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ارزیابی نقش یارانههای نقدی بر رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی
مطالعه موردی :دهستان جایدر شهرستان پلدختر
تاریخ دریافت28/40/82 :

4

تاریخ پذیرش28/04/48 :

چکیده
یكي از اهداف مهم هر نظام اقتصادي افزایش رفاه در جامعه ميباشد .با توجه به اینکه دستآورد توسعه پایدار را
در ایجاد رفاه براي آحاد مردم الزم ميدانند .در این مطالعه به بررسي اثرات یارانههاي نقدي بر رفاه اقتصادي و
اجتماعي خانوارهاي روستایي در دهستان جایدر پرداخته شده است .جامعه آماري تحقیق شامل خانوارهاي دهستان
جایدر شهرستان پلدختر در استان لرستان ميباشد که داراي  82روستاي داراي سكنه ميباشد .به منظور عمق
بخشیدن به مطالب و عیني نمودن مسائل با استفاده از فرمول کوکران تعداد  01روستا و  182پرسشنامه به عنوان
نمونه انتخاب و پس از آن به دلیل حجم زیاد تعداد نمونه از روش اصالحیه کوکران استفاده شد که تعداد 051
پرسشنامه خانوار مشخص گردید .براي توصیف و تحلیل از نرم افزار  SPSSاز طریق آزمون  tتک نمونهاي و براي
آزمون فرضیه از همبستگي استفاده شده است .نتایج یافتههاي تحقیق نشان ميدهد که در بحث رفاه اقتصادي
بیشترین تاثیر یارانهها مربوط به مولفه افزایش میزان تقاضاي خانوار و میزان مصرف مواد غذایي ميباشد .در بقیه
 -0دانشجوي کارشناسي ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایي دانشگاه زنجان
 -8استادیار و عضو هیئت علمي دانشگاه زنجان.
 -1استادیار و عضو هیئت علمي دانشگاه زنجان.

 -0این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسي ارشد رشته جغرافیاي روستایي مهرشاد طوالبي نژاد ميباشد.

E-mail: mehrshad_t65@yahoo.com.
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هاي میزان دسترسي به خدمات بوده و در شاخص بهبود موارد تغذیهاي و میزان تنوع رژیم غذایي داراي اثرات
مطلوب بوده اما در شاخصهایي مانند بهرهمندي از خدمات بهداشتي ،آموزشي و تفریح و اوقات فراغت تاثیر
چنداني نداشته است .لذا ميتوان گفت که هدفمندسازي یارانهها باعث افزایش رفاه خانوارهاي روستایي شده است.
کلید واژهها :یارانه ،رفاه ،خانوارهاي روستایي ،توسعه روستایي ،دهستان جایدر.
مقدمه
تأمین رفاه از جمله مهمترین اهداف هر نظام اقتصادي است و فراهم نمودن شرایط مناسب براي زندگي تمامي اقشار
جامعه وظیفهي اصلي کارگزاران و مسؤالن اقتصادي کشور تلقي مي شود .از این روست که تغییر در رفاه یا هم زمان
با آن تغییر در فقر از جمله زمینههاي ارزیابي نظامهاي اقتصادي به شمار ميآید (فرج زاده 0128 ،به نقل از عمراني و
همكاران .)88 :0122 ،رفاه با امنیت ،معیشت ،سالمت ،بهداشت ،شادکامي و اقدامات تكمیلي همراه است .سهم
اینها در ترسیم وضعیت مثبت اطمینان بخشي به ارزشي مهم است .این نقشها خود را در داشتن مسكن مناسب،
تغذیه کافي ،شغل ،سالمت ،مشارکت در اجتماع محلي و درک شرافت نشان ميدهد .توانایي فردي و جمعي با تاکید
بر خوشبختي وابسته به منابع ،دسترسي به ثروت و بهکارگیري این منابع است (افتخاري .)841 :0122 ،از آنجا که
میزان رفاه اجتماعي خانوارها به میزان درآمد آنها نیز بستگي دارد و توزیع مناسب درآمد باعث افزایش سطح رفاه
اجتماعي و اقتصادي در کل جامعه و براي اکثریت خانوارها ميشود .لذا توزیع عادالنه درآمد یكي از اهداف مهم
برنامههاي توسعه کشورها به شمار ميآید (طرازکار و زیبایي .)012 :0121 ،دولتها براي دستیابي به این هدف از
ابزارهاي مختلف و متفاوتي استفاده ميکنند (شاطریان و گنجي پور .)018 :0122 ،اعطاي یارانه از جمله مهمترین
راههاي انتقال درآمد ،حمایت از اقشار آسیب پذیر (عمراني و همكاران ،)80 :0122 ،توزیع عادالنه درآمدها و ابزاري
براي بهبود کارایي برنامههاي فقر زدایي و دیگر برنامههاي حمایت اجتماعي از اقشار آسیبپذیر است .در واقع
هدفمندسازي از طریق انتقال منافع برنامههاي ذکر شده به فقراي واقعي ،موجب افزایش کارآیي این برنامهها ميشود
(خداداد کاشي و شكیهي تاش .)51-92 :0122 ،با توجه به اینکه یكي از اساسيترین اهداف دولتها فراهم ساختن
رفاه و توسعه براي کل جامعه بخصوص جوامع روستایي ميباشد (شاطریان و گنجي پور .)018 :0122 ،همچنین
توسعه و گسترش برنامههاي تأمین رفاه از جمله عوامل مؤثر در ارتقاي توانایيهاي بالقوه و تحقق اهداف توسعة
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي به حساب ميآید الزم است به تاثیر هدفمندسازي یارانهها در رفاه خانوارهاي روستایي
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نیازهاي حیاتي و رفاهي آنان در مكانهاي روستایي با ایجاد نظام انگیزشي مناسب براي توسعه فضاي کسب و کار
روستایي مهیا و سازماندهي شود .در روستاهاي دهستان جایدر شهرستان پلدختر نیز هدفمندي یارانهها در حال بروز
جلوههاي اجتماعي و اقتصادي خود مي باشد و در این تحقیق سعي شده تاثیرات اجراي این طرح در روستاهاي
منطقه مورد مطالعه بررسي شود .لذا سؤال اساسي تحقیق عبارت است از :هدفمند کردن یارانهها چه تاثیري بر رفاه
اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي روستایي بعد از اجراي این طرح در منطقه مورد مطالعه و به طبع در توسعه
روستایي داشته است؟ در این زمینه ،هدف اصلي این مطالعه بررسي اثرات اجراي طرح هدفمندي یارانهها از قبیل:
اثرات پرداخت یارانههاي نقدي ،حذف یارانههاي تولیدي ،آثار تورمي حاصل از این سیاست و پیامدهاي جانبي آن
بر رفاه اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي روستایي ميباشد.
مبانی نظری
یارانهها یكي از ابزارهاي حمایتي دولت در راستاي حمایت از مصرفکنندگان و بخشهاي خاص تولیدي است که
یكي از مهمترین اهداف آن ارتقاء عدالت اجتماعي ،کاهش فقر و توزیع مجدد ثروت به نفع طبقات فقیر ميباشد
(عریاني .)10 :0124 ،در ارائه تعریف یارانه مي بایست به پرداختهاي یک طرفهاي که دولت به منظور حمایت از
بنگاههاي تولیدي (با توجه به مقدار و ارزش تولید ،فروش و یا واردات بنگاه) انجام ميدهد ،توجه داشت .همچنین
هدف از پرداخت یارانه را در مواردي همچون اثرگذاري بر سطح تولید ،قیمت فروش محصوالت و یا بهعنوان
پاداش براي واحدهاي تولیدکننده عنوان کرد .به عبارت دیگر ،یارانه همان مالیات منفي در نظر گرفته ميشود که بر
تولید وضع شده و اثر گذاري آن بر مازاد عملیاتي در جهت عكس مالیات بر تولید ميباشد .یارانه یک محصول
عبارت از یارانه قابل پرداخت به هر واحد کاال یا خدمت است که ميتواند به صورت مقدار مشخص پول به ازاي
هر واحد کاال یا درصد مشخصي از قیمت پرداختي مصرف کننده محاسبه گردد (تعریف سازمان ملل متحد:0220 ،
 .)00-04با توجه به انواع یارانه و اهداف پرداخت آن ،تنوع و پیچیدگي محاسبات و کاربردهاي گوناگون یارانهها و
همچنین تاثیرات و نتایج گوناگوني که روش پرداخت یارانه ميتواند داشته باشد ،ضرورت طبقهبندي و تفكیک آن را
بیشتر نمایان ميکند .همچنین با توجه به گستردگي موارد پرداخت و منابع و مصارف آن ،ميتواند به شكلهاي
گوناگوني طبقه بندي شود که در اینجا به طور مختصر به آنها اشاره شده است (جدول .)0
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جدول  -1انواع دسته بندی يارانهها

بر اساس مراحل پرداخت

مصرفي ،تولیدي ،توزیعي ،خدماتي و صادراتي

بر اساس چگونگي طبقهبندي

مستقیم و غیرمستقیم

بر اساس چگونگي انعكاس در حسابهاي ملي

آشكار و پنهان

بر اساس هدفهاي دولت

اقتصادي ،توسعهاي ،اجتماعي ،سیاسي و فرهنگي

بر اساس چگونگي توزیع

یارانه باز ،یارانه سرانه و یارانه هدفمند
ماخذ :مصباحي مقدم 9 :0122 ،

جدول  -2ديدگاههای مختلف در زمینه هدف از پرداخت يارانه هدفمند
هدف از پرداخت یارانهها
حمایت از گروههاي بي بضاعت
کاهش فقر ،بهبود وضعیت رفاهي جامعه ،ثبات اقتصادي
حمایت از تولید و تولید کننده ،بهبود در توزیع درآمد

محقق
)(Permeh and Heydari, 2007: 1-26

(عریاني)10 :0124 ،
(کریمي )044 :0122 ،

حمایت از اقشار آسیب پذیر در توزیع کاالي یارانهاي ،کاهش میزان
برخورداري مصرف  04درصد پر درآمدترین نسبت به  04درصد کم

(جاللي)80 -81 :0122 ،

درآمدترین اقشار جامعه از یارانههاي آشكار و پنهان
برقراري عدالت اجتماعي ،رفاه عمومي و توزیع عادالنه درآمدها

(بابایي و همكاران )042 :0124 ،و (رحیمي)18 :0105 ،

ابزاري براي بهبود کارایي برنامههاي فقرزدایي و دیگر برنامههاي

(خداداد کاشي و شهیكي تاش)51 :0122 ،

حمایت اجتماعي ،انتقال منافع محدود به فقراي واقعي جامعه
تأمین حداقل نیازهاي افراد و اقشاري که توانایي پرداخت هزینه واقعي

(پاشا زانوس و همكاران)58 :0122 ،

آن کاال را ندارند.

در زمینه هدف از پرداخت یارانههاي هدفمند دیدگاهها و نظرهاي مختلفي وجود دارد که در جدول شماره ( )8این
دیدگاهها آورده شده است.
در هر جامعه رفاه از اساسيترین نیازهاي اجتماعي است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند .رفاه باعث خلق
امنیت ،احساس آرامش و اطمینان همهجانبه نسبت به حال و آینده است (حق جو .)02 :0120 ،بنابراین ،رفاه عبارت
است از :قدرت خرید و توانایي در کسب تسهیالت و امكانات زندگي .اما به منظور کمي و محاسبه پذیر شدن ،رفاه
را مترادف با بهرهمندي یا مطلوبیت در نظر ميگیرند (فیتزپتریک .)000 :0120 ،حدود سه دهه است که اقتصاددانان،
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انواع یارانه
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استرلین در سال  0200نشان داد که شادي و رضایت انسانها به نسبت افزایش درآمد آنها افزایش نميیابد (بابازاده
خراساني .)51 :0122 ،رفاه با امنیت ،معیشت ،سالمت ،بهداشت ،شادکامي و اقدامات تكمیلي همراه است.
خوشبختي داراي ابعاد کالبد ،روانشناختي ،اجتماعي و معنوي است .سهم اینها در ترسیم وضعیت مثبت اطمینان
بخشي به ارزشي مهم است .چنین منابعي داراي ابعاد زیر است (افتخاري.)841 :0122 ،
 اقتصادي (پول ،ساختمان ،اتومبیل ،خطوط الكترونیكي ،بزرگراهها و غیره)؛ اجتماعي (شبكهها ،سازمانها ،همكاريهاي دو جانبه ،آزاديهاي سیاسي ،امنیت و غیره)؛ فرهنگي (ارزشهاي مشترک ،هنجارها ،میراث فرهنگي و غیره)؛ انساني (مهارتها ،دانش ،اطالعات ،ابتكارات ،خالقیتها و غیره)؛ طبیعي (منابع طبیعي ،محیط سالم و غیره).مفهوم رفاه اجتماعي در طول سالهاي اخیر به صورت جدي مورد عالقه جامعهشناسان ،اقتصاددانان و سایر
رشتههاي مرتبط با توسعه قرار گرفته است .در واقع از دهه  0224به بعد در تعریف رفاه اجتماعي تغییر و تحول
بسیاري پدید آمده است .یكي از ویژگيهاي مهم رفاه اجتماعي آن است که فرد از احساس سالمت ،امنیت و
سرزندگي باالیي برخوردار باشد ( Hewstone, & Strobeبه نقل از هزارجریبي و صفري شالي .)8 :0124 ،رفاه
اجتماعي در هر جامعه از اساسيترین نیازهاي اجتماعي است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند (حق جو،
 .)02 :0120از این رو رفاه اجتماعي را تنها ميتوان در یک متن و در بستر یک جامعه ،تعریف کرد .با همه این
اوضاع و مشكالتي که بر سر اجماع تعریف رفاه وجود دارد (میجلي .9)85 :8444 ،که در قالب تابع رفاه اجتماعي
نشان داده ميشود ،که برابر با مجموعه رفاه افراد جامعه خواهد بود (موسيخاني 0102 ،به نقل از طرازکار و زیبایي،
 .)000 :0121بنابراین ،رفاه اجتماعي عبارت است از مجموعه سازمانیافتهاي از قوانین ،مقررات ،برنامهها و
سیاستهاي است که در قالب موسسات رفاهي و نهادهاي اجتماعي به منظور پاسخگویي به نیازهاي مادي و معنوي
و تامین سیاست انسانها ارائه ميشود (رباني و همكاران.)05 :29 ،
از سوي دیگر یكي از اهداف مهم هر نظام اقتصادي افزایش رفاه اقتصادي در جامعه ميباشد .از جمله شاخصهاي
مهم رفاه اقتصادي ميتوان ترکیب کاالهاي مصرف خانوارها در طي زمان را نام برد (موالیي و مرادي.)001 :0122 ،
در کشور ما بنا بر گزارشهاي مختلف اقتصادي ،بیشتر نمونه مردم معضل بیكاري ،تورم و عدم تثبیت قدرت خرید

5- welfare
6- Midgely
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بوده است (مرادي .)54-05 :0129 ،بنابراین ميتوان نتیجه گرفت که رابطه مستقیمي بین مصرف مردم در جامعه با
رفاه اقتصادي آنها وجود دارد ،به طوري که رفاه اقتصادي افراد بستگي به نوع مصرف کاالهاي مختلف و میزان
مصرف این کاالها دارد (مرادي.)000 :0122 ،
در مورد نحوه توزیع یارانهها در جوامع شهري و روستایي در طي دهههاي گذشته سیاستهاي کاهش فقر در محور
رویكردهاي توسعه کشورهاي مختلف قرار گرفته است و سیاستگذاران توسعه ،به طور فزایندهاي عالقهمند جهت
بهبود کارایي سیستم یارانهها جهت کاهش فقر و بهبود وضعیت روستاییان شدهاند (کریستین و همكاران:8440 ،
 .0)99از اینرو نگرانيهایي از چگونگي توزیع یارانههاي مواد غذایي ،رفاه اجتماعي ،انتقال پولهاي نقدي و یارانه
هاي مسكن میان جوامع شهري و روستایي وجود دارد (برایت وایت .2)2 :8444 ،ارائه صحیح یارانهها همچنین در
بهبود وضعیت تولید روستاییان به خصوص بخش کشاورزي این نواحي نقش مثبتي را ایفا ميکند .یارانههاي اعطا
شده در بخش کشاورزي با توجه به میزان ،نوع و نحوه پرداخت ميتواند ،داراي آثار مثبتي در درازمدت و بهبود
شیوههاي تولید (فان2)095 :8442 ،و یا باعث افزایش تولید در کوتاه مدت شود (شریف .04)05 :8404 ،تجارب
نشان ميدهد ،ارایه صحیح یارانه به نواحي روستایي ميتواند باعث (عباسي )59 :0120 ،بهبود وضعیت فقرا و
افزایش رفاه خانوارهاي روستایي (باکان فوسو .00)914 :8440 ،توسعه کشاورزي نواحي روستایي (دانیل :8442،
08)545را به همراه داشته باشد .همچنین اقداماتي که ميتواند منجر به ایجاد چنین شرایطي در روستاها گردد ،و در
روند برنامهریزي روستایي ایران و موضوع تاثیر هدفمندسازي یارانهها در رفاه خانوارها ،ميتواند به این شكلها
مطرح گردد :افزایش قدرت خرید ،افزایش ظرفیت پس انداز خانوارها ،استفاده از کاالهاي مصرفي بادوام و کم دوام
و پرداخت هزینههاي زندگي (درماني ،آموزشي ،هزینه مصرف آب و برق و سوخت) و غیره شكل شماره (.)0

7- Kristin et al
8- Braithwaite
9- Fan
10- Sharif
11- Boccanfuso
12- Daniel
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واقعي آنها در جامعه ميباشد و طبیعي است این امر در وضعیت مصرف خانوارها و کاهش رفاه مادي آنها مؤثر
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پیامدها

پديده

هدفمند سازی یارانه

پرداخت هزینههاي زندگي
استفاده از کاالهاي مصرفي

اثر
رفاه اقتصادی و اجتماعی

کاهش فقر
ارتقاع سطح زندگي
افزایش سرمایه گذاري
افزایش دانش و مهارت
افزایش مشارکت
دسترسي به خدمات

شکل  :1ابعاد تاثیر هدفمند سازی يارانهها در رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستايی

پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق و بیشترین مطالعات صورت گرفته در کشور ما در زمینه هدفمندي یارانهها ،مربوط به مقاالت،
پایاننامهها و کتابهایي است که بیشتر در رشتههاي کشاورزي ،علوم اقتصادي ،علوم اجتماعي و مدیریت منتشر
شده است و در رشته جغرافیا زمینه کاري در مورد یارانهها و هدفمندي یارانهها بسیار کم ميباشد .درباره هدفمند
کردن یارانهها پژوهشهاي ذیل انجام شده است :ضیایي ( )0120در مقاله خود تحت عنوان «نظام توزیع یارانهها و
نظام توزیع شهرنشیني در ایران» با روش تحقیق اسنادي و تجزیه و تحلیل دادهها به تأثیر یارانهها و نظام توزیع آن بر
مهاجرتها ي روستایي و روند شهرنشیني در ایران پرداخته است ،بدین منظور ابتدا ساخت و بافت یارانهها در دو
مقطع قبل و بعد از ان قالب اسالمي مقایسه شده و سپس نحوه توزیع بخشي و جغرافیایي یارانهها توسط دولت
ارزیابي شده است .یافتهها نظام توزیع یارانهاي را از مصادیق اعتبار و کاربرد پذیري نظریه «دولت و شهرنشیني» به
شمار ميآورد .فرج زاده و نجفي ( )0121در مقالهاي با عنوان «اثرات کاهش یارانه مواد غذایي بر مصرف کنندگان در
ایران» براي نقدي کردن یارانههاي مواد غذایي پیشنهاد ميکنند ابتدا ،دهکهاي درآمدي در مناطق شهري و روستایي
شناسایي شود و توزیع یارانهاي کاالها در میان دهکهاي واقع در زیر خط فقر صورت گیرد .توزیع
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افزایش ظرفیت پس انداز
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عنوان «روش پرداخت یارانهها و معیارهاي آن» به بررسي پرداخت یارانهها در کشورهایي که اقتصاد آنها به ایران
نزدیک است ميپردازند و به این نتیجه ميرسند که پرداخت یارانهها در کشورهایي مثل لهستان ،اندونزي ،تونس،
چین و ترکیه ،به اجرا در آمده در اقتصاد آنها موثر واقع شده است .قادري و همكاران ( )0120در مقاله «بررسي
تأثیر پرداخت یارانه مستقیم انرژي بر شاخصهاي کالن اقتصادي با نگرش سیستمي» مدلي را براي پرداخت یارانه
انرژي به صورت مستقیم ارائه کردهاند .ابونوري و همكاران ( )0125در مقاله با عنوان «ارزیابي آثار اقتصادي یارانه
بنزین بر میزان مصرف آن در ایران ،یک تحلیل تجربي ( 0154تا  »)0128به بررسي تاثیر پرداخت یارانه در افزایش
میزان مصرف بنزین در کشور پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که هدفمند کردن یارانه به منظور کاهش و استفاده
بهینه مصرف بنزین و جلوگیري از هدر رفتن منابع مالي ضروري است .عبادي و قوام ( )0122در مقالهاي با عنوان
«هدفمندسازي یارانه دارو ،از دو منظر عدالت و کارایي» به بررسي فرایند هدفمندسازي یارانه دارو طي سالهاي 04
تا  20از دو دید عدالت توزیعي در بخش درمان و تغییرهاي کارایي در بخش صنعت دارو ،پرداختهاند .نتیجه پژوهش
نشان ميدهد با وجود افزایش کارایي در صنعت دارویي کشور طي سالهاي پیش گفته که به صورت رقابتيتر شدن
بازار دارویي و افزایش تولید دارو تجلي کرده و وضعیت عدالت توزیعي در بخش بهداشت و درمان از دید توانایي
افراد براي دسترسي به دارو ،تفاوت چشمگیري نداشته است.
مواد و روشها
تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردي و از نظر «روش» ،در چارچوب روش «توصیفي-تحلیلي» قرار ميگیرد.
جمعآوري اطالعات به دو روش «کتابخانهاي» و «میداني» بوده است .قلمرو مكاني این تحقیق روستاهاي دهستان
جایدر شهرستان پلدختر ميباشد که داراي  82روستاي داراي سكنه ميباشد ،به منظور عمق بخشیدن به مطالب و
عیني نمودن مسائل با استفاده از فرمول اصالحشده کوکران تعداد  01روستا به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شد.
از کل  82نقطه روستایي داراي سكنه در دهستان براي بهدست آوردن تعداد نمونه در بین خانوارهاي دهستان مورد
مطالعه از روش کوکران  182پرسشنامه و پس از آن به دلیل حجم زیاد تعداد نمونه از روش اصالحیه کوکران
استفاده شد که تعداد  051پرسشنامه خانوار مشخص گردید .روش نمونهگیري در این تحقیق به صورت طبقهبندي
شده تصادفي انتخاب گردید .و سپس با مراجعه به روستاهاي نمونه تحقیق و با توجه به تعداد خانوار هر روستا،
پرسشگري به صورت «تصادفي ساده» توسط خود محقق انجام شده است .براي تجزیه و تحلیل یافتهها در سطح
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یارانهاي این کاالها در میان دهکهاي درآمدي باال تدریجي کاهش یابد .حسیني و مالكي ( )0120در مقالهاي با
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براي انتخاب حجم نمونه در داخل هر یک از روستاها بر اساس تعداد خانوارهاي ساکن با استفاده از روش نسبت
حجم نمونه در روستاها تعداد نمونه هر یک از روستاها انتخاب شده است.

به عنوان نمونه روستاي سراب محمودوند که مرکز دهستان و پر جمعیتترین روستاي دهستان است با  084خانوار:

سهم نمونه هریک از روستاي نمونه دیگر نیز به همین روش و با استفاده از انتخاب تصادفي ،در جدول شماره ()1
آورده شده است.
جدول  -3درصد و تعداد پرسشنامه در هر يک از روستاهای نمونه
رديف

نام روستا

خانوار

جمعیت

تعداد نمونه

درصد نمونه

0

باغ علیا

00

022

1/9

0

8/9

8

چاله

01

811

1/0

0

8/9

1

هلوش

802

0000

02/0

02

08/0

0

باباخوارزم کریم /سفلي

00

021

1/9

0

8/9

5

چم مهرپایین

000

002

08/2

01

0/2

9

میدان بزرگ

001

902

08/5

08

0/2

0

چمگردله سفلي

080

599

04/2

00

0/8

2

دوکوهه رشنو

00

085

0/0

0

8/9

2

رحیم اباد

50

800

0/0

5

1/1

04

سراب حمام

880

0042

02/2

84

01/0

00

سراب محمودوند

084

0244

19/2

10

80/8

08

چال کل سفلي

88

015

0/2

8

0/1

01

ولیعصر

884

0495

02/1

02

08/0

جمع

0012

2808

051/0

051

044

ماخذ :مرکز آمار ایران0124 ،

معرفي ناحیه مورد مطالعه
روستاهاي مورد مطالعه در محدوده سیاسي دهستان جایدر از توابع بخش مرکزي شهرستان پلدختر در جنوب استان
لرستان واقع است .این بخش از شهرستان در مختصات  00درجه و  85دقیقه تا  00درجه و  54دقیقه طول
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استنباطي از آزمون  tتک نمونهاي و براي آزمون فرضیه از همبستگي در نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .همچنین
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مرکزي شهرستان ،که بر اساس سرشماري سال  0125جمعیت آن  04080نفر ( 8880خانوار) بوده است .در
روستاهاي دهستان جایدر نیز هدفمندي یارانهها در حال بروز جلوههاي اجتماعي و اقتصادي خود بوده .در پژوهش
حاضر سعي شده تأث یر این طرح در توانمند سازي خانوارهاي روستایي دهستان مورد مطالعه بررسي شود ( شكل .)8

شکل  :2موقعیت سیاسی دهستان جايدر

مطالعات حاکي از آناند که هر یک از متخصصان براي اندازهگیري یا سنجش رفاه از شاخصهاي استفاده کرده
است ،بهطور کلي و با توجه به مطالعات ميتوان شاخصهاي کلي درج شده در جدول ( )0را براي سنجش میزان
رفاه روستاییان ارائه داد.
يافتهها و بحث
توزیع پرسش نامه مزبور به سرپرستان خانوار روستایي روستاهاي نمونه تحقیق حاکي از آن است که بیشترین مقدار
سني پاسخدهندگان این تحقیق  14تا  12سال قرار داشتهاند ،تحصیالت اکثر پاسخگویان مدرک تحصیلي راهنمایي
بوده است ،از نظر اشتغال؛  04درصد جامعه نمونه تحقیق زارع ،از نظر جنسیت  20/0درصد پاسخگویان مرد ،و
 28/0درصد پاسخگویان متاهل بوده اند .اطالعات کامل در جدول ( )5آورده شده است.

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 4:05 IRDT on Saturday July 21st 2018

جغرافیایي و  11درجه و  5دقیقه تا  11درجه و  05دقیقه عرض جغرافیایي قرار دارد .دهستان جایدر از توابع بخش
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جدول -4شاخصها و گويه های مربوط به هر شاخص
شاخص

ظرفیت پسانداز خانوارهاي روستایي -دریافت وام (مؤسسات قرضالحسنه ،بانکها و غیره) -ایجاد

وضعیت پس انداز

زمینه پس انداز براي خانوار
میزان رضایت از درآمد خود -میزان درآمدها در بخش کشاورزي -میزان رضایت از پرداخت نقدي

وضعیت درآمد

یارانهها -میزان درآمد در بخش دامداراي

رفاه اقتصادي

قدرت خرید و حوزه
اختیار

میزان قدرت خرید – میزان تقاضاي خانوار -استفاده از کاالهاي مصرفي بادوام و کم دوام -میزان
مصرف کاالیي و غذایي -قدرت خرید مواد غذایي -خرید وسائل منزل -افزایش هزینههاي
زندگي(درماني ،آموزشي و غیره)
میزان کاهش فقر

وضعیت فقر
میزان سرمایه گذاري

سرمایه گذاري براي توسعه فعالیتهاي کشاورزي -میزان سرمایه گذاري در فعالیتهاي غیر
کشاورزي -تأمین منابع مالي مورد نیاز براي توسعه کشاورزي -تنوع سازي اقتصاد روستایي
بهره مندي از امكانات بهداشتي -تنوع رژیم غذایي -سطح بهداشت و سالمت -تفریح و اوقات

بهداشت

فراغت
بهبود موارد بهداشتي و تغذیه اي -بهره مندي از امكانات آموزشي -میزان رضایت از کیفیت زندگي-

سطح زندگي

ارتقاع سطح زندگي

رفاه اجتماعي

دسترسي به خدمات آموزشي -افزایش سطح آگاهي

آموزش

میزان دسترسي به منابع مالي و وامهاي بانكي -میزان دسترسي شما به نهاده هاي کشاورزي (کود و

میزان دسترسي

سم و بدر و غیره) -دسترسي به حمل و نقل و انتقال محصول به بازار مصرف

ماندگاري و مهاجرت

تمایل به مهاجرت از روستاي محل زندگي -ماندگاري در روستاي محل زندگي

شیوه زندگي

گرایش خانوارهاي روستایي به سبک و شیوه زندگي شهري

مشارکت در امور روستا

مشارکت در فعالیتهاي عمراني و برنامه هاي عمومي روستا

ماخذ :باسل0120 ،؛ نادري و همكاران0122 ،؛ موسسه توسعه روستایي ایران0128 ،؛ افتخاري و همكاران0124 ،؛ حسیني و صمیمي0122 ،؛
کیمیائي ،0124 ،عباسي0120 ،؛ پور طاهري و همكاران0124 ،؛ قدیري معصوم و همكاران.0122 ،
جدول  -5توصیف فراوانی سنی جمعیت مورد مطالعه
مشخصات پاسخ دهنده

بیشترین پاسخگو

تعداد پاسخگو

درصد

سن

 14تا 12

92

00/0

تحصیالت

راهنمایي

90

12/2

جنسیت

مرد

085

20/0

تأهل

متاهل

089

28/0

شغل اصلي

زراع

04

05/2
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مولفه

گويه ها و معرف ها
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خانوارهاي روستایي دهستان جایدر به تحلیل آمار استنباطي بین هدفمند سازي یارانهها بر شاخصهاي مربوط به
رفاه اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي روستایي و آزمون فرضیه از طریق آزمون  tتک نمونه اي و همبستگي پیرسون
پرداخته شده است .تحلیل میانگین عددي حاصل از تاثیر یارانههاي دریافتي بر رفاه اقتصادي و اجتماعي در محدوده
مورد مطالعه بر اساس تفاوت از حد مطلوب مبتني بر آزمون  tتک نمونهاي نشان دهنده تاثیر مولفههاي رفاه در
منطقه مورد ميباشد .بر اساس این این آزمون با احتساب دامنه طیفي موجود که بین  0تا  5و بر اساس طیف لیكرت
در نوسان است .این میزان براي تمامي ابعاد بیشتر از شرایط متوسط ( )1ارزیابي شده و این تفاوت در سطح آلفا
 4/40معنا دار است که تفاوت آنها از مطلوبیت عددي نیز به شكل مثبت ارزیابي و برآورد شده است .بررسي رابطه
میان مولفهها و تفاوت میانگین در بین این مولفهها نشان ميدهد ،رابطه معناداري میان افزایش رفاه اقتصادي و
اجتماعي و هدفمندسازي یارانهها وجود دارد (جدول  9و .)0
با استناد به یافتههاي تحقیق در جدول شماره ( )9مولفههاي مربوط به رفاه اقتصادي آورده شده است که در مورد
تاثیر یارانههاي دریافتي در زمینه رفاه اقتصادي خانوارهاي روستایي با استفاده از  tتک نمونهاي ،نشاندهنده
تاثیرگذاري یارانههاي نقدي بر مولفههاي ،ظرفیت پسانداز ،دریافت وام از (مؤسسات قرضالحسنه ،بانکها و غیره)،
یجاد زمینه براي پس انداز ،رضایت از درآمد ،درآمدها در بخش زراعت ،درآمد در بخش دامداراي ،رضایت از
پرداخت نقدي یارانهها ،میزان قدرت خرید ،میزان تقاضاي خانوار ،استفاده از کاالهاي مصرفي بادوام و کم دوام،
میزان مصرف مواد غذایي ،میزان قدرت خرید مواد غذایي و میزان خرید وسائل منزل ميباشد .مولفههاي مورد
بررسي نشان ميدهد که درآمد ناشي از پرداخت یارانهها و شاخصهاي مورد بررسي رفاه اقتصادي خانوارها رابطه
معني داري وجود دارد .بررسي این رابطه معنادار نشانگر این است که افزایش درآمد ناشي از پرداخت یارانهها
موجب رفاه اقتصادي خانوارهاي روستایي در محدوده مورد مطالعه شده است .یعني با افزایش درآمد ناشي از
پرداخت نقدي یارانه ها به خانوارهاي روستایي در محدوده مورد مطالعه میزان رفاه اقتصادي خانوارهاي روستایي
بهبود پیدا کرده است.
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در این قسمت با توجه به یافتههاي توصیفي و ارزیابي تاثیر هدفمندسازي یارانهها در رفاه اقتصادي و اجتماعي
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جدول  -6تاثیر يارانههای بر افزايش شاخصهای رفاه اقتصادی ،براساس  tتک نمونهای

تفاوت

فاصله اطمینان  25درصد

میانگین

حد پایین

حد باال

-4/48

4/10
4/82

میانگین

آماره آزمون T

معناداري

ظرفیت پسانداز

1/02

0/022

4/409

4/009

دریافت وام از (مؤسسات قرضالحسنه ،بانکها و )...

1/40

4/955

4/501

4/408

-4/00

یجاد زمینه براي پس انداز

1/00

0/050

4/420

4/004

-4/48

4/19

رضایت از درآمد

1/00

5/004

4/444

4/000

4/14

4/90

درآمدها در بخش زراعت

1/10

1/891

4/440

4/100

4/08

4/54

درآمد در بخش دامداراي

1/00

0/815

4/444

4/045

4/88

4/52

رضایت از پرداخت نقدي یارانهها

1/52

9/820

4/444

4/528

4/08

4/05

میزان قدرت خرید

1/22

2/520

4/444

4/222

4/08

0/49

میزان تقاضاي خانوار

1/29

2/141

4/444

4/522

4/92

0/45

استفاده از کاالهاي مصرفي بادوام و کم دوام

1/52

9/850

4/444

4/291

4/00

4/09

میزان مصرف مواد غذایي

1/29

4/444

4/522

4/92

0/45

میزان قدرت خرید مواد غذایي

1/52

1/050

4/444

4/942

4/00

4/09

میزان خرید وسایل منزل

1/90

0/054

4/428

4/054

4/08

4/02

مولفه ها

9/520

جدول  -7تاثیر يارانههای بر افزايش شاخصهای رفاه اجتماعی ،براساس  tتک نمونهای
مطلوبیت عددي مورد آزمون1 :
آماره

تفاوت

فاصله اطمینان  25درصد

میانگین

حد پایین

حد باال

4/444

-4/582

-4/01

-4/11

-4/109

-4/50

-4/02

-4/45

4/18
-4/00

مولفه ها

میانگین

میزان بهرهمندي از امكانات بهداشتي

8/00

-5/818

میزان بهرهمندي از امكانات آموزشي

8/95

-0/880

4/444

افزایش سطح سالمت

1/00

0/024

4/000

4/010

تفریح و اوقات فراغت

8/10

-9/144

4/444

-4/910

-4/21

بهبود موارد و تغذیه اي

1/08

0/852

4/444

4/085

4/81

4/98

میزان تنوع رژیم غذایي

1/00

0/001

4/444

4/000

4/81

4/95

رضایت از کیفیت زندگي

1/00

0/902

4/425

4/000

-4/41

4/10

ارتقاء سطح زندگي

1/80

8/149

4/488

4/842

4/41

4/12

دسترسي به خدمات

1/02

-8/159

4/484

4/842

-4/12

-4/41

افزایش سطح آگاهي

8/29

-0/901

4/042

-4/000

-4/18

4/41

1/41

4/181

4/000

4/489

-4/01

4/02

تغییر سبک و شیوه زندگي و رواج
شیوه زندگي شهري

آزمون T

معناداري
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مطلوبیت عددي مورد آزمون1 :
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انداز ،رضایت از درآمد بعد از اجراي این طرح ،میزان درآمدها در بخش زراعت ،میزان درآمد در بخش دامداراي و
براي مولفه رفاه که شامل رفاه اقتصادي و رفاه اجتماعي ميباشد از شاخصهاي میزان قدرت خرید ،میزان افزایش
تقاضاي خانوار ،میزان استفاده از کاالهاي مصرفي بادوام و کم دوام ،میزان مصرف مواد غذایي ،میزان قدرت خرید
مواد غذایي ،میزان خرید وسائل منزل ،میزان هزینههاي زندگي (درماني ،آموزشي و غیره) و میزان کاهش فقر براي
بعد رفاه اقتصادي و از شاخصهاي میزان بهرهمندي از امكانات بهداشتي ،میزان بهرهمندي از امكانات آموزشي ،میزان
تاثیر در سطح سالمت و بهداشت ،میزان تاثیر در تفریح و اوقات فراغت ،میزان بهبود موارد و تغذیهاي ،میزان تنوع
رژیم غذایي ،میزان رضایت از کیفیت زندگي ،اجراي این طرح چه تاثیري در ارتقاع سطح زندگي ،دسترسي به
خدمات آموزشي ،میزان افزایش سطح آگاهي براي بعد رفاه اجتماعي استفاده شده که بررسي این رابطه معنادار
نشانگر این است که پرداخت یارانهها موجب رفاه خانوارهاي روستایي در محدوده مورد مطالعه شده است.
جدول  -8رابطه همبستگی بین مولفههای افزايش درآمد ناشی از پرداخت يارانهها و رفاه
همبستگي
رفاه

افزایش درآمد

**4/920

0

4/444

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

051

051

N

0

**4/920

Pearson Correlation

4/444

)Sig. (2-tailed

051

N

051

افزایش درآمد

رفاه

همبستگي در سطح  4/40معني دار ميباشد

بررسي فرضیه تحقیق؛ افزایش درآمد ناشي از هدفمند کردن یارانهها رفاه اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي روستایي
را به همراه داشته است .جهت آزمون فرضیه به بررسي رابطه آماري میان افزایش درآمد ناشي از هدفمندسازي یارانه
ها و رفاه خانوارهاي روستایي در محدوده مورد مطالعه از آزمون همبستگي پیرسون بین استفاده شده است .یافتههاي
این آزمون نشان ميدهد با توجه به ضریب همبستگي  4/920و سطح معنا داري  4/444رابطه معناداري بین این دو
متغییر وجود دارد .بررسي این رابطه معنادار نشانگر این است که افزایش درآمد ناشي از پرداخت یارانهها موجب
رفاه خانوارهاي روستایي در محدوده مورد مطالعه شده است .یعني با افزایش درآمد ناشي از پرداخت نقدي یارانهها
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چند دورهاي از هدفمندسازي یارانه ها به روش پرداخت عمومي ،به صورت پرداخت نقدي به طور مساوي بین تمام
اقشار و خانوارها اجراي این طرح با توجه به افزایش نسبي درآمد خانوارهاي روستایي ،و به تبع باعث رفاه اقتصادي
و اجتماعي بهبود پیدا کرده است .شده است .بنابراین فرضیه اثبات ميگردد و هدفمندسازي یارانهها به صورت
کنوني باعث افزایش رفاه خانوارهاي روستایي در منطقه مورد مطالعه شده است (جدول (.)2

نتیجهگیری
ایران طي سه دهه گذشته طرحها و برنامههایي با رویكرد به ظاهر عدالت خواهانه و نیز حمایت از اقشار نیازمند به
مورد اجرا گذاشته شده است نظیر توزیع کوپن کاالهاي اساسي ،ستاد جهیزیه (تهیه وسایل ارزان قیمت براي زوج
هاي جوان) و غیره که بیش از آنكه مبتني بر عدالت باشد ،رویكردي مساوات گرایانه داشت و از توفیق و اثر بخشي
الزم برخوردار نبوده و به مرور کمرنگ و یا منسوخ گردید .یكي از این رویكردهاي مساوات گرایانه ،در نظام
پرداخت یارانه غیر هدفمند بروز یافت و طي سه دهه گذشته دولت ایران با پرداخت یارانه به بخشهاي واردات،
تولید و توزیع تالش نمود تا کاالها را بهصورت ارزان به دست مصرفکنندگان برساند .بدین نحو که دولت ایران
تالش کرد تا اقالم پرمصرفي نظیر حاملهاي انرژي (بنزین ،گازوئیل ،نفت و گاز) و نان و آب و برق و گاز را در
نازلترین قیمت ممكن به دست مردم برساند .اعمال این سیاستها که با شعار و رویكرد عدالت خواهانه صورت مي
گرفت و هزینههاي زیادي را به دولت تحمیل مينمود در واقع و در میدان عمل به ضد خودش تبدیل ميشد و به
نوعي بيعدالتي منجر گردید .چرا که طبقات باال و متوسط جامعه بهلحاظ برخورداري از امكانات و ظرفیتهاي
بالفعل ،بیش از افراد طبقه پایین از یارانهها برخوردار ميشدند و ميتوان گفت در این نظام غیر هدفمند یارانهاي
اغنیاء بر سر سفره فقرا نشسته بودند .بنابراین براي رفع این معضل در قوانین مختلف و از جمله برنامههاي توسعه
لزوم هدفمند سازي یارانه تاکید گردید و منجر به هدفمند یارانهها گردید .با توجه به اینكه بحث هدفمندسازي
یارانهها به عنوان یكي از ساختارهاي اثر بخش در وضعیت اقتصادي و اجتماعي و رفاهي خانوارهاي روستایي
ميباشد در این مطالعه به بررسي نقش و آثار پرداخت یارانه نقدي بر رفاه اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي روستایي
در دهستان جایدر در شهرستان پلدختر پرداخته شده .که با استناد به یافتههاي تحقیق در مورد نقش اجراي این طرح
در توانمندسازي و رفاه خانوارهاي نمونه نتایجي بهدست آمده که در ادامه به بحث راجع به هریک از آنها پرداخته
شده است.
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به خانوارهاي روستایي در محدوده مورد مطالعه در زمینه رفاه اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي روستایي با گذشت

34

فصلنامهی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال پانزدهم ،شمارهی  ،05تابستان 9314

و رفاهي خانوارهاي روستایي ميباشد .که با استناد به یافتههاي تحقیق در مورد نقش اجراي این طرح در رفاه
اقتصادي نشان ميدهد که بیشترین تاثیر یارانهها در رفاه اقتصادي خانوارهاي نمونه مربوط به مولفه میزان تقاضاي
خانوار و میزان مصرف مواد غذایي ميباشد .و در بقیه شاخصها نیز تاثرگذاري مطلوبي داشته است .در بحث رفاه
اجتماعي بیشترین تاثیر اجراي این طرح در شاخصهاي میزان دسترسي به خدمات ،بهبود موارد و تغذیهاي و میزان
تنوع رژیم غذایي داراي اثرات مطلوب بوده اما در شاخصهایي مانند بهرهمندي از خدمات بهداشتي ،آموزشي و
تفریح و اوقات فراغت تاثیر چنداني نداشته است .اما به طور کلي ميتوان نتیجه گرفته که :طبق یافتهها در تحلیل و
بررسي همبستگي رابطه بین شاخصهاي افزایش درآمد حاصل از پرداخت نقدي یارانهها و افزایش رفاه اقتصادي و
اجتماعي خانوارهاي روستایي منطقه مورد مطالعه ،بررسي این شاخصها نشان ميدهد که رابطه معناداري وجود دارد
یعني افزایش درآمد حاصل از پرداخت نقدي یارانهها رفاه اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي روستایي در محدوده
مورد مطالعه را به دنبال داشته است .لذا ميتوان گفت که با توجه به نظر پاسخگویان در زمینه هدفمندسازي یارانه
ها ،اجراي این طرح در منطقه مورد مطالعه باعث افزایش رفاه خانوارهاي روستایي شده است.
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 ابو نوري ،اسماعیل؛ جعفري صمیمي ،احد؛ منت فر ،یوسف (« ،)0125ارزیابي آثار اقتصادي بنزین بر مصرف آندر ایران ،یک تحلیل تجربي ( ،»)28 -54جستارهای اقتصادی ،شماره  ،5صص .01-82
 افتخاري ،عبدالرضا رکن الدین (« ،)0122مديريت توسعه روستايی (بنیان های نظری)» ،تهران ،انتشارات سمت. بابازاده خراساني ،بهزاد (« ،)0122شاخصهاي اندازهگیري رفاه» ،تازه های اقتصاد ،شماره  ،082صص .50-59 بابایي ،نعمت اهلل؛ دیني ،علي؛ رییس دانا ،فریبرز؛ رفیعي ،حسن؛ غروي نخجواني ،احمد (« ،)0124بررسي و نقدگزارش نظام هدفمند یارانهها در ایران» ،فصلنامه رفاه اجتماعی ،شماره  ،8صص .049-805
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