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چکیده
در دهههای اخیر کشورهای مختلف با توجه به شرايط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه خود بحث
هدفمندسازی يارانهها را در دستور کار قرار دادهاند .با توجه به تحقیقات صورت گرفته ،بحث هدفمندی يارانهها
اهداف مختلفی از جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و  ...را دنبال می کند .در اين بین راهکارهای مختلفی برای
هدفمندکردن يارانهها مطرح میشود ،که برخی از اين طرحها موفقیت آمیز بوده و برخی با شکست روبرو بوده
است .در اين راستا به منظور پیاده سازی موفق طرح هدفمندی يارانهها در کشور ،پژوهش حاضر به دنبال يافتن
مدلی برای ارزيابی طرحهای مختلف هدفمندی بوده است .برای اين منظور برای طراحی مدل اولیه با ده نفر
از خبرگان مصاحبه گرديد و نتايج حاصل با رويکرد تحلیل مضمون مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت.
با شکلگیری مدل حاصل از تحلیل مضمون ،ابعاد اصلی ،مؤلفههای مربوط به هر بعد و شاخصهای
تشکیلدهنده هر مؤلفه شناسايی شد و بر اساس آنها فهرستی از عوامل و شاخصهای اولیه تنظیم گرديد .در
مدل اولیه حاصل از تحلیل مضمون ،در مجموع دو بعد ،شش مؤلفه و  51شاخص شناسايی گرديد .در مجموع،
دو بعد اصلی تأثیر گذار بر ارزيابی مدلهای مختلف هدفمندی يارانهها مبتنی بر رويکرد اقتصاد مقاومتی،
شناسايی شد که اين ابعاد عبارتند از فرآيند اجرای طرح هدفمندی و نتايج طرح هدفمندی می باشد .فرآيند
اجرای طرح هدفمندی خود شامل سه مؤلفه برنامهريزی ،آگاه سازی و سازوکار کنترل است و بعد نتايج طرحهای
هدفمندی نیز شامل سه مؤلفه ،اقتصادی و اجتماعی ،حکمرانی و زيست محیطی است.
واژگان کلیدی :يارانه ،هدفمندی ،روش تحلیل مضمون.
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 .1مقدمه
يکی از جنجال برانگیزترين سیاستهای اقتصادی در سالهای پس از جنـگ دوم جهـانی و به ويژه از دهة
1970میالدی به بعد پرداخت يارانه و تبعـات آن بـوده اسـت .يارانهها بايد هدفمند باشند تا عالوه بر بهرهمندی
مستقیم و غیرمستقیم اقشار مختلف و حمايت اصولی از بخش مربوطه ،از هدر رفتن منابع و سرمايههای ملی
جلوگیری به عمل آمده و موجبات توسعه پايدار کشور را فراهم سازند .از طرفی مطالعات در اين خصوص نشان
میدهد که هر گونه افزايش قیمت ،عوارض و پیامدهايی را به دنبال داشته است که می تواند بر هزينههای
ساختار دولتی اث رگذار باشد .رشد سريع مصرف مواد نفتی و بطور کلی انرژی در کشور نیاز به اتخاذ تصمیمات
مناسب در زمینه استفاده از منابع انرژی را ضروری میسازد ،بدون شک ادامه روند فعلی مصرف انرژی در
آيندهای نزديک موجب ايجاد مشکالت عديدهای برای کشور خواهد شد .از لحاظ اقتصادی پرداخت يارانهها
دو گروه بزرگ تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را در برمیگیرند .يارانههای تولیدی با هدف کاهش هزينههای
تولید و حمايت از تولیدکنندگان پرداخت شده و شامل يارانه عوامل تولید و يارانه برای خريدهای تضمینی از
سوی دولت میباشد ،يارانههای مصرفی نیز شامل پرداختهايی است که جهت ايجاد و تعديل در توزيع
درآمدها ،تعديل آثار ناشی از فشارهای بازار و تصحیح الگوی مصرفی کشور به سمت تشويق مصرف کاالهای
تولید داخل انجام میشود .امروزه در اغلب اقتصادهای جهان دولتها به عنوان مکمل نهاد بازار جهت دستیابی
به اهداف مشخص ناگزير از دخالت در اقتصاد میباشند ،درجه دخالت دولت در اقتصاد با توجه به نظام سیاسی
و اقتصادی حاکم بر هر کشور متفاوت است .در اين میان پرداخت يارانه به عنوان يکی از ابزارهای مداخله در
بازار با اهدافی همچون بهبود توزيع درآمد ،حمايت از کاالها و يا اقشار خاص و  ...صورت میگیرد (اسماعیلی
و صمصامی .)1395 ،اقتصاد ايران نیز از اين قاعده مستثنی نیست و طی دهههای اخیر همواره از اين ابزار
برای دستیابی به اهداف گوناگون بهره گرفته است ،حاملهای انرژی بخش عمدهای از يارانهها را در اقتصاد
ايران به خود اختصاص داده و سهم آن در بودجه دولت همواره در حال افزايش بوده است ،بر خالف هزينه
سنگین پرداخت يارانهها در نظام فعلی اثر بخشی پرداختها به داليلی همچون تحريف قیمتها و ايجاد اخالل
در ساز و کار بازار مطابق با اهداف مورد نظر آن نبوده است (ترکمانی و دينی .)1389 ،به اين دلیل هدفمندی
يارانهها همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است به گونهای که در تمامی برنامههای توسعه پس از انقالب
اسالمی ايران ضرورت اصالح آن مدنظر بوده است ،بررسیهای انجام شده در کشورهای منتخب نشان میدهد
که هر يک از اين کشورها در ارتباط با اصالح يارانهها ،متناسب با شرايط ويژه خود از شیوههای مختلف بهره
جستهاند.
در اين میان بحث ديگری که حائز اهمیت است اين است که خانوارهای مرفه معموالً مصرف بیشتری در
بخش انرژی دارند طبق دادههای آماری دهک ثروتمند بسیار بیشتر از دهکهای فقیر مصرف میکند و لذا
سهم بیشتری در استفاده از يارانه انرژی دارند .درواقع گويی دولت در حال يارانهدادن به دهکهای ثروتمند
است که بههیچ عنوان قابل توجیه نیست .اما چگونه میتوان هم الگوی مصرف را اصالح کرد و هم اين بستر
استفاده نابرابر از يارانهها را تغییر داد؟ شايد يک پاسخ اين باشد که بهکلی يارانه انرژی را حذف کرده و در اين
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حوزه به آزادسازی قیمتها بپردازيم .از منظر اقتصادی احتماالً اين سر راست ترين پاسخ است ،ولی اجرايی
کردن آن همواره با اما و اگرها و نگرانیهای ناشی از مقاومتها و تبعات اجتماعی و سیاسی همراه بوده است.
لذا روش جايگزين برای حل وفصل اين مسئله ،همواره يکی از چالشهای مهم نظام تدبیر بوده است ،از سوی
ديگر چالش بزرگی که در کشور داريم اين است که اغلب کاالها به اشتباه کاالی عمومی تلقی شده و نیاز به
قاعده گذاری دولتی دارند .دولتها معموالً خود را متولی توزيع کاالی خصوصی نیز میدانند ،اين در شرايطی
است که میدانیم دولت با توجه به بزرگی و انحصاری که میتواند ايجاد کند ،ناکارايی فراوانی دارد و ضمن
تضعیف رقابت ،با سیگنال اطالعاتی نادرست به خانوارها و بنگاهها و عوامل تصمیم گیرنده ،نظم و نظام
قیمتهای نسبی را بر هم میزند .اين تلقی و تصور اشتباه در آحاد مختلف جامعه از طبقات پايین تا مسئولین،
تصمیم گیرندگان و سیاستمداران وجود دارد ،لذا اگر قرار باشد اتفاق متفاوتی بیفتد و اصالحی صورت گیرد
جز از مسیر تغییر در مدل ذهنی آحاد جامعه و تصمیم گیران چارهای نخواهیم داشت .نمیتوان صرفاً با فشار
افراد را وادار کنیم باور خود را که ناشی از يک تجربه تاريخی متأثر از نهادهای رسمی و غیررسمی و ضمانتهای
اجرايیِ آن است (که نورث 1آنها را قواعد بازی میداند) عوض کنند .واقعیت اين است که اين قواعد بازی در
گذشت زمان باعث شده اين مدل ذهنی شکل بگیرد و اين باورها ناشی از آن قواعد بازی است که سالها
انجام داديم و در ذهن ما نهادينه شده است .طبیعتاً هر گونه تغییر و اصالحی در اين مسیر با مقاومتهای
جدی روبرو خواهد شد .برای اصالح در کشورهای درحال توسعه مانند ايران بايد با بسیاری از گروههای ذينفع
و موثر در شکل گیری و حفظ وضع موجود روبرو شد .هر تعادل در سطح ذينفعان ،لزوماً با منافع افراد در سطح
خرد منطبق نیست .با اين حال در اين میان مالحظاتی وجود دارد که برای اجرای بهتر طرح ،بايد به آنها دقت
شود ،برخی از اين موارد در ادامه مورد اشاره قرارگرفتهاند .اگر قیمت انرژی را به قیمتهای جهانی برسانیم و
بعد مستقیماً منابع را به صورت سهمیه به افراد اختصاص بدهیم آيا در حوزه تشکیل خانواده و تصمیمات مرتبط
با زاد و ولد انسانها تأثیرگذار نیست؟ آيا با اجرای يک نظام بازتوزيع عمومی و تغییر در سطح درآمدی خانوادهها
در شهرهای کوچک و يا روستاها و در بین اقشار کمتر تحصیلکرده ،ممکن است از انگیزه کار کردن مردم
بکاهد؟
همچنین بحثهای ديگری وجود دارد که به نابرابری در حوزههای مختلف اشاره میکنند ،مثل حقوق و دستمزد
و يا فرايند ناعادالنه سود سپردههای بانکی (که به سپردههای کم معموالً نرخ کمتر تعلق گرفته درحالی که در
سپردههای بزرگ حتی سقفهای قانونی نیز شکسته میشود) و موارد متعدد ديگر .بايد به اين نکته توجه داشت
که اصالح نظام يارانه سوخت صرفاً به معنای افزايش قیمت آن نیست بلکه به معنی عدم دخالت دولت در
تعیین قیمت است .مادامی که دولت به اين موضوع مهم بی توجه باشد ،مسائلی چون قاچاق ،آلودگی ،مصرف
باالی سوخت و ...از لیست چالشهای جاری دولت خارج نخواهد شد.
بحث هدفمندسازی يارانهها عمدتاً سه هدف مهم را دنبال میکند که عبارتند از اصالح ساختارهای اقتصادی،
مديريت مصرف انرژی و غیرانرژی و توزيع عادالنه يارانهها .در وهله نخست ،ترمیم ساختارهای تولیدی يکی
Douglass North
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از نتايج طرح هدفمندی يارانهها است .ساختار اقتصاد ايران که امروزه کشوری غیرصنعتی است مبتنی بر
فناوریهای قديمی است و با انرژی ارزان نیز قابل اصالح نخواهد بود ،در حالیکه اصالح ساختارهای تولید
نیازمند استفاده از فناوریهای نوين و متداول نمودن فرهنگ مصرف بهینه از تمام منابع و امکانات کمیاب
است .امروزه عقب ماندگی از طرحهای کاهنده مصرف انرژی از مسائل مهم پیش روی اقتصاد ايران است.
در دهههای اخیر کشورهای مختلف با توجه به شرايط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه خود بحث
هدفمندسازی يارانهها را در دستور کار خود قرار دادهاند .با توجه به مباحث مطرح شده ،بحث هدفمندی يارانهها
اهداف مختلفی از جنبههای اقتصادی و اجتماعی و  ...دارد .در اين بین راهکارهای مختلفی برای هدفمندکردن
يارانهها مطرح میشود ،که برخی از اين طرحها موفقیت آمیز بوده و برخی با شکست روبرو بوده است .جهت
بهره مندی از تجربه کشورهای مختلف و استفاده از اين تجربیات در جهت پیداکردن مدلی موفق برای پیاده
سازی هدفمندکردن يارانهها در کشور ،به تحلیل و بررسی نکات مثبت و منفی طرحهای اجرا شده در کشورهای
مختلف نیاز است و در اين راستا ،طرح حاضر به دنبال يافتن يک مدل برای ارزيابی طرحهای مختلف هدفمندی
میباشد .در اين طرح سعی خواهد شد ،با توجه به اهداف مختلف ،معیارهايی برای ارزيابی طرحهای پیشنهادی
ارايه گردد .مدل ارائه شده برای ارزيابی طرحهای اجرايی در حوزه هدفمندی يارانهها ،بايد توانايی ارزيابی طرح
را از منظر اقتصادی ،اجتماعی و  ...داشته باشد.
در ادامه ،پس از مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،روش شناسی تحقیق مطرح میشود ،سپس از طريق
تجزيه و تحلیل مصاحبههای انجام شده ،به برآورد مدل میپردازيم .در پايان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات
الزم ارائه خواهد شد.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در اين بخش به بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته میشود.
 .1-2مبانی نظری پژوهش
 .1-1-2یارانه
يارانه (سوبسید) که در عرف اقتصادی معکوس مالیات شناخته میشود يکی از ابزارهای مالی است که از طريق
آن دولت در صدد تحقق اهدافی نظیر بهبود توزيع درآمد با حمايت از اقشار کم درآمد ،افزايش يا تداوم تولید
برخی صنايع و بهبود تخصیص منابع در بخشهايی است که در آنها بازار با نارسايی مواجه است .بطور کلی
دولت با پرداخت يارانه درحال انتقال منافع از يک گروه به گروهی ديگر است (پاندی .)2005 ،1تعاريف گوناگون
و دسته بندیهای متعدد از يارانه وجود دارد که در ادامه به چند نمونه از آن اشاره میشود:
در يک معنای عام میتوان يارانه را هر نوع پرداخت بالعوض دولت به مردم و فعاالن اقتصادی دانست که
اگرچه از منظر سودآوری دارای توجیه نیست؛ اما از جهت تحقق رفاه عمومی ،گاهی ضروری به نظر میرسد.
Pandey
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با اين حال همچنان بین کارشناسان تعريف دقیق يارانه دارای ابهام بوده و اتفاق نظری روی آن وجود ندارد،
اما در يک بیان حداکثری میتوان يارانه را پرداخت مستقیم يا غیرمستقیم دولت در کنار اعطای امتیازات
اقتصادی به مؤسسات خصوصی يا دولتی و خانوارها جهت دستیابی به اهداف مورد نظر دولت دانست .کمک
مالی دولت به تولیدکنندگان و توزيعکنندگان صنعتی ،به دلیل استراتژيک بودن آن به منظور جلوگیری از رکود
آن صنعت يا جلوگیری از افزايش قیمت محصولها و تشويق آن صنعت به سرمايهگذاری و اشتغال بیشتر را
يارانه گويند .يارانه ،انتقال منابع اقتصادی توسط دولت به خريداران يا فروشندگان کاال و خدمات است .به
گونهای که موجب کاهش قیمت برای خريداران و يا کاهش هزينههای تولید کاال و خدمات برای تولیدکنندگان
میشود .در اين حالت اثرات خالص يارانه ،حمايت همزمان از تولیدکننده و مصرفکننده است (ابريشمی و
همکاران.)1393 ،
 .2-1-2طبقه بندی انواع مختلف یارانه
يارانه يکی از ابزارهای حمايتی دولتها برای حمايت از اقشار آسیب پذير و بخشهای خاص تولیدی است .در
تمام نظامهای اقتصادی موضوع رفاه و تأمین اجتماعی حائز اهمیت بوده و بخشی از هزينههای جاری دولت
به پرداختهای انتقالی برای حمايت از اقشار آسیب پذير اختصاص میيابد .پرداخت يارانه از جمله شناخته شده
ترين راههای انتقال درآمد به گروههای کم درآمد جامعه است که دارای سابقه طوالنی است .به طور کلی ابعاد
يارانهها را میتوان چنین دستهبندی نمود (همايون و همکاران:)1393 ،
 −طبقهبندی براساس اهداف دولت؛
 −طبقهبندی بر اساس مراحل کاال؛
 −طبقهبندی براساس روش پرداخت؛
 −طبقهبندی براساس انعکاس هزينههای آن؛
 −طبقهبندی بر اساس نحوه توزيع يارانه؛
 −طبقهبندی براساس هدف پرداخت؛
 −طبقهبندی بر اساس روشهای مختلف پرداخت.
 .3-1-2مفهوم هدفمندی
در حیطه سیاستهای فقرزدايی ،بهترين راه حلی که اغلب مورد بحث و بررسی قرار میگیرد ،شناسايی اقشار
فقیر جامعه و سپس هدايت منافع حاصله از برنامه هدفمندسازی به سمت اين قشر میباشد .بر اين اساس،
هدفمندی به تعیین کسانی که واجد شرايط دريافت برنامهها يا کمکهای اجتماعی هستند يا نیستند ،اطالق
میگردد .هدفمندی بر اين ايده استوار است که بعضی از گروهها بايد برای دريافت برنامههای اجتماعی از ساير
گروهها جدا شوند .مبحث هدفمندی ،بحث قديمی است که مورد توافق اقتصاددانان و سیاستمداران کشورهای
در حال توسعه و توسعه يافته میباشد .منتقدان هدفمندی اصوالً بر هزينه بر بودن شناسايی خانوارهای فقیر و
اثرات آن بر انگیزههايی که ممکن است در برنامههايی که برای هدفمندی از آزمون درآمدی استفاده میکنند،
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تأکید دارند .در نقطه مقابل ،برای جلوگیری از افزايش هزينههای دولت و از سوی ديگر ،حمايت از خانوارهای
بیبضاعت ،هدفمندی يارانهها را توجیه میکنند (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.)1385 ،
هدفمندی در حوزه سیاستهای تأمین اجتماعی و حمايت از اقشار آسیب پذير ،به معنای کاهش سهم طبقات
باالی درآمدی و افزايش سهم طبقات پايین درآمدی از حمايتها میباشد .در چنین شرايطی ،عالوه بر حصول
اطمینان نسبی از تحت پوشش قرار گرفتن اقشار آسیب پذير ،توزيع درآمد نیز بهبود میيابد.
 .2-2پیشینۀ پژوهش
منصورفر و خلیلی ( )1393در مطالعهای با عنوان «سنجش رضايتمندی مردم از طرح هدفمندی يارانهها بر
مبنای اهداف دولت» تالش کردند میزان رضايتمندی مردم از اجرای طرح هدفمندی بر اساس اهداف مذکور
در متن طرح تحول اقتصادی را بین خانوارهای شهرستان ارومیه بر اساس سطوح مختلف درآمدی آنها مورد
ارزيابی قرار دهد .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق بوده است که پس از سنجش روايی و پايايی آن
مورد استفاده قرار گرفته است .برای تجزيه و تحلیل دادههای به دست آمده از روشهای آماری توصیفی و
استنباطی (آزمونهای آنووا و تی) استفاده شده است .نتايج حاصل بیانگر اين است که از ديدگاه مردم شهرستان
ارومیه (نمونه تحقیق) دولت به اهداف مطرح در متن طرح تحول اقتصادی در زمینه اجرای طرح هدفمندی
يارانهها دست نیافته است.
دانشمند و همکاران ( )1398در مقالهای با عنوان «اثرات طرح هدفمندی يارانهها بر معیشت مردم» ،اثرات طرح
هدفمندی را مطالعه نمودند .آنها به روش فراتحلیل دريافتند که به دلیل فاصله از توزيع يارانه هدفمند شاهد
وجود رانت ،کاهش رشد اقتصادی ،تحريف قیمتها و اتالف منابع هستیم و در صورت حذف يارانهها ،مقدار
نسبی ضرر و زيان برای دهکهای فقیر بسیار شديدتر است.
محمدی يگانه و همکاران ( )1396در پژوهشی با عنوان «اثرات هدفمندی يارانهها بر ساختارهای تولید در
روستاهای شهرستان زنجان» تالش کردند تا اثرات پرداخت يارانههای نقدی در اقتصاد خانوار (تغییر رفتار
مصرفی و مديريت هزينه) و اصالح ساختارهای تولید روستايی را بررسی نمايند .روش پژوهش در اين تحقیق
روش توصیفی و تحلیلی بوده است .جهت تجزيه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه ،از آمار توصیفی و
استنباطی استفاده شده است .نتايج نشان میدهد که امکان کاهش مصرف انرژی و صرفه جويی وجود ندارد
زيرا با وجود بافتهای فرسوده مساکن روستايی (از منظر هدر رفت انرژی) و سیستم ناکارآمد کشاورزی در
کوتاه مدت ،امکان اصالح ساختار تولید ،کاهش و تغییر سبک مصرف وجود نخواهد داشت ،همچنین يارانههای
نقدی موجب مصرف گرا شدن روستايیان در وضعیت فعلی شده است.
سالم و مروت ( )1397در پژوهشی با عنوان «تجزيه و تحلیل اثر هدفمندی يارانهها بر مصرف آب خانگی در
مناطق شهری کشور (رهیافت سیستم معادالت تقاضا)» به منظور بررسی اثر هدفمندی يارانهها و عوامل
اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان تقاضای آب خانوارها ،از سیستم معادالت تقاضای تقريباً ايده آل استفاده
کردند .اين مدل ،با استفاده از دادههای تلفیقی و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط و به کارگیری اطالعات
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 146729خانوار شهری در کشور طی سالهای  1386-1393تخمین زده شده ،و نتايج تحقیق نشان میدهد
که قانون هدفمندسازی يارانهها ،اثر معنی داری بر تقاضا و مصرف آب خانگی نداشته است .همچنین نتايج اين
تحقیق نشان داد که کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی به ترتیب ،برابر  -0/94و  0/64میباشد.
رياحی و سلطان آبادی ( )1397در پژوهشی با عنوان «اثرات اقتصادی هدفمندی يارانهها بر معیشت خانوارهای
روستايی شهرستان خوشاب» به تحلیل تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی يارانهها بر اقتصاد روستايیان شهرستان
خوشاب در استان خراسان رضوی پرداختند .نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطالعات،
کتابخانهای  -اسنادی و میدانی بوده است .نتايج تحقیق نشان داد پرداخت يارانه مستقیم در نواحی روستايی
شهرستان خوشاب دارای اثرات مثبت مانند تقويت درآمد خانوار روستايی ،رضايت و ماندگاری در نواحی روستايی
و اثرات منفی مانند افزايش تورم و افزايش قیمت کاالها و خدمات شده است .همچنین اينکه ،نحوه مصرف
يارانهها از سوی روستائیانی که غالباً در زمینه امور روزمره است ،قابلیتهای برقراری اهداف سیاست اقتصادی
توزيع يارانهها را با چالشهای جدی روبرو ساخته است .از اين رو ،تحقیق حاضر بر برنامه ريزی در زمینه اثرات
تحول اقتصادی يارانهها در نواحی روستايی تأکید نموده است.
صادقی ،تقديسی و کاووسی ( )1392پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات هدفمندی يارانهها در بهبود رفاه اجتماعی
روستايیان؛ مطالعه موردی :بخش دهدز شهرستان ايذه» انجام دادهاند .يافتههای اين پژوهش حاکی از آن است
که هدفمندسازی يارانهها ،در افزايش سطح درآمدها افزايش قدرت خريد ،سطح کیفی زندگی مردم موثر بوده
است .اما در زمینه دسترسی به امکانات بهداشتی ،تغییر روند در مصرف انرژی (آب ،گاز و )..تاثیر متوسط و
اندکی داشته است.
تجريشی و همکاران ( )1397در مقالهای با عنوان «بررسی مطالعه تطبیقی مقیاس معادل خانوارهای شهری
ايران قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی يارانهها» دريافتند که الگوی مخارج میان خانوارها به دلیل تفاوت در
شرايط اقتصادی آنها و اندازه و ترکیب خانوارها ،متفاوت است .بنابراين ،تغییرات در قیمتهای کاالها طی
زمان ،اثرات متفاوتی را بر خانوارها خواهد گذاشت .مقیاس معادل شاخصی است که امکان مقايسههای رفاهی
و اندازه گیریهای فقر و نابرابری را در میان خانوارهای ناهمگن با در نظر گرفتن خصوصیات جمعیتی خانوارها
و صرفههای مقیاس مصرفی در خانوار فراهم میکند .همچنین اجرای سیاست هدفمندسازی يارانهها در ايران
که باعث ايجاد تغییرات قیمتی قابل توجه در سالهای اخیر شده است ،مقیاس معادل خانوارهای ايرانی را تحت
تاثیر قرار داده است .در اين پژوهش با به کارگیری مقیاس گذاری قیمتی و سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل درجه
دوم مقیاس معادل خانوارهای شهری ايران با استفاده از دادههای هزينه و درآمد خانوارهای شهری برای
سالهای 1387تا  1391از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط غیرخطی مورد برآورد قرار گرفت و تغییرات
هزينهی نسبی هر کودک نسبت به يک بزرگسال در خانوار شهری اندازه گیری شد .نتايج داللت بر آن دارد که
هزينه نسبی يک کودک در خانوار شهری برای سالهای  1388 ،1387و 1389معادل با 13درصد هزينه يک
بزرگسال است و تاثیر هدفمندی يارانهها بر مقیاس معادل ،منفی و معنیدار است.

126

تدوین مدل ارزیابی طرحهای هدفمندی یارانهها مبتنی بر ...

مهدی مهرپور و میثم مهرپور ( )1398کتابی با عنوان« درسهايی از هدفمندی يارانهها در ايران (به روايت
دکتر محمدرضا فرزين)» منتشر کردند .در اين کتاب مجموعه پرسش و پاسخ با دکتر محمدرضا فرزين (دبیر
ستاد هدفمندی يارانهها در دولتهای نهم و دهم) در مورد هدفمندی يارانهها صورت گرفته است.
سید شمس الدين حسینی ،محمدرضا فرزين و علی موحدنژاد ( )1391کتابی با عنوان«مبانی طرح تحوالت
اقتصادی با تأکید بر هدفمند کردن يارانهها» منتشر کردند .هدف از تدوين کتاب «مبانی طرح تحوالت اقتصادی
با تأکید بر هدفمند کردن يارانهها» ارائه تصويری جامع از طرح تحوالت اقتصادی شامل مطالعات و بررسیهای
انجام شده توسط کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی ،ديدگاه دولت و مجلس ،فرايند طراحی و اجرای
برنامههای اصالحی به تفکیک محورهای هفتگانه (با تفصیل بیشتر در خصوص هدفمند کردن يارانهها)
میباشد.
ژانگ و همکاران ( )2014در پژوهشی با عنوان «ارتباطات سیاسی يارانههای دولتی و عملکرد مالی شرکتهای
تولیدکننده انرژی بادی و خورشیدی» بیان میکنند که يارانههای دولتی در بلند مدت و کوتاه مدت اثرات مثبتی
بر عملکرد مالی شرکتهای تولیدی انرژی باد داشته است در مطالعه آنها هر دو متغیر کلیدی يارانههای دولتی
و اصطالح تعامل يارانه و همچنین ارتباطهای سیاسی اثرات معنی داری بر عملکرد مالی شرکتهای تولید انرژی
خورشیدی ندارد.
هايیان و همکاران ( )2018به بررسی نقش مديريت درآمد و روابط سیاسی در دريافت يارانههای دولتی و قیمت
گذاری بازاری يارانهها پرداختند .با استفاده از دادههای يارانه ای جمع آوری شده از شرکتهای لیست شده در
چین طی دوره  2014-2004نتايج نشان میدهد ارتباط معناداری مثبتی بین مديريت درآمد رو به پايین و
دريافت يارانههای دولتی وجود دارد .نتايج همچنین نشان میدهد که روابط سیاسی يک شرکت برای تأمین
يارانه برای فعاالن ضعیف مناسب بوده ،اما برای فعاالن قوی ،مناسب نیست .تجزيه و تحلیل قیمت گذاری
بازاری نشان میدهد که بازارهای سهام به طور کلی يارانهها را با ارزش مثبت ارزيابی میکنند ،اما اين تأثیر در
شرکتهايی که مديريت درآمد رو به پايین دارند ،بهبود میيابد .هیچ تفاوت مشخصی بین قیمت گذاری بازاری
يارانههای دريافت شده توسط شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی و شرکتهای بدون روابط سیاسی مشاهده
نمیشود.
مطالعات انجام شده بیشتر در مورد اثرات اجرای هدفمندی يارانهها در بخشهای مختلف پرداختهاند ،ولی
مطالعهای در خصوص مدل ارزيابی طرحهای مختلف هدفمندی انجام نشده است .در اين پژوهش از طريق
مصاحبه با نخبگان دانشگاهی تالش شده است مدلی برای ارزيابی طرحهای مختلف هدفمندی يارانهها حاصل
شود.

 .3روششناسی پژوهش
يکی از روشهای ساده و کارآمد تحلیل کیفی ،تحلیل مضمون است (عابدی جعفری و همکاران.)1390 ،
تحلیل مضمون روشی برای شناخت و سازماندهی الگوهای موجود در يک محتوا و معانی موجود در دادههای
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کیفی است .بهاينترتیب ،تحلیل مضمون مبنای ساير روشهای تحلیل دادههای کیفی است .اين روش
مهارتهای اساسی موردنیاز برای بسیاری از تحلیلهای کیفی را فراهم میکند .تحلیل مضمون جستجوی
مضامینی است که برای توصیف پديده مورد مطالعه مهم هستند و بنابراين نوعی بازشناسی الگو درون دادهها
است .به بیانديگر ،روش تحلیل مضمون فرآيندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پراکنده و متنوع
را به دادههايی غنی و تفصیلی تبديل میکند .روشهای شناخت مضامین ،يکی از مهمترين وظايف در تحقیقات
کیفی است و به عبارتی ،قلب تحلیل مضمون است .شعور متعارف ،ارزشهای محقق ،جهتگیریها و سؤاالت
تحقیق و تجربه محقق درباره موضوع ،در نحوه شناخت مضامین ،تأثیر میگذارد .از آنجاکه تحلیل مضمون،
تحلیلی کیفی است ،پاسخ روشن و سريعی برای اين وجود ندارد که مقدار دادههای مناسب و موردنیاز –که
داللت بر وجود مضمون يا اطالق آن کند -چقدر است .بنابراين ،مضمون ،لزوماً به معیارهای کمی بستگی
ندارد؛ بلکه به اين بستگی دارد که چقدر به نکته مهمی درباره سؤاالت تحقیق میپردازد.
بهطورکلی روشهای گوناگونی برای شناخت مضامین وجود دارد .در جدول شماره ( )1روشهای مناسبی جهت
شناخت و کشف مضامین در متن پژوهی از ديدگاه برنارد )2000( 1ارائه شده است .البته پژوهشگر بايد تا حدودی
منعطف باشد؛ زيرا تبعیت صرف از قواعد در شناخت مضامین کاربردی ندارد (عابدی جعفری و همکاران.)1390 ،
جدول شماره ( )1روشهای مناسبی جهت شناخت و کشف مضامین در متن پژوهی از ديدگاه برنارد
روش شناخت مضمون
توجه به کلمات در
متن

فنون
توجه به کلمات تکراری
توجه به کلمات مکنون
توجه به کلمات کلیدی

توضیح
شناخت کلمات و عبارات مترادف و تکراری
شناخت اصطالحات و عبارات ظاهر ًا ناآشنا
شناخت واژههای کلیدی و مصاديق آنها
شناخت شباهتها و تفاوتهای موجود
شناخت موضوعات برجسته و نظری
شناخت مسائلی که بديهی فرض شده يا به آنها اشاره نشده
است.

موشکافی و دقت در
متن

مقايسه و هم سنجی
کاوش موضوعات مهم
جستوجوی اطالعات مفقود

توجه به آرايههای
ادبی و
خصوصیات
زبانشناختی
متن

بررسی استعارهها
توجه به تغییرات متن کشف رابطهها

شناخت استعارهها ،تشبیهات و کنايهها
شناخت تغییرات محسوس در موضوع يا لحن بیان
شناخت واژههای مبین رابطه علی يا شرطی

دستکاری و جابجايی
فیزيکی متن

بهکارگیری ماژيک برای برجسته
کردن متن
توجه به بخشهای رنگ نشده متن
برش و جايگذاری مطالب و مرتب
کردن متن

استفاده از ماژيک يا خودکار بارنگهای متفاوت جهت
برجسته کردن قسمتهای موردنظر
شناخت بخشهايی از متن که برجسته نشده و يا زير آن
خطکشی نشده است
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روش شناخت مضمون

فنون

توضیح
شناخت بخشهای مرتبط باهم و برش و انتقال آنها در کنار
هم و مرتب کردن مجدد متن

منبع :برنارد2000 ،

 .1-3فرایند تحلیل مضمون
روشهای گوناگونی برای تحلیل مضمون وجود دارد که هر يک از آنها ،فرايندهای خاصی را دنبال میکند.
در اين پژوهش از مدلی گامبهگام و جامع جهت تحلیل مضمون مرکب از روشهای پیشنهادی استفاده میشود.
همانطور که در جدول شماره ( )2آمده است فرايند کامل تحلیل مضمون را میتوان به سه مرحله کالن تقسیم
نمود :الف .تجزيه و توصیف متن؛ ب .تشريح و تفسیر متن و ج .ادغام و يکپارچه کردن مجدد متن .درحالیکه
همه اين مراحل با تفسیر و تحلیل همراه است اما در هر مرحله از تحلیل ،سطح باالتری از انتزاع به دست
میآيد .فرايند تحلیل مضمون زمانی شروع میشود که تحلیلگر به دنبال شناخت الگوهايی از معانی و موضوعات
در دادهها باشد؛ البته ممکن است اين کار در طول جمعآوری دادهها اتفاق بیفتد .نقطه پايان اين فرايند نیز تهیه
گزارشی از محتوا و معانی الگوها و مضامین در دادهها است .جدول زيرفرآيند تحلیل مضمون در پژوهش انجام
شده را نشان میدهد.
جدول شماره ( )2فرايند تحلیل مضمون در پژوهش انجامشده
مرحله

گام
آشنا شدن با متن

تجزيه و توصیف متن

ايجاد کدهای اولیه و کدگذاری

جستجو و شناخت مضامین

نگاشت شبکه مضامین
تشريح و تفسیر متن
تحلیل شبکه مضامین
ترکیب و ادغام متن

تدوين گزارش

اقدام
مکتوب کردن دادهها
مطالعه اولیه و مطالعه مجدد دادهها
نوشتن ايدههای اولیه
پیشنهاد چارچوب کدگذاری و تهیه قالب مضامین
تفکیک متن به بخشهای کوچکتر
کدگذاری ويژگیهای جالب دادهها
تطبیق دادن کدها با قالب مضامین
استخراج مضامین از بخشهای کد گذاشته متن
پااليش و بازبینی مضامین
بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج
مرتب کردن مضامین
انتخاب مضامین پايه ،سازمان دهنده و فراگیر
نگاشت نقشههای مضامین
اصالح و تأيید شبکههای مضامین
تعريف و نامگذاری مضامین
توصیف و توضیح شبکه مضامین
تلخیص شبکه مضامین و بیان مختصر و صريح آنها
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مرحله
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اقدام
استخراج نمونههای جالب دادهها
مرتبط کردن نتايج تحلیل با سؤاالت تحقیق و مبانی نظری
نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیلها

منبع :يافته های پژوهش

در اين تحقیق  10مصاحبه با خبرگان ،اساتید دانشگاهی و افراد صاحب نظر در بحث هدفمندی يارانهها انجام
شده است .پرسشنامه اين مرحله به صورت حضوری يا از طريق ايمیل خدمت مصاحبه شوندگان ارسال گرديد.
مصاحبه های دريافتی يا به صورت تايپی بودند و يا در قالب صدای ضبط شده بودند که توسط محقق پیاده
سازی گرديد.
انتخاب جامعه خبرگان برای مصاحبه مشروط به دارا بودن شرايطی ازجمله دارا بودن مدرک دکترا يا دانشجوی
دوره دکتری در گرايشهای رشته مديريت ،اقتصاد ،علوم اجتماعی و علوم سیاسی بوده است و البته آشنايی
ايشان با ادبیات اين تحق یق ضروری است .فرآيند شناسايی خبرگان به شیوه گلوله برفی انجام شد که ابتدا
تالش شد تا با شناختهشدهترين افراد در زمینهی طرحهای هدفمندی يارانهها و اقتصاد مقاومتی مصاحبه شود.
اين افراد از فعالیتهای علمی و رسانهای آنها شناسايی شدند و در ادامه با روش گلوله برفی دنبال شد که
منتج به  10مصاحبه باکیفیت شد .در جدول شماره ( )3مشخصات مصاحبهشوندهها آورده شده است.
جدول شماره ( )3لیست مشخصات خبرگان مصاحبه شده
رديف

جنسیت

رشته دانشگاهی

مدرک تحصیلی

1

مرد

اقتصاد

دکتری

2

مرد

اقتصاد

دکتری

3

مرد

اقتصاد

دکتری

4

مرد

مديريت

دکتری

5

مرد

اقتصاد

دانشجوی دکتری

6

مرد

اقتصاد

داشنجوی دکتری

7

مرد

مديريت

دانشجوی دکتری

8

مرد

علوم سیاسی

دانشجوی دکتری

9

زن

اقتصاد

دکتری

10

زن

مديريت

دکتری
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 .2-3سنجش روایی و پایایی ابزارها
اعتبارسنجی ،بخش فعال روشهای کیفی هست .محقق حین مقايسه مداوم در کدها ،دادهها را با اطالعات و
مضامین نوپديد مقايسه میکند .همین فرآيند در مضامین سطوح باالتر نیز صورت میگیرد (کرسول.) 2012 ،1
به عبارتی ،اگر اطالعات يا سؤاالت مشابه به اعضا داده شود ،دستیابی به نتايج يکسان حتمی نیست .اين فن
در رابطه با روايی نیز مورد انتقاد قرارگرفته است ،چنانکه پژوهشگر بر توسعه مراحل پیمايش يا ابزار تأثیری
نداشته که در روايی صوری تأثیر دارد ،با اين وجود ،اگر اعضای شرکتکننده در هیئت ،نماينده گروه يا حوزه
دانش موردنظر باشند ،اعتبار محتوی تضمین میشود .بدين معنا که وقتی موضوع تحقیق در حوزه علمی خاصی
قرار دارد ،کافی است که اعضای هیئت از همان حوزه علمی انتخاب شوند .البته شايد موارد باال به همه تحقیقات
کیفی وارد بوده و نبايد تحلیل مضمون را با رويکرد کمی مورد قضاوت قرارداد و استفاده از معیارهای
انتقالپذيری ،اعتبار پذيری ،کاربردپذيری و تأيیدپذيری برای اعتبار و اعتماد نتايج صحیحتر باشد .در ادامه
معیارهايی برای روايی و پايايی يافتههای کیفی ارائه میشود.
روايی کیفی به معنای بررسی دقت يافتهها با استفاده از رويههای مشخص است .استراتژیهای اصلی آن
عبارتاند از:
 −استفاده از منابع مختلف برای توجیه منسجم برای مضامین؛
 −تعیین دقت گزارش نهايی با بازخورد گرفتن از نظر شرکتکنندگان در مورد گزارش نهايی؛
 −استفاده از توصیفهای غنی و با جزئیات و از جنبههای مختلف؛
 −توضیح تأثیر سوگیری محقق (جنسیت ،فرهنگ ،گذشته و طبقه اجتماعی) بر تفسیر نتايج؛
 −ارائه اطالعات منفی که در برابر مضامین بهدستآمده قرار دارند؛
 −گذراندن زمان طوالنی در میدان تحقیق جهت درک عمیق پديده مورد مطالعه؛
 −جمعآوری اطالعات توسط همتايان؛
 −استفاده از ممیز خارجی برای بازبینی کل تحقیق (کرسول) 2012 ،
ازآنجاکه پژوهش حاضر اساساً بر منابع مبتنی و مصاحبه مکتوب شده است کدها و مضامین منسجمی حاصلشده
است که بازخورد خبرگان را برای تأيید داشته است.

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر به منظور رسیدن به هدف اصلی تحقیق پس از انجام  10مصاحبه ،از فرايند سه مرحله ای
تحلیل مضمون استفاده شد .در اولین مرحله جهت انجام کدگذاری بـاز ،محتوای کلیه مصاحبهها پیاده سازی و
سپس کدگذاری باز آنها انجام شد؛ بدين ترتیب که دادههای جمع آوری شده در مصاحبهها به صورت مکتوب
بر روی کاغذ درج ،سپس با تجزيه و تحلیل خط به خط و پاراگراف به پاراگراف نوشتههای موجود کدهای باز
Creswell
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و مفاهیم ايجاد گرديد .اين مفاهیم اقتباسی از نوشتهها و در برخی موارد عین خود نوشته بود که در مجموع
 193کد اولیه از مجموع10مصاحبه ايجاد شد .سپس به دلیل کثرت کدها ،تمامی کدهای مشابه بر پاية قرابت
مفهومی و معنايی در گروه خاص خود قرار گرفتند و به  51مضمون پايه تقلیل يافتند .در نهايت بر اساس
کدهای باز ثانويه ،شش مضمون فراگیر شامل برنامه ريزی ،آگاه سازی ،ساز و کار کنترل ،مؤلفه اجتماعی و
اقتصادی ،مؤلفه زيست محیطی ،مؤلفههای حکمرانی ايجاد شد .در جدول شماره ( )4خالصه کدگذاری ها ارائه
شده است.
جدول شماره ( )4نکات کلیدی و کدگذاری توصیفی مصاحبهها
متن عبارت مصاحبه
تخصیص کارا و اثربخش منابع محدود انرژی
کاهش میزان سرانه مصرف انرژی به میانگین جهانی سرانه مصرف
کاهش فقر و توزيع متناسب درآمدها متناسب با شاخصهای کمی برنامههای توسعه 5
ساله
حفظ و نگهداری از منابع بین نسلی انرژی
شاخصهای عملکردی مصرف انرژی
شاخصهای سنجش شکاف طبقاتی مانند ضريب جینی
مصرف بهینه ،کارا و اثربخش انرژی در همه بخشهای اقتصادی کشور اعم از خانوار و
بنگاه
صرفه جويی در مصرف انرژی و کاهش سرانه مصرف در بخش خانگی و بنگاه
امکان صادرات بیشتر در حوزه انرژی
افزايش در کارايی و اثربخشی ،امکان حفظ بیشتر منابع را جهت حراست از منابع بین
نسلی و امکان صادرات بیشتر را فراهم آورده که در صورت توزيع بهینه منابع درآمدی،
میتوان به اهداف کاهش فقر و توزيع برابر درآمدها اشاره داشت.
کاهش مصرف انرژی منجر به کاهش آلودگیهای زيست محیطی میگردد.
يکی ديگر از اهداف مهم توجه به اقشار کمتر برخوردار جامعه است ،به عنوان مثال
میتوان برخی برنامههايی اجرا کرد که جامعه هدف ان فقط اقشار کم درامد جامعه
باشد.
يکی ديگر از اهداف مهم بحث اشتغال زايی است ،که دولت میتواند يا به صورت
مستقیم ايجاد اشتغال نمايد و يا از طريق غیر مستقیم و با حمايت از کارآفراينان از
طريق سیاستهای تشويق و يا از طريق در اختیار قرار دادن ابزار تولید.
بحث فساد تیزی و بحث اشتغال زايی ،مؤلفههای ديگر هستند.
برنامهريزی کالن و جامعه نگر مؤلفه مهم ديگری است.
طرحهای کوتاه مدت برای اجرای هدفمندی مناسب نیستند.
هر چقدر اجرای هدفمندی با برنامه منظم و با سرعت خوب باشد ،طبیعتاً نتايج مطلوب
تری خواهیم داشت.

کدهای باز
تخصیص کارا و اثربخش
کاهش مصرف انرژی
کاهش فقر
توزيع عادالنه درآمد
حفظ منابع انرژی
مصرف بهینه انرژی
کاهش شکاف طبقاتی
مصرف بهینه انرژی
کاهش مصرف انرژی
بهره وری انرژی
افزايش صادرات
حفظ منابع انرژی
افزايش صادرات
کاهش فقر
توزيع عادالنه درآمد
کاهش آلودگی
کمک به اقشار کم درآمد
اشتغالزايی-در اختیار قراردادن ابزار
تولید
کاهش فساد-اشتغالزايی
سیاست گذاری کالن
نگاه بلند مدت به بحث هدفمندسازی
اجرای منظم هدفمندی
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متن عبارت مصاحبه
هر چقدر ارتباط بین سازمانها در اجرای هدفمندی بهتر باشد ،به نتايج مطلوب تری
خواهیم رسید.
در ايران هدف کالن اين موضوع اوالً در بخش کمک به معیشت اقشار آسیب پذير و
در گامهای بعد در مصرف بهینه ،کمک به کاهش قاچاق و افزايش سرمايهگذاری
اقتصادی دسته بندی شود.
بررسی رفاه خانوارها با توجه به پرداختهای يارانه ای
بررسی اصالح الگوی مصرف انرژی
پرداخت يارانه نقدی میتواند باعث از بین رفتن فقر مطلق گردد.
بهبود تکنولوژی مورد استفاده صنايع
دولت و صادر کنندگان دوست دارند مواد خام ارزان يارانه ای را با اندکی تغییر صادر
کنند.
وقتی قیمت چیزی باال باشد مردم در مصرف آن دقت میکنند و آن منابع برای
نسلهای بعد باقی خواهد ماند
اهداف هدفمندی يارانهها را مطابق با بندهای قبل میتوانیم افزايش میزان رفاه
خانوارها ،اصالح مصرف ،کمک به رشد اقتصادی و ...نام ببريم که بخش اعظم اين
اهداف کامالً به صورت در هم تنیده اند بهبود هر يک از اين فاکتورها باعث رشد
اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی خواهد شد.
به عالوه میزان پوشش و کارايی مالیاتی به عنوان يکی از پايههای اصلی سیاستهای
بازتوزيعی بر هر دوی اين بخشها موثر است.
از کجا بفهمیم مسیر را درست میرويم؟
نکته مهم اين است که پس از حذف يارانه مردم قدرت خريد آن کاال را از دست ندهند.
چه چیزی و چه موقع هدفمند کنیم اهمیت زيادی دارد.
با افزايش قیمت نهادههای تولید میزان تولید داخل کاهش پیدا کرده و البته دو سناريو
درباره اجرای اين قانون بايد در نظر گرفته شود ،اولین سناريو اين است که دولت
بخش تولیدی را از اجرای اين قانون مستثنی کند ،در سناريو دوم ،دولت قیمتهای
ترجیحی برای بخش تولیدی و صنعتی در نظر بگیرد .در هر صورت در اجرای هر يک
از سناريوهای مذکور بايد از بخش تولید به عنوان اصلیترين بخش اقتصاد مقاومتی
حمايت شود.
دولت چه قبل از اجرای فاز اول قانون هدفمندی يارانه و چه پس از اجرای آن با
مشکل کسری بودجه مواجه بوده است .عدم دقت در ايجاد بخشهای درآمدی از جمله
مواردی است که دولتها بیدقت در آن به بودجهريزی میپردازند .برای اجرا شدن فاز
دوم هدفمند کردن يارانهها و درنهايت اقتصاد مقاومتی میبايست دولتها به نحوی
بودجهريزی کنند تا از اين دست مشکالت جلوگیری نمايند.

کدهای باز
ارتباطات بین سازمانهای مختلف در
هدفمندی
کاهش قاچاق-افزايش سرمايه گذاری
اقتصادی
افزايش رفاه خانوار
اصالح الگوی مصرف
از بین رفتن فقر مطلق
توسعه تکنولوژيکی
جهت دهی تولید و دور شدن از خام
فروشی
حفظ منابع

رشد اقتصادی

کارايی مالیاتی
لزوم ساز و کار کنترل
برنامه تعادل قدرت خريد و افزايش
قیمت
لزوم برنامه ريزی -زمان بندی اجرای
طرح

لزوم برنامه ريزی در هدفمندی-
حمايت از تولید

کاهش کسریهای بودجه
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متن عبارت مصاحبه
برای جلوگیری از ايجاد تنش و درگیری ،اصالحات بايد با در نظر گرفتن تدابیر سیاسی
باشد.
اصالحات قیمتی بايد به صورت تدريجی باشد و ضمناً با توجه به وجود تورم فزاينده در
کشور ،اصالحات قیمتی بايد مداوم باشد.
در اجرای طرحهای هدفمندی بايد با آگاه سازی مردم از ضرورت اجرای طرح و فوايد
طرح ،مانع بروز تنشهای اجتماعی شد و مردم را با اجرای طرح همراه کرد.
دولت نبايد تا ابد به دنبال اين باشد که در اقتصاد کشورتصدی گری کند.
بعد از آزاد کردن قیمتها حجم دولت میتواند کوچکتر میشود و اين خیلی خوب
است.
کوچک بودن دولت و نداشتن دغدغه کنترل قیمت موجب میشود دولت به اهداف واال
تری بپردازد.
وقتی مسائل جاری قیمتها کم شود دولت میتواند سريعتر تغییرات را در خود اعمال
کند.
توزيع مناسب عوايد حاصل از اجرای طرح هدفمندی میتواند منجر به مهاجرت معکوس
از شهرها به روستاها گرديده و حاشیه نشینی شهری را کاهش دهد.
نکته ای که بايد در هدفمندی به آن توجه نمود لزوم آگاه سازی مردم از فوايد طرح و
است .به عنوان مثال بهتر است قبل از اجرا اطالع رسانی در خصوص اقدامات حمايتی
صورت پذيرد.
در بحث هدفمندی نگاه سیاست گذاران بايد بلندمدت باشد و اصالحات پیوسته انجام
پذيرد.
قبل از اجرای هر طرح هدفمندی بايد چهارچوب کلی طرح مشخص باشد.
در پروسه اجرای طرح هدفمندی بايد دستاوردها و اهداف اصلی تعیین گردد.
همچنین بايد شاخص هايی طراحی گردد که بر اساس آن میزان موفقیت طرح پیوسه
سنجیده شود.
و اگر نیاز به تغییرات باشد ،با استفاده از فیدبک ها دريافتی طرح اصالح و يا متوقف
گردد.
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کدهای باز
اتخاذ تدابیر سیاسی
رعايت تدريج در افزايش قیمتها-
مداوم بودن تغییرات قیمتی
آگاه سازی مردم -همراه سازی مردم
کاهش تصدی گری دولت
کوچک شدن دولت
افزايش قدرت راهبری دولت
چابکتر شدن دولت
کاهش حاشیه نشینی شهری
افزايش آگاهی مردم -اطالع رسانی
اقدامات حمايتی
نگاه بلندمدت به بحث هدفمندی-
مداوم بودن تغییرات قیمتی
مشخص کردن گستردگی اصالحات
مشخص کردن دستاوردها کلیدی
مشخص کردن شاخصهای حصول
اهداف
مشحص کردن ساز و کار بازخورد و
اصالح -مشخص کردن شاخص
توقف ،ادامه يا اصالح طرح

منبع :يافته های پژوهش

پس از مقايسه کدگذاری يافتههای استخراج شده از مصاحبه دهم و مقايسه آن با يافتههای استخراج شده قبلی،
در دو مصاحبه نهم و دهم هیچ مضمون جديدی يافت نشد و با توجه به اينکه در مصاحبههای آخر ،استخراج
مضامین جديد ،به صفر میل کرده اند ،پس به اشباع نظری رسیده شده است و مصاحبه ديگری انجام نپذيرفت.
در مجموع  51مضمون پايه استخراج گرديد.
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 .1-4یکپارچه سازی از طریق مضامین سازمان دهنده
در مرحلهی بعدی تحلیل دادهها ،به مضامین سازمان دهنده که در مرحله قبل بدست آمدند و با توجه به ادبیات
موضوع و حساسیت نظری ،يک مضمون فراگیر تخصیص داده شده و سپس شبکه مضامین ترسیم شد .با
مطالعه دادهها و اطالعات و استخراج مضمون پايه ،اين مضامین بارها توسط محقق بازبینی و اصالح شد و
مضامین مشابه و يکسان در يک دسته قرار گرفتند .همانگونه که در فصل پیشین بیان شد ،شبکه مضامین
متشکل از مضامین پايه ،مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر است .در پژوهش حاضر با مرور و بازبینی
مضامین و انجام طبقهبندیهای گوناگون ،سرانجام محقق به شبکه مضامینی شامل  51مضمون پايه 6 ،مضمون
سازمان دهنده و  2مضمون فراگیر دست يافت.
 .2-4شبکه مضامین
شبکه مضامین تمايزسازها ،بر اساس روندی مشخص ،مضامین پايه (کدها و نکات کلیدی متن) ،مضامین
سازمان دهنده (مضامین به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پايه) و مضامین فراگیر (مضامین عالی در
بر گیرنده اصول حاکم بر متن به مثابه کل) را نظام مند میکند؛ سپس اين مضامین به صورت نقشههای شبکه
تارنما ،رسم و مضامین برجسته هر يک از اين سه سطح همراه با روابط میان آنها نشان داده میشود.
بر خالف روش قالب مضامین ،شبکههای مضامین به صورت گرافیکی و شبیه تارنما نشان داده میشوند تا
تصور وجود هر گونه سلسله مراتب در میان آنها از بین برود ،باعث شناوری مضامین شود و بر وابستگی و ارتباط
متقابل میان شبکه تاکید شود .با اين حال ،الزم است توجه شود که اين شبکهها صرفاً ابزاری تحلیلی هستند و
نه خود تحلیل .وقتی يک شبکه مضمونی ساخته شد میتوان از آن به مثابه ابزاری تصويری برای تفسیر متن
استفاده کرد تا نتايج حاصل از متن و خود متن برای محقق و خوانندگان تحقیق ،روشن و فهمیدنی شود .شبکه
مضامین حاصل از تحلیل مضمون در شکل شماره ( )1نشان داده شده است .قالب مضامین ،فهرستی از مضامین
را به صورت سلسله مراتبی نشان میدهد .شبکه مضامین نیز ارتباط میان مضامین را در نگاره هايی شبیه تارنما
نشان میدهد که در اين پژوهش شبکه مضامین دارای  2مضمون فراگیر در مرکز شبکه بوده و پس از آن نیز،
ساير مضامین سازمان دهنده و پايه که شامل  6مضمون سازمان دهنده و  51مضمون پايه میباشد ،شکل
گرفتند؛ در ادامه و با توجه به آنکه تحقیق کیفی يک کار محقق محور بوده و نقش محقق در غنا بخشیدن به
نتايج بسیار اثرگذار است؛ فلذا پس از دستیابی اولیه به مضامین پايه و سپس دسته بندی و تقسیم آنها به
دستههای مشابه برای دستیابی به مضامین سازمان دهنده ،مراجعات مکرری به صورت رفت و برگشتی به متن
مصاحبه ها صورت پذيرفت و پس از اطمینان خاطر از کامل بودن مضامین و رسیدن به اشباع نظری ،با توجه
به مصاحبه های انجام شده و دستیابی به پاسخهای مناسب برای هر يک از سؤاالت ،شبکه مضامین ترسیم
گرديد که با توجه به اينکه شبکه مضامین ترسیمی بايد تمامی ابعاد مضامین حاصله را پوشش دهد ،بر همین
اساس در اليه درونی مضمون اصلی و مسئله پژوهش قرار داده شد.
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شکل شماره ( )1شبکه مضامین طرح های هدفمندسازی يارانهها مبتنی بر رويکرد اقتصاد مقاومتی
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
اجرای طرح هدفمند کردن يارانهها و اصالح قیمت حاملهای انرژی ،با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد
کالن ،مصرف بخش خصوصی و تولید زير بخشهای صنعت از حساسیت بااليی در اقتصاد کشور برخوردار
است .افزايش قیمت حاملهای انرژی مدتهاست که در اقتصاد ايران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه
به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه ،مطالعات و بررسیهای بیشتر و جامعتر در اين حوزه
ضروری به نظر میرسد .قیمتگذاری حاملهای انرژی در اقتصاد ايران بهوسیلهی دولت انجامشده و همواره
پايینتر از قیمت جهانی بوده است؛ به نظر میرسد ادامه اين شیوه برای اقتصاد ايران سخت و پرهزينه شده
است و به همین دلیل ،دولت و نهادهای سیاستگذاری سعی در اصالح اين شیوهی قیمتگذاری حاملهای
انرژی دارند .طی 30سال گذشته همواره مباحث مربوط به افزايش قیمت حاملهای انرژی (واقعی کردن
قیمتها) ازجمله موضوعات مهم و پرحاشیه اقتصاد ايران بوده است .هدف از انجام اين تحقیق ارائه مدل ارزيابی
طرحهای هدفمندی يارانهها با توجه به رويکرد اقتصاد مقاومتی بوده است .بخش نخست يعنی بخش کیفی
تحقیق ،حاصل مصاحبه با ده خبره بوده است .اين افراد خبرگان اقتصاد مقاومتی و آشنا به مبحث هدفمندسازی
يارانهها بودهاند .در بخش کیفی در شناسايی مؤلفهها و شاخصهای ارزيابی طرحهای هدفمندی يارانهها با
توجه به رويکرد اقتصاد مقاومتی با رويکرد تحلیل مضمون ،مجموع کدهای توصیفی حاصل از مرحله اول در
دستههای مرتبط به هم قرار گرفتند ،در مجموع  51مضمون پايه که شاخصهای ارزيابی طرحهای هدفمندی
يارانهها با توجه به رويکرد اقتصاد مقاومتی میباشند بهدستآمده است .پس از اين شناسايی کدهای نخست،
سعی محقق بر اين است اين کدها با رويکرد استقرايی و در سلسلهای از روابط مبتنی بر دانش محقق و ادبیات
نظری به هم ارتباط دهد و بهواسطه آن دريابیم که چه مقولههايی از دل مصاحبه استخراج میگردد که در ادامه
و قسمتهای بعدی با استفاده از آنها به ساختن مضامین سازمان دهنده و فراگیر اقدام شد .با شکل گیری
مدل اولیهی تحقیق حاصل از تحلیل مضمون ،ابعاد اصلی ،مؤلفه های مربوط به هر بعد و شاخص های تشکیل
دهندهی هر مؤلفه شناسايی شد و بر اساس آنها فهرستی از عوامل و شاخص های اولیه تنظیم گرديد .اين
عوامل تشکیل دهنده پرسشنامهی دور اول دلفی بود.
نتیجه نهايی پژوهش حاضر ،طراحی مدلی است که میتواند در تدوين و اجرا و ارزيابی طرحهای هدفمندی
يارانهها مورد استفاده قرار گیرد .استفاده کنندگان از اين مدل میتوانند با توجه به ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای
شناسايی شده ،عوامل مؤثر در موفقیت اين برنامهها را مدنظر قرار دهند .در ادامه ابتدا به تبیین عوامل تعیین
کننده مدل پرداخته میشود .نتايج به دست آمده از مدل نهايی پژوهش نشان میدهد دو بعد اصلی اثرگذار بر
ارزيابی طرحهای هدفمندی يارانهها عبارت اند از )1 :بعد مربوط به فرآيند اجرای طرحهای هدفمندی و  )2بعد
مربوط به نتايج هدفمدی يارانهها .بعد اول شامل سه مؤلفه با عناوين مؤلفه برنامه ريزی ،آگاه سازی و ساز و
کار کنترل میباشد .بعد دوم نیز دارای سه مؤلفه با عناوين مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی ،مؤلفه زيست
محیطی ،مؤلفههای حکمرانی میباشد .هرکدام از مؤلفههای دارای شاخصهايی برای تبیین هستند.که در مدل
مشخص شدند.
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با توجه به نتايج تحقیق ،هر طرح اصالح يارانهها بايد در چارچوب يک راهبرد ملی و برنامه جامع و با مالحظات
اجتماعی و محلی (کشور و حتی منطقه) ،محل اجرا ،توجه به ابعاد انسانی و اخالقی ازجمله حفظ کرامت و
عزتنفس انسانی ،حفظ سرمايه اجتماعی و تعلقات و پیوستگیهای اجتماعی و فرهنگی ،دسترسی و تأمین
نیازهای اساسی و ...به اجرا درآيد .قبل از اجرای هر طرح هدفمندی بايد برنامه ريزی دقیقی انجام گردد.
مشخص کردن گسترگی اصالحات ،زمان بندی و مشخص کردن کاالهای هدف ،از ملزومات اجرای طرح
است.
پیشنهاد میشود افزايش قیمت کاالهای مشمول طرح هدفمندی به صورت تدريجی و پیوسته باشد .با توجه به
وجود تورم مزمن در کشور پیشنهاد میشود ،قیمت کاالی يارانه ای به خصوصی حاملهای انرژی يا تابعی از
قیمتهای جهانی و طبیعتا نرخ ارز باشد و يا به در دورههای زمانی مشخص به عنوان مثال ساالنه قیمتها به
روز گردند .با توجه به آسیب پذيری قشر قابل توجهی از جامعه ،بايد قبل از هرگونه افزايش قیمتها در طرح
هدفمندی برنامه ای جهت حفظ تعادل برای افزايش قدرت خريد کاالی مورد نظر و افزايش قیمت کاالی
موردنظر طراحی کرد.
پیشنهاد میشود قبل از اجرای طرح هدفمندی و تغییر قیمت کاالها ابتدا آگاه سازی مردم از عوايد و ضرويات
طرح انجام گردد .عدم آگاه سازی مردم میتواند منجر به بروز تنشهای اجتماعی و سیاسی و از بین رفتن
سرمايه اجتماعی حکومت گردد .بدونِ وجود شهروندانی توانمند به لحاظ فکری ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی،
کار در نظامهای مردم ساالر لنگ میزند .دولتهای مردم ساالر همواره به دنبال توانمندسازی شهروندانی
هستند که نهتنها بايد ناظر بر عملکرد دولت باشند بلکه بايد دولت را در اداره و مديريت جنبههای گوناگون
مرتبط با حیات اجتماعی ياری کنند .توانمندی اقتصادی يک شهروند کنشگر و فعال در توانايی او در تولید
ثروت معنا میيابد .در نظامهای مردم ساالری که به دنبال حکومتداری مطلوباند ،قاعده بر اين است که
دولت از شهروند تولیدکننده ثروت مالیات بگیرد و خود را در برابر او موظف به پاسخگويی بداند.
پیشنهاد میگردد قبل از اجرای طرح هدفمندی شاخصهايی تعیین گردد و در حین اجرای هدفمندی به طور
پیوسته اين شاخصها رصد و بررسی گردند .اين شاخصها میتوانند بازخوردهايی در مورد ادامه ،توقف يا
اصالح طرح ارائه دهند.
با توجه به اعطای رانت در قالب انرژی ارزان قیمت به بنگاه های اقتصادی ،اجرای هرگونه طرح هدفمندی
بدون توجه به شرايط بنگاه های تولیدی میتواند منجر به آسیب جدی به اين واحدها گردد ،بنابراين پیشنهاد
میشود ،افزايش قیمت حاملها برای واحدهای تولیدی به صورت تدريجی و با ارايه فرصت زمانی به اين
بنگاهها برای توسعه تکنولوژی گردد .ضمنا پیشنهاد میشود قسمتی از عوايد حاصل از افزايش قیمتها بايد به
توسعه تکنولوژی و کمک مروط به واحدهای تولیدی گردد.
با کنترل قیمتها تابآوری اقتصادی کم شده است و جامعه در برابر تغییرها آسیبپذيرتر میشود .انجام دادن
چنین آزادسازی نیاز به ديدی جامع و عمیق و انجام مطالعات ساختار بازار دارد تا تابآوری اقتصادی افزايش
پیدا کند نه اينکه با يک نگاه سطحی هدفمندسازی يارانهها در اين ديده شود که برای دورهای کوتاه قیمتها
تغییر کند يا به عدهای نامعلوم يارانهای داده شود .نظام تأمین اجتماعی فراگیر و هدفمندی میتواند مکمل
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سیاستهای اقتصاد مقاومتی دولت از قبیل سیاستهای رشد و اشتغالزايی شود .اين موضوع به دلیل آن است
که سیاستهای آزادسازی قیمتها يا سیاستهای رشد بلندمدت ممکن است به گروههايی ضربه بزند .وجود
چنین نظام تأمین اجتماعی میتواند اين اطمینان خاطر را در سیاستگذار ايجاد کند که در صورت درماندگی،
آن افراد از حداقل امکانات معیشت برخوردار خواهند شد .بدين ترتیب از يکسو از مزيتهای آزادسازی قیمتها
استفاده کردهايم و از طرف ديگر از گروههای آسیبپذير از اين سیاستها حمايت میکنیم.
بر اساس نتايج اين تحقیق بهترين زمان برای اجرای اين سیاست زمانی است که باالترين نرخ رشد اقتصادی،
پايینترين نرخ تورم ،بهترين شرايط درآمدی و ذخاير مالی در کشور برقرار باشد ،همچنین باالترين سطح از
کارآمدی دولت و انسجام و باالترين سطح از شفافیت و سالمت و انضباط مالی و کارشناسی حاکم باشد.
از عوامل مهم در موفقیت دولت در اجرای هدفمند کردن يارانـههـا توسـعه بهینـهسـازی مصرف است که
زمینههای الزم برای افزايش بهره وری را فراهم میسازد .حمايـتهـای دولـت از طريق اجرای برنامههايی
برای اصالح فرهنگ مصرف در تحقق اين هدف حائز اهمیت است.
برای تحقیقات آتی پیشنهادات زير ارائه میگردد:
 −پیشنهاد میگردد بررسی موضوع اين پژوهش با استفاده از روش پانل برای مقايسه بین کشوری
(بین استانی) در راستای بررسی موضوع مربوطه پرداخته شود تا بتوان با توجه به مقايسه مابین
کشورها (استانها) ديد صحیحی در مورد نحوه صحیح اين موضوع ارائه شود.
 −پیشنهاد میگردد بررسی موضوع اين پروژه با استفاده از تعداد متغیرهای بیشتر با در نظر گرفتن
عوامل نهادی ،اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.
 −در اين پژوهش  10خبره از حوزههای فعالیتی مختلف مورد پرسش قرار گرفتند ،استفاده از تعداد
بیشتر خبرگان تصمیمگیری و از گروههای کاری مختلف ممکن است نتايج بهتری را ارائه نمايد.
از طرفی میتوان با توزيع پرسشنامه در بین خبرگان تصمیمگیری ،اهمیت هر خبره را مشخص،
بدين ترتیب وزن هر يک را محاسبه نمود .با در نظر گرفتن اين اوزان ،نظرات هر خبره برحسب
میزان تخصص و مسئولیتی که برای آنها تعیینشده در تصمیمگیری لحاظ میگردد.
 −انجام تحقیق در زمینه ارزيابی اثرات هدفمندی يارانهها با توجه به اقتصاد مقاومتی با استفاده از
رويکرد .ISM
 −گردآوری حجم زياد اطالعات عینی و مالی و بررسی آنها بر روی هدفمندسازی يارانهها با توجه به
رويکرد اقتصاد مقاومتی.
 −بررسی داليل عدم تحقق اهداف و ناکامی اجرای قانون هدفمندی يارانههای با توجه به اصول
اقتصاد مقاومتی مسئله مهمی است که میتواند موضوع پژوهش جداگانهای واقع شود.
 −همان طور که در بندهای اقتصاد مقاومتی در استفاده از ظرفیت هدفمندسازی يارانهها در جهت
افزايش تولید ،اشتغال و بهرهوری ،کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی
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اشارهشده است به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود که هر يک از اين بخشها بهصورت مجزا مورد
بررسی قرار گیرد.
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Developing a Model for Evaluating Targeted Subsidy
Schemes based on the resistance economy approach
Seyed Abbas Kazemi1
Hossein Jalili Bolhassani2

Abstract
The objective of the present study was to present a model for evaluating
various subsidy targeting schemes. For this purpose, ten experts in this
field were interviewed and the results were analyzed using content analysis
approach. Thereafter, based on the model obtained from content analysis,
the main components related to each dimension and the constituent
indicators of each component were identified and a list of initial factors
and indicators were compiled. In the initial model obtained from the
content analysis, a total of two dimensions, six components and 51
indicators were identified. In the end, based on resistance economics
approach, two main dimensions that affect the evaluation of different
models of targeted subsidies were identified as; (a) the process of
implementing the targeted plan and (b) the results of the targeted plan. The
process of implementing its targeted plan includes three components:
planning, awareness, and control mechanisms. The results of targeted
projects also include three components: economic and social, governance
and environmental components.
Keywords: subsidy, Subsidy targeting, Thematic analysis.
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