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پیامدهای هدفمندسازی یارانهها بر توانمندسازی ذینفعان محلی
گردشگری و توسعه سکونتگاههای روستایی ناحیه گلدشت شهرستان
بروجرد
*3

بیژن رحمانی ،1ناصر شفیعی ثابت ،2مجید سعیدی راد

-1دانشيار ،دانشکده علوم زمين ،گروه جغرافياي انسانی ،دانشگاه شهيد بهشتی
-2استادیار ،دانشکده علوم زمين ،گروه جغرافياي انسانی ،دانشگاه شهيد بهشتی
-3دانشجوي دکتري جغرافيا و برنامهریزي روستایی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
پذیرش مقاله1395/4/25 :
تأیيد نهایی مقاله1396/6/18 :
چکیده
در بسياري از کشورها ،دولت بهصورت هدفمند براي رونق صنعت گردشگري و فعاليتهاي مربوط و حتی در
برخی از موارد براي خروج از بحران به ذينفعان این فعاليت به حمایت عمومی از جمله به توزیع یارانههاي
مستقيم و غيرمستقيم در این بخش میپردازد ،یعنی عواید یارانههاي هدفمند عالوه بر بخشهاي اقتصادي و
اجتماعی به بخش توریست و اکوتوریست نيز تخصيص مییابد و توسعه هر چه بيشتر ذينفعان محلی گردشگري
و توسعه سکونتگاههاي روستایی و محلی را در پی دارد .تحقيق حاضر بر اساس هدف کاربردي و روش بررسی
آن توصيفی-تحليلی میباشد .هدف از این نوشتار مطالع ه و بررسی پيامدهاي هدفمندسازي یارانهها بر
توانمندسازي ذينفعان گردشگري و توسعه سکونتگاههاي روستایی در ناحيه مورد مطالعه است .براي تبيين
دادهها و براي تعيين ارتباط بين مؤلفه اثرگذار و اثرپذیر تحقيق از روشهاي آمار استنباطی یعنی ضرایب
همبستگی پيرسون و رگرسيون چند متغيره استفاده گردید .نتایج تحقيق حاکی از آن است که یارانه نقدي تأثير
آماري معناداري بر ميزان توسعهیافتگی و توانمندسازي ذينفعان محلی گردشگري در برخی از ابعاد دارد.
همچنين ،ضریب تأثير متغيرها بر ميزان توسعهیافتگی سکونتگاههاي روستایی در ارتباط با گردشگري ،متغير
ویژگیهاي خوداتکایی با ضریب تأثير 0/507بيشترین ميزان اثر را بر توانمندسازي ذينفعان محلی و به تبع آن
توسعه سکونتگاه روستایی دارد و پس از آن ،به ترتيب متغيرهاي اعتماد و اطمينان با ضریب تأثير ،0/453
مسئوليتپذیري و احساس تعلق مکانی با ضریب تأثير  ،0/346مشارکت و تصميمگيري با ضریب تأثير 0/054
در ميزان توانمندسازي ذينفعان محلی و توسعه سکونتگاههاي روستایی مسير و مقصد گردشگري ناحيه مورد
مطالعه اثرگذارند.
واژههای كلیدی :هدفمندي یارانهها ،گردشگري ،توسعه سکونتگاههاي روستایی ،گلدشت بروجرد.
* -نویسنده مسئول09120143301 :

Email: Majid.saeidirad@yahoo.com
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مقدمه
و توسعه هر چه بيشتر ذينفعان محلی گردشگري
و توسعه سکونتگاههاي روستایی را در پی دارد (او
اي سی دي ،)2006 ،مسئلهاي که در کشور ما بعد
از اجرایی شدن قانون هدفمندسازي یارانهها به آن
توجه درخور صورت نگرفته و بخشی از رکود صنعت
گردشگري و متضرر شدن ساکنين ،ذينفعان و
عرضهکنندگان این فعاليت را در چه در سطح محلی
و چه در سطح کالن در اکثر نواحی توریستی به-
خصوص سکونتگاههاي روستایی کشور به دنبال
داشته است .باید توجه داشت در صنعت گردشگري،
اقالم تشکيلدهنده تور شامل حملونقل ،مسکن و
اقامت ،زیر ساختهاي رفاهی و گردشگري ،غذا و
دیگر خدمات گردشگري است که با اجراي قانون
هدفمندسازي یارانهها و واقعی شدن قيمت انرژي،
هزینههاي آنها باال میرود و عالوه بر قيمت
بستههاي مسافرتی تورها بر ویژگیهاي فردي و
مشارکت و تصميمگيري گردشگران و ذينفعان
مقوله گردشگري تأثير میگذارد .بنابراین با
هدفمندي یارانهها گردشگري داخلی دستخوش
تحوالت جدید میشود و بر ساکنان ،ذينفعان و
عرضهکنندگان محلی و درآمد آنها و به تبع آن بر
سطح توسعه سکونتگاههاي روستایی مسير و مقصد
گردشگري تاثير خواهد داشت .ناحيه توریستی
گلدشت بروجرد (شامل روستاهاي قلعه ،فيال ،شيخ
ميري سادات و کلهر و کپرگه) نيز در چند سال
اخير از این تحوالت تأثير پذیرفته و شاهد رکود
نسبی بخش گردشگري بوده است .بهطوريکه رکود
صنعت گردشگري و کاهش تقاضاي سفر به این
منطقه بعد از هدفمندسازي یارانه ،نه تنها به بهبود
توانمندسازي اجتماعی مردم ،ساکنين و ذينفعان

صنعت گردشگري در تمامی عرصههاي منطقهاي،
ملی و بينالمللی مورد توجه برنامهریزان دولتی و
شرکتهاي خصوصی قرار دارد ،اخيراً در متون
توسعه در این صنعت در سطح کالن همواره بحث
از انواع ماليات و یارانهها براي بهبود ساختاري و
عملکردي آن مطرح بوده است (کوپلند.)2003 ،
بنابراین فواید بیشمار اقتصادي این صنعت سبب
شده است ،اهميت غيرقابلانکاري در تمام جوامع
بيابد .عالوه بر فواید اقتصادي ،نمیتوان بیتوجه از
کنار فواید اجتماعی و فرهنگی گردشگري گذشت
و بیتوجه به مشکالت موجود در این حوزه ،با
هدفمند شدن یارانهها در ایران تنها به واقعی شدن
قيمت سوخت و انرژي بدون توجه به نيازهاي
ساکنين و عرضهکنندگان و ذينفعان محلی و
توسعه سکونتگاههاي مسير و مقصد گردشگري
دلخوش کرد .باید توجه داشت اهميت نقش یارانه-
ها در اقتصاد بر کسی پوشيده نيست ،اما براي بهره-
مندي کامل از مزایاي این اهرم کليدي ،چگونگی
توزیع و تخصيص آن مهمتر است (رمضانی نامقی و
خدیوي .)1391 ،در کشورهایی مانند آمریکا،
کرواسی ،هند (ورهووسکی2014 ،؛ فالیشر و
فلسنستاین )2003 ،و بسياري از کشورهاي دیگر،
دولت بهصورت هدفمند براي رونق صنعت
گردشگري و فعاليتهاي مربوط و حتی در برخی از
موارد براي خروج از بحران به ذينفعان این فعاليت
به حمایت عمومی از جمله به توزیع یارانههاي
مستقيم و غيرمستقيم ميان این بخش میپردازد
(بليک و سينکلير ،)2003 ،یعنی عواید یارانهها
هدفمند عالوه بر بخشهاي اقتصادي و اجتماعی به
بخش توریست و اکوتوریست2نيز تخصيص مییابد
-2در کشورهاي نمونه در گونههاي زیست غير شهري مانند
سکونتگاههاي روستایی جهتگيري یارانههاي هدفمند بيشتر
در حوزه اکوتوریست مطرح بوده است.
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زیربنایی سکونتگاههاي روستایی مسير و مقصد
گردشگري ناحيه مورد مطالعه موثر است.
در ادبيات توسعه تعاریف گوناگونی از یارانه وجود
دارد که به برخی از آنها اشاره میشود .یارانه به
هرگونه پرداخت انتقالی گفته میشود که با هدف
حمایت از اقشار کمدرآمد و بهبود توزیع درآمد از
محل خزانه دولت انجام شده است و قابل واریز به
خزانه است یا بهصورت نقدي یا کاالیی به خانوارها
و توليدکنندگان کاالها و خدمات تعلق میگيرد .در
تعریفی دیگر ،یارانه که سرآغاز اعطاي آن به مناطق
روستایی به اواخر دهه  1960ميالدي بر میگردد
(دوروارد ،)2008 ،شامل پرداختهاي رفاهی است
که با هدف چاره اندیشی براي نابرابري توزیع درآمد
برنامهریزي میگردد (فرج زاده و نجفی .)1383 ،در
سطح جهانی از دو دهه گذشته و به دنبال توصيه
جدي بانک جهانی و صندوق بينالمللی پول مبنی
بر حذف یارانهها براي تسریع رشد اقتصادي در
جهان سوم ،بحث درباره آن رونق گرفت (فرج زاده
و نجفی .)1383 ،بر این اساس"،سریواستاوا و رائو"
معتقدند که دولت فقط براي کاالهاي عمومی مانند
حفاظت از آب ،خاک ،جنگل ،حياتوحش ،خدمات
بهداشتی ،آموزش ،تحقيق و توسعه ،کنترل سيالب،
زهکشی و اورولوژي میبایست یارانه پرداخت کنند
و پرداخت یارانه براي کاالهایی که آثار مثبت
خارجی ندارند منطقی به نظر نمیرسد (سرواوستيو
و بوجانگا .)2002 ،در همين راستا کشورهاي
درحال توسعه سعی کردهاند تا هزینههاي یارانهها
را کاهش دهند .در ایران نيز طی دو دهه همگام با
حرکت دولت به سمت خصوصیسازي و کاهش
سهم خود از اقتصاد ،بحث هدفمندي یارانهها با
جدیت بيشتري دنبال میشود .این طرح مبتنی بر
رویکرد انفجاردرمانی نئوکالسيک به مسائل
اقتصادي است )دینی ترکمانی )1389 ،چون تا قبل
از جنگهاي جهانی به دليل سيطره اقتصادي

محلی ناحيه منجر نشده است بلکه این روند تأثيرات
منفی را در توسعه سکونتگاههاي روستایی مسير و
مقصد گردشگري در پی داشته است .ازاینرو
پرداختن به موضوع مسئله در ارتباط نقش یارانهها
در صنعت گردشگري و توسعه سکونتگاههاي
روستایی بهعنوان نيرویی تسهيلکننده ،که امروزه
در ایران تحت عنوان طرح هدفمندي یارانهها،
بهعنوان مانع توسعه این صنعت و بدون توجه به
نيازهاي ساکنان و عرضهکنندگان و ذينفعان
محلی گردشگري در راستاي پایداري گردشگري و
کاهش اثرات منفی و مخرب آن ،از اهميت بسزایی
برخوردار است .ازاینرو ،تحقيق حاضر با هدف
تبيين و بررسی پيامدهاي اجراي قانونی
هدفمندسازي یارانهها بهعنوان یکی از عوامل
تأثيرگذار در صنعت گردشگري و به دنبال آن
توانمندسازي مردم و ذينفعان و عرضهکنندگان
محلی در ناحيه موردمطالعه صورت گرفته است .در
مجموع آنچه ذهن محققان را براي ارزیابی موضوع
و مسئله تحقيق برآن داشت را میتوان به صورت
ذیل اشاره کرد.
سواالت پژوهش

-1مولفههاي فرایند اجراي قانون هدفمندي یارانهها
چه تاثيري بر توانمندي ذينفعان محلی گردشگري
ناحيه گلدشت بروجرد دارند؟
-2بين مولفههاي فرایند اجراي قانون هدفمندي
یارانه ها و مولفههاي توسعه سکونتگاههاي روستایی
مسير و مقصد گردشگري ناحيه مورد مطالعه چه
ارتباطی وجود دارد؟
فرضیههای پژوهش

-1به نظر میرسد فرایند اجراي قانون هدفمندي
یارانهها بر توانمندي ذينفعان محلی گردشگري
ناحيه مورد مطالعه موثر است.
-2به نظر میرسد فرایند اجراي قانون هدفمندي
یارانهها بر ابعاد اقتصادي ،اجتماعی و کالبدي–
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کالسيکها که مخالف جدي دخالت دولت در
فعاليتهاي اقتصادي بودند ،چيزي به نام یارانه به
مفهوم امروزي وجود نداشت (کالنتري و رحيمی،
 )1385در نظرهاي نئوکالسيک ،دولت در ایجاد
محيطی امن براي حمایت از اقشار مختلف و ایجاد
یک نظام تأمين اجتماعی فراگير در جامعه نقش
اساسی دارد بهطورکلی ،یارانه یکی از ابزارهاي رایج
دولتها براي حمایت از اقشار آسيبپذیر جامعه
است که به صورت نقدي و غير نقدي در اختيار
مردم قرار میگيرد .یارانههاي نقدي سهم عظيمی
از بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند و
هزینه زیادي را بر دولت تحميل میکنند .بر اساس
تعریف بانک جهانی ،پرداختهاي نقدي به معناي
تأمين کمکهاي نقدي براي فقرا یا کسانی که در
معرض خطر احتمالی قرار دارند و در صورت نبود
اینگونه پرداختها ممکن است در ورطه فقرا قرار
گيرند ،میباشد (تابر .)2002 ،در مفهوم گستردهتر،
پرداختهاي نقدي شامل مساعدهاي اجتماعی،
بيمه ،مزایاي ماليات شبه نقدي و نيز پرداختهاي
خصوصی است .هدف اصلی برنامههاي پرداخت
نقدي و شبه نقدي ،افزایش درآمد واقعی خانوار
فقير و آسيبپذیر است .تفاوت اساس بين
برنامههاي نقدي و شبه نقدي در ميزان قدرت
انتخابی است که افراد داراي نفع در دریافت انواع
کاالهاي مورد نيازشان خواهند داشت .پرداختهاي
نقدي بهصراحت به دریافتکنندگان این امکان را
میدهند که دقيقاً هر آنچه را که نياز دارند،
خریداري نمایند (نجفی و دهقانی .)1389 ،بررسی
مبانی نظري موجود در رابطه با برنامههاي پرداخت
نقدي در دنيا حاکی از این واقعيت است که این

برنامهها در واقع یکی از انواع برنامههاي تور ایمنی
هستند که در شکلهاي متنوعی در کشورهاي
مختلف و با نظامهاي اقتصادي متفاوت حتی در
بخش گردشگري به اجرا در میآیند .بهطورکلی،
حوزههاي سنتی حمایت اجتماعی عبارتاند از:
مداخله در بازار کار ،بيمههاي اجتماعی و تورهاي
ایمنی .درواقع ،مفهوم تور ایمنی مبتنی بر کاهش
شدت فقر از طریق باز توزیع منابع در کشور است.
بهطورکلی ،برنامههاي تور ایمنی3چهار هدف عمده
را دنبال میکنند:
اثر فوري بر کاهش نابرابري و فقر شدیدتوانمند کردن خانوارها در راستاي سرمایهگذاريبراي دستیابی به آینده بهتر
مدیریت ریسک اجتماعیکمک دولت براي انجام اصالحات مناسباتاقتصادي و اجتماعی (کيبل و تيپت)2012 ،
بنابراین میتوان گفت تور ایمنی مجموعهاي منظم
و هماهنگ از سياستهاي اجتماعی است براي
کاهش فقر ،کاهش نابرابري ،مدیریت ریسک
اجتماعی و نيز اعمال حمایتهاي اجتماعی طراحی
شده است (نجفی و دهقانی.)1389 ،
با توجه به اجراي طرح هدفمندسازي یارانهها توسط
دولت ،طراحی تور ایمنی متناسب با هدف اصالحی
دولت گامی اساسی در اجراي بهينه طرح تحول
اقتصادي قلمداد میگردد :بهویژه اگر در برنامههاي
هدفمندسازي یارانهها و موضع باز توزیع منابع
آزادشده و سایر سياستهاي اجتماعی نهفته در این
طرح مانند آموزش و مهارت ،توانمندسازي،
تصميمگيري و  ....همچون سایر کشورها ،کسري
درآمد در حوزه گردشگري ،توانمندسازي ساکنان و

-5تورهاي ایمنی اجتماعی یا تورهاي ایمنی اقتصادي
اجتماعی برنامههایی هستند براي انتقال پول به فقرا یا افراد
بدون اخذ پول از آنها است و فقر آسيبپذیر در برابر شوک
با هدف بازداشتن آنان از رفتن به پایينتر از سطحی معين از

فقر .برنامههاي ایمنی اجتماعی ممکن است از سوي بخش
و اهداکنندگان کمک) یا از سوي بخش (دولت دولتی
خصوصی (سازمان مردمنهاد ،شرکتهاي خصوصی ،سازمان
خيریه و انتقال سرمایه غيررسمی خانوادگی) انجام شود.
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بحران توجه به یارانههاي هدفمند و کاهش ماليات
در بخش گردشگري میباشد است .نتایج پژوهش
اسکوبرت و بریدا ( )2008با عنوان«پویایی اثرات
یارانهاي کردن بخش گردشگري» حاکی از آن است
در کوتاه مدت ،اعطاي یارانه توليد به گردشگري
منجر به رونق این بخش و با گذشت زمان ،به
انباشته شدن سهام سرمایه در سراسر اقتصاد و
توليد گردشگري منجر میشود و در درازمدت ،در
مقایسه با وضعيت قبل از اجراي یارانه ،توليد
گردشگري در سطح باالتر همچنان باقی میماند.
آدورنو و همکاران ( )2008در مقاله خود با عنوان
«آیا یارانهها بر رشد صنعت گردشگري اثرگذار
است؟» نشان میدهند که توزیع یارانه در صنعت
گردشگري تأثير مثبت و معنیداري دارد .تجزیه و
تحليلها در این پژوهش نشان میدهد که رشد
گردش مالی ،اشتغال و داراییهاي ثابت در
شرکتهاي یارانهاي فعال در عرصه گردشگري
بيشتر و پویاتر بوده است .ازودوجی ( )2015در
مقالهاي با عنوان «ظرفيت سازي در نتيجه عملکرد
خدمات گردشگري روستایی به کشورهاي جنوب
صحراي آفریقا» به این نتيجه میرسد که در
کشورهاي جنوب صحراي آفریقا دولتهاي محلی
بهعنوان ذينفعان گردشگري روستایی خواستار
توسعه روستایی هستند و جوامع محلی خواستار
درآمد حاصل از توسعه صنعت گردشگري .بنابراین
دولت خدمات و برنامههاي عمومی را براي توسعه
این بخش و توانمندسازي ذينفعان محلی با تأکيد
بر شاخصهایی مانند آموزش و اطالع رسانی،
پاسخگویی ،مسئوليتپذیري و نمایندگی ارائه
میکند.
مدل نظری پژوهش :بر مبناي مبانی نظري و ادبيات
موضوع که بهطور خالصه ارائه شد .رویکرد نظري
پژوهش حاضر بر اساس مدل مفهومی ارائه میشود
(شکل  .)1بر اساس این مدل ،فرض اصلی این است

ذينفعان آسيبپذیر محلی و به تبع آن توسعه
سکونتگاههاي روستایی متأثر از فعاليتهاي
گردشگري بهعنوان یکی از حلقههاياصلی گمشده
اولویتهاي این طرح در ایران در نظر گرفته شود.
در بررسی پيشينه تحقيق و ادبيات موضوع و
مسئله تحقيق نيز میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
مير محمد صادقی و رضا زاده ( )1391در پژوهشی
تحت عنوان« محاسبه کششهاي قيمت و درآمدي
تقاضاي گردشگري داخلی شهر اصفهان در
سالهاي  88و ( 90قبل و بعد از اجراي یارانه)» به
این نتيجه میرسند که اجراي قانون هدفمندي
یارانهها بهعنوان یکی از شاخصترین برنامههاي
اقتصادي و اجتماعی دولت ،تبعات و تاثيرات
گوناگونی در برنامهریزي هاي آینده به دنبال خواهد
داشت و این قانون هزینه سفر مردم را در داخل
کشور باال برده و بدون برنامهریزي دولت میتواند
اثرات منفی بر گردشگري داشته باشد .فليشر و
فلنستين ( )2000در مقالهاي تحت عنوان «حمایت
از گردشگري روستایی :نگاهی متفاوت» به تجزیه
و تحليل تجربی از حمایت عمومی به شرکتهاي
گردشگري در مقياس کوچک در مناطق روستایی
فلسطين میپردازد .نتایج تحقيق با استفاده از ابزار
مقرون بهصرفه بودن و تجزیه و تحليل هزینه و
سود ،نشان میدهد که کمکهاي عمومی (از جمله
یارانه) براي این نوع از فعاليتها قادر به توليد
پربازده و قابلتوجه در مناطق روستایی میشود.
بليک و سينکلر ( )2003در تحقيق با
عنوان«مدیریت بحرانهاي گردشگري :واکنشی به
حادثه  11سپتامبر» به تحليل اثرات بحران
گردشگري با استفاده از یک مدل ترکيبی تعادل
عمومی در ایاالتمتحده (رکود  11سپتامبر) و هم-
چنين پاسخهاي سياست بالقوه و بالفعل به بحران
گردشگري میپردازد .نتایج این تحقيق بيانگر آن
است که کارآمدترین وسيله براي خروج از این
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روستایی اثرگذار است و جریان تأثير و تأثر ميان
آنها وجود دارد.

که مؤلفه فرآیند هدفمندسازي یارانهها با همه ابعاد
و شاخصهاي آن بر مؤلفه توانمندسازي ذينفعان
محلی و به تبع آن سطح توسعه سکونتگاههاي

شکل  :1الگوي مفهومی پژوهش

محدوده مورد مطالعه

شمالی با وسعت تقریبی  1043/1کيلومترمربع در
نيمه جنوبی این شهرستان واقع شده است
(فرمانداري ویژه بروجرد .)1395 ،این بخش از
سمت شرق به استان مرکزي ،از جنوب به
شهرستان درود و از شمال به بخش اشترینان
محدود میشود و در غرب بهوسيله ارتفاعات کوه
خراسان و گوه گرین از شهرستان خرمآباد جدا
میشود (شکل .)2

ناحيه گردشگري گلدشت در شمال غربی بخش
مرکزي شهرستان بروجرد واقع شده است .این
ناحيه مشتمل بر سکونتگاههاي روستایی فيال،
شيخ ميري کلهر و سادات ،قلعه و کپرگه میباشد.
بخش مرکزي شهرستان بروجرد که این ناحيه را در
خود جاي داده است در مختصات  48درجه و 35
دقيقه تا  49درجه و  4دقيقه طول شرقی و 32
درجه و  36دقيقه تا  34درجه و  11دقيقه عرض
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شکل  :2موقعيت جغرافيایی ناحيه مورد مطالعه

مواد و روشها
به طور مستقيم از آنها پرسشگري به عمل آمد و
به همين تعداد پرسشنامه در سطح روستا تکميل
شد (جدول  .)1انتخاب واحدهاي تحليل نمونه با در
نظر گرفتن درصد توزیع آنها با استفاده از
نمونهگيري ترکيبی تصادفی شامل نمونهگيري
نسبی یا طبقهاي در مرحله اول و سپس تصادفی
بوده است (کوتاري .)2009 ،انتخاب و تبيين
مؤلفهها و شاخصهاي پژوهش با توجه به ادبيات
موضوع و مشاهدات ميدانی صورت گرفت.
بهطوريکه مؤلفههاي اثرگذار (یارانههاي نقدي) در
توانمندسازي ذينفعان محلی گردشگري و توسعه
سکونتگاههاي روستایی با تعداد  7معيار و 40
شاخص سنجيده شده است.

براي تبيين دقيق سؤال و فرضيه پژوهش ،تحقيق
حاضر با استفاده از روش توصيفی تحليلی به مطالعه
و بررسی پيامدهاي هدفمندسازي یارانهها در
توانمندسازي ذينفعان گردشگري و توسعه
سکونتگاههاي روستایی در ناحيه مورد مطالعه
پرداخته است .با توجه به موضوع مورد بررسی
تحقيق و جامعه آماري ،حجم نمونه محاسبه شده
براي ذينفعان محلی گردشگري در ناحيه مورد
مطالعه بر اساس فرمول کوکران با سطح اطمينان
 95درصد و پيش برآورد واریانس  0/25و دقت
احتمالی مطلوب  5درصد ،تعداد  256نفر از
ساکنين محلی و عرضهکنندگان خدمات محلی
گردشگري است که به روش تصادفی انتخاب شد و
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جدول  :1سکونتگاههاي روستایی ناحيه مورد مطالعه و حجم خانوار نمونه آنها
روستا

خانوار نمونه

قلعه حاجی عبداهلل

49

فيال

120

شيخ ميري سادات

66

شيخ ميري کلهر

10

کپرگه

11

مجموع

256

جدول  :2شاخصهاي سنجش پيامدهاي هدفمندي یارانهها در توانمندسازي اجتماعی و توسعه سکونتگاههاي
روستایی ناحيه گلدشت بروجرد
آموزش و اطالعرسانی

دانش و مهارت

-1افزایش سطح سواد و تحصيالت عالی-2 ،ارتقا سطح آموزش،
-3ميزان انگيزه براي فراگيري دورههاي آموزشی-4 ،شناخت
فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعی گردشگري-5 ،مهارت حل مسائل
مختلف گردشگري-6 ،ميزان دسترسی به فرصتهاي آموزشی-7 ،
ميزان اگاهی از فعاليتهاي گردشگري-8 ،ميزان بستههاي آگاهی
دهنده به گردشگران.

-1شناخت جاذبهها-2 ،مهارت در سرمایهگذاري فعاليتهاي
گردشگري-3،شناخت مقوله گردشگري-4،شناخت فعاليتهاي
اقتصادي و اجتماعی گردشگري-5 ،مهارت حل مسائل مختلف
گردشگري.

اعتماد و اطمينان

خوداتکایی

-1ميزان اعتماد و اطمينان در فعاليتهاي گردشگري-2،ميزان
اعتماد و اطمينان به یکدیگر در فعاليتهاي گردشگري-3،ميزان
اعتماد و اطمينان به نهادهاي تصميمگيرنده-4 ،ميزان اعتماد و
اطمينان براي انجام فعاليتهاي گردشگري-5 ،ميزان اعتماد و
پذیرش اجتماعی مداخله در گردشگري روستا-6 ،ميزان اعتماد و
اطمينان به برنامههاي مسئولين و متوليان امر.

-1خوداتکایی در زمينه فعاليتهاي گردشگري-2،برخورداري از
منابع اقتصادي و اجتماعی گردشگري-3،برخورداري از منابع
زیربنایی و پشتيبانی و رفاهی گردشگري-4 ،فرصتهاي برابر
مشارکت در فعاليت گردشگري-5،استقالل از نهادهاي دولتی.

مسئوليتپذیري و احساس تعلق مکانی

مشارکت و تصميمگيري

-1ميزان مسئوليتپذیري و احساس تعلق مکانی در زمينه
فعاليتهاي گردشگري-2 ،ميزان مسئوليتپذیري در زمينه
فعاليتهاي اجتماعی و اقتصادي روستا-3 ،ميزان مسئوليتپذیري
در زمينه فعاليتهاي عمرانی و عمومی روستا-4 ،ميزان تمایل و
مسئوليتپذیري براي تداوم فعاليت.

-1ميزان مشارکت و تصميمگيري در فعاليتهاي گردشگري-2،
ارتقا ميزان مشارکت و تصميمگيري در فعاليتهاي گردشگري-3،
ارتقا ميزان مشارکت و تصميمگيري در ایجاد زیربناهاي
گردشگري -4،مشارکت و تعامل با نهادهاي مسئول و مرتبط با
گردشگري-5 ،ميزان تمایل و انگيزه براي مشارکت و همکاري در
کارهاي گروهی گردشگري-6،ميزان عضویت و مشارکت در گروهها
و تشکلهاي محلی گردشگري روستا-7 ،ميزان مشارکت و
همکاري با یکدیگر و بهبود آن -8 ،ميزان مشارکت و تصميمگيري
در ایجاد و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات.

توانمندسازي
-1توانمندي اجتماعی در زمينه جذب گردشگر-2،توانمندي
اقتصادي-3 ،ميزان توانایی فردي در زمينه گردشگري و
فعاليتهاي آن-4 ،آموزشهاي ارائه شده در زمينههاي گردشگري
و مشارکت در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعی روستا.

گردشگري ،شامل  3معيار و  38شاخص به شرح
جدول  3سنجيده شده است.

همچنين مؤلفههاي اثرپذیر ،سطح توانمندسازي
ذينفعان و توسعه سکونتگاههاي روستایی ناحيه
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جدول  :3شاخصهاي سنجش مؤلفههاي توانمندسازي اجتماعی و توسعه سکونتگاههاي روستایی در ارتباط با نقش
هدفمندي یارانهها در ناحيه گردشگري گلدشت بروجرد
نظام اقتصادي

کالبدي-زیر بنایی

-1ميزان تعداد شاغالن در فعاليتهاي کشاورزي و غير کشاورزي
گردشگري-2 ،افزایش عملکرد در هکتار محصوالت کشاورزي-3 ،
افزایش سهم ساکنان کانون گردشگري در توليد محصوالت کشاورزي
-4افزایش سهم ساکنان کانونهاي گردشگري در فرآوري محصوالت
کشاورزي-5 ،افزایش سهم ساکنان کانونهاي گردشگري در توليد
صنایعدستی و کارگاهی-6 ،افزایش ميزان دسترسی به یارانه و اعتبار،
-7افزایش ميزان در درآمد فعاليت کشاورزي و غير کشاورزي-8 ،
افزایش ظرفيتهاي اقتصادي -9 ،افزایش سهم درآمد گردشگري،
-10ميزان رونق یافتن مبادله کاال در کانونهاي گردشگري-11 ،
افزایش ميزان پسانداز-12 ،ميزان اجاره ویال و آپارتمان در روستاهاي
مسير و مقصد گردشگري-13 ،افزایش ميزان سرمایهگذاري بخش
خصوصی-14 ،افزایش ميزان سرمایهگذاري بخش دولتی.

-1ميزان گسترش شبکه راه-2 ،بهبود شبکه حملونقل-3،بهبود
وضعيت زیرساخت آب و برق-4،بهبود زیرساخت بهداشتی و درمانی،
-5ميزان گسترش مراکز تفریحی و ورزشی -6 ،بهبود کيفيت هتلها،
متلها و کيفيت مساکن-7 ،ميزان برخورداري از وسيله نقليه
عمومی-8 ،ميزان گسترش تلفن و اینترنت-9 ،ميزان برخورداري از
پمپبنزین.

اجتماعی فرهنگی
-1ميزان درصد باسوادي-2،افزایش ميزان آگاهی در زمينه مسائل
اجتماعی و فرهنگی-3،افزایش ميزان توانمندي در ارتباط با مشارکت
در فعاليتهاي اجتماعی-4 ،افزایش ميزان توانمندي در ارتباط با
مشارکت در فعاليتهاي اقتصادي-5 ،افزایش ميزان مهارت -6 ،متنوع
شده مهارتها-7 ،افزایش آموزش در ارتباط با مهارتهاي اقتصادي
و صنعت گردشگري-8 ،افزایش سهم ساکنان کانونهاي گردشگري
در تصميمگيري مربوط به فعاليتهاي اجتماعی-9 ،افزایش سهم
ساکنان کانونهاي گردشگري در تصميمگيري مربوط به فعاليتهاي
اقتصادي-10،افزایش انگيزه در ماندگاري جمعيت در سکونتگاههاي
پيرامون گردشگري-11 ،افزایش جمعيت در سکونتگاههاي پيرامون
کانونهاي گردشگري-12 ،افزایش ميزان تعامل مثبت فرهنگی
ساکنان کانونهاي گردشگري با گردشگران-13 ،افزایش ظرفيتهاي
اجتماعی و فرهنگی-14 ،افزایش تعداد گردشگران در کانونهاي
گردشگري-15 ،افزایش تعداد تور در کانونهاي گردشگري.

ضرایب همبستگی پيرسون ،استفاده شد .بهمنظور
تعيين ارتباط کل مؤلفههاي اثرگذار و یا اثرپذیر یا
اثرات هدفمندي یارانهها بر توانمندسازي ذينفعان
محلی گردشگري و توسعه سکونتگاههایی روستایی
محدوده مورد مطالعه از رگرسيون چند متغيره
استفاده گردید (کالنتري .)1385 ،نرمافزار اصلی
مورد استفاده براي تجزیه و تحليل دادهها spss
 22بوده است.

جهت تعيين پایایی سؤالهاي پرسشنامه از ضریب
آلفاي کرونباخ استفاده شد .در این پژوهش آلفاي
کرونباخ براي سؤالهاي پرسشنامه  0/731به دست
آمد (حافظ نيا .)1388 ،براي (اعتبار) ،با استفاده از
روایی صوري ،نظرات افراد مرتبط ،بررسی و
جمعبندي گردید (حافظ نيا .)1388 ،براي تبيين
دادهها و براي تعيين ارتباط بين مؤلفه اثرگذار و
اثرپذیر تحقيق از روشهاي آمار استنباطی یعنی
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بحث و نتایج
بودهاند .از لحاظ وضعيت تأهل حدود  56درصد
پاسخگویان متأهل و ميزان  44درصد نيز مجرد
بودهاند .همچنين سطح تحصيالت حدود 52درصد
پاسخگویان زیر دیپلم و  48درصد باالي دیپلم بوده
است (جدول .)4

یافتههای توصیفی :از مجموع پرسشنامههاي تکميل
شده در سطح سکونتگاههاي روستایی ناحيه
گلدشت بروجرد ،نتایج بررسی نشان داد که از ميزان
 256شرکتکننده در فرآیند پژوهش ،حدود 57
درصد پاسخگویان مرد و ميزان  43درصد نيز زن

جدول  :4یافتههاي توصيفی پرسشنامه
ویژگیهای دموگرافی
جنس

درصد

مرد

وضعيت تأهل

تحصيالت

57

زن

43

متأهل

56

مجرد

44

باالتر از دیپلم

48

زیر دیپلم

52

توسعهیافتگی و توانمندسازي ذينفعان محلی
بهصورت رتبهاي (طيف ليکرت از مقدار  1خيلی کم
تا مقدار  5خيلی زیاد) از ميانگين پاسخهاي
ساکنين سکونتگاههاي روستایی و ذينفعان محلی
گردشگري نمونه تصادفی حاصل شد .شایانذکر
است طبق آزمون آماري پيرسون در سطح
معناداري ( )p=0/000بين تمام مؤلفههاي اثرگذار و
اثرپذیر تحقيق همبستگی و رابطه مثبت و معناداري
در سطح آلفا  0/01و با اطمينان  99وجود دارد.

یافتههای استنباطی :ارزیابی پیامدهای هدفمندی
یارانهها با توانمندسازی ذینفعان محلی گردشگری و
سطح توسعه سکونتگاهها از دیدگاه ساكنین محلی:

سطح توسعهیافتگی سکونتگاههاي روستایی و
توانمندسازي ذينفعان محلی گردشگري ناحيه
گلدشت بروجرد از طریق مجموع شاخصهاي نظام
اقتصادي ،نظام اجتماعی و فرهنگی و نظام
کالبدي -زیربنایی مطابق جدول  5سنجيده شده
است .بهگونهاي که نماگر هاي اثرگذار سطح

جدول :5رابطه بين مؤلفههاي اثرگذار هدفمندي یارانهها بر توانمندسازي ذينفعان محلی گردشگري و توسعه
سکونتگاههاي روستایی از دیدگاه ساکنين محلی

ردیف

مؤلفه نقش هدفمندی
یارانهها

1

آموزش و آگاهی بخشی

2

دانش و مهارت

3

اعتماد و اطمينان

Pearson

مؤلفه اثرپذیر

توانمندسازي ذينفعان
محلی گردشگري و توسعه
سکونتگاههاي روستایی

141

r

Sig.

وجود
رابطه

0/000

دارد
دارد
دارد

Mean

Sd

1/9248

0/71945

0/622

1/8773

0/66730

0/827

0/000

1/6536

0/55291

0/769

0/000
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4

خوداتکایی

1/6563

0/78032

0/818

0/000

دارد

5

مسئوليتپذیري و احساس
تعلق

1/7529

0/74934

0/837

0/000

دارد

6

توانمندسازي

1/7715

0/75992

0/713

0/000

دارد

7

مشارکت و تصميمگيري

1/7124

0/69088

0/611

0/000

دارد

توسعه سکونتگاههاي روستایی و توانمندسازي ذي-
نفعان محلی گردشگري با عوامل  7گانه به ميزان
 0/906همبستگی وجود دارد .همچنين ضریب
تعيين تعدیلشده نشان میدهد که  0/815درصد
تغييرات ميزان توانمندسازي ذينفعان محلی
گردشگري و توسعه سکونتگاههاي روستایی ناحيه
گلدشت بروجرد از طریق ترکيب خطی متغيرهاي
چهارگانه تبيين شده است (جدول .)6

ارزیابی نهایی تأثیر هدفمندسازی یارانهها در
توانمندسازی ذینفعان محلی و توسعه سکونتگاههای

روستایی ناحیه گلدشت :براي تعيين شدت ميزان
همبستگی تعداد  7مؤلفه اثرگذار یارانههاي نقدي
در ارتباط با مؤلفههاي اثرپذیر سطح توسعهیافتگی
سکونتگاههاي روستایی و توانمندسازي ذينفعان
محلی گردشگري که رابطه معناداري دارند ،از
طریق رگرسيون چند متغيره تحليل گردید .نتایج
بدست آمده از نظر مردم نشان میدهد که ميان

جدول  :6نتایج رگرسيون متغيرهاي اصلی هفتگانه در ارتباط با توانمندسازي ذينفعان محلی و برآیند توسعه
سکونتگاهها از دیدگاه مردم
مدل
1

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین R

ضریب تعیین تعدیلشده R

اشتباه معیار

(0/906 )a

0/820

0/815

0/26836

وابسته سطح توانمندسازي ذينفعان محلی
گردشگري و توسعهیافتگی سکونتگاههاي روستایی
ناحيه گلدشت بروجرد است (جدول .)7

همچنين بر اساس مقدار محاسبه شده براي  ،Fدر
سطح  99درصد ،میتوان گفت که از دیدگاه مردم
محلی ترکيب خطی متغيرهاي مستقل بهطور
معناداري قادر به تبيين و پيشبينی تغييرات متغير
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جدول  :7معناداري رگرسيون متغيرهاي اصلی  7گانه بر متغير توانمندسازي ذينفعان محلی گردشگري و برآیند
توسعه سکونتگاه روستایی از دیدگاه مردم )ANOVA(b
مجموع

درجه آزادی
df

مربعات

اثر رگرسیونی

81/476

7

11/639

باقیمانده

17/860

248

0/072

كل

99/336

255

مدل
1

مربعات

درنهایت بر اساس ضریب استاندارد شده تأثير
متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته ،نتایج از نظر
پاسخدهندگان و مردم محلی نشان میدهد که
یارانه نقدي تنها در  5شاخص تأثير آماري معناداري
بر ميزان توسعهیافتگی و توانمندسازي ذينفعان
محلی گردشگري دارند .همچنين ،ضریب تأثير
متغيرها بر ميزان توسعهیافتگی سکونتگاههاي
روستایی در ارتباط با گردشگري ،متغير ویژگیهاي
خوداتکایی با ضریب تأثير  0/507بيشترین ميزان
اثر را بر توانمندسازي ذينفعان محلی و بهتبع آن
توسعه سکونتگاه روستایی دارد و پس از آن ،به
ترتيب متغيرهاي اعتماد و اطمينان با ضریب تأثير

میانگین

F

سطح معناداری
Sig.

161/618

)0/000(a

 ،0/453مسئوليتپذیري و احساس تعلق مکانی با
ضریب تأثير  ،0/346مشارکت و تصميمگيري با
ضریب تأثير  0/054در ميزان توانمندسازي ذي-
نفعان محلی و توسعه سکونتگاههاي روستایی مسير
و مقصد گردشگري ناحيه مورد مطالعه اثر گذارند.
هرچند برخی از متغيرها مانند متغير آموزش و
آگاهی بخشی ،دانش و مهارت و توانمندسازي به
دليل عدم وجود سازوکاري مناسب در اجراي
یارانههاي هدفمند در ميزان توانمندسازي ذينفعان
محلی و توسعه سکونتگاههاي روستایی اثرگذار
نيستند و الزم است روي این شاخصها کار و
برنامهریزي بيشتري صورت پذیرد (جدول .)8

جدول  :8ضرایب ميزان شدت اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر وابسته از دیدگاه مردم و ذينفعان محلی گردشگري
)Coefficients (a

ضریب غیر استاندار
B

Std.
Error

عرض از مبدأ

0/240

0/063

اعتماد و اطمینان

0/512

0/072

0/453

0/405

0/084

0/507

مدل

1

ضریب استاندار

خوداتکایی
مسئولیتپذیری و احساس
تعلق
توانمندسازی

T

سطح معناداری
Sig.

3/785

0/000

7/069

0/000

4/838

0/000

بتاBeta

0/288

0/052

0/346

5/546

0/000

-0/313

0/069

-0/381

-4/508

0/000
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میباشد .این نتایج با یافتههاي تحقيق بليک و
سينکلير ،وروسکی و همکاران ،فليشر و فلنستين
مشابهت دارد .اما در برخی از شاخصها همانطور
که در قسمت یافتهها از مدنظر گذشت همبستگی
معناداري مشاهده نشد و با یافتههاي سایر محققان
مخصوصاً ازودوجی ،متفاوت است .بنابراین این عدم
همبستگی باعث کاهش عملکرد دوسویه و مثبت
ميان هدفمندي یارانهها با توانمندسازي ذينفعان
محلی و توسعه سکونتگاههاي روستایی ناشی از
گردشگري در ناحيه مورد مطالعه شده است،
بهطوريکه بر اساس دادههاي پرسشنامه  62درصد
از مردم و ذينفعان محلی اذعان داشتهاند که
وضعيت گردشگري ناحيه مورد مطالعه قبل و بعد
از هدفمندي یارانهها بهبود چشمگيري نداشته و
حتی با افزایش هزینههاي حمل و نقل و مسکن و
اقامت و غذا و  ...جذب گردشگر با مشکل مواجه
شده است .ازاینرو ،با توجه به نقش مثبت و
همافزاي یارانههاي هدفمند و تسري آن به بخش
گردشگري و به دنبال آن توانمندسازي ذينفعان و
توسعه سکونتگاههاي روستایی ،و نيز تأکيد فراوان
محققان متعدد و همچنين تجربيات سایر کشورها
که در این زمينه داشتهاند ،لزوم توجه دولت به
ارتقاي این شاخصها و افزایش توانمندسازي ذي-
نفعان محلی از طریق ارائه خدمات اعتباري و
برنامههاي یکپارچه تور ایمنی و اجتماع محور در
این راستا ،موجب بهبود وضعيت شاخصهاي
توسعهیافتگی سکونتگاههاي روستایی مسير و
مقصد گردشگري میگردد .در این راستا ،براي
تعميق و گسترش نقش هدفمندي یارانهها توسط
دولت و توانمندسازي ذينفعان محلی گردشگري و
توسعه سکونتگاههاي روستایی راهبردهاي
پيشنهادي زیر میتواند راه گشا باشد.
-1ایجاد سازوکاري مناسب براي اجراي اصولی
هدفمندسازي یارانهها و تسري درآمدهاي حاصل از

بنابراین براساس نظر مردم محلی و ذينفعان ،در
وضع موجود اکثر عوامل  7گانه به غير از عوامل یاد
شده اثرات مثبتی میتواند بر توانمندسازي این
ذينفعان محلی گردشگري و توسعه سکونتگاههاي
روستایی مسير و مقصد گردشگري داشته است.
نتیجهگیری
یارانههاي هدفمند در بسياري از کشورها بهمثابه
یکی از مهمترین مؤلفههاي اثرگذار در نظام فضایی
گردشگري عالوه بر تحول و توسعه ساختار و
عملکرد و همچنين توانمندسازي ذينفعان محلی
گردشگري در سطح مناطق و نواحی ،موجب بهبود
سطح توسعهیافتگی شاخصهاي نظام محيطی،
اجتماعی-اقتصادي ،کالبدي و زیر بنایی
سکونتگاههاي مسير و مقصد گردشگري میشوند.
ازاینرو ،بخشهاي نادیده گرفته شده در جریان
فضایی گردشگري و بين مؤلفههاي اثرگذار
(هدفمندي یارانهها) با سطح توانمندي ذينفعان
محلی گردشگري و توسعهیافتگی سکونتگاههاي
روستایی مسير و مقصد گردشگري ناحيه گلدشت
بروجرد ،بهعنوان ظرفيتهاي هستند که میتوانند
در بهبود شاخصهاي توسعه سکونتگاهها مؤثر
باشند .البته ،یافتههاي تحقيق حاضر نشان میدهد،
عدم وجود سازوکاري مناسب در اجراي یارانههاي
هدفمند و تسري آن به بخش گردشگري ،باعث
ناپایداري گردشگري شده است .ازاینرو در این
زمينه ذينفعان محلی و متوليان مقوله گردشگري
سکونتگاههاي روستایی مسير و مقصد گردشگري
ناحيه گلدشت آنچنانکه باید نتوانستهاند
سرمایهگذاري الزم را در زمينه کارآفرینی و اشتغال
ناشی گردشگري روستایی انجام دهند .بنابراین
منافع مثبت و همهجانبه یارانههاي هدفمند ،در
توانمندسازي ذينفعان محلی و بهتبع آن بهبود
وضعيت اقتصادي ،اجتماعی و کالبدي–زیربنایی
سکونتگاههاي روستایی مسير و مقصد گردشگري
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-6اعطاي اعتبارات خرد و یارانههاي بيشتر به ذي-
نفعان و کارآفرینان برتر محلی در زمينه گردشگري
و فعاليتهاي مربوط به جذب گردشگر
-7ایجاد بستر مناسب رقابت براي جلب مشارکت
بيشتر ذينفعان محلی گردشگري در گسترش
مراکز اقامتی ،پذیرایی و پشتيبانی و رفاهی
گردشگري در سکونتگاههاي روستایی توسط دولت
-8ایجاد تشکلی از نيروهاي متخصص ،اعم از بومی
و غيربومی بهمنظور مشارکت در فرایند
تصميمگيري ،افزایش دانش و مهارت ،ظرفيتسازي
و  ..در خصوص گردشگري و جذب گردشگر در
سطح محلی
-9حمایت و بازاریابی مناسب افزایش توليدات
کشاورزي و غير کشاورزي بومی ناشی از
فعاليتهاي گردشگري و عرضه به گردشگران
-10معافيتهاي مالياتی و پولی ذينفعان و
کارآفرینان محلی برتر به دليل مشارکت بيشتر در
گردشگري و فعاليتهاي مربوط به آن

هدفمندي به بخش گردشگري در کنار سایر
بخشها
-2آموزش و اطالعرسانی به ساکنان و ذينفعان
محلی سکونتگاههاي روستایی مسير و مقصد
گردشگري درباره منافع سرمایهگذاري یارانههاي
نقدي در فعاليتهاي مربوط به گردشگري در سایه
حکمروایی شایسته و مدیریت نوین روستایی
(دهياري هاو شوراها)
 -3اعطاي یارانه و خدمات اعتباري به تورها و
گردشگران مختلف و ترغيب آنها براي سفر و
سرمایهگذاري در سکونتگاههاي روستایی این ناحيه
-4تشکيل تعاونی و واحدهاي اقتصادي و توليدي
گردشگري در سکونتگاههاي روستایی مسير و
مقصد گردشگري و حمایت آن توسط دولت
بهصورت اعتبارات خرد یا یارانه
-5سرمایهگذاري ذينفعان محلی گردشگري در
مؤسسات مالی و اعتباري مانند بانک گردشگري و
اعطاي تسهيالت جهت اشتغالزایی و کارآفرینی با
وثيقه کارت یارانه به آنها
منابع

کاشمر) ،همایش ملی توسعه روستایی ،رشت،
دانشگاه گيالن.
کالنتري ،خ .1385 ،.پردازش و تحليل دادهها درتحقيقات اجتماعی-اقتصادي با استفاده از نرمافزار
 ،SPSSتهران ،نشر شریف ،چاپ دوم 181 ،ص.
کالنتري ،ع .و رحيمی ،ع .1385 ،.بررسیاقتصادي سوبسيد ،موسسه مطالعات بازرگانی ،چاپ
سوم 218 ،ص.
مير محمدصادقی ،ج .و رضازاده ،م.1391،.محاسبه کششهاي قيمت و درآمدي تقاضاي
گردشگري داخلی شهر اصفهان در سالهاي  88و
( 90قبل و بعد از اجراي یارانه) ،نشریه جغرافيا و
مطالعات محيطی ،دوره  ،1شماره  ،2ص .66-55

حافظ نيا ،م .1388 ،.مقدمهاي بر روش تحقيق درعلوم انسانی ،تهران ،انتشارات سمت ،ص  131تا
.132
فرج زاده ،ز .و نجفی ،ب .1383 ،.اثرات کاهشیارانه مواد غذایی بر مصرفکنندگان در ایران.
پژوهشهاي اقتصادي ایران ،سال ششم ،شماره ،20
ص  135تا .156
دینی ترکمانی ،ع .1389 ،.هدفمندسازي یارانهها،هدفها و چالشها ،اطالعات سياسی -اقتصادي،
سال بيست و پنجم ،ص .282-281
رمضانی نامقی ،م .و خدیوي ،م .1391 ،.اثرات وپيامدهاي طرح هدفمندي یارانهها بر اقتصاد
روستایی (نمونه موردي ،بخش کوهسرخ ،شهرستان
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