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بررسی تأثير هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی آن بر امنيت غذایی خانوار و دریافت های
غذایی جامعه شهری تهران :ارزشيابی یک برنامه
چکيده
مقدمه و هدف :توزيع يارانه های نقدی يکی از راهبردهايی است که بسياری از کشورهای در حال توسعه با هدف اصلی بهبود
امنيت غذايی و تغذيه طبقات اجتماعی -اقتصادی پايين به کار گرفتهاند .در ايران ،از سال  1831طرح هدفمندی يارانه ها بصورت
نقدی جايگزين طرح يارانه های غيرمستقيم مواد غذايی و سوخت شد .هدف از مطالعه حاضر ،ارزيابی تأثير هدفمندی يارانه ها و
پرداخت نقدی آن بر امنيت غذايی خانوار ،دريافت های غذايی ،هزينه کل و هزينه غذای ماهانه و ديدگاه های زنان در جامعه شهری
تهران با استفاده از ترکيب روش های کمی و کيفی در قالب پژوهش سياستی بود.
مواد و روش ها :اين مطالعه از نوع مطالعات ارزشيابی برنامه به روش قبل و بعد است .با در دست داشتن نشانی خانوارهای
بررسی شده در دوران يارانه های غير نقدی (سال  ،)1833مجدداً در سال  1811به منازل مشخص شده خانوار در  6منطقه شهر
تهران مراجعه شد .پس از اخذ رضايت نامه کتبی از سرپرست خانوار و فرد مسئول تهيه غذا ،پرسشنامه ها به وسيله کارشناسان
تغذيه آموزش ديده تکميل شد .امنيت غذايی با استفاده از پرسشنامه  HFIASبومی شده و وضعيت اجتماعی -اقتصادی از جمله
هزينه های خانوار با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت .داده های مصرف مواد غذايی زنان خانوار به وسيله سه روز پرسشنامه های
 42ساعت يادآمد خوراك گردآوری شد .بر ای شناخت ديدگاه مادران و نحوه برخورد و تغيير رفتار تغذيهای آنها در مواجهه با
اجرای سياست يارانه نقدی ،مطالعه کيفی به شيوه بحث گروهی با  7گروه تقريباً  10نفره از زنان انجام شد .برای آزمون تفاوت
متغيرهای کيفی پيش و پس از هدفمندی يارانه ها ،آزمون کا اسکوئر و در مورد متغيرهای کمی ،آزمون  tزوجی به کار برده شد.
یافته ها :پرداخت يارانه ها به صورت نقدی به شکل کنونی آن نه تنها تاثيری بر بهبود امنيت غذايی خانوارها نداشته ،بلکه
ناامنی غذايی (به ويژه ناامنی خفيف) را در خانوارها به طور معنی دار افزايش داده است .هزينه خوراك و هزينه کل خانوارها نيز
افزايش معنی داری يافته است .بررسی مصرف مواد غذايی کاهش معنی داری را در مصرف گروه های گوشت و لبنيات پس از تغيير
سياست يارانه کااليی به نقدی در خانوارهای تهرانی نشان داد .تحليل نتايج بحث های گروهی با زنان خانوارها نشان داد که اين
طرح به رغم اهداف اوليه آن که کاهش شکاف ها و نابرابری های اجتماعی بود ،نوعی احساس محروميت نسبی و شکاف اجتماعی را
در جامعه بسط داده است و روی رؤيت و مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی ،به مثابه مؤلفه های مهمی از سرمايه اجتماعی
اثرگذار بوده است .در مقابل ،برخی از شرکت کنندگان ،ارزيابی مثبتی از آن داشته ،ولی نحوه اجرای آن را مناسب نمی دانستند.
بيشتر زنان مورد بررسی استفاده از راهکارهايی مانند وام گرفتن يا قرض کردن از خانواده و دوستان و خرج کردن پس اندازهای
خانوار را برای جبران افزايش قيمت غذا و نيز ساير هزينه ها مانند حمل و نقل و سوخت را گزارش کردند .يافته های بررسی کيفی
نيز کاهش خريد شير و لبنيات ،گوشت قرمز ،ماهی و مغزها را تأييد کرد.
نتيجه گيری :به نظر می رسد تأثيرات اجتماعی جايگزينی يارانه کااليی با نقدی فراتر از تأثيرات آن بر وضعيت تغذيه ای
خانوار بوده است .ب ا توجه به کاهش مصرف گروه های گوشت و لبنيات در جامعه مورد بررسی و تأثيرات آن بر سالمت آنان ،انجام
مطالعات تجربی جهت ارزيابی تأثير ارائه يارانه کااليی حداقل برای گروه های آسيب پذير توصيه می شود.
واژههای کليدی :هدفمندی يارانه ها ،پرداخت نقدی ،امنيت غذايی خانوار ،دريافت هاای غاذايی ،هزيناه خاوراك ،روش ترکيبای،
بحث گروهی متمرکز.

1

بررسی تأثير هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی آن بر امنيت غذایی خانوار و دریافت های
غذایی جامعه شهری تهران :ارزشيابی یک برنامه
مقدمه
توزيع يارانههای نقدی يکی از راهبردهايی است که بسياری از کشورهای در حال توسعه با هدف اصلی
بهبود امنيت غذايی و تغذيه طبقات اجتماعی -اقتصادی پايين به کار گرفتهاند .در ايران ،از سال  1831طرح
هدفمندی يارانه ها بصورت نقدی جايگزين طرح يارانه های غيرمستقيم مواد غذايی و سوخت شد .اين تغيير،
می تواند آثار و داللتهای گستردهای بر کيفيت و کميّت وضعيت تغذيه ای و زندگی اجتماعی و روزمره ايرانيان
داشته باشد.
قانون هدفمند سازی يارانه ها به شرط تدوين درست و اجرای صحيح می توانست مزايای فراوانی برای رفاه
خانوارها و رشد و توسعه اقتصادی کشور به همراه داشته باشد که از اهم مزايای آن می توان به مواردی نظير
اصالح الگوی مصرف ،کاهش دخالت دولت در نظام قيمتها ،افزايش رفاه ناشی از انتخاب مصرف کننده ،افزايش
کارايی و بهره وری ،سوق دادن اقتصاد کشور به سمت رقابتی تر شدن ،مشارکت مردم در مديريت منابع ملی،
بهبود نظام هدفمند کردن يارانه ها ،کاهش شديد اتالف منابع ،کاهش اقتصاد زيرزمينی ،بهبود کيفيت کاالهای
خارج شده از سبد حمايتی ،توليد خودروهای کم مصرف ،کاهش فاصله طبقاتی ،بهبود وضع بازنشستگان و
اصالح قيمتها ،کاهش يارانه های غير هدفمند ،استفاده از انرژی های جديد مانند برق هسته ای ،افزايش توان
صادراتی کشور به دليل کنترل رشد مصرف داخلی ،سازماندهی نظام حمايت از حقوق مصرف کننده ،اولويت
قراردادن نظارت بر بازرسی ،افزايش سرمايه گذاری در کاالهای خارج شده از مشمول يارانه ،کاهش هزينه های
دولت ،تشويق و توسعه سرمايه گذاری ،کاهش ضايعات کاالهای مختلف ،ارتقاء مديريت دولتی و شرکتهای
دولتی ،ايجاد شرايط مؤثر برای پياده نمودن نظام بازار محور ،ارتقای فرهنگ مصرفی خانوارها و کاهش وابستگی
دولت به درآمدهای نفتی اشاره نمود.
البته معايبی نيز شامل اشکاالت اجرايی ،افزايش حجم نقدينگی و به تبع آن افزايش نرخ تورم ،به هم زدن
سبد مصرفی خانوارها ،افزايش هزينه های توليد بنگاههای اقتصادی ،ترويج الگوهای غير بهينه مصرف ،تضعيف
قدرت رقابتی واحدهای توليدی داخل در برابر رقبای خارجی ،آشکار نمودن تورم نهفته در اقتصاد ،ايجاد خدشه
در اعتماد ملی به نظام ،ايجاد شکاف و بحران عميق سياسی و تأثير آن بر سيستم بانکی و افزايش سطح عمومی
قيمتها و مواردی جز اينها نيز وجود دارد.
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مطالعاتی که اثرات يارانه های نقدی را در کشورهای در حال توسعه (عمدتاً آمريکای التين و آفريقا) مورد
بررسی قرار داده اند ،نشان داده که اعطای اين يارانه ها منجر به کاهش فقر خانوار و بهبود معنی دار در وضعيت
تغذيه ای ،سالمت و آموزش به ويژه در کودکان می شوند .در تمامی اين مطالعات اثرات يارانه نقدی با پيش از
آن (بدون يارانه) مقايسه شده است .شواهد بسياری نيز نشان می دهند که يارانه مواد غذايی پايه/اصلی
( )Staple Foodsيعنی راهبردی که در ايران از زمان جنگ تحميلی تا سال  1831اعمال می شد ،نيز در بهبود
وضعيت تغذيه جامعه به ويژه انرژی و پروتئين دريافتی گروه های پايين اجتماعی -اقتصادی مؤثر است .البته اين
اثر مثبت بر سالمتی در صورتی بيشتر نمود دارد که افزايش مصرف در گروهی از جامعه رخ دهد که نيازمند
دريافت انرژی و مواد مغذی بيشتری هستند .جدول  ،1مزايا و معايب يارانه نقدی در برابر يارانه غذايی را نشان
می دهد.
هدف از مطالعه حاضر ،ارزيابی تأثير هدفمندی يارانه ها و پرداخت نقدی آن بر امنيت غذايی خانوار،
دريافتهای غذايی و وضعيت وزن زنان ،هزينه کل و هزينه غذای ماهانه و ديدگاه های زنان در جامعه شهری
تهران با استفاده از ترکيب روش های کمی و کيفی در قالب پژوهش سياستی بود.

جدول  -9مزایا و معایب یارانه نقدی در برابر غذایی
يارانه نقدی

يارانه غذايي
مزايا
 از مازاد غذايي در دسترس قابل پرداخت است
 به سرعت موجود بودن يا فراهمی غذا را افزايش می دهد
 مستقيماً کمبودهای تغذيه ای را هدف قرار می دهد
 می تواند هدفمند شود
 استفاده در جهت تأمين نيازهای زنان ،کودکان و افراد مسن
 احتمال خطر پايين تر امنيتی

 هزينه اثربخشی بيشتر
 خود استفاده کنندگان تصميم می گيرند که هزينه را روی چه چيز
صرف کنند
 تشويق توليد
 تحريک بازار

معايب
 هزينه های باالی حمل و نقل و انبارداری
 ضايعات در اثر آلودگی و سرقت
 به آسانی با مقدار کمتری پول نقد معاوضه می شود
 ممکن است توليد منطقه را کاهش دهد
 با ابزارها و تجارت محلی رقابت می کند

 کمبود منابع در دسترس
 تورم
 می تواند به مصارف غير غذايي اختصاص يابد
 هدفمندی دشوارتر
 استفاده مطابق سليقه مردان
 افزايش احتمال خطر امنيتی
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مواد و روشها
اين مطالعه از نوع مطالعات ارزشيابی برنامه به روش قبل و بعد است .جمع آوری داده های امنيت غذايی،
تن سنجی و دريافت های غذايی در خانوارهای شش منطقه از شهر تهران پيش از هدفمندی يارانه ها و پرداخت
آنها به صورت نقدی در قالب طرح پژوهشی "سنجش و مدل سازی امنيت غذايی خانوار در خانوارهای شهری
تهرانی" فرصتی را فراهم می آورد تا با جمع آوری مجدد اين اطالعات از همان خانوارها به ارزيابی و تحليل
اثربخشی اين سياست پرداخت .لذا با در دست داشتن نشانی خانوارهای بررسی شده در دوران يارانه های غير
نقدی (سال  ،)1833مجدداً در سال  1811به منازل مشخص شده خانوار در  6منطقه شهر تهران (مناطق ،8 ،1
 13 ،14 ،10و  )40مراجعه شد .انتخاب مناطق بر پايه وضعيت اجتماعی -اقتصادی ساکنان آنها در تقسيمات
شهرداری تهران صورت گرفت .به اين ترتيب که دو منطقه با وضعيت اجتماعی -اقتصادی باال ( 1و  ،)8دو
منطقه با وضعيت اجتماعی -اقتصادی متوسط ( 10و  )14و دو منطقه با وضعيت اجتماعی -اقتصادی پايين (13
و  )40انتخاب شدند.
بر اساس ميزان همکاری مجدد خانوارها ،در مجموع 240 ،خانوار در مرحله اول و  466خانوار در مرحله
دوم مورد بررسی قرار گرفتند .مقايسه خانوارهای نمونه در سال های  1833و  1811نشان داد که بيش از 68
درصد خانوارهای بررسی شده قبل از هدفمندی يارانهها در دور دوم بررسی به دعوت برای همکاری مجدد پاسخ
داده و اين درصد در مناطق مختلف تهران تفاوت چندانی ندارد .به اين ترتيب ،دادهها از تعداد قابل قبولی خانوار
برای مقايسه ناامنی غذايی خانوارها قبل و بعد از هدفمندی يارانهها و پرداخت نقدی آنها به دست آمده بود.
پس از اخذ رضايت نامه کتبی از سرپرست خانوار و فرد مسئول تهيه غذا در خانوار ،پرسشنامه ها به
وسيله کارشناسان تغذيه آموزش ديده تکميل شد .قد ،وزن و دور کمر زنان اندازه گيری و وضعيت اجتماعی-
اقتصادی با استفاده از پرسشنامه به صورت غيرمستقيم انجام گرفت .هزينه های خانوار در ماه به تفکيک
خوراك ،پوشاك ،مسکن ،قبوض (آب ،برق گاز و تلفن) ،تحصيل ،حمل و نقل ،تفريح و ساير هزينه ها با
پرسش از فرد مسئول در خانوار و گزارش وی به دست آمد .ارزيابی امنيت غذايی با استفاده از پرسشنامه
معتبر که بر پايه دستورالعمل های HFIAS (The Household Food Insecurity Access
) Prevalenceطراحی و با شرايط و فرهنگ جامعه مورد بررسی منطبق گرديد ،انجام پذيرفت .پرسشنامه
مزبور شامل  1پرسش در مورد وقوع و به دنبال آن تکرر وقوع است که به ترتيب شدت ناامنی غذايی (از نظر
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دسترسی) آمده اند .پرسش های  HFIASبا سه حوزه متفاوت دسترسی در ناامنی غذايی ارتباط دارند که اين
سه حوزه در مرور انجام شده توسط  FANTAدر فرهنگ های مختلف مشابهت داشته و عبارتند از:
 )1نگرانی و عدم قطعيت در مورد ذخيره غذايی خانوار،
 )1کيفيت نامناسب (شامل تنوع و ترجيحات غذايی)
 )4دريافت غذای ناکافی و عوارض جسمی آن.
از آنجا که در خانوارهای ناامن از نظر غذايی ،معموال در مرحله اول ،مصرف زنان در خانوار تحت تأثير قرار
می گيرد ،داده های مصرف مواد غذايی زنان خانوار به وسيله سه روز پرسشنامه های  42ساعت يادآمد
خوراك گردآوری شد .برای شناخت ديدگاه مادران و نحوه برخورد و تغيير رفتار تغذيهای آنها در مواجهه با
اجرای سياست يارانه نقدی ،مطالعه کيفی به شيوه بحث گروهی با  7گروه تقريباً  10نفره از زنان انجام شد.
مديريت جلسات با استفاده از راهنمای بحث گروهی و توسط سه نفر ،شامل يک فرد مسئول بحث
(هماهنگ کننده يا گرداننده جلسه) و دو نفر مسئول ياداشت برداری ثبت گرديد .در عين حال ،مباحث
جلسه توسط ضبط صوت ديجيتالی ضبط شد .زمان تقريبی هرجلسه بحث گروهی از پيش اعالم شده بود
(حدود يک ساعت) و با توجه به تمايل مشارکت کنندگان افزايش و يا کاهش می يافت .تمامی مصاحبه ها و
بحث های گروهی متمرکز ضبط شد .ارتباط غيرکالمی و واکنش های تعاملی افراد در بحث های گروهی به
صورت يادداشت در عرصه ثبت شد .نمونه ای سؤاالت بحث گروهی متمرکز به قرار زير است:
پول يارانه بيشتر صرف چه هزينه هايی در خانوار می شود؟
آيا برای تهيه غذا هم خرج می شود؟
آيا در سال گذشته پيش آمده که خرجی کم بياوريد؟
در اين زمان ها ،معموالً برای تهيه غذا چه کار می کنيد؟
در مجموع از پرداخت نقدی يارانه ها رضايت داريد؟ چرا؟
پس از برگزاری هر جلسه ،يادداشت های هر دو يادداشت بردار با يکديگر مقايسه و نواقص احتمالی با
استفاده از فايل صوتی ضبط شده ،برطرف می شد .در نهايت يک يادداشت برای تجزيه و تحليل نهايی مورد
استفاده قرار گرفت و بر اساس اهداف پژوهش کدگذاری ،دسته بندی (مضمون سازی) و مفهوم پردازی شد.
کدگذاری و آناليز داده ها به شيوه آناليز مضمون 1و به طور مشخص به روش تحليل محتوای کيفی جهت دار 4و
مبتنی بر اهداف با استفاده از تخصص های متفاوت انجام شد.
Theme Analysis
Directed Qualitative Content Analysis
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برای آزمون تفاوت متغيرهای کيفی پيش و پس از هدفمندی يارانه ها ،آزمون کا اسکوئر و در مورد
متغيرهای کمی ،آزمون  tزوجی يا تحليل اندازه های تکراری به کار برده شد.

یافته ها و نتيجه گيری
پس از اجرای برنامه هدفمندی يارانه نقدی ،امنيت غذايی خانوارهای مورد بررسی کاهش يافته بود؛ بطوريکه
فراوانی خانوارهای امن غذايی از ٪56/2به  ٪28/5کاهش و ناامنی خفيف از  ٪11/8به  ،٪43/2ناامنی متوسط از
 ٪18/8به  ٪15/5و ناامنی شديد از  ٪11به  ٪14/5افزايش يافته بود؛ در عين حال ميانگين امتياز ناامنی
غذايی نيز در خانوارها افزايش يافته بود .هزينه کل و هزينه خوراك خانوارها به ترتيب از  6100±281و
 4670±107هزار ريال در  1833به  3614±361و  2050±170هزار ريال در  1811افزايش يافت
( .)p<0/001در هر دو مرحله مطالعه ،هزينه خوراك به طور متوسط نزديک به نيمی از هزينه خانوارها را
تشکيل می داد .بررسی مصرف مواد غذايی کاهش معنی داری را در مصرف گروه های گوشت (از  56/1±4/2به
 24/6±4/4گرم) و شير و لبنيات (از  420/1±11/1به  132/0±1/1گرم) پس از تغيير سياست يارانه کااليی به
نقدی در خانوارهای تهرانی نشان داد( .)p<0/05آزمون تی زوجی نشاندهنده افزايش معنی دار وزن ،دور کمر و
نمايه توده بدنی (از  43/7±0/8به  )41/0±0/8در طی  8سال دوره بررسی در زنان تهرانی است .فراوانی نسبی
اضافه وزن ،چاقی و چاقی شکمی (از  25/7به  )%50/4در در طی  8سال دوره بررسی در زنان تهرانی افزايش
يافت؛ اما اين افزايش معنی دار نبود.
تحليل نتايج بحث های گروهی با زنان خانوارها نشان داد که اجرای برنامه هدفمندی يارانه ها و پرداخات نقادی
آن مانند هر برنامه فراگير اجتماعی-اقتصادی ديگر ،بسته به اثرات تورمی و هزينه ای آن در خانوار ،ديدگاه هاای
مثبت و منفی بسياری را در زنان موجب شده است که تحليل و فهم آنها در برنامه ريزی مراحل بعدی اين برنامه
می تواند بسيار مفيد واقع گردد .اين طرح به رغم اهداف اوليه آن که کاهش شکاف ها و نابرابری هاای اجتمااعی
بود ،نوعی احساس محروميت نسبی 8و شکاف اجتماعی 2را در جامعه بسط داده است .تأملی در مباحث و تجارب
زيسته زنان مشارکت کننده نشان می دهد که اجرای طرح هدفمندی ياراناه باه نحاوی روی رؤيات و مشاارکت
اجتماعی 5شهروندان تهرانی ،به مثابه مؤلفه های مهمی از سرمايه اجتماعی اثرگذار بوده است .شمار چشامگيری
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از زنان مشارکت کننده معتقدند که با اجرای طرح هدفمندی يارانه ها نسبت وابستگی در واقع وارونه شده است و
زوج های در سنين باروری برای امرار معاش به اعضای مسن تر خانوار وابسته تر شده اند .بعضای از زناان معتقاد
بودند اين برنامه به نحوی به افزايش خشونتها و گسستهای خانوادگی دامن زده و موجب کاهش اميد آنها باه
آينده فرزندانشان شده که به نوبه خود ،فرزندآوری و رشد جمعيات را کااهش خواهاد داد .در مقابال ،برخای از
شرکت کنندگان ،ارزيابی مثبتی از آن داشته ،ولی نحوه اجرای آن را مناسب نمی دانستند.
بيشتر زنان مورد بررسی استفاده از راهکارهايی مانند وام گرفتن يا قارض کاردن از خاانواده و دوساتان و خارج
کردن پس اندازهای خانوار را برای جبران افزايش قيمت غذا و نيز ساير هزينه ها مانند حمل و نقل و ساوخت را
گزارش کردند .يافته های بررسی کيفی نيز کاهش خريد شير و لبنيات ،گوشت قرمز ،ماهی و مغزها را تأييد کرد.
مهم ترين نقطه قوت اين مطالعه ،استفاده از روش ترکيبی و همراهی مطالعه کمّی و کيفی برای ارزشيابی
برنامه هدفمندی يارانه ها و نقدی شدن آن است .انجام هماهنگی های الزم با افراد دارای تخصص های مختلف و
کسب حداکثر واريانس رشته ای در آناليز ديدگاه های زنان درباره اجرای برنامه هدفمندی يارانه ها از منظرهای
گوناگون از نقاط قوت ديگر آن به شمار می رود.
فقدان داده در روستا و محدود شدن مطالعه به شهر تهران تعميم پذيری يافته های مطالعه به مناطق
روستايی يا حتی شهرهای کوچک را با دشواری روبرو می سازد .بنابراين ،اجرای مطالعات مشابه در روستا يا
مناطق شهری کوچک پيشنهاد می شود .کم گزارش دهی درآمد و هزينه های خانوار نيز از محدوديت های رايج
در مطالعات است که اعتبار تفاوت های بدست آمده در دو مقطع مطالعه را کاهش می دهد .امکان بروز تورم و
تشديد تحريم ها عليه ايران همزمان با اجرای هدفمندی يارانه ها و نقدی شدن آنها ،تعيين ميزان تأثيراتی که
منحصراً مربوط به اين برنامه بود ،با دشواری روبرو ساخت.
يافته ها و شواهد به دست آمده از اين مطالعه ،برای اصالح يا تقويت سياست هدفمندی يارانه ها و پرداخت
نقدی آنها در راستای بهبود ناامنی غذا و تغذيه در کشور می تواند به کار گرفته شود .به نظر می رسد تأثيرات
اجتماعی جايگزينی يارانه کااليی با نقدی فراتر از تأثيرات آن بر وضعيت تغذيه ای خانوار بوده است .با توجه به
کاهش مصرف گروه های گوشت و لبنيات در جامعه مورد بررسی و تأثيرات آن بر سالمت ،انجام مطالعات تجربی
جهت ارزيابی تأثير ارائه يارانه کااليی حداقل برای گروه های آسيب پذير توصيه می شود.
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