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چکیده
مقدمه
توزيع يارانههاي نقدي يکي از راهبردهايي است كه بسياري از كشورهاي درحالتوسعه با هدف اصلي بهبوود
تغذيه و امنيت غذايي طبقات اجتماعي اقتصادي پايين به كار گرفتهاند .اجراي طرح هدفمندي يارانوههوا در
سال  ،1933آثار و داللتهاي گستردهاي بر كيفيت و كميت زندگي اجتماعي و روزمره ايرانيان داشته اسوت
كه مهمترين اثرات آن را ميتوان در وضعيت تغذيهاي و هزينههاي خانوارها مشاهده كورد .هودف از ماالعوه
حاضر ،ارزيابي تأثير هدفمندي يارانهها و پرداخت نقدي آن بر امنيت غذايي خوانوار ،دريافوتهواي غوذايي و
وضعيت وزن زنان ،هزينه كل و هزينه غذاي ماهانه در جامعه شهري تهران در قالب پژوهش سياستي بود.
روششناسي
اين ماالعه از نوع ماالعات ارزشيابي برنامه به روش قبل و بعد است .با در دست داشوتن نشواني خانوارهواي
بررسيشده در ماالعه قبلي ،به منازل مشخصشده  124خانوار از  6مناقه شهر تهران مراجعه شد .بر اساس
ميزان همکاري مجدد خانوارها ،پس از اخذ موافقت الزم از سرپرسوت خوانوار و فورد مسوتول تهيوه غوذا در
خانوار ،پرسشنامهها بهوسيله كارشناسان تغذيه آموزشديده تکميل ميشود .ارزيابي امنيت غذايي با استفاده
از پرسشنامه  HFIASبوميشده و وضعيت اجتماعي -اقتصادي خانوار با اسوتفاده از پرسشونامه قبلوي انجوام
ميگيرد .ازآنجاكه در خانوارهاي ناامن ازنظر غذايي ،ابتدا مصرف زنان در خانوار تحت توأثير قورار مويگيورد،
دادههاي مصرف مواد غذايي زنان خانوار بهوسيله سه روز پرسشنامههاي  21ساعت ياد آمد خوراك گردآوري
شد .براي شناخت ديدگاه مادران و نحوه برخورد و تغيير رفتار تغذيهاي آنها در مواجهه با اجوراي سياسوت
يارانه نقدي ،ماالعه كيفي به شيوه بحث گروهي با  9گروه  14نفره از نمونهها انجام شد .براي آزمون تفاوت
متغيرهاي كيفي پيش و پس از هدفمندي يارانهها ،آزمون كا اسکوئر و در مورد متغيرهواي كموي ،آزموون t
زوجي يا تحليل اندازههاي تکراري بهكاربرده شد.
يافتهها
نظام هدفمندي يارانه باعث كاهش امنيت غذايي خانوارهاي موردبررسي شوده اسوتب بوهطووريكوه فراوانوي
خانوارهاي امن غذايي از  66/1درصد به  19/6درصد كاهشيافته است و نواامني خفيوف از  13/9درصود بوه
 23/1درصد ،ناامني متوسط از  19/9درصد به  16/6درصد و نواامني شوديد از  11درصود بوه  12/6درصود
افزايشيافته استب درعينحال ميانگين امتياز ناامني غذايي نيز در خانوارها افزايشيافتوه اسوت .هزينوه كول
خانوارها نيز از  6144±191ريال در  1933به  3632±363هزار ريال در  1931افزايش يافت (.)p<4/441

بررسي مصرف مواد غذايي كاهش معنيداري را در مصرف گروههاي گوشت و لبنيات پس از تغيير سياسوت
يارانه كااليي به نقدي در خانوارهاي تهراني نشان داد.
تحليل نتايج كيفي نشان داد كه طرح هدفمندي يارانهها صرفاً يک برنامه حمايت اقتصوادي و موالي نيسوتب
بلکه مانند هر برنامه فراگير اجتماعي اقتصادي ديگر ،داراي داللتهوا و پيامودهاي متنووع روانوي -هيجواني،
اجتماعي فرهنگي ،ارتباطي ،شناختي و رفتاري است .اين طرح بهرغم اهداف اوليه آنكه كاهش شوکافهوا و
نابرابريهاي اجتماعي بود ،نوعي احساس محروميت نسبي و شکاف اجتماعي را در جامعه بسوط داده اسوت.
تأملي در مباحث و تجارب زيسته زنان مشاركتكننده نشان ميدهد كه اجراي طورح هدفمنودي يارانوه بوه
نحوي روي رؤيت و مشاركت اجتماعي شهروندان تهراني ،بهمثابوه مؤلفوههواي مهموي از سورمايه اجتمواعي
اثرگذار بوده است .شمار چشمگيري از زنان مشاركتكننده معتقدند كه با اجراي طرح هدفمنودي يارانوههوا
نسبت وابستگي درواقع وارونه شده است و زوجهاي در سنين باروري براي امرارمعواش بوه اعاواي مسونتور
خانوار وابستهتر شدهاند .بعاي از زنان معتقد بودند اين برنامه به نحوي به افزايش خشونتها و گسستهواي
خانوادگي دامن زده و موجب كاهش اميد آنها به آينده فرزندانشان شده كه بهنوبه خود ،فرزند آوري و رشد
جمعيت را كاهش خواهد داد .در مقابل ،برخي از شركتكنندگان ،ارزيابي مثبتوي از آن داشوته ،ولوي نحووه
اجراي آن را مناسب نميدانستند.
بيشتر زنان موردبررسي استفاده از راهکارهايي مانند وام گرفتن يا قرض كردن از خانواده و دوسوتان و خورج
كردن پساندازهاي خانوار را براي جبران افزايش قيمت غذا و نيز ساير هزينهها مانند حملونقل و سوخت را
گزارش كردند .يافتههاي بررسي كيفي نيز كاهش خريد شير و لبنيات ،گوشت قرمز ،ماهي و مغزها را تأييود
كرد.
بحث و نتیجهگیري
اجراي برنامه هدفمندي يارانههوا و پرداخوت نقودي آن بسوته بوه اثورات توورمي و هزينوهاي آن در خوانوار،
ديدگاههاي مثبت و منفي پهن دامنهاي را در زنان موجب شده است كه تحليل و فهم آنها در برناموهريوزي
مراحل بعدي اين برنامه ميتواند بسيار مفيد واقع گردد.
کلیدواژه :هدفمندي يارانهها ،پرداخت نقدي ،امنيت غذايي خانوار ،دريافتهاي غذايي ،هزينه خوراك.

