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ABSTRACT
Implementation of subsidy reform policy in Iran is such a proceeding has been done to reduce poverty and
reduce the gap between different groups of society, especially in rural areas. This research try to evaluate the
effects of subsidy reform policy on economic sustainability of Sardabe rurals in Ardabil province.
This paper is fundamental and exploratory kinds of research and the information have been gathered by
means of questioner technique. The population consisted of villages in Sardabe which includes 41 villages and
9650 people according to the census carried on in 1390. Using the Cochran formula for sampling, 369 people
were selected randomly. The main criteria in this article According to the research topic include Increasing
the purchasing power of the people, increase employment rate, increase Income and savings, Poverty Reduction, Reducing unemployment, Demand Side Management, Managing and reducing wasteful consumption
and finally Reducing income inequality. The results of this research shows that After the implementation of
Reconfiguring subsidies, income and savings have increased significantly. the greatest impact of subsidies reconfiguration was on the index of willing to work and the minimal impact on increasing agricultural production
enterprises and households. The results show that the implementation of the subsidy reform policies is not
achieved to determined aims and contrary to what was thought economic indicators over nearly a decade past
of implementation of this policy has not been a significant change.

Extended Abstract

E

1. Introduction

normous confusion exists over description of subsidy economic reforms. Perhaps the most common definition is
direct cash payment by government to
producer or consumer to stimulate the
production. Broader definitions try to cover other types of
government interventions that affect prices or costs, either

directly or indirectly. The associations between subsidies
and their negative effects on sustainable development,
especially the economy, have been long recognized by
the researchers. Economists have generally regarded subsidies as inefficient, expensive, socially inequitable and
environmentally harmful that impose a burden on government budgets and tax payers. These are strong arguments
in favor of reform. Subsidies distort prices and resource
allocations, altering the amount of goods and services
produced and consumed in an economy. This type of assistance is offered for several reasons, such as promoting
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regional and rural development, supporting employment
and incomes and adjusting to changing economic, social,
or environmental conditions. Implementation of subsidy
reform policy in Iran has been done to reduce poverty and
reduce the gap between different groups of society, especially in rural areas. This research tried to evaluate the effects of subsidy reform policy on economic sustainability
of Sardabe rurals in Ardabil Province.

2. Methodology
This paper is fundamental and exploratory kinds of research and the information have been gathered by means
of questioner technique. The population consisted of villages in Sardabe which includes 41 villages and 9650
people according to the census carried on in 1390. Using
the Cochran formula for sampling, 369 people were selected randomly. The main criteria in this article According to the research topic include Increasing the purchasing
power of the people, increase employment rate, increase
Income and savings, Poverty Reduction, Reducing unemployment, Demand Side Management, Managing and
reducing wasteful consumption and finally Reducing income inequality.

3. Results
Reconfiguring subsidies have failed to make much help
create jobs and prosperity. The results of this research
shows that After the implementation of Reconfiguring
subsidies, income and savings have increased significantly. The greatest impact of subsidies reconfiguration
was on the index of willing to work and the minimal impact on increasing agricultural production enterprises and
households.

4. Discussion
The result of this study shows that Economic indicators
over nearly a decade past of implementation of this policy
has not been a significant change and the total Index of
economic sustainability has been grows slightly and also
there is no significant relations between subsidy reforms
and economic sustainability indicators in sardabe rurals.
The economic indicators for the sector have improved
across the board since subsidies were eliminated

targeted allocation of resources. Hence, Implementation
of subsidy reform policy in Iran is such a proceeding has
been done to reduce poverty and reduce the gap between
different stratum of society, especially in rural areas.
Test results also show that there is significant relationship between reduce consumption of water, gas and
gasoline In other words, targeted subsidies have had a
significant decrease in consumption in our casr studies.
Highest and lowest impacts of operating this strategy was
on expenditure management and reduce waste and consumption of gas. Also there is a significant relationship
between meet the basic needs of households and operating of subsidies policy. In other world, Reconfiguring
subsidies help to meet the basic needs of the household.
Highest and lowest subsidy impacts was on of poverty
reduction and meet the needs of households and also has
been on increasing purchasing power.
Reconfiguring subsidies help to reduced the Income
inequality and led to the balance in income among households. In addition and on the base of this result we can
strongly say that ther is not significant relationship between Reconfiguring subsidies and economic sustainability in our rurals. In other word, subsidy reform cant do
any positive impact on rural economic indexes.

5. Conclusion
The results show that the implementation of the subsidy
reform policies is not achieved to determined aims and
Contrary to what was thought economic indicators over
nearly a decade past of implementation of this policy has
not been a significant change.
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In order to establish social sustainability, reduction of
income gaps between the poors and richs people, fair
income distribution in the country, reducing social and
economic inequality, reducing poverty and empowering the poor’s, Government should implement poverty
alleviation and social justice plan through efficient and
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ارزیابی تأثیرات هدفمندسازی یارانهها بر پایداری شاخصهای اقتصاد روستایی (مطالعه موردی:
دهستان سردابه ،شهرستان اردبیل)
*ارسطو یاری حصار ،1مجید پریشان ،2وکیل حیدری ساربان

3

 -1استادیار ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری و روستایی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 -2استادیار ،گروه جغرافیا ،واحد سقز ،دانشگاه پیام نور استان کردستان ،سقز ،ایران.
 -3دانشیار ،گروه جغرافیای طبیعي ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.

تاریخ دریافت 14 :دی 1395
تاریخ پذیرش 24 :تیر 1396

کلیدواژهها:

هدفمندسازی یارانه،
پایداری ،شاخص اقتصادی،
سردابه ،اردبیل

اجرای سیاست هدفمندسازی یارانهها در ایران از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش فقر ،کاهش فاصله طبقاتی بین دهکهای مختلف
جامعه و به ویژه ارتقای شاخصهای اقتصادی در مناطق روستایی انجام شده است .تحقیق پیش رو با هدف ارزیابی آثار هدفمندسازی
یاکتشافی و روش انجام
یارانهها بر پایداری اقتصادی روستاهای بخش سردابه شهرستان اردبیل انجام گرفته است .این تحقیق از نوع بنیاد 
پژوهش توصيفيتحليلی است .دادههای مورد نیاز از دو طریق میدانی و اسنادی جمعآوری شدهاند .جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی
ساکنان روستاهای دهستان سردابه ( 41روستا) میشود که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  9650 ،1390نفر جمعيت
دارد .حجم جامعه نمونه که از طریق فرمول کوکران برآورد شده است ،شامل  369خانوار میشود که به نسبت جمعیت خانوارهای
روستایی از میان  10روستا به روش تصادفی نظاممند انتخاب شدهاند .نتایج این بررسی نشان میدهد که کیفیت شاخصهای اقتصادی در
روستاهای مطالعهشده با گذشت نزدیک به یک دهه از اجرای این سیاست تحول چشمگیری پیدا نکردهاند .شاخص کل پایداری اقتصادی
در روستاهای دهستان سردابه میزان بسیار اندکی رشد یافته است و بین متغیر اصلی پایداری اقتصادی در روستاهای مطالعهشده و اجرای
طرح هدفمندسازی یارانهها ارتباط معنیداری وجود ندارد.

مقدمه
یکی از سیاستهای اقتصادی رایج در کشورهای درحالتوسعه
و حتی کشورهای توسعهنیافته اتخاذ سیاستهای حمایتی
مناسب و پرداخت یارانهها از سوی دولتهاست .ممکن است
هدف از اعمال این سیاستها کمک به مصرفکنندگان باشد
که قادر به تهیه برخی از کاالهای حیاتی نیستند یا کمک به
تولیدکنندگانی باشد که به علت افزایش قیمت تمامشده برخی
از کاالها نمیتوانند با عرضهکنندگان دیگر آن کاال رقابت کنند
(معنوی .)2011 ،به عبارت دیگر ،پرداخت یارانه به کاالهای
ضروری با هدف ایجاد توان خرید برای اقشار دهکهای پایین
درآمدی است که بتوانند نیازهای معیشتی حداقلی خود را تأمین
کنند (بخشوده .)2012 ،هدفمندسازی ناظر بر تعریف گروههای
هدف (غالباً فقیر و کمدرآمد) است؛ در سیستمهای سنتی
پرداخت یارانه به دلیل هدفمندنبودن این پرداختها ،بخش
اعظم یارانهها عاید اقشار پردرآمد و دهکهای باالی درآمدی
شده است و گروههای کمدرآمد همچنان محروم باقی میمانند.

در واقع فقدان نظام هدفمند حمایتی و یارانهای باعث شده است
تا طیدهههای گذشته شکاف بین سطح کیفی زندگی و معیشت
روستایی ،زمینه افزایش فقر و در نتیجه روستاگریزی و میل به
مهاجرت به شهرها را فراهم کند.
الیحه هدفمندسازی یارانهها در ایران قسمتی از «طرح تحول
اقتصادی» بود که دولت نهم آن را مطرح کرد .در مجموع طرح
هدفمندسازی یارانهها برای رسیدن به اهدافی از جمله کاهش
هزینههای دولت ،تخصیص و استفاده بهینه از منابع ،شکلگیری
قیمتهای واقعی و افزایش بهرهوری عوامل تولید و فرایندها بود
(مرکز پژوهشهای مجلس .)1389 ،ماده  103قانون برنامه
چهارم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی توسعه اهداف
هدفمندسازی یارانهها را کاستن از سهم طبقات با درآمدهای
باال و افزایش سهم طبقات پایین از یارانهها و جایگزینکردن
تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه بیان
میکند .در این طرح ،یارانه اختصاصیافته به کاالهای مصرفی
از جمله حاملهای انرژی ،حذف شده است و در عوض ،یارانه
نقدی به اقشار هدف تعلق میگیرد .همچنین مقرر شده است تا
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 30درصد درآمدهای حاصل از هدفمندکردن یارانهها (آزادسازی
قیمت حاملهای انرژی و کاالهای مصرفی یارانهای) برای تجهیز
زیرساختهای تولیدی در اختیار بخشهای کشاورزی و صنعت
قرار گیرد .هماکنون بخش اعظمی از منابع ملی به منظور ایجاد
عدالت ،کمشدن فاصله طبقاتی و افزایش رونق اقتصادی به
ویژه در نواحی محروم و روستایی صرف یارانهها میشود (مرکز
پژوهشهای مجلس .)1395 ،بنابراین شاخصهای توسعه
جوامع روستایی که ساکنانش را غالباً گروههای فقیر و دهکهای
کمدرآمد جامعه تشکیل میدهند ،باید در فرایند اجرای این نظام
جدید پرداخت یارانه متحول شوند و با افزیش قدرت خرید و تغییر
مناسبات اجتماعی و اقتصادی بر پایداری این جوامع نیز افزوده
شود .از آنجا که از شروع هدفمندسازی یارانهها در ایران بیش از
نیمدهه میگذرد ،ضرورت دارد تا بررسیهای جامع درباره دامنه
تأثیرات آن بر پایداری ابعاد زیستی نواحی روستایی انجام شود.
استان اردبیل در شمال غربی ایران از جمله مناطقی است که
سیمای غالب اجتماعی و اقتصادی آن را روستا و روستانشینی
تشکیل میدهد .بیش از  36درصد از جمعیت این استان در
روستاها ساکن هستند (مرکز آمار ایران )2009 ،و فعالیتهای
کشاورزی شاکله اصلی اقتصاد آنها را تشکیل میدهد .به همین
دلیل رونق اقتصادی روستاهای این شهرستان به معنی رونق
اجتماعی و اقتصادی کل استان خواهد بود .از این رو بررسی نتایج
سیاست هدفمندسازی یارانهها بر اقتصاد جوامع روستایی این
استان ،الزم است تا از این رهگذر نقاط ضعف و قوت این سیاست
در استان شناسایی شود و راهکارهای الزم برای بهبود معیشت
و پایدارکردن زیست روستایی ارائه شود .با توجه به اینکه یکی از
مهمترین جوامع هدفدر هدفمندسازی یارانهها گروههای محروم
و فقیر و به ویژه جامعه روستایی بوده است ،پژوهش حاضر تالش
میکند با رویکردی نظاممند آثار و پیامدهای اجرای سیاست
هدفمندسازی یارانهها را روی شاخصهای پایداری اقتصادی
روستاهای دهستان سردابه در شهرستان اردبیل بررسی و ارزیابی
کند و به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
آیا اجرای سیاست هدفمندسازی یارانهها به پایداری اقتصادی
در سطح روستاهای مطالعهشده منجر شده است؟ آیا اجرای
هدفمندسازی یارانهها به افزایش قدرت خرید مردم در روستاهای
مطالعهشده منجر شده است؟ آیا اجرای هدفمندسازی یارانهها
بر افزایش اشتغال و درآمد و پسانداز در روستاهای مطالعهشده
تأثیر گذاشته است؟ آیا هدفمندسازی یارانهها به مدیریت مصرف
و کاهش اسراف در روستاهای مطالعهشده منجر شده است؟
بر این اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی پیامدهای اجرای
هدفمندسازی یارانهها بر پایداری اقتصادی و کاهش ابعاد فقر در
نواحی روستایی شهرستان اردبیل است .اهداف فرعی این پژوهش
نیز عبارتند از :بررسی تأثیرات هدفمندسازی یارانهها بر افزایش
قدرت خرید مردم ،افزایش اشتغال ،درآمد و پسانداز ،کاهش
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بیکاری ،مدیریت مصرف و کاهش اسراف و رفع نابرابری درآمد.

مروری بر ادبیات موضوع
در دهه  1980به دنبال بحران بدهیها و رکود جهانی،
نگرش کشورهای توسعهیافته به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و
پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب
این رویکرد جدید ،اکثر کشورها برای اصالحات در برنامه یارانهها
اقدام کردند .در زمینه هدفمندسازی کشورهای مختلفی از جمله
لهستان ،بلغارستان ،اندونزی ،چین و ترکیه )(Razmara, 1999
و در زمینه یارانههای غذایی ،برخی کشورهای دیگر از جمله
مصر ،پرو ) ،(Francke, 1998تونس و یمن هدفمندسازی را تجربه
کردهاند .برخی از کشورهای اروپایی )(kluve & Schmidt, 2002
و آفریقایی ) (Tekleselassie, Johnstone, & Abebayehu, 2004و
همچنین برخی از کشورهای فقیر جهان نیز اصالحات اقتصادی
را در بخشهای مختلف اجتماعی و اقتصادی بهکار گرفته و اجرا
کردهاند .دلیل عمده این کشورها برای اجرای برنامه اصالحات،
پرهزینهبودن یارانه عمومی به دلیل فراگیری آن بود .با توجه به
افزایش جمعیت و افزایش قیمت کاالها و خدمات در بازارهای
جهانی ،بار مالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود .عالوه بر آن
ناکارایی نظام توزیع دولتی و آثار منفی کنترل قیمت محصوالت
بر تولیدکنندگان از دالیل دیگر این اصالحات به شمار میآمد.
در میان سیاستهای حمایتی دولتی برای از بین بردن فقر یا
کاهش آن ،مباحث مربوط به هدفمندکردن یارانهها همواره یکی
از پیچیدهترین مباحث است ).(Wang, Burton, & Abrams, 2011
هدفمندکردن یارانهها سیاست حمایتیای است که منابع مالی را
به سمت اقشاری که واقعاً به آن احتیاج دارند ،هدایت میکند،
در مصرف این منابع صرفهجویی میکند و کارایی سیاستها و
رویکرد هدفمندکردن حمایتی را افزایش میدهد (Grosh, Carlo
).Del, Emil, & Azedine, 2001:24
یارانه عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولتی،
امتیاز اقتصادی یا اعطای برتری ویژهای (موسوی ،خالویی ،و
فرجزاده )2009:63 ،که دولتها برای رساندن کاال و خدمات به
دست مصرفکنندگان به قیمت ارزانتر و حمایت از توان رقابت
تولیدکنندگان پرداخت میکنند (امانی .)2012:28 ،یارانهها در
عرصه سیاستهای تأمین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر
هدفی است که از یک طرف همه گروههای نیازمند و آسیبپذیر
تحت پوشش این حمایتها قرار گیرند و از طرف دیگر ،افراد
غیرآسیبپذیر که جزو گروه هدف سیاستهای حمایتی نیستند،
از این حمایتها برخوردار نباشند ).(Devereux & Pelham, 2005
هدفمندسازی بر این فرض استوار است که بخشی از جامعه برای
دریافت کمکهای انتقالیدر اولویت باالتری هستند (عباسـيان و
مـرادپـور اوالدی .)1387 ،از آنجا که منابع محدود است ،باید در
توزیع این کمکها ،اولویتها رعایت شود .منظور از هدفمندسازی
تعيين كسانی است كه واجد شرايط دريافت كمکهای انتقالی
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پیامدهای منفی

پیامدهای مثبت

● افزایش قیمت نهاده های تولید
● ظهور و بروز تورم و هزینه نهاد تولید
● احتمال افزایش تقاضای کل
● افزایش هزینه های دولت در مصرف
انرژی
● دوران تورمی و کاهش تولیدات

● تخصیص بهینه منابع
● افزایش بهره وری و کارایی اقتصادی
● افزایش قدرت خرید
● اصالح میزان و الگوی مصرف
● گسترش سرمایه گذاری
● افزایش درآمد شرکت ها
● افزایش درآمد فقرا

تصویر  .1پیامدهای مثبت و منفی هدفمندسازی یارانهها با تاکید بر نواحی روستایی (منبع :احمدی)1388 ،
هستند ) ،(Sdralevich, Sab, Zouhar & Albertin, 2015به نحوی که
رفاه حاصل از پرداختهای انتقالی در اختیار فقرا قرار گیرد .از
مهمترين اهدافی كه دولتها به ويژه در كشورهای درحالتوسعه
مانند كشور ما با پرداخت يارانه دنبال میكنند ،جلوگيری از
گسترش فقر و بحرانهای اجتماعی تالش برای برقراری عدالت
حتی به بهای از دست رفتن بخشی از كارايی اقتصادی است (Koo,
) .Won & Kennedy, 2006دولتها با اهدافی از قبیل مالحظات
اجتماعی ) ،(Goodwin & James, 2003به كارگيری صحيح منابع و
امكانات كمياب كشور ،ثابت نگهداشتن يا جلوگيری از نوسان زياد
قيمتها و توزيع مناسب و عادالنه درآمدها مبادرت به پرداخت
يارانه میکنند ) ،(Wang & Burton, 2011اما در نهايت «هدف
اصلی از توزيع يارانه دولتی ،کمک به اقشار مستضعف جامعه
است؛ به اين اميد كه همه انسانهای تحت حاكميت دولت به
حداقل نيازهای اوليه زندگی كه در قانون اساسی ،شرع و عرف،
حقوق اساسی و قوانين بينالمللی ذكر شده است ،دست يابند.
همچنين دولت میتواند با اعطای يارانه به نوعی انرژی يا
فناوری خاص سرمايهگذاران را به سرمايهگذاری بـرای افـزايش
ظرفيت توليد يا تحقيق و تكميل فناوريهای جديد تشويق كند
(نسيمی .)1382 ،در دهههای گذشته ،نظام توزیع یارانهها
نامناسب و از مشکالت اساسی اقتصاد ایران بود .به همین دلیل
دهکهای پایین جامعه به ویژه روستاییان سهم اندکی دارند.
بنابراین یکی از مهمترین اهداف قانون هدفمندکردن یارانهها،
اجرای عدالت و رفع تبعیض میان افراد جامعه است .از آنجایی که
حجم یارانههای حامل انرژی در کشور در مقایسه با متغیرهایی
مانند بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار زیاد بود (Topfer,
) ،2003با هدفمندسازی یارانهها و اصالح قیمتها منابع قابل
توجهی آزاد خواهد شد که دولت میتواند این منابع را صرف
برنامههای توسعهای و اجتماعی کند (بخشوده.)1391 ،
آثار و پیامدهای اقتصادی پرداخت یارانهها

از مهمترین کارکردهای یارانه در سیستم اقتصادی ،پیامدهای
خارجی مثبت آن است .این پیامد خارجی مثبت ،برخورداری فقرا

(گروه هدف در پرداخت یارانهها) از حداقل معیشت تعریف شده
است .به عبارت دیگر ،هدف این سیاست به ویژه در کشورهای
درحالتوسعه گروه خاصی از مصرفکنندگان هستند که زیر خط
فقر به سر میبرند ،بخش قابل توجهی از این گروه در نواحی
روستایی ساکن هستند و در بخشهای نخست اقتصاد مشغول
به فعالیت هستند .دولتها از طریق تغییر قیمت نسبی کاالها
و خدمات ،رشد و تولید بخشهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار
میدهند و قدرت اصلی اقتصاد را در اختیار خود خواهند داشت
) .(Clements, 2013بخش قابل توجهی از حمایتهادر بخش تولید
مختص به کشاورزی خواهد بود .رویکرد اصلی دولتها در نواحی
روستایی پویایی تولید و اشتغال از طریق راهبردهای تشویقی
و سیاستهای حمایتی است که اجرای هدفمندسازی یارانهها
میتواند این رویکرد را تقویت و اقتصاد روستایی را پویا کند.
یارانهها با تحریف قیمتها مانع تخصیص بهینه منابع میشوند
و بنابراین رشد اقتصادی را کاهش خواهند داد (Araar & Verme,
) .2016همچنین با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینههای
اجتماعی آثار کالن بر اقتصاد ملی بر جای میگذارند (صالح
اصفهانی .)1389 ،پیامدهای مثبت و منفی هدفمندسازی
یارانهها با تأکید بر نواحی روستایی در تصویر شماره  1آمده است.
پیشینه پژوهش

پژوهشهای متعددی درباره تأثیرات یارانهها بر ابعاد مختلف
زیستی انجام شده است .جاللیان و همکاران ( )1392در مقالهای
با عنوان «بررسـی اثـرات کوتـاهمـدت اجرای طرح هدفمندی
یارانهها بر وضعیت کشاورزی روستاییان شهرستان نیریز» نتیجه
گرفتهاند که اجرای طرح هدفمندی یارانهها حداقل در کوتاهمدت
به طـور معنیداری به افزایش هزینه و کاهش درآمدها منجر شده
اسـت .سجاسی ( )1395در مقالهای با عنوان «تحلیل تأثیرات
پرداخت یارانههای نقدی بر بهبود کیفیت زندگی خانوارهای
روستایی؛ مطالعه موردی :روستاهای دهستان شیرینگ» به
این نتیجه رسیده است که از میان شاخصهای بررسیشده،
هدفمندسازی تنها در چهار شاخص کیفیت زندگی معنادار است.
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ارزیابی تاثیرات هدفمندسازی یارانه ها بر پایداری شاخص های اقتصاد روستایی
مطالعه موردی :دهستان سردابه ،شهرستان اردبیل
شاخص های اقتصادی

اهداف هدفمندسازی یارانه ها در نواحی روستایی

افزایش درآمد ها
اصالح الگوی مصرف انرژی
کاهش هزینه های خانوار
افزایش اشتغال و تولید
افزایش قدرت خرید مردم

مثبت کردن تراز هزینه
درآمد

افزایش تولید و اشتغال

وضعیت شاخص ها در روستاهای
مورد مطالعه

قدرت خرید

پایین

تراز هزینه درآمد

منفی

الگوی مصرف انرژی

باال

نرخ اشتغال

پایین

نرخ درآمد

پایین

اصالح الگوی مصرف
انرژی

کاهش هزینه ها

رفع فقر

تصویر  .2مدل مفهومی تحقیق

علیزاده ( )1390در تحقیقی با عنوان «درآمدی بر تأثیرات
اقتصادی یارانهها» نتیجه میگیرد که مکانیزم اجراییشدن
هدفمندسازی در ایران رونقی در تولید ایجاد نخواهد کرد .رنجبر
و همکاران ( )1393در تحقیقی با عنوان «تأثیر هدفمندی
یارانهها بر تغییرات معادل رفاه مصرفکننده در ایران» نتیجه
میگیرد که هدفمندسازی یارانهها نمیتواند هزینههای مصرفی
اضافهشده خانوارها را جبران کند .اکبری و همکاران ()1393
در تحقیق با عنوان «تأثیر قانون هدفمندسازی یارانهها بر مصرف
انرژی خانوار» نتیجه میگیرد که اجرای سیاست هدفمندسازی
در ایران در دستیابی به یکی از مهمترین اهداف خود مبنی بر
اصالح و توزیع مصرفی انرژی در بخش خانگی ،چندان موفق عمل
نکرده است .فاتحی دابانلو ( )1375در پژوهش خود سعی كرده
است كه ارتباط ميان يارانه و رشد اقتصادی را برای سالهای
1350-70درباره كشور ايران ارائه دهد .ايشان با استفاده از برآورد
آماری همبستگی و آزمون گرنجر به اين نتيجه میرسد كه
يارانه توليدی باعث افزايش توليد ناخالص ملّی و توليد گروههای
اقتصادی و در كل رشد اقتصادی میشود كه البته تأثيرگذاری
آن نياز به زمان دارد و يارانه مصرفی باعث افزايش تقاضای كل
نشده است ،بلكه اين تقاضای كل است كه باعث افزايش يارانه
مصرفی میشود و رابطه علّی آنها یکطرفـه است .کاریلو و
جارینگ )2009( 1در مقالهای با عنوان «تحویل مؤثر یارانهها
به فقرا :بهبود طرح برنامه انتقال پول نقد در اکوادور» به مطالعه
موردی در اکوادور پرداخته است .در مقاله مذکور از الگوی رفتاری
سادهای برای مشخصکردن و تخمینزدن مجموع تصمیمات

خانوارها از برنامههای حمایتی یا  CCTاستفاده شده است .نتایج
تحقیق نشان میدهد که روش پرداخت پول نقد برای کمک به
خانوادههای کمدرآمد شامل چندین ناکارآمدی است که ارزش
شبکهدریافتکنندهها را کاهش میدهد ).(Carrillo & jarring, 2009
وانگ و بورتون ( )2011در مطالعهای در سال با عنوان
«خروجیهای حاکمیت؛ رشد و بیکاری» به منظور بررسی آثار
عايـدی و مخارج دولت بر روی رشد ،به اثر متغيرهايی مانند
مالياتهای غيرمستقيم ،مصرف دولت ،مشاركت اجتماعی و
يارانهها و سرمايهگذاری دولت بر رشـد اقتـصادی كـشورهای
 OECDو  EUدر طول سالهای  1970-2004توجه میكند.
يافتههای اين مطالعه نشان میدهد يارانهها (كمکهای مالی
دولت) و مخارج مصرفی دولت اثـر معنیدار و منفی روی رشد
اقتصادی اين كشورها دارد .الرکی )1996( 2به تحلیل هزینه و
فایده اصالح یارانههای غذایی کشور مراکش میپردازد .در این
تحقیق نتایج افزایش  50درصد قیمت سه کاالی یارانهای (گندم،
روغن نباتی ،شکر) نشان میدهد که مصرف خانوارهای روستایی
حدود  20درصد کاهش مییابد .بنابراین نواحی شهری کمتر
از نواحی روستایی در اثر افزایش قیمتها زیان میبینند .راشل
ترگو 3در مقاله ای با عنوان «عملکرد سیستم یارانه غذایی مصر در
طول شوک قیمت غذایی» عملکرد سیستم یارانه غذایی مصر را
بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که سیستم یارانه غذایی
مصر ،شبکه امنیتی اجتماعی مهمی در طی دو شوک قیمت
غذایی اخیر مصر بوده و تأثیر منفی این شوک قیمت را کاهش
2. Laraky

1. Carrillo & Jarring
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3. R. Tergo
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جدول  .1تعداد نمونههای انتخابی به تفکیک روستا
روستا

خانوار

اردبیل (شهرستان)

جمعیت

اردبیل (بخش)

نمونه
سردابه (دهستان)

چهلگز

37

196

4

گنسول کندی

134

603

36

خیارک

709

3183

98

جمادی

66

357

10

قلعه جوقسبالن

181

796

34

دیولق

244

1137

46

شهریور

118

474

32

میرنی

30

129

8

امیدجه

392

1710

60

باروق

272

1065

41

مجموع

2183

9650

369

منبع سالنامه آماری سال  ،1390محاسبات نگارنده

داده است .بر این اساس و با توجه به نکات مذکور ،مدل مفهومی
تحقیق در تصویر شماره  2آمده است.

طور نسبی و تابعی از جمعیت روستاهای مطالعهشده بوده است
(جدول شماره .)1

در تشریح این مدل میتوان گفت که اساساً تدوین و اجرای
هدفمندسازی یارانهها در ایران در راستای رفع چالشهایی بود که
دامنگیر اقتصاد ملی و محلی بود .پوشش و تأثیر بر شاخصهایی
چون قدرت خرید مردم ،مثبتکردن تراز هزینه درآمد ،اصالح
الگوی مصرف انرژی و مدیریت آنها ،ایجاد تولید و پویایی اشتغال
و رفع بیکاری و کاهش فقر بود .طبیعتاً نتایج اجرای این چنین
سیاستی باید بتواند سیمای اقتصاد محلی را پویا و وضعیت موجود
شاخصها را اصالح کند.

برآورد «اعتبار  »4پرسشنامهها از طريق «اعتبار صوری »5
سنجش و ارزیابی شد .در این روش سؤاالت و گویههای موجود در
پرسشنامهها در اختیار استادان گروههای جغرافیا و برنامهریزی
روستایی دانشگاه محقق ار دبیل و دانشگاه تهران و گروه
جامعهشناسی دانشگاه تهران قرار گرفت و ارزیابیها در رده خوب
قرار گرفت .برای برآورد پايايی پرسشنامه نیز از روش فرمول
آلفای كرونباخ با استفاده از نرم افزار  SPSSاستفاده شد كه مقدار
آن بين  0و  1است .مقدار آلفای کرونباخ به شرح جدول شماره
 2است .چنانچه در جدول مشاهده میشود آلفای کرونباخ برای
شاخصهای پایدرای اقتصادی  0/742به دست آمده است که
نشان از پایایی پرسشنامه دارد.

روششناسی تحقیق
نوع تحقیق و روش تجزیهوتحلیل دادهها

این تحقیق از نوع بنیادیاکتشافی بود و روش انجام پژوهش،
توصيفیتحليلی است .روش گردآوری دادهها از دو طریق میدانی
(پرسشنامه) و اسنادی (فیشبرداری) است.
جامعه آماری و نمونه تحقیق

جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی ساکنان روستاهای
دهستان سردابه است که طبق سرشماری عمومی نفوس
و مسکن سال  9650 ،1390نفر جمعیت و تعداد  10روستا
است .حجم جامعه نمونه که از طریق فرمول کوکران برآورد شده
است مشتمل بر  369نفر است که به طریق تصادفی نظاممند
انتخاب شدهاند .پراکندگی نمونهها در روستاهای مطالعهشده به

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

قلمرو جغرافیایی این تحقیق مشتمل بر روستاهای واقعدر محدوده
جغرافیاییدهستان سردابهدر  25کیلومتری غرب شهر اردبیل واقعدر
شمال غربی کشور است (تصویر شماره  .)3از نظر زمانی نیز نتایج این
تحقیق بر اساس آمارهای گردآوریشده در سال  1395است.
متغیرهای پژوهش

متغیر اصلی تحقیق در این بررسی «هدفمندسازی یارانهها»
است و متغیر وابسته نیز «پایداری اقتصادی» است که از طریق 8
4. Validity
5. Face validity
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متغیرها

پایداری اقتصادی

خروجی پایایی پرسشنامه(آلفای کرونباخ)

تعداد سئواالت

1/112

 31سوال

چنانچه درجدول فوق مشاهده می شود آلفای کرونباخ برای شاخص های پایدرای اقتصادی 1/112
پاییز  . 1396دوره  .8شماره 3
به دست آمده است که نشان از پایایی پرسشنامه دارد.

فصلنامهپژوهشهایروستایی

 -4-3قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

جدول  .2خروجی پایایی پرسشنامه به تفکیک متغیرهای
تحقیق روستاهای واقع در محدوده جغرافیایی دهستان سردابه در
مشتمل بر
قلمرو جغرافیایی این تحقیق
نامه (آلفای
خروجی
سؤاالت
متغیرها
کرونباخ)نتایج
زمانی نیز
پایایی)1پرسازشنظر
(شکل
شمال غربی کشور است.
تعداددر
کیلومتری غرب شهر اردبیل واقع
26
سؤال
30
اقتصادی
پایداری
0/742
این تحقیق بر اساس آمارهای گردآوری شده در سال  1336می باشد.

تصویر  .3موقعیت منطقه مطالعهشده در استان اردبیل (مرکز آمار ایران)1390 ،

شکل  :1موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان اردبیل (مرکز آمار ایران)1331 ،
تا  40سال قرار دارند 50 .درصد جامعه مطالعهشده از نظر آموزش
شاخص به شرح جدول شماره  3اندازهگیری شده است .انتخاب
در سطح دیپلم و بیشتر و  50درصد نیز زیردیپلم هستند .از نظر
شاخصها در این پژوهش بر اساس چارچوب پیشنهادی سازمان
موقعیت شغلی نیز  77درصد از جامعه نمونه در این تحقیق را
ملل است ) .(United Nation, 2007برای سنجش تأثیرات متغیر
کشاورزان و بقیه را افرادی با فعالیتهای غیرکشاورزی تشکیل
مستقل بر متغیرهای وابسته تحقیق از پرسشنامه پنجطیفی
میدهد .خالصه ویژگیهای توصیفی جامعه آماری در جداول
لیکرت استفاده شده است که دامنهای از خیلی کم ،کم ،تاحدودی،
شماره  6 ،5 ،4و  7ارائه شده است .در این پژوهش به منظور
زیاد و خیلی زیاد را دربرمیگیرد.
بررسی عادیبودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروفاسمیرونوف
یافتهها
استفاده شده است که نتایج آن در جدول شماره  8آمده است.
نتایج حاصل از این آزمون نشان میدهد که فرض توزیع نرمال
یافتههای توصیفی
دادهها برقرار است و میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد.

جامعه آماری این پژوهش این ویژگیها و مختصات را دارد76 :
درصد جامعه پرسششده را مردان و  24درصد را زنان تشکیل
میدهند .بیش از  55درصد جامعه پرسششده در گروه سنی 01 31

یافتههای استنباطی

تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر شاخص پایداری اقتصادی

جدول .3متغیرها و شاخصهای تحقیق
موضوع

پایداری اقتصادی

شاخص

افزایش قدرت خرید مردم

کاهش بیکاری

افزایش اشتغال

مدیریت مصرف

افزایش درآمد و پسانداز

مدیریت مصرف وکاهش اسراف

کاهش فقر

نابرابری درآمد

منبع)United Nation, 2007( :
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جدول  .4توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن
سن

فراوانی

درصد

 20تا  30سال

30

8

 31تا  40سال

203

55

 40به باال

137

37

جمع

369

100

منبع :یافتههای تحقیق1394 ،
جدول .5توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

280

76

زن

89

24

جمع

369

100

منبع :یافتههای تحقیق1394 ،
جدول .6توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تحصیالت
تحصیالت

فراوانی

درصد

زیر دیپلم

185

50

دیپلم و وفوقدیپلم

96

26

لیسانس و باالتر

89

24

جمع

369

100

منبع :یافتههای تحقیق1394 ،
جدول  .7توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع شغل آنها
نوع شغل

فراوانی

درصد

کشاورزی

166

45

دامپروری

118

32

صنایع دستی

11

3

کارمند

48

13

سایر

26

7

جمع

369

100

منبع :یافتههای تحقیق1394 ،

در پنج بُعد و  29گویه سنجش شد .برای بررسی میزان تأثیر
هدفمندسازی یارانهها بر هریک از ابعاد شاخص پایداری
اقتصادی از آزمون  tمستقل استفاده شده است .در جداول ،9

 15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10و  16تأثیر هدفمندسازی یارانهها
بر هر یک از ابعاد پایداری اقتصادی آورده شده و در آخر نتایج
مربوط به کل شاخص نشان داده شده است.
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جدول  .8نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای بررسی نرمال بودن توزيع داده های پژوهش
پایداری اقتصادی

369

تعداد نمونه
عادی

پارامترهای  bو a

بیشترین تفاوتها

میانگین

3/35

انحراف معیار

0/636

کامل

0/102

مثبت

0/102

منفی

-0/050

کولموگروف اسمیرنف z

1/397

سطح معناداری

0/09

منبع :یافتههای تحقیق1394 ،
 .aتوزیع آزمون عادی است؛  .bبهدستآمده از دادهها.

بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر افزایش قدرت خرید
مردم

نتایج آزمون  tمستقل برای بررسی میزان تأثیر هدفمندسازی
یارانهها بر بُعد افزایش قدرت خرید مردم نشان میدهد که بین
متغیر هدفمندسازی یارانهها و افزایش قدرت خرید مردم تفاوت
معنیداری ( )P=0/06وجود ندارد .به عبارت دیگر ،برخالف
اهداف از پیش تعیینشده این سیاست که ناظر بر ارتقای قدرت
خرید دهکهای پایین جامعه بود ،پس از اجرای هدفمندسازی،
گروههای هدف در روستاهای مطالعهشده در این پژوهش با

افزایش قدرت خرید مواجه نشدهاند (جدول شماره .)9
از میان شاخصهای مرتبط با این حوزه بیشترین تأثیر
هدفمندسازی در ارتباط با کمک به هزینههای مصرف آب ،برق
و گاز خانوار (با میانگین  )4/12و کمترین تأثیر نیز در ارتباط با
شاخص تحمل افزایش قیمت ناشی از هدفمندسازی یارانهها (با
میانگین  )3/21است.
در میان شاخصهای بررسیشده ،تنها بین هدفمندسازی و
شاخص کمک به هزینههای مصرف آب ،برق و گاز خانوار ارتباط
معنیدار ( )P=0/00وجود دارد .بدین ترتیب که با اجرای این

جدول  .9نتایج آزمون  tمستقل برای بررسی میزان تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر بُعد افزایش قدرت خرید مردم
شاخص

افزایش قدرت خرید مردم
توان خرید خانوار
مولفه های افزایش قدرت خرید مردم

وضیعت معیشتی خانوارهای کم درآمد
کمک به هزینههای مصرف آب ،برق
و گاز خانوار
قدرت خرید مردم در روستاها
تحمل افزایش قیمت ناشی از
هدفمندسازی یارانهها

دوره

میانگین

انحراف معیار

t

قبل از هدفمندسازی

3/20

0/63

7/672

بعد از هدفمندسازی

3/73

0/79

6/658

قبل از هدفمندسازی

3/36

1/09

4/601

بعد از هدفمندسازی

3/75

0/96

4/429

قبل از هدفمندسازی

3/28

1/01

3/862

بعد از هدفمندسازی

3/25

0/95

3/429

قبل از هدفمندسازی

3/29

1/02

3/929

بعد از هدفمندسازی

4/12

1/02

3/851

قبل از هدفمندسازی

3/31

1/05

4/141

بعد از هدفمندسازی

3/79

0/99

4/115

قبل از هدفمندسازی

2/75

1/27

-0/683

بعد از هدفمندسازی

3/21

1/05

2/284

سطح معناداری

0/06
0/06
0/08
0/00
0/05
0/06

منبع :یافتههای تحقیق1394 ،
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جدول  .10نتایج آزمون  tمستقل برای بررسی میزان تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر بُعد اشتغال
آماره

میانگین

انحراف معیار

t

قبل از هدفمندسازی

3/63

0/78

11/156

بعد از هدفمندسازی

3/51

0/75

11/109

قبل از هدفمندسازی

3/52

1/01

7/037

بعد از هدفمندسازی

3/54

0/92

6/638

قبل از هدفمندسازی

3/77

0/96

10/99

بعد از هدفمندسازی

3/45

1/12

9/286

قبل از هدفمندسازی

3/67

0/95

9/651

بعد از هدفمندسازی

3/24

0/92

9/278

قبل از هدفمندسازی

3/69

0/96

9/856

بعد از هدفمندسازی

3/52

1/02

9/387

قبل از هدفمندسازی

3/59

0/94

8/637

بعد از هدفمندسازی

3/69

0/99

9/132

قبل از هدفمندسازی

3/55

0/97

7/764

بعد از هدفمندسازی

3/59

0/98

8/659

شاخص

وضعیت اشتغال
افزایش اشتغال خانوار
جلوگیری از تنپروری و فرار از کار در خانوار

مولفه های اشتغال

ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای جوانان
در روستا
اشتغال زنان روستا
امیدواری به آینده شغلی
رضایت شغلی

سطح معناداری

0/07
0/124
0/08
0/160
0/09
0/06
0/00

منبع :یافته های تحقیق1394 ،

سیاست امکان تأمین هزینههای انرژی نیز افزایش پیدا کرده است
(جدول شماره .)16

ندارد .به عبارت دیگر ،پس از اجرای هدفمندسازی میزان درآمد
و پسانداز افزایش قابل توجهی پیدا نکرده است.

بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر اشتغال روستایی

از میان شاخصهای مرتبط با مؤلفه درآمد و پسانداز بیشترین
تأثیر هدفمندسازی بر شاخص میزان درآمد خانوار (با میانگین
 )3/72بوده است و کمترین تأثیر نیز بر کاهش هزینههای خانوار
(با میانگین امتیاز  )2/42و احساس رضایت از پسانداز (با امتیاز
 )2/49است (جدول شماره .)11

نتایج آزمون  tمستقل برای بررسی میزان تأثیر هدفمندسازی
یارانهها بر بُعد اشتغال در روستاهای مطالعهشده نشان میدهند
که بین پاسخگویان در دوره قبل و بعد از هدفمندسازی یارانهها
از نظر وضعیت اشتغال تفاوت معنیداری ( )P=0/07وجود ندارد.
به عبارت دیگر ،هدفمندسازی یارانهها نتوانسته است به ایجاد و
رونق اشتغال کمک چندانی کند.
از میان شاخصهای مرتبط با وضعیت اشتغال در روستاهای
مطالعهشده ،بیشترین و کمترین تأثیر هدفمندسازی یارانهها به
ترتیب مربوط به رضایت شغلی (با میانگین امتیاز  )3/55و ایجاد
فرصتهای شغلی (با میانگین امتیاز  )3/24است (جدول شماره .)10
بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر درآمد و پسانداز

نتایج آزمون  tمستقل برای بررسی میزان تأثیر هدفمندسازی
یارانهها بر بُعد افزایش درآمد و پسانداز جامعه روستایی
مطالعهشده نشان میدهد که بین متغیر هدفمندسازی یارانهها
و افزایش درآمد و پسانداز تفاوت معنی داری ( )P=0/09وجود

بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر کاهش بیکاری

نتایج بررسیهای آماری در ارتباط با تأثیر هدفمندسازی
یارانهها بر کاهش بیکاری در دو بازه زمانی قبل و بعد از اجرای آن
نشان میدهد بین متغیر هدفمندسازی یارانهها و کاهش بیکاری
تفاوت معناداری وجود ندارد .به عبارت دیگر ،نتایج این آزمون
نشان میدهد که بین این دو متغیر در سطح اطمینان  0/95و
با خطای کمتر از  0/05سطح معنیداری برابر  0/123است .به
بیان دیگر ،هدفمندسازی یارانهها نتوانسته است از حجم بیکاری
در روستاهای مطالعهشده بکاهد .نتایج بررسیهای میدانی
(جدول شماره  )12در این حوزه نشان میدهد که بیشترین
تأثیر هدفمندسازی بر شاخص افزایش تمایل به کار (با میانگین
 )3/72و کمترین تأثیر نیز بر افزایش کار و تولیدات کشاورزی
خانوار (میانگین امتیاز  )2/56است.
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جدول  .11نتایج آزمون  tمستقل برای بررسی میزان تاثیر هدفمندسازی یارانهها بر بُعد درآمد و پس انداز
شاخص

درآمد و پسانداز بعد از هدفمندسازی
میزان درآمد خانوار

مولفههای درآمد و پسانداز

میزان پسانداز خانوار
احساس رضایت از درآمد
احساس رضایت از پسانداز
کاهش هزینههای زندگی خانوار

آماره

میانگین

انحراف معیار

t

قبل از هدفمندسازی

3/45

0/7

8/520

بعد از هدفمندسازی

3/12

0/82

7/298

قبل از هدفمندسازی

3/69

1/03

9/165

بعد از هدفمندسازی

3/72

0/93

10/195

قبل از هدفمندسازی

3/73

0/95

10/563

بعد از هدفمندسازی

3/12

0/92

10/1

قبل از هدفمندسازی

3/62

0/95

8/893

بعد از هدفمندسازی

3/56

0/89

9/635

قبل از هدفمندسازی

3/73

1/16

8/729

بعد از هدفمندسازی

2/82

0/99

7/528

قبل از هدفمندسازی

2/49

1/25

-6/44

بعد از هدفمندسازی

2/42

1/12

3/395

سطح معناداری

0/09
0/06
0/09
0/06
0/165
0/124

منبع :یافته های تحقیق1394 ،

ث) بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر مدیریت مصرف و
کاهش اسراف

با توجه به جدول شماره  ،13نتایج آزمون  tمستقل بین دو
گروه نشان می دهد که بین پاسخ گویان در دوره قبل و بعد از
هدفمندسازی یارانهها از نظر مدیریت مصرف و کاهش اسراف
تفاوت معنی داری وجود ندارد .نتایج این آزمون نشان میدهد
که بین این دو متغیر در سطح اطمینان  0/95و با خطای کمتر

از  0/05سطح معنیداری برابر  0/094است .همچنین نتایج
آزمون نشان میدهد که بین شاخصهای کاهش مصرف آب ،گاز
و بنزین با هدفمندسازی یارانهها ارتباط معنیداری وجود دارد؛
بدین ترتیب که با هدفمندسازی یارانهها مصرف در این سه حوزه
کاهش چشمگیری پیدا کرده است .بیشترین و کمترین تأثیر
هدفمندسازی یارانهها در حوزه مدیریت مصرف و کاهش اسراف
به ترتیب بر کاهش مصرف آب (با میانگین  )4/12و کاهش
مصرف گاز (با میانگین  )2/75بوده است.

جدول  .12نتایج آزمون  tمستقل برای بررسی میزان تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر بُعد کاهش بیکاری
شاخص

کاهش بیکاری
کاهش بیکاری خانوار

مولفه های کاهش بیکاری

افزایش تمایل به کارکردن
ایجاد انگیزه کسبوکار
افزایش کار و تولیدات کشاورزی خانوار
ایجاد تعاونیهای تولیدی در روستا

آماره

میانگین

انحراف معیار

t

قبل از هدفمندسازی

3/63

0/81

10/702

بعد از هدفمندسازی

3/16

0/88

10/052

قبل از هدفمندسازی

3/66

1/02

8/90

بعد از هدفمندسازی

3/56

0/95

8/65

قبل از هدفمندسازی

3/68

0/91

10/3

بعد از هدفمندسازی

3/72

0/90

10/053

قبل از هدفمندسازی

3/54

0/97

7/687

بعد از هدفمندسازی

2/86

0/84

6/968

قبل از هدفمندسازی

3/58

0/94

8/473

بعد از هدفمندسازی

2/56

0/92

8/412

قبل از هدفمندسازی

3/71

0/97

10/06

بعد از هدفمندسازی

3/11

0/97

9/801

سطح معناداری

0/123
0/235
0/102
0/09
0/111
0/08
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جدول  .13نتایج آزمون  tمستقل برای بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر بُعد مدیریت مصرف و کاهش اسراف
آماره

میانگین

انحراف معیار

t

قبل از هدفمندسازی

2/75

0/91

1/684

بعد از هدفمندسازی

3/37

0/95

-1/287

قبل از هدفمندسازی

2/97

1/11

-0/327

بعد از هدفمندسازی

3/32

0/93

-1/305

قبل از هدفمندسازی

3/12

1/11

0/001

بعد از هدفمندسازی

3/56

1/05

1/234

قبل از هدفمندسازی

2/92

1/1

-0/991

بعد از هدفمندسازی

4/12

1/1

4/300

قبل از هدفمندسازی

2/81

1/08

-2/287

بعد از هدفمندسازی

3/95

1/12

-2/212

قبل از هدفمندسازی

2/82

1/11

-2/102

بعد از هدفمندسازی

2/75

0/96

-1/928

قبل از هدفمندسازی

2/85

1/08

-1/819

بعد از هدفمندسازی

2/88

1/12

-1/43

شاخص

مدیریت مصرف و کاهش اسراف
تغییر الگوی مصرف خانوار
مولفههای مدیریت مصرف و کاهش اسراف

کاهش اسراف و هدردادن مواد غدایی
کاهش مصرف آب
کاهش مصرف بنزین
کاهش مصرف گاز
کاهش زائدات نان

سطح معناداری

0/094
0/744
0/06
0/03
0/023
0/037
0/07

منبع :یافتههای تحقیق1394 ،

بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر کاهش فقر

نتایج آزمون  tمستقل بین دو گروه نشان میدهد که بین پاسخگویان
در دوره قبل و بعد از هدفمندسازی یارانهها از شاخص کاهش فقر
تفاوت معنیداری وجود ندارد .نتایج این آزمون نشان میدهد که بین

این دو متغیر در سطح اطمینان  0/95و با خطای کمتر از  0/05سطح
معنیداری برابر  0/164است (جدول شماره .)14
همچنین نتایج آزمون نشان میدهد که بین شاخصهای تأمین
نیازهای اساسی خانوارها و هدفمندسازی یارانهها ارتباط معنیداری
وجود دارد؛ بدین ترتیب که با هدفمندسازی یارانهها نیازهای

جدول  .14نتایج آزمون  tمستقل برای بررسی میزان تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر کاهش فقر

شاخص
کاهش فقر
افزایش قدرت خرید

مؤلفههای کاهش فقر

تأمین نیازهای اساسی خانوار
تأمین نیازهای کشاورزی خانوار
دسترسی به امکانات بیشتر
رفع فقر

آماره

میانگین

انحراف معیار

t

قبل از هدفمندسازی

3/13

0/91

1/684

بعد از هدفمندسازی

3/57

0/86

-1/287

قبل از هدفمندسازی

2/95

0/86

-0/327

بعد از هدفمندسازی

3/12

0/86

-1/305

قبل از هدفمندسازی

3/05

0/96

0/001

بعد از هدفمندسازی

3/15

0/95

1/234

قبل از هدفمندسازی

2/86

0/97

-0/991

بعد از هدفمندسازی

3/96

0/96

4/300

قبل از هدفمندسازی

3/17

0/99

-2/287

بعد از هدفمندسازی

3/89

0/92

-2/212

قبل از هدفمندسازی

3/65

0/94

-2/102

بعد از هدفمندسازی

3/74

0/86

-1/928

سطح معناداری
0/164
0/057
0/04
0/758
0/133
0/098

منبع :یافتههای تحقیق1394 ،
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جدول  .15نتایج آزمون  tمستقل برای بررسی میزان تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر نابرابری درآمد
آماره

میانگین

انحراف معیار

t

قبل از هدفمندسازی

3/21

0/83

1/684

بعد از هدفمندسازی

3/53

0/84

-1/287

قبل از هدفمندسازی

3/35

0/98

-0/327

بعد از هدفمندسازی

2/86

0/83

-1/305

قبل از هدفمندسازی

3/37

0/94

0/001

بعد از هدفمندسازی

3/12

0/91

1/234

قبل از هدفمندسازی

3/32

1/01

-0/991

بعد از هدفمندسازی

3/65

0/99

4/300

شاخص

نابرابری درآمد

مؤلفههای نابرابری درآمد

توزیع مساوی درآمدها
رفع نابرابریهای درآمدی بین ساکنان
افزایش درآمد گروههای فقیر

سطح معناداری

0/041
0/03
0/01
0/00

منبع :یافتههای تحقیق1394 ،

اساسی خانوارها بیشتر رفع شده است .بیشترین و کمترین تأثیر
هدفمندسازی یارانهها در حوزه کاهش فقر به ترتیب بر تأمین
نیازهای اساسی خانوارها (با میانگین  )3/96و افزایش قدرت خرید (با
میانگین  )3/12بوده است.
بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر نابرابری درآمد

با توجه به جدول شماره  ،15نتایج آزمون  tمستقل بین دو
گروه نشان میدهد که بین پاسخگویان در دوره قبل و بعد از

هدفمندسازی یارانهها از نظر مدیریت مصرف و کاهش اسراف تفاوت
معنیداری وجود دارد .نتایج این آزمون نشان میدهد که بین این
دو متغیر در سطح اطمینان  0/95و با خطای کمتر از  0/05سطح
معنیداری برابر  0/041است .به عبارت بهتر ،هدفمندسازی یارانهها
در مناطق روستایی مطالعهشده نابرابری درآمد را کاهش داده است
و به تعادل در درآمد میان خانوارها منجر شده است .همچنین نتایج
آزمون نشان میدهد که بین شاخصهای توزیع مساوی درآمدها،
رفع نابرابریهای درآمدی بین ساکنان و افزایش درآمد گروههای

جدول  .16نتایج آزمون  tمستقل برای بررسی میزان تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر شاخص پایداری اقتصادی
شاخص

پایداری اقتصادی
افزایش قدرت خرید مردم
افزایش اشتغال

مولفههای پایداری اقتصادی

درآمد و پسانداز
کاهش بیکاری
مدیریت مصرف و کاهش اسراف
کاهش فقر
نابرابری درآمدها

آماره

میانگین

انحراف معیار

t

قبل از هدفمندسازی

3/33

0/77

7/84

بعد از هدفمندسازی

3/38

0/838

6/74

قبل از هدفمندسازی

3/20

0/63

7/672

بعد از هدفمندسازی

3/73

0/79

6/658

قبل از هدفمندسازی

3/63

0/78

11/156

بعد از هدفمندسازی

3/51

0/75

11/109

قبل از هدفمندسازی

3/45

0/7

8/520

بعد از هدفمندسازی

3/128

0/82

7/298

قبل از هدفمندسازی

3/634

0/81

10/702

بعد از هدفمندسازی

3/162

0/88

10/052

قبل از هدفمندسازی

2/75

0/91

1/684

بعد از هدفمندسازی

3/37

0/95

-1/287

قبل از هدفمندسازی

3/136

0/79

7/672

بعد از هدفمندسازی

3/572

0/78

8/520

قبل از هدفمندسازی

3/53

0/75

7/298

بعد از هدفمندسازی

3/21

0/7

7/672

سطح معناداری

0/09
0/08
0/07
0/09
0/123
0/094
0/164
0/041

منبع :یافتههای تحقیق1394 ،
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فقیر با هدفمندسازی یارانهها ارتباط معنیداری وجود دارد .به این
ترتیب که با هدفمندسازی یارانهها مصرف در این سه حوزه افزایش
پیدا کرده است .بیشترین و کمترین تأثیر هدفمندسازی یارانهها
در حوزه نابرابری درآمد افزایش درآمد گروهها (با میانگین  )3/65و
توزیع مساوی درآمدها (با میانگین  )2/86بوده است.

حساب خانوارهای روستایی باعث شده است تا آن را به عنوان عاملی
برای رفع نابرابری درآمد مطرح کنند .در حالی که در ارتباط با وجوه
دیگر پایداری اقتصادی همچون کاهش فقر این معنیداری مشاهده
نمیشود .از میان مؤلفههای هشتگانه بررسیشده در این پژوهش
هدفمندسازی یارانهها بیشترین تأثیر را بر اساس نظرات جامعه محلی
به ترتیب بر مؤلفههای افزایش قدرت خرید و کاهش فقر داشته و
کمترین تأثیر را نیز به ترتیب بر کاهش بیکاری و مدیریت مصرف و
کاهش اسراف داشته است.

نتایج این تحقیق نشان میدهد که در مجموع و بر اساس
تحلیلهای آماری صورتگرفته بین هدفمندسازی یارانهها و
پایداری اقتصادی روستاهای مطالعهشده تفاوت معنیداری
( )P=0/09وجود ندارد .به عبارت دیگر ،سیاست هدفمندسازی
یارانهها نتوانسته است جز در موارد محدودی ،شاخصهای اقتصاد
روستایی را پایدارتر کند .نتایج این بررسی نشان میدهد که
میانگین ارزش شاخص های اقتصادی بعد از اجرای هدفمندی
یارانهها کاهش یافته است .از میان مؤلفههای بررسیشده بیشترین
تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر مؤلفه مدیریت مصرف و کاهش
اسراف (با میانگین  )3/96و کمترین تأثیر نیز بر مؤلفه درآمد و
پسانداز (با میانگین  )3/54بوده است (جدول شماره .)16

همچنین بررسیهای میدانی و آمارهای مرتبط با برخی از گویهها
و شاخصهای بررسیشده نشان میدهد که مهمترین نقطه ضعف
اجرای هدفمندسازی یارانهها و بخش قابل توجهی از نارضایتی های
اجتماعی موجود در نواحی روستایی تغییرنکردن نظام اقتصادی و به
ویژه نظام تولیدی آن است .در واقع نتایج حاصل از اجرای این برنامه
نتوانسته است آثار ملموسی در افزایش تولید و سازوکار تولید ایجاد
کند .تنها بخش قابل لمس برای مردم ساکندر روستاهای مطالعهشده
واریز وجوه نقدی ماهیانه به حساب آنهاست و قضاوتهای آنها غالباً
تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است .به نظر میرسد ضروری است
تا همانطور که در اهداف و برنامههای مصوب قانون هدفمندسازی
یارانهها و نیز برنامه پنجساله چهارم و پنجم پیشبینی شده است،
مازاد درآمدی حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و قیمتهای
آزادشده در تمام بخشها بر اساس برنامه از پیش تعیینشده صرف
تحوالت در نظام تولید و اقتصاد خانوارهای گروههای هدف به ویژه
جامعه روستایی شود .آنچه واضح و مبرهن است آنکه تاکنون ارزیابی
دقیقی در سطوح خانوارهای روستایی بر تأثیر هدفمندسازی یارانهها
به ویژه در مناطق روستایی انجام نشده است .با توجه به انتقادات
دولت و مردم به نتایج اجراییشده این سیاست یا اهداف از پیش
تعیینشده ضروری است تا مطالعات و ارزیابیهای جامع در مقیاس
خانوارها و در جوامع روستایی انجام پذیرد تا نقاط قوت و ضعف این
سیاست شناسایی و راهکارهای الزم اندیشیده شود.

بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانهها بر کل شاخصهای پایداری
اقتصادی

بحث و نتیجهگیری
نتایج این بررسی نشان میدهد که اجرای طرح هدفمندسازی
یارانهها به بخش قابل توجهی از اهدافی کهدر این بررسی ارزیابی شده
است ،دست نیافته است و بر خالف آنچه تصور میشد ،شاخصهای
اقتصادی با گذشت نزدیک به یک دهه از اجرای این سیاست تحول
چشمگیری پیدا نکردهاند .نتایج یافتههای آماری نشان میدهند که
شاخص کل پایداری اقتصادی در روستاهای دهستان سردابه میزان
بسیار اندکی رشد یافته است و بین متغیر اصلی پایداری اقتصادی در
روستاهای مطالعهشده و اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها ارتباط
معنیداری (در سطح معنیداری  )0/09وجود ندارد .به عبارت دیگر،
اجرای این سیاست باعث پایداری شاخصهای اقتصادی در منطقه
مورد مطالعه نشده است.

تشکر و قدردانی

این مقاله حامی مالی ندارد.

بررسی نتایج تحقیق نشان میدهد که در حوزه درآمد و پسانداز
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق جاللیان و همکاران ()1392
انطباق و همسویی وجود دارد .از نظر الگو و مدیریت مصرف نیز نتایج
این پژوهش با تحقیق علی مددی و همکاران ( )1395انطباق
وجود دارد .همچنین در زمینه مصرف انرژی و کاهش اسراف بین
نتایج این تحقیق و تحقیق اکبری و همکاران ( )1393همسویی
وجود دارد .از منظر اشتغال نیز نتایج این تحقیق با پژوهش علیزاده
( )1390همخوانی و انطباق وجود دارد.
در میان مؤلفههای مرتبط با شاخص پایداری اقتصادی در نواحی
روستایی مطالعهشده ،تنها بین نابرابری درآمدها و هدفمندسازی
یارانهها ارتباط معنیدار وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،واریز وجه نقد در

«ارسطو یاری حصار و همکاران .ارزیابی تأثیرات هدفمندسازی یارانهها بر پایداری شاخصهای اقتصاد روستایی (مطالعه موردی :دهستان سردابه ،شهرستان اردبیل)»
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