مستند حمايتطلبي
طرح بررسي تأثیر هدفمندي يارانهها و پرداخت نقدي آن بر امنیت غذايي
مجري :دكتر فاطمه محمدي نصرآبادي

نوع طرح :متعارف كوتاه مدت

سال شروع4931 :

سال پايان4931 :

چکیده
مقدمه
توزيع يارانههاي نقدي يکي از راهبردهايي است كه بسياري از كشورهاي درحالتوسعه با هدف اصلي بهبوود
امنيت غذايي و تغذيه طبقات اجتماعي -اقتصادي پايين به كوار ررفتوهانود در ايوران ،از سوال  4933طور
هدفمندي يارانهها بهصورت نقدي جايگزين طر يارانههاي غيرمستقيم مواد غذايي و سوخت شود هودف از
مطالعه حاضر ،ارزيابي تأثير هدفمندي يارانهها و پرداخت نقدي آن بر امنيوت غوذايي خوانوار ،دريافوتهواي
غذايي ،هزينه كل و هزينه غذاي ماهانه و ديدراههاي زنان در جامعه شوهري تهوران بوا اسوتهاده از تركيوب
روشهاي كمي و كيهي در قالب پژوهش سياستي بود
روششناسي
اين مطالعه از نوع مطالعات ارزشيابي برنامه به روش قبل و بعد است با در دست داشوتن نشواني خانوارهواي
بررسيشده در دوران يارانههاي غير نقدي (سال  ،)4933مجدداً در سال  4934به منازل مشخصشده خانوار
در  6منطقه شهر تهران مراجعه شد پس از اخذ رضايتنامه كتبي از سرپرست خانوار و فورد مسولول تهيوه
غذا ،پرسشنامهها به وسيله كارشناسان تغذيه آموزشديده تکميل شد امنيت غذايي با استهاده از پرسشونامه
 HFIASبوميشده و وضعيت اجتماعي -اقتصادي ازجمله هزينههاي خانوار بوا اسوتهاده از پرسشونامه انجوا
ررفت دادههاي مصرف مواد غذايي زنان خانوار بهوسيله سه روز پرسشنامههاي  41ساعت ياد آمود خوورا
رردآوري شد براي شناخت ديدراه مادران و نحوه برخورد و تغيير رفتار تغذيهاي آنها در مواجهه با اجوراي
سياست يارانه نقدي ،مطالعه كيهي به شيوه بحث رروهي با  7رروه تقريباً  41نهره از زنان انجا شود بوراي
آزمون تهاوت متغيرهاي كيهي پيش و پس از هدفمندي يارانهها ،آزمون كوا اسوکو ر و در موورد متغيرهواي
كمي ،آزمون  tزوجي بهكاربرده شد
يافتهها
پرداخت يارانهها بهصورت نقدي به شکل كنوني آن نهتنها تأثيري بر بهبود امنيت غوذايي خانوارهوا نداشوته،
بلکه ناامني غذايي (بهويژه ناامني خهيف) را در خانوارها بهطور معنيدار افزايش داده است هزينه خوورا و
هزينه كل خانوارها نيز افزايش معنيداري يافته است بررسي مصرف مواد غوذايي كواهش معنويداري را در
مصرف رروههاي روشت و لبنيات پس از تغيير سياست يارانه كااليي به نقدي در خانوارهواي تهرانوي نشوان
داد تحليل نتايج بحثهاي رروهي با زنان خانوارها نشان داد كه اين طر بهرغم اهداف اوليه آنكوه كواهش
شکافها و نابرابريهاي اجتماعي بود ،نوعي احساس محروميت نسبي و شکاف اجتماعي را در جامعوه بسو

داده است و روي رؤيت و مشاركت اجتماعي شهروندان تهراني ،بهمثابه مؤلهههاي مهمي از سرمايه اجتماعي
اثررذار بوده است در مقابل ،برخي از شركتكنندران ،ارزيابي مثبتي از آن داشته ،ولوي نحووه اجوراي آن را
مناسب نميدانستند بيشتر زنان موردبررسي استهاده از راهکارهوايي ماننود وا رورفتن يوا قور كوردن از
خانواده و دوستان و خرج كردن پساندازهاي خانوار را براي جبران افزايش قيمت غذا و نيز سواير هزينوههوا
مانند حملونقل و سوخت را رزارش كردند يافتههاي بررسي كيهي نيز كاهش خريد شير و لبنيات ،روشوت
قرمز ،ماهي و مغزها را تأييد كرد
بحث و نتیجهگیري
به نظر ميرسد تأثيرات اجتماعي جايگزيني يارانه كااليي با نقدي فراتر از تأثيرات آن بور وضوعيت تغذيوهاي
خانوار بوده است با توجه به كاهش مصرف رروههاي روشت و لبنيات در جامعه موردبررسي و تأثيرات آن بر
سالمت آنان ،انجا مطالعات تجربي جهت ارزيابي تأثير ارا ه يارانه كااليي حداقل براي رروههاي آسيبپوذير
توصيه ميشود
کلیدواژه :هدفمندي يارانهها ،پرداخت نقدي ،امنيت غذايي خانوار ،دريافتهاي غذايي ،هزينه خورا .

