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چکیده
زندگی در مناطق روستایی باعث میشود تا افراد دسترسی کمتری به خدمات اجتماعی و اقتصادی داشته باشند .ازاینرو،
آرمان اصلی برنامهها و پروژههای توسعه روستایی ،بهبود کیفیت زندگی کسانی است که در این مناطق زندگی میکنند .بر همین
اساس قانون هدفمندی یارانه ها نیز بهمنظور برقراری عدالت و رفاه اجتماعی و همچنین ارتقای سطح کیفیت زندگی قشر ضعیف
جامعه به اجرا درآمد .پژوهش پیمایشی -تحلیلی حاضر با هدف بررسی اثرات اقتصادي و اجتماعي قانون هدفمندی يارانه ها بر
کیفیت زندگی روستاییان شهرستان ارومیه به انجام رسید .جامعه آماری این تحقیق را  71353خانوار روستایی این شهرستان
تشکیل داد .با استفاده از فرمول کوکران تعداد  265نفر به روش نمونهگیری چندمرحلهای بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
ابزار جمعآوری اطالعات این تحقیق پرسشنامهای بود که روایی آن بهوسیله گروهی از افراد متخصص تأیید شد و پایایی آن با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید .مقدار این ضریب برای شاخصهای مختلف بین 0/70تا  0/93به دست آمد .نتايج
تحقيق نشان داد که اجرای قانون هدفمندی يارانهها هم بر بعد اقتصادي ( β =0/531و سطح معنيداري= )0/000و هم بر بعد
اجتماعي ( β =0/582و سطح معنيداري = )0/000کيفيت زندگي روستاييان در شهرستان اروميه اثر مثبت و معنيداري داشته
ولی اثرات اجتماعی آن بیش از اثرات اقتصادی اجرای این قانون بوده است .با این وصف ازآنجاکه کیفیت زندگی تابع شرایط و
عوامل بسیار متنوع و متعددی است با قطعیت نمیتوان تمام تغییرات حاصله را به اجرای قانون هدفمندی یارانهها مرتبط دانست.
واژه های کليدي :قانون هدفمند کردن یارانهها ،کيفيت زندگي ،شهرستان اروميه
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مقدمه
توزيع درآمد و حمايت از گروه هاي نيازمند يکي از برنامه
هاي مهم کشورهاي در حال توسعه و توسعهيافته مي باشد،
بهطوریکه امروز شعار عدالت اجتماعي يکي از محوري ترين
شعارهای دولت ها از جمله دولت ايران محسوب مي شود (پرمه
و حيدري .)1385 ،بنابراين توزيع درآمد از جمله موضوعات
مهم اقتصادي و اجتماعي است که به دليل وجود روابط
متقابل آن با متغيرهاي کالن اقتصادي از جمله رشد اقتصادي،
مصرف ،سرمايه گذاري و پس انداز و متغيرهاي اجتماعي
نظير آسیبهای اجتماعی ،همواره موردتوجه سياستگذاران
اقتصادي بوده است .در اين راستا يکي از سياستهاي مهم
اقتصادي در همه کشورها ،حمايت از طريق پرداخت يارانه
به توليدکننده يا مصرفکننده مي باشد (پاکروان و همکاران
 .)1390،یکی از سیاست های اقتصادی رایج در کشورهای
در حال توسعه و حتی کشورهای توسعهیافته اتخاذ سیاست
های حمایتی مناسب و پرداخت یارانه است که امروزه بهعنوان
یکی از ابزارهای مهم در تنظیم اقتصاد برای حمایت از اقشار
آسیبپذیر و بخش های خاص تولیدی به کار می رود .هدف از
اعمال این سیاست ها در وهله اول کمک به مصرفکنندگانی
است که قادر به تهیه برخی از کاالها یا ارزاق حیاتی نیستند
و یا ممکن است کمک به تولید کنندگانی باشد که به علت
افزایش قیمت تمامشده برخی از کاال ها قادر به رقابت با سایر
عرضه کنندگان آن کاال نباشند .یارانه مصرفی یکی از انواع
یارانه هاست که با اهدافی چون ایجاد و تعدیل در توزیع درآمد،
تعدیل آثار ناشی از فشار های بازار ،تصحیح الگوی مصرف
کشور به سمت تشویق مصرف کاالهای خاص و در بسیاری از
موارد تولید داخل ،به مصرف کنندگان پرداخت می گردد .در
ایران نیز دولت ها برای حمایت از طبقات مختلف درآمدی،
تولید داخلی ،اهداف توزیعی و اجتماعی به پرداخت یارانه اقدام
کرده اند (امیری و همکاران .)1389 ،يارانه يا سوبسيد در
اصطالح اقتصادي عبارت از هرگونه پرداخت مالي بالعوض
از محل خزانه ي دولت بهصورت نقدي يا غير نقدي است
که بهمنظور حمايت از اقشار ضعيف و آسيبپذير جامعه و
بهبود در توزيع درآمدها ،مي تواند به دو طيف مصرفکنندگان
و يا توليدکنندگان داخلي پرداخت گردد (کريمي و زاهدي،
 .)1389يارانه صرفنظر از نوع نظام حاکم بر جوامع ،در بيشتر
کشورهاي گوناگون توسعهيافته و در حال توسعه پرداخت
مي شود و کشورهاي گوناگون هر يک با توجه به امکانات و
محدوديتهاي خود ،نظامهاي گوناگوني براي پرداخت يارانه
اتخاذ کردهاند  .))2010 ,Yuanchang & Jiyuدرواقع بيشتر
يارانهها در کشورهاي توسعهيافته در جهت حفظ و افزايش
درآمد کشاورزان ،کاهش اختالف درآمد شهري و روستايي و
تقويت موقعيت محصوالت کشاورزي در بازارهاي جهاني از راه
اعطاي يارانه صادراتي مي باشد ( .)2011 ,Hosainiبر اساس
آنچه در مورد موضوع يارانهها ذکر گرديد ،بايد گفت اجراي
يارانهها در کشور ايران بهعنوان يک قانون تحول اقتصادي،
داراي اهميت خاصي است .چنانکه اقتصاد و وضعيت اجتماعي
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مردم تحت تأثير آن قرار گرفته است .هدفمند کردن يارانههاي
پرداختي ،مسلماً در صورت هدايت مناسب ،مزايا و نتايج مثبتي
را به همراه خواهد داشت ،ولي در صورت مديريت نادرست،
جامعه را ازلحاظ اقتصادي و اجتماعي با چالش هاي زيادي
روبهرو خواهد کرد (رازيني و صبوري دیلمی.)1388 ،
سياست هدفمند کردن يارانهها که بهصورت پرداخت پول
نقد به مردم شهري و روستايي انجام مي گيرد ،آنگونه که تصور
مي شود ،سياستي صرفاً اقتصادي نيست .جدا از پيامدهاي
اقتصادي که توسط اقتصاددانان ،بررسي مي شود ،تزريق پول
به خانوارها ،تأثيرهاي اجتماعي مختلفی به همراه دارد که از
آن مي توان تحت عنوان تأثیرات پنهان اما مهم و مؤثر بر روابط
و مناسبات اجتماعي نام برد که با هیچیک از مدلهای رياضي
و کمي ،قابلمشاهده و سنجش نيست (ازکیا و رودبارکی،
 .)1393ازاینرو موضوع مذکور در جامعه روستايي اهميتي
دوچندان مي يابد چون جامعه روستايي در شرایط کنونی،
دورهاي از تحوالت اجتماعي و فرهنگي را تجربه مي کند و هر
برنامه و سياست اقتصادي مي تواند بر شدت ،سرعت و جهت
اين تغييرات اثرگذار باشد .قانون هدفمندي یارانهها ،مانند هر
قانون ديگري پيامدها و آثار مستقيم و غيرمستقيم گوناگوني
بر اقتصاد و بخش هاي مختلف آن خواهد داشت .بر اين اساس
يکي از آسيب پذيرترين اقشار جامعه ،ازلحاظ شغلي و اجتماعي
مردم روستايي مي باشند و با توجه به مشکالت اقتصادي و
اجتماعي روستاییان ،اعطاي يارانه به آنان قابل توجيه است و
از داليل مهم آن پايين بودن درآمد در مناطق روستايي نسبت
به مناطق شهري و حتي پايين بودن بهرهوري بخش کشاورزي
نسبت به بخش صنعتي است .واضح است که بررسي آثار و
پيامدهاي اجراي اين قانون بهخصوص در خانوارهاي روستايي،
مي تواند راهگشاي تصميم گيران و سياستگذاران امر باشد.
آنچه در پرداخت نقدي يارانه ها مهم مي باشد اثربخش بودن
آن است .بنابراين ،شناسايي نقاط ضعف و قوت اين قانون
بهمنظور رفع نواقص و حذف پيامدهاي منفي آن مي تواند به
اثربخشي قانون کمک نمايد .لذا با توجه بهضرورت مسئله ،اين
تحقيق در جهت کمک به شناسايي تأثیرات پرداخت نقدي
يارانه ها در بهبود سطح کيفيت زندگي بر جامعه روستايي
مي باشد .اين مطالعه به برنامهريزان کشور کمک مي کند تا
در ادامه اجرای اين قانون ،راهکارهاي کاهش پيامدهاي منفي
آن بر کیفیت زندگی جامعه روستايي بیشازپیش موردتوجه
قرار گیرد.
کيفيت زندگي مفهومي پيچيده و چندبعدي است که
تحت تأثير مؤلفههايي چون زمان و مکان ،ارزش هاي فردي و
اجتماعی قرار دارد و ازاینرو معاني گوناگوني براي افراد و گروه
هاي مختلف بر آن مترتب است (رضواني و همکاران.)1388 ،
برخي محققان مفهوم کيفيت زندگي را به معناي تندرستي
افراد در نظر گرفتند (غفاري و امیدی ،)1388 ،درحالیکه
برخي ديگر اعتقاد دارند که ميزان توانايي هر فرد جهت دنبال
کردن اهداف و ارزشها نشاندهنده ميزان کيفيت زندگي آن
فرد میباشد ( .)2005 ,Jacksonازنظر برخي انديشمندان
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کيفيت زندگي افراد وابستگي زيادي به پايداري محيط طبيعي داشته و در صورت پايدار بودن محيط ،کيفيت زندگي افراد هم
بهبود خواهد يافت ( .)2007 ,Mcgillivaryدر نواحي روستايي کيفيت زندگي ابعاد مختلفی را دربر میگیرد که از جمله آنها
میتوان به بعد اجتماعي و فرهنگي مانند سنت ها ،ساخت هاي اجتماعي و انسجام اجتماعي ،بعد زيستمحيطي به معناي رفاه
ناشي از حفاظت و ارتقاي محيطزيست ،و بعد اقتصادي به معناي افزایش رفاه و درآمد اشاره کرد (,Wilkinson & Pickett
.)2009
بر اساس منابع علمی و نتایج حاصله از تحقيقات مرتبط با کيفيت زندگي ،هنوز روششناسي واحدي براي تعيين تعداد
قلمروهاي کيفيت زندگي وجود ندارد و انتخاب قلمروها و معرفهاي مربوط به هر قلمرو بر اساس قضاوتهاي شخصي پژوهشگر،
دادههاي در دسترس ،ويژگيهاي ناحيه موردمطالعه و اهداف تحقيق صورت مي گيرد .لذا در اين تحقيق با توجه به ماهيت و
اهداف قانون هدفمند کردن يارانهها ،صرفاً ابعاد اقتصادي و اجتماعي کيفيت زندگي موردتوجه قرار گرفت و بر اساس آن آثار و
پیامدهای قانون هدفمند کردن يارانهها بر کيفيت زندگي خانوارهاي روستايي شهرستان اروميه بررسی شد.
بررسي ادبیات تحقيق در مورد قانون هدفمند کردن يارانهها نشان داد که در حيطه مسائل مرتبط با روستا ،بررسي هاي
انجامشده صرفاً متمرکز بر اثرات قانون هدفمند کردن يارانه ها بر بخش کشاورزي (توليد محصوالت کشاورزي ،تغيير الگوي کشت،
قيمت محصوالت کشاورزي و ) ...بوده و پژوهشهای محدودی در ارتباط با بررسی اثرات قانون مذکور بر سطح کيفيت زندگي
خانوارهاي روستايي انجام شده است که در ذيل به برخی از نتایج حاصله از این تحقیقات اشاره میشود.
جدول  .1ادبيات تحقيق درباره قانون هدفمند کردن يارانه ها و اثرات آن

نويسنده  /سال

عنوان اثر

نتايج تحقیق

مقدسي و شرافتمند
()1391

بررسي تأثير هدفمندسازی يارانه ها در کاهش يارانه ها ،شوک هاي مثبت بهره وري را کاهش داده و تأثير تغيير يارانه
ها در شوک هاي منفي از اثر آن بر شوک هاي مثبت بيشتر است.
بهره وري کل عوامل توليد بخش کشاورزي

نجفي و دهقاني
()1389

تجارب کشورهای مختلف نشان مي دهد که آنها به اشکال متنوعی همچون
بررسي و ارزيابي روش هاي پرداخت نقدي پرداخت مستمري ها ،برقراری بيمه هاي بيکاري ،ارائه خدمات اجتماعي،
حمایت مالی از معلوالن و افراد ناتوان و همچنین برقراری بيمه بازنشستگي
يارانه ها در دنيا
نسبت به توزیع یارانه نقدی در بین مردم اقدام میکنند.

عليزاده
()1389

در این کتاب ابتدا ضرورت ها و بايد هاي اجراي قانون هدفمندی یارانهها
موردبحث قرار گرفته است ،در بخش دوم اجزای قانون هدفمند کردن يارانه
درآمدي بر تأثیرات اقتصادي هدفمند ها بررسی شده است ،بخش سوم کتاب تأثير قانون هدفمند کردن يارانه
ها بر اقتصاد کشور را موردتوجه قرار داده است و در پایان ،مطالب فصول
کردن يارانه ها
قبلی جمعبندی شده و پيشنهادهايي در جهت اجراي بهینه قانون هدفمندی
یارانهها ارائه شده است.

عقيقي و همکاران
()1389

نظام هدفمند کردن يارانه ها

مباحث اساسی نظام هدفمند کردن يارانه ها در زمينه هاي مختلف همچون
اقتصاد ،سياست و اجتماع ،تدوین و ارائه تجارب کشورهای مختلف در
خصوص برقراری یارانهها ،تاریخچه يارانه ها در ايران و جهان ،و هدفمندي
يارانه انرژي و تغذيه مهمترین مباحث این کتاب را شامل میشود.

قانون هدفمند کردن یارانه ها منجر به تورم ناشی از فشار تقاضا شده و افزایش
تصدیقی و حیدر پور
گزارش درباره الیحه هدفمند کردن یارانه
درآمد در اختیار دهک های پایین درآمدی ،ضمن افزایش حجم نقدینگی،
( )1 3 8 7
ها
میل نهایی به مصرف را باال برده است.
مرکز پژوهش های مجلس
پرمه ()1384
مطالعه وزارت بازرگانی

حجم یارانه های انرژی و تبعات ناشی از آن در اقتصاد ایران به مرز بحرانی
بررسی یارانه انرژی و آثار افزایش قیمت
رسیده ،لذا دولت باید با یک برنامهریزی همهجانبه ،تدریجی و با تهیه ابزارهای
حامل های انرژی بر سطوح قیمت ها در
مناسب ،تأمین اجتماعی و اصالح الگوی مصرف انرژی در بخش های مصرفی
ایران
و تولیدی را در دستور کار قرار داده و نسبت به حذف یارانه ها اقدام نماید.

اسالمي
()1382

چگونگي بهبود توزيع يارانه هاي پرداختي شناسايي دقیق اقشار ضعيف جامعه ،چگونگی توزیع یارانهها در بین اقشار
کشور در راستاي حمايت از اقشار آسيب -آسیبپذیر ،عدم حذف يارانه ها قبل از شناسایی محرومان و پیدا کردن
پذير
راههای حمایت از آنها مهمترین مباحث این کتاب را تشکیل میدهد.
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Ansari et al
)(2014

حذف يکباره یارانهها به خانوارهاي کمدرآمد روستايي آسیب بسیار جدی
 Distributional Consequencesوارد میکند درحالیکه خانوارهاي با درآمد باال در چنین شرایطی زيان
 of Subsidy Removal fromچندانی نمیبینند .ازاینرو در برقراری یا حذف يارانه ها ،باید بخش هاي
 Agricultural and Food Industryمختلف اقتصادي بهویژه بخش هاي توليدکننده غذا موردتوجه جدی قرار
Sectors in Iran.
گیرند تا اقدامات مذکور اثرات سوئي بر رفاه خانواده هاي کمدرآمد نداشته
باشد.

Lu et al
)(2013

در این پژوهش اثرات برنامه هاي رفاه اجتماعي بر کاهش فقر و نابرابري درآمد
of
social
 Effectivenessدر چين طي سال هاي  1989تا  2009مورد بررسي قرار گرفته است ،بر
programmes
on
 welfareاساس يافته های این تحقیق برنامه هاي رفاه اجتماعي نقشي مهم در کاهش
 poverty reduction and incomeفقر در کشور چین داشته اما خانواده هاي با درآمد باالتر از اجرای برنامه هاي
inequality in China
رفاه اجتماعي سود بيشتری برده و اقشار ضعیف با کاهش درآمد و افزایش
نابرابری مواجه شدهاند.

& Maghsoudi
Tohidy
Ardahaey
)(2012
Hasanzadeh
)(2012

Subsidies
the Applied
in Iran

 Targetingچگونگی توزیع یارانهها از جمله موضوعات بحثانگیزی است که ديدگاه ها
 Consideringو مدل های مختلفی نیز درباره آن ارائه شده است .بحث اصلی این نوشتار
اصالح الگوي توزيع يارانه ها با در نظر گرفتن ديدگاه ها و مدل های مختلف
Models
درباره هدفمندي يارانه ها است.

نویسنده اصالحات اقتصادي و جايگزيني يارانه انرژي به پول نقد در ايران را
 Recent Developments in Iranدر سال  2010مورد کنکاش قرار داده و موفقيت يا شکست آن را با توجه
Energy Subsidy Reforms
به موقعيت اقتصادي و سياسي ايران در داخل و سطح بين المللي بررسی
کرده است.

اهداف تحقیق
هدف کلی از انجام این تحقیق مطالعه و بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي قانون هدفمند کردن يارانه ها بر کيفيت زندگي
خانوارهاي روستايي شهرستان اروميه بود که در قالب اهداف کوچکتری همچون بررسی ویژگیهای فردی اعضای خانوارهای
ساکن مناطق روستایی ارومیه ،بررسی اثرات اقتصادی قانون هدفمند کردن يارانه ها بر الگوي مصرف و شرايط اقتصادي خانوارهای
روستایی و همچنین بررسی اثرات اجتماعي قانون هدفمند کردن يارانه ها بر کیفیت زندگی روستاییان شهرستان ارومیه به انجام
رسید.
روش پژوهش
اين تحقيق ازنظر هدف جزء تحقيقات کاربردي است که اطالعات موردنیاز آن به روش پيمايشي و با استفاده از ابزار
پرسشنامه جمعآوریشده است .جامعه آماري تحقيق حاضر را  71353خانوار روستایی شهرستان اروميه تشکیل داد که بر اساس
آمار سال  1390حدود  29/44درصد یا  283510نفر از جمعیت  963738نفری شهرستان ارومیه را در  734آبادی دارای سکنه
شامل می شد.
برای انتخاب مشارکتکنندگان در تحقیق از روش نمونهگيري چندمرحلهای استفاده شد ،در مرحله اول از ميان پنج بخش
موجود در شهرستان اروميه یعنی انزل ،سیلوانه ،صومای برادوست ،مرکزی ،نازلو تعداد سه بخش (انزل ،مرکزی ،نازلو) و در مرحله
دوم از بین  14دهستان بخشهای انتخابی تعداد  5دهستان یعنی دول ،بکشلو چاي ،باراندوز چاي شمالي ،انزل شمالي و نازلو
چاي انتخاب گرديد.
در مرحله سوم از بین  114روستای موجود در دهستانهای انتخابی تعداد  30روستا بر اساس تعداد خانوار انتخاب شدند
بهگونهای که از هر طبقه یعنی روستاهای با جمعیت زیاد ،متوسط و کم ،دو روستا بهصورت کام ً
ال تصادفی انتخاب شدند و در
نهایت با استفاده از فرمول کوکران نسبت به انتخاب تعداد  265نفر پاسخگو بهصورت تصادفی از بین جمعیت  30روستا با 4792
خانوار اقدام شد .ابزار اصلي جمعآوری اطالعات میدانی اين تحقيق پرسشنامه بود که روايي ظاهري و محتوايي آن با استفاده از
دیدگاه گروهي از افراد صاحبنظر مورد بررسی قرار گرفت .سطح پايايي پرسشنامه تحقيق نیز با انجام مطالعه راهنما در خارج از
حوزه جغرافیایی تحقیق و تکمیل  30پرسشنامه و همچنین استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي بخش هاي مختلف بین  0/7تا
 0/93به دست آمد که بيانگر ضريب اعتماد باال مي باشد .پرسشنامه عالوه بر ويژگي هاي فردي مشتمل بر دو بخش ديگر براي
اندازه گيري متغير هاي اصلي تحقيق بود که در بخش اول هدفمند کردن يارانهها در سه قسمت مجزا شامل تغيير در الگوي
مصرف با  9گويه ،تغيير در شرايط اقتصادي با  7گويه ،و اثرات اجتماعي با  8گويه میشد که بر اساس منابع مختلفی همچون
اهداف قانون هدفمند کردن يارانهها و یافتههای پژوهش صادقي و همکاران ( )1393تدوین شده بود و در بخش دوم کيفيت
زندگي با در نظر گرفتن بعد اقتصادي با  5گویه و بعد اجتماعي با  6گويه اندازه گيري شد که بر اساس مطالعات خراساني و
همکاران ( )1393تدوین شده بود.
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جدول  .2تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

هدفمند کردن يارانهها

تغيير الگوي مصرف

کاهش قدرت خريد انرژی (بنزين ،نفت ،گازوئيل) نسبت به گذشته به دلیل افزايش قيمت ،کاهش مصرف
آب ،برق و گاز ،کاهش مصرف غالت و حبوبات ،افزايش تمایل به استفاده از وسايل ارتباطجمعی مثل ماهواره،
تلويزيون و تلفن همراه ،افزایش ميل به تجمل گرايي و خريد کاالهاي تجملي ،افزايش مصرف مواد دخاني

تغيير شرايط اقتصادي

افزايش تعداد صندوق هاي قرضالحسنه محلي ،افزايش بهره مندي از خدمات عمومی (نانوايي ،حمام عمومي
و ،)...کاهش سطح خدمات سازمان هاي حمايتي ،افزايش درآمد و پسانداز خانوار روستايي ،توان خريد ادوات
و نهادههای توليد در بخش کشاورزي ،تغییر هزينه توليد محصوالت کشاورزي

اثرات اجتماعي

کاهش مهاجرت هاي روستا به شهر و تمايل به ادامه زندگي در روستا ،تغيير در روابط خانوادگي (تنش در
رابطه زوجين ،درگيري لفظي و ،)...افزايش تعداد دیدوبازدیدهای فامیلی و بهجا آوردن صلهرحم ،افزايش
تمايل به ادامه تحصيل در بین اعضاي خانوار بهخصوص دختران ،افزايش دسترسي به امکانات آموزشي،
افزايش احساس وابستگي به دولت ،پولي شدن روابط و کاهش نيروي کار ،افزايش احساس امنيت و آرامش
رواني سرپرست خانوار.

بعد اقتصادي

توانايي تأمين هزينه خوراک و پوشاک خانواده ،دسترسي به خدمات مالي و اعتباري در محل سکونت ،افزایش
درآمد ساليانه اعضاي خانواده ،توانايي خانواده در تأمين هزينههاي تفريحي و آموزشي ،تنوع فرصتهاي شغلي
موجود در منطقه سکونت.

بعد اجتماعي

کاهش نزاع و درگيري های محلی ،برخورداري از خدمات فرهنگي و مذهبي در مساجد و حسينيهها ،میزان
اتحاد و انسجام بین روستاییان ،سطح امنيت موجود در محل زندگي ،میزان برخورداري از خدمات آموزشي در
محيط زندگی

کيفيت زندگي

متغير

گويه

معرفي محدوده موردمطالعه
شهرستان اروميه با  963738نفر جمعيت ،دهمين شهر پرجمعیت ايران و دومين شهر پرجمعیت در منطقه شمال غرب
کشور است که شامل  5بخش و  21دهستان مي باشد ،جمعيت روستايي این شهرستان  71353خانوار و  283510نفر میباشد
(مرکز آمار ايران( )1390 ،نگاره .)1
نگاره  .1موقعيت منطقه موردمطالعه در نقشه

یافتهها

يافته هاي توصيفي

بررسی ويژگي هاي فردي پاسخگویان در این تحقیق بیانگر ميانگين سني  46/92سال با انحراف معيار  9/28بود که
نشاندهنده کاهش جمعیت جوان در مناطق روستایی شهرستان ارومیه است .توزيع سني پاسخگويان نیز بين کمينه  25سال
و بيشينه  75سال در تغییر بود .محل سکونت اصلي  78/9درصد پاسخگویان روستا 1/1 ،درصد شهر و  20درصد بهصورت
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فصلي بخشی از سال را در شهر و بخش دیگری را در روستا زندگی می کردند .ازلحاظ جنسيت  84/5درصد از پاسخگويان را
مردان و  15/5درصد را زنان تشکيل دادند .ازلحاظ وضعيت تأهل  96/6درصد متأهل و  3/4درصد پاسخگويان مجرد یا به دلیل
فوت و یا طالق فاقد همسر بودند .همچنين ازنظر سطح سواد بيشترين فراواني با  32/5درصد مربوط به افرادي بود که داراي
سطح تحصيالت متوسطه بودند .نتايج حاصل از توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نوع شغل اصلي نیز نشان داد که  44/9درصد
از پاسخگويان در بخش کشاورزي 21/9 ،درصد در بخش صنعت و  10/6درصد در فعاليت هاي مربوط به بخش خدمات به کار
اشتغال داشتند درحالیکه  8/7درصد از آنان در هنگام انجام این پژوهش بيکار بودند (جدول .)3
جدول .3توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ويژگيهاي فردي
متغير
گروه سني
(ميانگين46/92 :سال؛ انحراف معيار 9/28 :سال؛ کمينه  25و
بيشينه  75سال)

فراواني

درصد

کمتر از  40سال

85

32

 41- 55سال

131

49/5

 56- 65سال

44

16/6

 65سال و باالتر

5

1/9

بي سواد

21

7/9

ابتدايي

53

20

راهنمايي

52

19/6

متوسطه

86

32/5

فوقديپلم

32

12/1

ليسانس و باالتر

21

7/9

متأهل

256

96/6

مجرد یا بدون همسر

9

3/4

مردان

224

84/5

زنان

41

15/5

کشاورزي

177

66/8

بخش صنعت

37

14

بخش خدمات

28

10/6

بيکار

23

8/7

سطح تحصيالت

وضعيت تأهل
جنسيت

وضعيت شغلي

جدول  .4توزيع فراواني پاسخگویان برحسب وضعیت الگوی مصرف ،شرایط اقتصادی و...
متغیر مورد بررسی
الگوي مصرف

شرايط اقتصادي

اثرات اجتماعي
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وضعیت

فراواني

درصد فراواني

پايين

95

35/8

متوسط

170

64/2

باال

-

-

پايين

145

54/7

متوسط

120

45/3

باال

-

-

پايين

75

28/3

متوسط

190

71/7

باال

-

-
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بعد اقتصادي کيفيت زندگي

بعد اجتماعي کيفيت زندگي

پايين

9

3/4

متوسط

158

59/6

باال

98

37

پايين

10

3/8

متوسط

156

58/9

باال

99

37/4

در ذيل دیدگاه پاسخگویان در مورد مهمترين اثرات اقتصادي و اجتماعي اجراي قانون هدفمندی یارانه ها در مناطق روستایی
شهرستان ارائه مي گردد.
اثرات اقتصادي
اگرچه میزان پسانداز روستاییان موردمطالعه قبل از اجرای قانون هدفمندي يارانه ها در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفت
اما نتايج حاصل از نظرسنجی بهعملآمده در زمينه افزايش میل به پس انداز و درآمد خانوارهای روستايي در شهرستان ارومیه
نشان داد که با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ميل به پس انداز و افزايش درآمد در خانوار در بین  46/8درصد پاسخگويان در
حد متوسط و در بین  42/8درصد این افراد میل به پس انداز در حد زيادي افزایش یافته است .بدیهی است که باید بین میل به
پسانداز با امکان پسانداز تفاوت قائل شد ،زیرا در خیلی از مواقع علیرغم وجود میل و رغبت فراوان ،به دلیل وجود هزینههای
مختلف ،امکان پسانداز به شدت کاهش مییابد.
در این پژوهش  68/4درصد پاسخگويان تأثير قانون هدفمندي یارانهها بر افزايش تعداد صندوق هاي قرض الحسنه محلي را
متوسط به باال عنوان نمودند .صندوق هاي قرض الحسنه محلي بعد از اجرای قانون هدفمندي يارانه ها در بسياري از محله هاي
روستايي شهرستان اروميه بهمنظور ارائه وام هاي خرد و مدت دار و عمدتاً بهصورت غیر رسمی و خانوادگی شکل گرفته است.
اعضای این صندوقها به شکل قرض الحسنه وامهای خرد دریافت کرده و پول آن را صرف خريد کاالهای موردنیاز نموده و بهتدریج
نسبت به پرداخت اقساط مربوطه از طریق یارانههای دریافتی اقدام میکردند.
 93/6درصد پاسخگويان تأثير قانون هدفمندي یارانهها در کاهش سطح حمايت سازمان هاي حمايتي (کميته امداد ،بهزيستي
و )...را متوسط به باال عنوان نمودند .بر اساس اظهارات پاسخگويان بعد از اجراي قانون هدفمندي یارانهها ،حمايت اين سازمان
ها از اقشار آسيب پذير کمتر شده است .بهگونهای که قبل از اجراي قانون هدفمندي ،اين سازمان ها هر دو يا سه ماه پول نقد
به افراد تحت پوشش اختصاص مي دادند ،اما بعد از اجراي قانون هدفمندي یارانهها هر شش ماه یکبار پول يا کاال به افراد تحت
پوشش دادهاند ،حتي بر اساس اظهارنظر پاسخگویان برخی از افراد تحت پوشش بعد از اجراي قانون مذکور از عضويت در سازمان
هاي بهزيستي و کميته امداد خارج شدهاند.
 91/7درصد پاسخگويان بر اين باور بودند که قانون هدفمند کردن يارانه ها در کاهش قدرت خريد خانوار نسبت به گذشته
تأثير متوسط به بااليي داشته است .بر اساس اظهارات پاسخگويان بعد از اجراي قانون هدفمندي یارانهها قدرت خريد مردم به
دليل تورم و افزایش هزینه انرژی ،مواد غذایی ،نهادههای کشاورزی و  ...کاهش يافته است.
طبق نتايج حاصل از پژوهش  53/9درصد پاسخگويان تأثير هدفمندي يارانه ها بر افزايش توان اقتصادي در بخش کشاورزي
(خريد ادوات و ابزارآالت توليدي) را متوسط به پايين اعالم نمودند .زیرا افزایش قيمت نهاده ها و ابزارآالت کشاورزي بعد از اجراي
قانون هدفمندی يارانه ها ،قدرت خرید نهادهها و ابزارآالت توليدي در بخش کشاورزي را نسبت به قبل کاهش داده است .این امر
منجر به افزایش هزینه تولید محصوالت کشاورزی شده و به همین دلیل  59/2درصد پاسخگويان اجرای قانون هدفمندي یارانهها
را در کاهش هزينه هاي توليد محصوالت کشاورزي متوسط به پايين ارزيابي نمودند .به عقيده پاسخگويان بعد از اجراي قانون
هدفمندي یارانهها هزينه هاي توليد به دلیل افزایش هزینه خرید نهادههای تولید و افزایش هزینه انرژی چندين برابر شده است
که اين امر در روند توليد محصوالت کشاورزي تأثير منفي داشته است.
اثرات اجتماعي
نتايج حاصل از پژوهش در زمينه تغییر الگوي مصرف در سطح خانوار روستايي نشان داد که  33/6درصد پاسخگويان اثر
پرداخت يارانه نقدي بر تغییر الگوي مصرف را متوسط و  62/7درصد پاسخگويان این تغییر را زياد و خيلي زياد اعالم نمودند.
افزايش ميل به تجمل گرايي و خريد کاالهاي تجملي در سطح خانوار يکي از اثرات اجتماعی اجرای قانون هدفمندی يارانهها
در مناطق روستایی است بهطوری که در این تحقیق  24/9درصد پاسخگويان اثر هدفمندي يارانهها بر تجمل گرايي در سطح
خانوارهاي روستايي را متوسط و  71/7درصد آن را در حد زياد و خيلي زياد اعالم نمودند.
در زمينه پولي شدن روابط و کاهش روحيه کار  5/3درصد پاسخگويان اعتقاد داشتند که پرداخت نقدي يارانه ها تأثير کمي
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در کاهش اشتياق به کار و فعاليت داشته درحالیکه  54/3درصد پاسخگويان اثر پرداخت نقدي يارانه ها بر پولی شدن روابط و
کاهش روحيه کار را در حد متوسط و  40/9درصد پاسخگويان آن را در سطح زیاد اعالم نمودند .ازاینرو قانون هدفمندي یارانهها
منجر به پولي شدن روابط و کاهش روحيه کار شده و اختصاص يارانه نقدي به خانوارهاي روستايي ،رغبت جوانان بهخصوص
قشر کارگر را به کار و فعاليت کاهش داده و نرخ بيکاري نیز در سطح روستاها افزایش یافته است .با توجه به اظهارات پاسخگويان
پرداخت يارانه بهصورت نقدي باعث وابسته کردن مردم به دولت شده و برخی از مردم بهخصوص قشر کارگر با دريافت يارانه
نقدي تمايلي به کار کردن ندارند.
بر اساس یافتههای تحقیق نحوه هزینه کرد درآمدها و از جمله یارانه نقدي سه بخش اصلی را شامل میشود ،بخش اول
هزینههایی همچون خريد مواد غذايي ،تأمین بهداشت ،استفاده از خدمات بیمهای و بهبود وضعیت آموزشی را دربر میگیرد،
بخش دوم هزینههای انجام شده برای خريد کاالهاي نسبتاً تجملي ،و تهيه مواد دخاني را شامل میشود و بخش سوم در صورت
وجود ،صرف پسانداز میشود .بدیهی است نحوه هزینه کردها به ميزان درآمد و سرمايه فرهنگي خانوار وابسته است .نتايج حاصل
از تحقيق نشان داد که بخش مهمی از يارانه دریافتی خانوارهای روستایی پس از برآوردن نیازهای اولیه ،صرف آموزش و بهویژه
ادامه تحصيل دختران شده است و این موضوع توسط  51درصد پاسخگويان در حد زیاد مورد تأیید قرار گرفت .درحالیکه در
کنار این تأثیر مثبت 53/6 ،درصد پاسخگويان اجرای قانون هدفمندي يارانه ها را در حد متوسط عاملی بر افزايش مصرف مواد
دخاني در مناطق روستایی اعالم نمودند.
اجرای قانون هدفمندی يارانهها به دلیل افزايش درآمد خانوار روستايي ،سطح بهرهمندی آنها در استفاده از فناوري اطالعات
و ارتباطات را نیز افزایش داده و باعث گسترش استفاده از ماهواره ،تلويزيون ،تلفن همراه و ...در مناطق روستایی شده است .نتايج
حاصل از تحقيق در این خصوص نشان داد که  74/7درصد پاسخگويان تأثير قانون هدفمندي یارانهها بر افزايش بهره مندي از
وسايل ارتباطجمعی در مناطق روستایی شهرستان ارومیه را در حد زياد و خیلی زیاد اعالم نمودند.
واريز پول نقد به حساب سرپرستان خانوار روستايي ،در ميان اعضاي خانوار انتظارات جديدي ایجاد کرده است که در گذشته
يا این انتظارات وجود نداشته و یا در صورت وجود ،افراد با آگاهي از عدم توان مالي خانواده برای برآورده کردن آن از بیان چنین
انتظاراتی خودداري مي کردند اما در شرایط فعلی اين انتظارات به حقوق مسلم افراد تبديلشده و آن را از سرپرست خانوار مطالبه
مي کنند که در برخي موارد منجر به تنش در روابط زوجين یا درگيري لفظي بین اعضای خانواده شده و جايگاه سرپرست خانوار
را به شدت تضعيف کرده است .نتايج حاصل از این پژوهش نشان داد که  5/7درصد پاسخگويان تغيیر در روابط خانوادگي خود
را کم و  54/3درصد آن را در سطح متوسط ارزیابی کردند درحالیکه  40/4درصد پاسخگویان تغيير حاصله در روابط خانوادگي
ناشي از اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها را زياد و بسیار جدی ارزيابي نمودند.
افزایش درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها ،موجب افزایش دیدوبازدیدها و بهبود سنت حسنه صلهرحم در
ميان خانوارهاي روستايي شده است .بر اساس مشاهدات میدانی و نتایج حاصل از تحقیق  50/8درصد پاسخگويان از تأثير اجرای
قانون هدفمند کردن يارانهها بر بهبود دیدوبازدیدهای خانوادگي بهواسطه افزايش توان اقتصادي در حد زیادی ابراز رضايت کردند.
يافتههاي استنباطي
در اين بخش ،بهمنظور آزمون فرضيه هاي اصلي پژوهش در رابطه با بررسي اثر کلي قانون هدفمند کردن يارانهها بر کيفيت
زندگي روستاييان شهرستان اروميه از مدل سازي معادالت ساختاري استفاده شد .نتايج حاصل از برازش نيکويي مدل ساختاري
اثر کلي اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها بر کيفيت زندگي نشان داد که اين مدل بر اساس شاخص هاي مختلف از برازش
مناسبي برخوردار است (جدول .)5
جدول  .5نتايج ميزان انطباق مدل ساختاري اثر قانون هدفمند کردن يارانهها بر کيفيت زندگي با شاخص هاي برازش
GFI

IFI

CFI

TLI

RMSEA

معيار پيشنهادشده

≤5

≤0/90

≤0/90

≤0/90

≤0/90

≤0/08

مقدار گزارششده

2/681

0/984

0/984

0/984

0/959

0/080

شاخص

همانطور که از نگاره 2پيداست قانون هدفمند کردن يارانهها در حدود  45درصد از تغييرات متغير وابسته کيفيت زندگي
در ميان روستاييان شهرستان اروميه را تبيين مي نمايد .خالصه نتايج بهدستآمده از برآورد مدل ساختاري تحقيق در جدول
 5نشان داده شده است .بر اساس يافتههاي بهدستآمده از مدل ساختاري در رابطه با آزمون فرضيه اصلي تحقيق ،رابطه مثبت
و معنيداري ميان اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها با کيفيت زندگي در ميان روستاييان شهرستان اروميه وجود دارد
(( )β= 0/670 ،ρ=0/000جدول .)6
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نگاره  . 2مدل ساختاري اثر کلي اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها بر کيفيت زندگي در ميان روستاييان شهرستان اروميه

جدول  .6ضرايب رگرسيوني اثر کلي اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها بر کيفيت زندگي در ميان روستاييان شهرستان اروميه
رابطه

مقدار غيراستاندارد

خطاي استاندارد

ضريب استاندارد

نسبت بحراني

سطح معنيداري

قانون هدفمند کردن يارانهها
کيفيت زندگي

1/525

0/202

0/670

7/567

0/000

نگاره  3اثر مثبت و معنیدار اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها بر بعد اجتماعي کيفيت زندگي ( )β= 0/582 ،ρ=0/000و
همچنین اثر مثبت این قانون بر بعد اقتصادي کيفيت زندگي ( )β=0.531 ،p =0.000را نشان میدهد که جزئیات بیشتر مرتبط
با این مبحث در جدول  7ارائه شده است.
نگاره  . 3مدل ساختاري اثر اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها بر ابعاد اقتصادي و اجتماعي کيفيت زندگي در ميان روستاييان
شهرستان اروميه

بررسي مدل ساختاري اثر اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها بر ابعاد اقتصادي و اجتماعي کيفيت زندگي روستاييان در
شهرستان اروميه بر اساس دادههای جدول  7نشان داد که اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها بر بعد اقتصادي کيفيت زندگي
روستاييان در شهرستان اروميه اثر مثبت و معنيداري دارد (β =0/531و سطح معنيداري= .)0/000بر اين اساس به ازاي هر
يک واحد افزايش يا به عبارت بهتر ،بهبود در اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها سطح بعد اقتصادي کيفيت زندگي روستاييان
به اندازه  1/033واحد افزايش پيدا کرده است .لذا فرضيه اول تحقيق مبني بر اثر اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها بر بعد
اقتصادي کيفيت زندگي روستاييان شهرستان اروميه تأييد گردید.
اثر اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها بر بعد اجتماعي کيفيت زندگي روستاييان در شهرستان اروميه نیز مثبت و معنيداري
ميباشد (β =0/582و سطح معنيداري = .)0/000بر اين اساس به ازاي هر يک واحد افزايش يا به عبارت بهتر ،بهبود در اجرای
قانون هدفمند کردن يارانهها سطح بعد اجتماعي کيفيت زندگي روستاييان به اندازه  1/015واحد افزايش پيدا کرده است .لذا
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فرضيه دوم تحقيق مبني بر اثر اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها بر بعد اجتماعي کيفيت زندگي روستاييان شهرستان اروميه
نیز تأييد ميگردد .اما با این وصف باید این نکته مهم را موردتوجه قرار داد که اگرچه اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها بر ابعاد
اقتصادی و اجتماعی زندگی مؤثر بوده است ولی اثرات اجتماعی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها بر کيفيت زندگي
با  34درصد بسیار بیشتر از اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این قانون با  28درصد بر کيفيت زندگي بوده است.
جدول  . 7ضرايب رگرسيوني اثر اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها بر ابعاد کيفيت زندگي در ميان روستاييان شهرستان اروميه
رابطه

مقدار غيراستاندارد

خطاي استاندارد

ضريب استاندارد

نسبت بحراني

سطح معنيداري

اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها
بعد اجتماعي کيفيت زندگي

1/015

0/087

0/582

11/628

0/000

اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها
بعد اقتصادي کيفيت زندگي

1/033

0/101

0/531

10/185

0/000

بحث و نتيجهگيري
امروزه بيشتر محققان ،توسعه روستايي را فرآيندي مي دانند که خروجی آن باید بهبود کيفيت زندگي ساکنان نواحي روستايي
باشد .قانون هدفمند کردن يارانهها نیز که با رويکرد برقراري عدالت و رفاه اجتماعي و بهمنظور ارتقای سطح کيفيت زندگي و
اعطاي منابع مالي بيشتر به قشر ضعیف جامعه به مرحله اجرا در آمد ،پیامدهای گوناگونی را به همراه داشت که برخی از این
پیامدها در مناطق روستایی شهرستان ارومیه مثبت و برخی دیگر منفی تلقی میشود.
از پیامدهای مثبت اجرای این قانون در مناطق روستایی این شهرستان میتوان به بهبود وضعیت خريد برخی از اقالم غذايي،
استفاده از خدمات بیمهای و بهبود وضعیت بهداشت و سالمت ،بهبود وضعیت آموزشی ،افزايش پس انداز و درآمد خانوار روستايي،
بهبود وضعیت استفاده از وسایل ارتباطجمعی و افزایش دیدوبازدیدهای فامیلی اشاره کرد .بهطوریکه  51درصد پاسخگويان
اثر قانون هدفمند کردن يارانهها بر افزايش تمايل به ادامه تحصيل و بهرهمندي از آموزش بهخصوص در ميان قشر دختران و در
خانوارهاي با درآمد کم را دارای تأثير زياد دانستند یا  89/6درصد پاسخگويان ميل به پس انداز و افزايش درآمد در سطح خانوار
خود را پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها متوسط به باال ذکر کردند .عالوه بر آن  68/4درصد پاسخگويان نیز تأثير قانون
هدفمندي یارانهها بر افزايش تعداد صندوق هاي قرض الحسنه محلي را متوسط به باال عنوان نمودند که تأثیر مثبتی بر دریافت
وام هاي کوچک با دوره بازپرداخت مناسب داشته است .همچنین اجرای این قانون به دلیل افزايش درآمد خانوار روستايي ،سطح
بهرهمندی آنها در استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات را افزایش داده و باعث گسترش استفاده از ماهواره ،تلويزيون ،تلفن
همراه و ...در مناطق روستایی شده است ،بهطوریکه  74/7درصد پاسخگويان افزايش بهره مندي از وسايل ارتباطجمعی در
مناطق روستایی را در حد زياد و خیلی زیاد اعالم نمودند .افزایش دیدوبازدیدها و بهبود سنت حسنه صلهرحم در ميان خانوارهاي
روستايي یکی دیگر از پیامدهای مثبت اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها در منطقه موردمطالعه بود .بهطوریکه بر اساس
مشاهدات میدانی و نتایج حاصل از تحقیق  50/8درصد پاسخگويان از تأثير مثبت اجرای این قانون بر بهبود دیدوبازدیدهای
خانوادگي ،بهواسطه افزايش توان اقتصادي ،در حد زیادی ابراز رضايت کردند .پیامدهای مثبت ناشی از قانون هدفمندی یارانهها
در تحقیقات مختلفی از جمله در یافتههای پژوهشی  ،)2011( Hossainiرازيني و صبوري دیلمی ( ،)1388اسالمي (،)1382
( .Ansari et al)2014و همچنین ( .Lu et al)2013مورد تأیید قرار گرفته است.
از پیامدهای منفی اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها در مناطق روستایی شهرستان ارومیه میتوان به کاهش سطح حمايت
سازمان-هاي حمايتي (کميته امداد ،بهزيستي و )...اشاره کرد که  93/6درصد پاسخگويان تأثير این قانون را در کاهش خدمات
حمایتی ،متوسط به باال عنوان نمودند .به عبارت دیگر اجراي قانون هدفمندي یارانهها به ضرر اقشار آسيب پذير جامعه روستایی
موردمطالعه بوده است .کاهش قدرت خريد خانوار نسبت به گذشته یکی دیگر از پیامدهای منفی این قانون برای جامعه روستایی
موردمطالعه بود ،بهگونهای که  91/7درصد پاسخگويان بر اين باور بودند که اجرای قانون مذکور و افزایش تورم ،قدرت خريد آنها
را در حد متوسط کاهش داده است .این موضوع بهویژه در ارتباط با خرید ماشینآالت کشاورزی کام ً
ال مشهود بوده و هزینه تولید
محصوالت کشاورزی آنها را نیز به علت افزایش قیمت نهادههای مختلف کشاورزی افزایش داده است .افزايش ميل به تجمل
گرايي و خريد کاالهاي تجملي در سطح خانوارهای روستایی یکی ديگر از تغييرات فرهنگي و اجتماعی ایجادشده در اثر اجرای
قانون هدفمندی يارانهها است که  71/7درصد پاسخگويان تأثير هدفمندي يارانه ها در افزايش ميل به تجمل گرايي در سطح
خانوارهاي روستايي را زياد و خيلي زياد اعالم نمودند .در زمينه کاهش روحيه کار نیز بیش از  95درصد پاسخگویان اعتقاد داشتند
که پرداخت نقدي يارانه ها منجر به پولي شدن روابط و کاهش روحيه کار بهویژه در بین قشر کارگر شده و این امر افزايش نرخ
بيکاري در سطح روستاها را به همراه داشته است .از دیگر پیامدهای منفی اجرای قانون هدفمندی يارانهها در مناطق روستایی
ارومیه باید به افزایش مصرف مواد دخانی اشاره کرد .در این خصوص  53/6درصد پاسخگويان افزايش مصرف مواد دخاني در
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مناطق روستایی ارومیه را در حد متوسط اعالم نمودند که
افزایش مصرف مواد دخانی را باید بهعنوان یک زنگ خطر
تلقی کرد ،هرچند که این موضوع میتواند علل بسیار دیگری
نیز داشته باشد .ایجاد انتظارات جديد در ميان اعضاي خانوار
روستايي به دلیل واريز نقدی يارانهها به حساب سرپرستان
خانوار يکی دیگر از پیامدهای منفی اجرای قانون مذکور در
مناطق روستایی است که در گذشته يا این انتظارات وجود
نداشته و یا در صورت وجود ،افراد با آگاهي از عدم توان مالي
سرپرست خانواده برای برآورده کردن آن ،از بیان این انتظارات
خودداري مي کردند اما در شرایط فعلی اين انتظارات به حقوق
مسلم اعضای خانواده تبديلشده و آن را از سرپرست خانوار
مطالبه مي کنند که در برخي موارد حتی این موضوع منجر
به تنش در روابط زوجين ،یا والدین با فرزندان و یا درگيري
لفظي بین اعضای خانواده شده و جايگاه سرپرست خانوار را
به شدت تضعيف کرده است بهطوریکه بیش از  40درصد
پاسخگویان تغيير حاصله در روابط خانوادگي ناشي از اجرای
قانون هدفمند کردن يارانهها را زياد و بسیار جدی ارزيابي
کردند .نتایج حاصل از تحقیقات مقدسي و شرافتمند ()1391
و همچنین تصدیقی و حیدر پور ( )1387نیز پیامدهای منفی
ناشی از قانون هدفمندی یارانهها را تأیید میکند.
در پایان باید بر این نکته مهم تأکید شود که کیفیت زندگی
تابع شرایط و عوامل بسیار متنوع و متعددی است .ازاینرو با
قطع و یقین نمیتوان اجرای یک یا چند قانون همچون قانون
هدفمندی یارانهها را دلیل اصلی بهبود یا تضعیف کیفیت
زندگی تلقی کرد بلکه چنین قضاوتهایی نیازمند انجام
فعالیتهای علمی بسیار گسترده و سنجش متغیرهای گوناگون
در شرایطی کام ً
ال کنترل شده است که امکان بررسی تک تک
آنها در این تحقیق وجود نداشته است .این موضوع از سوی
محققینی همچون ازکیا و رودبارکی ( )1393نیز تأیید شده
است ،زیرا آنها سياست هدفمند کردن يارانهها را سياستي
صرفاً اقتصادي نمیدانند و اعتقاد دارند که تأثیرات پنهان اما
مهم و مؤثر بر روابط و مناسبات اجتماعي را با هیچیک از
مدلهای رياضي و کمي نمیتوان مورد سنجش قرار داد.
پیشنهادها
در پایان با توجه به نتايج حاصل از تحقیق پيشنهادهای
ذيل ارائه ميگردد؛
 پایش مستمر پیامدهای مثبت و منفی اجرای قانونهدفمندی یارانهها در مناطق روستایی با تأکید بر تقویت
پیامدهای مثبت و کاهش پیامدهای منفی در بین روستاییان
بهعنوان مهمترین قشر آسیبپذیر جامعه.
 حمایت برنامهریزیشده و هدفمند از اقشار کمدرآمدروستایی در حوزه تأمین نیازهای اساسی ،آموزش ،بیمه،
بهداشت و سالمت بهمنظور کاهش آسیبهای احتمالی ناشی
از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها .
 تأکید بر بهکارگیری ابزارهای توانمندسازی وخوداتکایی در حمایت از مددجویان بهصورت برنامهریزیشده

و با هدف خروج آنها از زیر چتر سازمان هاي حمایتی .
 بررسی مستمر و کارشناسانه آسیبهای احتمالیناشی از برداشتهای غلط مصرف یارانهها یا سایر منابع
درآمدی توسط افراد ناآگاه در مسیرهای نادرست و سوق دادن
جامعه به سمت کار و تالش و حفظ سالمت جسم و روان.
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