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بررسی نقش اجراي طرح هدفمند کردن یارانه ها در خانواده بر سالمت روانی و عملکرد تحصيلی / جامعی، رضا و همکاران 

 بر سالمت روانی و عملکرد تحصیلی در خانواده ها اجراي طرح هدفمند کردن یارانه هابررسی نقش 
  1رضا جامعی

 دانشگاه کردستان ،استادیار گروه حسابداري
 بیان جامعی
 دانشگاه تهران ،کارشناسی ارشد  حسابداري

 سارا شادپور
 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات 

    7/12/91ه: پذیرش مقال        15/9/91اله:   دریافت مق
د        هچکی
هاي جدید در خانواده می شود که در بخش هاي مختلف از جمله سالمت روانی موجب فراهم آمدن بستر ها اجراي طرح هدفمندکردن یارانه هدف:     

چنین ثیر آن بر سالمت روانی و همتأ ها درکشور،ارانهقانون هدفمند کردن ی در نوشتار پیش رو ضمن بررسی روند اجراي گذار باشد.تواند تاثیرخانواده می
  ت.گرفته اسمورد مطالعه قرارعملکرد تحصیلی دانش آموزان در شهر سنندج 

انتخاب شد.  ايگیري تصادفی از نوع خوشهبه روش نمونهپسر)،  130دختر و  135نفر دانش آموز( 265اي با حجم نمونه در این تحقیقروش:       
ق ساخته استفاده شد. در این محقّ ينامه) و پرسش1979سؤالی گلدبرگ و هیلدگ ( 28سالمت عمومی فرم  ينامهالعات از پرسشبراي جمع آوري اطّ

ده از روش ضریب العات گردآوري شآموزان دبیرستانی به عنوان مالك عملکرد تحصیلی استفاده شد. براي تجزیه و تحلیل اطّل دانشپژوهش از معد
  مستقل استفاده شد. Tراهه و آزمون حلیل واریانس یکبستگی، تهم
دار وجود دارد و معنی مستقیم يآموزان رابطهدانش ي نقدي با عملکرد تحصیلیهایارانهنشان داد که بین میزان و نوع استفاده از  این تحقیق :ها افتهی   
شود، اما در این پژوهش میداري دیدهمعنی بستگی مستقیمهاي شهرستان سنندج همخانواده آموزاندانش یچنین بین میزان یارانه و سالمت روانهم

  ي نقدي مشاهده نشد.هایارانهتفاوتی بین دو جنس در میزان و نوع استفاده از 
-که شکل اي صحیح اقتصادي و رفتاري در خانواده باشدالگوه يساز رشد و توسعهتواند زمینهها میاجراي طرح هدفمند کردن یارانه گیري: نتیجه    

  خانواده دارد. اعضاي  عملکرد و ثیر کامالً مطلوبی بر سالمت روانیگیري این الگوها تأ
  .روانی دانش آموزان ،عملکرد تحصیلی، سالمتخانواده، نقدي، يمیزان استفاده از یارانهها:  کلید واژه      

1.Frjamei@Yahoo.com 
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مقاله پژوهشی اصیل

      مهمقد  
 ها،دیگر هزینه با مقایسه در انرژي يهزینه منابع، این به آسان و ارزان دسترسی قابلیت و گاز و نفت عظیم منابع وجود دلیل به ایران اقتصاد در      
 براي کشور منابع از عظیمی بخش ساالنه .ندارد وجود الهی موهبت این از بهینه ياستفاده براي الزم يانگیزه و اسیتحس نظر این از و بوده ناچیز

بلی روند ق يادامه و نیامده است دست هب ها یارانه توزیع از مطلوبی نتایج و یافته اختصاص انرژي هايحامل براي غیرمستقیم و مستقیم يیارانه اعطاي
عطفی در بخش  يد و نقطهل اقتصادي فضاي کسب و کار کشور را ارتقا خواهد داجبرانی در پی داشت. طرح تحوتبعات اجتماعی و اقتصادي غیرقابل

يهاي هفتگانهترین برنامه در میان برنامهمهمباشد که ها میسازي یارانهل، هدفمندانرژي در کشور خواهد بود. یکی از محورهاي طرح تحو ل طرح تحو
 از مواد  ها یارانها در ایران با حذف تدریجی ه هاي مختلف اجتماع ارتباط دارد. در اجراي طرح هدفمندسازي یارانه با آحاد مردم و بخشو  اقتصادي است
هاي حذف شده به  بخشی از یارانه ). 2011(جونگ یانگ وهمکاران، کند ها تغییر میالم، نوع اعطاي یارانهخوراکی، آب، برق و سایر اق سوختی، مواد

عد اقتصادي یت بسیار زیاد بشود. در کنار اهم رهنگی میهاي این کار صرف کارهاي عمرانی و فشود و سایر درآمد مردم پرداخت میصورت نقدي به 
هاي اجتماعی آن نیز ضروري می باشد. خانواده به عنوان یکی از مهم ه به ابعاد و حاشیهاجراي این طرح، توجفرآیند اجراي  ترینِ این ضروریات، در طی

تر بهداشت روانی اعضاي پذیرد. سالمت روانی در خانواده و در سطحی پایینهاي مختلف از اجراي طرح تاثیر می طرح هدفمندي، به سهم خود در حوزه
، بهداشت روانی را در درون مفهوم 1گیرد. سازمان جهانی بهداشته قرارکوچک باید مورد توج يهایی است که در این جامعهترین اولویتآن از مهم

هاي اجتماعی، روانی و جسمی؛ بهداشت، تنها نبود بیماري یا عقب ماندگی نیست. ي نقشکند و بهداشت یعنی توانایی کامل براي ایفابهداشت تعریف می
گردد. بهداشت روانی علمی است یط فردي و اجتماعی مناسب حاصل میایجاد مح يوسیلههگیري است و این منظور بهدف اصلی بهداشت روانی پیش

ن مراحل در دامن خانواده گیرد و تمامی ایحظات حیات جنینی تا مرگ را دربرمیلین لاز اوبراي بهتر زیستن و رفاه اجتماعی که تمام زوایاي زندگی 
پیوستگی حقیقی و  شود. ترین نهاد زندگی بشري و بنیان اصلی حیات اجتماعی انسان محسوب می . خانواده کوچک)1390( انتظاري زارچ، شودسپري می

معاصر که همه چیز رنگ دگرگونی گرفته باز هم سالمت آن  يی دورهه در تمامی اعصار تاریخ و حتّمعنادار نهاد خانواده با جامعه به قدري است ک
هاي مدرن،  گویی به نیازهاي اساسی انسان در دنیاي امروز که با پیچیدگیع خانواده براي پاسخشود. کارکردهاي متنومیمترادف با سالمت جامعه شمرده 

گاه انسان زندگی ماشینی پیوند خورده نیز ارزشی مضاعف یافته و امروزه خانواده تنها پناه ياهوي رنگارنگ و پرحاشیههاي اجتماعی و اقتصادي و هی تنش
ثیر گذاشته و عالوه بر بسیاري از ابعاد حیات خانوادگی تأها در  ه در مقابل نیز این تنشهاي روزافزون است. البتّ خسته و فرسوده از کشمکش

کنند. در این میان سالمت روان در خانواده جایگاهی ویژه دارد. این مقوله از  اي آن، بنیان خانواده را تا مرز فروپاشی تهدید میکردن کارکرده مخدوش
اي که سالمت جسم و روان آنان را  صان، تضمینی بر کارکردها و شرایط حاکم بر زندگی خانوادگی براي اعضاست؛ به گونهو متخص 2شناسان دیدگاه روان

کی ی کند.مینی براي سعادت فردي و جمعی تبدیلسازد و در یک کالم خانواده را به کانومیارمغان آورد، مسیر رشد و تعالی درونی و عاطفی را هموار  به
بهترین پیامد شاید ضروري در خانه است. هاي غیره به مدیریت اقتصاد خانواده و کاهش هزینهها توجسازي یارانهفمنداز کارکردهاي اساسی طرح هد

شوند. میکردن آشنا اي هر خانواده با اصول درست مصرفآن اعض يدر هر خانواده باشد و در نتیجه 3ها، اصالح الگوي مصرفکردن یارانهطرح هدفمند
است، به » کردنت مصرفدرس«ا درك هدف اصلی آن که ق خواهند بود چرا که بی نیز موفّمند و قانون مدار در اجراي این طرح ملّهاي نظامخانواده

جاي خواهند اثرات مستقیمی بر توزیع درآمد برها، رانهوري مناسب دست پیدا کنند. یاهاي مصرفی به بهرهسویی پیش خواهند رفت که در تمام زمینه
هاي مدي خواهد بود. سهم دهکباالي درآهاي درآمدي و به زیان خانوارهاي دهک هاي پایینوزیع درآمد به نفع خانوارهاي دهکگذاشت و این بازت

هاي انرژي و بازتوزیع درآمد حاصل از یین درآمد است. افزایش قیمت حاملهاي پاارانه اي بسیار بیشتر از سهم دهکباالي درآمدي از مصرف کاالهاي ی
ه سهم خانوارهاي کم درآمد از مصرف عموم شود. بنابراین از آن جا کنتقال قدرت خرید از خانوارهاي پرمصرف به خانوارهاي کم مصرف میآن، موجب ا

ها، قدرت است، یارانه ی بیشتر از خانوارهاي پردرآمدها از یارانه نقدي برابر یا حتّي کمتر از خانوارهاي پردرآمد است و در مقابل سهم آنکاالهاي یارانه ا
ها کردن یارانههدفمند با اجراي طرح .)1978(دوالن الیزابت،واهد بخشیدخرید و رفاه نسبی خانوارهاي کم درآمد را نسبت به خانوارهاي پردرآمد بهبود خ

-ه این مهم در گرو مشارکت تک تک افراد جامعه در اجراي این طرح و مدیریت صحیح اقتصاد خانوادهتوان سطح رفاه عمومی را باال برد که البتّمی
، زمام امور را 4نوار و با نظارت مستقیم بر امور اقتصادي و هدایت صحیح اعضاي خانوادهسرپرست خا يتوانند به پشتوانهبانوان می ،هاست. در اجراي طرح

ها و اصالح بهینه از آن يهاي ملی و استفادهمنابع و سرمایه يخانواده کمک کنند. توزیع عادالنه يدر دست بگیرند و به پیشبرد اهداف تعیین شده
توان در هر خانواده و در جامعه به آن دست پیدا کرد. والدین با تغییر و راحتی می هاست که بهن یارانهکردمصرف جزو اهداف اصلی طرح هدفمند الگوي

1 .WHO, World Health Organization 
2. Psychologist 
3. Consumption pattern 
4. Family member 
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 بعد هايتوانند در اصالح الگوي مصرف و انتقال این مفاهیم فرهنگی ارزشمند به نسلتصحیح بسیاري از رفتارهاي اقتصادي و مصرفی در خانواده می
ها، انتقال و ترویج فرهنگ مصرف کردن یارانهي ضرورت اجراي طرح هدفمندهاي خود دربارهچنین با افزایش آگاهیهم  .)1384(پرمه ز،اثرگذار باشند

کنند. پیش از نیز یادآوري هاي اجتماعی خود، می توانند لزوم پیروي از آن را به فرزندانفعالیت صحیح در خانواده و آگاه سازي اقشار مختلف جامعه طی
درآمد از ی و برخورداري بیشتر اقشار پرهاي ملّمنابع و سرمایه يها به شکل غیر نقدي به کاالهاي مصرفی باعث تقسیم ناعادالنهص یارانهاین اختصا

بود.  ها و جامعه شدهخانوادهی ارزان بودن کاالهاي مشمول یارانه باعث ترویج فرهنگ اسراف در شد و حتّهاي انرژي میها به ویژه در بخش حاملآن
ها شده صحیح از آن يها موجب سهل انگاري برخی از افراد در استفادهاستفاده از این کاالها و منابع و مستور بودن ارزش واقعی آن يپایین بودن هزینه

ی مهم در راستاي تأمین منافع ها، گامکردن یارانههدفمند.)2009، سان گیوه(شده به این مسایل نیز احساس میتوجها باکردن یارانهبود و لزوم هدفمند
بهینه از منابع موجود، اصالح الگوي مصرف، ارتقاي سطح  يها، استفادهمنابع و سرمایه يی و عمومی جامعه و خانواده و هدف اصلی آن توزیع عادالنهملّ

یارانه، شاهد اصالح الگوهاي مصرف و ساماندهی  کیفی کاالها، افزایش تولید و ارتقاي سطح رفاه عمومی جامعه است. با مدیریت صحیح در استفاده از
استفاده  يباشد. با اجراي این طرح نحوهها میقیت طرح هدفمندي در اصالح رفتارهاي اقتصادي و مدیریت اقتصاد خانوادهبود. شرط موفّها خواهیمهزینه

 يوري، تغییراتی ایجاد خواهد شد که نتیجهمصرفی خانوارها نیز با هدف بهرهشود و در سبد مند میها نظامهاي انرژي مانند گاز و برق در خانوادهاز حامل
است. هر خانواده، سازمان و بنگاه اقتصادي کوچکی است که نیاز به مدیریت بر منابع دارد. درهر مجموعه » جا مصرف کردندرست و به«ها آن يهمه

ل از والدین اي متشکّد و خانواده نیز به عنوان مجموعهم به خوبی احساس می شوو منظّ ریزي دقیقشده، ضرورت برنامهص براي رسیدن به اهداف مشخّ
و فرزندان با نیازهاي متعداقتصادي براي اداره و مدیریت صحیح در آن دارد يویژه در عرصههریزي و مدیریت بنیاز به برنامه ع،د و متنو. یت مدیریت اهم

ثیر بسزایی بر ي خود تأها و مشکالت خانوادگی شود که این به نوبه موجب استحکام بنیان خانواده و کاهش تنش تواند صحیح اقتصادي در خانواده می
هاي الزم براي زندگی آشنا باشند و روشن است تک اعضا با مهارتاست تک سالمت روانی اعضاي خانواده دارد. در اجتماع کوچکی چون خانواده الزم

با  هاي مفید زندگی هستند،ادرانی که فاقد مهارت). 1384،زحمتکش(هاي سالم زندگی در خانواده دارندج استفاده از مهارتی در ترویوالدین نقش مهم
کنند. پدر و مادر در خانواده نقش اساسی را در امور مالی و کاهش مشکالت  مین الگوي مناسب براي فرزندان مشکالتی را براي آنها فراهم میعدم تأ

اي جانب والدین موجب شکل دادن روحیهشناسان اعتقاد دارند که وجود فرهنگ مصرف در خانواده و ترویج آن از  د. بسیاري از جامعهاقتصادي دارن
ز ها و افزایش قیمت بسیاري ا گذار باشد. با هدفمندي یارانهر روي روحیات اجتماعی آنان تأثیرتواند بخود می يشود که به نوبهاقتصادي در فرزندان می

 کاالها و اسراف بپرهیزند و کنند از رفت وآمدهاي غیر ضروري، خرید زیاده از حد نقدي و افزایش درآمد، مردم سعی می يها با وجود دریافت یارانهحامل
در بین خانوارها شود که ت آن کاسته شده و باعث ایجاد رفاه نسبی اند، از شدبوده کنون درگیر مشکالت فوقکه تااین خود سبب می شود که خانوارهایی 

نقش خود را بر  ،گذارد ی زندگی میثیري که در فضاي کلّوضعیت اقتصادي خانواده با تأبراي آنها مورد قبول است.  در مصرف این مقدار رفاه و تغییر
شوند. در بسیاري موارد، شرایط  میوجود آمدن مشکالت دیگري براي خانواده هکند. مشکالت اقتصادي اغلب موجب ب بهداشت روانی خانواده اعمال می

در خانواده  .یابد نامناسب در فضاي خانواده اعم از منازعه و سایر مسائل در شرایط رکود اقتصادي، که خانواده با نوعی بحران مالی مواجه است افزایش می
هاي روانی افراد مقابله با این مشکالت را براي  منديشوند و کاهش توان ساز بروز مشکالت مختلف ارتباطی و روانی افراد میمسائل اقتصادي زمینه

هاي افزایش درآمد خانواده اغلب ذهنی با پیدا کردن راه يمشکالت مالی خانواده، مشغله سازند. درگیري فکري واقعی براي حلّ خانواده با مانع مواجه می
ترین بالهاي زندگی بوده و هست و پیامدهاي  و روانی یکی از بزرگ شوند. همیشه اضطراب و نگرانی روحی  میل افراد منجربه کاهش ظرفیت تحم

هاي شدیدي ممکن است از خود نشان ترین نامالیمتی واکنشناشی از آن در زندگی فردي و اجتماعی کامالً محسوس است. در این حالت فرد با کوچک
ت زمان با هم ثیر قرار دادن گرمی و صمیمیت روابط خانواده و کاهش مدا تحت تأب ا براي باال بردن درآمد خانواده و حفظ آن،چنین تالش و تقلّدهد. هم

خصوص نوجوانان بیش از دیگران هتر خانواده و باعضاي کوچک  .)1389(ذبیحی طاري و همکاران،  کند بودن اعضا، نقش منفی خود را اعمال می
ه و مراقبت والدین هستند و قرار گرفتن خانواده نیازمند توجاقتصادي و به دنبال آن بروز اختالالت دیگر ناشی از آن می تواند آسیب هاي  در شرایط حاد

تهاست این شناسان و والدین مداي نیستند و روانالعات جدید یا تکان دهندهگاه جبران ناپذیري بر روي نوجوانان بگذارد. هیچ یک از این مطالب اطّ
پردازي، از خودبیگانگی، نی با مسائل و مشکالت بسیاري از قبیل بحران هویت، تخیل یا خیالس ينان در این دورهجا که نوجوادانند. از آنمسائل را می

، یکی شوند. بنابراینو مشکالت مذهبی و شغلی مواجه می گري، افسردگی، ترس و اضطراب، مشکالت تحصیلی، اوقات فراغتمشکالت جنسی، پرخاش
پایم و  (ا و والدین، فراهم آوردن بستري مناسب جهت رشد و تربیت نوجوانان به شکلی مطلوب و مورد قبول جامعه استهاز مشکالت پیش روي خانواده

ي ها و والدین نام برد که از طریق آن مشکالت اقتصادي و نیازهاي ماد نقدي به عنوان فرصتی براي خانواده يشاید بتوان از یارانه ).2012همکاران،
تر نوجوانان، مستلزم شناخت وضعیت فعلی استفاده از ها و در سطحی پایینخانواده نقدي بر يات پرداخت یارانهتأثیرکنند. بررسی میطرف بر نوجوانان را 

ستفاده از العاتی از میزان و نوع الذا هدف پژوهش حاضر دستیابی به اطّ). 1389ستاد تحول صنایع و معادن، (ها و نوجوانان استخانوادهیارانه در میان 
 آن با سالمت روان و عملکرد تحصیلی این دانش آموزان می باشد.  يآموزان دختر و پسر دبیرستانی در شهر سنندج و رابطهدر دانش نقدي يیارانه

بررسی نقش اجراي طرح هدفمند کردن یارانه ها در خانواده بر سالمت روانی و عملکرد تحصيلی / جامعی، رضا و همکاران
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مقاله پژوهشی اصیل

 روش       
ر زیر متغی 4پس با در نظر گرفتن ها و اجراي آن در کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت؛ سکردن یارانهر تحقیق حاضر ابتدا قانون هدفمندد      

 ها ترسیم گردید.اعی، اقتصادي و عملکردي  خانوادهثیر اجراي این طرح بر رفتارهاي اجتمنمودار فرضیات تأ
 تاثیر اجراي طرح بر مدیریت اقتصادي خانواده.1
 تاثیر اجراي طرح براصالح الگوي مصرف در خانواده.2
 اديتاثیر اجراي طرح بر اصالح رفتارهاي اقتص.3
 ها در خانوادهر اجراي طرح بر کاهش استرس و تنشتاثی.4

 
 هاوادهکردن یارانه ها بر سالمت روانی خاننمودار فرضیات تأثیر اجراي طرح هدفمند. 1شکل

 
 
 

 
 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
پژوهش، دانش آموزان دبیرستانی شهر سنندج در سال  بستگی است. جامعه آماري در این بخش ازروش غالب در این پژوهش روش توصیفی از نوع هم

نامه توزیع شد که پس از پرسش 280اي انجام شد. در مجموع اي چند مرحلهمی باشد که به روش نمونه گیري تصادفی از نوع خوشه 1390تحصیلی 
دانش آموز مقطع دبیرستان در شهر سنندج و در  265ي پژوهش شامل نامه بررسی شد. به این ترتیب نمونهپرسش 265نامه هاي مخدوش حذف پرسش

 می باشد. 1390سال 
 هاي زیر جهت انجام تحقیق مطرح گردید.باتوجه به مطالعات انجام شده فرضیه

 :فرضیات پژوهش
 ي دارد. ي معنادارهاي شهرستان سنندج رابطهي نقدي با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در خانوادهمیزان استفاده از یارانه  -1 
 هاي شهرستان سنندج رابطه دارد. ي نقدي با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در خانوادهنوع استفاده از یارانه-2
 هاي شهرستان سنندج رابطه دارد. ي نقدي با سالمت روان دانش آموزان در خانوادهمیزان استفاده از یارانه-3
-هاي سالمت جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی دانش آموزان  در خانوادهفهي نقدي با سالمت روان و مؤلّنوع استفاده از یارانه-4

 هاي شهرستان سنندج رابطه دارد. 
 ي نقدي تفاوت وجود دارد. میان دانش آموزان دختر و پسر در میزان استفاده از یارانه-5
 وجود دارد. ي نقدي تفاوت میان دانش آموزان دختر و پسر در نوع استفاده از یارانه-6

اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها

آموزش ناخودآگاه مدیریت 
خانواده در اقتصادي

اصالح اجباري الگوي 
مصرف در خانواده

اصالح رفتارهاي اقتصادي 
اعضاي خانواده

 صرفه جویی در
 مصرف منابع خانوار

کاهش استرس و تنش 
در خانواده

تامین منابع جهت برآورده 
کردن سایر نیازها

تقویت حس اعتماد به نفس و 
ایجاد آرامش

دهاعضاي خانوا تقویت بهداشت روانی
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 العات تدوین گردید.جمع آوري اطّ اي براينامهپرسشرهاي ذکر شده با در نظر گرفتن متغی: 1ق ساخته محقّ ينامهپرسش  

ثیر اجراي طرح باشد که با هدف سنجش میزان تأپرسش می 22ل از مورد استفاده در این بخش در چهار قسمت و متشکّ ينامهپرسش      
خانواده  50ل از آماري مورد مطالعه متشکّ يهاي آماري تقسیم و جمع آوري گردید. جامعه رهاي ذکر شده در میان نمونهها بر متغییارانههدفمندکردن 

یل نامه به دالپرسش 9نمونه استخراج گردید. ( 41ها نامه از این خانوادهمراحل ارسال و دریافت پرسش ساکن در شهر سنندج می باشد که پس از طی
  از روند کار خارج گردید). چنین اشکال در پرکردنمختلف از جمله عدم همکاري در تحویل و هم

 در قالب جدول و نمودار منتشر و با هم مقایسه گردید. زیه و تحلیل گردیده و نتایج حاصلتج spssالعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار اطّ      
سایکوتیک در ) براي تشخیص اختالالت روانی غیر1972(1نامه را گلدبرگ این پرسش :سؤالی GHQ 28مومی سالمت ع ينامهپرسش      

طور گسترده از آن هسؤال دارد که تاکنون در مطالعات مختلف ب 60نامه احی و تدوین کرده است. فرم اصلی این پرسشمراکز درمانی و جامعه طرّ
شناختی ، گلدبرگ و هیلدگ براي غربالگري اختالالت روان1979سؤالی را در سال  28عمومی فرم سالمت  ينامهشده است. پرسشاستفاده

عالئم  -عالئم جسمانی؛ ب -احی کردند. این فرم چهار مقیاس فرعی داشته و هر مقیاس فرعی هفت پرسش دارد که عبارتند از: الفپسیکوتیک طرّغیر
ي کاهش دهندهباال نشان ينامه به این صورت است که نمرهري در این پرسشگذانمره يی. نحوهعالئم افسردگ -کارکرد اجتماعی؛ د -اضطراب؛ ج

صدم   80تحلیل کردند و نتیجه گرفتند که پایایی این آزمون در حدود فرا GHQچندین مطالعه را با استفاده از ).1377(دستجردي، سالمت روان است
هاي آزمون را مقیاسخرده بستگی براي کلّم ضریب همالمت عمومی براي دانشجویان مرکز تربیت معلّپژوهشی تحت عنوان هنجاریابی آزمون س طی

 صدم گزارش کرده است.  84برابر 
 يها مانند سن، جنس، رشته هاي مختلف آزمودنیویژگی يالعاتی دربارهنامه در دو بخش ابتدا اطّاین پرسش :2يق ساختهمحقّ ينامهپرسش     

دهد که  فه را مورد سنجش قرار میمؤلّ  4ق دهد. سپس در بخش دوم محقّو ... ارائه می ل، میزان استفاده از یارانهمعد يالعاتی دربارهی و نیز اطّتحصیل
دوم پس انداز یارانه که  يهففه و مؤلّخرده مؤلّ 5ل دریافت نقدي سهم هر فرد در خانواده که شامل او يفهاست. مؤلّ یهایفهفه نیز داراي خرده مؤلّهر مؤلّ
چهارم استفاده جهت امورات تفریحی و  يفهفه و مؤلّخرده مؤلّ 8هاي مصرفی خانوار که داراي  سوم استفاده در هزینه يفهفه و مؤلّخرده مؤلّ 5داراي 

گذاري لیکرت  ه به روش نمرهبراي هر ماد بندي شده استصورت مقیاس لیکرت درجههنامه بفه است. سؤاالت پرسشمؤلّ 4سرگرمی خانواده که داراي 
شود و پس از جمع نمرات هر  ها جداگانه محاسبه میر آزمودنی در هر یک از زیر مقیاسگیرد. نمرات هق میاز سمت راست تعلّ 4تا  1چهار گزینه از 

 ).2012(چرن و همکاران،شود ص میمشخّ ی هرکسکلّ يخرده مقیاس نمره
 ها  یافته      
ها اقدام به خانواده ،کردن یارانه هاهاي آماري بیانگر این مسأله بود که با اجراي طرح هدفمنددست آمده از نمونه هالعات باطّ يبررسی و مطالعه      

ها پس از خانوادهبخش مدیریت مالی در  اند.گرفتهق دادن خود با شرایط جدید در پیشکارهایی را در جهت وفاصالح رفتارهاي اقتصادي خود کرده و راه
هاي مورد مطالعه، درصد از نمونه 68ت که در بیش از العات گردآوري شده نشانگر آن اسها، نتایج حاصل از بررسی اطّاجراي طرح هدفمندکردن یارانه

منابع مالی و اقتصادي خانواده  سازماندهی براي صیمدیران خانواده و یا همان سرپرستان خانوار تا قبل از اجراي برنامه هدفمندي هیچ سازوکار مشخّ
جدید از  هاي نقدي، ساختارياالها و در کنار آن واریز یارانهها از مواد و کها و حذف تدریجی یارانهي هدفمندکردن یارانها با شروع برنامهنداشتند؛ ام

منحنی  2بیشتر پیش پاي سرپرست خانواده گذاشت. شکل ها و الگوهاي متفاوتی را در جهت بهره وري ها شکل گرفت که روشمدیریت مالی در خانواده
 دهد. ها نشان می ها را در قبل و بعد از اجراي برنامه هدفمند کردن یارانه ریزي مالی سرپرستان خانواده برنامه

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Goldberg 

بررسی نقش اجراي طرح هدفمند کردن یارانه ها در خانواده بر سالمت روانی و عملکرد تحصيلی / جامعی، رضا و همکاران



ه 1
مار

، ش
الق

وط
ده 

انوا
ه خ

 نام
یژه

و
16

4

مقاله پژوهشی اصیل

 ها ها در قبل و بعد از اجراي برنامه هدفمندکردن یارانهنامه ریزي مالی سرپرستان خانوادهمنحنی بر  .2شکل

 
 يها حاکی از آن است که قبل از اجراي برنامهپیش و پس از اجراي قانون هدفمندکردن یارانه نتایج حاصل از بررسی  مدیریت اقتصاد خانواده در

است و کمتر از ته اي جهت مدیریت در بخش اقتصادي خانواده صورت نگرفي آماري هیچ برنامه سازمان یافتههادرصد از نمونه 41ندي، در بیش از هدفم
ند که مدیریت آنها مستقل و کارآمد بوده است. این در شرایطی است که با اجراي قانون هدفمندي و بروز الزام در بخش ها اعالم داشته درصد خانواده 5

( سید جوادین، ق داده شده استاي هدفدار سونابع مالی خانواده به سوي برنامهصورت ناخودآگاه تخصیص مهی در مواردي بمدیریت مالی خانوار، حتّ
ها، مدیریت درصد خانواده 35مرحله در بیش از ها نشانگر آن است که در این س از به اجرا در آمدن طرح هدفمندکردن یارانهو نتایج حاصله پ).1385

ها نشان می دهد که مشکالت ارات خانوادهماري این تحقیق، اظههاي آدرصد از نمونه 70چنین در بیش از هم منابع کارآمد و رضایت بخش بوده است.
فکري اعضاي  عملکردهاي تواند منشاء بروز اختالل درگردد که خود میهایی در خانواده میها و تنشاسیتاقتصادي و مالی خانواده موجب ظهور حس

 خانواده باشد. 
      ت به کار رفته در ابزار این پژوهش از دو نوع ها استفاده شد. سطح دقّادهصیفی و استنباطی براي تحلیل دم از این پژوهش از پردازش تودر بخش دو

 مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. tبستگی، هاي همهاي پژوهش از روشیهفاصله اي و اسمی است، به این سبب براي آزمون فرض
 :العات توصیفی پژوهشاطّ

 یلی دانش آموزانل تحصمیانگین انحراف معیار و معد  .1جدول
 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین 

19 10 11/2 12/16 ل دانش آموزانمیانگین معد 
 

 میانگین،  وانحراف معیار، حداقل و حداکثر نتایج عملکرد  دانش آموزان تشریح شده است. 1در جدول 
 

 . میانگین ها و انحراف معیار نوع استفاده از یارانه2جدول
 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین ه از یارانهنوع استفاد

 15 5 53/2 16/7 مصرف فردي
 14 5 09/2 41/8 پس انداز

 28 9 85/5 88/16 مصرف خانوار
 15 4 05/3 98/9 تفریح و سرگرمی خانواده

 
انگین  وانحراف معیار، حداقل و حداکثر نتایج عملکرد  نوع استفاده از یارانه دریافتی توسط خانواده آزمودنی ها به صورت آماره توصیفی می 2در جدول 

 دانش آموزان تشریح شده است.
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 فه هاي سالمت روان. میانگین ها و انحراف معیار مؤل3ّجدول
 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین سالمت روان
 21 7 09/3 23/11 عالئم جسمانی

 32 8 31/4 22/14 اضطراب
 27 7 36/3 54/16 کارکرد اجتماعی

 27 8 24/4 21/10 افسردگی
 78 37 97/9 95/57 سالمت روان کلی

 
مولفه هاي سالمت روان توسط خانواده آزمودنی ها به صورت آماره توصیفی میانگین  وانحراف معیار، حداقل و حداکثر نتایج عملکرد  دانش  3در جدول 

 آموزان تشریح شده است.
 

 پرداخت يستفاده از یارانه در یک دوره. فراوانی و درصد میزان ا4جدول
 درصد فراوانی میزان استفاده از یارانه

 67/54 145 فرد يسهم یارانه مصرف کلّ
 09/33 87 درصد 90تا  60مصرف 
 8.63 23 درصد 60تا  30مصرف 
 3.59 10 درصد 30تا  0مصرف 

 آموزان رابطه معناداري دارد.  نقدي با عملکرد تحصیلی دانش ي: میزان استفاده از یارانه1فرضیه
 

. آزمون تحلیل واریانس یک راهه براي سنجش تفاوت میانگین میزان استفاده از یارانه در رابطه با عملکرد تحصیلی 5جدول 
 دانش آموزان

 سطح معنی داري F میانگین مجذورات آزادي يدرجه مجموع مجذورات 

   89/18 2 78/37 واریانس بین گروهی 
 01/0 69/3 40/4 264 01/1163 س درون گروهی واریان
    266 79/1200 جمع 

ه به سطح توجاست که با F=  69/3در این آزمون  Fه به میزان استفاده از یارانه بررسی شد. میزان توج، تفاوت میزان عملکرد تحصیلی بادر جدول باال
 ه به میزان استفاده از یارانه متفاوت است. توجعملکرد تحصیلی افراد باشد. یعنی ق تأیید محقّ ي) فرضیهsig=  01/0معنی داري آن ( 

 نقدي با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه دارد.  ينوع استفاده از یارانه  :2يفرضیه
 بستگی میان نوع استفاده از یارانه و عملکرد تحصیلی دانش آموزانهم ي. محاسبه6جدول

 سطح معنی داري آزادي يدرجه بستگیمیزان هم نگینمیا نوع استفاده از یارانه 
 00/0 249 24/0 09/9 مصرف فردي

 028/0 249 14/0 01/9 پس انداز
 02/0 249 -30/0 93/14 مصرف خانوار

 01/0 249 -19/0 06/10 تفریح و سرگرمی خانواده
 - 249 1 12/16 عملکرد تحصیلی

01/0 < a            ** =05/0 <a * = 
است. این میزان مثبت و با  r=  24/0شخصی آنها از یارانه  يدست آمده میان عملکرد تحصیلی دانش آموزان و استفاده هبستگی بمیزان هم       

د آمده میان عملکر به دستمثبت و معنی دار دارند. همبستگی  ير رابطهمعنی دار است که نشاندهنده این است که این دو متغیp =  99/0اطمینان 
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معنی دار  p= 95/0است. این میزان مثبت و معنی دار است و با اطمینان  r= 14/0تحصیلی دانش آموزان و استفاده  آنها از یارانه در جهت پس انداز 
ها آن يیارانهدست آمده میان عملکرد تحصیلی دانش آموزان و مصرف هبستگی باست. یعنی میان این دو متغیر رابطع مثبت و معنی دار وجود دارد. هم

منفی و معنی داري وجود دارد و در آخر  ير رابطهدار است و نشان داد بین این دو متغیمعنی p=  99/0است که در سطح  r= 30/0هاي خانواده در هزینه
ه توجاست که منفی است و با r= 19/0یارنه در جهت تفریح و سرگرمی خانوار  از آموزان و استفادست آمده میان عملکرد تحصیلی دانشدهبستگی بهم

مورد استفاده از یارانه یعنی  يدو مقوله يدرباره 2 يتوان گفت فرضیهدار است. بنابراین، میمعنی) sig=  01/0دست آمده ( هبه سطح معنی داري ب
-هاي مصرفی خانوار و همیارانه در هزینهاز ن استفاده ا بیمثبت و معنی داري وجود دارد؛ ام يمصرف فردي و پس انداز یارانه، با عملکرد تحصیلی رابطه

منفی وجود دارد یعنی استفاده از آنها با کاهش عملکرد تحصیلی  يچنین مصرف یارانه در بخش تفریحات و سرگرمی خانواده با عملکرد تحصیلی رابطه
 دانش آموزان رابطه دارد. 

 هاي آن رابطه دارد. فهدانش آموزان و مؤلّ میزان استفاده از یارانه با سالمت روان: 3 يفرضیه
 ها میزان استفاده از یارانه با سالمت روان دانش آموزانواریانس براي سنجش تفاوت میانگین. براي آزمون تحلیل 7جدول 

  مجموع مجذورات آزادي يدرجه میانگین مجذورات F سطح معنی داري
 عالئم جسمانی          

 اریانس بین گروهیو 923/36 2 461/18  
 واریانس درون گروهی 131/2308 246 382/9 718/1 13/0
 جمع 054/2345 248   
 اضطراب           
 واریانس بین گروهی 649/179 2 824/89  
 واریانس درون گروهی 611/5706 246 197/23 861/3 020/0
 جمع 26/5886 248   
 کارکرد اجتماعی     
 واریانس بین گروهی 997/62 2 498/31  
 واریانس درون گروهی 957/3611 246 682/14 106/2 10/0
 جمع 954/3674 248   
 افسردگی     
 واریانس بین گروهی 121/190 2 060/95  
 واریانس درون گروهی 919/5499 246 357/22 221/4 015/0
 جمع 04/5690 248   
 یسالمت روان کلّ     

 واریانس بین گروهی 941/1609 2 970/804 661/8 /000
 واریانس درون گروهی 711/21989 246 389/89  
 جمع 652/23599 248   

مده در مقایسه ي دست آ هب Fه به میزان استفاده از یارانه متفاوت است. توجشود، میزان افسردگی و اضطراب باطور که در جدول باال مشاهده میهمان
 به دست fچنین دهد. هماست که تفاوت معنادار را نشان می sig = 02/0با سطح معنی داري  86/3تفاوت استفاده از یارانه ه به توجتفاوت اضطراب با

دهد. در است که تفاوت معنادار را نشان می sig= 01/0با سطح معنی داري  22/4ه به تفاوت استفاده از یارانه توجي تفاوت افسردگی باآمده در مقایسه
 است که تفاوت معنادار را می رساند. sig =00/0با سطح معنی داري  66/8دست آمده هب fی نیز میزان مت روان کلّقسمت سال

 : نوع استفاده از یارانه با سالمت روان دانش آموزان رابطه دارد. 4فرضیه 
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 فه عالئم جسمانیمؤلّو زیر بستگی بین نوع استفاده از یارانه. میزان هم8جدول
 سطح معنی داري آزادي  يدرجه بستگی میزان هم گینمیان 

 - 249 1 98/11 عالئم جسمانی
 21/0 249 07/0 98/8 کارکرد مصرف شخصی 

 10/0 249 10/0 65/8 کارکرد پس انداز 
 01/0 249 -15/0 02/15 کارکرد مصرف خانوار 

 20/0 249 09/0 05/11 کارکرد تفریح و سرگرمی 
01/0<a        ** =  05/0 < a  * 

فردي، پس انداز و تفریحی با عالئم جسمانی مورد  يمورد استفاده از یارانه یعنی استفاده يسه مقوله يدرباره 4 يتوان گفت فرضیهبنابراین می      
بستگی وجود دارد. ا بین استفاده در مصرف خانوار و سالمت جسمانی همتأیید نیست، ام 

 مؤلفه اضطراب زیر  بین نوع استفاده از یارانه و میزان همبستگی  .9جدول 
 سطح معنی داري آزادي  يدرجه بستگی میزان هم میانگین 

 - 249 1 07/13 اضطراب
 001/0 249 -18/0 98/8 کارکرد مصرف شخصی 

 22/0 249 02/0 65/8 کارکرد پس انداز 
 02/0 249 -16/0 02/15 کارکرد مصرف خانوار 

 21/0 249 10/0 05/11 سرگرمی  کارکرد تفریح و
01/0<a          ** =05/0 < a  * 

 شود و بین دو کارکرد مصرف شخصی و خانوار با اضطراب همبستگی وجود دارد. تأیید می 4ي توان گفت فرضیه پس می
 کارکرد اجتماعی يفهبستگی بین نوع استفاده از یارانه و زیر مؤلّمیزان هم . 10جدول

 سطح معنی داري درجه آزادي  زان همبستگی می میانگین 
 - 249 1 93/16 کارکرد اجتماعی 

 03/0 249 -12/0 98/8 کارکرد مصرف شخصی 
 93/0 249 03/0 65/8 کارکرد پس انداز 

 38/0 249 06/0 02/15 کارکرد مصرف خانوار 
 58/0 249 03/0 05/11 کارکرد تفریح و سرگرمی 

01<a          ** =05< a  * 
 مثبت و معنی دار دارد.  يتنها کارکرد اجتماعی با مصرف شخصی دانش آموزان از یارانه رابطه 4 يتوان گفت براساس فرضیه بنابراین، می

 افسردگی يفهبستگی بین نوع استفاده از یارانه و زیر مؤلّمیزان هم . 11جدول
 سطح معنی داري آزادي  يدرجه بستگی میزان هم میانگین 

 - 249 1 04/12 فسردگی ا
 10/0 249 10/0 98/8 کارکرد مصرف شخصی 

 10/0 249 10/0 65/8 کارکرد پس انداز 
 00/0 249 -26/0 02/15 کارکرد مصرف خانوار 

 00/0 249 -23/0 05/11 کارکرد تفریح و سرگرمی 
01<a          ** =05< a  * 

ین دو متغیر کارکرد مصرف خانوار و کارکرد تفریح و سرگرمی با افسردگی در دانش آموزان همبستگی ب 4 يه به فرضیهتوجتوان گفت با بنابراین، می
 مثبت و معنی دار وجود دارد. 
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 بستگی بین نوع استفاده از یارانه و سالمت روان کلی. میزان هم12جدول
 سطح معنی داري آزادي  يدرجه بستگی میزان هم میانگین 

 - 249 1 68/55 سالمت روان کلی 
 10/0 249 10/0 98/8 کارکرد مصرف شخصی 

 11/0 249 01/0 65/8 کارکرد پس انداز 
 00/0 249 -2/0 02/15 کارکرد مصرف خانوار 

 00/0 249 -1/0 05/11 کارکرد تفریح و سرگرمی 
01<a          ** =05< a  * 

-هه به سطح معنی بتوجاست. این میزان با r= 10/0فردي آنها از یارانه  يان و استفادهی دانش آموزدست آمده بین سالمت روان کلّهبستگی بمیزان هم
بستگی معنی داري هم يی و کارکرد فردي دانش آموزان رابطهتوان گفت بین سالمت روان کلّ) معنی دار نیست. بنابراین، نمیsig=10/0دست آمده (
 وجود دارد. 

-بهه به سطح معنی است. این میزان با توجr = 01/0آموزان و استفاده پس انداز آنها از یارانه ی دانشمت روان کلّدست آمده بین سالههمبستگی ب      
معنی داري وجود  يی و کارکرد پس انداز دانش آموزان رابطه) معنی دار نیست. بنابراین نمی توان گفت میان سالمت روان کلsigّ=11/0آمده ( دست

ر دهد میان این دو متغیاست و نشان می r= 2/0خانوار از یارانه  يی دانش آموزان و استفادهآمده میان سالمت روان کلّدستبهستگی بچنین همدارد. هم
 r=  - 1/0تفریح و سرگرمی  يآموزان و استفادهی دانشآمده میان سالمت روان کلّ دستهببستگی منفی و معنی دار وجود دارد و در آخر هم يرابطه

مورد استفاده از یارانه  يدو مقوله 4 يتوان گفت در فرضیه) معنی دار است. بنابراین، میsig=00/0آمده (دستبهه به سطح معنی داري توجاست که با
 منفی و معنی داري وجود دارد.  يی رابطهیعنی بین استفاده خانوار و تفریحی با سالمت روانی کلّ

 یارانه میان دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است.  : میزان استفاده از5 يفرضیه
  

 از یارانه میان دانش آموزان دختر و پسر ، سنجش تفاوت میانگین میزان استفادهt. آزمون 13جدول 
و  61/1آمده از میزان استفاده دختر و پسر از یارانه بیان کننده تفاوت بسیار کمی در آنهاست. میانگین استفاده از یارانه دختران  به دستهاي میانگین

دهد  ) نشان میsig= 70/0) با توجه به سطح معنی داري (t= 39/0(آمده در آزمون نیز به دست tاست. میزان  57/1میانگین استفاده از یارانه در پسران 

 این رابطه معنی دار نیست. 
 . نوع استفاده از یارانه میان دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است. 6فرضیه 

 آموزان دختر و پسر ها میانگین نوع استفاده از یارانه میان دانش، سنجش تفاوتtآزمون  .14جدول
 درجه آزادي سطح معنی داري Tمیزان  انحراف معیار میانگین فراوانی جنسیت ه از یارانهنوع استفاد

  08/2 34/9 135 دختر مصرف فردي
62/1 

 
12/0 

 
 81/2 91/8 130 پسر 248

  70/1 73/8 135 دختر پس انداز
70/0 

 
50/0 

 
 29/2 49/8 130 پسر 248

  81/5 33/15 135 دختر مصرف خانوار
33/1 

 
20/0 

 
 79/4 31/14 130 پسر 248

  11/3 67/10 135 دختر تفریح و سرگرمی
47/1 

 
16/0 

 
 30/3 36/11 130 پسر 248

 آزادي  يدرجه سطح معنی داري  Tمیزان  انحراف معیار  میانگین فراوانی  جنسیت * میزان استفاده از یارانه 

 دختر 
 پسر

135 
130 

61/1 
57/1 

59/0 
74/0 

39/0 70/0 248 
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ه به میانگین این میزان در میان توجآمده است. اگرچه با به دست 91/8و در میان پسران  34/9فردي از یارانه در میان دختران  يمیانگین میزان استفاده
= 62/1( در میان دختر و پسر وجود ندارد. آموزشی از یارانه ينشان می دهد تفاوت معنی داري میان میزان استفاده tختران بیش از پسران است، آزمون د
t  ،12/0 =sigاست. میزان  49/8و در میان پسرها  73/8پس انداز از یارانه در میان دختران  ي). میانگین میزان استفادهt آمده در آزمون  به دست
)70/0 =tبا (توج) 50/0ه به سطح معنی داري =sigدهد تفاوت معنی داري میان دختر و پسر در میزان استفاده پس انداز از یارانه وجود ندارد. ) نشان می

داري میان دهد تفاوت معنیشان مین tاست. آزمون  79/4و در میان پسران  33/15میانگین میزان استفاده در مصرف خانوار از یارانه در میان دختران 
تفریح و سرگرمی از یارانه در میان دختران  ي). میانگین میزان استفادهt ،20/0 =sig= 33/1ارتباطی در دختر و پسر وجود ندارد(  يمیزان استفاده

ه به سطح معنی داري توج) باt )47/1 =t یزان ا مدهد این میزان در میان پسران بیش از دختران است. امنشان می 36/11و در میان پسران  67/10
)16/0 =sigشود. تأیید نمی 5ي دار نیست. بنابراین فرضیهعنیدهد این تفاوت م) نشان می 

 گیري  نتیجه    
ند و اعضاي خانواده زمان ها کاهش پیدا ک اي نیست. زمانی که استرس پیچیده کار سخت و  ایجاد یک محیط سالم از نظر روانی براي اعضاي خانواده      

پذیرتر شده است و  بع آسیببالطّ و ثیرپذیرامروزه نهاد خانواده بسیار تأ شود.ین میبیشتري را کنار هم بگذرانند، سالمت روانی خانواده نیز بیش از پیش تام
شوند و گاهی به صورت  و آشکار می ادگی حادگاه مشکالت خانو گردد. امواج می زده دستخوش تالطم چون کشتی طوفاناگر از آن مراقبت نشود هم

آفرینند. این مشکالت در سطوح مختلفی نیز ظاهر  کنند و آسیب می میمانند، رشد ی میهاي زیرین ارتباطات و تعامل میان اعضا باق پنهان در الیه
هاي زندگی امروزي آشنا باشند و آنها را   الدین باید با مهارتاعضا یا حداقل و ،شوند. براي آن که یک خانواده از آرامش روانی و عاطفی برخوردار باشد می

  به درستی به کار گیرند.
ها اشاره کرد. اجراي طرح اختالف طبقات اقتصادي در خانوادهتوان به کاهش میزان کردن یارانه ها میت اجراي طرح هدفمندمدداز نتایج بلن      

هاي پایین جامعه می باشد و موجب ي نقدي بیش از هر چیز به سود دهکهاها و اعطاي یارانهفرهنگ مصرف در خانوار هدفمندي و شکل گرفتن
دهد. با جستجو و  ت میزان اختالف منحنی طبقاتی خانوارها را کاهش میمدشود و این امر در بلند اجتماع میافزایش توان اقتصادي در سطوح پایین 

تمامی عالوه بر دهد.در خانواده، منشاء این نامالیمات، در مشکالت مالی و اقتصادي خود را نشان می کنکاش در بسیاري از نامالیمات روحی و روانی
می تواند منشاء بروز مشکالتی در  تأثیرداشته باشد، این برنامهها تواند بر سالمت روانی خانوادهها میقانون هدفمند کردن یارانهثیرات مثبتی که اجراي تأ

افزایش درآمد بدون   خانوار را به هم بریزد ياي که دچار فشار تقاضا است، می تواند سازوکار هزینهپرداخت نقدي یارانه ها در جامعهد. خانواده ها نیز باش
داداش زاده ( است کردن درآمد اضافه، هم براي خانوار و هم جامعه مضرّهاي خانوار باشد و هزینهواند منشأ یک نابسامانی در هزینهت کار صورت گرفته می

یکی از آثار  هاست.به آنشوك اقتصادي و اجتماعی  واردآمدنفاق بیفتد ي که ممکن است در بین خانواده ها اتّهاي جدیکی از آسیب . )1386،فهیم 
درآمد خانوار پایین بوده و که تا قبل از اجراي برنامه هدفمندي سطح  مثال در یک خانواده تغییر فرهنگ کار است. براي ،هاسازي یارانهاجتماعی نقدي

ها، وجود آمده و با پرداخت مستقیم یارانههآن خانواده خود را با شرایط موجود وفق داده است، ممکن است با اجراي این طرح اضافه درآمد ب يمجموعه
که الگوي مصرفی یک یار نگران کننده باشد. و اینپروري و فرار از کار در این خانوارها ایجاد شود که می تواند از حیث اجتماعی و اقتصادي بسنوعی تن

ي حوزه ثیر قرار دهد.المت روانی خانواده را نیز تحت تأکند، می تواند براي خانوار یک تهدید به حساب آید و سار بیش از الگوي درآمدي تغییر میخانو
سالمت روانی خانواده از جمله موارد مهمالیی برخوردار می باشد که آثار مثبت و یا احیاناً تبعات منفی اجراي طرح اسیت بای است که در خانواده از حس

ساز ایجاد نگاهی تواند زمینهدهد. ایجاد فرهنگ صحیح مصرف و رشد آن در میان خانوارها میعاع قرارتواند آن را تحت الشّها می هدفمندکردن یارانه
ها، از سوي خانوادهانداز و مدیریت دارایی  خاذ الگوي پست صحیح منابع نقدي توزیع شده و اتّمتفاوت در میان اعضاي خانواده باشد. با مدیریت و هدای

 شودانی خانواده نیز به نحو مطلوبی تأمین میسالمت رو گیرد و در نتیجهدر دسترس اعضاي خانواده قرار می رفاه اجتماعی و اقتصادي بیش از پیش
  ). 1376(شمشیري میالنی، 

ات استفاده از یارانه در میان دانش آموزان، از لحاظ عملکرد تحصیلی و سالمت روان، بررسی شود. براساس نتایج تأثیرپژوهش سعی شد تا  در این      
شود، عملکرد ی تفریحات و سرگرمی خانواده میهاي خانوار در بخش مصرف و حتّي آنها یارانه صرف هزینهدانش آموزانی که در خانواده ،این پژوهش

 کنند. شکل فردي مصرف و یا پس انداز می تحصیلی و سالمت روان آنها پایین تر از دانش آموزانی است که یارانه را به
 يدر پژوهش حاضر نوع کارکردهاي استفاده از یارانه نیز در رابطه با عملکرد تحصیلی بررسی شد. دو کارکرد مصرف شخصی و پس انداز رابطه      

ها داللت بر دهد. این یافتهنی دار با عملکرد تحصیلی نشان میمنفی و مع يدو کارکرد مصرف خانوار و تفریح و سرگرمی رابطه مثبت و معنی دار و
یت نوع استفاده از یارانه دارد. البتّاهمنگی دي مانند شرایط خانوادگی و اقتصادي و فرهه در رابطه با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی عوامل متعد

 تواند جداگانه بررسی شود. گذار هستند که میتأثیرو غیره نیز از عوامل بسیار 
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مقاله پژوهشی اصیل

عالئم جسمانی سالمت  ي فهدهدکه مؤلّ از سوي دیگر یافته هاي مربوط به نوع کارکردهاي استفاده از یارانه در رابطه با سالمت روان کاربران نشان می
کنندگان یارانه در این سالمت روان دریافت کلّ يمثبت و معنی دار دارد. از سوي دیگر نمره يار رابطهروان با نوع کارکرد مصرف یارانه در بخش خانو

دهد منفی و معنی دار نشان می يهاي مصرفی خانوار و مصرف در بخش تفریحات و سرگرمی رابطهکارکرد مصرف یارانه در بخش هزینهپژوهش با دو 
ه، از پرسش البتّ).1389(مهاجري ، کنداهش سالمت روان داللتها به نوع استفاده از یارانه در که بیشتر در پژوهشوجیت و تتواند بر اهماین یافته می

 .عنوان یک ابزار تشخیصی استفاده شدهگري دانش آموزان و نه بعنوان یک ابزار غربالهسالمت روان در این پژوهش ب ينامه
کرد که امروزه در ونه مطرحگجنس از لحاظ میزان و نوع استفاده از یارانه تفاوتی مشاهده نشد شاید بتوان این بنابر نتایج پژوهش حاضر بین دو      

ت رشد فکري و تغییر پیشرفت و بالندگی خود برخوردارند و به علّ يگیري در زمینهدازه از امکانات موجود براي بهرهجامعه، دخترها و پسرها به یک ان
هاي آنها باعث شده است که هر دو به یک میزان به امکانات دسترسی راد بر مبناي توانایی ها و لیاقتگذاري افبه جنسیت و ارزشبینش جامعه نسبت 

 داشته باشند و برخورداري از امکانات یکسان در هر دو جنس به نبود تفاوت در میزان و نوع استفاده از یارانه منجر شده است. 
مختلف اعضاي  کامآل بر روي رفتارها و عملکردها تواند در برخی حوزهنوع استفاده و مصرف یارانه می ،ن تحقیق مشاهده شدگونه که در ایهمان     

خاذ الگوي هاي صحیح و کاربردي در که والدین و سرپرستان خانواده ها باید با اتّي حائز اهمیت این گذار باشد و نکتهتأثیرخصوص نوجوانان هخانواده و ب
 ش مدیریت خانواده راه تعلیم و تربیت مطلوب فرزندان را هموار کنند.بخ
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