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شناسایی و تبیین مؤلفه های »یارانه خوب« 

و یارانهها بهبود برای راهكارهایی یافتن دنبال به دولتهاهمواره مقدمه: 
افزایشكارآمدیآنهاهستندوتالشمیكنندضمنحذفتبعاتنامطلوب
یارانههایعمومی،اثراتمثبتآنراحفظكردهوتقویتكنند.دراینراستا
پژوهشحاضردرصددشناساییوتبیینمؤلفههای»یارانهخوب«برآمدهو
باحكمرانیخوببودهو یارانهایكههمراستاوهماهنگ بهعنوان آنرا
تبلوریازاهدافوشاخصهایآندرحوزهیارانههاباشد،تلقیكردهاست.

روش: دراینپژوهشبااستفادهازروشتحلیلمضمون،ادبیاتنظریو
آراء16نفرازخبرگانمرتبطباموضوعكهازطریقمصاحبهنیمهساختاریافته
اخذشد،موردبررسیوتحلیلقرارگرفتهاست.انتخابخبرگانبهصورت

هدفمندوبااستفادهازروش»گلولهبرفی«انجامشدهاست.

از مضامینحاصل تلفیق و تحلیلمضمون فرایند اتمام از پس یافته ها: 
ادبیاتنظریومصاحبهها،درنهایت9مضمونبهعنوانمؤلفههاییارانه
و 1.سیاست از: عبارتند مؤلفهها این كه وشناساییشد استخراج خوب
برنامهكارشناسیومناسب2.هدفگیریكاملجامعههدفوتوزیعمناسب
یارانهبینآنها3.شفافیتوقابلیترهگیری4.عدمایجادتبعاتمنفییا
یارانه منابع منطقی 6.حجم مشخص زمانی محدوده .5 فساد برای زمینه
مسائل ریشهای حل و مشموالن توانمندسازی .7 آنها بهینه تخصیص و
همكاری و مشاركت جلب و انتظارات و باورها مدیریت .8 موضوعه

ذینفعان9.ارزیابیوبهبودمستمر.

مبنای بر خوب یارانه مؤلفههای از یك هر از نظر مورد معنای بحث: 
كردن لحاظ با میرود انتظار است. شده تبیین مؤلفه هر ذیل مضامین
كارآمدی عمومی، یارانههای اجرای و تدوین در خوب یارانه مؤلفههای
هر رعایت اگرچه یابد. ارتقاء و تأمینشده اینحوزه در دولت عملكرد
یكازمؤلفههایمزبوربهطورجداگانهدربهبودوضعیتیارانههاوارتقاء
یارانهای به صرفًا خوب« »یارانه عنوان اما است، تأثیرگذار آنها كارآمدی
اطالقمیشودكههمهمؤلفههارا)باتوجهبهمعنایدقیقآنها(بهطوركامل

وهمزمانداشتهباشد.
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Introduction: The importance of public subsidies as a 
part of government financial policies that have a sig 
nificant impact on the economic and social variables of 
society, has led governments, especially in recent years, 
to seek solutions to improve subsidies and increase their 
efficiency. So in order to draw the general framework 
of a desirable and efficient subsidy and to determine the 
factors that should be considered in subsidy policies 
and programs, attempts have been made in the current 
research to identify and explain the characteristics of 
“good subsidy”_ a subsidy that is in line with good gov 
ernance and reflects its goals and indicators.
Method: In this research theme analysis, theoretical liter 
ature, and the comments of 16 experts on characteristics 
of good subsidy were utilized to analyze the data. The 
comments of the experts were obtained through semi-
structured interviews. The experts have been selected 
through purposive sampling and snowball method.
Findings: Through the review and analysis of theoretical 
sources (including about 200 related books and papers) 
725 codes or related semantic units were obtained and 
after coding the interviews 453 codes were identified. 
Then all of codes were classified into 27 themes and fi 
nally from that themes 9 distinctive concepts or factors 
(as characteristics of “good subsidy”) were extracted.
Discussion: The considered meaning of each good sub 
sidy characteristics is explained based on the following 
themes of each characteristic. It is expected that by con 
sidering the characteristics of good subsidies in codify 
ing and implementing public subsidies, the desirability 
of government performance in this area would be im 
proved.
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Extended Abstract:
Intorduction: According to the systemic approach, all public policies and various 
laws of society should be compatible with each other and coordinated in line with 
a common goal and vision. In this regard, considering the indicators of good gov 
ernance as a solution to many problems and shortcomings in societies (Moghimi 
et al., 2016) and turning them into guidelines of development, has led to consider 
“good governance” with relative consensus around the world as the ultimate pur 
pose and mission of governments. Accordingly, the justification and acceptability 
of government’s policies and macro plans depends on their influences on achiev 
ing the goals and indicators of good governance. Thus we can evaluate the results 
of government plans in various areas with regard to the extent of their impacts on 
achieving the good governance.
Present study while introducing the concept of “good subsidy” as a subsidy that is 
coordinated and fits “good governance” and increases the possibility of achieving 
its indicators, seeks to characterize the elements of good subsidy so as to provide a 
theoretical framework for evaluating public subsidies. The importance of address 
ing this subject is largely due to the fact that public subsidies make a significant 
portion of government expenditures, and in many countries around the world the 
cost of subsidies is more than government expenditures in other public sectors, 
such as health and education (Davis, 2014). If the subsidy system is not be prop 
erly regulated and does not have a logical relationship with other factors of the 
economic system, in addition to causing widespread waste of public resources, 
by disrupting the functioning of other economic and social sectors, it can destroy 
many opportunities and potential benefits, and create many problems.

Method: Given the exploratory research approach for identifying the characteris 
tics of good subsidies, the use of quantitative methods to meet the objectives of the 
research was not useful and effective. Therefore, the present study was conducted 
employing a qualitative approach, via thematic analysis method, and research data 
were collected through library studies and interviews with the experts. In order to 
utilize both scientific attitudes and practical experiences in the research, a number 
of professors in the fields of Public administration, Social welfare and Economics, 
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as well as some of managers and consultants that were operationally involved in 
codifying and implementing of subsidies policies and plans in relevant institutions 
(such as Organization of Targeted Subsidies, Plan and Budget Organization and 
Ministry of Cooperatives ,Labour and Social welfare) were referred to as experts.
Thus, on the one hand, the theoretical literature related to the subject, and on the 
other hand, the comments of interviewees were reviewed and analyzed.  For ana 
lyzing the content of theoretical literature related to the subject, while reviewing 
about 200 scientific books or articles, 725 codes or related semantic units were 
identified, and the mentioned codes were classified into 69 themes. Also, 16 semi-
structured interviews were conducted with the experts. They were asked about 
the characteristics and factors through which public subsidies can be coordinated 
and aligned with Good governance indicators. By reviewing and analyzing the 
expert’s comments, 453 codes were identified and the codes were classified into 
89 distinctive themes.
All the themes were refined in several levels and at last 134 aggregate themes were 
categorized into 27 themes. Finally, by placing similar themes in a more general 
group and choosing a suitable title for them, the characteristics of good subsidy 
were formed under nine specific headings.

Findings: The results of thematic analysis have summarized in the following table:

themes
good subsidy 

characteristics
codes

Frequency
1.Determining subsidy policy and objectives in co 
ordination with other policies and macro programs

1. appropri 
ate policy and 
program

253

2. Appropriate subsidy program and criteria with 
regard to environmental and local conditions, op 
erational facilities and enough flexibility
3. Considering the interests of all subsidy stake 
holders and not being influenced by political issues 
and influencing of some stakeholders
4. Simple and low-cost subsidy implementation 
processes with minimal government ownership
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themes
good subsidy 

characteristics
codes

Frequency
5. Determining an accurate and measurable crite 
rion for identifying the target society

2. Complete 
targeting of the 
target society 
and distribut 
ing subsidies 
appropriately 
among them

304

6. Identifying eligible persons (identifying the target 
society) in a comprehensive and dissuasive, active, 
and central way
7. Prioritizing the beneficiaries and determining 
the appropriate policy and method for distributing 
subsidies among them
8. Reaching subsidy to the target society directly 
and fairly and without more benefits for some 
beneficiaries
9. Having access to accurate and centralized infor 
mation systems of subsidy and its beneficiaries 

3. Transparen 
cy and tracking 
capability

87
10. Transparency of subsidies resources, expen 
ditures, decision making, and implementation 
processes 
11. possibility of tracking and monitoring subsidies 
and their beneficiaries at all levels
12. Not harming economic and social processes and 
not causing unwanted preferential conditions  

4. Not caus 
ing negative 
outcomes or 
underling some 
corruptions

167
 13. Not providing a base for abuse and corruption

14. Allocating subsidies at a limited period and dur 
ing a specific schedule  

5. Specified 
time period

26

15. Adequacy of subsidy resources to meet the 
goals and needs of stakeholders 

6. logical con 
tent of subsidy 
resources and 
allocating them 
optimally

145
16. Logical ratio of subsidies to the total budget and  
not causing pressure on the public resources
17. Economic feasibility of subsidies and not lead 
ing to waste of resources
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themes
good subsidy 

characteristics
codes

Frequency
18. Empowering the involved persons and provid 
ing a capacity for their self sufficiency  

7. Empowering 
the involved 
persons and 
solving consid 
ered problems 
basically

51
19. Solving target society problems basically and 
eradicating their needs to subsidy
20. Preventing the beneficiaries’ laziness and their 
dependence on subsidies
21. Possibility of participation and comment on 
subsidies for all stakeholders (equally) 

8. Managing 
public beliefs 
and expecta 
tions about 
subsidies and 
encouraging 
stakeholders to 
participate and 
cooperate

85

22. Existence of some proper communication mech 
anism for interaction of government and people and 
proper informing about subsidies
23. Justifying public, elites, and stakeholders about 
subsidies and encouraging them to cooperate and 
support
24. Managing society culture in line with the goals 
of subsidies and increasing trust in it
25. Appropriate monitoring mechanism and quali 
fied, trustworthy, and committed supervisors 9. Continuous 

evaluation and 
improvement 
of subsidy

60
26. Regular evaluating of the effectiveness and 
efficiency of subsidies based on appropriate and 
measurable indicators
27. Continuous and automatic adjustment of subsi 
dies based on received feedback

Discussion: 
Considering good subsidy characteristics in codifying and implementing of public 
subsidies can improve their efficiency and facilitate following of good governance 
indicators. 
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مقدمه
یارانههایعمومیبخشقابلتوجهیازبودجهدولتهاراشاملمیشوندودربسیاری
درسایر ازمخارجدولت یارانهمیشود پرداخت ازكشورهایجهانهزینهایكهصرف
حوزههایعمومینظیربهداشتوآموزشبیشتراست)دیویس2014،1(.اماكیفیتونحوه
پرداختیارانههادراغلبمواردازكارآمدیالزمبرخوردارنیست)فرارسی2وهمكاران،
عمومی درآمدهای و منابع گسترده اتالف باعث آنكه بر ناكارآمدیعالوه این و )2018
میشود،ازطریقاخاللدركاركرددیگربخشهایاقتصادیواجتماعی،موجباتازبین
رفتنبسیاریازفرصتها،نابودیمزیتهایبالقوهوتوسعهبرخیمشكالترافراهممیكند.
ازاینرودولتهاهموارهبهدنبالیافتنراهكارهاییبرایارتقاءوبهبودیارانههایعمومی

هستند.
نكتهقابلتأملدراینخصوصآناستكهپیشنیازكلیهتالشهایناظربربهبود،در
اختیارداشتنتصویریازوضعیتمطلوباستكهبتواندبرنامههاواقداماتذیربطرا
هماهنگوهدایتكندوبهمنظورترسیموضعیتمطلوب،نخستالزماستمبناومالک
تشخیصمطلوبیت،معینشود.چراكهمیزانمطلوبیتهرمقولهدرارتباطبازمینهوبستری
كهدرآنقرارگرفتهونیزسایرعواملمرتبطباآنسنجیدهمیشود.بنابراینبهبودیارانههای
عمومیبهمنزلهبخشیازعملكرددولت،بایددرارتباطبارویكردكالنحاكمیتوسایر

اجزاءنظامحكمرانیبررسیشدهوبرمبنایآن،یارانهمطلوبتعریفوترسیمشود.
دراینراستااگرحكمرانیخوبرابهعنوانمبنایعملكرددولتهاوشاخصهایآنرابه
منزلهجهتگیریكلیحاكمیتدرحلمسائلعمومیجامعهلحاظكنیم،سیاستهاواقدامات
متنوعدولتهادرحوزههایگوناگون)نظیریارانهها(زمانیموجهوقابلقبولخواهندبودكه

1. Davis
2. Ferraresi
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بخشیازاهدافوشاخصهایحكمرانیخوبرامحققكنند.بنابراینسؤالپیشروآن
استكه»یارانههایعمومیبایدازچهویژگیهایامؤلفههاییبرخوردارباشندتابتوانآنها
راهماهنگوهمراستاباشاخصهایحكمرانیخوبوبهمنزله»یارانهخوب«تلقیكرد؟«.
با متناسب كه یارانهای منزله به خوب« »یارانه مفهوم معرفی ضمن حاضر پژوهش
افزایش امكانتحققشاخصهایآنرا الزاماتواهداف»حكمرانیخوب«تنظیمشدهو
میدهد،درصدداستویژگیهایامؤلفههاییارانهخوبراشناساییكردهوازاینطریق،
چارچوبنظریالزمبرایارزیابیوبهبودیارانههایعمومیرافراهمكند.درواقعدراین
پژوهشالگویحكمرانیخوببهعنوانمبناومالکموردنیازبرایتشخیصخوببودن
یارانهمدنظرقرارگرفتهوبرایناساستالششدهاستمؤلفههایاشاخصههایكلییارانه
خوبشناساییشود.بدینمنظورازطریقبررسیوتحلیلادبیاتنظریوهمچنیننظرات

خبرگانوصاحبنظرانمرتبطباموضوع،مؤلفههایمزبوراستخراجوتبیینشدهاست.

ادبیات نظری پژوهش

1- مفهوم و انواع یارانه
طریق از دولتها كه است بالعوض انتقالی پرداختهای از نوعی بیانگر عمومی یارانه
میكنند. دنبال اجتماعی و اقتصادی حوزههای در ویژه به را خود نظر مورد اهداف آن
منافعی كه میداند دولت عمل از نتیجهای را یارانه موجود، تعاریف رایجترین از یكی
آنها هزینههای كاهش یا درآمد افزایش منظور به تولیدكنندگان و مصرفكنندگان به را
اعطاءمیكند)بهنقلازفرزینوهمكاران،2012(.درواقعیارانههمانندمالیاتازجمله
مهمترینابزارهایاقتصادیدولتهابهشمارمیرودكهبهواسطهتأثیرگذاریبرمتغیرهای
كالناقتصادی،میتواندزمینهالزمرابرایكنترلبازاروتثبیتقیمتها،تخصیصبهینهمنابع،
توزیعمناسبدرآمد،كاهشفاصلهطبقاتیجامعهودرنهایتایجادرفاهوتوسعهاجتماعی
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پایدارفراهمكند)سپهردوست،2013(.
آنچهامروزهباعنوانیارانهشناختهمیشودشاملهرنوعپرداختمستقیمیاغیرمستقیم
دولتبهصورتكمكمالی،امتیازاقتصادییااعطایبرتریویژهایبهمؤسساتخصوصی،
خانوارهایاواحدهایدولتیاستكهبرایدستیابیبهاهدافموردنظرانجاممیپذیرد)مركز
آموزشمدیریتدولتی،2011(.درواقعیارانهدرمعنایعامآنعبارتستازهركمكدولتی
كهبهصورتنقدییاغیرآنبهتولیدكنندگانبخشخصوصییامصرفكنندگانبهمنظور

كمكبهعملكردخاصیتوسطدریافتكننده،دادهمیشود)فتوحوالكاتری،2012(.
اماسازمانتجارتجهانی1دربخشنخست»موافقتنامهیارانههاواقداماتجبرانی2«
یكی قلمرو درون عمومی ركن یك یا دولت اگر است: كرده تعریف گونه این را یارانه
به را نفعی كمك این بهنحویكه كند، مالی كمك پرداخت به اقدام )سازمان( اعضاء از
دریافتكنندهآنمنتقلكند،یارانهاعطاشدهاست3.دراینتعریفسهركناساسیوجود
داردكهبرایمصداقیافتنیارانهبایدهرسهشرطوجودداشتهباشند:1.نوعیكمكمالی
2.توسطدولتیابخشعمومی3.نفعیرابهدریافتكنندهاعطاكند.دررابطهباشرط
)مانندكمكهایبالعوض،وامو انتقالمستقیموجوه اینكمكمیتواندمتضمن نخست
تزریقسرمایه(،تعهداتیاانتقاالتبالقوهمستقیموجوه)مانندتضمینوام(،چشمپوشیاز
بخشیازدرآمددولتكهدرشرایطدیگروصولمیشد)مانندمشوقهایمالیاتی(ویاخرید

كاالهاوخدماتخاص)بهغیرازمواردمرتبطبازیرساختهایكلیكشور(باشد.
اگرچهاشخاصونهادهایگوناگونتعاریفمتعددومختلفیازیارانهارائهكردهاند،
اماباتوجهبهجامعیتتعریففوقالذكردرپژوهشحاضرتعریفسازمانتجارتجهانی

ازیارانهمبنایانجامسایراقداماتقرارگرفتهاست.همچنیندركشورهایمختلفانواع
1. World Trade Organization (WTO)
2. Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
3. https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/subsidies_art1_jur.pdf

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/subsidies_art1_jur.pdf
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مختلفی مبانی و معیارها اساس بر كه میشود پرداخت دولتها توسط یارانه از گوناگونی
طبقهبندیشدهاندومهمترینآنهادرجدولزیرآمدهاست:

جدول )1( انواع یارانه ها

انواع یارانهمبنای طبقه بندیردیف

یارانهاقتصادی،یارانهاجتماعی،یارانهبراساسهدفدولتدرپرداخت1
توسعهای،یارانهسیاسی،یارانهفرهنگی

براساسمرحلهشمول)گروه2
هدف(

یارانهتولیدی،یارانهمصرفی،یارانهتوزیعی،
یارانهخدماتی،یارانهصادراتی،یارانهوارداتی

یارانهمستقیم،یارانهغیرمستقیمبراساسنحوهپرداخت3

یارانهپنهان،یارانهَآشكاربراساسانعكاسدربودجه4

یارانهباز،یارانهسرانه،یارانههدفمندبراساسنحوهتوزیع5

براساسروشپرداخت6
یارانهنقدی،یارانهاعتبارات،یارانهمالیاتی،
یارانهبرابری،یارانهجنسی،یارانهخرید

تضمینیكاال،یارانهتنظیمی

براساسموافقتنامهعمومیتعرفه7
وتجارت)گات(

یارانهممنوع،یارانهقابلپیگیری،یارانه
غیرقابلپیگیری

دارند انواعگوناگونیكه از فارغ بهصورتكلیو یارانههایعمومی اینتحقیق در
مدنظرواقعشدهاستومؤلفههاییارانهخوببیانگرویژگیهاییهستندكهدرتمامانواع

یارانههایعمومیبایدلحاظشوند.
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2- ادبیات حکمرانی خوب
حكمرانیخوبنظریهایمیانرشتهایاستكهدرخاللادبیاتتوسعهشكلگرفتهاست
وشایدبتوانآنراآخریندستاوردنهادهایبینالمللیبرایهماهنگكردنفرایندنیلبه
توسعهپایداردانست.برخیاندیشمندانضمنمعرفیحكمرانیخوببهمنزلهكلیدتوسعه،
آنرامبتنیبرخردتجمعیوتوانایییادگیریازشواهدوتجربیاتدانسته)مكگرگور1و
همكاران،2014(وهدفاصلیآنرادستیابیبهتوسعهانسانیپایدارمیدانندكهدرآنبر
كاهشفقر،ایجادشغلورفاهپایدار،حفاظتوتجدیدحیاتمحیطزیستورشدوتوسعه

زنانتأكیدمیشود)داناییفردوهمكاران،2013(.
درواقعحكمرانیخوببهمعنایبهكارگیریعادالنه،پایدارواثربخشمنابعیككشور
بوده)كش2016،2(وناظربرایجادقوانین،فرایندهاورفتارهاییاستكهازطریقآنهامنابع
عمومیازجهتاقتصادی،سیاسی،اجتماعیواجراییبهخوبیمدیریتمیشوند)مقیمیو
همكاران،2017(وتصمیماتبامشاركتذینفعانومتناسبباخواستهاونیازهایعمومی
اتخاذمیشوند.درحكمرانیخوبمشاركتوهمكاریبینسهركناصلی»دولت«،»بخش
خصوصی«و»جامعهمدنی«موجبمیشودكهمسائلوامورعمومیبهشكلبهتریاداره
شوندوهمینارتباطصحیحوتعاملیزمینهتحققحكمرانیخوبرادرابعادگوناگون

فراهممیكند)شریفزادهوقلیپور،2003(.
براساسایننظریهدولتهابهتنهاییقادربهپاسخگوییبهنیازهایجدیدنیستندوالزم
استازطریقافزایشانعطافوقابلیتهایخودجهتبهرهگیریازكلیهظرفیتهایجامعهدر
بخشهایدولتی،خصوصیومدنی،دستیابیبهرشدوتوسعهپایداررامحققكنند)آرایی

وهمكاران،2018(.

1. MacGregor
2. Cash
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اندیشمندانومجامععلمیوبینالمللیگوناگونتعاریفمتنوعیازحكمرانیخوب
ارائهكردهوشاخصهایمتفاوتیرابرایآنمعرفیكردهاند.لكنباعنایتبهاینكهمطالعات
بانكجهانیدرزمینهحكمرانیخوبنسبتبهسایرمطالعاتمشابهازجامعیتومقبولیت
بیشتریبرخورداراست)امامجمعهزادهوهمكاران،2016(ورتبهبندیساالنهكشورهابر
اساسشاخصهایحكمرانیخوبتوسطاینبانك،مبنایبسیاریازمطالعاتوارزیابیهای
بینالمللیقرارمیگیرد،دراینتحقیقتعریفوشاخصهایحكمرانیخوبازدیدگاهبانك

جهانیبهعنوانمبناینظریاقداماتپژوهشیمرتبطقرارگرفتهاست.
ازمنظربانكجهانیحكمرانیخوبعبارتستازارائهخدماتعمومیكارآمد،نظام
قضاییقابلاعتمادونظاماداریپاسخگو)شریفزادهوقلیپور،2003(كهدرسیاستگذاری
قابلپیشبینی،بازوروشن)بهمعنایفرایندهایشفاف(،بوروكراسیحرفهای،پاسخگویی
نیز و عمومی امور در مردم فعال مشاركت خود، فعالیتهای قبال در اجرایی دستگاههای
افراددربرابرقانونتبلورمییابد)بانكجهانی1994،1(.دراینراستابانك برابریهمه

جهانی6شاخصبرایارزیابیوضعیتحكمرانیبهشرحزیرمعرفیكردهاست:
حق اظهارنظر و پاسخگویی2:بیانگرمیزانتواناییشهروندانیككشوردرانتخابدولت	

خودومیزانآزادیبیان،آزادیانجمنهاوآزادیرسانههااست.
ثبات سیاسی و عدم خشونت3:میزاناحتمالبیثباتییاسرنگونشدنیكدولتازطریق	

ابزارهایمغایرباقانوناساسیویاابزارهایخشونتآمیزشاملخشونتهایدارایانگیزه
سیاسی)مانندشورشداخلی(وتروریسمرانشانمیدهد.

خدمات	 كیفیت عمومی، خدمات كیفیت بر ناظر ادراكات بیانگر دولت4: اثربخشی 

1. World Bank
2. Voice and Accountability
3. Political Stability and absence of violence/terrorism
4. Government Effectiveness
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شهروندیومیزاناستقاللآنازفشارهایسیاسی،كیفیتتدوینواجرایخطمشیهاو
اعتبارتعهددولتبهاینخطمشیهااست.

کیفیت تنظیم مقررات1:تواناییدولتدرتدوینواجرایخطمشیهاومقرراتصحیحی	

كهتوسعهبخشخصوصیرامجازدانستهوارتقاءمیبخشد،كیفیتتنظیممقرراترا
نشانمیدهد.

حاکمیت قانون2:بیانگرمیزاناعتمادوپایبندیعامالننسبتبهقوانیناجتماعیاستو	

بهطورخاصشاملكیفیتاجرایتعهدات،حقوقمالكیت،]عملكرد[پلیسودادگاهها
ونیزاحتمالوقوعجرموخشونتاست.

استفادهمیشود،	 منافعشخصی برای ازقدرتعمومی میزانیكه بیانگر کنترل فساد3:

شاملاشكالخردوكالنفسادونیزتسخیردولتبهوسیلهنخبگانودرراستایمنافع
شخصیاست)كافمن4وهمكاران،2010(.

روش
بااستفادهازروشتحلیلمضمونانجامشدهو پژوهشحاضرازنوعكیفیاستو
دادههایموردنیازبرایاجرایتحقیقنیزبهطورتوأمانازطریقمطالعاتكتابخانهایوبا
استفادهازابزارمصاحبهجمعآوریشدهاست.بدینصورتكهبرایدستیابیبهپاسخسؤال
باموضوعوازسویدیگرمباحثمطروحهدر ادبیاتنظریمرتبط ازیكسو پژوهش
مصاحبههاییكهباخبرگانانجامشدهاست،موردبررسیوتحلیلمضمونقرارگرفتهاست.
یك در موجود الگوهای و معانی ساماندهی و شناخت برای روشی مضمون تحلیل
محتوایكیفیاستكهدرآنضمنجستجویمفاهیمومضامینیكهبرایتوصیفپدیده
موردمطالعهمهمهستند،نوعیبازشناسیازالگوهایدروندادههاصورتمیگیرد)رنگریز
1. regulatory Quality   2. rule of law
3. control of corruption   4. Kaufmann
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وهمكاران،2017(.لذامیتواناینروشرابهمنزلهراهبردیبرایتقلیلوتحلیلدادههای
كیفیدرنظرگرفتكهازطریقطبقهبندی،تلخیصوبازسازیالگوهاومفاهیممهم)كمالی،
2018(،بهانجامتحقیقكیفیبهصورتدقیق،منسجموجامعكمكمیكند)نیكیتاسو
همكاران،2019(.فراگردتحلیلمضمونزمانیشروعمیشودكهتحلیلگرالگوهایمعانی
وموضوعاتیراكهدرارتباطبامسئلهپژوهشدارایجذابیتبالقوههستند،موردنظرقرار
داده)عابدینیوهمكاران،2019(ودریكرفتوبرگشتمستمربینمجموعهدادهها،

اقدامبهشناساییمضامینمیكند.
مضمونیاتِمشاملنكتهمهمیدردادههادرارتباطباسؤالپژوهشاستوتاحدی
الگویمعانیومفاهیمموجوددرمجموعهدادههارانشانمیدهد)براونوكالرک2006،1(.
باتأكیدبربخشیازدادههایموجودكهداراینوعیقرابتمعنایی درواقعهرمضمون
هستند،جنبهبااهمیتیازمسئلهپژوهشراروشنمیكند.البتهتشخیصسنخیتمیانمعانی
ومفاهیمموجودواینكهچهچیزیمضمونمحسوبمیشود،نیازمندقضاوتپژوهشگر
است)كرمیوجباری،2019(وعواملیچوندرکمتعارف،ارزشهایمحقق،جهتگیریها
تأثیرگذارند وسؤاالتپژوهشوتجربهمحققدربارهموضوعدرنحوهشناختمضامین

)عابدیجعفریوهمكاران،2011(.
ضمن موضوع، با مرتبط نظری ادبیات مضمون تحلیل منظور به حاضر پژوهش در
بررسیحدود200عنوانكتابیامقالهعلمیوگزینشمطالبیكهمیتوانستدریافتن
معناییمرتبطشناساییشد یاواحد تعداد725كد باشد، پاسخسؤالتحقیقكمككننده
انجاممصاحبههای وكدهایمذكوردرقالب69مضموندستهبندیشدند.همچنینطی

نیمهساختاریافتهبا16نفرازخبرگانمرتبطباموضوعازآنهاخواستهشدویژگیهاوعناصری
راكهبهواسطهآنهامیتوانیارانههایعمومیراهماهنگوهمراستاباشاخصهایحكمرانی

1. Braun and Clarke
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خوبدانست،معرفیكنند.سؤاالتمصاحبهبهگونهایطراحیشدكهمصاحبهشوندگان
متناظرباهریكازشاخصهایحكمرانیخوب،بهیكیاچندمؤلفهكهتأمینكنندهشاخص
مدنظردرحوزهیارانههایعمومیهستند،اشارهكنندتاازطریقتجمیعپاسخهایدریافتی
بتوانمؤلفههاییارانهخوبرابرمبنایشاخصهایحكمرانیخوب،استخراجكرد.بدین
ترتیبپسازبررسیوتحلیلنظراتخبرگان،درمجموعتعداد453كدشناساییشدو

كدهایمزبوردرقالب89مضمونمتمایزقرارگرفتند.
تلفیقمضامین ازطریقمقایسهو اتمامفرایندكدگذاریواستخراجمضامین، از پس
حاصلازتحلیلادبیاتنظریومصاحبهها،مجموعهمضامینشناساییشدهمجدداًپاالیش

وغربالشدند.
مضامینیكهبهمفاهیمیكسانیاشارهداشتندتحتیكعنوانواحدقرارگرفتند.سپس
درمیانمضامینباقیمانده،وجودالگوهاییازمعانیمشترکومشابهموردجستجووبررسی
قرارگرفت.مواردیكهدارایقرابتمعناییبودهومحتوایمشتركیبینآنهاوجودداشت،
انتخاب آنها ادغامشدوعنوانكلیتریكهدربرگیرندههمهمفاهیمموردنظرباشدبرای
شد.برایناساسمجموعهمضامینحاصلهبرمبنایوجودهماهنگیدرونیوتمایزبیرونی
)همان(درچندینمرحلهدستهبندیوجرحوتعدیلشدو134مضمونتجمیعیدریك
تركیببندیجدیددرقالب27مضموندستهبندیشدندودرنهایتباقراردادنمضامین
مشابهدریكگروهكلیتروانتخابیكعنوانمناسببرایآنها،مقولههایپژوهشیاهمان
عناصریارانهخوبتحت9عنوانمشخصشكلگرفتند.مقولههایاستخراجشدهبههمراه
مضامینذیلهرمقولهدراختیارخبرگانقرارگرفتوپسازتأییدنتایجازجانبخبرگان،

معنایموردنظرازهرمقولهطینگارشگزارشتحقیق،تبیینشد.
حكمرانی و عمومی یارانههای حوزه با مرتبط خبرگان شامل پژوهش آماری جامعه
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خوباستومجموعهافرادیراكهباتوجهبهرشتهتحصیلیویاحیطهفعالیتهایشغلییا
پژوهشیخوددرحوزهیارانههایعمومیوحكمرانیخوبفعالیتداشتهاند،دربرمیگیرد.
انتخابگروهیازافرادبهعنواننمونهایازجامعهآماری،بهصورتهدفمندوغیرتصادفی
به اساسآن،ضمنمراجعه بر برفی1صورتگرفتهاستو ازروشگلوله استفاده با و
تعدادیازافرادشناختهشدهدرجامعهآماریمدنظروانجاممصاحبه،ازآنهادرخواست

میشودسایرافرادیراكهمیتوانندبهمثابهخبرهموردمراجعهقرارگیرند،معرفیكنند.
اینروندتاجاییادامهیافتكهدیگرفردجدیدیمعرفینشودویانوعیاشباعنظری
حاصلشود.بهمنظوربهرهگیریتوأمانازدیدگاههایعلمیوتجربیاتعملی،ازیكسو
تعدادیازاساتیددانشگاههایدولتیتهراندررشتههایمدیریتدولتی،رفاهاجتماعیو
علوماقتصادیوازسویدیگرشماریازمدیرانومشاورانیكهدرعرصهاجراوبهصورت
عملیاتیدرتنظیمواجرایسیاستهاوبرنامههایمرتبطبایارانههادخیلبودهویادرنهادها
وسازمانهایذیربط)مانندسازمانهدفمندسازییارانهها،سازمانبرنامهوبودجهكشورو

وزارتتعاون،كارورفاهاجتماعی(مسئولیتداشتهاند،موردمراجعهقرارگرفتند.
برایتأمینرواییوپایاییویابهتعبیردقیقتر،اطمینانازكیفیتمناسبتحلیلمضمون
پیشنهاد فرایند ازجانبصاحبنظرانحوزهروشتحقیقچهار نتایجآن، اعتماد قابلیت و
شدهاست:1.استفادهازكدگذارانمستقل2.دریافتبازخوردازپاسخدهندگان3.استفاده
ازمنابعوروشهایمختلف)كثرتگرایی(4.عرضهتوصیفیغنیازپژوهشوثبتسوابق
آن)عابدیجعفریوهمكاران،2011(.لذادرپژوهشحاضربهمنظورتأمینكیفیتودقت

علمیالزمتالششدهاستكلیهفرایندهایمزبوررعایتشود.

برایناساسپسازاتمامفرایندكدگذاری،متنمرتبطبا3موردازمصاحبههایانجام
شدهدراختیاریكپژوهشگرمستقلقرارگرفتوضمنارائهتوضیحاتالزمدرخصوص
1. Snow Ball
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موضوعوروشانجامتحقیقازویخواستهشدتامصاحبههاراكدگذاریكند.برایارزیابی
نتایج،شاخصهولستی1برایهركدامازسهمصاحبهایكهمجددا پایایی میزاناعتبارو
توسطپژوهشگرمستقلكدگذاریشدهبودمحاسبهشدودرمجموعپایاییكدگذاریهابه

طورمتوسطباضریب0/7موردتأییدقرارگرفت.
بهعالوهنتایجحاصلازتحلیلمضمونبرایمصاحبهشوندگانارسالشدهونظرات
تكمیلیآناندریافتشدهاست.همچنینباتوجهبهاینكهدادههایمورداستفادهدرتحلیل
مضمونهمشاملادبیاتنظریوهمنظراتخبرگانمرتبطباموضوعاست،كثرتگرایی
درمنابعنیزوجودداشتهاست.تالشپژوهشگرانبراینبودهكهضمنثبتكلیهسوابقو
فرایندهایمرتبطباتحلیلدادههاواستخراجنتایج،امكانقضاوتدرخصوصمیزاناعتبار

ودقتیافتههایتحقیقرانیزفراهمكنند.

یافته ها
پسازاتمامفرایندتحلیلمضمونواستخراجمقولههایتحقیقیاهمانعناصریارانه
خوب،مضامینوكدهایمرتبطباهرمقولهمشخصشد.برایناساس27مضمونفرعی
پژوهشكهازطریقتلفیقوپاالیشمضامینحاصلازتحلیلادبیاتنظریومصاحبهها
بهدستآمدهاند،درقالب9مضموناصلیدستهبندیشدندكهعناوینوفراوانیكدهای

مرتبطباآنهادرجدولزیرآمدهاست.

1. Holsti’ PAO
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جدول )2( مضامین حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه ها و ادبیات نظری و فراوانی کدهای 

مرتبط با آنها

مضامین اصلیمضامین فرعی
فراوانی کدها)عناصر یارانه خوب(

تعیینسیاستواهدافیارانههماهنگباسایر
سیاستهاوبرنامههایكالن

1.سیاستوبرنامه
253كارشناسیومناسب

برنامهوضوابطیارانهایمناسببامالحظهشرایط
محیطیوبومی،امكاناتاجراییوانعطافپذیری

الزم

مالحظهمنافعهمهذینفعانیارانهوعدم
تأثیرپذیریازمسائلسیاسیواعمالنفوذبرخی

ذینفعان

سادهوكمهزینهبودنفرایندهایاجرایییارانهبا
حداقلتصدیگریدولت

تعیینمعیاردقیقوقابلسنجشبرایشناسایی
جامعههدف

2.هدفگیریكاملجامعه
هدفوتوزیعمناسبیارانه

بینآنها
304

استحقاقسنجی)شناساییجامعههدف(بهطور
جامعومانع،فعالومتمركز

اولویتبندیمشموالنوتعیینسیاستوروش
مناسببرایتوزیعیارانهبینآنها

اصابتنمودنیارانهبهجامعههدفبهصورت
مستقیموعادالنهوعدمبرخورداریمضاعفبرخی

مشموالن
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مضامین اصلیمضامین فرعی
فراوانی کدها)عناصر یارانه خوب(

دسترسیبهسامانههایاطالعاتیدقیقومتمركزدر
زمینهیارانهومشموالنآن

3.شفافیتوقابلیت
87رهگیری شفافیتمنابع،مصارفوفرایندهایتصمیمگیریو

اجراییارانه

قابلیترهگیریورصدیارانهومشموالنآندر
كلیهمراحل

آسیبنزدنبهفرایندهایاقتصادیواجتماعیو
4.عدمایجادتبعاتمنفییاعدمایجادشرایطترجیحیناخواسته

167زمینهبرایفساد
فراهمنكردنزمینهسوءاستفادهوفساد

تخصیصیارانهبهطورمدتداروطییكبرنامه
526.محدودهزمانیمشخصزمانبندیمشخص

كفایتمنابعیارانهبرایتأمیناهدافونیازهای
ذینفعان

6.حجممنطقیمنابعیارانه
145وتخصیصبهینهآنها نسبتمنطقییارانهبهكلبودجهوعدمفشاربه

منابععمومی

توجیهپذیریاقتصادییارانهوعدماتالفمنابع

توانمندسازیمشموالنوفراهمكردنزمینه
خودكفاییآنها

7.توانمندسازیمشموالن
وحلریشهایمسائل

موضوعه
51 حلریشهایمسائلجامعههدفوبینیازساختن

آنهاازیارانه

جلوگیریازتنبلیمشموالنووابستگیآنهابه
یارانه
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مضامین اصلیمضامین فرعی
فراوانی کدها)عناصر یارانه خوب(

امكانمشاركتواظهارنظرهمهذینفعان)بهطور
برابر(درخصوصیارانه

8.مدیریتباورهاو
انتظاراتوجلبمشاركت

وهمكاریذینفعان
85

وجودسازوكارارتباطیمناسببیندولتومردم
واطالعرسانیمناسبدرزمینهیارانه

توجیهافكارعمومی،نخبگانوذینفعانوجلب
همكاریوهمراهیآنها

فرهنگسازیدرراستایاهدافیارانهوافزایش
اعتمادنسبتبهآن

سازوكارنظارتیمناسبوناظرانخبره،سالمو
متعهد

960.ارزیابیوبهبودمستمر ارزیابیمنظماثربخشیوكارایییارانهبرمبنای
شاخصهایمناسبوقابلسنجش

اصالحوتعدیلمستمروخودكاریارانههابرمبنای
بازخوردكسبشده

1178جمعفراوانیكدها

باروشنشدنمؤلفههاییارانهخوبمعنایموردنظرازهرمؤلفهبرمبنایمضامینذیل
هرمقولهتشریحمیشود.

1- سیاست و برنامه کارشناسی و مناسب
یكیازمهمترینمؤلفههایالزمبرایتحققیارانهخوبعبارتستازوجودسیاستو
برنامهكارشناسیومناسبدرزمینهیارانهها.بدینمعناكهپیشازتخصیصهرنوعیارانه
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الزماستاوالًضمنتعییندقیقاهدافموردنظردرپرداختیارانه،سیاستوخطمشی
یارانهایمشخصیدرراستایآناهدافاتخاذشدهوثانیًابرنامهدقیقومناسبیدرخصوص
نحوهپیادهسازیآنسیاستوچگونگیتحققاهدافموردنظروجودداشتهباشدكهانجام

اینمهممستلزمتأمینعواملزیراست:
الزمه کالن: برنامه های  و  سیاستها  سایر  با  هماهنگ  یارانه  اهداف  و  سیاست  تعیین   1-1

تخصیصانواعیارانههایعمومی،مشخصنمودنهدفموردنظرازپرداختآنهااست
)مؤمنیوسلیمانی،2016(وسیاستگذارانبایدبهروشنیتبییننمایندكهازطریقپرداخت
یارانهدرپیتحققچههدفیااهدافیهستند)مركزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی،
2014(.ایناهدافكهمیتوانندطیفوسیعیازمقاصداقتصادی،اجتماعیویاحتیسیاسی
اقتصادی، ثبات و عمومی رفاه تأمین همچون حوزههایی شامل معموالً گیرند، بر در را
تخصیصبهینهمنابعودرآمدهاوتحققعدالتاجتماعی،حفظوارتقاءكاراییواصالح

سبكزندگیمیشوند.
امانكتهحائزاهمیتدراینخصوص،بیاناهدافبهصورتدقیق،شفافمنطقیو
واقعبینانهاست.یعنیاگرمثاًلهدفازپرداختیارانهكاهشنابرابریاجتماعیاست،باید
ضمناستفادهازشاخصهایمعتبروقابلسنجشبهطوردقیقبیانشودكههدفآناست
كهبهواسطهپرداختیارانهوضعیتنابرابریاجتماعیبرمبنایشاخصموردنظرفرضًااز
حالت»الف«بهحالت»ب«تغییركردهوبهبودیابد.همچنیناهدافتعیینشدهبایدمنطقیو
مبتنیبرارزیابیواقعیوضعیتموجودومطلوبباشند.اگراهدافیارانهبهطورغیرمنطقی
یارانه تخصیص شوند، تدوین زمینهای تحلیلهای و كارشناسی بررسیهای انجام بدون و

میتواندآسیبهایفراوانیبرمنابعوسایربخشهایاقتصادی،اجتماعیویازیستمحیطی
واردسازد)عبداهللوسمیال،2007(.بنابراینیارانهایكهاهدافآنبهطورمنطقی،واضحو

دقیقبیاننشدهاستنمیتواندیك»یارانهخوب«تلقیشود.
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یارانهای اهداف تحقق برای دولت وسیاستهای نظری استچارچوب همچنینالزم
چارچوب یك و شده زمانبندی اهداف روشن اعالم واقع در باشد. مشخص موردنظر
سیاستیمنسجم)جها1وهمكاران،2013(یكیازالزاماتاساسیبرایتخصیصیارانهها
سایر با تضاد عدم ضمن كه باشد گونهای به باید یارانهای سیاستهای محتوای و است
سیاستهایپولی،مالی،بازرگانیوصنعتی)مركزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی،2014(،
داشتهودرتدوین برنامههایكشور اهدافو بامجموعه را تناسبوهماهنگی حداكثر
آنهانوعیهماهنگیعمودی)بینسطوحگوناگونسیاستیازسطحمحلیتابینالمللی(و

هماهنگیافقی)بینسیاستهایبخشیوهمسطح(لحاظگردد)مالوری،2016(.
برایناساسبرخیصاحبنظرانمعتقدندكهتركیبسیاستهاییارانهایباسایرسیاستهای
بین زمینههمكاری این در و )نیوهمكاران،2021( ایجادمیكند بهتری نتایج ذیربط
سیاستها2راپیشنهادمیدهند)لیهتما3وهمكاران،2018(.چراكهیارانهعمومیبایدبهمنزله
باموضوعخوددرجهتحلمسائلومشكالتمربوطهعمل ازسیاستمرتبط بخشی
نماید)دیموسوپوق،2016(وحداكثرساختناثربخشیآن،مستلزمهماهنگیباعملكرد
سایرحوزههایذیربطاست)گركو4وهمكاران،2017(.درهمینراستااخیراًاولویتهای
مدنظرسیاستگذاراندرحوزهیارانههاباتكیهبرالگویتوسعهپایدارتعریفمیشود)مركز
پژوهشهایمجلسشورایاسالمی،2013(كهدرآنیارانهصرفًابهعنوانیكاقداممالی
موردتوجهقرارنمیگیرد؛بلكهبهطوركاملبااستراتژیتوسعهبلندمدتكشورادغامشده
)رنتسكلروبازیلیان2017،5(ودرراستایتحققاهدافتوسعهباسایرحوزههایذیربط

هماهنگویكپارچهمیشود.
و اجرایی امكانات بومی، و محیطی شرایط مالحظه با مناسب وضوابط برنامه 2-1
1. Jha    2. cross policy co operation
3. Lihtmaa   4. Greco
5. Rentschler and Bazilian
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انعطافپذیریالزم:پسازتعییناهدافوسیاستهاییارانهایالزماستضمنتدوینبرنامه
وضوابطاجراییمناسب،چارچوبكلییارانهپرداختیازجنبههایگوناگوننظیرنوعو
میزانیارانه،جامعههدفموردنظرونحوهشناساییآنها،روشتخصیصوتوزیعیارانهبین
مشموالنومواردیازاینقبیل،مشخصمیشود؛امابرایتهیهیكبرنامهیارانهایمناسب،

توجهبهحداقلچهارنكتهضروریاست:
اولاینكهبرنامهیارانهایوضوابطمرتبطباآنبایدكاماًلًدرراستایتحققاهدافو
بارعایتكاملاصولعلمیوكارشناسیتدوینشده)زیرک، سیاستهایمدنظربودهو
پیادهسازی برای مناسب( تشویقهای و مجازاتها )شامل الزم اجرایی وضمانتهای )2013
كاملودقیقآنهاموردپیشبینیقرارگیرد.دراینرابطهگاهیمشاهدهمیشودكهعلیرغم
و )مصباحیمقدم نشده محقق یارانه اهداف دولتها، سوی از گزاف هزینههای پرداخت
موردتردید بیانشده اهداف به دستیابی در یارانهای برنامه اثربخشی و )2010 همكاران،

است)دفور1وهمكاران،2020(.
دراینمواردغالبًابهدلیلعدمرعایتدقتوكیفیتالزمدرتنظیمبرنامهیارانهایو
یاسازوكارهایاجراییآن،تخصیصیارانههیچاثرقابلتوجهومعناداریدروضعیتمورد
نظرنداشته)هانرموندوزارنیتزكی2019،2(وگاهیحتیتأثیرمنفیدراهدافتعیینشده
داشته)بروگمنوپروگر2017،3(ومنجربهبدترشدنوضعیتهدفموردنظرمیگردد
)هنسلرومیسوناو2018،4(.البتهعدمتحققاهدافیارانههمیشهناشیازنامناسببودن
اما نمایند)شیه2012،5(؛ ایجاب را آن متعددیمیتوانند نیستودالیلوعوامل برنامه
كیفیتبرنامهوضوابطاجرایییارانهیكیازمهمترینعواملمؤثردراینخصوصاست.

باید یارانهایحتمًا برنامه تدوین آناستكهدر زمینه این در قابلتوجه نكته دومین
1. Defever   2. Hünermund and Czarnitzki
3. Brüggemann and Proeger  4. Henseler and Maisonnave
5. Shih



      190      190

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و یکم، پاییز 1400، شماره 82

Social Welfare Quarterly, Vol 21, Autumn 2021, No 82

      190

شرایط و ظرفیتها نیازها، مالحظه ضمن و گرفته قرار مدنظر بومی و محیطی ویژگیهای
برای متفاوتی یارانههای )فرزینوهمكاران،2013(، مناطقمختلف اقلیمی و جغرافیایی
محیطهاییكهازنظرساختاروویژگیهایمحلی)مانندنوعتكنولوژی(بایكدیگرمتفاوتاند،
پرداختشود)مجدزادهطباطباییوهمكاران،2016(.دراینرابطهمطالعاتاخیرضرورت
تغییررویكردبهسمتحمایتهایخاصبخشیومنطقهایراموردتوجهقرارداده)كوتونو
هوراک2018،1(وتأكیدمیكنندكهمیزانعملیبودنوكاراییبرنامههایحمایتاجتماعی،
كاماًلبهویژگیهایخاصیككشوربستگیدارد)رنتسكلر2016،2(ویارانهایكهدریك
منطقهتوجیهپذیراست،میتوانددرسایرمناطقچندانمنطقیومتداولنباشد)ریكومو
همكاران2017،3(ودرواقعباتوجهبهاینكهاثراتمحیطییارانهدربینمناطقواستانهای
گوناگونیككشورمیتواندمتفاوتباشد)ترونه4وهمكاران،2019(،كاراییمبالغیارانه
بستگیبهشرایطمحلیوویژگیهایمناطقدریافتكنندهداشته)بنتو5وهمكاران،2011(
ومقداربهینهآندرمناطقیكهسطوحتوسعهمتفاوتیدارند،مختلفخواهدبود)لیو6و
تنظیم باشرایطمحلی مطابق اهدافحمایتی است اساسالزم این بر همكاران،2019(.
شود)زنگومو2010،7(وبهمنظوربهینهكردنهزینهها،سیاستگذاراندرتهیهبرنامههای
یارانهای،عواملدرونیوبیرونیراباهمموردتوجهقراردهند)ولنتوا8وهمكاران،2018(.
مدنظر عمومی یارانههای بر ناظر برنامههای تنظیم در میبایست كه عاملی سومین
است. یارانهها پیادهسازی برای اجراییالزم زیرساختهای و امكانات به توجه گیرد، قرار
تمهیدات از غفلت برنامهها، و قوانین ناكارآمدی در مؤثر عوامل مهمترین از یكی زیرا
اجراییدرمرحلهتدوینآنهاست)برزگروحسینزاده،2016(وبرهمیناساس،ارزیابی

درجهامكانپذیریاجراییهربرنامهیارانهای–یعنیبررسیظرفیتهایاجراییوبسترهای
1. Květoň and Horák  2. Rentschler  3. Ricome
4. Thorne    5. Bento   6. Liu
7. Zeng and Mu   8. Valentová
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موردنیازبرایاجرایآن-برایتأمینكارآمدییارانهضروریاست)مهربانی،2015(و
برنامهریزانبایدتالشكننداهدافیارانهایمدنظررابرمبنایزیرساختهایفنیواجرایی

موجود،عملیاتیسازند.
ضوابط و برنامهها تنظیم در الزم انعطافپذیری رعایت از عبارتست چهارم نكته و
یارانهای.بدینمعناكهتخصیصیارانهبرایافرادوگروههایمختلفبهصورتمتغیرو
احیانًاانتخابیصورتپذیردوضوابطپرداختیارانهبهگونهایتدوینشودكهفرضًامیزان
ویانوعپرداختیارانهمتناسبباتغییرشرایطوعواملمؤثردریارانهویامشموالنآن
بهطورخودكارتغییركند.هدفآناستكهازطریقسیاستهاییارانهایمنعطفتر،بهرهوری
یارانههاراافزایشدهیم)وووقی2021،1(وبدینمنظورمیتوانبخشیازیارانهراكهدر
غالبًابایدپرداختشود،بهصورتثابتوبخشدیگررابهطورمتغیرومتناسبباشرایط

دریافتكنندگانتنظیمكرد)همان(.
1-3مالحظهمنافعهمهذینفعانوعدمتأثیرپذیریازمسائلسیاسیواعمالنفوذبرخی
ذینفعان:یارانههایعمومیبایدحتیاالمكانمنافعهمهذینفعانیارانه-یعنیافرادیكه
بهنحویازتخصیصآنمتأثرمیشوند-رابهصورتعادالنهومتوازنتأمینكنند.براین
اساسالزماستسیاستوبرنامههایمرتبطبایارانهطوریتنظیمشودكهضمنمالحظه
همزمانمنافعذینفعانمختلف)ر.ک.ژانگوهمكاران،2014(امكاناعمالنفوذبرخی
ذینفعانویابهرهگیریازیارانهبهعنوانابزاریبرایتحققمقاصدواهدافسیاسیرابه
حداقلبرساند.باتوجهبهاینكهدربرخیازحوزههاذینفعانگوناگوناهدافمتعارضیرا
دنبالمیكنند)چنوسو2019،2(،تخصیصیارانهدراینحوزههامیتواندباسیستمهای
متفاوتیصورتپذیردكههركداممنافعبخشیازذینفعانراحداكثرمیسازند)چنو

1. Wu and Qi
2. Chen and Su
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همكاران،2015(وبهكارگیریهریكازآنهااحتماالًمخالفتوكارشكنیدیگرگروههای
ذینفعرابهدنبالخواهدداشت.

درچنینمواردیتقسیمعادالنهمزایاومعایبیارانهبینذینفعان)كسترنیچ1وهمكاران،
2016(ومالحظهتوأمانمنافعآنها،امكانموفقیتیارانهراافزایشمیدهد)برده2014،2(.
عالوهبرآن،شواهدمتعددینیزوجودداردكهنشانمیدهدبعضیذینفعانیارانهبا
شكلدادنیكمافیا،بخشقابلتوجهیازمنابعیارانهرابهجیبزدهاند)برونهونارسیسو3،
یا و ازكاهش مانع بلندمدت در آن، ازتخصیص بهواسطهحمایتهایخود یا و )2015
ارتباطاتسیاسی، داردكه نیزوجود امكان این یارانهشدهاند)سووكول2017،4(. حذف
برنامهریزی جای به و )2019 همكاران، و )ژانگ داده تغییر را دولتی یارانههای جریان
كارشناسی،تصمیماتمرتبطبایارانهبرمبنایتأثیریكهدرمیزانمحبوبیتسیاستگذاران
دربینخانوارها)رأیدهندگان(دارد،اتخاذشود)فرارسی،2018(.دراینخصوصتنظیم
ضوابطغیرشخصی)كهاجرایآنهامبتنیبرقضاوتوتصمیماتفردینباشد(وبهكارگیری
سازوكارهایخودكارواتوماتیكمیتواندبهجلوگیریازسیاسیشدنیارانههاكمككند

)میراحسنی،2011(.
1-4سادهوكمهزینهبودنفرایندهایاجرایییارانهبانقشحداقلیدولت:یكیدیگراز
الزاماتمناسببودنبرنامهیارانهای،سادگیفرایندهایپیادهسازیوپایینبودنهزینههای
اجراییآناست)سجاسیقیداری،2016(.بهطوركلیپیچیدهبودنعملیاتاجرایییارانه،
اثراتمثبتآنراكاهشمیدهد)دلساک5وهمكاران،2020(والزماستروشكاربرد
بودن باال تنظیمشود.همچنین بهصورتسادهوشفاف یارانهحتیاالمكان پیادهسازی و
از یكی آن( نظایر و حملونقل كاال، ذخیرهسازی هزینه )مانند یارانه اجرایی هزینههای

1. Kesternich  2. Berde   3. Barone and Narciso
4. Sovacool  5. Dolšak
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معایبقابلتوجهبهشمارمیرود)دادگرونظری،2011(وهرچهمیزاناینهزینههابیشتر
باشد،كارایییارانهكاهشمییابد)دینیتركمانی،2010(.اگرفرضًابرایاجراییكبرنامه
یارانهای،سازمانهایدولتیعریضوطویلایجادشدهوتأمینهزینهپیادهسازیآنمستلزم
تخصیصبخشزیادیازمنابعمالیكشورباشد،مطلوبیتآنبرنامهموردتردیداست)مركز
كاهش لزوم بر پژوهشگران اساس همین بر اسالمی،2013(. مجلسشورای پژوهشهای
هزینههایاجرایییارانهازطرقگوناگون)ماننداستفادهازكارتهایالكترونیك(اذعانداشته
)جیكسی1وهمكاران،2009(وبرحداقلتصدیگریدولتدراینزمینهتأكیدمیكنند.

2- هدف گیری کامل جامعه هدف و توزیع مناسب یارانه بین آنها
شناساییجامعههدفوتوزیعمناسبیارانهبینآنهاازجملهچالشبرانگیزترینمسائل
مرتبطبایارانههااست.درواقعآنچهتحتعنوان»هدفمندییارانه«مطرحمیشودعمدتًا
ناظربهاینموضوعاستكهیارانهبایددرراستایهدفموردنظرخود،جامعههدفمعینی
داشتهوبهبهترینشكلممكنبهدستاعضایجامعههدفبرسد.منظورازجامعههدف

یارانهكلیهافرادیاستكهواجدشرایطالزمبرایدریافتیارانههستند.
اماهدفمندییاهدفگیریجامعههدفدربرنامههاییارانهایعمدتًابهسهشكلواقع
میشود:هدفگیریكامل،هدفگیریجزئیوهدفگیریصفر.)اینمطلبدرمصاحبه
جنابآقایدكتروحیدمحمودیاستاددانشكدهمدیریتدانشگاهتهرانباپژوهشگرونیز
انتشار ایسنا درسایتخبرگزاری تاریخ1392/07/22 در كه فرارو با ایشان گفتگوی در
یافته،مورداشارهقرارگرفتهاست.https://www.isna.ir/news/92072214096(هدفگیری
كامل2زمانیاتفاقمیافتدكهگروههدفبهطوردقیقوكاملشناساییشدهویارانهصرفًابه
همانگروهشناساییشدهتخصیصمییابد.ایننوعازهدفگیریطبیعتًانیازمنداطالعات
1. Jixiu
2. Full targeting
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تفصیلیومعتبردربارهمشموالنیارانهیاجامعههدفونیزابزارهاوسازوكارهایمناسب
برایشناساییآنهاستومعموالًهزینههایاجراییباالییدارد.امادرهدفگیریجزئی1
صرفًابخشیازجامعههدفكهبهنحویمعینوشناختهشدههستند،مدنظرقرارگرفتهو
یارانهبهآنهاتعلقمیگیرد.درایننوعازهدفگیریمعموالًبهدلیلشرایطومحدودیتهای
موجود،امكانشناساییدقیقهمهمشموالنیارانهوجودنداردوبهناچاریارانهبهبخشیاز
گروههدفكهشناساییآنهاامكانپذیراست)مثاًلنیازمندانیكهدرنهادهایحمایتیمانند

كمیتهامدادوسازمانبهزیستینیازمندیآنهامحرزشدهاست(تعلقمیگیرد.
درهدفگیریصفر2بهجایتمركزبرجامعههدفموردنظر،جامعهگستردهتریكهكل
جامعههدفراپوششمیدهدمدنظرقرارگرفتهوازطریقتخصیصیارانهبهآنجامعه
بزرگتر،اطمینانحاصلمیشودكههمهافرادگروههدفمشمولیارانهواقعشدهاند)مانند
پرداختیارانهنانبههمهافرادجامعه(.البتهدراینجاهدفایننیستكهبهافرادیخارجاز
جامعههدفیارانهپرداختشود،بلكههدفآناستكههیچیكازاعضایجامعههدفاز
دریافتیارانهمحرومنشوندودرواقعهزینهپرداختیارانهبهغیرمشموالن،درازایهزینه

شناساییدقیقگروههدفتوجیهپذیرتلقیمیشود.
اماهدفگیریصفریاغیرمشروطكاراییكلیبرنامهیارانهایرامحدودمیكند)اسفاو3
پرداختمیشود، فراگیروهمگانی بهصورت یارانه كه زمانی زیرا وهمكاران،2017(؛
عماًلعایدیچندانیبرایذینفعانواقعینداشتهوعمدهفایدهومنافعآننصیباقشاری
آنكه بر اینحالتعالوه در اسدبگی،2012(. و )عباسیان نیستند آن نیازمند كه میشود
تخصیصیارانهناعادالنهاستومنافعآنبهطورنامتناسببهگروههایغیرمستحقمیرسد

)لیوهمكاران،2017(،هزینهكلییارانهنیزدرمقایسهبامنافعآنبسیارباالست)سجاسی
1. Partial targeting
2. Null targeting
3. Asfaw
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قیداری،2016(.
برایناساسالزمهتحققیارانهخوبآناستكهجامعههدفیارانهبهطوركاملو
دقیقشناساییشدهویارانهصرفًابهدستواجدینشرایطدریافتیارانهبرسدوبهنحو

مناسبیمیانآنهاتوزیعشودكهتحققاینامرمستلزمرعایتمواردزیراست:
جامعه شناسایی هدف: جامعه شناسایی برای قابلسنجش و دقیق معیار تعیین 1-2
هدفیارانههاابتدائًانیازمندتعیینمعیارهایمناسببرایتشخیصافرادواجدصالحیت
بایدحداقلشرایطیكهبهموجبآناشخاصاستحقاق برایدریافتیارانهاست.یعنی
دریافتكمكعمومیراپیدامیكنند،بهدرستیتعریفشود.مهمآناستكهگروههدف
اصالتًاقابلشناساییوردیابیبوده)مركزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی،2013(وبتوان
معیارهایسنجشپذیروروشنیبرایورودیاخروجافراددردایرهشمولآندرنظرگرفت

وازطریقآنهاذینفعانواجدشرایطرابهدرستیشناساییكرد)دیزون-روس،2017(.
تخصیص احتمال شوند، تعریف دقیقتر و بهتر یارانه هدفگیری معیارهای چه هر
یارانهبهمشموالنواقعیودستیابیبهاهدافیارانهبیشترشدهودرنتیجهاثربخشیبرنامه
یارانهایافزایشخواهدیافت)اسفاو1وهمكاران،2017(.دراینراستاانتخابمعیارهایی
كهوضعیتافراددرآنهامتغیروغیرقابلپیگیریاست)مانندهزینهزندگی(ویاتشخیص
آنهامبتنیبرقضاوتهایشخصیوسلیقهایاست،اجرایدقیقیارانهوتحققنتایجمورد
نظررادشواروگاهیناممكنمیكند.مضافبرآن،بهكارگیریمعیارهایهدفگیریساده
و )باسورتو2 دهد كاهش را یارانه اثرات میتواند مشموالن شناسایی برای عاملی تك و
همكاران،2020(.بدینمعناكهاگرمعیارتشخیصجامعههدفصرفًابرمبناییكمؤلفه
خاصشكلبگیرد)مثالسطحدرآمدافرادتنهامعیارتعیینكنندهآسیبپذیریآنهاباشد(،

1. Asfaw
2. Basurto
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شاخصناقصیبرایهدفگیریمورداستفادهقرارگرفته)رنتسكلر،2016(وبهكارگیری
معیارهایتركیبیوچندعاملیكهابعادوویژگیهایگوناگونجامعههدفرابهطورهمزمان

مدنظرقرارمیدهند،بهترمیتواندمشموالنواقعییارانهراشناساییكند.
2-2استحقاقسنجی)شناساییجامعههدف(بهطورجامعومانع،فعالومتمركز:برای
اجرایمؤثربرنامههایهدفمندسازییارانههادولتبایداولمشخصكندكهچهكسانی
واقعًااستحقاقدریافتیارانهرادارند)باسورتووهمكاران،2020(وگروههدفیكهبرنامه
یارانهایقصدتأثیرگذاریبرآنهارادارد،بهطورمناسبشناساییكند)پنفیلوک2017،1(.
پژوهشگراناینحوزهضمناذعانبرضرورتانتخابدقیقدریافتكنندگانیارانه)هوو
همكاران،2019(تأكیدمیكنندكههدفمندیبهتریارانهبهمعنایپوششبیشترودقیقتر

مشموالنوافرادموردنظراست)مالئیوخادمیان،2016(.
اماشناساییدرستواجدینشرایطدریافتیارانه)كهكاماًلًباكیفیتمعیارهایتشخیص
جامعههدفمرتبطاست(مستلزمآناستكهاستحقاقسنجیبهصورتجامعومانعانجام
شودودرتعیینمشموالنیارانه،خطاهاینوعاولودوماتفاقنیفتد)پژویان،2006(.یعنی
اندازهمشموالنیارانهرخندهد)دینیتركمانی، اندازهیاپوششبیشاز پوششكمتراز
2010(وضمنآنكههمهافرادمدنظرتحتپوششقرارگرفتهوهیچفردمستحقیخارجاز
شمولجامعههدفنماند،اشخاصیكهموردهدفنبودهواستحقاقبرخورداریازكمك

وحمایتدولتراندارندنیزمشمولدریافتیارانهنشوند.
قرارمیگیرندكهواقعا یارانه افرادیمشمول اینرابطهگاهیمشاهدهمیشودكه در
نیازیبهكمكدولتندارند)شلدونودوآ2020،2(وتخصیصیارانهبهآنهاصرفًامنجر
بهاتالفمنابععمومیمیشود)دلساک،2020(.درمقابل،بعضیازمستحقانواقعییارانه

1. Panfiluk
2. Sheldon and Dua
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بهدلیلعدمشناساییدرستجامعههدفازدریافتیارانهمحرومشدهوتحتپوشش
حمایتدولتقرارنمیگیرند.

متمركزصورت فعالو بهصورت باید بهعالوه،شناساییجامعههدفحتیاالمكان
پذیرد؛یعنیبدوننیازبهارائهدرخواستیااثباتاستحقاقازجانبذینفعانبودهونظام
پرداختیارانهبهگونهایطراحیشدهباشدكهبهجایارزیابیمنفعالنهوضعیتمتقاضیان
یارانه،خودبتواندباتكیهبراطالعاتدقیقومعتبر،مشموالنواقعییارانهراشناساییوآنها
راازیارانهموردنظربرخورداركند.همچنینبهتراستكهشناساییاعضایجامعههدف
توسطیكمرجعمشخصومتمركزانجامپذیردتاضمناتخاذرویكردمشترکویكسان
دراینخصوص،احیانًااختالفاتكارشناسییاقضاوتهایسلیقهایموجبناهمگنشدن
مجموعهمشموالنیارانهنگردد.درواقععدمتمركزدرشناساییواجدینشرایطدریافت
)باسورتووهمكاران، كند فراهم یاقوموخویشگرایی برایفساد را یارانهمیتواندزمینه
نحوه یارانه، خالص اثرات نمودن حداكثر منظور به كه است شده توصیه لذا و )2020

تخصیصآنبهصورتمتمركزباشد)اسفاو2017،1(.
2-3اولویتبندیمشموالنوتعیینسیاستوروشمناسببرایتوزیعیارانهبینآنها:
طبقهبندیمشموالنیارانهبرمبنایویژگیهایگوناگونآنهامیتواندفایدهمالییارانهدولتی
راحداكثركند)جیكسی2وهمكاران،299(.ازآنجاكهمنابعیارانهمحدوداست،بایدمیزان
اولویتمشموالنبرایبرخورداریازكمكهایدولتلحاظشدهوضمنتعیینیكسیاست
یامعیارمناسببرایتوزیعیارانهبینمشموالن،اعضایجامعههدفبرمبنایمشخصههای
اقتصادی،اجتماعیوجمعیتیموردبررسیقرارگیرند)مصباحیمقدموهمكاران،2010(و
میزاناولویتاقشاروگروههایگوناگونبرایبهرهمندیازمزایاییارانهمشخصشود.در

1. Asfaw
2. Jixiu
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اینرابطهبرخیپژوهشگرانلزومهدفگیریجغرافیاییرامطرحكرده)مهتاوجها2014،1؛
مهتاوهمكاران،2013(ومعتقدندكهبایداختالفهایمشموالنیارانهرانهتنهادرگروههای

جمعیتی،بلكهدرسطحشهریوروستایینیزبهحسابآورد)یائووهمكاران،2014(.
پسازتعیینمعیاریاسیاستتوزیعیارانهبینجامعههدف،انتخاب»روش«مناسب
برایتخصیصیارانهواینكهچگونهیارانهبینمشموالنگوناگونتوزیعشود،مسئلهمهمی
استكهبایدموردتوجهقرارگیرد)فیضپوروهمكاران،2016(.توضیحاینكهپرداخت
یارانهبهروشهایمختلفیامكانپذیراستكههریكمزایاومعایبخاصخودرادارد
بایدضمن انتخابمیشود یارانه برایتوزیع اماروشیكه )شكریوهمكاران،2019(؛
)سپهردوست، داشته نظر مورد اهداف با را بیشترینسازگاری محیطی، باشرایط تناسب

2013(وكمترینبارهزینهایراایجادكند)مهربانی،2015(.
2-4اصابتكردنیارانهبهجامعههدفبهصورتمستقیموعادالنهوعدمبرخورداری
پرداختها كردن اصابت مستلزم یارانه نظر مورد اهداف تأمین مشموالن: برخی مضاعف
بنابر یارانهها است ممكن گاهی .)2019 همكاران، و )شكری است هدف گروههای به
دالیلیدردسترسمشموالنواقعیقرارنگیرند)سووكول،2017(ویابهخاطرهدفگیری
نامناسبوبرخورداریهمزمانمشموالنوغیرمشموالن)جهاوهمكاران،2013(،اثرات
مثبتیارانهمحدودبهاقشارخاصیشده)دلساک،2020(ومزایایآنبرایگروههاییكه
موردهدفنبودهاندبیشترباشد)لكاویسیوس2وهمكاران،2009(.بهطورمثالزمانیكه
خدماتبهداشتیاحملونقلعمومیبهطوررایگانیاباهزینهبسیاركمارائهمیشود،اما
نحوهارائهخدماتبهگونهایاستكهاغلبفقراونیازمندانبهدلیلسكونتدرمناطق
حاشیهایودورافتادهامكاندسترسیواستفادهازاینخدماتراندارند،میتوانگفتكه

1. Mehta and Jha
2. lekavicius
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یارانهپرداختیبهمشموالنواقعیاصابتنكردهاست.درموردیارانههایانرژینیزغالبًا
چنیناستوگروههایمرفهبهطورنامتناسبسهمبیشتریازیارانهكلیرامصرفكرده
)رنتسكلر،2016(ومنافعیارانهعمدتًابهثروتمندان)هنسلرومیسوناو2018،1(ویااقشار
متوسطتعلقمیگیردوطبقاتضعیفگاهیحتیتوانخریدانرژییارانهایواستفادهاز

آنراهمندارند)فرارسی،2018(.
بهمنظورافزایشاحتمالاصابتیارانهبهگروههایهدفتوصیهمیشودكهبهجای
مشمول افراد به مستقیمًا نظر مورد یارانه غیرمستقیم، روشهای و سازوكارها از استفاده
بهدست یارانه دلیلحذفواسطههاورساندن به یارانههایمستقیم یابد.زیرا تخصیص
مشموالننهاییدراغلبمواردمؤثرترند)نیوهمكاران،2021(.همچنینالزماستنحوه
نیازومیزاناستحقاقگروههایهدف، توزیعیارانهعادالنهبودهوضمنمالحظهشدت
نسبتبهبرابریدرتوزیعوتسهیلدسترسیبرایكلیهمشموالندقتومراقبتكافیانجام
پذیرد)گاناباوهمكاران،2016(؛بهگونهایكهامكانبهرهمندیمضاعفبرخیمشموالن
ازمنابعوكمكهایعمومیوجودنداشتهباشد.گاهیاوقاتعلیرغمفرصتهایرسمیبرابر
برایدسترسیبهیارانه،عماًلتوزیعآنبهطورنابرابرصورتگرفته)لیهتماوهمكاران،
بیشتریفراهممیكند)مهتاوهمكاران، اقشاروگروههادسترسی برایبعضی 2018(و
2013(.بهطوریكهدربرخیمواردمیزاناستفادهیكگروهیاطبقهخاصازیارانهپرداختی
چندینبرابربیشترازگروهدیگراست)خالدوسلمان،2020(.دراینرابطهبعضیمطالعات
معیارهاییرامعرفیمیكنندكهمیزانعادالنهبودنتوزیعیارانهرانشاندادهومیتواننددر
جهتتخصیصمنابعبیشتربهگروههایبانیازباالتربهكارگرفتهشوند)گوزمنواویدو2،

.)2018

1. Henseler and Maisonnave
2. Guzman and Oviedo
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3- شفافیت و قابلیت رهگیری
ازدیگرعناصرشكلدهندهیارانهخوب،شفافیتوقابلیترهگیرییارانهومشموالن
آناستكهكیفیتآنبهطورمستقیمیاغیرمستقیمبرتحققسایرعناصریارانهخوبنیز

تأثیرگذاراستوازطریقپیگیریعواملزیرمحققخواهدشد:
3-1دسترسیبهسامانههایاطالعاتیدقیقومتمركزدرزمینهیارانهومشموالنآن:
یكیازالزاماتاساسیبرایشفافیتیارانهآناستكهاطالعاتمرتبطباانواعیارانههای
پرداختیونیزكلیهمشموالنودریافتكنندگانآنهادرسامانههایاطالعاتیدقیقوروزآمد
ثبتشدهودادههاییارانهوتحلیلآنهابهطورگویا،كاملوقابلمقایسه)سووكول،2017(
دردسترسذینفعانگوناگونقرارگیرد؛بهطوریكهبااستفادهازآنهابتوانوضعیتانواع
یارانهها،نحوهپرداختویاشرایطبهرهمندیازآنها)مثلشمولیكیارانهبربرخیافراد
ویاخروجبرخیدیگرازشمولآن(رابهسادگیتشخیصداد.نكتهحائزاهمیتدراین
خصوصتجمیعوپاالیشاطالعاتمرتبطبایارانهومشموالنآندریكسامانهدقیقو
متمركزاست.اگراطالعاتمزبوردرچندینسامانهمختلفوجودداشتهباشدممكناست
یكشخصمشمولیارانه،توسطچندینسامانهیارانهایبهطورهمزمانشناساییشدهو
ازیكیارانهمشخصبهطورمكرربرخوردارشود؛مانندتخصیصیارانهداروهایخاص
بهافرادیكهدرچندینبیمهدولتیعضویتدارند.اینامكانهموجودداردكهاطالعات
مشموالندرسامانههایمتعددوجودداشتهباشدوفردیكهبراساساطالعاتیكسامانه
واجدشرایطشناختهمیشود،درصورتتجمیعاطالعاتویواخذدادههایتكمیلیاز

سایرسامانهها،دیگرشرایطالزمبرایدریافتیارانهرانداشتهباشد.
یارانه یارانه:شفافیت اجرای و تصمیمگیری فرایندهای منابع،مصارف، 3-2شفافیت
مستلزمآناستكهدولتاطالعاتمرتبطبایارانهرادرمرحلهتوزیعآنبهطورعمومی
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همچنین و یارانه مصارف و منابع كلیه و )2019 همكاران، و )بای1 دهد ارائه شفاف و
فرایندهاییكهازتصمیمگیریتااجرایآنطیمیشود،برایهمهذینفعانواضحوروشن
باشد.یعنیمشخصباشدكهیارانههایپرداختیدقیقًاازكدامبخشمنابععمومیتأمین
شدهودركجاوچگونههزینهمیشوند.برایناساسمیبایستیارانههایپنهانیاضمنی
كهدربودجهوحسابهایملیمنعكسنمیشوند)مركزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی،
2015(حذفشوند.همچنینفرایندهاوضوابطاجرایییارانهبایدكاماًلًشفافبوده)لیو
همكاران،2017(ومواردیهمچونمعیارهایتخصیصیارانه،میزانودورهپرداختآن،
روشتخصیص،دریافتكنندگانیارانهونظایرآنكاماًلًمعینوتعریفشدهباشند)فرزین

وهمكاران،2013(وذینفعانبتوانندآگاهیالزمرانسبتبهآنهاكسبكنند.
3-3قابلیترهگیریورصدیارانهومشموالنآندركلیهمراحل:گاهیاوقاتاطالعات
مرتبطبایارانهدرمراحلتدوینواجرایآنروشنوشفافاست،اماقابلرهگیریو
رصدمستمرنیستودربرخیمراحلامكانپایشآنوجودندارد؛یعنینمیتوانبررسی
كردكهمثاًلیارانهایكهبایدبایكمیزانوروشمعینبهدستگروهمشخصیازافراد
میرسید،دقیقًاتوسطچهافرادیدریافتشدهاست؛ویااینكهوضعیتمشموالنیارانهپس
ازدریافتیارانهچهتغییریداشتهاست.اینمسئلهعالوهبرآنكهارزیابینتایجیارانهرابا
مشكلمواجهمیكند،مانعازشكلگیرییكتصویرجامعویكپارچهازروندتخصیص

یارانهوآسیبشناسیمراحلگوناگونآن-ازتدوینتاپرداختنهایی-میشود.
یكیازراهكارهاییكهدراینراستاپیشنهادمیشود،طبقهبندیوكدگذاریدقیقانواع
یارانهومشموالنآناستكهبهموجبآنمیتوانضمنتخصیصیككدمنحصربهفردبه
هركدامازیارانههاوبهتبعآنمشموالنگوناگونآنها،وضعیتیارانههاودریافتكنندگان
آنرادرسامانههایاطالعاتیذیربطبهطورروزآمدپیگیریكرد.یعنیاگرفرضًااطالعات

1. Bai
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درآمدیخانوارهایجامعهدریكنظامجامعاطالعاتیوجودداشتهباشدوبههرخانوار
یككدمعینتعلقبگیرد،وضعیتورودوخروجخانوارهابهگروههایهدفیكیارانه
مشخصقابلكنترلورهگیریمیشودوعالوهبركاهشخطادرهدفگیریمشموالن،

كارایییارانهنیزافزایشخواهدیافت)زیرک،2013(.

4- عدم ایجاد تبعات منفی یا زمینه برای فساد
یارانههایعمومیعلیرغمآنكهمیتوانندابزاریبرایحلمسائلاقتصادیواجتماعیو
یاجبرانبرخیكاستیهایموجوددرعملكرددولتهاباشند،ممكناستخودبهعاملیبرای
ایجادمشكالتگوناگونتبدیلشدهوبهتدریجمعضالتپیچیدهایرادرجامعهایجادكنند.
دراینرابطهشواهدمتعددیوجودداردكهنشانمیدهداثراتمنفیوبلندمدتبرخیاز
یارانههایعمومی،اثراتمثبتموقتآنهاراكاهشداده)برنینیوپلگرینی2011،1(وبا
وجودآنكهیارانههایپرداختیازیكجهتمنافعیرابرایمشموالنفراهمكرده،ازجهات

دیگربهآنهاصدمهزدهاست)كرمیوهمكاران،2012(.
ناخواسته، منفی تبعات كثرت دلیل به كه میشود بغرنج چنان گاهی وضعیت این
یارانهدهیازكنترلخارجشده)مقدموویرل،2018(ویارانهایكهدرابتداباهدفحل
برخیمشكالتویاكاهشآنهاطراحیشدهبود،بهدلیلتبعاتونتایجپیشبینینشدهای
كهبرآنمترتبمیشودبهتدریجخودمنشأایجادمسائلجدیدیشدهویاحتیباتشدیدو
تقویتمشكلاولیه،دولتمردانرادرشرایطیقرارمیدهدكهنهتوانحلمشكالتجدیدرا
دارندونهامكانحذفیارانهپرداختی.ازاینروستكهصاحبنظرانبرخیازانواعیارانهها
رابهخاطراثراتمنفیزیادیكهبرتوسعهاقتصادیدارند)فرارسی،2018(،بهكلیمضر

ومردودمیدانند.

1. Bernini and Pellegrini
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تأمین مثبتو اثرات ایجاد بتواندضمن یارانهایاستكه یارانهخوب ایناساس بر
اهدافموردنظر،ازتبعاتمنفیاحتمالیبهدوربودهویاباكمترینحدازنتایجوعواقب
چنین طراحی در باشد. مضراتش از بیش میكند ایجاد كه منافعی مجموع در نامطلوب،

یارانهایمیبایستعواملزیرمدنظرقرارگیرد:
ترجیحی شرایط ایجاد عدم و اجتماعی و اقتصادی فرایندهای به نزدن آسیب 1-4
ناخواسته:یكیازمهمتریننكاتیكهدرتدوینوتخصیصیارانههابایدموردتوجهقرار
گیردایناستكهپرداختیارانهنبایدمنجربهاختاللدرعملكردسیستمهایاقتصادیو
اجتماعیوآسیبزدنبهفرایندهایطبیعینظامحكمرانیشود.توضیحاینكهتخصیص
برخیازیارانههاموجبكاهشقیمتنهاییبرایمصرفكنندگانشدهوآنهارابهمصرف
بیشتروبدونمالحظهتشویقمیكندواینامرعالوهبرآنكهباعثهدررفتمنابعملی
میشود)مركزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی،2015(،استفادهبهینهازمنابعونهادههای
نگهداری برای اقتصادی انگیزههای و )2017 ویت1، و )مینویل ساخته منحرف را تولید
به حتی گاهی و میدهد كاهش را یارانهای محصوالت حفظ[ ]و اندازهگیری یا صحیح

محیطزیستهمآسیبمیرساند)سووكول،2017(.
برخیپژوهشگرانضمناشارهبهبعضیازپیامدهاینامطلوبیارانههاماننداختاللدر
سازوكارهایقیمتوبازار،انحرافدرترجیحاتمصرفكننده،افزایشمصرفواستفاده
غیرعقالییازكاالهاییارانهای)زیرک،2013(،لطمهزدنبهبهرهوریوتخصیصبهینه
فاقد فعالیتهای دلیلشكلگیری به رقابتپذیری)سپهردوست،2013( نیزكاهش و منابع
توجیهاقتصادیوفاقدمزیترقابتی)فرزینوهمكاران،2012(،برلزوماجتنابازنتایجو

تبعاتمذكوردرتخصیصیارانههاویاطراحیراهكارهایجبرانیمناسببرایكاهشو
مقابلهباآنهاتأكیدمیكنند.

1. Minviel and Witte
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4-2فراهمنكردنزمینهسوءاستفادهوفساد:درتخصیصمنابعمالیعمومیبهویژه
مواردیكهدرقالبیارانهوكمكهایدولتیتوزیعمیشود،هموارهانگیزهسوءاستفادهو
فسادبرایسودجویانوجوددارد.دراینخصوصمطالعاتمتعددیاستفادهفرصتطلبانه
بوئینگ1، 2019؛ همكاران، و )هو كرده گزارش را گیرندگان توسط دولتی یارانههای از
اقداماتیدر با بایدحداقل پولی انگیزههای بر مبتنی دارندكهسیاستهای اذعان 2016(و
اقدامات و )2015 نارسیسو، و )بارونه باشند همراه یافته سازمان جرائم با مبارزه جهت
یارانه بروزرفتارهایسودجویانهتوسطمشموالن اینزمینهمیتواند ضدفساددولتدر
تعیینكننده عوامل درباره اگرچه .)2019 همكاران، و )ژانگ كند مهار مؤثری طور به را
سوءاستفادهوفساددریارانهاتفاقنظروجودندارد)مهتاوجها،2014(،اماآنچهمسلماست
ایناستكهویژگیهایفرهنگی،اقتصادیواجتماعیمحیطونیزكیفیتبرنامهیارانهایو
دقتواستحكامروشهایتوزیعیارانه،دراحتمالوقوعانواعگوناگونسوءاستفادهوفساد

مؤثراست.
یكیازرایجترینانواعسوءاستفادههاییارانهایشاملبهكارگیریكمكهایمالیدولت
درغیرازمصارفیاستكهبهخاطرآنمنابعیارانهایدریافتشدهاست.بهطورمثالبر
اساسبرخیتحقیقات60%ازكمكهزینهR&D برایاهدافیغیرازتحقیقوتوسعهاستفاده
میشود)بوئینگ2016،4(.همچنینپدیده»سواریرایگان2«شكلدیگریازسوءاستفاده
استكهطیآنبرخیافرادتالشمیكنندباقرارگرفتندرشمولدریافتكنندگانیارانه،
بدونآنكهواقعامستحقدریافتآنباشندازمزایایحمایتوكمكدولتبرخوردارشده
وازاینطریقموجباتالفمنابععمومیمیشوند)دلساک،2020(.لذادرتنظیمبرنامههای
یارانهای،كاهشانگیزههایسواریرایگان)هانرموندوزارنیتزكی2019،3(ومسدودساختن
1. Boeing
2. Free riding
3. Hünermund and. Czarnitzki



شناسایی و تبیین مؤلفه های »یارانه خوب« 
 Identifying and Explaining the characteristics of “Good Subsidy”

205      

مسیرهایمنفعتطلبیغیرواجدینشرایط،بسیارمهموقابلتوجهاست.بهعالوهالزماست
درتخصیصیارانههایعمومیدقتشودكهحتیاالمكانبستروامكانبروزفسادهایینظیر
رانتوزدوبند،سرقتازمنابعیارانهای،شكلگیریبازارسیاهویاقاچاقكاالهاییارانهای

بهسایرمناطقنیزفراهمنشود.

5- محدوده زمانی مشخص
یكیدیگرازمؤلفههاییارانهخوبآناستكهتخصیصیارانهدربازهزمانیمشخص
ومحدودیانجامپذیردوالاقلبهطوراجمالی،افقزمانیپرداختیارانهوارائهكمكهای
عمومیدولتدرحوزهمدنظر،معینباشد.زیراپرداختپیوستهوبدونمدتیارانههمواره
بااینخطرهمراهاستكهدریافتكنندگان،یارانهرابهعنوانیكعنصردائمیدربرنامههای
یارانه تغییر یا اصالح امكان مسئله این و )2009 استفان، و )جائنیچن1 كنند لحاظ خود

متناسبباشرایطرادشواروحتیغیرممكنكند.
5-1تخصیصیارانهبهطورموقتومدتداروطییكبرنامهزمانبندیمشخص:
اقتصادی درساختارهای تعادل ایجاد برای عاملیموقت بهصورت باید یارانه تخصیص
واجتماعیودرجهتحفظوافزایشكاراییصورتپذیرد)مصباحیمقدموهمكاران،
2010(.برایناساس،برنامههایاعطاییارانهبهگروههایواجدشرایطبایدزمانمحدودی
داشتهباشد)مركزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی،2013(كهطیآنبهموازاتتحقق
یافتهودر تدریجكاهش به یارانه پرداخت توانمندیمشموالن، افزایش اهدافمدنظرو

نهایتحذفشود)عریانی،2011(.
تدریجی افزایش واسطه به شود، پرداخت بلندمدت یا و مستمر طور به یارانه اگر
میزان ویرل،2018( و )مقدم یارانهای كاالهای برای تقاضا افزایش آن تبع به و جمعیت

1. Jaenichen and Stephan
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یارانهپرداختیبهمرورزمانافزایشیافتهوفشاریدائمی،فزایندهوگاهیغیرقابلكنترلبر
منابععمومیواردمیكند)مركزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی،2015(؛بهگونهایكه
دراغلبموارددولتهاناچارمیشوندبرایتداومپرداختیارانه،سایرفعالیتهایعمرانیو
توسعهایخودراكاهشدادهویامتوقفكنند.لذاجهتاجتنابازاینعوارضالزماست
دربرنامههاییكهبرایتخصیصیااصالحیارانههاتدوینمیشود،ضمنیكزمانبندی
موقتی دولت وحمایت كهكمك تصریحشود بازیلیان،2017( و )رنتسكلر هوشمندانه1
بوده)لیوهمكاران،2017(وصرفًاتاحلمسئلهپیشروودستیابیبهاهدافمدنظرادامه

خواهدیافت.

6- حجم منطقی منابع یارانه و تخصیص بهینه آنها
تحققیارانهخوبمستلزمآناستكهمیزانوحجممنابعیارانهبرایتأمیناهدافمورد
نظر،منطقیومتناسبباشدواینمنابعبهطوربهینهوكارآمدبهواجدینشرایطتخصیص

یابد.دراینراستارعایتنكاتزیرضروریبهشمارمیرود.
6-1كفایتمنابعیارانهبرایتأمیناهدافونیازهایذینفعان:میزانمنابعیكهدرقالب
یارانههایعمومیتوزیعمیشودبایدبرایحلمسائلموردنظركافیباشدتاازكارآمدی
الزمبرخوردارباشد.دربسیاریازبرنامههایحمایتیمیزانیارانهپرداختیبرایدستیابی
بهاهدافمدنظرناكافیبوده)هنسلرومیسوناوه2018،2(وصرفًابخشیازهزینههایكلی
]موردنیاز[راپوششمیدهد)شیه،2012(.اینشرایطكهمعموالًبهدلیلخطادربرآورد
هزینههایاجراییارانههایعمومیویاناتوانیدولتدرتأمینمنابعالزمبراییارانهدهی
ایجاد یا و نظر مورد اهداف تحقق در یارانهای برنامه موفقیت عدم موجب میدهد، رخ

انحرافدراهدافیارانهمیشود.
1. Smart timing
2. Henseler and Maisonnave
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چنانچهگاهیبهواسطهكافینبودنحجمیارانهها،دولتضمنتقلیلوفروكاستناز
ازبودجهالزم ازمشموالنكهبخشی برایآندسته منابععمومیراصرفًا اولیه، اهداف
برایانجاماقداماتمدنظررادارنددردسترسقرارمیدهد)دلساک،2020(وبدینترتیب
وضعیتنسبیسایرمشموالندرمقایسهباقبلازتخصیصیارانهاحتماالًبدترخواهدشد.
6-2توجیهپذیریاقتصادییارانهوعدماتالفمنابع:همانگونهكهناكافیبودنمنابع
نیازهممنجر ازحدمورد بیش یارانه دارد،اختصاص دنبال به نامطلوبی تبعات یارانهای
ایجاد كه منافعی از آن هزینههای چنانچه و میشود عمومی منابع هدررفت و اتالف به
حجم همچنین .)2016 همكاران، و )سان1 بود خواهد توجیهناپذیر باشد، بیشتر میكند
باالییارانههایعمومیدریكحوزهخاص،مانعازبروزابتكارونوآوریمیشود)لیوو

همكاران،2019(وزمینههایرشدوپیشرفترادرآنحوزهمحدودمیكند.
بسیاریاوقاتتخصیصیارانهبرایدستیابیبهیكهدفمعین،بهتریناستفادهممكن
ازمنابععمومینیست)ریكاموهمكاران،2017(ومیتوانبامنابعمالیكمتریبهاهداف
موردنظردستیافت)جئون2015،2(.بهبیاندیگردربعضیازبرنامههایحمایتی،هزینه
پرداختیارانهبرایتأمینهدفموردنظرگراناست)شلدونودوآ،2020(وروشهای
ارزانتریهمبرایدستیابیبهآنهدفوجوددارد)ترونهوهوگس2019،3(.ازاینرو
توجیهپذیریاقتصادیبرخیازبرنامههاییارانهایكاماًلًمحلتأملاست)بوئینگ،2016(
وگاهیبهنظرمیرسدكهدولتهاصرفًابراینشاندادنعزمعملیخودبرایحمایتازیك
موضوعخاصاقدامبهتخصیصیارانهمیكنند؛بدونآنكهمیزاننیازآنحوزهبهیارانهو
یاسودمندیوفایدهیارانههایعمومیرادرآنحوزهدقیقًابررسیوارزیابیكنند.چنانچه

بهطورمثالعملكردبرخییارانههایصادراتیبهگونهایاستكهبهمشموالنبرایانجام
1. Sun
2. Jeon
3. Thorne and Hughes



      208      208

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و یکم، پاییز 1400، شماره 82

Social Welfare Quarterly, Vol 21, Autumn 2021, No 82

      208

)دفور، پاداشمیدهد انجاممیدهند، را آنها یارانههم دریافت بدون فعالیتهاییكهحتی
.)2020

6-3نسبتمنطقییارانهبهكلبودجهوعدمفشاربهمنابععمومی:حجمیارانههای
گوناگونیكهتوسطدولتهاپرداختمیشودبایدنسبتبهكلهزینههایعمومیودرمقایسه
یارانههای تخصیص موارد برخی در باشد. متناسب و منطقی كشور بودجه اقالم سایر با
عمومیبارمالیقابلتوجهیبرایدولتداشته)فردریكوافشاری،2015(وسهمباالییاز
مخارججاریرابهخوداختصاصمیدهد.دراینحالتتأمینهزینههایپرداختیارانه
كسری تشدید ،)2017 همكاران، و )شهركی دولت عمومی منابع بر فشار ایجاد موجب
بودجهوبروزآثارتورمیناشیازآنخواهدشد)خداویسیوهمكاران،2017(.لذاباید
دقتشودكهمیزانكلییارانههایعمومیدرمقایسهباتولیدناخالصداخلیكشورباال
نبوده)بیكیوهمكاران،2013(وازپنجاهدرصدآنتجاوزنكند.زیراحجمزیادیارانه
نسبتبهبودجهعمومیوعمرانی،مانعیبرایرشدوتوسعهاقتصادیمحسوبشدهو
دستیابیبهاهدافتوسعهایبلندمدتراباچالشمواجهمیكند)فرزینوهمكاران،2012(.

7- توانمندسازی مشموالن و حل ریشه ای مسائل موضوعه
توانمندسازی رویكرد با یارانه تخصیص آنكه مگر شد نخواهد محقق خوب یارانه
مشموالنوحلریشهایمسائلومشكالتیكهمنجربهپرداختیارانهشدهاست،صورت
پذیرد.اگریارانهصرفًابهعنوانیككمكواعانهازجانبدولتپرداختشود،ممكناست
دركوتاهمدتبرخیمشكالتراحلكند؛امادربلندمدتنهتنهامفیدنبودهبلكهمیتواند
ازطریقوابستهكردنمشموالنبهكمكدولتواجتنابآنهاازكاروتالش)مصباحیمقدم
وهمكاران،2010(،حتیموجبتشدیدوتقویتمشكلنیزبشود.برایناساسالزماست

درتدوینویااصالحیارانههایعمومیجهاتزیرمدنظرقرارگیرد:
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7-1توانمندسازیمشموالنوفراهمكردنزمینهخودكفاییآنها:یارانههایعمومیباید
زمینهالزمبرایخودكفاییوشكوفاییظرفیتهایبالقوهمشموالندرراستایاهدافمدنظر
بایدضمنحمایتازذینفعانیكهنمیتوانندبدونمساعدت رافراهمكند.یعنیدولت
وحمایتالزمعملكردمطلوبراارائهدهند،منابعیارانهایرابهگونهایتخصیصدهد
كهدریافتكنندگانبتوانندبهتدریجسطحتوانمندیوكاراییخودراافزایشداده)مركز
در كنند. اقدام اینجهت در فعال بهطور و اسالمی،2013( پژوهشهایمجلسشورای
واقعیارانههایعمومیمیبایستازطریقكمكبهبرطرفكردنمحدودیتهاییكهمانعاز
فعالیتمؤثرمشموالنمیشود)كولومبو1وهمكاران،2013(،امكانوزمینهالزمبرایاینكه
آنهابتوانندبهطورمستقلوپایدارعملكردمناسبوقابلقبولیراارائهكنند،فراهمكند.
یارانههاییكهمنجربهافزایشبهرهوری،رقابتپذیریوتوانمندیمشموالنخودنشونددر

بلندمدتمحكومبهشكستخواهندبود)برنینی2وهمكاران،2017(.
7-2حلریشهایمسائلجامعههدفوبینیازساختنآنهاازیارانه:یارانههاغالبًادر
راستایحلیكمشكلومسئلهعمومیتخصیصمییابند؛امااگرمسئلهموردنظررابه
شكلیسطحیوظاهریحلكردهویاكاهشدهندوبهجایدرمانریشهایآنصرفًابه
عنوانیكعاملتسكیندهندهعملكنند،علتاصلیمسئلهباقیماندهوعالوهبرآنكهبه
مرورزمانمشكلحادتروحلآندشوارترمیشود،نیازبهدریافتیارانهازجانبمشموالن
صرف را بیشتری عمومی منابع دائمًا است ناچار دولت و شد خواهد بیشتر روزبهروز

پرداختیارانهكند.
بنابراینانواعحمایتهایدولتیوبهطورویژهیارانههامیبایستبااینرویكردتخصیص

ریشههای و دالیل بردن بین از و مشموالن بالقوه نیروهای ساختن فعال كهضمن یابند

1. Colombo
2. Bernini
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اصلینیازمندیشانبهحمایتدولت،استغناوبینیازیآنهارادرپایاندورهزمانیتعیین
شدهبرایپرداختیارانهتأمینكنند؛بهگونهایكهدرشرایطآرمانیوایدهآل،سیستمهای
عمومی منابع دریافت از یارانه ذینفعان كه باشند كارآمد بهحدی اجتماعی و اقتصادی
كاماًلًبینیازشدهوضرورتیبرایارائهكمكویاتخصیصیارانهازجانبدولتدرهیچ

حوزهایوجودنداشتهباشد.
آنها به باید یارانه بهمشموالن دادن ماهی بهجای معروف،دولت مثل واقعطبق در
ماهیگیریبیاموزدتاخودشانبتوانندبهطورمستقلاقدامكردهواهدافمدنظردولترا
محققكنند.حتیدرمرحلهباالتر،دولتبایدبهآنهاپرورشماهییاددهدتاذینفعانیارانه
نهتنهاازكمكوحمایتدولتمستغنیشوند،بلكهبهعنوانیكعاملفعالومؤثردر
جامعهایفاینقشكردهوانتفاعاجتماعیهمداشتهباشند.ماهیگیریصرفًانیازخودفردرا
دردورانزندگیاشبرطرفمیكند،اماپرورشماهیمیتوانددیگرانرانیزمنتفعساخته
وتاسالیانمتمادی)حتیپساززندگیفرد(استمراریابد.)اینمطلبدرمصاحبهجناب
آقایدكتروحیدمحمودیباپژوهشگردرتاریخ1399/7/19مورداشارهقرارگرفتهاست(.
7-3جلوگیریازتنبلیمشموالنووابستگیآنهابهیارانه:ارائهیارانههایعمومینباید
منجربهتضعیففرهنگكاروتالششود)مركزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی،2010(
وزمینهرابرایتنبلیویاكمكاریمشموالنفراهمكند.دربرخیمواردتخصیصیارانهها
موجبوابستگیاعتیادگونهمشموالننسبتبهآنهاشدهوامكانقطعیارانهتوسطدولت
ازبینمیرود)بیكیوهمكاران،2013(.نمونههایمتعددیازاینوابستگیرامیتواندر
ارائهخدماتعمومیمبتنیبریارانه)مانندحملونقل(دركشورهایگوناگونمشاهدهكرد
كهدرآنهابخشموردنظردیگرنمیتواندبدونكمكوحمایتدولتارائهخدمتكند
)ساكایوشوجی،2020(.برایناساسهریارانهایكهزمینهرابرایایجادنوعیازكمكاری
ویاوابستگیدرمشموالنخودفراهمكندبهدلیلعدممالحظهمنافعبلندمدتذینفعاندر
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چارچوبمفهومییارانهخوبقرارنمیگیرد.

8- مدیریت باورها و انتظارات و جلب مشارکت و همکاری ذی نفعان
میزان نیز و یارانهها ماهیت و نقش درباره جامعه نخبگان و مردم عمومی برداشت
مشاركتوهمكاریذینفعاندرتدوینواجرایطرحهاییكهبرایتخصیصواصالح
انواعیارانهتنظیممیشود،درموفقیتآنطرحهابسیارمهموتأثیرگذاراست.مردمممكن
استمداخالتدولتدرقالبپرداختیارانهرابنابردالیلیالزموضروریبدانند)سیكورا،
2005(ویادرمقابل،هیچگونهانتظاریبرایارائهیارانهازجانبدولتنداشتهباشند.اگر
آحادجامعهوذینفعانگوناگونبهرهمندیازیارانهراحقخودبدانند،دائماپرداختیارانه
بیشتریراازدولتمطالبهكردهوبههرنحوممكنتالشمیكنندازانواعیارانههابرخوردار
شوند.امااگرمردمونخبگانجامعهیارانهرابهمنزلهكمكیازجانبدولتتلقیكنندكه
صرفًابایددرشرایطضروریوبرایحلمسائلیكهازطرقعادیقابلحلنیستندازمحل
یارانههاكاماًلًمتفاوت به آنهانسبت منابععمومیپرداختشود،نوعبرخوردوعملكرد
خواهدبود.دراینراستارعایتنكاتزیردرتدوینواجرایبرنامههاییارانهایمیتواند

راهنماوكمككنندهباشد:
8-1امكانمشاركتواظهارنظرهمهذینفعان)بهطوربرابر(درتدوینیارانه:مشاركت
ذینفعاندرحلمسائلیكیازمؤلفههایمؤثردرتأمینعقالنیتسیاستگذاریعمومیاست
)برزگروحسینزاده،2016(واینموضوعدرخصوصیارانههابهواسطهتأثیرمعناداری
كهبرزندگیآحادگوناگونجامعهدارند،حائزاهمیتبیشتریاست.ضرورتاینمشاركت
بامسئلهعمومیدرگیرنددر افرادیكهمستقیمًا ازیكسو ازآنجهتاستكه عمدتًا
مقایسهباكسانیكهازبیروندرصددحلآنمسئلههستند،معموالًدرکبهتریازعلل
ایجادآنمسئلهوراهحلهایبرونرفتازآندارند.ازسویدیگر،زمانیكهذینفعاندر
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فرایندراهحلیابیبرایمسئلهموردنظرمشاركتوهمكاریمیكنند،مقاومتآناندربرابر
راهحلنهاییكهدرقالبخطمشیعمومیتنظیممیشودكمتروهمراهیآنهاباسیاستها
وبرنامههایتدوینشدهبیشترخواهدشد.برایناساساستفادهازنظراتذینفعانیارانه
كارآمدی و اثربخشی در میتواند دولت كمكهای پرداخت نحوه و میزان نوع، تعیین در

یارانههایعمومیمفیدومؤثرباشد.
دراینراستابراهمیتاقداماتیكهمنجربهافزایشصدایشهروندانمیشود)مهتاو
یا باتدوینو تأكیدشدهاستكهدرتصمیمگیریهایمرتبط همكاران،2013(تصریحو
اصالحیارانههایعمومیبایدامكانمشاركتبرایهمهذینفعانوافرادیكهتخصیص
یارانههایعمومیبهنحوی)بهصورتمثبتیامنفی(برآنهااثرگذاراست،بهطوربرابرو
عادالنهفراهمشودونبایدبخشیازذینفعاننسبتبهسایرینتواناییبیشتریبرایابرازو

یاپیگیرینظراتخودداشتهباشند.
8-2وجودسازوكارارتباطیمناسببیندولتومردمواطالعرسانیمناسبدرزمینه
ارتباط است، گسترده و متداول عمومی یارانههای انواع تخصیص كه درجوامعی یارانه:
و )2017 همكاران، و )لی1 است برخوردار ویژهای اهمیت از یارانه ذینفعان و مردم با
میبایستسازوكارهایارتباطیمشخصومناسبیبرایتعامالتدولتومردمدرزمینه
یارانههاتعریفشدهباشدكهازطریقآن،ذینفعانیارانهعالوهبرآنكهآگاهیهایالزمدر
یارانههای با آتیآنوسایراطالعاتمرتبط یارانه،چشمانداز فرایندتخصیص خصوص
عمومیراكسبمیكنند،بتوانندآراءونظراتخودرانیزدربارهآنهااعالمكنند.ایجادو
یاتقویتتشكلهایصنفیوگروهیمستقلبرایذینفعانیارانه،انواعرسانههایسنتی،

سامانههایارتباطالكترونیكنظیرتارنماهایرسمی،كارگاههایعمومیونظایرآنازجمله
سازوكارهایمفیدیهستندكهمیتواننددراینزمینهبكارگرفتهشوند)همان(.

1. Li
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دراینرابطهالزماستبرایهربرنامهیارانهاییكبستهتبلیغاتیشفاف،بهموقعو
مناسببرایاطالعرسانیدربارهشرایطومزایایكلیآنبرنامهتدوینشود)رنتسكلرو
بازیلین،2017(وهمچنینرویههایرسمیومعینیبرایشكایتوجودداشتهباشد)مهتا
وجها،2014(تاذینفعانبتواننداعتراضاتاحتمالیخودرادرخصوصیارانههاوشرایط
برخورداریازآنهاثبتوپیگیریكنند.بهطوركلیهرگاهاجرایمشوقهایمالیباآگاهسازی
وآموزشمردمهمراهباشد،تأثیرمهمیدرتحققاهدافمدنظردارد)دلساکوهمكاران،
2020(وبرقراریارتباطاتمؤثرمیانحاكمیتوذینفعانیارانهمیتوانددرصدموفقیت

برنامههاییارانهایرابهطورمعناداریافزایشدهد.
8-3توجیهافكارعمومی،نخبگانوذینفعانوجلبهمكاریوهمراهیآنها:یكیاز
موانعاصلیبرایاجرایسیاستهاییكهمیتوانندبسیاریازمشكالتحلكردهویاكاهش
دهند،مخالفتواعتراضعمومینسبتبهآنهاست)چری1وهمكاران،2012(.بسیاریاز
اوقاتراهحلمسائلعمومیاجماالًروشناست،اماچالشاصلیدرقابلیتپذیرشآنها
ازجانبمردموذینفعاناست.حتیبافرضفراهمبودنكلیهالزاماتمالیونهادیبرای
اجراییكطرحیارانهای،عدمحمایتعمومیمیتواندمانعازبهنتیجهرسیدنآنطرح
مقتضی نحو به بایدتالششود یارانههاحتمًا اصالح یا و برایتخصیص بنابراین شود.
هماهنگیوهمراهیذینفعانبابرنامهدولتجلبشده)زیرک،2013(وضمنبرطرف
كردننگرانیهایاحتمالیدربارهمشكالتناشیازاجرایآن،نوعیباوروحمایتعمومی

نسبتبهضرورتطرحیارانهایموردنظرایجادشود.
دراینراستاالزماستباتنویرافكارعمومیوتوجیهمنطقیطرحبرایذینفعانو

نخبگان،روشهایانجامكار،دالیل،الزاماتومحدودیتهایموجودصادقانهبیانشود.اگر
مردماطالعاتكافیداشتهباشندواطمینانبخشیوتوجیهنخبگانبهدرستیانجامشود
1. Cherry
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)مصباحیمقدموهمكاران،2010(،اجرایبرنامهیارانهایباحمایتوهمكاریآنانهمراه
شدهواحتمالموفقیتوكامیابیآنبیشترخواهدشد.

8-4فرهنگسازیدرراستایاهدافیارانهوافزایشاعتمادنسبتبهآن:اگراهداف
برنامهیارانهایبافرهنگعمومیجامعههمخوانیوهماهنگینداشتهباشد،مسیردستیابی
بهاهدافیارانهطوالنیوكندشدهوحتیاهدافیكهمحققمیشوندنیزازثباتوپایداری
الزمبرخوردارنخواهندبود.زیرافرهنگحاكمبرجامعهبهتدریجبراهدافمدنظرغلبه
میكندوتالشهایانجامشدهرابینتیجهمیكند.درچنینشرایطیالزماستبهموازات
طرحیارانهای،برنامهدقیقمشخصیبرایاصالحمؤلفههایفرهنگیمخربیامغایرباطرح
موردنظرتدوینواجراشدهوفرهنگسازیمناسببرایاستمراروپایدارینظمجدید
)زیرک،2013(ودستاوردهایحاصلهصورتپذیرد.دراینرابطهافزایشاعتمادجامعه
نسبتبهخیرخواهیوحسنعملكرددولتبسیارحائزاهمیتاست.زیرااساسًااثربخشی
با نوبهخود به امر این و دارد بستگی بهدولت نسبت اعتمادعمومی میزان به ارتباطات

شفافیتواعتباردولتمرتبطاست)لیوهمكاران،2017(.

9- ارزیابی و بهبود مستمر
است نظارت و كنترل نیازمند شدت به توسعهای اقدام و برنامه هر از نتیجهگیری
بهبودمستمر و دقیق ارزیابی بدون نیز یارانههایعمومی كارآمدسازی )زیرک،2013(و
آنهاامكانپذیرنیست.دولتبرایدستیابیبهاهدافمدنظرخودبایدیارانههارابهدرستی
طراحی،بهخوبیكنترلوبادقتموردنظارتقراردهد)فیضپوروهمكاران،2016(تادر
مرحلهاولازصرفشدنیارانههایتخصیصیافتهدرفعالیتهاییغیرازاهدافمدنظریارانه
جلوگیریكند)بای1وهمكاران،2019(ودرمرحلهبعد،میزاناثربخشیوكاراییآنهارا

1. Bai
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ارزیابیكردهواقداماتاصالحیموردنیازرابرایبهبودنتایجبهعملآورد.دراینراستا
رعایتنكاتزیرالزماست:

با مرتبط امور متعهد:مسئوالن و ناظرانخبره،سالم و مناسب نظارتی 9-1سازوكار
یارانههابایدبهطوردقیقبرمیزانسودمندییارانههانظارتكنند)هو1وهمكاران،2019(
وسازوكارهاینظارتیبایدهمگامبایارانههاایجادشوندتااثربخشیآنهاراتضمینكنند
نهادیضعیف كهضمانتهای معتقدند رابطهصاحبنظران این در )وووهمكاران،2020(.
ایجاد عدم و وجها،2014( )مهتا است یارانهای فسادهای بروز در مؤثر عوامل از یكی
ساختارهایتوانمندبرایمجازاتوبازدارندگی،میتواندموجبنهادینهشدنفسادمسئوالن
درتخصیصیارانههاشود)عبدالباكی،2019(.بنابراینبرایجلوگیریازهزینههایاضافی
بایدسازوكارهایكنترلیمؤثریایجادشود)گانابا2وهمكاران،2016(تاازطریقآنهادولت
بانظارتدقیقتربرنحوهتخصیصواستفادهازكمكهایمالی،اثربخشییارانههایعمومی

رابهبودبخشد)بوئینگ،2016(.
دراینخصوصعالوهبرطراحیسازوكارهایكنترلیدقیقومناسب،الزماستناظران
مربوطهنیزخبرهبودهونسبتبهضوابطومقرراتیارانهایوچارچوبهایاجراییآناز
تسلطوآگاهیكافیبرخوردارباشندتابتوانندنحوهاجراییارانههاونتایجحاصلازآن
رابهخوبیارزیابیكنند.اگرمسئوالنامرنظارتبریارانههااطالعاتكاملودقیقیدرباره
اهدافوفرایندهایاجراییارانهنداشتهباشند،ممكناستدرشناساییتخلفاتاحتمالی
یارانههانكنند،بلكهخودبهمانعیدر تنهاكمكیبهاجرایدرست نه دچارخطاشدهو
مسیرتحققاهدافیارانهتبدیلشوند.همچنیناشخاصیانهادهاییكهمسئولیتكنترلو

نظارتبریارانههایعمومیرابرعهدهدارندبایدخودسالموبهدورازفسادبودهودر

1. Hu
2. Ganaba
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قبالمنابععمومیدلسوزوامانتدارونسبتبهاجرایدرستیارانههاكاماًلًمتعهدباشند.
عدمبرخورداریناظرانازسالمتوتعهدكافیمیتواندمنشأبروزانواعفسادوانحراف

درتخصیصیارانههاشود.
9-2ارزیابیمنظماثربخشیوكارایییارانهبرمبنایشاخصهایمناسبوقابلسنجش:
پسازطراحیسازوكارهاینظارتیمناسبوانتخابناظرانخبرهومتعهدمیبایستمیزان
اثربخشیوكارایییارانههایپرداختیبهصورتمنظمومستمرموردارزیابیوسنجشقرار
گیرد.بدینمنظورالزماستشاخصهایمعتبرومناسبیبرایاندازهگیریعملكردومیزان
تحققاهدافیارانهایمدنظرطراحیشده)زیرک،2013(وبرمبنایآنها،نتایجحاصلاز

اجراییارانههایعمومیبهدقتارزیابیوپایششود.
بلكه برنامه، دستاوردهای و اثرات تنها نه یارانهای برنامههای پسینی ارزیابیهای در
هزینههایكلیاجرایآنهانیزبایدلحاظشود)ولنتوا1وهمكاران،2018(.همچنینبهتر
استنوعیارزیابیپسینیازاهدافسیاستیارانهایمدنظرنیزصورتپذیرد)مارینو2و
همكاران،2016(.یعنیگاهیالزماستاهدافتعیینشدهموردتجدیدنظرقرارگرفتهو
انجامشود، درستی به یارانههایعمومی ارزیابی اگر ایجادشود. آنها در اصالحاتالزم
میتواندتصویرنسبتًاكاملیازنواقصیاكاستیهایاحتمالیآنهاوهمچنینمیزانموفقیتو

كارآمدییارانههادرنیلبهاهدافتعیینشدهارائهدهد.
9-3اصالحوتعدیلمستمروخودكاریارانههابرمبنایبازخوردكسبشده:یكیاز
یافرایندهایاجراییآندرجهت یارانهایو برنامه یارانهها،اصالح ارزیابی فوایداصلی
افزایشاثربخشیوكاراییآناست.درواقعاثربخشییارانههایعمومیممكناستبه

واسطهیادگیرینهادیدرطیزمانافزایشیاید)دیموسوپوق2016،3(ودولتهاازطریق
1. Valentova
2. Marino
3. Dimos and Pugh
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ارزیابیوتحلیلنتایجحاصلازاجراییارانه،میتوانندبرایبهبودكارایی،سیاستیارانهای
خودراتعدیلكنند)نیوهمكاران،2021(شناساییموانعومشكالتموجوددرمسیر
دستیابیبهاهدافیارانهواقدامبرایبرطرفكردنآنهاوامتحانكردنروشهایاابزارهای
اثربخشی و كارایی مستمر بهبود برای را زمینه میتواند یارانه تخصیص برای جایگزین

یارانههافراهمكند.
همچنینباتوجهبهاینكهدراغلبمواردمنافعحاصلازیارانههایعمومیباعواملو
متغیرهایمتعددیمرتبطاست،بایدمیزانیارانهمالیدولتمتناسبباآنعواملمرتبًاتنظیم
)جیكسی1وهمكاران،2009(وبهطورخودكارتعدیلشود.برایناساسسیاستگذارانبا
مشاهدهوپایشمستمرتغییرات،میبایستبهطورمداوممیزانتخصیصیارانهراتنظیمو
اصالحكنندوازاینطریقمیتوانندضمنتحققاهدافموردنظر،هزینههایكلییارانهرا

نیزكاهشدهند)جئونوهمكاران،2015(.

بحث
بهبودیارانههایعمومینیازمنددراختیارداشتنالگوییازیارانهمطلوباستكهبتواند
برنامههاواقداماتمرتبطبایارانههاراهمسووهماهنگكند.دراینرابطهپژوهشهایپیشین
غالبًااثراتویانتایجیكبرنامهیااقدامیارانهایرادریكمنطقهیاكشورخاصبررسی
كردهویانحوهاصالحوبهبودنوعیازیارانههاراباتوجهبهشرایطمحیطیتخصیصآن،
بررسیوارزیابیكردهاند.البتهبرخیمطالعاتنیزراهكارهایافرایشكارآمدییارانههارا
مدنظرقراردادهوتوصیههاییدرجهتافزایشكاراییواثربخشیویاكاهشفساددر
تخصیصیارانههاارائهكردهاند؛اماپژوهشیكهبهطورمشخصویژگیهایامؤلفههایكلی

یكیارانهمطلوبرامعرفیكند،یافتنشد.

1. Jixiu
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مطلوب، یارانه مؤلفههای شناسایی بر تمركز ضمن حاضر پژوهش اساس این بر
شاخصهایحكمرانیخوبرابهمنزلهمبناییبرایتشخیصخوببودنیارانهمدنظرقرار
دادهوتالشكردهاستعناصریاویژگیهاییراكهتأمینكنندهشاخصهایحكمرانیخوب
درعرصهیارانههاهستند،بهمنزلهمؤلفههاییارانهخوبشناساییكند.لذاضمنبررسی
ادبیاتنظریوهمچنینمصاحبهباخبرگانومتخصصانمرتبطباموضوع،مؤلفههایمزبور

تحت9عنوانشناساییوتبیینشد.
انتظارمیرودكهرعایتمؤلفههاییارانهخوبدرتدوینویااصالحیارانههایعمومی،
در كشور جایگاه ارتقاء و حكمرانی كیفیت بهبود در یارانهها كارآمدی تأمین بر عالوه
شاخصهایحكمرانیخوبنیزمؤثرباشد.دراینخصوصاگرچههریكازمؤلفههای
مذكوربهطورجداگانهمیتواندبخشیازكارآمدیومطلوبیتیارانهراتأمینكند،اماعنوان
»یارانهخوب«صرفًابهیارانهایاطالقمیشودكهازكلیهمؤلفههایشناساییشده،بهطور

همزمانبرخوردارباشد.

مالحظات اخالقی
ازهمهكسانیكهبهعنوانخبرهدرانجاماینپژوهشمشاركتوهمكارینمودند،

قدردانیمیشود.
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