سیاسی در دريافت يارانه2018)  و همکاران  هايیان
های لیست شده در های يارانه ای جمع آوری شده از شرکت . با استفاده از دادهها پرداختندگذاری بازاری يارانه 

نشان می  2014-2004چین طی دوره   ارتباط معناداری  نتايج  و    مثبتیدهد  پايین  به  رو  بین مديريت درآمد 
ین  مأدهد که روابط سیاسی يک شرکت برای تهای دولتی وجود دارد. نتايج همچنین نشان میدريافت يارانه

يارانه برای فعاالن ضعیف مناسب بوده، اما برای فعاالن قوی، مناسب نیست. تجزيه و تحلیل قیمت گذاری  
کنند، اما اين تأثیر در ها را با ارزش مثبت ارزيابی می به طور کلی يارانه   سهامدهد که بازارهای  بازاری نشان می 

يابد. هیچ تفاوت مشخصی بین قیمت گذاری بازاری یهايی که مديريت درآمد رو به پايین دارند، بهبود مشرکت
مشاهده   سیهای بدون روابط سیاهای دارای ارتباطات سیاسی و شرکتهای دريافت شده توسط شرکتيارانه

 .شودنمی
يارانه اجرای هدفمندی  اثرات  مورد  در  بیشتر  شده  انجام  بخشمطالعات  در  پرداختهها  مختلف  ولی  های  اند، 

های مختلف هدفمندی انجام نشده است. در اين پژوهش از طريق  خصوص مدل ارزيابی طرحای در  مطالعه
ها حاصل  های مختلف هدفمندی يارانهمصاحبه با نخبگان دانشگاهی تالش شده است مدلی برای ارزيابی طرح

 شود. 

 شناسی پژوهش . روش3
از روش   .(1390)عابدی جعفری و همکاران،  های ساده و کارآمد تحلیل کیفی، تحلیل مضمون است  يکی 

 هایدهی الگوهای موجود در يک محتوا و معانی موجود در دادهتحلیل مضمون روشی برای شناخت و سازمان
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به  است.  روشاينکیفی  ساير  مبنای  مضمون  تحلیل  دادهترتیب،  تحلیل  روش های  اين  است.  کیفی  های 
از تحلی های اساسیمهارت برای بسیاری  را فراهم میلموردنیاز  کند. تحلیل مضمون جستجوی های کیفی 

ها بازشناسی الگو درون داده  مطالعه مهم هستند و بنابراين نوعی  مضامینی است که برای توصیف پديده مورد
های پراکنده و متنوع  های متنی است و داده ديگر، روش تحلیل مضمون فرآيندی برای تحلیل دادهبیان   به  است.

ترين وظايف در تحقیقات های شناخت مضامین، يکی از مهمروش.  کندايی غنی و تفصیلی تبديل میهرا به داده
ها و سؤاالت  گیریهای محقق، جهت کیفی است و به عبارتی، قلب تحلیل مضمون است. شعور متعارف، ارزش 

که تحلیل مضمون،  آنجا از.  گذاردمی  تأثیرتحقیق و تجربه محقق درباره موضوع، در نحوه شناخت مضامین،  
  که–های مناسب و موردنیاز  تحلیلی کیفی است، پاسخ روشن و سريعی برای اين وجود ندارد که مقدار داده

 بستگی   کمی  معیارهای  به  لزوماً  مضمون،  بنابراين،.  است  چقدر  -کند  آن  اطالق  يا  مضمون  وجود  بر  داللت
 پردازد. می  تحقیق سؤاالت درباره مهمی نکته   به چقدر که دارد بستگی  اين به بلکه ندارد؛

های مناسبی جهت روش  (1شماره )گوناگونی برای شناخت مضامین وجود دارد. در جدول    هایطورکلی روشبه  
شده است. البته پژوهشگر بايد تا حدودی   ( ارائه 0020)  1شناخت و کشف مضامین در متن پژوهی از ديدگاه برنارد

 . (1390و همکاران،    زيرا تبعیت صرف از قواعد در شناخت مضامین کاربردی ندارد )عابدی جعفری  ؛منعطف باشد

های مناسبی جهت شناخت و کشف مضامین در متن پژوهی از ديدگاه  برنارد روش  (1شماره ) جدول  
 روش شناخت مضمون  فنون توضیح

 شناخت کلمات و عبارات مترادف و تکراری 

 اصطالحات و عبارات ظاهرًا ناآشنا شناخت 

 ها های کلیدی و مصاديق آن شناخت واژه

 توجه به کلمات تکراری 

 توجه به کلمات مکنون 

 توجه به کلمات کلیدی

توجه به کلمات در  
 متن

 های موجود ها و تفاوتشناخت شباهت

 شناخت موضوعات برجسته و نظری

ها اشاره نشده  آنشناخت مسائلی که بديهی فرض شده يا به 

 .است

 مقايسه و هم سنجی
 کاوش موضوعات مهم 

 وجوی اطالعات مفقود جست

موشکافی و دقت در  
 متن

 هاها، تشبیهات و کنايهشناخت استعاره

 شناخت تغییرات محسوس در موضوع يا لحن بیان

 های مبین رابطه علی يا شرطی شناخت واژه

 ها بررسی استعاره

 هاف رابطهتوجه به تغییرات متن کش 

های  توجه به آرايه
 ادبی و

خصوصیات  
 شناختی زبان

 متن

های متفاوت جهت  استفاده از ماژيک يا خودکار بارنگ
 های موردنظر برجسته کردن قسمت

هايی از متن که برجسته نشده و يا زير آن  شناخت بخش
 کشی نشده است خط

کارگیری ماژيک برای برجسته  به
 کردن متن 

 ی رنگ نشده متن اهتوجه به بخش
برش و جايگذاری مطالب و مرتب  

 کردن متن 

کاری و جابجايی  دست
 فیزيکی متن 

 
1 Bernard 
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 روش شناخت مضمون  فنون توضیح
کنار  ها در های مرتبط باهم و برش و انتقال آنشناخت بخش

 هم و مرتب کردن مجدد متن 
 2000منبع: برنارد،  

 فرایند تحلیل مضمون. 3-1
کند. ها، فرايندهای خاصی را دنبال می هر يک از آن های گوناگونی برای تحلیل مضمون وجود دارد که  روش

 .شودهای پیشنهادی استفاده میگام و جامع جهت تحلیل مضمون مرکب از روشبهدر اين پژوهش از مدلی گام 

توان به سه مرحله کالن تقسیم  آمده است فرايند کامل تحلیل مضمون را می  (2)طور که در جدول شماره  همان
که ادغام و يکپارچه کردن مجدد متن. درحالی .تشريح و تفسیر متن و ج. ب   ؛ه و توصیف متنتجزي  . نمود: الف

انتزاع به دست   همه اين مراحل با تفسیر و تحلیل همراه است اما در هر مرحله از تحلیل، سطح باالتری از 
ی از معانی و موضوعات  شود که تحلیلگر به دنبال شناخت الگوهايفرايند تحلیل مضمون زمانی شروع می  .آيدمی

ها اتفاق بیفتد. نقطه پايان اين فرايند نیز تهیه آوری دادهها باشد؛ البته ممکن است اين کار در طول جمعدر داده
. جدول زيرفرآيند تحلیل مضمون در پژوهش انجام  ها استگزارشی از محتوا و معانی الگوها و مضامین در داده

 دهد. شده را نشان می 

شدهفرايند تحلیل مضمون در پژوهش انجام ( 2)  شماره جدول  

 مرحله  گام اقدام 

 ها مکتوب کردن داده
 ها مطالعه اولیه و مطالعه مجدد داده

 های اولیه نوشتن ايده
 آشنا شدن با متن 

 توصیف متن  تجزيه و

 پیشنهاد چارچوب کدگذاری و تهیه قالب مضامین

 کدگذاری  ايجاد کدهای اولیه و تر ی کوچکهاتفکیک متن به بخش

 ها های جالب دادهکدگذاری ويژگی

 تطبیق دادن کدها با قالب مضامین 

 ای کد گذاشته متناستخراج مضامین از بخشه

 پااليش و بازبینی مضامین 

  شناخت مضامین  جستجو و

 بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج 

 مرتب کردن مضامین

 انتخاب مضامین پايه، سازمان دهنده و فراگیر 

 های مضامین نگاشت نقشه

 های مضامین اصالح و تأيید شبکه

   نگاشت شبکه مضامین 
 تفسیر متن  تشريح و

  
 گذاری مضامین تعريف و نام

 توصیف و توضیح شبکه مضامین
  تحلیل شبکه مضامین 

  متن  ترکیب و ادغام  تدوين گزارش  ها تلخیص شبکه مضامین و بیان مختصر و صريح آن
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 مرحله  گام اقدام 

 ها های جالب دادهاستخراج نمونه
 مرتبط کردن نتايج تحلیل با سؤاالت تحقیق و مبانی نظری

 ها نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیل

   منبع: يافته های پژوهش

ها انجام  مصاحبه با خبرگان، اساتید دانشگاهی و افراد صاحب نظر در بحث هدفمندی يارانه   10در اين تحقیق  
شده است. پرسشنامه اين مرحله به صورت حضوری يا از طريق ايمیل خدمت مصاحبه شوندگان ارسال گرديد.  

پیاده بودند که توسط محقق    شدهصدای ضبط  مصاحبه های دريافتی يا به صورت تايپی بودند و يا در قالب  
 گرديد. سازی

يا دانشجوی   مدرک دکترادارا بودن  شرايطی ازجمله    مشروط به دارا بودنجامعه خبرگان برای مصاحبه  انتخاب  
علوم سیاسی بوده است و البته آشنايی    و  های رشته مديريت، اقتصاد، علوم اجتماعیدر گرايش  دوره دکتری

ابتدا ايشان با ادبیات اين تحق یق ضروری است. فرآيند شناسايی خبرگان به شیوه گلوله برفی انجام شد که 
ها و اقتصاد مقاومتی مصاحبه شود.  های هدفمندی يارانهطرح یهزمین ترين افراد درشدهتالش شد تا با شناخته 

ه برفی دنبال شد که  روش گلولبا  ها شناسايی شدند و در ادامه  ای آن های علمی و رسانهاين افراد از فعالیت
 ها آورده شده است. شونده مشخصات مصاحبه (3شماره )مصاحبه باکیفیت شد. در جدول  10منتج به 

لیست مشخصات خبرگان مصاحبه شده  (3شماره ) جدول  
 مدرک تحصیلی  رشته دانشگاهی  جنسیت  رديف 

 دکتری  اقتصاد  مرد 1

 دکتری  اقتصاد  مرد 2

 دکتری  اقتصاد  مرد 3

 دکتری  مديريت مرد 4

 دانشجوی دکتری  اقتصاد  مرد 5

 داشنجوی دکتری  اقتصاد  مرد 6

 دانشجوی دکتری  مديريت مرد 7

 دانشجوی دکتری  علوم سیاسی  مرد 8

 دکتری  اقتصاد  زن 9

 دکتری  مديريت زن 10

 منبع: يافته های پژوهش           
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 ابزارها ییا یو پا  ییسنجش روا. 3-2
ها را با اطالعات و  مداوم در کدها، داده   سهيمقا  نیهست. محقق ح  یفیک  یهابخش فعال روش   ، یاعتبارسنج

(.    2012،  1)کرسول   ردیگیصورت م  زیسطوح باالتر ن  نیدر مضام  نديفرآ  ن ی . همکندیم  سهي مقا  دينوپد  نیمضام
فن   نيا  .ستین  یحتم  کساني  جيبه نتا  یابیسؤاالت مشابه به اعضا داده شود، دست  اياگر اطالعات    ، یبه عبارت

  ی تأثیرابزار    اي  شيمایقرارگرفته است، چنانکه پژوهشگر بر توسعه مراحل پ  قادانت  مورد  زین  يیدر رابطه با روا
حوزه    ايگروه    ندهينما  ئت،یکننده در هشرکت  یاگر اعضا  وجود،  نيا  دارد، با  تأثیر  یصور  يی نداشته که در روا

 یخاص  یدر حوزه علم  قیموضوع تحق  یمعنا که وقت  ني. بدشودیم  نیتضم  یودانش موردنظر باشند، اعتبار محت
  قات یموارد باال به همه تحق  ديانتخاب شوند. البته شا  یاز همان حوزه علم  ئتیه  یاست که اعضا  یقرار دارد، کاف

نبا  وارد  یفیک و  مضمون    ديبوده  روتحلیل  با  مع  یکم  کردي را  از  استفاده  و  قرارداد  قضاوت    ی ارهایمورد 
پذ  ،یريپذانتقال نتا  یبرا  یريپذتأيیدو    یريکاربردپذ   ،یرياعتبار  اعتماد  و  ادامه  .  باشد  ترحیصح  جياعتبار  در 

 .شودی ارائه م یفیک یهاافتهي يیايو پا يیروا یبرا يیارهایمع
معنا  یفیک  يیروا رو  هاافتهيدقت    ی بررس  یبه  از  استفاده  استراتژ  یهاه يبا  است.  آن    یاصل  یهایمشخص 

 :اند ازعبارت

 ن؛ یمضام یمنسجم برا هیتوج  یاستفاده از منابع مختلف برا −

 ؛يیکنندگان در مورد گزارش نهانظر شرکت با بازخورد گرفتن از يیدقت گزارش نها نییتع −

 مختلف؛  یهاو از جنبه  اتیو با جزئ یغن یهاف یاستفاده از توص −

 ج؛ ينتا ری( بر تفسیفرهنگ، گذشته و طبقه اجتماع ت،یمحقق )جنس یریتأثیر سوگ حیتوض −

 آمده قرار دارند؛دستبه  نیکه در برابر مضام یارائه اطالعات منف −

 مطالعه؛ مورد دهيپد قیجهت درک عم قی تحق دانیدر م یگذراندن زمان طوالن −

 ان؛ ياطالعات توسط همتا یآورجمع −

 (  2012)کرسول،  قیکل تحق  ینیبازب  یبرا یخارج زیاستفاده از مم −
شده حاصل  یمنسجم  نیو مصاحبه مکتوب شده است کدها و مضام  یپژوهش حاضر اساساً بر منابع مبتن  ازآنجاکه

 داشته است.  تأيید یرا برا خبرگاناست که بازخورد 

 پژوهش   هاییافته و هاداده تحلیل و تجزیه .4
سه مرحله ای   نديمصاحبه، از فرا  10م  پس از انجا  قیتحق  یبه هدف اصل  دنیدر پژوهش حاضر به منظور رس

سازی و   ادهی ها پمصاحبه  هیمرحله جهت انجام کدگذاری بـاز، محتوای کل  نیمضمون استفاده شد. در اول  لیتحل
ها به صورت مکتوب آوری شده در مصاحبه  عهای جمکه داده  بیترت  نيسپس کدگذاری باز آنها انجام شد؛ بد 

های موجود کدهای باز خط به خط و پاراگراف به پاراگراف نوشته   لیو تحل  هيبر روی کاغذ درج، سپس با تجز

 
1 Creswell 
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خود نوشته بود که در مجموع     نیموارد ع  یبرخها و در  از نوشته   یاقتباس  میمفاه  ني. اديگرد  جاديا  میو مفاه
قرابت    يةکدهای مشابه بر پا  یکثرت کدها، تمام  لیشد. سپس به دل  جاديمصاحبه ا10مجموع  از   هیاولکد    193

به    يیو معنا  یمفهوم نهاافتندي  لیتقل  هيمضمون پا  51در گروه خاص خود قرار گرفتند و  بر اساس    تي. در 
و   یاجتماع  مؤلفه  ترل،ساز و کار کن  ،یآگاه ساز  ،یزيشامل برنامه ر  ریشش مضمون فراگ  ه،يکدهای باز ثانو

خالصه کدگذاری ها ارائه    (4شماره )شد. در جدول    جاديا  ی حکمران  یهامؤلفه  ، یطیمح  ستيز  مؤلفه  ،یاقتصاد
 شده است. 

 ها مصاحبه  یفیتوص یو کدگذار  یدینکات کل (4)  شماره جدول

 باز یکدها مصاحبه  عبارت متن

 اثربخش  و کارا  صی تخص یکارا و اثربخش منابع محدود انرژ صی تخص

 ی انرژ  مصرف کاهش مصرف  سرانه یجهان نی انگیم به یانرژ  مصرف سرانه زانی م کاهش

  5 توسعه یهابرنامه  یکم یهاشاخص با متناسب  درآمدها متناسب عيتوز و فقر کاهش
 ساله

 کاهش فقر 
 درآمد  عادالنه عيتوز

 یانرژ منابع حفظ ی انرژ ینسل نیاز منابع ب یو نگهدار حفظ

 ی انرژ نهی به مصرف ی انرژ  مصرف یعملکرد یهاشاخص

 ی طبقات  شکاف کاهش ی ن یج بيمانند ضر یجش شکاف طبقاتنس یهاشاخص

  و خانوار از اعم کشور یاقتصاد یهابخش  همه  در یانرژ  اثربخش و کارا  نه، ی به مصرف
 بنگاه 

 ی انرژ نهی به مصرف
 کاهش مصرف انرژی 

 ی انرژ یور بهره بنگاه  و یخانگ بخش در مصرف سرانه کاهش و یانرژ  مصرف در يیجو صرفه

 افزايش صادرات  ی انرژ  حوزه در شتریب صادرات امکان

 نیب منابع از  حراست جهت را  منابع شتریب حفظ امکان ، ی اثربخش و يیکارا   در شيافزا 
  ، یدرآمد منابع نهیبه عيتوز صورت در که  آورده فراهم را  شتریب صادرات امکان و ینسل

 . داشت اشاره درآمدها برابر عيتوز و فقر کاهش اهداف به توانیم

 یانرژ منابع حفظ
 افزايش صادرات 

 کاهش فقر 
 توزيع عادالنه درآمد 

 ی آلودگ کاهش . گرددی م یط یمح ستيز یهایآلودگ  کاهش به منجر یانرژ  مصرف کاهش

از اهداف مهم توجه به اقشار کمتر برخوردار جامعه است، به عنوان مثال   گريد یکي
اجرا کرد که جامعه هدف ان فقط اقشار کم درامد جامعه   يیهابرنامه یبرخ توانیم

 باشد. 
 درآمد  کم  اقشار به کمک

 صورت به اي تواندیم  دولت که است،  يیزا  اشتغال  بحث مهم اهداف  از گريد یکي
  از نانيکارآفرا  از تيحما با و میمستق ر یغ  قيطر از اي و دينما اشتغال جاديا  میمستق

 .دیتول  ابزار دادن قرار اریاخت در قيطر از اي و قيتشو یهااستیس قيطر

  ابزار قراردادن اریدر اخت-يیاشتغالزا 
 د یتول

 يی اشتغالزا - کاهش فساد . هستند گريد یهامؤلفه ، يی و بحث اشتغال زا  یزیفساد ت بحث

 کالن  یگذار استیس . است یگريکالن و جامعه نگر مؤلفه مهم د یزيربرنامه

 نگاه بلند مدت به بحث هدفمندسازی  . ستندین مناسب یهدفمند  یاجرا  یبرا  مدت کوتاه یهاطرح

مطلوب   ج ينتا عتاًی با برنامه منظم و با سرعت خوب باشد، طب یهدفمند یچقدر اجرا  هر
 . داشت میخواه یتر

 اجرای منظم هدفمندی
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 باز یکدها مصاحبه  عبارت متن

  یتر مطلوب ج ينتا به باشد،  بهتر یهدفمند  یاجرا  درها سازمان نیب ارتباط چقدر هر
 . دیرس میخواه

  درهای مختلف بین سازمان ارتباطات
 یهدفمند

  و ريپذ بیآس اقشار  شتیمع  به کمک بخش در اوالً موضوع نيا  کالن هدف  رانيا  در
  یگذارهيسرما شيافزا  و قاچاق کاهش  به کمک  نه، یبه مصرف در بعد یهاگام در

 . شود یبند دسته یاقتصاد

  یگذار  هيسرماافزايش - قاچاق کاهش
 ی اقتصاد

 خانوار  رفاه شيافزا  ی ا  ارانهي  یهاپرداخت به توجه با خانوارها رفاه یبررس

 مصرف  یالگو اصالح ی انرژ  مصرف یالگو  اصالح یبررس

 از بین رفتن فقر مطلق  باعث از بین رفتن فقر مطلق گردد. تواندیمپرداخت يارانه نقدی 

 ی کيتکنولوژ  توسعه عيصنا استفاده  مورد یتکنولوژ بهبود

تغییر صادر  دولت و صادر کنندگان دوست دارند مواد خام ارزان يارانه ای را با اندکی 
 کنند. 

و دور شدن از خام  دیتول  یجهت ده 
 یفروش

و آن منابع برای  کنندیموقتی قیمت چیزی باال باشد مردم در مصرف آن دقت 
 ی بعد باقی خواهد ماندهانسل 

 حفظ منابع

  رفاه زانی م شيافزا   میتوانیم قبل یبندها با مطابق را  هاارانهي یهدفمند اهداف
 نيا   اعظم بخش که م يببر نام... و یاقتصاد  رشد به کمک  رف، مص  اصالح خانوارها، 
  رشد باعث فاکتورها نيا  از کي هر بهبود اند  دهیتن هم  در صورت بهکامالً  اهداف

 .شد خواهد یرفاه   تیوضع بهبود و یاقتصاد

 ی اقتصاد رشد

 یهااستیس یاصل  یهاهياز پا  یکيبه عنوان  یات یمال يیپوشش و کارا  زانیم عالوهه ب
 ها موثر است.بخش نيا  یبر هر دو یع يبازتوز

 ی اتیمال يیکارا 

 لزوم ساز و کار کنترل  ؟ميرویماز کجا بفهمیم مسیر را درست 

 نکته مهم اين است که پس از حذف يارانه مردم قدرت خريد آن کاال را از دست ندهند. 
برنامه تعادل قدرت خريد و افزايش  

 قیمت 

 موقع هدفمند کنیم اهمیت زيادی دارد. چه چیزی و چه 
زمان بندی اجرای  -لزوم برنامه ريزی

 طرح 

  ويسنار دو البته و کرده دا یپ کاهش داخل دیتول زانی م دیتول یهانهاده  متیق شيافزا  با
  دولت که است نيا   ويسنار نیاول شود،  گرفته نظر در ديبا قانون نيا  یاجرا  درباره
  یهامتیق دولت دوم،  ويسنار در کند،  ی مستثن قانون نيا   یاجرا  از را  یدیتول بخش

  کي هر  یاجرا  در صورت هر  در. ردیبگ نظر در یصنعت و یدیتول  بخش یبرا  یح یترج
  یمقاومت  اقتصاد بخش نيتریاصل عنوان به دیتول  بخش از ديبا مذکور یوهايسنار از

 .شود تيحما

- لزوم برنامه ريزی در هدفمندی
 حمايت از تولید 

 با آن یاجرا   از پس چه و ارانهي یهدفمند قانون اول فاز یاجرا  از قبل چه دولت
  جمله از یدرآمد یهابخش  جاديا  در دقت  عدم. است بوده مواجه بودجه یکسر مشکل
 فاز شدن اجرا  یبرا . پردازندیم یزيربودجه به آن در دقتیب هادولت  که است یموارد
  ینحو به هادولت ستيبایم یمقاومت اقتصاد  تيدرنها و هاارانه ي کردن هدفمند دوم

 .ندينما یریجلوگ مشکالت دست نيا   از تا کنند یزيربودجه

 بودجه  یهایکسر  کاهش
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برای جلوگیری از ايجاد تنش و درگیری، اصالحات بايد با در نظر گرفتن تدابیر سیاسی  
 باشد. 

 اتخاذ تدابیر سیاسی 

با توجه به وجود تورم فزاينده در   ضمناًاصالحات قیمتی بايد به صورت تدريجی باشد و 
 کشور، اصالحات قیمتی بايد مداوم باشد. 

 -ها رعايت تدريج در افزايش قیمت
 مداوم بودن تغییرات قیمتی 

 ديطرح و فوا  یمردم از ضرورت اجرا  یبا آگاه ساز ديبا یهدفمند یهاطرح یدر اجرا 
 طرح همراه کرد.  یشد و مردم را با اجرا  یاجتماع  یهاع بروز تنشطرح، مان

 مردم  یهمراه ساز  -مردم یآگاه ساز

 کاهش تصدی گری دولت  دولت نبايد تا ابد به دنبال اين باشد که در اقتصاد کشورتصدی گری کند. 

و اين خیلی خوب   شودیم ترکوچکتواند حجم دولت  می هامتیقبعد از آزاد کردن 
 است. 

 کوچک شدن دولت 

دولت به اهداف واال  شودیمکوچک بودن دولت و نداشتن دغدغه کنترل قیمت موجب 
 تری بپردازد. 

 دولت  یقدرت راهبر شيافزا 

تغییرات را در خود اعمال   ترعيسر تواندیم کم شود دولت  هامتیقوقتی مسائل جاری 
 کند.

 شدن دولت  ترچابک

مناسب عوايد حاصل از اجرای طرح هدفمندی میتواند منجر به مهاجرت معکوس  توزيع 
 از شهرها به روستاها گرديده و حاشیه نشینی شهری را کاهش دهد. 

 کاهش حاشیه نشینی شهری

نکته ای که بايد در هدفمندی به آن توجه نمود لزوم آگاه سازی مردم از فوايد طرح و 
بل از اجرا اطالع رسانی در خصوص اقدامات حمايتی  است. به عنوان مثال بهتر است ق

 صورت پذيرد.

اطالع رسانی   -افزايش آگاهی مردم
 اقدامات حمايتی 

در بحث هدفمندی نگاه سیاست گذاران بايد بلندمدت باشد و اصالحات پیوسته انجام  
 پذيرد.

  -نگاه بلندمدت به بحث هدفمندی
 مداوم بودن تغییرات قیمتی 

 مشخص کردن گستردگی اصالحات  طرح هدفمندی بايد چهارچوب کلی طرح مشخص باشد. قبل از اجرای هر

 مشخص کردن دستاوردها کلیدی در پروسه اجرای طرح هدفمندی بايد دستاوردها و اهداف اصلی تعیین گردد. 

همچنین بايد شاخص هايی طراحی گردد که بر اساس آن میزان موفقیت طرح پیوسه  
 سنجیده شود. 

های حصول  کردن شاخصمشخص 
 اهداف 

و اگر نیاز به تغییرات باشد، با استفاده از فیدبک ها دريافتی طرح اصالح و يا متوقف   
 گردد. 

مشحص کردن ساز و کار بازخورد و 
مشخص کردن شاخص   -اصالح

 توقف، ادامه يا اصالح طرح 

 منبع: يافته های پژوهش 

 ،یاستخراج شده قبل  یهاافته يآن با    سهياستخراج شده از مصاحبه دهم و مقا  یهاافتهي  یکدگذار  سهياز مقا  پس
آخر، استخراج    یهادر مصاحبه  نکهي نشد و با توجه به ا  افتي  یديمضمون جد  چیدر دو مصاحبه نهم و دهم ه

.  رفتيانجام نپذ  یگريو مصاحبه د  ست شده ا   دهیرس  یکرده اند، پس به اشباع نظر  ل یبه صفر م  د،يجد  نیمضام
 .دياستخراج گرد هيمضمون پا 51در مجموع 
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 سازمان دهنده   نیمضام   قیاز طر یساز کپارچهی. 4-1

  ات یسازمان دهنده که در مرحله قبل بدست آمدند و با توجه به ادب  نیها، به مضامداده   لیتحل  یبعد  یمرحله  در
شد. با   میترس  نیمضام  داده شده و سپس شبکه   صیتخص  ریمضمون فراگ  کي  ،ینظر  تیموضوع و حساس

و اصالح شد و    ینیبازب  حققبارها توسط م  نی مضام  نيا  ه،يها و اطالعات و استخراج مضمون پامطالعه داده
 نیشد، شبکه مضام  انیب  نیشیدسته قرار گرفتند. همانگونه که در فصل پ  ک يدر    کسانيمشابه و    نیمضام

  ی نیاست. در پژوهش حاضر با مرور و بازب  ریفراگ  نیسازمان دهنده و مضام  نیمضام  ه،يپا  نیمتشکل از مضام
مضمون    6  ه، يمضمون پا  51شامل    ینیگوناگون، سرانجام محقق به شبکه مضام  یهای بندو انجام طبقه  نیمضام

 .افتيدست  ریمضمون فراگ 2سازمان دهنده و 

 نیمضام  شبکه. 4-2

روند  زسازها،يتما  نیمضام  شبکه  اساس  کل  هيپا  نیمشخص، مضام  ی بر  نکات  و   ن یمتن(، مضام  یدی)کدها 
در   یعال نی)مضام ریفراگ نی( و مضامهيپا نیمضام صیو تلخ بیبه دست آمده از ترک نیسازمان دهنده )مضام 

شبکه    یهان به صورت نقشه یمضام  ن يسپس ا  کند؛ی اصول حاکم بر متن به مثابه کل( را نظام مند م  رندهیبر گ
 . شودیآنها نشان داده م انی سه سطح همراه با روابط م نياز ا کي برجسته هر  نیتارنما، رسم و مضام

تا    شوند ی تارنما نشان داده م  هیو شب  یک یبه صورت گراف  نیمضام  یهاشبکه   ن،یخالف روش قالب مضام  بر
و ارتباط   یشود و بر وابستگ  نیمضام  یبرود، باعث شناور  نیآنها از ب  انیتصور وجود هر گونه سلسله مراتب در م

هستند و    یلیتحل  یها صرفاً ابزارن شبکه يحال، الزم است توجه شود که ا  نيشود. با ا  دیشبکه تاک  انیمتقابل م
متن    ریتفس  یبرا  یريتصو یاز آن به مثابه ابزار  توانی ساخته شد م  یشبکه مضمون کي  ی. وقتلینه خود تحل

شود. شبکه    ی دنیروشن و فهم  ق، یمحقق و خوانندگان تحق  ی حاصل از متن و خود متن برا  جياستفاده کرد تا نتا
  ن یاز مضام  یفهرست  ن،ینشان داده شده است. قالب مضام  (1شماره )مضمون در شکل    لیحاصل از تحل  نیمضام

تارنما    ه یشب  يیرا در نگاره ها  نیمضام  انیارتباط م  زین  نی. شبکه مضامدهدی نشان م  ی را به صورت سلسله مراتب
  ز، یدر مرکز شبکه بوده و پس از آن ن ر یون فراگمضم 2 یدارا نیپژوهش شبکه مضام ن يکه در ا دهدی نشان م

شکل    باشد،یم  هيمضمون پا  51مضمون سازمان دهنده و    6که شامل    هيسازمان دهنده و پا  نیمضام  ريسا
به   دنیکار محقق محور بوده و نقش محقق در غنا بخش  کي  ی فیک  قیگرفتند؛ در ادامه و با توجه به آنکه تحق

از دست  اریبس  جينتا فلذا پس  است؛  بند  سو سپ  هيپا  نیبه مضام  هیاول  یابیاثرگذار  تقس  یدسته  به    میو  آنها 
به متن    یبه صورت رفت و برگشت  ی سازمان دهنده، مراجعات مکرر  نیبه مضام  ی ابیدست  ی مشابه برا  یهادسته

با توجه   ،یبه اشباع نظر دنیو رس  نیخاطر از کامل بودن مضام  نانیو پس از اطم  رفتيمصاحبه ها صورت پذ
  میترس  نیاالت، شبکه مضامؤاز س  ک يهر    یمناسب برا  یهاخ به پاس  یاب یانجام شده و دست  یبه مصاحبه ها

  نیحاصله را پوشش دهد، بر هم  نیابعاد مضام  یتمام  ديبا  یمیترس  نیشبکه مضام  نکه يکه با توجه به ا  ديگرد
 و مسئله پژوهش قرار داده شد.   یمضمون اصل ی درون هياساس در ال
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 یاقتصاد مقاومت کرديبر رو  یمبتن هاارانه ي یهدفمندساز یطرح ها  نیشبکه مضام (1شماره )  شکل
 منبع: يافته های پژوهش 



 ...  مبتنی بر  هاارانهی یهدفمند یهاطرح ی ابیمدل ارز نیتدو                                                                                        136

 
 

 گیری و پیشنهادها . نتیجه5
انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد   یهاحامل  متیو اصالح ق  هاارانه ياجرای طرح هدفمند کردن  

بااليی در اقتصاد کشور برخوردار    تی صنعت از حساس  یهابخش   ريز  دیکالن، مصرف بخش خصوصی و تول 
محل بحث و منازعه بوده است و با توجه    رانيهاست که در اقتصاد اانرژی مدت  یهاحامل  متیق  شياست. افزا

حوزه   نيتر در ابیشتر و جامع  یهایآن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررس  تأثیرموضوع و    تیبه اهم
ه و همواره  شددولت انجام   یلهیوسبه   رانيانرژی در اقتصاد ا  یهاحامل  ی گذارمت ی. قرسدی ضروری به نظر م

شده    نه يسخت و پرهز  رانيبرای اقتصاد ا  وه یش  نيادامه ا  رسدی نظر م  بهاز قیمت جهانی بوده است؛    ترنيیپا
  ی هاحامل  یگذارمتیق  یوهیش  ني سعی در اصالح ا  یگذاراستیدولت و نهادهای س  ل،یدل  نیاست و به هم

طی دارند.  افزا  30انرژی  به  مربوط  مباحث  همواره  گذشته  کردن   یهاحامل  متیق  شيسال  )واقعی  انرژی 
  ی ابيارائه مدل ارز  ق یتحق  نيبوده است. هدف از انجام ا  رانياقتصاد ا  هیموضوعات مهم و پرحاش  زجمله( اهامتیق

  ی فیبخش ک  یعنيبوده است. بخش نخست    یاقتصاد مقاومت  کرديبا توجه به رو  هاارانهي  یهدفمند   یهاطرح
 ی به مبحث هدفمندساز  ناو آش  یافراد خبرگان اقتصاد مقاومت  نيحاصل مصاحبه با ده خبره بوده است. ا  تحقیق، 

با    هاارانهي  یهدفمند   یهاطرح   یابي ارز  یهاها و شاخص مؤلفه   يیدر شناسا  یفیاند. در بخش کبوده   هاارانهي
حاصل از مرحله اول در    ی فیتوص  یمضمون، مجموع کدها  لیتحل  کرديبا رو   یاقتصاد مقاومت  کرد يتوجه به رو

  ی هدفمند یهاطرح یابيارز یهاکه شاخص  هيمضمون پا 51مجموع  مرتبط به هم قرار گرفتند، در یهادسته
نخست،    یکدها  يیشناسا  ن ياز ا  آمده است. پسدستبه   باشندیم  یاقتصاد مقاومت  کردي با توجه به رو  هاارانهي

  ات یبر دانش محقق و ادب  یاز روابط مبتن  یاو در سلسله  يیاستقرا  کرديکدها با رو  نياست ا  نيمحقق بر ا  یسع
که در ادامه    گرددی از دل مصاحبه استخراج م  يیهاکه چه مقوله   میابيواسطه آن درهم ارتباط دهد و به   به  ینظر

  ی ریاقدام شد. با شکل گ  ریسازمان دهنده و فراگ  نیها به ساختن مضامبا استفاده از آن   یبعد  یهاو قسمت
  ل یتشک  یبه هر بعد و شاخص ها  بوطمر  یها  مؤلفه  ،یمضمون، ابعاد اصل  لیحاصل از تحل  قیتحق  یهیمدل اول
  ن ي. اديگرد  میتنظ  هیاول  یاز عوامل و شاخص ها  یشد و بر اساس آنها فهرست  يیشناسا  مؤلفههر    یدهنده

 بود.   یدور اول دلف یدهنده پرسشنامه لیعوامل تشک
 ی هدفمند  یهاطرح  یابيو اجرا و ارز  نيدر تدو  تواند ی است که م  یمدل  ی پژوهش حاضر، طراح  يینها  جهینت
  ی هاو شاخص  هامؤلفه با توجه به ابعاد،  توانند یمدل م ني. استفاده کنندگان از اردیمورد استفاده قرار گ هاارانهي

  ن ییعوامل تع  نییقرار دهند. در ادامه ابتدا به تب  ظر ها را مدنبرنامه   نيا  تیثر در موفقؤشده، عوامل م  يیشناسا
اثرگذار بر    ی دو بعد اصل  دهدی پژوهش نشان م  يیبه دست آمده از مدل نها  جي. نتاشودیکننده مدل پرداخته م

( بعد  2و    یهدفمند  یهاطرح  یاجرا  ندي( بعد مربوط به فرآ1عبارت اند از:    هاارانهي  یهدفمند   یهاطرح  یابيارز
و ساز و    یآگاه ساز  ،یزيبرنامه ر  مؤلفه  نيبا عناو  مؤلفه .  بعد اول شامل سه  هاارانهي  یهدفمد  جينتا بهمربوط  

نباشدیکار کنترل م بعد دوم  عناو  مؤلفه سه    یدارا   زی.  اجتماع  یاقتصاد  یها  مؤلفه   نيبا   ستيز  مؤلفه  ،یو 
هستند.که در مدل    نییتب  یبرا  يیهاخصشا  یدارا  یهامؤلفه. هرکدام از  باشدی م  یحکمران  یهامؤلفه  ،یطیمح

 .مشخص شدند
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راهبرد ملی و برنامه جامع و با مالحظات   کيدر چارچوب    ديبا  هاارانه يهر طرح اصالح    ق، یتحق  جيتوجه به نتا  با
ابعاد انسانی و اخالقی ازجمله حفظ کرامت و    اجتماعی و محلی )کشور و حتی منطقه(، محل اجرا، توجه به 

انسانی، حفظ سرماعزت تعلقات و پ  هينفس    تأمینو فرهنگی، دسترسی و    جتماعیا  یهای وستگیاجتماعی و 
درآ اجرا  به  و...  اساسی  اجرادينیازهای  از  قبل  ر  ديبا  یهر طرح هدفمند  ی.  گردد.    یقیدق  یزيبرنامه  انجام 

بند  یمشخص کردن گسترگ اجرا  ،هدف  یو مشخص کردن کاالها   یاصالحات، زمان  طرح   یاز ملزومات 

 .است
باشد. با توجه به    وسته یو پ  یجيبه صورت تدر  یمشمول طرح هدفمند  یکاالها  متیق  شيافزا  شودیم  شنهادیپ

از    یتابع  اي  یانرژ  یهاحامل  یبه خصوص  یا  ارانهي  یکاال  متیق  شود،یم   شنهادیوجود تورم مزمن در کشور پ
به  هامت یبه عنوان مثال ساالنه ق صمشخ یزمان یهابه در دوره اينرخ ارز باشد و  عتایو طب یجهان یهامتیق

در طرح   هامت یق  شيقبل از هرگونه افزا  دياز جامعه، با  یقشر قابل توجه   یريپذ  بیروز گردند. با توجه به آس
ا  یهدفمند براجه   یبرنامه  تعادل  افزا  یکاال  د يقدرت خر  ش يافزا  یت حفظ   یکاال  متیق  ش يمورد نظر و 

 . کرد یموردنظر طراح
  ات يو ضرو  د يمردم از عوا  یکاالها ابتدا آگاه ساز  متیق  رییو تغ  یطرح هدفمند یقبل از اجرا  شودیم  شنهادیپ

رفتن   نیو از ب  یاسیو س  یاجتماع  یهامنجر به بروز تنش   تواندیمردم م  یطرح انجام گردد. عدم آگاه ساز
  ، یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس ،یلحاظ فکر بهتوانمند    یحکومت گردد. بدونِ وجود شهروندان یاجتماع هيسرما

نظام  م   یهاکار در  لنگ  توانمندساز  یها. دولت زندیمردم ساالر  دنبال  به    ی شهروندان  یمردم ساالر همواره 
گوناگون    یها جنبه  تيريدولت را در اداره و مد  ديناظر بر عملکرد دولت باشند بلکه با  ديتنها باهستند که نه

 د یاو در تول  يیشهروند کنشگر و فعال در توانا  کي  یاقتصاد  یکنند. توانمند  یاري  یعاجتما  اتیمرتبط با ح
است که    نياند، قاعده بر امطلوب  یدارمت که به دنبال حکو  یمردم ساالر  یها. در نظامابديیثروت معنا م

 . بداند يیو خود را در برابر او موظف به پاسخگو ردیبگ اتی ثروت مال دکنندهیدولت از شهروند تول
به طور    ی هدفمند  یاجرا  نیگردد و در ح  نیی تع  يیهاشاخص  یطرح هدفمند  یقبل از اجرا  گرددیم  شنهادیپ
بررس شاخص   نيا  وستهیپ و  رصد  ا  یها  مشاخص   نيگردند.  توقف    يیبازخوردها  توانند یها  ادامه،  مورد   ايدر 

 . اصالح طرح ارائه دهند
 یهرگونه طرح هدفمند  یاجرا  ،یاقتصاد   یها  به بنگاه   متیارزان ق  یرانت در قالب انرژ  یتوجه به اعطا  با

 شنهاد یپ  نيواحدها گردد، بنابرا  نيبه ا  یجد  بیآسمنجر به    تواندیم  یدیتول  یها  بنگاه   طيبدون توجه به شرا
برا حامل  متیق  شيافزا  شود،یم تدر  یدیتول  یواحدها  یها  ارا  و  یجيبه صورت  زمان  هيبا  ا  یفرصت    نيبه 

به    ديبا هامتیق ش يحاصل از افزا دي از عوا یقسمت شودیم شنهادیگردد. ضمنا پ یتوسعه تکنولوژ  یها برابنگاه
 . گردد یدیتول یو کمک مروط به واحدها یتوسعه تکنولوژ

. انجام دادن  شودیم  رتريپذب یآس  رهاییکم شده است و جامعه در برابر تغ  یاقتصاد  یآورتاب  هامتیکنترل ق  با
 ش يافزا  یاقتصاد  یآورو انجام مطالعات ساختار بازار دارد تا تاب  قیجامع و عم  یديبه د  ازین  یآزادساز  نیچن
 ها مت یکوتاه ق یادوره یشود که برا دهيد نيدر ا هاارانه ي یهدفمندساز ی نگاه سطح  کيبا  کهن يکند نه ا دایپ

مکمل    تواندیم  یو هدفمند  ریفراگ  یاجتماع  تأمینداده شود. نظام    یا ارانهينامعلوم    یابه عده  ايکند    رییتغ
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آن است   لیموضوع به دل ن يشود. ا يیزارشد و اشتغال یهااست یس لیدولت از قب یاقتصاد مقاومت یهااست یس
ضربه بزند. وجود    يیهارشد بلندمدت ممکن است به گروه   یهااست یس  ا ي  هامتیق  یآزادساز  یهااستیکه س

  ، یکند که در صورت درماندگ  جادي ا  گذاراست یخاطر را در س  اننیاطم  ني ا  تواندی م  یاجتماع  تأمیننظام    نیچن
 ها متیق  یآزادساز  یهاتياز مز  سوکي از    بیترت  نيبرخوردار خواهند شد. بد  شتیآن افراد از حداقل امکانات مع

 . میکنیم تيحما هااست یس نياز ا ريپذبیآس یهااز گروه گر يو از طرف د ميااستفاده کرده
نرخ رشد اقتصادی،  نيزمانی است که باالتر استیس  نيزمان برای اجرای ا نيبهتر ق یتحق نيا جياساس نتا بر
سطح از    نيباالتر  نیمالی در کشور برقرار باشد، همچن  ريدرآمدی و ذخا  ط يشرا  نينرخ تورم، بهتر  نيترنيیپا

 مالی و کارشناسی حاکم باشد. طو سالمت و انضبا تیسطح از شفاف  نيکارآمدی دولت و انسجام و باالتر
به   هـاارانـه يدولت در اجرای هدفمند کردن    تی از عوامل مهم در موفق مصرف است که    سـازینـه یتوسـعه 

 يیهااجرای برنامه   قيدولـت از طر  یهـاـتي. حماسازدیبهره وری را فراهم م  شيالزم برای افزا  هاینهیزم
 است.  تیهدف حائز اهم نيبرای اصالح فرهنگ مصرف در تحقق ا

 : گرددی ارائه م ريز شنهاداتیپ یآت قاتی تحق یبرا

  ی کشور  نیب  سهيمقا  یپژوهش با استفاده از روش پانل برا   نيموضوع ا  ی بررس  گرددیم  شنهادیپ −
راستایاستان  نی)ب مقا  ی بررس  ی( در  به  توجه  با  بتوان  تا  پرداخته شود  مابین    سهيموضوع مربوطه 

 .موضوع ارائه شود نيا حیدر مورد نحوه صح یحیصح ديها( دکشورها )استان

با در نظر گرفتن    ترشیب   یرهایپروژه با استفاده از تعداد متغ  ن يموضوع ا  یبررس  گرددیم  شنهادیپ −
 . ردیقرار گ یمورد بررس یاس یو س یاجتماع ،یعوامل نهاد

ا − ، استفاده از تعداد  مختلف مورد پرسش قرار گرفتند  یتیفعال  یهاخبره از حوزه   10پژوهش    نيدر 
.  ديرا ارائه نما  یبهتر  جيمختلف ممکن است نتا   یکار  یهاو از گروه  یریگمیخبرگان تصم  ترش یب

  ،مشخصهر خبره را    تیاهم  ،یریگمیخبرگان تصم  نیپرسشنامه در ب  عيبا توز  توانی م  یاز طرف
، نظرات هر خبره برحسب اوزان   نيرا محاسبه نمود. با در نظر گرفتن ا  کيوزن هر    بیترت  نيبد
 .گرددیلحاظ م یریگمیدر تصم شدهنییها تعآن  یکه برا یتیتخصص و مسئول زانیم

اقتصاد مقاومت  هاارانهي  یاثرات هدفمند  یابيارز  نهیزم  در  قیتحقانجام   − به   ازاستفاده    با  یبا توجه 
   .ISMد کريرو

با توجه به    هاارانهي  یهدفمندساز  یها بر روآن   ی و بررس  یو مال  ی نیع  اطالعات  اديحجم ز  یگردآور −
 ی.اقتصاد مقاومت کرديرو

با توجه به اصول    یهاارانه ي  یقانون هدفمند  یاجرا  یداليل عدم تحقق اهداف و ناکام  ی بررس  −

 .واقع شود ایموضوع پژوهش جداگانه  تواندی است که م یمسئله مهم یاقتصاد مقاومت

از ظرف  یاقتصاد مقاومت  بندهای  در  که  طور  همان − استفاده  در جهت   هاارانهي  یسازهدفمند  تیدر 
بهره  ،د یتول  شيافزا و  انرژ  ،یوراشتغال  شدت  شاخص  یکاهش  ارتقاء  اجتماع  یهاو    یعدالت 
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 دصورت مجزا مورها به بخش  نياز ا  کيکه هر    شودیم  شنهادیپ  ی شده است به پژوهشگران آتاشاره
 . ردیقرار گ یبررس
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 Developing a Model for Evaluating Targeted Subsidy 

Schemes based on the resistance economy approach 

Seyed Abbas Kazemi1 

Hossein Jalili Bolhassani2 

Abstract   

The objective of the present study was to present a model for evaluating 

various subsidy targeting schemes. For this purpose, ten experts in this 

field were interviewed and the results were analyzed using content analysis 

approach. Thereafter, based on the model obtained from content analysis, 

the main components related to each dimension and the constituent 

indicators of each component were identified and a list of initial factors 

and indicators were compiled. In the initial model obtained from the 

content analysis, a total of two dimensions, six components and 51 

indicators were identified. In the end, based on resistance economics 

approach, two main dimensions that affect the evaluation of different 

models of targeted subsidies were identified as; (a) the process of 

implementing the targeted plan and (b) the results of the targeted plan. The 

process of implementing its targeted plan includes three components: 

planning, awareness, and control mechanisms. The results of targeted 

projects also include three components: economic and social, governance 

and environmental components.  

Keywords: subsidy, Subsidy targeting, Thematic analysis. 
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