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 چکیده

ها هستیم. بددین های هدف جهت پرداخت یارانههای متعارف شناسایی گروهها و معیاری روشذدر این تحقیق به دنبال بررس   

بنددی عبدارت اسدت ازگ نگداه ایبراایسدتی، نگداه های شناسایی به دو دسته کلی تقسدیم شدد. ایدن گروهمنظور نظریات و روش

از زاویه دیدد دو  -های حمایتیهرگونه پرداخت به عنوان هدف نهایی–سوسیاایستی . برای نیل به اهداف تحقیق مفهوم عداات 

برندد. هدای هددف بده کدار میهایی برای شناسایی گروهمکتب فکری فوق مورد بررسی قرار گرفت. هر کدام از این مکاتب روش

اظهاری، ها انجامیدگ هدفمندی خودبه این روش -های کاربردی مورد استفاده در ادبیات اقتصادی امروزنتیجه تحقیق برای روش

 روش ارزیابی وسع و امکانات، روش شناسایی فقرا از طریق افراد محلی. 

  

 واژگان کلیدیگ

 پرداخت یارانه، شناسایی گروه هدف، عداات، ایبراایسم، سوسیاایسم
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 قدمهم

باز توزیدع درممددهای جامعده در بدین اعضدا و افدراد من همدواره منظدور نظدر نظریده پدردازان و دواتمدردان بدوده اسدت. 

هدای هدا پدید در تمدامی نظامگدردد و نده در مکتدب فکدری و عقیددتی خداق. از قرناین مسااه نه بده عصدر حاضدر بدر می

و پرداخددت یاراندده موضددوعیت داشددته اسددت. پرداخددت سیاسددی و اقتصددادی و هم نددین ادیددان ماتلددخ، مسددااه اخددذ ماایددات 

هدای زمدانی خاودی یارانه بده ودورت معمدول بده اقشدار کدم بضداعت، کدم تدوان و یدا نداتوان اختصداق دارد. اابتده در دوره

 دهد. های خاوی که اازاما کم بضاعت نباشند هم رخ میپرداخت یارانه به گروه

هددای هددای پددایین و گروهپرکدداربردترین ابزارهددا بددرای حمایددت از ده  های ماتلددخ یکددی ازها در شددکلپرداخددت یاراندده

هدای هدایی اسدت کده مسدتحق دریافدت چندین کم مستضدعخ جامعده اسدت. شدرل اوایده پرداخدت یارانده شناسدایی گروه

هددای شناسددایی باشددند. بددر همددین اسدداا ایددن م ااعدده پیددرو توضددیحات داده شددده در پددی بررسددی روشبالعوضددی می

 .باشددف برای پرداخت یارانه میهای هگروه

گددذاران حکددومتی بددوده ت مهددم مدددنظر سیاسددتاهددای زمددانی یکددی از موضددوعدر همدده دوره اجتمدداعی مفهددوم عددداات

هدای پدا از انقدالب بدا هدر زمینده فکدری و سیاسدی بدر است و از زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران تدا کندون تمدام دوادت

 اندد.هدای گزافدی رامتحمدل شددهاندد و بدرای نیدل بده ایدن مهدم هزیندهتاکید ویژه داشدتهتحقق عداات اجتماعی و اقتصادی 

هدا هدم خدوردن تدوازن اجتمداا باداطر منفعدت طلبدی عدده معددودی از انسدانهفلسفه وجودی پیداید چندین مفهدومی، بد

 (. 2931)حسینی،  هایی باشندحلبوده است که مصلحین را برمن داشته است تا برای رفع من به دنبال راه

من بدده  هددا ازدوات بددا توجدده بدده ایددن موضددوا و تاکیددد بددر عددداات اجتمدداعی در دوران حاضددر از ابزارهددایی کدده تقریبددا همدده

جهددت حمایددت از اقشددار  تددرین ابددزار اقتصددادیگیرنددد، یاراندده اسددت. در واقددع یاراندده مهممنظددور ایجدداد عددداات بهددره می

ها را بدده رایی ابددزار یاراندده تنهددا در وددورتی قابددل دسددتیابی اسددت کدده بتددوان یارانددهشددود. امددا کدداپذیر محسددوب میمسددیب

نژاد، هددای هدددف، توزیددع نمددود )مصددلیهددای دقیددق اختصدداق یاراندده بدده گروهای هدفمنددد و بددا بدده کددارگیری مکانیزمگوندده

رهدای بدا درممدد پدایین شدود ها بایدد فقدن نصدیب خانواها بسدیار روشدن اسدتگ یارانده(. معنای هدفمند کدردن یارانده2931

 (.2911)دفتر م ااعات اجتماعی نهاد ریاست جمهوری، 

های فقرزدایی به فقرای واقعی سازی یارانه، مبتنی بر تضمین انتقال منافع محدود مرتبن با برنامهبه عبارتی روش هدفمند

کوپایی،  فقرا از برنامه حذف نشوند )احمدیشود تا هیچ فقیری یا هیچ گروهی از جامعه است. در واقع، در هدفمندی تالش می

فقیر و حذف گروه دوم از برنامه، مانع اتالف منابع شده و ها با شناسایی فقرا از افراد غیر(. از سویی دیگر، این روش2931

صی از فقر گردد، افزاید یابد و یا برای کاهد ی  میزان مشاشوند تا منافعی که از ی  بودجه ثابت نصیب فقرا میموجب می

در جامعه، در بودجه مورد نیاز ورفه جویی گردد اذا این موضوا از این جهت بسیار اهمیت دارد )دفتر م ااعات اجتماعی نهاد 

 (. 2911ریاست جمهوری، 
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 (.2931رستمی، )زمان ظلم ترین معانی اغوی عدل عبارتند ازگ تساوی، برابری، رعایت حد وسن در امور، در مقابلمهم

عداات به منزاه اع ای حقوق، در چارچوب مفهوم، عداات به معنای برابری است، زیرا عداات عبارت است از اینکه من اسدتحکام 

عاایت خودش به دست مورده است، به او داده شود. نق ده و من حقی که هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و ف

مقابل ظلم است که من چه را که فرد استحقاق دارد به او ندهند یا از او بگیرند و نق ه مقابل تبعیض اسدت کده دو فدرد کده در 

 (.2911شراین مساوی قرار دارند، ی  موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری دریغ نکنند )م هری، 

 و تحلیل قابل و فرهنگی تربیتی مموزشی، حقوقی، نظامی، اقتصادی، اداری، سیاسی، دینی، اخالقی، ماتلخ هایباد در عداات

 ایمگپرداخته است که در اینجا ما به مقتضای تحقیق به بررسی عداات اقتصادی بررسی

 عداات اقتصادی -2-1-3

 از گداهی اقتصدادی عدداات برای امروزه. اقتصادی روابن و رفتارها حوزه در افراد عداات اقتصادی یعنی مراعات حقوق اقتصادی

اندیشمندان دو ندوا عدداات . کندثر میابر اجتماا، شاص را نیز مت شود. عداات اقتصادی عالوهاده میاستف نیز اجتماعی عداات

 (گ2911)کاردان،  را م رح کردند

 ع و مواهب میان اعضای جامعه است.که گویای چگونگی توزیع مناب توزیعی؛ عداات  .2

 ودورتی در تدوزیعی عدداات ارسد و، دیدگاه از. است معامله طرف دو میان ستد و داد چگونگی بر ناظر که  تعویضی؛ عداات  .1

 بودن برابر به نیز تعویضی عداات. شود معین او هایشایستگی و منزات برحسب جامعه اعضای از ی  هر سهم که یابدمی تحقق

 شود، مشرول است. می ستانده من ه با شودمی داده من ه

 

 ایبراایسم و عداات -2-3

که هر سده جهدت شدعار  "مزادی، برابری، برادری"ایبراایسم از دیدگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شعاری واحد دارند، یعنی 

ایبراایسم با عامل محرکه خود یعنی بدورژوازی، در مقابدل روز در تعارض بود. مزادی و برابری  مزبور با نظام فئودال کلیسای من

نده  ،یگانگی فئوداایسم و کلیسا و نظام جدید و سلسله مراتبی و تقدیا شده من قرار گرفت و به همین جهت از جاذبده زیدادی

 (.2912،فقن از طرف توده برخوردار شد، بلکه روشنفکران نیز از من حمایت همه جانبه کردند )والحی

 یسمایبراااشکال ماتلخ  -2-3-1

ها نسبت به مبانی، حدود و جایگاه من برداشت واحد وجود ندارد و در بعضی از ابعاد نسبت به عدداات اجتمداعی در میان ایبرال

ندیشند. طرح همه مرا و نظرات در این مکتوب نه ضرورت دارد و نه ممکن است. از این رو تنها برای امتعارض و متضاد با هم می

 (گ2911، )راواز شودبررسی می "رااز"و  "های "ال نمودن مدعا دیدگاه دو تن از متفکران سرشناا این مکتب، یعنیمد
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ها و های نو و منتقد جدی ایبراایسم مدرن است در مسااه عداات اجتماعی هم با سوسیاایستهای  )اتریشی تبار( که از ایبرال

)از دانشدگاه  "جدان گدری"برداشت هاید  از عدداات را برابدر گدزارش . مااافت برخاسته است های مدرن بههم با سایر ایبرال

 گ، در نکات زیر می توان تلایص نمود"فلسفه سیاسی های "مکسفورد( در کتاب 

در نگاه های ، مفهوم مدرن عداات اجتماعی، وفت عداات یا بی عدااتی را به کدل ااگدوی زنددگی اجتمداعی، بدا همده سدود و 

و با این کار معنای اولی و اویل مزادی را کده در من عدداات و  دهد، و نه به رفتار افراد تشکیل دهنده منهاید، نسبت میانزی

کند. برای تکمیل برداشت فوق شایسته اسدت تدا نکدات شود، وارونه میعدااتی به درست فقن به اعمال افراد نسبت داده میبی

فهوم معنادار من فقن به اعمال قابل اطالق است نه به وضعیت ها. بعدالوه، قواعدد عدداات ذاتدا  زیر بدان افزوده شودگ عداات به م

ناهی است؛ یعنی هدف من ها منع بی عدااتی افراد در حق یکدیگر است نه ایجاد وضعیت عادالنه، که به هر حال نامتصور است. 

 .برندفراد، بلکه در مورد کل وضعیت اجتماعی به کار میاما عداات اجتماعی در مفهوم جدید را نه تنها در مورد اعمال ا

 رااز  -2

قرارداد اجتماعی از مفاهیم کلیدی عصدر مددرن  گیرد و حدود و شیوهعداات اجتماعی رااز بر اساا قرار داد اجتماعی شکل می

نویسدگ سرچشمه و درباره عداات میاست و مباء من هابز، جان الک، روسو و... هستند. به عنوان نمونه توماا هابز در اثر مهمد 

تر بسته نشده باشد، هیچ حقی هم ریشه عداات در همین قانون طبیعی )عهد و پیمان( نهفته است. زیرا وقتی هیچ پیمانی پید

ه تواند غیر عادالنه باشد. اما وقتی پیمانی بستواگذار نشده و هر کسی نسبت به هر چیزی حق دارد؛ و در نتیجه هیچ عملی نمی

عدااتی در تعریخ، همان عدم ایفای عهد و پیمان است و هر من ه کده ناعادالنده نباشدد. شود نقض من ناعادالنه خواهد بود؛ و بی

 .(2911،عادالنه است )هابز

برابدر به طور کلی بر طبق اول اول عداات رااز باید ثروت از طبقات باال به طبقات پایین سرازیر شود و دوات به این منظدور در 

گراید عمومی بازار به تمرکز ثروت موانعی ایجاد کند. اما بر طبق اول دوم عداات، این گونده توزیدع ثدروت و مداخلده دواتدی 

ای ترین جامعه جامعدهنباید از حدی فراتر رود که کارایی و تواید اقتصادی را کاهد دهد و به انگیزه فعاایت از بین نرود. عادالنه

 .(2911 ،ترین گروه در باالترین س ح ممکن در میان جوامع احتماای باشد )بشیریهاست که در من پایین

  عدااتوسوسیاایسم  -2-4

مای معرفدی باشد او مدینده فاضدله را جامعده ایددهمی یونان باستان فیلسوف نامی افالطون ترین عضو سوسیاایسم تایلیقدیمی

 افالطدون کتداب تدریناست. مهم بوده بشر یهمیشگ هایدغدغه از یکی کند که مرکز ثقل من عداات اجتماعی است. عدااتمی

است. اابته باید به تفاوتی  اره به این موضوا پرداختههمو بشر. است عداات چیستی درباره او پرسد مهمترین و است "جمهور"

هدا اما در رویکردهای تدازه همیشده از حقدوق انسدان ،اشاره کردگ در رویکردهای یونان همواره موجودات جایگاهی طبیعی دارند

 .(1121، پری یتکو دیوید) هااجتماعی من هشود، بدون در نظر داشتن طبقگفته می

باشد که هدف اقتصاد کالسی  یعنی حداکثر کردن سود ( نیز سوسیاایست فرانسوی می۳۴۸۱-۳۷۷۱) یسموندیسیمون دو س

داند. زیدرا سیسدتم توزیدع در ایدن اقتصداد دهد و اقتصاد رقابتی را ماصووا در زمینه توزیع نامناسب میرا مورد انتقاد قرار می

هدا در اسدتثمار کدارگران و پیشدرفت تکنوادوژی اسدت و ت ریشده بحرانشود. او معتقد اسموجب فقر عمومی و مازاد تواید می

 (.2931های ، فون کمی برخوردارند )فردرید قدرت خرید ترین قشر جامعه یعنی کارگران ازوسیع

 از را زشتی اثرات تواند می پول» گگویدمیاو در قااب طنز .مارکا با تقسیم ثروت به شکل کشورهای سرمایه داری ماااخ است

. بادرم خدود برای پا 12 ای خود می توانم بارم. من شاصا انگ هستم وای با پول می توانمبر را زنان زیباترین من و ببرد بین
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 نجابت و شرافت نیز خود واحب به و دارد شرافت پول اما هستم، کودن و اعتماد غیرقابل نانجیب، بد، من! نیستم انگ من پا

 توزیدع با هامارکسیست نزد عداات پا «کند؟نمی هامن عکا به تبدیل مرا ضعخ نقال تمامی پول میا حساب این با. باشدمی

 عدام معندای به باواهیم را سوسیاایسم اگر. است مرتبن گراییکل اواات و مزادی گرفتن قرار ااشعاا تحت مااکیت، نفی ثروت،

سوسیاایسدم،  براسداا .کدرد حدذف را م لق شکل به مااکیت نفی و حفظ را ثروت عادالنه توزیع تمایالت توانمی بریم، کار به

تدوزیعی قدرار وسیاایسدتی در مقابدل عدداات سعداات مفهومی مجرد نیست و در قانون و طبیعت و جامعه وجدود دارد. عدداات 

هاسدت. گیرد که از زمان ارس و به بعد م رح بوده است. فرض اوایه در عداات توزیعی، عدم مساوات اسدتعدادها و اسدتحقاقمی

 .(Kylicka, 1999) باشدنتیجه چنین فرضی، قبول عدم مساوات در توزیع می

کندیم وقتدی مدا از عدداات ودحبت مدی"گفدت  دانست و میرا تنها راه رسیدن به عداات اجتماعی می "سوسیاایسم"مارکا 

ها وجود داشت، که به میزان زیادی بدر پایده تالدخ از اودول های قضائی رومیدانیم، من عدااتی نیست که در قوانین و رویهمی

مسدیحی شد و به وسیله کلیسا و یا سایر مسدئواین گردید. تالفی که، در من زمان تقدیا میانسانی و توسل به زور اعمال می

کنیم که تنها بر پایده وجددان بشدری نهداده ما وحبت از عدااتی می گشت و به عنوان اوول مسلم، پذیرفته شده بود.ید میایت

توان یافت. حتی در وجدان کودکان و من چیزی اسدت کده تنهدا در ید  کلمده شده است. عدااتی که در وجدان هر انسانی می

 .(2911،توان من را توضیح داد )خ یبیمی

ها من است کده پدا انقدالب روسدیه مسدااه ها بود، حاول برخی پژوهداگر برابری و برادری از شعارهای اساسی سوسیاایست

برابری از ایدئواوژی سوسیاایسم مدرن حذف گردید. نمونه روشن و کامل من همان نظام سوسیاایستی شدوروی بدود کده در من 

و نه در امور بین اامللی و مقررات حاکم بین من دوات و اروپدای شدرقی، کده بده  زمان نه برابری در مسایل داخلی وجود داشت

 .(همانعنوان اقمار شوروی معروف بودند )

های توسعه دوات سوسیاایستی اتحاد جماهیر شوروی به جای اعاده عداات، به استقرار سدل ه احدزاب سیاسدی و محصول طرح

ت ضعیخ ستم روا داشت. سقول چنین نظامی نیز بازتاب بسیار وسدیع و عمیقدی نظام سیاسی توتاایتر منجر گردید که بر طبقا

ش  دوات اتحاد شوروی سوسیاایستی به عنوان یکی از مصدادیق های توتاایتری بال)امروزه در ادبیات و مباحث دوات در جهان

 .(2911،مرنت، هانا ) یردگبارز، بلکه بهترین مصداق پا از جنگ جهانی دوم دوات توتاایتری مورد بررسی قرار می

 اوول عداات اقتصادی -2-5

از منجا که خود عداات ی  سیستم است، اذا نظیر هر سیستم دیگری دربرگیرنده نهاده )داده(، بازده )محصول( و بازیافت است. 

 گ(2931رستمی، )زمان در درون سیستم عداات اقتصادی سه اول اساسی و وابسته وجود دارد

وجود مورد، تا کسب دهنده این است که چ ور ی  فرد نهاده را با توجه به مراحل اقتصادی بهاین اول نشان مشارکت؛ اول  .2

منظور استادام شددن های مواّد و نیز بهیابی به مااکیت خصووی داراییهای برابر در دستمعاش کند. این اول نیازمند فروت

 در کارهای توایدی است.

وانین توزیع بازده یا ستانده خروجدی ید  سیسدتم اقتصدادی اسدت کده م دابق بدا عملکدرد هرید  از بیانگر ق توزیع؛ اول  .1

 های سرمایه و نیروی کار است.نهاده

 بازگرداندن برای که را تصحیحی هر و کرده کشخ را هاانحراف باید و گیرددربرمی را تعادای اوول  هماهنگی؛ یا توازن اول  .9

 .کند ایجاد است، الزم عادالنه و متعادل اقتصادی نظم
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 عبارتند ازگ های عداات اقتصادیشاخص

 جامعه. افراد از هری  برای عمومی اوایه امکانات و عمومی هایثروت از برابر برخورداری حق  .2

 گیرد. تعلق گروه یا فرد من خود به باید گروه یا فرد هر توایدی محصول  .1

هدا اسدت و ومی از منعمد استفاده نیز و فردبه منحصر استفاده طبیعی، منابع و عمومی اموال از برداریبهره برای الزم شرل  .9

 .های مینده استها برای نسلمندی از منمعنی هدر دادن فروت بهرههرگونه تضییع حقوق اموال به

 عمدومی رضدایت وضدعیت تحقق اجتماعی عداات کنندهتعیین و برموردکننده شاخص ترینمهم درممد؛ و ثروت نسبی توازن  .2

 .است جامعه افراد بین ممد در و ثروت تقسیم در

 

 توزیع تعریخ -2-6

 هدر که ایگونه به است؛ جامعه افراد بین اقتصادی درممدهای و طبیعی هایثروت متوازن تقسیم و تاصیص "توزیع" از مقصود

 .(2919 خلیلیان،) برگردد وی به اشاقتصادی هایفعاایت حاول و برسد خود واقعی سهم به کا

 وسیله به محروم مردم مشکالت و دردها نکردن احساا و دیگری  از منان دوری سبب جامعه قشرهای چشمگیر فاوله ش بی

 ثدروت تمرکدز گذشدته، ایدن از. بردمی بین از را جامعه وحدت و افزایدمی را هاکینه و هاعقده فاوله، این. است برخوردار طبقه

 بده دیگدر ایعدده مقابدل، در شدود، انباشدته ایعدده دسدت در ثدروت اگر. است اجتماعی مشکالت و اخالقی مفاسد بروز منشأ

 خدود و فارفروشدی طمدع، و خودفروشدی خواری،رشدوه دزدی، زمینده جامعه اقشار میان فاوله و شد خواهند دچار محرومیت

 االغنیداء بدین دواده یکدون ال کیگ قرمن کریم مبنی بر فرموده. موردمی فراهم ثروتمند طبقه برای را خود از غفلت و بینیبزرگ

 (.2931بر همین اساا است )خدمتی، (حشر) منکم

  درممد توزیع به تاریای نگاه -2-7

 افالطون نظریه -2-7-1

 خود دیدگاه از را اجتماعی روابن کند سپامی تحلیل را جامعه پیدایی منشا اقتصادی، _ اجتماعی عداات تبیین برای افالطون

 .مید پدید جامعه در عداات کهاین تا کندمی ارزیابی شود، تنظیم باید که طورمن

 در کدار تقسدیم مسدااه بدر مبندا این با هماهنگ و داندمی دیگری  به هاانسان نیاز را جامعه گیریشکل عامل او اساا، این بر

 بدون من تحقق و است جامعه افراد متقابل نیازهای تامین اجتماعی، زندگی غرض زیرا دهد،می ویژه اهمیت خود مرمانی جامعه

 دسدتبه بیشدتری مهدارت واحدد، کار بر تمرکز با تا بپردازد است، مستعدتر که کاری به باید کا هر. نیست ممکن کار تقسیم

 اسدت عقیدده این بر و شمردمی باطل بنیان و ریشه از را استعداد تساوی اول وی زیرا یابد، بهبود کار کیفیت نتیجه، در و مورد

 بدرای منان ف ری استعداد در حتی بلکه کرده، دریغ مردم از گوناگون کارهای انجام برای را تساوی این تنها نه طبیعت خود که

 از ناشدی فدرق این و دارد فرق هم با شهروندان سیاسی موقعیت و پایگاه بنابراین، است. شده قائل فرق نیز انسانی فضایل کسب

 (.۳۱۱۱است )مندره پی یتره ،  باالتر طبقات در فضیلت تفوق

 شودگمی تشکیل ذیل گانه سه طبقات از جامعه پیکره نگرش، این براساا
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 ( زمامداران۳

 نگاهبانان یا ( جنگجویان۱

 کنندگان تواید و ونعتگران ( برزگران،۱

 ارس و نظریه -2-7-2

 است )همان(. تعریخ قابل تعویضی و توزیعی کلی، وورت سه به ارس و دیدگاه در عداات

 کلی ( عداات۳

 و «وسن حد» نفسانی انفعاالت با برخورد در انسان که میدمی پدید نفا در وقتی فضیلت. است فضیلت مرزهم عداات، نوا این

 برگزیند. را میانه

 من محددوده اجتمداعی، روابدن در کده داشت توجه باید است، تفرین و افرال از جستن دوری انسانی افعال در فضیلت کهاین با

 تعیدین فضدیلتی هدر به ماصوق قواعد براساا را زندگی روال قانون که است این بر فرض زیرا شود.می مشاص قوانین طبق

 پذیرد. انجام قانون طبق افراد رفتارهای که یابدمی تحقق کلّی عداات گاهمن جامعه ساحت در بنابراین، کند.

 توزیعی ( عداات۱

 بده کندد؛می معین را عمومی اموال و مناوب مشاغل، توزیع چگونگی و است مردم برابر در دوات تکاایخ به ناظر توزیعی عداات

 بایدد کده اسدت ایدن بدارهاین در ارسد و دارد. اندیشده تعویضی و کلّی عداات از تریبید اهمیت عداات، نوا این جهت همین

 ناواهندد برابدر سدهمی نباشدند، برابر اشااق اگر. شود توزیع هامن ایاقت و شایستگی نسبت به اشااق بین اموال و امتیازات

 داشت.

 نتیجده داندد؛می ضرور عنصری افزارمندان، و کشاورزان کارگران، شهروندان، همانند طبقاتی از را جامعه ترکیب اساا همین بر

 اسداا بر جامعه افراد بین امتیازات دیگر و عمومی اموال اجتماعی، مشاغل توزیع از است عبارت توزیعی عداات چیستی کهاین

 است. دوات برعهده طبیعی طور به توزیع این مسؤایت و هامن شایستگی و استعداد

 تعویضی ( عداات۱

 طبیعدی جهت در اهمباد تا شود رعایت تساوی نسبت باید کاالها مباداه در. است دیگری  با اشیا نسبت به ناظر عداات نوا این

 دامپروری، همانند توایدی هایفعّاایت طریق از را مادّی نیازهای تأمین و ثروت تحصیل او کلّی طوربه. باشد پذیرفته انجام خود

 از دارایدی تحصیل بنابراین،. است کرده طرّاحی را هاتالش نوا این طبیعت، زیرا کند.می تلقی طبیعی شیوه ویّادی، کشاورزی،

 از ثدروت تحصدیل امّا مید؛می شماربه طبیعی او نظر از تجارت و اهمباد همانند خدماتی هایتالش یا توایدی هایفعّاایت طریق

 او نظر از پول زیرا داند؛می غیرطبیعی را من و کندنمی تحمّل را خواری ربا و تابدبرنمی را تربید پول با ترکم پول مباداه طریق

 مسدیر از را پدول گیدرد،می قدرار تدربید درممدد وسدیله پدول بدا پول مباداه که گاهمن و است دیگری  با کاالها اهمباد وسیله

 داند.می توجیه قابل غیر و خارج اشطبیعی

 نظریه رااز -2-7-3
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 از مفهدومی کوشددمی  (ATheoryofJustice) "عدداات نظریه" کتاب در هاروارد دانشگاه استاد (John Rawls) رااز، جان

 در را من هاینمونده کده باشددمی  (Contractualism) گرایدی قدرارداد کهن مکتب روش راستای در که کند ارائه را عداات

 (right) حدق از مسدتقل را وظیفده نظریده ی  را خوید نظریه رااز یافت، توانمی کانت ایمانوئل و روسو ژاک ژان هاینوشته

 یدا مندافع بدر تکیه جای به طرفیبی به عنوان عداات بنابراین کند،نمی تفسیر خیر حداکثر بعنوان نیز را حق و کندنمی بررسی

 اودول بدا خیر از را برداشتشان که پذیرندمی افراد و شودمی گذاری پایه توافق مورد حقوق اساا بر فردی یا گروهی رضامندی

 کمتر موقعیت در دیگران مشاهده از که نباشد. تعارض و تناقض در اوول این با برداشت من کم دست یا گردانند سازگار عداات

 بدردمی دیگدران محرومیت از او که اذتی و فردی کند احساا را اذت این ندارد حق وجه به هیچ که داندمی برد،می اذت مزاد،

 من بدا خدوید اوایده وضعیت در او که باشدمی برابر مزادی اول پاگذاشتن زیر مستلزم رضایت این زیرا نیست وحیح نفسه فی

 گرایدی فایدده مکتب در اما سازدمی محدود را فرد نیازهای و هاخواسته مغاز همان از عداات اول بنابراین است بوده موافق اول

 بده بایدد را ارزش ایدن اسدت کددام حدق اینکده و حق درباره گیری تصمیم امر در و است ارزشی خود خودی به نیاز هر ارضای

 نیازهدا این که نیست مهم -مستقیم غیر ب ور مگر- اووال هاکامیابی و نیازها حداکثر کردن موازنه محاسبه، امر در مورد. حساب

 بدر هدامن ارضدای بدانند خواهندمی تنها بلکه گویندنمی سان هامن کیفیت یا سرچشمه درباره چون. هستند هدفی چه متوجه

 (.2911نهاد )راواز،  خواهد تاثیری چه انسان خوشی و رفاه مجموعه

 فکدری هداینظام بدرای کده انددازه همان به گویدمی و داندمی اجتماعی نهادهای فضیلت ترینمهم و ترینبنیادی را عداات رااز

 ایدن بندابر دارد. اساسدی جنبده اقتصادی و اجتماعی نهادهای برای بودن عادالنه هم اندازه همان به است اهمیت دارای حقیقت

 را افدراد تمدایالت ورفا نه و را من« اساسی ساختار» عداات و است یافته نظم معینی شیوه به که است ایجامعه عادالنه، جامعه

 از امدا زنیممدی ناعادالنه یا عادالنه چسب بر مردم هایگراید و تمایالت به ما چند هر گویدمی او کند،می ووخ ساختار من در

 بده ایجامعده منکده )راادز(. بدرای "اسدت جامعده اساسدی سداختار عدداات، اودلی موضدوا" طرفدیبی منزاه به عداات دیدگاه

 تمدایالت و احساسدات از هدممن که دهد قوام و سامان خود را خود چارچوب باید عداات باشد عادالنه کلمه معنی تریننیرومند

 هاست.من از برتر گاه و متمایز ساختار درون افراد

 محدروم دهدد پوشدد را مقام دو هر که منسجمی شناختی روش دیدگاه ی  از که است این در رااز نظریه مشکل تریناساسی

 خدوید برای را منفعتی هی گونه و هستند نامگاه خوید درونی ویژگی گونه هر به نسبت افراد اوایه موقعیت در وقتی باشد،می

 بده دسدت مدالک کددامین طبدق بر موقعیت این در دارند قرار طرفیبی وضعیت در دیگران به نسبت و شناسندنمی رسمیت به

 را خوید منافع جامعه قشر ترینپایین رفاه نمودن حداکثر پذیرش با هامن گفته شود اگر زنندمی عداات اوول عقالنی گزیند

 باشدد.می احتماای ضرر از گریز و منفعت حداکثر کسب عقالنی، گزیند این معیار که شده قبول ضمنی ب ور کنندمی تضمین

 عدداات اودول بنددی ودورت از قبدل که چرا بود خواهد عداات از مستقل منفعت حداکثر کسب معیار بودن ارزشمند بنابراین

 ارزشدی اودول تمدام نهدایی کنندده تنظدیم از را عداات و است ناسازگار عداات بودن فضیلت ناستین با این و باشندمی م رح

 سدل ه و چدارچوب در منفعدت حدداکثر کسدب بدودن ارزشدمند عداات، معیارهای قبول از بعد اینکه احتمال و اندازدمی بودن،

 الزم من اسدتقالل عددم مندافع، کسب بودن ارزشمند استقالل فرض از زیرا باشدمی تناقض مستلزم بگیرد قرار عداات معیارهای

 (.2911مید )باقری، می

 

 در ایران های هدفگیریروش -2-9 

انجام شده از سوی موسسه عاای مموزش و پژوهد مدیریت و برنامه ریدزی، هددف واحدد و مشدترک همده روش هدای م ااعه 

دانسته و بر این مبنا، روش های هددفگیری را بده سده گدروه کلدی « شناسایی وحیح و موثر خانوارهای فقیر»را « گیریهدف»
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 هددای طبقدده بندددی کددردنروش ،(Individual Assessment) هددای مبتنددی بددر ارزیددابی فددردیتقسددیم کددرده اسددتگ روش

(Categotical) های انتااب بر اساا ترجیحات فردو روش (Self-Selection). 

 های مبتنی بر ارزیابی فردیروش -ااخ

کندد کده میدا متقاضدی در این روش ی  مقام )معموال ی  کارمند دوات(، به طور مستقیم خانواده یا فرد را ارزیابی و تعیین می

« روش طالیدی ارزیدابی»بهتدرین روش در ایدن حدوزه،  .واجد شراین است یا خیر. این روش دشوارترین روش هدفگیری اسدت

موری شده بدا شود، سپا اطالعات جمعشود که در من، اطالعات تقریبا کامل درممد یا ثروت خانوارها جمع موری مینامیده می

شود. این روش نیازمند وجود اطالعدات قابدل اایات بر درممد و اموال مقایسه میمنابع مستقل، از جمله فید حقوقی یا پرونده م

به دایل وجدود . اثبات در جامعه و هم نین ظرفیت اداری برای پردازش این اطالعات و به روزرسانی مستمر و به موقع من است

و فقیر بسیار ندادر اسدت. امدا سدازوکارهای  این پید نیازها، استفاده از روش طالیی ارزیابی فردی در کشورهای در حال توسعه

های مبتندی بدر ارزیدابی فدردی ارزیابی فردی دیگری نیز وجود دارد که به دشواری روش طالیی نیست. سه مورد دیگر از روش

 .های محلی، ارزیابی براساا اطالعات از گروه«ابزار نمایه»عبارتند ازگ مزمون ابزاری، ارزیابی فردی با 

 بندیمبتنی بر طبقههای روش -ب

در این روش، همه افرادی که در ی  دسته مشاص مانند گروه سنی خاق یا من قه خاق قدرار دارندد، واجدد دریافدت یارانده 

شدود کده نسدبتا مسدان قابدل هایی از فرد یا خانوار تعیین میشوند. در این روش، واجد شراین بودن براساا ویژگیشناخته می

، «مااکیدت زمدین»، «قومیدت»، «جنسدیت»، «سن»ها را تغییر داد. توان با دستکاری یا دروغ، منمیمشاهده است و به ساتی 

هدا را تدوان منهای معمول استفاده شده در این روش است که به راحتی مدینمونه« موقعیت جغرافیایی»یا « ترکیب جمعیتی»

 .ها براساا این روش هستندیارانهبررسی کرد. افراد مسن و کودکان، دو گروه بسیار شایع در دریافت 

 های انتااب براساا ترجیحات فردروش -ج

خدانوار  شود که فقیرترین افدرادشود، اما ابعاد یارانه طوری طراحی میدر این برنامه، پرداخت یارانه برای همه در نظر گرفته می

هدا ممکدن وورت خودکار غربال شدوند. ایدن برنامده تشویق به استفاده شوند و ثروتمندان تمایلی به دریافت نداشته باشند و به

، «فروت کم حاضر به پذیرش من باشدند-هایی با دستمزد پایین که فقن افراد با هزینهارائه شغل»است شامل موارد زیر باشندگ 

ودخ محدودیت در پرداخت به وورتی باشد که مستلزم حضور در محل خاق و زمان خاق باشد و مدثال نیداز بده مانددن در »

محدل عرضده خددمات در »و « هایی با ویژگی کاالی پست، مانند گندم یا برنج کم کیفیدتعرضه کاالها یا یارانه»، «داشته باشد

هدای بداالتر مناطقی باشد که فقرا تمرکز بیشتری دارند )درمانگاه یا مدرسه ای در محله ای فقیر( تا ثروتمند ناچار باشد هزینده

 «نجا بپردازدمترسی به )خصووی و اجتماعی( برای دس

 

 

 

 هدفمندسازی هایروش بررسی -2-23

 فقیدری هیچ تا شودمی تالش امکان حد تا و است جامعه فقرای به زدایی فقر هایبرنامه محدود منابع تاصیص سازی، هدفمند

 بدرای گونداگونی هدایروش از ماتلدخ کشدورهای در هددف، این به دستیابی برای. نشود حذف برنامه از فقرا از گروهی هیچ یا
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 اودلی روش سده بده را هامن توانمی کلی بندی طبقه ی  در که است شده استفاده فقرزدایی، هایبرنامه منابع سازی هدفمند

 (گ2911تاش، از )خدادادکاشی، شهیکی عبارتند که کرد تقسیم

 اشکال به روش این Individual Household Assessment  (IHA)خانوار فردی ارزیابی بر مبتنی هدفمندسازی روش .2

 Proxy (PMT)وسدع  تقریدب مزمدون .روش Verified Means Test (VMT)امکاندات  و وسدع ماتلفی مانندگ ارزیابی

Means Test محلی  افراد طریق فقرا از شناسایی روش .و(CBT) Community – Based Test است. اجرا قابل 

 Categorical Targeting (CT)ای طبقه هدفمندسازی روش .1

 Self Targeting (ST)سازی  خودهدفمند روش .9

 خانوار فردی ارزیابی بر مبتنی هدفمندسازی -2-23-1

 بده توجده بدا خانوارها یا افراد میا که شودمی بررسی وضعیت مستقیم، ارزیابی طریق از و محلی رفاه ادارات توسن روش، این در

 دسترا در اطالعات کشورها، یافتگی توسعه س ح به توجه با روش این خیر؟ یا پذیرند مسیب برنامه، در شده تعریخ معیارهای

 این بررسی به ادامه در که است شده اجرا ماتلفی هایشکل به درعمل ماتلخ کشورهای در موجود نهادی و اجرایی ظرفیت و

 پردازیم.می هاروش

 

 امکانات و وسع ارزیابی روش -2-23-2

 موری جمدع. شدودمی موری جمدع خانوارهدا مصدرف و دارایدی درممدد، بده مربول اطالعات ابتدا، که است این روش این مبنای

 از یدا و خانوارهدا بدا مصداحبه طریق از هم و مربول نهادهای یا دوات کارمندان مستقیم مراجعه وورت به تواندمی نیز اطالعات

 مدورد محلدی مقامدات توسدن اطالعدات این سپا،. شود انجام مربوطه ادارات به خانوارها خود توسن اطالعات این ارائه طریق

 اول، روش درگ کدرد عمدل روش دو بده توانمی ارزیابی، این برای. شودمی بررسی هامن درستی و گیردمی قرار ارزیابی و بازبینی

 وورتجلسدات" بدا مرتبن منابع بررسی طریق از یا و دارایی و درممد بر ماایات به مربول اسناد بررسی طریق از مرتبن نهادهای

 تدا شدودمی خواسدت در خانوارها از دوم، روش در دهدمی قرار بازبینی مورد را شده گردموری اطالعات( Pay Stubs) "پرداخت

 یدا و ماایداتی اسدناد دستمزد، و حقوق تلفن، گاز، برق، مب، هایفید تواندمی اسناد این که نمایند ارایه را الزم مدارک و اسناد

 شوند.می انتااب موجود، اسناد و کشور یافتگی توسعه س ح توجه با که باشد هاپرداخت وورتحساب با مرتبن اسناد

 تقریب مزمون روش -2-23-3

 جمعیتدی، ویژگدی) خانوارها مشاهده قابل اجتماعی و اقتصادی هایویژگی اساا بر که است سیستمی از عبارت( PMT) روش

. دهدمی اختصاق خانوار هر به را اینمره( دیگر موارد و زندگی مکان و مسکونی منزل کیفیت بادوام، کاالهای تحصیالت، س ح

 از معموال) مماری هایروش طریق از شده ذکر متغیرهای به توجه با هامن از کدام هر هایوزن و روش این در نیاز مورد شاخص

 مدورد گردموری، از پا خانوارها با مرتبن هایداده( PMT) روش در. شوندمی تعیین( اولی هایمؤافه روش و رگرسیون روش

 مددارک و اسدناد توسن یا و حضوری مراجعه طریق از یا ارزیابی این که شودمی یادموری. گیرندمی قرار مجدد بررسی و ارزیابی

 شود.می انجام مربوطه،

 بیشدتر در. دارند فقر با باالیی همبستگی که متغیر محدودی تعداد انتااب از است عبارت( PMT) روش طراحی در اقدام اواین

 مسدکونی، مندزل کیفیدت( دیگدر موارد و روستا شهر،) خانوار مکانی وضعیت از هاییشاخص شامل انتاابی متغیرهای م ااعات،
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 مورد در نیز جزئی معیارهای موارد، برخی در. است شغل نوا و اشتغال وضعیت خانوار، ساختارجمعیتی بادوام، کاالهای مااکیت

 ید  کده شدودمی اسدتفاده ممداری هایروش از متغیر هر وزن تعیین برای متغیرها، انتااب از پا. شوندمی گرفته بکار درممد

 ماتلدخ هدایگروه یدا و جغرافیایی ماتلخ مناطق در جداگانه وورت به هارگرسیون این. است رگرسیون تحلیل معمول، روش

 .باشد متفاوت جمعیتی، ماتلخ هایگروه در یا و ماتلخ مناطق در متغیر هر وزن است ممکن زیرا،. شوندمی اجرا جمعیتی

 نشان ها،من م ااعات نتایج بررسی که اندکرده استفاده ماتلفی هایشاخص از( PMT) روش بکارگیری برای ماتلخ کشورهای

 شدماره جدول در متغیرها این از فهرستی. است بوده مشترک کشورها بیشتر در( متغیرها) هاشاخص برخی که است این دهنده

 .شودمی مشاهده ی ،

 PMTگ متغیرهای مورد استفاده در کشور های شیلی،کلمبیا،کاستاریکا،برزیل،مکزی  در روش  2  -1جدول

 

 محلی افراد طریق از فقرا شناسایی روش -2-23-4

 برنامده مندافع از مسدتقل هدامن مندافع کده جامعه معتمدان یا و مقامات رهبران، جامعه، اعضای از گروهی توسن روش، این در

 هایبرنامده مجدری تواننددمی مدرسه مدیران و معلمان کارکنان، مثال برای. شوندمی شناسایی پذیر مسیب افراد است، حمایتی

 را خشکسداای جبدران بده مربدول هدایکم  دریافدت مستحق افراد توانندمی روستا معتمدان و بزرگان باشند؛ مموزشی کم 

 ایدده. بدود خواهندد فقدرا شناسدایی مسئول برنامه، مرکزی کمیته کم  به محلی جوامع اعضای( CBT) روش در. کنند معرفی

 اقتصدادی وضدعیت از بیشدتری اطالعدات و داند اداری، مقامات به نسبت محلی افراد که است این روش، این طراحی در اولی

 .دارند خانوارها

 ایطبقه سازی هدفمند روش -2-23-5
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 جغرافیدایی من قده ی  در ساکن افراد یا خاق طبقه ی  افراد همه من در که است روشی( CT) ایطبقه سازی هدفمند روش

 و جغرافیدایی هدفمندی. شوندمی شناسایی برنامه، منافع دریافت برای شراین واجد افراد عنوان به خاق سن ی  افراد یا خاق

 مبندای بدر پدذیری مسدیب روش، ایدن در. اسدت ایطبقده هدفمندسازی روش از خاق هاییحاات دموگرافیکی هدفمندسازی

 سدن،. شدود مدی تعریدخ اسدت، مشکل هامن مورد در کاری پنهان و اندمشاهده قابل سادگی به که خانوارها یا افراد هایویژگی

 ایدن در و اندمشداهده قابدل سدهوات به که اندمرسومی هایشاخص جغرافیایی، موقعیت جمعیتی، ترکیب مااکیت، نژاد، جنا،

 .  دارند کاربرد روش

 جعرافیایی ماتلخ مناطق است،( CT) ایطبقه هدفمندسازی روش اشکال ترینمرسوم از یکی که جغرافیایی سازی هدفمند در

 انتاداب برنامده اجدرای برای خاوی مناطق هانم بین از سپا و شوندمی بندی رتبه رفاه و فقر با مرتبن هایشاخص اساا بر

 .شودمی

 

 خودهدفمندسازی روش -2-23-6

 و کنندد مشدارکت من در فقدرا فقن که است طوری من طراحی اما، گیردمی قرار افراد همه اختیار در برنامه این از حاول منافع

 غیدر افدراد انگیدزه کداهد برای برنامه این طراحی در که فاکتورهایی. باشند نداشته برنامه در مشارکت به تمایل فقیر غیر افراد

 اجتمداعی شدأن کسدر هایهزینده مشارکت، خصووی هایهزینهگ از عبارتند رودمی بکار برنامه در نداشتن مشارکت جهت فقیر

 کیفیت نمودن هماهنگ و فقیر و ثروتمند افراد مصرفی ااگوهای و ترجیحات در تفاوت و برنامه خدمات و منافع از استفاده برای

 .گردد برنامه در فقیر غیر افراد مشارکت از مانع تواندمی که شده ذکر ترجیحات ااگوهای با برنامه منافع یا خدمات

 تحمیل افراد بر نقدی هزینه یا زمانی فروت هزینه وورت به یا و باشند ضمنی یا وریح زیاد، یا کم توانندمی مباداه هایهزینه

 بده را برنامده در افراد مشارکت نرخ تواندمی هزینه این زیرا، است مهم بسیار هابرنامه این در مباداه هزینه میزان به توجه. شوند

 در ایسدتادن بدرای زمدان ورف مانند هاییهزینه تحمل مستلزم هدفمندی خود هایبرنامه از برخی. دهد قرار تاثیر تحت شدت

 جددول در. هسدتند نیز نقدی هایپرداخت مستلزم حتی موارد از برخی در و مربوطه ادارات به مراجعه منافع، کسب برای وخ

 .است شده ذکر هاروش از کدام هر معایب و مزایا زیر،
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هدفمندسازیهای  ماتلخ گ مقایسه محدودیت ها،مزایا و شراین مناسب برای اجرای برنامه 1  -1جدول

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 فقرا تشایص هایروش ارزیابی -2-25

 دوم و اول ندوا خ ای دچار و کنیم شناسایی جامعه در را فقرا من وسیله به تا هستیم علمی معیار ی  نیازمند که است بدیهی

 میدزان هدا،من اسدتفاده مدورد ابزار و کشورها تجارب به توجه با باد این در بنابراین،. نشویم فقرا تشایص و سیاستگذاری در

 کنیم.می بررسی را هاروش این از کدام هر موفقیت

 هدر در. شد اشاره دیگر موارد و جغرافیایی هدفمندی هدفمندی، خود فردی، ارزیابی مانند هدفمندی ااگوهای به قبل، باد در

. شددندمی شناسدایی هددف هدایگروه...( و وسع تقریب مزمون وسع، مزمون مانند) ابزارهایی انتااب با شده یاد ااگوهای از کدام

 و شناسدایی ابدزار بهتدرین هدفمنددی، بدا مدرتبن عملکدرد هایشداخص و جهدانی تجدارب به توجه با بتوانیم بایستمی اکنون

 نماییم. معرفی را هدفمندی

 هدایروش این، بر عالوه و است شده انجام هدفمندی برنامه 11 مورد در ایمقایسه شود،می مشاهده زیر جدول در که همان ور

 کده اسدت ایدن بیدانگر هدفمنددی، ماتلدخ هایروش عملکرد شاخص مقایسه. است شده ذکر کدام هر مورد در نیز هدفمندی

 هدایروش بده مربدول من از پدا و اسدت 11/2 میانده بدا فدردی ارزیدابی هایروش به مربول عملکرد شاخص تعداد بیشترین

 (.2911تاش، است )خدادادکاشی، شهیکی بوده 99/2 میانه با بندیطبقه

 اندد،کرده اسدتفاده فقدرا شناسدایی بدرای فقرا شناسایی ( برایMTوسع ) مزمون از که کشورهایی که است این دیگر، مهم نکته

 ( اسدتفادهPMTوسدع ) تقریدب مزمدون از کده کشورهایی این، بر عالوه و اندداشته( 11/2 حدود در) باالیی عملکردی شاخص

 بده اسدتناد بدا بندابراین،. اندداشته 11/2 عملکردی شاخص هم کنند شناسایی را هدف هایگروه خوبی به اندتوانسته و اندکرده

 داشدته مدوفقی عملکرد فردی، ارزیابی بر مبتنی هدفمندی روش که گیریممی نتیجه استفاده مورد ابزارهای و جهانی مشاهدات

 شناسدایی بدرای دیگدر هدایروش سایر با مقایسه در وسع تقریب مزمون ( وPMوسع ) مزمون مانند ابزارهایی بکارگیری و است

 است. بوده ترمناسب متغیرها

  فقرا های شناساییگ میزان هدفمندی روش3  -2جدول
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های های نیازمند انجام گرفت. در این راستا روشهایی در پیدا کردن گروهحاضر با هدف بررسی و شناسایی راه م ااعه

  های نقدی و متناسب با ادبیات اقتصادی امروزی، استاراج شد.شناسایی گروه هدف در پرداخت یارانهمتعارف و کاربردی 

 هدفمندی خوداظهاری -5-3-1

 یارانه دریافت برای خانوارها یا افراد تصمیم منابع، تاصیص و مستحق افراد تشایص برای عامل ترینمهم روش، این در

 ایعمده باد میان تاصیص برای کافی منابع که شودمی گرفته کار به زمانی اظهاری خود کار و ساز دیگر، سوی از. باشدمی

 دریافت برای افراد یا خانوارها تصمیم در که عامل سه. نباشد روبرو منابع کمبود با حمایتی برنامه و داشته وجود جامعه افراد از

 در که خدماتی و کاالها کیفیت و کمیت -2 کم  دریافت یا برنامه در مشارکت هایهزینه -1گ از عبارتند گذارند تاثیر کم ،

 اولی عوامل از یکی هم نین. حمایتی برنامه در شرکت اجتماعی منزات -3 مورندمی دست به برنامه در شرکت وورت

 مراحل در هدف مورد جمعیت از روشنی تعریخ که است این اظهاری خود کار و ساز از استفاده با هدفمندی برنامه موفقیت

 با بازارها شراین از کاملی درک طرح مجریان که پذیردمی وورت زمانی کارامد خوداظهاری. شود ارائه هدفمندی برنامه ابتدای

 قیمتی هایکشد دیگر عبارت به و ماتلخ هایگروه مصرفی و درممدی ااگوهای و خاق کاالهای قیمت و عرضه به توجه

 و رفتاری ااگوهای اساا بر خانوارها که است این اینجا در کلیدی عامل. باشند داشته جمعیتی ماتلخ هایگروه برای تقاضا

 خوداظهاری به منجر من هزینه و کیفیت کاال، نوا در اختالف که ایگونه به شوند بندی تقسیم ماتلفی هایگروه به ترجیحات

 نیز ای،یارانه غیر و اییارانه کاالهای کیفی تفاوت عامل از استفاده. شود هاجمعیت دیگر گذاردن کنار و هدف مورد جمعیت

 ویژه به) کاالها کیفیت بندی درجه اساا بر خوداظهاری سیستم طراحی. دهد افزاید را اظهاری خود سیستم کارایی تواندمی

 این تشایص منظور به خانوار بودجه هایداده مزمون نیازمند( باشد نظر مد باال مصرفی اواویت با و اساسی کاالهای که زمانی

 در تمایز خیر؟ یا کرد پیدا درامدی ماتلخ هایگروه بین در مصرف ااگوهای در اساسی هایتفاوت توانمی میا که است م لب

 اییارانه نظر مورد کاالی اینکه کردن مشاص حتی و بندیبسته کیفیت در تفاوت طریق از تواندمی هم نین کاالها کیفیت

 بسته در تغییر مثال و کاال خود کیفیت در تغییر یعنی تلفیقی روش تواندمی اینکه ضمن شود، انجام( برچسب طریق از) است

 کاالی که است این خوداظهاری شیوه به هدفمندی برنامه موفقیت در اولی عوامل از یکی این بر عالوه. شود دنبال من بندی

 و یافت خواهد کاهد اینه یارا کاالهای از مصرف میزان وورت، این غیر در چراکه گیرد قرار هدف جمعیت قبول مورد اییارانه

 اییارانه سیستم کارایی ممدن پایین به منجر مهم این که کرد خواهد استفاده اییارانه غیر کاالهای از تنها نظر مورد جمعیت

 مصرف فقرا وسیله به که کاالهایی زمینه در ویژه به قیمتی، هاییارانه طریق از هدفمندی شیوه این معموال . شد خواهد

 و عمومی بهداشت خدمات اع ای. گیردمی قرار استفاده مورد است، همراه اجتماعی اعتبار کاهد با هامن مصرف و شوندمی

 خود روش به هدفمندی. کرد ذکر خوداظهاری شیوه به یارانه اع ای هایروش دیگر از توانمی را مدارا در کودکان تغذیه

 موقع در است، ضعیخ اجرایی هایظرفیت که زمانی ویژه به نیستند مقدور چندان دیگر هایروش که مواردی در اظهاری

 شیوه به هدفمندی. رسدمی نظر به مفید ندارد منظمی ااگوی و بوده زیاد درممدها نوسان که جایی در و اقتصادی هایبحران

 و تدوین ندارد، وجود شناسایی به نیازی که منجا از. است معایبی و مزایا دارای هدفمندی انواا دیگر به نسبت نیز خوداظهاری

 اجرای. ممد خواهد پایین شدت به هدفمندی اداری هایهزینه و شده گذاشته کنار زمینه این در ماتلخ نماگرهای محاسبه

 به رسیدن هنگام به فرد رودمی احتمال من، اجتماعی منزات کاهد از ناشی بار واس ه به و است ایساده امر خوداظهاری طرح

 امکان که منجا از. شود خارج حمایتی برنامه پوشد از خودکار شکل به و نکند م رح را تقاضایی دیگر قبول، قابل رفاهی س ح

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 اییارانه کاالهای مجدد توزیع امکان یا و سیستم این در فساد از ناشی خ ای دارد، وجود اییارانه منابع به افراد همه دستیابی

 وجود اییارانه منابع به ماتلخ هایگروه دستیابی در مانعی گونه هیچ که منجا از هم نین و یافته کاهد مزاد بازارهای در

 خوداظهاری شیوه به هدفمندی قوت، نقال این کنار در. است برخوردار ایتوجه قابل پوشد درجه از معموال سیستم این ندارد،

 استفاده هایارانه مزایای از گروهی یا خانوار فرد، چه که داد تشایص توانمی ساتی به سیستم این در. دارد نیز ضعفی نقال

 اثر در ویژه به فقرا هم نین. اندشده واقع موثر یارانه دریافت مستحق و نیازمند هایگروه برای حد چه تا هایارانه و اندکرده

 که زمانی این بر عالوه و ندارند را خوداظهاری طرح به م لوب دسترسی امکان افتاده، دور نواحی در زندگی و جغرافیایی موانع

 شود،نمی ایتوجه اییارانه سیستم در شرکت از حاول منافع به دسترسی باالی فروت هزینه یا پایین کیفیت چون موانعی به

 دوات ماارج عبارتی به و اییارانه هایهزینه که است ذکر قابل نیز نکته این. یابدمی کاهد شیوه این به هدفمندی کارایی

 افزاید) تورم یا سیستم کارائی شدن کم واس ه به ،"جامع" پرداخت و خوداظهاری کار و ساز اتااذ واس ه به است ممکن

 یابد. افزاید ایتوجه قابل میزان به ،(ای یارانه کاالهای قیمت مداوم

 دیگر عبارت به و ماتلخ هایگروه مصرفی و درممدی ااگوهای از اطالا سیستم، این در شناسایی مرحله نیاز ترینعمده

 ماتلخ طبقات مصرفی ااگوی در اساسی هایتفاوت با مشنایی. است جمعیتی ماتلخ هایگروه برای تقاضا قیمتی هایکشد

 .است موثر برنامه در مشارکت اجتماعی منزات و دامنه سنجد در درممدی

 روش ارزیابی وسع و امکانات -5-3-2

 موری جمع. شودمی موری جمع خانوارها مصرف و دارایی درممد، به مربول اطالعات ابتدا، که است این روش این مبنای

 از یا و خانوارها با مصاحبه طریق از هم و مربول نهادهای یا دوات کارمندان مستقیم مراجعه وورت به تواندمی نیز اطالعات

 مورد محلی مقامات توسن اطالعات این سپا،. شود انجام مربوطه ادارات به خانوارها خود توسن اطالعات این ارائه طریق

 اول، روش درگ کرد عمل روش دو به توانمی ارزیابی، این برای. شودمی بررسی هامن درستی و گیردمی قرار ارزیابی و بازبینی

 وورتجلسات" با مرتبن منابع بررسی طریق از یا و دارایی و درممد بر ماایات به مربول اسناد بررسی طریق از مرتبن نهادهای

 مدارک و اسناد تا شودمی خواست در خانوارها از دوم، روش در دهدمی قرار بازبینی مورد را شده گردموری اطالعات "پرداخت

 با مرتبن اسناد یا و ماایاتی اسناد دستمزد، و حقوق تلفن، گاز، برق، مب، هایفید تواندمی اسناد این که نمایند ارایه را الزم

  شوند.می انتااب موجود، اسناد و کشور یافتگی توسعه س ح توجه با که باشد هاپرداخت وورتحساب

 روش شناسایی فقرا از طریق افراد محلی -5-3-3

 برنامه منافع از مستقل هامن منافع که جامعه معتمدان یا و مقامات رهبران، جامعه، اعضای از گروهی توسن روش، این در

 هایبرنامه مجری توانندمی مدرسه مدیران و معلمان کارکنان، مثال برای. شوندمی شناسایی پذیر مسیب افراد است، حمایتی

 را خشکساای جبران به مربول هایکم  دریافت مستحق افراد توانندمی روستا معتمدان و بزرگان باشند؛ مموزشی کم 

 ایده. بود خواهند فقرا شناسایی مسئول برنامه، مرکزی کمیته کم  به محلی جوامع اعضای( CBT) روش در. کنند معرفی

 اقتصادی وضعیت از بیشتری اطالعات و داند اداری، مقامات به نسبت محلی افراد که است این روش، این طراحی در اولی

 .دارند خانوارها

 منابع و مآخذ
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 ؛ دفتر م ااعات اجتماعی نهاد ریاست جمهوری.2911ها و راهکارهای پیشنهادی؛ هدفمند سازی یارانهمثار اجتماعی 

 .توتاایتاریسم، ترجمه محسن ثالثی، انتشارات جاویدان، تهران ؛2911؛مرنت، هانا

 ؛ تاریخ اقتصاد؛ترجمه سید ضیا اادین دهشیری؛ انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول.2911مندره پی یتره؛ 

 حقوق مبانی و فقه ااهیات، گراید ارشد رشتۀ نامۀکارشناسی ها، پایان یارانه پرداخت حقوقی و فقهی ؛ مبانی2931کوپایی، نیره؛  احمدی 

 اسالمی، دانشگاه قرمن و حدیث.

 ، گزیده"2911-11های سال طی ایران در فقر های شاخص و فقر خن روند "؛2911پرور، نیما و حسین کاوند؛  ،فریده؛ داندباقری 

 .12-11زمستان، وص  و پاییز ،1شماره  ،21مماری، سال  م ااب

 ر نی.(، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، ایبراایسم و محافظه کاری، تهران، نش2911بشیریه، حسین )

 .ورزیمترجمگ مرمان سالح ،مارکسیسم چه بود؟؛ 1121 ؛دیوید ،پری یتکو

 درجه دریافت برای اسالمی، رسااه نگرش با ااگوی سازگار ارائه و مرسوم اجتماعی تأمین ااگوهای بررسی و ؛ نقد2931رضا؛  حسینی ، سید

 اجتماعی. علوم دانشگاه، پژوهشکده و حوزه اسالمی، پژوهشگاه اقتصاد گراید اقتصادی علوم رشته در دکتری

، "ها( یارانه سازی هدفمند در گام پذیر )اواین مسیب اقشار شناسایی هایروش "؛2911تاش،محمدنبی؛  کاشی، فرهاد؛ شهیکی خداداد

 12-11، اسفند، وص 212  ها، شماره یارانه سازی هدفمند نامه اقتصادی، ویژه سیاستهای و مسائل بررسی ماهنامه - اقتصادی مجله

 .از مغاز تا نشیب انجام، ج اول، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی زهد ؛مارکسیسم ؛2911 ؛خ یبی، عذرا

 . مؤسسه مموزشی و پژوهشی امام خمینی ،شناسایی برخی از شاخصهای توسعه اقتصادی از دیدگاه اسالم؛ 2919خلیلیان، محمدجمال؛

 .یه عداات ایبراایسم سیاسی، ترجمه احمد واعظی، قم، بوستان کتابنظر ؛2911راواز، جان بوردن؛

 ؛ عداات از دیدگاه اندیشمندان اسالمی و غربی، بحوث اقتصادیه.2931رستمی ،محمد؛ زمان

 (، اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم، تهران، انتشارات قوما.2912والحی، مل  یحیی )

، "سوسیاایستی محاسبه مسااه پیشینه و چیست؟، ماهیت متمرکز ریزیبرنامه نظام در اقتصادی مسااه "؛2931های ؛ فردرید،فون -12

 رنجبر. محسنگ ، مترجمDEN-772976خبرگ  کد ، بار۳۱۳۱/۸۳/۱۱گ چاپ تاریخ ۱۸۴۴ شماره - اقتصاد دنیای روزنامه

 سیر مرای تربیتی در غرب، تهران، انتشارات سمت. ؛2911محمد؛علی ن،کاردا

 ،تهران،انتشارات ودرا.1ای بر جهان بینی اسالمی مقدمه ؛2911م هری،مرتضی؛

 اویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی. ؛2911 ؛هابز، توماا

Kylicka will, Contemporary political philosophy, coxfordclurendon press p2, 1999.  
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