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 تجربۀ زیستۀ روستاییان از دریافت یارانۀ نقدی و پیامدهای آن

 (د شهرستان گرگانآباروستای آهنگرمحله و قرن: پدیدارشناختی  )

 
 2رودبارکی حسینی سکینه و 1مصطفی ازکیا

 3131 بهمن 72تاریخ دریافت: 

 3131 اردیبهشت 7تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده

پرداخت شد، تجربۀ دریافت آن  -ل، زن و مردروستایی و شهری، خردسال و بزرگسا-گرچه یارانۀ نقدی به عموم جامعه 

با هدف کشف تجربۀ شود. این بررسی  فهم ای مثبت یا منفیتجربهعنوان ست بهبوده و ممکن امتفاوت در افراد مختلف 

انجام شده است. این مطالعه با روش  اند،ه داشتهدر زندگی روزمرن از دریافت یارانۀ نقدی پیامدهایی که روستاییا زیسته و

آباد در شهرستان گرگان است. و قرن، دو روستای آهنگرمحله است. جامعۀ مورد مطالعهپدیدارشناسی توصیفی انجام شده 

نفر مجرد و بقیه  6داد که از این تع اندمرد 31زن و  33گیری هدفمند کنندگان در مصاحبه با استفاده از نمونهتعداد مشارکت

در شده از تجربۀ هدفمندی  های بوردیو، زیمل، بلومر و مفاهیم استخراجاند. در این بررسی از مفاهیم تئوری متأهل بوده

های فردی و گروهی از مصاحبهآمده استفاده شد.  دست هدیگر کشورها به منزلۀ چارچوبی برای سازمان دادن اطالعات ب

بهبود معیشت در خانوارهای بسیار »و « مصرف»، «کاهش سرمایۀ اجتماعی»، «تغییر در خانواده»های مایهگرفته، درون صورت

عنوان عاملی تسهیلگر، بر سرعت  های نقدی بهدهد، یارانهشده نشان می یدست آمد. تفسیر اطالعات گردآوربه« فقیر

تغییرات سبک زندگی در جامعۀ مورد مطالعه افزوده است. این در حالی است که این سیاست اقتصادی با هدفی مشخص و 

 کامالً متفاوت به مرحلۀ اجرا درآمده است.

 

 ها.هدفمندی یارانه زندگی،سبک معۀ روستایی،اج پدیدارشناسی،، پیامدهای اجتماعی :ها کلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسأله

های رفاه اجتماعی و و ضرورت توجه به شاخص توسعۀمیالدی، با مطرح شدن تفکر  15از دهۀ 

با مرور ادبیات نظری تر شد. های اقتصادی پررنگ ها در فعالیت های کاهش فقر، مداخلۀ دولتبرنامه

های مختلف در مورد نسبت دولت و بازار، به سمت دو قطب دیدگاه»گفت،  توانمی توسعۀاقتصاد 

هایی )چون اقتصاد سیاسی لیبرال و نئولیبرالیسم( قرار قطب، دیدگاه  مخالف گرایش دارند. در یک

تر آزاد باشد و در کند که از مقررات گستردهگیرند که معتقدند بازار هنگامی به بهترین نحو عمل می می

هایی )مثل اقتصاد رفاهی( وجود دارند که معتقدند رفاه اقتصادی منوط به اقدامات دیدگاه مقابل،

های حاصل از رقابت های بازار و کاهش نابرابریعمومی جهت تعدیل ِآثار و نتایج ناشی از ناتوانی

در  (. تفکر عدم دخالت دولت در بازار اندیشۀ غالب332: 3111)اسلیتر و تونکیس، « اقتصادی است

 قرن نوزدهم بود. 

تدریج نوع متفاوتی از  های قرن بیستم، بهباعث شد در نخستین دهه 15تجربۀ رکود اقتصادی دهۀ »

های قرن نوزدهمی عدم دخالت مجموعۀ قواعد و الگوهای سیاستگذاری اجتماعی جایگزین اندیشه

های مهم سیاسی، حوزه دولت شود. حکومت در اموری مثل بهداشت، حفظ پایۀ درآمد، مسکن و سایر

های رفاه برای ترتیب، دولت(. بدین11: 3111)مور، « هایی را در پیش گرفتنظیر آموزش، سیاست

 جبران نقض بازار در اوایل قرن بیستم به وجود آمدند. 

ترین اولویت سیاست و  های حمایتی و فقرزدایی را به لحاظ تاریخی، از مهمتوان سیاستمی

در چند دهۀ اخیر نیز در »ها دانست.  گیری این دولترفاه در دورۀ آغازین شکل هایبرنامۀ دولت

ای پیچیده و در حال گسترش، از  عنوان واقعیت و سازه ، کاهش فقر بهتوسعۀ کشورهای درحال

های آید. تا آنجا که موفقیت یا عدم موفقیت یک دولت در حوزهها به شمار می های مهم دولتدغدغه

دانند؛ بنابراین در این دوره، ا میزان کارایی و اثربخشی راهبردهای فقرزدایی آن مرتبط میرفاهی را ب

ای و حمایتی سرلوحۀ های یارانههای رفاه، سیاستهای حمایت اجتماعی در قالب دولتسیاست

یکی از راهبردهای کاهش (. 2: 3133)کودی و گروش، « های توسعۀ کشورها قرار گرفته استبرنامه

با المللی پول اجرا شد. ها است که در اغلب کشورها به توصیۀ صندوق بینر، برنامۀ پرداخت یارانهفق

ها و ایجاد منابع جدید مالی توان دریافت که آزادسازی قیمتهای موجود میها و گفتهبررسی نوشته
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به سمت الگوی  این سیاست بیشتر توان گفت،رو میاین برای دولت، وجه غالب این سیاست است. از

میالدی از سوی نهادهای  3315ها از اواسط دهۀ گونه سیاستنئولیبرالیسم اقتصادی گرایش دارد... این

به « تعدیل اقتصادی»های المللی پول در قالب سیاستجهانی و صندوق بینالمللی نظیر بانکبین

 توسعۀقالب برنامۀ اول و دوم پیشنهاد شد و بر همین اساس در ایران نیز در  توسعۀکشورهای درحال

 مدنظر قرار گرفت. اما اجرای آن با توجه به بروز پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی متوقف شد

 (.61: 3113امیدی، )

شکل گرفت. اما در  15ها با پدیدۀ یارانه، به طور مشخص در دهۀ  در ایران درگیری دولت 

انرژی و پرداخت نقدی به صورت همگانی به  هایدولت نهم این طرح با هدف آزادسازی قیمت

بعد از  تاریخ اقتصادی ایرانبزرگترین طرح »عنوان  به ها از هدفمندسازی یارانهمرحلۀ اجرا درآمد. 

اقتصادی، جلوگیری از افزایش  ۀبهبود بازد ( که با هدف 3135رنانی، ) برندنام می« اصالحات ارضی

درآمد و از بین بردن  های کممصرف سوخت، تغییر الگوی مصرف انرژی، رسیدگی به گروه ۀروی بی

ها که به صورت پرداخت پولِ نقد به مردم ت هدفمندی یارانهیاسفاصلۀ طبقاتی انجام شده است. س

سیاستی صرفاً اقتصادی نیست. جدا از   شود،گونه که تصور می آن  گیرد،شهری و روستایی انجام می

به خانوارها، تأثیرهای اجتماعی « پول»تزریقِ   شود،پیامدهای اقتصادی که توسط اقتصاددانان بررسی می

اما مهمِ تأثیرگذار بر روابط و مناسبات اجتماعی نام « ثیرات پنهانتأ»توان از آن به می به همراه دارد که

مشاهده و سنجش نیست. این موضوع در جامعۀ  های ریاضی و کمی، قابل  یک از مدل برد که با هیچ

ی و ای از تحوالت اجتماعاکنون جامعۀ روستایی، دورهیابد چرا که همروستایی اهمیتی دوچندان می

تواند بر شدت، سرعت و جهت این کند و هر برنامه و سیاست اقتصادی میفرهنگی را تجربه می

 تغییرات اثر بگذارد.

نقدی در روستای زادگاه خود و روستاهای  ۀۀ مردم با یارانهمشاهدات نگارنده از نحوۀ مواج 

رانۀ نقدی در میان خانوارها و هایی مبنی بر بروز اختالف بر سر نحوۀ توزیع یاهمجوار، انتشار گزارش

به فهم تجربۀ روستاییان از افزایش هزینۀ مصرف غیرخوراکی روستاییان، نگارنده را بر آن داشت تا 

حساب  های نقدی به سؤال اصلی مقاله این است: اصوالً واریز یارانهدریافت یارانۀ نقدی بپردازد. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ه و سبک زندگی روستایی داشته است و خانوارهای روستایی چه پیامدهایی، در زندگی روزمر

 اند؟  روستاییان در این حوزه چه تغییراتی را تجربه کرده

 

 تحقیق ۀپیشین

ها و ارزیابی آن انجام شده است. های بسیاری در سایر کشورهای دنیا دربارۀ هدفمندی یارانهپژوهش

نقدی بر تغذیه )آگوئرو و سارتر، ها، تأثیر پرداخت یارانۀ های مورد بررسی در این نوع پژوهشموضوع

؛ 7552؛ مالسیو، 7531(؛ تأثیر پرداخت یارانۀ نقدی بر مصرف )ایوانز و پوپوا، 7553؛ اختر، 7552

(؛ تأثیر 7553؛ آژانس استاندارد غذا، 7553؛ آتانسیو و دیگران، 7531؛ بایلی، 7551آتاناسیو و مسنیارد، 

، لوپز، 7537رابری و حمایت اجتماعی )آداتو و باست، ها بر کاهش فقر و نابپرداخت نقدی یارانه

؛ گوش، 7553المللی توسعۀ اقتصادی، ؛ انجمن بین7535؛ آزودو، 7553؛ محبوبا و دیگران، 7553

(؛ یارانۀ نقدی و 7553؛ برنامۀ توسعۀ سازمان ملل، 7552؛ اسکوفیا و دیگران، 7535؛ باستگلی، 7533

؛ پاکسون، 7533؛ مارکوس و واکیس و دیگران، 7556و آراجو،  ؛ چادی7553وضعیت کودکان )هاندا، 

، 7537؛ ازدمیر، 7551؛ رولینگ، 7552ها )سوارز و دیگران، (؛ ارزیابی تأثیر پرداخت نقدی یارانه7552

های هدف برای دریافت یارانه ؛(؛ نحوۀ شناسایی گروه7537، استندینگ، 7553براز و گونزالس، 

؛ کودی 7551؛ راوالیون، 7551؛ کانداویر، 7552؛ پیره، 7551؛ کودی، 7553)اسلتر و فارینگتون، 

؛ تاتارکو و 7553سازمان ملل،  توسعۀها بر سرمایۀ انسانی )برنامۀ ( و تأثیر یارانه7551وگروش، 

 ( بوده است.7531اشمیت، 

های داخلی نیز، بررسی آثار اجرای طرح هدفمندی بر هزینه و مصرف انرژی در پژوهش

؛ پرمه، 3113؛ رازینی و دیلمی، 3133؛ سلیمانیان و دیگران، 3135دارگلی، صادقی و دیگران، )ان

؛ پریزادی و دیگران، 3135؛ اکبری و جمشیدی، 3113ها و مدیریت شهری )پژویان، (؛ یارانه3111

، ، کاخکی3111ها بر مواد غذایی )داوودی و اشرفی، (؛ تأثیر هدفمندی یارانه3113؛ ضیایی، 3135

ها بر درآمدهای مالیاتی )زمانی، زمانیان و دیگران، (؛ بررسی آثار هدفمندی یارانه3135آبادی، کمال

؛ 3135؛ دادگر و نظری، 3113مرادی و دیگران،ها با رفاه اجتماعی )شاه(؛ ارتباط هدفمندی یارانه3137

دهی، ؛ راغفر و سرخه3113(؛ بررسی تأثیرات اقتصادی هدفمندی )علیزاده، 3135عباسیان و اسدبیگی، 
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( 3113ها بر مصرف خانوارها )داروغه و اسدزاده، ( و بررسی هدفمندی یارانه3133؛ نیکواقبال، 3113

 بررسی شده است.

های کمی و اقتصادسنجی طرف، از روش  گرفته، از یکهای خارجی و داخلی صورتدر پژوهش

های فوق بر فهم و درک است؛ تأکید پژوهش استفاده شده که روشی کامالً متفاوت با پژوهش حاضر

های کمی و اقتصادسنجی ها از دید روستاییان نبوده است بلکه با استفاده از روشتجربۀ دریافت یارانه

های داخلی بر پیامدهای اند و از طرف دیگر، بیشتر پژوهشبه ارزیابی پرداخت یارانۀ نقدی پرداخته

 اند.های کالن اقتصاد تأکید داشتهت آن بر بخشتورمی ناشی از اجرای طرح و تأثیرا

 

 چارچوب مفهومی

پردازیم. سپس با استخراج ها میزندگی و یارانهدر این قسمت ابتدا به بررسی ادبیات نظری سبک

 شده از جامعۀ مورد مطالعه خواهیم پرداخت. ها با مفاهیم استخراجمفاهیم نظری و تجربی به مقایسۀ آن

 تکوان  مکی شکناختی  های مختلکف نظکری و روش  از دیدگاهرا زندگی  سبک ۀالعمط زندگی:سبک 

نیروهای سکاختاری  « محصول فرعی»، فرهنگ را پردازان اجتماعی کالسیکنظریهنخست:  کرد؛بررسی 

زنکدگی متکأثر از سکاختار و     روزمکره و سکبک   کردند. به عبارتی، کنش زندگیزیربنایی جامعه تلقی می

پردازان اجتماعی در اواخر قکرن  دوم: نظریهگیری آن نقشی ندارد. ده و فرد در شکلشرایط اجتماعی بو
ای بالقوه میان عامل فردی عنوان واسطهافراد، به« زندگیِ سبک»و « روزمرهزندگی»: از نظر آنان، نوزدهم

د. آنکان  های اصلی ایکن بحکث بودنک   شود. وبر، زیمل، بلومر و مید چهرهو ساختار اجتماعی شناخته می

انجامکد، بلککه    کردن هنجارهای اجتماعی توسط افراد صرفاً به اطاعت منفعالنه نمکی معتقد بودند درونی

پکردازان  . البتکه نظریکه  (3: 3116سازد )بنت، برعکس، توان و ظرفیتی برای کنش خودانگیخته فراهم می

زندگی آنان  عملکرد افراد و سبکتوان در این دسته جای داد. بوردیو تلفیقی مثل گیدنز و بوردیو را می

مکد ایکن   دانکد ککه پیا  را نتیجۀ رابطۀ دیالکتیکی بین ساختار اجتماعی )میدان( و عاملیت )منش فرد( می

رویکرد سکوم: رویککرد پدیدارشکناختی    (. 3135یابد )بوردیو، افراد بازتاب می ۀرابطه در عملکرد روزان

 هکا کند. این نظریکه معنا در زندگی روزمره معرفی می تیکرد فرد را عامل فعال در برساخاین رو است.

است. بر اساس این رهیافت، اهمیت و معنکای زنکدگی    رشد پیدا کردهدر آثار برگر و الکمن و شوتس 
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دهند؛ در نظکر گرفکت. از نظکر    می تتوان جدا از معناهایی که کنشگران فردی به آن نسبروزمره را نمی

گکر  هجلکو « تمام عیار»به صورت واقعیت  موردهای کثیر، یکی واقعیت (، در میان3326برگر و الکمن )

هکای شناسکایی در زنکدگانی    شود و آن واقعیت زندگی روزمره است... بنابراین، باید بکوشیم تا بنیادمی

آنها دنیای متعارف مشکترک در ذهکن    اکه برا  )و معانی( تظاهرات عینی فرایندهای ذهنی، یعنی روزمره

(. برگر و الکمن تحلیکل پدیدارشکناختی   11: 3121تشریح کنیم )برگر و الکمن،  ،گیردیهمگان شکل م

در تحلیکل پدیدارشکناختی   »داننکد.  تکر مکی  را برای توضیح بنیادهای شناسایی در زندگی روزمره مناسب

زندگانی روزمره، از طرح هرگونه فرضیۀ علت و معلولی یا تککوینی و همچنکین اظهکار عقیکده دربکارۀ      

 (.11)همان: « شودهای مورد تحلیل جلوگیری میگاهِ بودنِ شناختیِ پدیدهپای

زنکدگی و ابعکاد آن، از روش پدیدارشکناختی بکرای      شده در مورد سکبک  مطرح با توجه به موارد 

به خالق بودن ماهیت انسان  بررسی این مطالعه استفاده شده است. این رویکرد معتقد است که با توجه

توان مسیر و روش خاصی برای درک واقعیات و یا ایجاد تغییر در قعیت اجتماعی، نمیسیال بودن واو 

(. از مفاهیم نظری، تفسیر مجدد از واقعیکت  3135به نقل از دانش مهر،  7556 ،نومن) آنها پیشنهاد کرد

 )بلومر( و مفاهیم میدان، منش و عملکرد )بوردیو(، استفاده خواهد شد.

هاست که به منظور تحقق اهکداف  های مالی دولتی از ابزارهای مهم سیاستیارانه، یکها: یارانه 

گیرد. یکی از مهمترین این اهداف، توزیع عادالنۀ درآمدها، کاهش فقکر و  مختلف مورد استفاده قرار می

در جهان  هایارانه3بررسی مبانی نظری موجود در رابطه با برنامۀ پرداخت نقدیحمایت اجتماعی است. 

های تور ایمنی است که در اشکال مختلکف در کشکورهای   ، یکی از انواع برنامهاین برنامه دهدینشان م

هکایی از   تورهکای ایمنکی بخکش   »ها به منظور کاهش فقر به اجرا در آمکده اسکت.    مختلف توسط دولت

مات که در تعامل با بیمۀ تأمین اجتماعی، بهداشکت، آمکوزش و خکد    تر برنامۀ کاهش فقراندراهبرد کلی

اند تمرکز بر کاهش فقر و مدیریت ریسکهای مهای تأمین خدمات عمومی و سایر سیاستمالی، برنامه

  (.3: 7551نینو، گرواش و دل)

                                                 
1. Cash Transfer Program 
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گونه منبع درآمدی های هدفمند از خانوارهایی است که هیچحمایتهای تور ایمنی برنامه 

 بندی کرد: در سه گروه اصلی تقسیمهای تور ایمنی را توان برنامه. به طور کلی، می3ندارند

های هدف تأمین های غیرمشروطی را در قالب نقدی و کاالیی برای گروههایی که پرداختبرنامه. 3

هایی که باعث برنامه. 1های تولید درآمد، برنامه .7های اعتباری، کوپن، یارانۀ عام(، کارت) کنندمی

پرداخت مشروط، معافیت از ) شوندبه خدمت اساسی می نیز دسترسیانسانی  حمایت و تقویت سرمایۀ

های فوق، در هر ها یا ترکیبی از برنامهپرداخت هزینۀ سالمت و آموزش(. انتخاب هر یک از برنامه

کودی، گروش و ) گیرداجتماعی آن کشور صورت می -کشور بسته به شرایط و محیط اقتصادی

کردند اما با ها را به صورت عام و همگانی پرداخت میانهها یار(. در ابتدا دولت375: 3133دیگران، 

ها، روش پرداخت عام مورد بازنگری و اصالح قرار رکود اقتصادی، کاهش بودجه و افزایش بدهی

به افراد بود، که در بسیاری از  7ها، پرداخت یارانۀ نقدی مشروط گرفت. نتیجۀ بازنگری و اصالح دولت

 ا درآمد.کشورهای جهان به مرحلۀ اجر

های فقیر قرار ر خانوادهختیاط در این شرابا نقدی  ۀنرایاوط، مشری نقد ۀنراخت یاداپردر روش  

از قبیل فرستادن « انسانی ۀسرمای»های منتج به رشد را در زمینهیافتی درنها مبالغ آکه د میگیر

گذاری کنند. به این ، سرمایهفرزندانشان به مدرسه یا بردن آنها به مراکز بهداشتی در فواصل زمانی منظم

هایی که تعهدات مذکور را انجام ندهند، از دریافت تمام یا بخشی از یارانه نقدی محروم ترتیب خانواده

معنای پرداخت یارانه به« دنعمومی بوغیر»ها عبارت است از ک همه این روشجه مشترو»شوند. می

 «مشروط بودن»، و سطح مشخصاز یک یینتر مد پادرآبا سطح ی هااربه خانوص یارانه فقط ختصاا

 توزیع مجدد هایاز برنامه ینام تجاری جدید ،3335(. در طی دهۀ 7533ک جهانی، بان) «پرداخت آن

بولسا »در بنگالدش،  1«غذا برای آموزش»مثل . تصویب شد توسعۀاز کشوهای در حال  در بسیاری

که به  هستند پرداخت نقدی مشروطهای رنامهمگی بدر مکزیک؛ ه 1«پروگرسا»در برزیل و  1«اسکوال

 (.3: 7557فرانسیس بورگیوگنن، ) مرحلۀ اجرا درآمدند

                                                 
 جعه کنید. مرا (www.DCEO.ooo) توسعۀهای اقتصادی و رسانی سازمان همکاریایگاه اطالعبرای مطالعۀ بیشتر به پ. 3

2. EwisrCrwionnEodanowoidnoC  
3. Food for Education 
4. Bolsa Escola 
5. Progresa 
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ها در کشورهای مختلف متفاوت بوده است.  پیامدهای اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه   

در  7537تا  3335ها از سال (، با ارزیابی پرداخت مستقیم یارانه7531اندروویگو و همکاران )

آثار منفی بر انسجام »تواند های نقدی مستقیم مییارانه رسند که رهای مختلف، به این نتیجه میکشو

(، در پژوهشی 7551لورارولینگ و گلوریا روبیو )(. 7531 ،اندروویگوذینفعان داشته باشد )« اجتماعی

برزیل، مکزیک و تحت نظر بانک جهانی به ارزیابی تأثیر برنامۀ پرداخت یارانۀ نقدی در سه کشور، 

های مؤثری برای تواند انگیزهرسند که پرداخت وجه نقد مشروط مینیکاراگوئه به این نتیجه می

فراهم آورد )رولینگ و همکاران، « انسانی فقرا و افزایش سطح مصرف گذاری در سرمایۀسرمایه»

ۀ نقدی در میان (، در ارزیابی تأثیر پرداخت یاران7551(. سیمون دیویس و جیمز دیوی )7551

شکلی از »و  توسعۀعنوان کمک  رسند که این نوع پرداخت بهروستاییان ماالوی به این نتیجه می

های ویژه و بسیار فقیر داشته است. این مزیت در ای برای گروهمزایای گسترده« حمایت اجتماعی

بوده است )دیویس و  جاهایی که خانوارهای فقیرتر بر آموزش، بهداشت و سواد تأکید کردند بیشتر

بررسی درزمینۀ تأثیر یارانۀ نقدی بر  15(، در مروری بر 7535) 3(. ناهواس و شاپیرو7551دیوی، 

های نقدی تأثیر چندانی بر دهند که یارانهنشان می توسعۀ درآمد در کشورهای درحالخانوارهای کم

ود کشورهایی مثل ترکیه افزایش و محصوالت دخانی نداشته است تنها در معد« مصرف کاالها»افزایش 

نیز تأثیر داشته « خانوادگی خانوادگی و درون روابط بین»های نقدی در حوزۀ یافته است. همچنین یارانه

وتحلیل کمی و  ای که به تجزیهدر مطالعه ،(7537(. سروت ازومیر )7535است )ناهواس و شاپیرو، 

دهد. بهبود درآمد خانوارها از طریق ه است، نشان میکیفی تأثیر برنامۀ یارانۀ نقدی در ترکیه پرداخت

(. در پژوهش 7537انجامیده است )ازومیر، « های مصرف سیگارافزایش هزینه»های مالی به  کمک

انسانی فقرا و افزایش مصرف سرمایۀ (، 7531  ،اندروویگوانسجام اجتماعی )حاضر از مفاهیم تجربی 

خانوادگی و  (، روابط بین7551جتماعی )دیویس و دیوی، (، حمایت ا7551)رولینگ و همکاران، 

 ( استفاده خواهد شد.7535خانوادگی )ناهواس و شاپیرو،  درون

 

                                                 
1. Paul Niehaus &nJeremy Shapiro 
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 تحقیق روش

 عنوان استفاده شده است. پدیدارشناسی بهدر این مقاله، از پژوهش کیفی و روش پدیدارشناسی 

به  جایگاه فلسفی پدیدارشناسی»است.  شناسی علمی متکی بر دیدگاه فلسفی پدیدارشناسی روش

گردد که درصدد جواب به این می( در اواخر قرن نوزدهم بر3113-3311دیدگاه فلسفی هوسرل )

یابند. در بررسی ها و رویدادها، چگونه در آگاهی کنشگر ظهور میال مبنایی بود که اشیا، کنشؤس

رد. مردم توجه دا ۀدر زندگی روزمر عنصر اساسی تجربهپدیدارشناسی، بهبه این پرسش محوری،  پاسخ

مردم که متکی بر خالقیت  ۀپدیدارشناسی قرار گرفت. تجربه در زندگی روزمرلذا تجربه، نقطۀ مرکزی 

زند. بنابراین، تجربه با  می شود، حیات انسان را رقمهای اجتماعی حاصل میانسان در تعامل با زمینه

ایمان، ) «گیردمورد نظر پدیدارشناس قرار می زیستهزندگی انسان عجین است و تحت عنوان تجربۀ 

3133 :6.)  

این مقاله، درصدد است تا با اتخاذ رویکرد از درون، به بازسازی تفسیری و شناخت و فهم مردم 

های مورد مطالعه از دریافت یارانۀ نقدی و پیامد آن در روستا بپردازد. در این تحقیق از فنون و تکنیک

های اجتماعی در محیط باز و عمیق و تاریخ شفاهی استفاده و سعی شد بررسی پدیدههای نیمهمصاحبه

روش تفسیرگرایی اجتماعی، درک جهان »دهند مطالعه شود چون در طور که رخ می طبیعی خود و آن

ها به دنیای اجتماعی و واقعیات  های مورد بررسی و معانی و مفاهیمی که آننظر سوژه اجتماعی ازنقطه 

(. از آنجا که پژوهش حاضر، از نوع 733: 3113)محمدپور، « آید بخشند به دست میساخته خود میبر

ها تا مرحلۀ اشباع نظری گیری هدفمند استفاده شد و انتخاب نمونهکیفی میدانی است؛ از شیوۀ نمونه

مجرد و  6مل مرد شا 31زن و  33مصاحبۀ عمیق ) 11ها ادامه داشته است. در این بررسی، پس از داده

جلسه بحث گروهی  7مصاحبۀ گروهی اختصاصی با زنان و  1مصاحبۀ گروهی ) 1متأهل( و  11

 در این پژوهش، از تکنیکزن و مرد( اشباع نظری حاصل شد. کنندگان متمرکز با ترکیبی از شرکت

 شد.استخوان ماهی در بحث گروهی متمرکز استفاده 
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نظر روستاییان در قالب نمودار استخوان ماهیها از دی یارانهپیامد اجتماعی هدفمن .3 نمودار
3

 

مورد مطالعه نیز شامل  جامعۀ ،ها به صورت عمومی اجرا شدکه طرح هدفمندی یارانهاز آنجا 

ها های روستاییان، مصاحبهشد بدین جهت، برای درک و تفسیر تجربهروستا محسوب می همۀ ساکنان

ای که نزد ها بر اساس دانش اولیهغلی صورت گرفت. تحلیل دادههای مختلف سنی و شبا گروه

بوده و نیز توجه به بستر و نوع اطالعات تولیدشده انجام شد. جامعۀ مورد مطالعه شامل دو  محققان

 اباد است. روستای آهنگرمحله، قرن

ررسی مراحل مختلف پژوهش، موضوع مورد توجه پژوهشگر بود. در این باعتبار و پایایی در 

دار،  جهت هایؤالسشوندگان، پرهیز از کنندگان و مصاحبهسعی شد از طریق جلب اعتماد شرکت

ها، بایگانی و ثبت دقیق اطالعات، و برداری، مستندکردن مصاحبهرفت و برگشت به میدان، یادداشت

 .شود بررسیتحقیق بررسی هماهنگی نتایج این مطالعه با ادبیات موجود اعتبار 

 

                                                 
1. Fish bone Diagram 
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 تحقیقهای  یافته

های اولیه و خام به متن تبدیل شدند. گیرد؛ در ابتدا مصاحبه تفسیر اطالعات مراحل مختلفی را در برمی

از آن، با  کردند تقسیم شدند. پس هایی که واحدهای معنایی را ارائه میهای اولیه به گفته سپس مصاحبه

ها را مایهبندی شدند و درونمعنایی دستهها، کدهای مفهومی شناسایی و بر اساس تشابه کدگذاری گفته

ها به یک توصیف کلی از تجربۀ واقعی برگردانده شدند. مایهشکل دادند. در مرحلۀ بعد، این درون

 ها با توصیفی از ساختار اساسی یا ماهیت تجربه خاتمه یافت. سرانجام، تحلیل

 ،بلومر( و تجربی )اندروویگو برای سازمان دادن اطالعات، از مفاهیم نظری )بوردیو، زیمل و

مایۀ ( استفاده شد. هفت درون7535؛ ناهواس و شاپیرو، 7551؛ دیویس و دیوی، 7551رولینگ، ؛ 7531 

مصرف »، «انسانی گذاری در سرمایۀسرمایه»، «اجتماعیکاهش سرمایۀ »، «تغییر در خانواده»اصلی 

« حمایت اجتماعی و روانی»، «انرژی و نان کاهش مصرف»، «افزایش هزینۀ تولید کشاورزی»، «تظاهری

تر بودند که تعدادی های فرعی مایه های اصلی دربرگیرندۀ درون مایه استخراج شد. هر یک از این درون

گذاری شد که  شده پوشش داده شد و تعدادی نیز توسط محقق نام ها با چارچوب مفهومی انتخاب از آن

شد. در مجموع تجربۀ زیستۀ روستاییان از دریافت یارانۀ نقدی مربوط به تجربۀ جامعۀ مورد مطالعه می

و « مصرف»، «کاهش سرمایۀ اجتماعی»، «تغییر در خانواده»مایۀ اصلی انتزاع یافت.  به چهار درون

منتهی « تغییر سبک زندگی»مایۀ محوری با عنوان در نهایت، کدگذاری محوری به یک درون«. معیشت»

 گیرد. یق را در بر میهای تحقشد که کل یافته
 های اصلی و فرعی تحقیقمایهدرون .1 جدول 

مایۀ درون
 مرکزی

 مرجع نظری و تجربی های اصلیمایهدرون های فرعیمایهدرون

 
 
 
 

 تغییر
سبک 
 زندگی

های جوان با فرزندان و والدین، تنش رابطۀ زوج تنش در رابطۀ زوجین، درگیری لفظی
 بسیار فقیرهای  ر خانواده، کاهش تنش زوجین در خانوادهخانواده، تضعیف قدرت پدر د

های نقدی بر روابط تأثیر یارانه (:2212ناهوس و شاپیرو ) تغییر در خانواده
 خانوادگی و درون خانوادگیبین

شدن روابط، کاهش روحیۀ کار، کاهش روابط و کاهش روابط با خویشان و همسایگان، پولی
 اعتمادی به دولتابسته شدن به دولت، بیی، احساس ومناسبات اجتماع

کاهش سرمایۀ 
 اجتماعی

نقدی بر انسجام های  منفی یارانه آثار: (2211اندرو ویگو )
 اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی

افزایش مصرف کالری، هزینه در آموزش فرزندان، پرداخت حق بیمه فرزندان، حمل و نقل، 
 ن.های دوران بارداری و پس از آمراقبت

گذاری در رمایهس
 سرمایۀ انسانی

گذاری های نقدی و افزایش سرمایهیارانه (:2221لورارولینگ )
 های انسانیدر سرمایه

مصرف مواد دخانی، مدیریت بدن، خرید کاالهای تجملی، پرداخت قسط خرید کاال، افزایش 
 قشر متوسط و فقیرافزایش مصرف 

های  (: یارانه2212یر )سروت ازوم -: مصرف تظاهریوبلن مصرف تظاهری
 نقدی و افزایش مصرف مواد دخانی در تجربۀ ترکیه

افزایش هزینۀ تولید  های کشاورزی و دامدارینهاده قیمت افزایش تورم، افزایش
 اقتصاد روستایی

ها به بهبود پرداخت نقدی یارانه (:2221سیمون و دیویس )
کند. هچنین تجربۀ کشورهای اقتصاد روستایی کمک می

ها لهستان، ترکیه، اندونزی و چین در زمینۀ هدفمندی یارانه
 گذاری است.دهندۀ کاهش تورم و افزایش نرخ سرمایهنشان

کاهش مصرف انرژی  جویی در مصرف نان جویی در مصرف برق و گاز، صرفهصرفه
 و نان

در زمینۀ هدفمندی  تجربۀ کشورهای شمال آفریقا و آسیا
 مصرف انرژی کاهش یافته است. دهد میزانانرژی نشان می

روانی، احساس آرامش در سرپرستان خانوار، اعتماد به نفس در خانوارهای حساس امنیت
 بسیار فقیر

حمایت اجتماعی و 
 روانی

-پرداخت نقدی یارانه (:2221سیمون دیویس و جیمز دیوی )

 شکلی از حمایت اجتماعی است. ۀها به مثاب
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 تغییر در خانواده  -

دهد روستاهای مورد مطالعه مانند دیگر مناطق کشور گرفته نشان می های صورتمصاحبه تحلیل

های نقدی را در این اهمیت نقش یارانه گذراند؛ اما آنچهتغییراتی را در حوزۀ خانواده و زنان می

کار های نقدی در سرعت بخشیدن به این تغییرات و آشکنندۀ یارانهدهد نقش مداخلهتغییرات نشان می

کردن مسائل اجتماعی و روانی پنهان در خانوادۀ روستایی است. تأثیر پرداخت یارانۀ نقدی به 

، «زوجینتنش در رابطۀ »توان تقسیم کرد: مایۀ اصلی می روستاییان در حوزۀ خانواده را در چهار درون

کاهش تنش »و « رهمسۀ های جوان با خانوادتنش در رابطۀ زوج»و « فرزندان و والدیندرگیری لفظی »

 «.های بسیار فقیرزوجین در خانواده

های فقیر،  دهد، در خانوادههای تحقیق دو نتیجۀ متفاوت را در حوزۀ خانواده نشان مییافته

حساب سرپرستان خانوارها، در همسران و فرزندان  واریز پول نقد به متوسط و متوسط به باال، 

گذشته یا وجود نداشت یا در صورت وجود، افراد با انتظارات جدیدی را خلق کرده است که در 

« حقوق مسلم»کردند، اما اکنون این انتظارات به داری می توان مالی خانواده خویشتنآگاهی از عدم 

این در حالی است که این کنند. افراد تبدیل شده است و این حق را از سرپرست خانواده مطالبه می

های لفظی بین اعضای خانواده که منجر به کاهش انسجام درگیریرود.  یافزایش درآمد با تورم از بین م

خیلی از زن و » گوید:ساله( در این مورد می 71البنین )شود از پیامدهای آن است. اممی خانواده
ها زیاده. تقریباً همیشه ها بحث دارند. مثالً دعوای پدرشوهر و مادر شوهرم سر یارانهشوهرها سر یارانه

کنه. مادر شوهرم هم دعواش ها رو حیف و میل می کشه و پول یارانهدارند. پدرشوهرم تریاک می بحث
این یافته با تئوری بلومر «. دی که خرج زندگی کنم. بحث هر روزشونهکنه که چرا به من نمیمی

نش موقعیت جدید دارند دست به کتعبیر بلومر افراد بر اساس تفسیری که از همخوانی دارد. به 

ها از موقعیتشان است، این موقعیت  زنند. به عبارتی، کنش اجتماعی مردم ساخته و پرداختۀ تفسیر آن می

های جوان با رابطۀ زوج»و « رابطۀ فرزندان با والدین»، «رابطۀ زوجین»جدید باعث شده است تا 

ا باعث انسجام خانواده ههای بسیار فقیر، یارانهبا چالش مواجه شود، اما در خانواده« خانوادۀ همسر

ها که پرداخت نقدی یارانه اند. نتیجه آنرو بودهبهشده است و با کاهش درگیری بین اعضای خود رو

ها مثبت بوده و باعث کاهش تنش و نگرانی برای تأمین کاالهای اساسی شده گونه خانواده در این
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رم خیلی بحث و دعوا داشتم که چرا پول نمی قبالً با شوه» گوید: دار میساله و خانه 13است. معصومه 
گیرم هزینۀ آب و برق  دی برا خونه خرید کنم... االن کمی خیالم راحت شده. پول یارانه رو خودم می

کنم. دو بار یخچال خونه خراب  ها تهیه می کنم. خوردوخوراک رو از همین یارانه و گاز و پرداخت می
رو دادم. اآلن یه خورده ارامشم بیشتره. الاقل می دونم آخر ماه یه ها هزینه تعمیرکار  شد که از یارانه

 «.پولی هست که خرج زندگی کنم

 کاهش سرمایۀ اجتماعی -

-اجتماعی و در بعدی باالتر کیفیت زندگی محسوب می اجتماعی مؤثر از مفاهیم مهم سرمایۀروابط 

ها، افزایش تورم و کاهش قدرت ارانههای اخیر با نقدی شدن یدهد در سالها نشان میشود. یافته

خرید روابط اجتماعی و دید و بازدیدهای مبتنی بر همسایگی، خویشاوندی و دوستی کمتر شده است. 

اآلن یه جورایی پول » کند:و روابط روستاییان اشاره می دار( به رابطۀ یارانه ساله و خانه 71سمیه )

ها وابسته شده. اگر نیاز به کمک داشته باشی و از ارانهقرض دادن و پول قرض گرفتن به زمان واریز ی
کسی بخوای پول قرض بگیری میگه االن پول ندارم؛ یارانه رو واریز کنند اگر الزم داشتی می تونم 

.n«دمقرضم و میبهت بدم. یا اگر طلبکار باشی و دنبال قرضت بخوای بری میگن یارانه رو واریز کنند 
های دوستانه شده است که خود تهدیدی ت و آمدهای فامیلی و مهمانیاین موضوع باعث کاهش رف

و   رفت»گوید: ساله و ویزیتور در این مورد می 73شود. میثم برای سرمایۀ اجتماعی روستا محسوب می
کشه بره مهمونی. اگر هم بری مهمونی میگن قدر گرونیه که آدم خجالت می آمدها کمتر شده. این

 «.نشینی یا مهمونی. نمیشه زیاد جایی رفتدونه گرونیه بازم میان شباینکه می انصاف. باچقدر بی

شدت تحت  دهد، مناسبات و روابط اجتماعی در روستا بهگرفته نشان می های صورتمصاحبه 

و « وابسته شدن به دولت»، «فردی کاهش مناسبات بین»گری و عقالنیت قرار گرفته است. تأثیر محاسبه

 های فرعی بودند.مایه، از درون«کار کاهش روحیۀ»

 مصرف - 

شناسان مصرف را کلید شود. چرا که جامعهای جدید محسوب میمصرف در جامعۀ روستایی پدیده

از « مدرن بودن»و « شهری بودن»دانند؛ بنابراین از منظر این دیدگاه فهم جامعۀ مدرن شهری می

های اخیر، با رشد اقتصادی کشورهای دهه شود؛ اما درهای جامعۀ مصرفی محسوب میویژگی
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های اجتماعی و از بین رفتن فاصلۀ زمانی و ای ارتباطی، فراگیری شبکه ، گسترش فنّاوریتوسعۀ درحال

چون هند، بنگالدش، اندونزی نیز وارد دنیای  توسعۀ مکانی، بسیاری از روستاها در کشورهای درحال

 (.7537 اند )مطهر حسین،گرایی شدهمصرف و مصرف

دهندۀ شده در حوزۀ مطالعات روستایی، نشان های علمی انجامدر ایران، مشاهدات و نوشته

؛ 3112؛ حسینی، 3135ای تولیدی به سمت جامعۀ مصرفی است )سروش، حرکت روستا از جامعه

(. در گذشته، پایگاه خانوادگی فرد ربطی به مصرف نداشت؛ بلکه 3112زاده، ، فرضی3135احمدرش، 

رسد در دهۀ داد. به نظر میها را شکل میکرد و هویتو تبار بود که اعضا را از هم متمایز می  ین ایلا

خصوص جوانان و زنان باز کرده است.  دهی به روستاییان بهاخیر، مصرف جای خود را در هویت

ادوات دهد، اگرچه موقعیت اقتصادی )میزان زمین زراعی، تعداد دام، مالکیت شواهد نشان می

کشاورزی و ...( همچنان عاملی تأثیرگذار در نمایاندن منزلت اجتماعی روستاییان است؛ اما مصرف به 

 آباد تبدیل شده است. بهبخشی به روستاییان در آهنگرمحله و قرنهای مهم در منزلتیکی از مؤلفه

بودجۀ مالی، بدون که روستاییان لیستی از نیازهای مصرفی خود دارند که در صورت وجود طوری 

کنند. یارانۀ نقدی مسیر مالی جدید برای تأمین این نیازهای مصرفی است. الهه معطلی آن را برآورده می

خرم. پردۀ خونه رو عوض کردم، برای آشپزخانه  بیشتر وسایل خونه می» گوید:دار میساله و خانه 71

. همۀ اینها رو قسطی انجام دادم و سر ماه ای گرفتم، چند تا وسیلۀ برقی آشپزخانه خریدم پردۀ کرکره
های خونم و دارم باهاش ها برا من خوب بود. وسیله دادم. یارانه ریختند قسطاش می ها رو می که یارانه

 «.کنمتکمیل می

گذاری در سرمایۀ کنند؛ سرمایهنقدی را در دو محور هزینه می طور کلی، روستاییان یارانۀ به

های دوران بارداری، بیمه، آموزش( های فرعی: خرید مواد غذایی، بهداشت و مراقبتمایهانسانی )درون

های فرعی: خرید کاالهای مصرفی و تجملی، مدیریت بدن و مواد دخانی(. اینکه  مایه و مصرف )درون

کند؛ به میزان درآمد و سرمایۀ فرهنگی خانوار ها را هزینه میای در چه محوری یارانهچه خانواده

ها به دهد، اغلب خانوارهایی که در سطح درآمدی بسیار فقیرند، یارانهها نشان میتگی دارد. یافتهبس

آموز در مورد  دانش 1ساله و مادر  11بهبود تغذیه و بهداشت و آموزش کمک کرده است. معصومه 

ار کمک بزرگیه. ها برای خرید کتاب و دفتر و مداد خودکیارانه» گوید: ها چنین مینحوۀ هزینۀ یارانه
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بین خانوارهایی هم بودند  دراین«. خرمها میها رو با یارانهتحریر بچه من اآلن دو سالی هست که لوازم
اند که گذاری کردهها، یارانه را در بیمه و آتیۀ فرزندانشان سرمایه فرهنگی آنکه به دلیل باال بودن سرمایۀ

  البته موارد آن کم بود.

 خانوارهای بسیار فقیربهبود معیشت در  -

روستاییان با توجه به شغل، میزان زمین زراعی و مالکیت ابزار کشاورزی و دام، نظری متفاوت در 

، یارانه معنایی ندارد و اصالً حضور آن را در سبد «دار و مرفه زمین»مورد یارانه دارند. در بین قشر 

شان مفید و  ، این مبلغ در مخارج زندگی«رمتوسط و فقی»کنند. در بین اقشار درآمدی خانوار حس نمی

شوندگانی که در  مؤثر است چرا که باعث بر طرف شدن نیازهای ثانویه آنان شده است. اکثر مصاحبه

ساله و کشاورز در  21کردند. تقی این گروه قرار داشتند یارانۀ نقدی را صرف پرداخت قسط وام می

هایی که ها داره. خانوادهها بستگی به توان مالی خانوادهنحوۀ مصرف پول یارانه»: گویداین مورد می

هاشون که هر  دن به زن و بچهکنند، میکنند. وسایل خونه عوض میهای الکی میدارند خرجزمین

تومن دارند  15ها واقعاً با همین کاری دوست داشتند و هر چی دوست دارند بخرند اما بعضی خانواده
هاست. پول خرید غذا، ها تو روستا از همین پول یارانهاز درآمد خانوادهچرخونند. بخشی زندگی می

 «.کنندهاشون و پرداخت میپول دفتر و کتاب بچه

عنوان کارگر روزمزد در  و بهاند که عمدتاً فاقد زمین زراعی« بسیار فقیر»، در قشر یارانه   

ای زندگی را تأمین کند و نوعی امنیت هاند، توانسته است حداقل های کشاورزی دیگران مشغول زمین

گونه ی این آرامش را ایناساله 11ها در پی داشته است. پیرمرد  روانی و احساس آرامش را برای آن

شرمنده نیستم و آخر هفته که هام  چرخه. پیش نوهها مییه جورایی زندگی من با یارانه: »کند بیان می
 . 3«خونم صورتم بازه میان

پروری، بسیاری  ها در امور مربوط به تولید کشاورزی و دامصرف کردن مبلغ یارانه در رابطه با

ماند. شود و چیزی برای تولید کشاورزی باقی نمیمعتقدند یارانه بیشتر صرف دیگر مخارج زندگی می

های شود زندگی حداقلی برای مردم فراهم شود و فعالیتها باعث میاین افراد معتقدند یارانه

های کشاورزی باعث های مرتبط با نهادهرزی پیشرفت زیادی نداشته باشد. حتی حذف یارانهکشاو

                                                 
 زده نیستم. . اصطالحی محلی، کنایه از اینکه خجالت3
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پا شده است، بنابراین، با توجه به وضعیت رکود کشاورزی و کاهش تولید محصول در کشاورزان خرده

ری گذاشود و برای سرمایهمالی نامناسب و افزایش نرخ تورم، یارانه کامالً صرف مخارج روزانه می

 ماند. وری آن چیزی باقی نمیدرزمینۀ کشاورزی و افزایش بهره

 

 تفسیر

این مقاله در پی پاسخ به این سؤال بود که واریز پول نقد به حساب خانوارهای روستایی چه پیامدهایی 

های مایه درون هایی را تحت تأثیر قرار داده است؟در زندگی روزمرۀ روستاییان داشته و چه جنبه

ها و معانی و تجربیاتی است که مردم روستاهای مورد دهندۀ نگرشها، نشانج شده از مصاحبهاستخرا

 اند.ها درک و بیان کردهمطالعه در رابطه با هدفمندی یارانه

تغییر روابط درون و »های نقدی در دهد، دریافت یارانهشده نشان می های استخراجمایهدرون

مصرف »، «فردگرایی»، «گذاری در سرمایۀ انسانیسرمایه»، «اجتماعی کاهش سرمایۀ»، «خانوادگی برون

حمایت »، «کاهش مصرف نان»، «کاهش مصرف انرژی»، «افزایش هزینۀ تولید روستایی»، «تظاهری

مؤثر بوده است. واحدهای معنایی فوق « اعتمادی به دولتحال بی وابستگی و درعین»، «اجتماعی روانی

بندی کرد که دسته« معیشت»و « مصرف»، «سرمایۀ اجتماعی»، «خانواده»ۀ عمدۀ خوش 1توان در را می

های منتهی شد که کل یافته« تغییر سبک زندگی»خوشه به یک مقولۀ اصلی با عنوان  1درنهایت این 

 گیرد. تحقیق را در برمی

ای اخیر هها شده است. در سالهای روستا درگیر یارانهخانوادۀ روستایی بیش از دیگر بخش

های آنچه اهمیت نقش یارانه .3جامعۀ مورد مطالعه، تغییراتی را در حوزۀ خانواده به خود دیده است

های نقدی در سرعت بخشیدن به این کنندۀ یارانه دهد نقش مداخلهنقدی را در این تغییرات نشان می

است. واریز پول نقد  تغییرات و آشکار کردن مسائل اجتماعی و روانی پنهان در خانوادۀ روستایی

که  طوری  حساب سرپرستان خانوارها، در همسران و فرزندان، انتظارات جدیدی ایجاد کرده است به  به

                                                 
مراکز خرید شهر، رانندگی، رفتن به سالن ورزشی، ادامۀ تحصیل، تشکیل  . از جملۀ این تغییرات ورود زنان روستا به حوزۀ عمومی )رفتن به3

های زیبایی، در ازدواج، مدیریت بدن )جراحی« عشق»های مالی زنانه(، تغییر الگوی همسرگزینی، مسائل مربوط به زناشویی، اهمیت یافتن مفهوم  صندوق
 شود.وضوح دیده می و انجام رفتارهای زیبایی چون تاتو( و مواردی دیگر بهمراجعه به متخصص تغذیه برای رژیم، استفاده از وسایل آرایش 
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کنند و وقتی با جواب رد از طرف همسر یا پدر مواجه بحث سهیم بودن در پول یارانه را مطرح می

باعث « تنش رابطۀ زوجین»عالوه بر شود. این موضوع، ها دچار سردی و تیرگی می شوند، روابط آنمی

نقد بر کیفیت روابط فرزندان و والدین تأثیر « پولِ»نیز شده است. « درگیری لفظی فرزندان و والدین»

تنش در رابطۀ »رتر کرده است. های بین نسلی که درگذشته مکنون بود را آشکا گذاشته و تفاوت

های جدید انۀ نقدی، یکی دیگر از چالشبرای جدا کردن یار« های جوان با خانواده همسر زوج

های فقیر و بسیار فقیر باعث های نقدی در خانوادهها است. البته یارانهها در ارتباط با یارانهخانواده

 شده است.« کاهش تنش بین زوجین»

این یافته با تئوری بلومر همخوانی دارد. به تعبیر بلومر افراد بر اساس تفسیری که از موقعیت 

ها از  و پرداختۀ تفسیر آن  زنند. به عبارتی، کنش اجتماعی مردم، ساختهد دارند به کنش دست میجدی

رابطۀ فرزندان با »، «رابطۀ زوجین»شان است و این موقعیت جدید باعث به چالش کشیدن  موقعیت

ها باعث یارانه های بسیار فقیر،شود؛ اما در خانواده« های جوان با خانوادۀ همسررابطۀ زوج»و « والدین

ها مثبت ها در این خانوادهانسجام خانواده و کاهش درگیری اعضا شده است؛ پرداخت نقدی یارانه

بوده و باعث کاهش تنش و نگرانی برای تأمین کاالهای اساسی شده است. البته این یافته فقط مربوط 

سی در زمینۀ تأثیر یارانۀ نقدی برر 15(، در مروری بر 7535) 3به ایران نیست بلکه ناهواس و شاپیرو

روابط »های نقدی بر حوزۀ دهد، یارانهنشان می توسعۀ درآمد در کشورهای درحالبر خانوارهای کم 

دهد؛ گرچه نحوۀ های این بررسی نشان میتأثیر داشته است. داده« خانوادگی خانوادگی و درون بین

ها و اقوام شده است اما ایجاد تنش بین خانواده انتخاب افراد واجد شرایط برای دریافت یارانه باعث

های درون خانوادگی کم کرده است های بسیار فقیر و فقیر دریافت یارانۀ نقدی از تنشدر خانواده

های کند. در خانوادههای تجربی فوق را تأیید میهای مقاله نیز یافته(. یافته7535)ناهواس و شاپیرو، 

 های متوسط بیشتر شده است.وجین کمتر ولی در خانوادههای بین زبسیار فقیر تنش

، «هاو آمد با خویشان و همسایه  و رفت کاهش روابط»، «کاهش روحیۀ کار»، «پولی شدن روابط»

شده از  های استخراجمایهاز دیگر درون« اعتمادی به دولتبی»و « احساس وابستگی به دولت»

را ساخت. تزریق پول به جامعۀ روستایی « ایۀ اجتماعیکاهش سرم»ها بود که خوشۀ عمدۀ  مصاحبه

                                                 
1. Paul Niehaus & Jeremy Shapiro 
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دهد، باعث ایجاد اختالف ها نشان میتواند تبعات مثبت زیادی داشته باشد زیرا همان طور که یافته نمی

شود و با توجه به افزایش نقدینگی و نرخ تورم، کاهش قدرت خرید، روابط و در درون خانواده می

 دهد.باالتر سرمایۀ اجتماعی روستا را تحت تأثیر قرار می مناسبات اجتماعی و در سطحی

( مطابقت دارد. 7531های اندرو ویگو و همکاران )های این بررسی در این مورد، با یافتهیافته

در  7537تا  3335ها از سال ارزیابی پرداخت مستقیم یارانه  هایی که در زمینۀآنان با مروری بر پژوهش

ها بر همبستگی اجتماعی م شده است به بررسی آثار پرداخت مستقیم یارانهکشورهای مختلف انجا

ها، با فرسوده شدن روابط اجتماعی همراه ها نشان داد، اگر پرداخت یارانه اند. نتایج بررسی آنپرداخته

  های این پژوهش،باشد، ممکن است همبستگی و انسجام اجتماعی را تضعیف کند. بر اساس یافته

(؛ اما در 7531 تواند آثار منفی بر انسجام اجتماعی ذینفعان داشته باشد )ویگوریتو،ای مستقیم میهیارانه

ها، باعث افزایش روابط افراد و های نقدی صورت گرفته، این پرداختاکثر کشورهایی که پرداخت

توسعۀ  ( و آموزش )برنامۀ7553؛ اختر، 7552گذاری بیشتر در بهداشت )آگوئرو و سارتر، سرمایه

؛ چادی و آراجو، 7553( و بهبود وضعیت کودکان )هاندا، 7531؛ تاتارکو و اشمیت، 7553سازمان ملل، 

 ( شده است.7552؛ پاکسون، 7533؛ مارکوس و واکیس و دیگران، 7556

های نقدی تابعی از وضعیت اقتصادی خانوارها بوده در جامعۀ مورد مطالعه، نحوۀ هزینۀ یارانه

های انسانی )مقولهگذاری در سرمایۀکنند. سرمایهها را در دو محور هزینه مین یارانهاست. روستاییا

های های دوران بارداری، بیمه، آموزش( و مصرف )مقولهفرعی: خرید مواد غذایی، بهداشت و مراقبت

 فرعی: خرید کاالهای مصرفی و تجملی، مدیریت بدن و مواد دخانی(. اغلب خانوارهایی که در سطح

ها به بهبود تغذیه و بهداشت و آموزش کمک کرده است. در این درآمدی بسیار فقیر قرار دارند یارانه

شان  فرهنگی، یارانه را در بیمه و آتیۀ فرزندانبین خانوارهایی هم بودند که به دلیل باالبودن سرمایۀ  

 اند.گذاری کردهسرمایه

دهد، قشرهایی از جامعۀ روستایی که در ان میهای میدانی نش ها، مشاهدات و یادداشتمصاحبه

گذشته توان اقتصادی برای خرید کاال یا اخذ وام را نداشتند بیش از دیگر قشرها از دریافت یارانۀ 

های مالی های مالی موجود در روستا و یا صندوقنقدی رضایت دارند. دریافت وام از مؤسسه

ق یارانۀ نقدی از راهبردهایی است که این قشر برای خانوادگی و دوستانه و پرداخت قسط آن از طری
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مثابۀ نوعی مسیر مالی  های نقدی بهاند. به عبارتی، واریز یارانهکار گرفته خرید کاالهای مصرفی به

 کند.جدید برای خرید و مصرف عمل می

و « یشنما»خصوص زنان و جوانان، در رقابتی اجتماعی برای کسب احترام از طریق  روستاییان به

جهت همخوانی بین تئوری وبلن و جامعۀ مورد مطالعه وجود دارد.  برند. از این به سر می« مصرف»

روستایی اما در  کند نه جامعۀآسا در جامعۀ آمریکا بیان می گرچه وبلن، این ویژگی را در مورد طبقۀ تن

آن، از طریق مصرف و  جامعۀ مورد مطالعه هم به دست آوردن اعتبار و احترام اجتماعی و نمایش

خرید کاالها در بین اقشار فقیر و متوسط به رقابتی اجتماعی بدل شده است. اکنون یارانۀ نقدی به 

ها کمک کرده است. در این میان زنان و جوانان برای سرعت بخشیدن به این رقابت در درون خانواده

انداز و . این شیوه باعث جلوگیری از پسآسایی را بر عهده دارندحفظ اعتبار خانواده وظیفۀ نیابتی تن

های های روستایی شده است. در الیهصورت محدود، در بسیاری از خانواده انباشت مالی، هرچند به

تواند کاالی باارزشی برای خودنمایی خانواده مصرف کند، زن فقیر و متوسط رو به پایین که مرد نمی

دهد. در هر آراستگی مالی خانواده این کار را انجام میدهندۀ  عنوان نمایش خانواده تا حدودی به

بسا هر پول دریافتی، راه  ای که مصرف تظاهری، عنصری مهم در سبک زندگی باشد، چه جامعه

 جدیدی برای صرف هزینه در مصرف تظاهری باشد.

ی و توان به آن اشاره کرد، کاهش در مصرف انرژ نکتۀ مثبتی که در زمینۀ مصرف روستاییان می

اند که در مصرف انرژی دقت بیشتری شوندگان به این نکته اشاره کرده نان است. تقریباً تمامی مصاحبه

 دهند.نسبت به قبل دارند و حساسیت بیشتری در این خصوص نشان می

های  سبک»گیری ای منسجم دربارۀ شکلطور که در بحث نظری گفته شد، بوردیو نظریه همان

عینی زندگی و موقعیت فرد در ساختار دهد، شرایط . مطابق مدلی که وی ارائه میکندارائه می« زندگی

شود. طبق مفاهیم بوردیو، با تغییر در زمینۀ )میدان اجتماعی در اجتماعی به تولید منش خاصی منجر می

ی )سیاست اقتصادی هدفمندی آباد( یا ورود عامل بیرون این پژوهش روستای آهنگر محله و قرن

پردازد و تغییراتی را در جهت جدید می« تفسیر از موقعیت»ها(، منش افراد به تعبیر بلومر به  هیاران

روستاییان های روزمرۀ دهد. بازتاب تعامل بین زمینه و منش را در کنشهمگامی با زمینه انجام می

مل است. به تعبیر ها بازتابی از این تعاهای استخراج شده از مصاحبهمایهتوان مشاهده کرد. درون می
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تواند جامعۀ روستایی را تکان دهد اما که می« ای داردپول کارکردهای پنهان و ناخواسته»زیمل، 

 متأسفانه در اجرای این سیاست به این بخش مهم توجهی نشد.

ها در ایران نتایجی متفاوت با تجربۀ جهانی داشته است. مطالعۀ شواهد تجربی هدفمندی یارانه

های فقر در این کشورها را ها توانسته است تا حدودی شاخصدهد، هدفمندی یارانهمیجهان نشان 

نشانه بگیرد. در کشورهای آمریکای التین و شمال آفریقا باعث افزایش مصرف میزان کالری در بین 

(؛ بهبود روابط خانوادگی در 7553؛ اختر، 7552خانوارهای روستایی و فقیر )آگوئرو و سارتر، 

( و افزایش حضور کودکان در مدرسه )هاندا، 7535 ،های فقیر و بسیار فقیر )ناهوس و شاپیروخانوار

طور که نتایج ( شده است. همان7533؛ مارکوس و واکیس و دیگران، 7556؛ چادی و آراجو، 7553

رفته در دیگر کشورها برای  کار های اساسی بین مفهوم تحلیلی بهدهد، تفاوتاین بررسی نشان می

ها در ایران لحاظ شده است، وجود دارد؛ ، با آنچه در قانون هدفمند کردن یارانه«های نقدیپرداخت»

ها، الزاماً گونه پرداخت دهد که منظور از این اول آنکه: بررسی مبانی نظری پرداخت نقدی نشان می

ها عیناً پرداخت پول که در قانون هدفمند کردن یارانه پرداخت پول نقد به خانوارها نیست؛ در حالی 

مدت  چنینی شاید در کوتاه های ایندهد که پرداختگذاران بوده و تجربه نشان مینقد مدنظر سیاست

مدت  مراتب بیشتر از منافع کوتاه بار آن در بلندمدت بهباعث کاهش نسبی آثار تورمی شود، اما آثار زیان

های انرژی صورت گرفته است، اما  الح نرخ حاملدنبال اصآن خواهد بود. دوم: در ایران توزیع پول به

در سایر کشورها یارانه نقدی، با هدف کاهش فقر اجرا شده است. به عبارتی، در ایران رفع فقر، هدف 

های نقدی نبوده است؛ اما در سایر کشورها از پیش در مورد اینکه پرداخت نقدی به چه  توزیع یارانه

دیگر، در ایران، مسئله اصلی طرح  عبارت   صی وجود داشت. بههایی صورت گیرد، برنامه مشخ گروه

تنظیم بازار انرژی در کشور  -که با همکاری فنی بانک جهانی صورت گرفت -ها سازی یارانه هدفمند

یافته   ها نیز به اصالح یارانۀ انرژی اختصاص بود نه کاهش فقر. مادۀ نخست قانون هدفمندسازی یارانه

ها اشاره نشده است. این قانون، ارتباطی با فقر ندارد و  میانی به توزیع نقدی یارانههای  است و تا ماده

بیشتر جایگزینی هزینه است. به همین دلیل، نتایج هدفمندی در ایران با تجربۀ جهانی آن متفاوت 

 است.
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ها شناخته شد چه در حوزۀ عنوان فهم تجربۀ روستاییان از دریافت هدفمندی یارانه آنچه به

ها دانست. بلکه های دیگر را نباید صرفاً نتیجۀ مستقیم سیاست هدفمندی یارانهخانواده و چه در حوزه

با  3135های دولتی در روستاها دید که از سال باید آن را در فرایندی تاریخی از اجرای سیاست

مواج ارتباطی و ادامه پیدا کرد؛ با ورود ا 3117گسترش مدارس روستایی آغاز شد؛ با اصالحات ارضی 

ها به اوج خود رسید. وجه مشترک ای به روستا سرعت و شدت گرفت و با هدفمندی یارانهماهواره

توان در است؛ که بهترین نمود آن را می« سبک زندگی»های تاریخی، ایجاد تغییر در همۀ این دوره

ای که روستا به جلو رحلههای تاریخی، در هر مروستاییان مشاهده کرد. در طول دوره« گراییمصرف»

ها شود. اگر قبل از هدفمندی یارانهرود بر میزان مصرف و وابستگی آن به جامعۀ شهری افزوده میمی

توان گفت زمان این بحث گذشته و جرئت می در بین روستاییان بود به« تمایل به مصرف»بحث از 

  رو هستیم. به در جامعۀ روستایی روبه «کنش مصرف»حساب خانوارها، با  اکنون با واریز پول نقد به 

عنوان عاملی تسهیلگر، بر سرعت تغییرات سبک زندگی در روستا  های نقدی بهدیگر، یارانه عبارت 

افزوده است، این در حالی است که این سیاست با هدفی مشخص و کامالً متفاوت به مرحلۀ اجرا 

 درآمده بود.

خصوص  د، پرداخت نقدی یارانه در ایران نتایج متفاوتی بهمتأسفانه به دالیلی که در باال ذکر ش

گذاران و مدیران  در جامعۀ روستایی داشته است که خود موضوعی مهم و درخور توجه برای سیاست

های اقتصادی صرفاً نتایج ها و سیاستریزی کشور است. توجه به این نکته اهمیت دارد که برنامهبرنامه

شدۀ اقتصادی  بینی یامدهای اجتماعی و روانی آن، گاهی شدیدتر از نتایج پیشاقتصادی در برندارند و پ

ای اجتماعی است و بالعکس، هر پدیدۀ اجتماعی، پدیدۀ است. چرا که، هر پدیدۀ اقتصادی، پدیده

 توسعۀریزان های اقتصادی و اجتماعی، برنامهاقتصادی است. به منظور کاهش نتایج ناخواستۀ سیاست

 فرض استوار کنند. های سطوح خرد و کالن را بر این پیش گذاری سیاستبایست، می
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نامۀ علوم )مطالعۀ موردی منطقۀ روستایی گرمسار(.  توسعۀپذیری و  فقر، آسیب(. 3113ازکیا، مصطفی )
 .75، شمارۀ اجتماعی

انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران. های کردن یارانهرفاهی نقدینه آثار(. 3133اسالمی اندارگلی، مجید و دیگران )
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ای در جامعه شناسی شناخت(. ترجمه: فریبرز مجیدی. )رساله ساخت اجتماعی واقعیت(. 3121برگر و الکمن )

 .تهران، علمی و فرهنگی

. ترجمه: حسن چاوشیان و لیالجوافشانی. چاپ: اول، محل انتشار: فرهنگ و زندگی روزمره(. 3116بنت، اندی )

 .135تهران، نشر اختران، ص 

 . ترجمه: مرتضی مردیها. انتشارات نقش و نگار. نظریۀ کنش: دالیل عملی و عقالنی(. 3115بوردیو، پیر )

فصلنامۀ  .ها در ایرانهای انرژی بر سطوح قیمت(. بررسی یارانۀ انرژی و آثار افزایش حامل3111پرمه، زورار )
 .11، شمارۀ پژوهشنامه بازرگانی

تحلیل میزان گرایش اقشار مختلف اجتماع به استفاده از  (.3135پریزادی، طاهر؛ مرصوصی، نفیسه و دیگران )

گانۀ 77ها )مطالعۀ موردی: مناطق  ن یارانهسیستم حمل و نقل عمومی پس از اجرای طرح هدفمند شد

 .71، شمارۀ فصلنامۀ مدیریت شهریکالنشهر تهران(. 

، شمارۀ مجلۀ اقتصاد شهرد شهرها. ها بر اقتصا(. نگاهی به تأثیر طرح هدفمندسازی یارانه3113پژویان، جمشید )

 هشتم. 

ارشد  کارشناسی ۀنام. پایانروستاییزندگی در جامعۀبررسی تغییرات سبک  (.3112رودبارکی، سکینه )حسینی

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.  جامعه شناسی توسعۀ روستایی.
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-فصلنامۀ علمیها در اقتصاد ایران. یارانههای  (. تحلیل رفاهی سیاست3135دادگر، یداهلل؛ نظری، روح اهلل )
 . 17، سال یازدهم، شمارۀ پژوهشی رفاه اجتماعی

سایت جامع . بر مصرف خانوارهای مشهدیها  تاثیر هدفمندی یارانه(. 3113)پوریا  ،اسدزاده ؛حسین ،داروغه

 مدیریت.

. در منطقۀ اورامان طی دو دهۀ اخیربررسی عوامل موثر بر تغییرات کیفیت زندگی (. 3133دانش مهر، حسین )

روستایی با راهنمایی غالمرضا غفاری و احمد فیروزآبادی.  توسعۀپایان نامۀ دکتری رشته جامعه شناسی 

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

ر قال قیمت دها بر انتبررسی اثر هدفمندی یارانه(. 3135آبادی، رضا )دانشورکاخکی، محمود؛ حیدری کمال

 .1، شمارۀ 71، جلد نشریۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی. بازار تخم مرغ ایران

)با تأکید بر ها  مروری بر تجربۀ کشورها در زمینۀ هدفمند کردن یارانه(. 3111ی، ازاده؛ اشرفی، یکتا ) داوود

ائل و ماهنامه بررسی مس-مجلۀ اقتصادی. ورهای خانورمیانه و شمال آفریقا(اصالح مواد عذایی در کش
 . 353، شمارۀ های اقتصادی سیاست

بر رمصرف بنزین در ها  اجرای طرح هدفمند کردن یارانه آثاربررسی (. 3113ی علی، دیلمی، محمد حسن )رازین

 .7، سال سوم، شمارۀ فصلنامۀ مدل سازی اقتصادی، ایران

با وجود ها  دفمند کردن یارانهشناسایی خانوارهای نیازمند در طرح ه(. 3113دهی، فاطمه )حسین؛ سرخه، راغفر

 . 11، سال یازدهم، شمارۀ پژوهشی رفاه اجتماعی-فصلنامۀ علمی. نابرابری اطالعاتی

 . ترجمه: محسن ثالثی، نشر علمی.معاصر نشناسی در دورا نظریه جامعه(. 3121ریتزر، جرج )

ها ی مرحلۀ دوم هدفمندسازی یارانهبررسی آثار اجرا(. 3137پور، رضا )زمانی، احمد؛ زمانیان، محبوبه و امیدی

 .3، سال یکم، شمارۀ های مالی و اقتصادیفصلنامۀ سیاست. بر درآمدهای مالیاتی

 ریزی. . تهران: سازمان مدیریت و برنامههانظام هدفمندی یارانه(. 3115ریزی کشور )سازمان مدیریت و برنامه

نامۀ پژوهش . ی جوانان و زنان در جامعۀ مصرفیتفرهنگ مصرفی: هواهای نفسا(. 3111سعیدی، علی اصغر )
 .3، شمارۀ 3111، بهار فرهنگی

ها بر هزینۀ نهایی برق  تحلیل اثر طرح هدفمند کردن یارانه(. 3133ه؛ صادقی، مهدی و دیگران )سلیمانیان، زهر

ال نهم، ، سفصلنامۀ مطالعات اقتصادی انرژی. ستانده-دن دستمزدها در جدول دادهبر مبنای درون زا کر

 . 11شمارۀ 
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های نرژی و آثار آن بر رفاه خانوار  آزادسازی قمت حامل(. 3113محسن و دیگران ) ، شاهمرادی، اصغر؛ مهرآرا
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 .11، سال دورازدهم، شمارۀ پژوهشی رفاه اجتماعی-فصلنامۀ علمی. اقتصادی

 ، شمارۀ هشتم. مجلۀ اقتصاد شهر، ها ت اقتصادی هدفمند کردن یارانهثیرادرآمدی بر تأ(. 3113علیزاده، مهدی )

مستقیم انرژی بر ۀ بررسی تاثیر پرداخت یاران .(3111قادری، فرید و جعفر رزمی و عسگر صدیقی )

 .1، شمارهدانشکده فنی ۀنشری .های کالن اقتصادی با نگرش سیستمی شاخص

)بررسی  توسعۀهای انتقالی در کشورهای در حال ازی پرداختهدفمندس(. 3133کودی، دیوید و دیگران )

 غالمرضا غفاری و رضا امیدی، تهران: نشر علم. ۀها(. ترجمها و تجربهدرس

 .شناسانجامعه. تهران: شناسی کیفیضد روش: منطق و طرح در روش(. 3113محمدپور، احمد )

اجتماعی در کردستان ایران بعد از -ۀ اقتصادی(. پیامدهای توسع3135محمدپور، احمد و عبداللهی، عادل )

 .3، شمارۀ 31، سال توسعۀفصلنامۀ روستا و . طالعۀ موردی منطقۀ اورامان ژاوروانقالب اسالمی: م

. ترجمه: علی اصغر سعیدی و سعید صادقی جقه. ای بر سیاستگذاری اجتماعیمقدمه(. 3111مور، بلیک )

 موسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
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