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  کیدهچ
و  ریپذ بیآس یاز قشرها تیحما ارانهینظام پرداخت  یمبنا نکهیبا توجه به ا  کنند یم یزندگ ییروستا یکشور در نواح نیاز فقرا و محروم یامروزه بخش عمده ا

تحت تاثیر طرح اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها  یذهن یستیبهز ای یان در بعد ذهنیروستائ« کیفیت زندگی»طالعه حاضر به بررسی م، آنها است یبهبود زندگ

ان در دو متغیر به بررسی و مقایسه کیفیت ذهنی زندگی روستائی 51و واحد تحلیل خانوارهای روستایی است که با کمک  یلیتحل -یفیتوص قیروش تحق .پردازد یم

از  شتریب یطرح هدفمند یاظطراب آور قبل از اجرا طیدر شرا یبجز زندگ رهایمتغ هیکل نیانگیممقطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می پردازد. 

از  یاز زندگ تی، رضا51.8به  8152از   یدفمندطرح ه ینسبت به قبل از اجرا یبه فرزند آور لیکه تما یبوده است به طور یطرح هدفمند یبعد از اجرا نیانگیم

همچنین در مجموع است.  افتهی شیافزا 51.1به  812اضطراب آور از  طیدر شرا یو زندگ افتهیکاهش  8به  2152و بهتر شدن از  شرفتی، احساس پ 81.5به  2118

 افتهیکاهش  81.5به  یدر بعد از طرح هدفمند نیانگیم نیشده است که ا یابیرزا 2123ها  ارانهی یدر قبل از طرح هدفمند انیروستائ یزندگ یذهن تیفیک نیانگیم

 . است

 

 طرح هدفمندی یارانه ها، کیفیت زندگی، بهزیستی ذهنی، روستائیان، بخش احمدآباد مشهدکلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
 دانشگاه فردوسی مشهد .استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی1
 .دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد2
 دانشگاه فردوسی مشهد -.دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا3



   دومین همایش بین المللی توسعه روستایی                                                              

 مشهد مقدس -(بهمن ماه 03و  92زمان برگزاری )مثال: 

 

 

  مقدمه .1
 

)در قالب یارانه حامل های انرژی و ...( به صورت عام و فراگیر بود که این امر موجب  یارانهنحوه پرداخت کشورهای در حال توسعه  اغلب همانند .522در ایران تا سال 

آشکار شدن تبعات منفی نحوه پرداخت که در تضاد با اهداف پرداخت یارانه و حمایت از اقشار فقیر بود، ضرورت  اخالل در اهداف حمایتی یارانه ها می گردید.

 معمار) دولت توسط .522آذر  در یارانه هدفمندی طرح اساس اصل از پرداخت یارانه به خانوارهای کم درآمد را بیشتر نمود. براینهدفمندی یارانه ها و افزایش منافع ح

واضح است که هدف از اجرای طرح هدفمندی ایجاد سیستمی کارآمد جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه مدنظر است به  .اجرا گردید( کشور جغرافیایی فضای

اهند بود)پژویان و بارت دیگر قصد دولت، تضمین حداقل سطح رفاه برای قشرهایی است، که در صورت فقدان چنین حمایتی قادر به دسترسی به این سطح از رفاه نخوع

اینکه مبنای نظام پرداخت یارانه حمایت از گردد و با توجه به  می زندگی کیفیت ارتقاء باعث زندگی در آشکاری بهبود گونه اینکه هر به توجه ( با53: 5225امین رشتی، 

در بعد ذهنی یا روستائیان « کیفیت زندگی»( مطالعه حاضر به بررسی 55:  5225و دینی ، 232:  .522قشرهای آسیب پذیر و بهبود زندگی آنها است)شریف زادگان،

 . تحت تاثیر طرح اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها می پردازدبهزیستی ذهنی 

مفهومی برای بررسی چگونگی تامین نیازهای انسانی و نیز معیاری برای درک رضایت و عدم رضایت افراد و گروهها از ابعاد مختلف »بر اساس تحقیقات کیفیت زندگی 

بعد از اجرای بهزیستی ذهنی نسانی، تحلیل . از این رو با توجه به اهمیت کیفیت زندگی در توسعه و بهزیستی اجتماعات ا(5-8:.522منصوریان،و  رضوانی)«زندگی است

می گردد که در تحقیق « ذهنی یا کیفی»طرح هدفمندی یارانه ها اهمیتی ویژه دارد. معموال کیفیت زندگی را مفهومی پیچیده و دو بعدی در نظر می گیرند که شامل بعد 

کیفیت زندگی  است توانسته ها یارانه هدفمندی طرح آیااین صورت مطرح می گردد که سوال تحقیق به حاضر کیفیت زندگی در بعد ذهنی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 بخشد؟ بهبود طرح اجرای از قبل به را نسبت ذهنیروستائیان در بعد 

و  یرشته های مختلف علم یتاز عرصه های مطالعا ارییدر بس یآن به طور روز افزون تیگسترده ای دانست که اهم میتوان از جمله مفاه یرا م یزندگ تیفکی امروزه

که در چند دهة اخیر، شناخت، اندازه گیری و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمدة افراد، محققان، برنامه ریزان و دولت ها  یطوردر حال گسترش است. به  یدانشگاه

، پزشکی، اقتصاد، علوم محیطی، جامعه شناسی و جغرافیا بوده و از این بوده است. این عرصة علمی و تحقیقاتی مورد توجه تعداد زیادی از رشته ها از جمله روانشناسی

اقدم،  زادهی)موذن،علورد کیفیت زندگی صورت گرفته استهزار تحقیق در م 11، بیش از 1..8تا  5.28روست که بر اساس پایگاه داده های مؤسسة اطالعات علمی از 

52.5 ،51.) 

ان، سیاست گذاران و برنامه ریزان در خصوص نیاز به مطالعة کیفیت زندگی در نواحی روستایی با یکددیگر توافدق دارندد. ایدن     مرور ادبیات تحقیق نشان می دهد که محقق

ها، اندد بده ارزیدابی سیاسدت    مطالعات غالباً وظایفی از قبیل آگاه کردن سیاست گذاران از روندهای کیفیت زندگی را بر عهده دارند. نتدای  مطالعدات کیفیدت زنددگی مدی تو     

رساند. عالوه بر ایدن،   یاریی تدوین استراتژیهای مدیریت و برنامه ریزی روستایی کمک کند و برنامه ریزان و مدیران را به منظور ارتقای کیفیت زندگی ساکنین این نواح

 ییروسدتا  یها( در نواح ارانهی ی)من جمله طرح هدفمند اثرگذار بر کیفیت زندگی یمطالعات کیفیت زندگی می تواند به پایش و ارزیابی کارآیی سیاست ها و استراتژیها

بر کیفیت زندگی نواحی روسدتایی کشدور خصوصدا     یکالن مل یها میدهد تاکنون در مورد بررسی اثرات اجرای برنامه ها وتصم ینشان م قیتحق نهیشیپ یمنجر شود. بررس

  .اهده نگردیدمش یمردم روستایی مطالعه ا یزندگ تیفیکها بر  ارانهی یطرح هدفمند

 قیانجام تحق روش. 2
ه تحلیلی است. واحد تحلیل خانوارهای روستایی در روستاهای مورد مطالعه بخش احمدآباد شهرستان مشهد است. خانوارهای نمونه در هر روسدتا بد  -روش تحقیق توصیفی

در دو مقطع زمانی )بعدد و قبدل   را خانوارهای روستایی  روستائیان در بعد ذهنیکیفیت زندگی پردازد که  می هایی سواالت پرسشنامه به مقوله دیطور تصادفی انتخاب گرد

در نظدر گرفتده شدد. ارزش    در بعدد ذهندی    یزنددگ  تید فیک یشداخ  جهدت بررسد    51 قیتحق نیاز اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها( مورد بررسی قرار می دهد. در ا

در ندرم   یآمدار  لید لو تح هید تجز یهدا ، بدا اسدتفاده از روش  العدات اسدتخراش شدده از پرسشدنامه    انجدام شدد. اط   کدرت یل یانهیگز 1 فیها عمدتا با استفاده از طداده یگذار

 ..52اسداس نتدای  سرشدماری     بدر  قدرار گرفتده اسدت    لید و تحل هیو مورد تجز یجمع آور یدانیو م یکتابخانه ا یهاوهیانجام شد. آمار و اطالعات الزم به ش  SPSSافزار

و  .5نمونده بدر اسداس فرمدول کدوکران       ی(. حجم روستاها35: 52.5 ،یاستان خراسان رضو یآبادی دارای سکنه بوده است)سالنامه آمار 12آباد مشهد دارای بخش احمد

مشدابه،   یداخلد  قدات یتحق هدا و و سدواالت پرسشدنامه از مقالده    هدا عالوه بر استخراش شاخ   ،ییسنجش روا ی. برادیگرد نییخانوار تع 811 یمورد بررس یوارهانحجم خا

 لید تکم قید نفدر، از افدراد نمونده تحق    .2توسدط   یپرسشدنامه در مرحلده اصدالح    نیقرار گرفت. عالوه بر ا ینیمورد بازب زیراهنما و مشاور ن دیپرسشنامه مورد نظر توسط اسات

 ییاید پا یآزمدون(. بررسد   شی)مرحلده پد   دید در سدؤاالت اعمدال گرد   اندد. سد ا اصدالحات   را درک کدرده  ؤاالتحاصل شود که افراد پاسخگو، تمام س نانیتا اطم دیگرد

بددین ترتیدب    باشدد یضریب پایایی بدست آمده در حدد بداال مد   مشاهده می شود بدست آمد.  12.کرونباخ انجام گرفت که مقدار آن  یآلفا بیپرسشنامه با استفاده از ضر

تحقیقات و مطالعات اخیر کیفیت زندگی بر دو روش شناسدی عمدده متمرکزندد: در روش     در .باشدیرخوردار مگفت که تحقیق از قابلیت اعتماد و یا پایایی الزم ب توانیم

اسداس   بدر شدود  و در روش شناسدی دوم،    یشناسی اول، از شاخ  های اجتماعی و اقتصادی قابل سنجش برای تعیین میزان و چگونگی تأمین نیازهدای انسدانی اسدتفاده مد    

 حاضدر از روش  قید گیرد)که در تحق یسطح رضایتمندی آنها مورد بررسی قرار م -که بهزیستی ذهنی نامیده می شود -از تجارب زندگی خود شخصی افراد  یگزارش ها
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از تجدارب زنددگی خدود تمرکدز      بدر اطالعدات بده دسدت آمدده از گدزارش هدای شخصدی افدراد          گیشداخ  هدای ذهندی کیفیدت زندد     در واقدع   استفاده شده است(  دوم

 .(8: 5223ان،یمنصور ،یان)رضودارند

 مورد بررسی در تحقیق.روستاهای  – 1جدول 
 نام روستا تعدادخانوار نمونه درصد خانوار نمونه

 رباط سفید .1 8515

 دهسرخ 85 .21

 امام تقی 81 5.18

 ابرش .5 312

 اسالم قلعه  .5 312

 رباط خاکستری . 213

 پیوه ژن 25 .521

 حسن آباد 51 15.

 ش ساروشب 55 511

 النگ امان آباد 22 5211

 جمع 851 ..5

 

 چارچوب نظری. 3
آن  یتفاوت ها رندهیو دربرگ یزندگ یچگونگ یبه معن یاز منظر واژگان Qol آمده و یبه مفهوم چگونگ Quality و چه و یزیچ یبه معنQual نیدر الت تیفیک ةواژ

 ییاست و خود معنا یاجتماع یمفهوم یگزند تیفی، ک"( ...5و برون )  ریناگل ک،ینویف"است. بر طبق گفته  گرانیو متفاوت با د گانهیو  ژهیهر فرد، و یاست که برا

درباره علت آن وجود  یواحد دگاهیو د ردیگ یاز تفکر مرتبط با سالمت نشأت م یقیبه طور عم یزندگ تیفیندارد. بر اساس برداشت کامپ و همکاران، مفهوم ک یواقع

دیگر،  یو از سو یو بیرون یاست که از یک سو، ابعاد عین یو اجتماع یفرد یو متأثر از زمان، مکان و ارزش ها ،ینسب ،یچندوجه یمفهوم یزندگ کیفیتلذا ندارد. 

 تاکنون قلمروهای مختلف و متفاوتی از کیفیت زندگی توسط صاحبنظران و محققان مطرح شده است: دارد. یو درون یابعاد ذهن

 کیفیت زندگیقلمروهای  -2جدول 
 قلمروهای کیفیت زندگی                              محققان
در این مدل هفت قلمرو عبارتند ار: روابط با خانواده، بهزیستی عاطفی، بهزیستی مادی، سالمت، کار و فعالیت های مولد، احساس بخشی از  (5..8هاگرتی و همکاران)

 اجتماع بودن، امنیت شخصی ارائه شده است.
در گزارش کیفیت زندگی آمریکاییان، دوازده قلمرو خاص را برای مطالعه کیفیت زندگی مورد توجه قرار دادند، که عبارتند از: ازدواش،  (.5.3کام ل و همکاران)

زندگی خانوادگی، بهداشت، همسایگی، دوستی، شغل، مکان زندگی، مسکن، معیارزندگی، تحصیالت، پا انداز، و سودمندی آموزش 
 سمی.ر

 ست.سه قلمرو اساسی یعنی بودن، دارایی و شدن، و نیز زیر حوزه های مشترک مادی، اجتماعی، و اجتماع محلی را برای همه انسانها نشان داده ا (2..5رنویک )
)فعالیت های تفریحی، فعالیت روانی یا هفت قلمرو که عبارتند از: رفاه مادی)زندگی استاندارد، درآمد، و اشتغال(، رفاه اجتماعی، رفاه عاطفی (3..5کومینز)

مذهبی( ،رفاه  بهداشت و سالمت، حوزه امنیت، بهره وری و صمیمیت است. با توجه به این که این حوزه ها مبنای مقیاس کیفیت جامع زندگی 
 را تشکیل می دهند به آنها حوزه های جامع کیفیت زندگی می گویند.

دگی به موازات هم و به عنوان دو بعد اصلی کیفیت زندگی در نظر گرفته شده و محیط فیزیکی) کیفیت محیطی، در این مدل سالمتی و سرزن (...8ریم)
ویژگی های محیطی و محل سکونت( و محیط اجتماعی) کیفیت اجتماعی، شیوه زندگی، و ویژگی های فردی و کیفیت محیط محلی( به عنوان 

 زیر مجموعه دو بعد سالمتی و سر زندگی هستند.
مدلی تحت عنوان تئوری تلفیقی کیفیت زندگی که در آن ماهیت زندگی می تواند شامل طیفی از ذهنیات تا عینیات باشد که این طیف در بر  (2..8وینگوتو)

 گیرنده احساس رفاه، رضایت از زندگی، تعادل بیولوژیکی، درک توانایی های خود، تحقق نیازها و عوامل عینی از قبیل درآمد، وضعیت
یا هستی  –ازدواش و یا تحصیالت باشد.به طور کلی این مدل بیان می کند که کیفیت زندگی شامل سه بعد اساسی ذهنی، عینی و بعد وجودی 

 است که هریک در تعادل با دیگری است.  -گرایانه

 28: 52.5مآخذ: رضوانی و همکاران، 

 و عینی شاخصهای دسته دو از زندگی کیفیت اندازه گیری دارد، اما عمدتا جهت وجود زندگی فیتکی مطالعه در استفاده مورد قلمروهای درباره زیادی بحثهای

آن  یوجود دارد که بر مبنا نیمتخصص انیدر م یادراک یوجود دارد، توافق یزندگ تیفیک فیکه در تعر ییرغم اختالف نظرها یعلمی شود.  استفاده ذهنی شاخصهای

 طعمدتا توس یزندگ تیفیک یابیاست که ارز نیادراک مسلم است، ا نیدانند و آنچه در ا یم یچند بعد یشامل ابعاد مثبت، و مفهومرا  یزندگ تیفیک نیمتخصص شتریب

 (885: ..52وهمکاران،  ادنژ ی)حاتمرندیگ یصورت م «یذهن یشاخ  ها»و  «ینیع یشاخ  ها»
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به  یذهن یاست. شاخ  ها یریقابل اندازه گ یذهن یکند و با استفاده از شاخ  ها یرا منعکا م شانیا یزندگ طیبرداشت افراد از شرا یذهندر بعد  یزندگ تیفیک

 طیو برداشت از شرا تیرضا زانیم ،یشخص یابیکه مخاطبان در رابطه با ارز ییشاخ  ها از پرسشنامه ها نی(.ا2..8است)داس، شانیا ینیع طیافراد از شرا یابیارز یمعنا

معموال با استفاده از پاسخ  یزندگ طیاز شرا یعموم تیتواند با استفاده از رضا یم یذهن یزندگ تیفیشود. ک یکنند استخراش م یپر م شیخو یدگزن طیاز شرا یرامونیپ

افراد  یاسخ منطقاست که در حالت پ یدر حال نیشود. ا یپرسش م شانیا یکل تیراجع به وضع اداز افر یشود در حالت پاسخ شهود یم یریاندازه گ یمنطق ای یشهود

 یکل تیاز وضع شانیشوند و س ا در مورد احساس ا یپرسش م رهیو غ تیامن ،یکیزیف طیمختلف از جمله مسکن، مح یدر ابتدا در خصوص برداشت خود از مولفه ها

 یو منطق یشهود یتوام  پاسخها یریست که اندازه گخود عنوان کرده ا قی(در تحق2..8) یارائه دهند. ل یتوانند پاسخ منطق یافراد م نیشود. بنابرا یسوال م یزندگ

 تیافراد در خصوص وضع دگاهیدر د یرییدارند، تغ تیرضا یمختلف زندگ یافراد متوجه شدند تا چه اندازه در مورد مولفه ها نکهیبعد از ا ایکند که آ یکمک م

 کیبه  دنیرس یکه استفاده همزمان از هر دو پاسخ ها برا دندیرس جهینت نیلعات خود به ا( در مطا2..8وچانگ ) میابراه نی. همچنریخ ای دیآ یبه وجود م شانیا یندگز

  یزندگ تیفیک شتریب لیتحل یبرا یمنطق خحال پاس نیشود. در ع یم یریاندازه گ یو منطق یهر دو پاسخ شهود قیتحق نیکمک خواهد کرد در ا زین قیدق یریاندازه گ

 (.52.8:.5،ی)ساالر ردیگ یر مانتخاب و مورد استفاده قرا یذهن

 

 یافته های تحقیق. 4
بیشتر پاسخگویان  سال بوده است، 51 انیپاسخگو یسن نیانگیم درصد( بوده اند. 5.13نفر زن )معادل  55درصد( و 2212نفر مرد )معادل  8.5نفر پاسخگو،  851از تعداد 

تحت  انیدرصد پاسخگو 15. درصد پاسخگویان دارای تحصیالت عالی بوده اند. 8نفر یا  1اد و تنها درصد بی سو 5.12درصد( دارای تحصیالت ابتدایی بوده اند.  2212)

درصد آن را  2درصد خدمات و 11درصد صنعت،  .  یکشاورز ان،یدرصد پاسخگو 21باشند شغل  یمو...  یستیبهز امداد و تهیکم یتیحما یپوشش سازمان ها

ارزیابی کیفیت زندگی روستائیان به لحاظ شاخ  های بهزیستی ذهنی را در دو مقطع قبل و بعد از  5و  2جدول  ( بوده است.کاریشامل:بازنشسته، خانه دار، ب)نیرفعالیغ

  :برخی از شاخ  ها نسبت به قبل از هدفمندی تفاوت محسوس مشاهده می شوددر  5و  2مطابق جداول  طرح هدفمندی نشان می دهد.

درصد پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نموده اند حال  .2.1در قبل از طرح هدفمندی  «ندگی نسبت به گذشته در آیندهامیدواری به بهبود وضعیت ز»در 

 درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نموده اند. 5818اینکه بعد از طرح هدفمندی تنها 

درصد پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نموده اند حال اینکه بعد از طرح هدفمندی تنها  1215در قبل از طرح هدفمندی « زندگی از رضایت»از نظر متغیر 

 درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نموده اند. 8815

انتخاب نموده اند حال اینکه بعد از طرح درصد پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد را  2515در قبل از طرح هدفمندی « شدن بهتر و پیشرفت احساس»از نظر متغیر 

 درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نموده اند. 15.هدفمندی تنها 

درصد پاسخگویان گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نموده اند حال اینکه بعد از  5.12در قبل از طرح هدفمندی «  ضیاحساس عدالت اجتماعی و رفع تبع»از نظر متغیر 

 درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نموده اند. 5812ح هدفمندی تنها طر

 قبل از طرح هدفمندی یارانه ها کیفیت زندگی ذهنی روستائیانارزیابی  -3جدول 

ادیز یلیخ ادیز  کم یلیخ کم متوسط   های بهزیستی ذهنی قبل از طرح هدفمندیشاخ   
 یتمایل به فرزندآور 5212 5111 8815 5315 .51
 امیدواری به بهبود وضعیت زندگی نسبت به گذشته در آینده 212 5.13 5213 .2.1 113

 انتخابات در شرکت به تمایل .81 .51 8113 5815 .851

 (... و بهمن 88)ملی های مناسبت در شرکت به تمایل 5211 5215 .2.1 8112 .531
 فعالیت و کار به اشتیاق 12. 11. 2111 5218 .1.

 زندگی از رضایت 518 11. 2212 5.15 312

 شدن بهتر و پیشرفت احساس 815 5.13 5.152 8312 212

              تبعیض رفع و اجتماعی عدالت احساس .511 8.12 .221 5512 511

 شغل از رضایت .81 5.12 5.12 2211 312

 روستا در ازدواش به عالقه .51 511 .521 2.18 5.12

 روستا در زندگی به عالقه .51 312 8218 .8.1 .221

 شهر به مهاجرت به تمایل 5.15 8518 8511 15. 511

 اور اضطراب شرایط در زندگی 5515 1512 2515 112 .

 روستا در امنیت وضعیت از کلی رضایت 518 .5.1 .821 2111 8515

 نوین های مهارت و ها آگاهی فراگیری به تمایل 5.18 .531 2512 .511 5215

 52.2یافته های تحقیق  مآخذ:

 ارزیابی کیفیت زندگی ذهنی روستائیان قبل از طرح هدفمندی یارانه ها -4جدول 



   دومین همایش بین المللی توسعه روستایی                                                              

 مشهد مقدس -(بهمن ماه 03و  92زمان برگزاری )مثال: 

 

ادیز یلیخ ادیز  کم یلیخ کم متوسط   شاخ  های بهزیستی ذهنی بعد از طرح هدفمندی 
 تمایل به فرزندآوری 1.12 .8.1 5512 815 15.

 یت زندگی نسبت به گذشته در آیندهامیدواری به بهبود وضع 2.18 2.12 8518 5515 12.

 انتخابات در شرکت به تمایل 15. 15. .821 .2.1 8112

 (... و بهمن 88)ملی های مناسبت در شرکت به تمایل 5115 5513 8.15 .851 5.18
 فعالیت و کار به اشتیاق 511 113 .211 5815 5515

 زندگی از رضایت 8815 5215 2.13 8.15 .81

 شدن بهتر و پیشرفت احساس .581 8112 8815 218 518

              تبعیض رفع و اجتماعی عدالت احساس 2111 8.12 8112 15. .81

 شغل از رضایت 15. 5.12 2212 2515 312

 روستا در ازدواش به عالقه 212 11. 5513 .251 5511

 روستا در زندگی به عالقه .81 .1. .8.1 8511 .231

 شهر به مهاجرت به تمایل 5511 5.12 8511 218 11.

 اور اضطراب شرایط در زندگی .81 312 5212 8112 5.15

 روستا در امنیت وضعیت از کلی رضایت .5.1 .551 5.18 8.12 8.15

 نوین های مهارت و ها آگاهی فراگیری به تمایل .5.1 .511 2211 5.12 5513

 .52.2مآخذ: یافته های تحقیق

، « فعالیت و کار به اشتیاق» متغیر 1بجز استفاده می شود.  1مطابق جدول سوال تحقیق از آزمون ویلکاکسون به جهت عدم توزیع نرمال داده ها به منظور پاسخگویی به 

اختالف میانگین در سایر « نوین های مهارت و ها آگاهی فراگیری به تمایل»و « شهر به مهاجرت به تمایل»، «روستا در زندگی به عالقه»، «روستا در ازدواش به عالقه»

  متغیرها در قبل و بعد از طرح هدفمندی معنی دار شده است.

آزمون ویلکاکسون زندگی روستاییان در دو بازه زمانی قبل و بعد از پرداخت نقدی یارانه ها بر حسبذهنی ارزیابی کیفیت  -5جدول  

سطح 
 معناداری

شده  محاسبه
z 

 شاخ  میانگین رتبه

 قبل از هدفمندی بعد از هدفمندی رتبه مثبت به منفیرت رتبه برابر

.1... 312.5-  فرزندآوری به تمایل 8152 51.8 22 5 512 

.1... .1235-  خواهد گذشته از بهتر آینده در زندگی وضعیت اینکه به امیدواری .215 .815 5.5 85 2. 
 شد

.1... 11.52-  انتخابات در شرکت به تمایل 2122 ..21 15 .5 525 

85.1.  51825-  (... و بهمن 88)ملی های مناسبت در شرکت به تمایل .218 2151 51 58 852 

.1115 .11..-  فعالیت و کار به اشتیاق 2112 2115 81 22 523 

.1... .18.2-  زندگی از رضایت 2118 81.5 582 .5 5.5 

.1... 5.1.55-  شدن بهتر و پیشرفت احساس 2152 ..81 .53 85 15 

.1... 12281-               تبعیض رفع و اجتماعی عدالت احساس .811 8153 22 83 521 

.5.1.  5125.-  شغل از رضایت 2182 2152 82 .8 5.5 

.1552 51553-  روستا در ازدواش به عالقه 5152 51.3 85 82 8.5 

.12.. .185.-  روستا در زندگی به عالقه .212 2123 .5 .8 5.3 

.132. .1835-  شهر به مهاجرت به تمایل .815 8151 22 .8 .52 

 اور اضطراب شرایط در زندگی .812 51.1 . 5.8 55 .55121 ...1.

25.1.  512..-  روستا در امنیت وضعیت از کلی رضایت 2135 .211 .1 18 525 

.1..5 51.32-  نوین های مهارت و ها آگاهی فراگیری به تمایل .812 81.5 58 .8 852 

 .52.2تحقیق مآخذ: یافته های

قبل از اجرای طرح هدفمندی بیشتر از میانگین بعد از اجرای طرح هدفمندی بوده است و در بجز زندگی در شرایط اظطراب آور میانگین کلیه متغیرها  1مطابق جدول 

است، رضایت از  کاهش بافته 51.8به  8152 از  هدفمندی قبل از اجرای طرحنسبت به برخی از متغیرها اختالف میانگین ها زیاد است. به طوری که تمایل به فرزند آوری 

  افزایش یافته است. 51.1به  812و زندگی در شرایط اضطراب آور از کاهش یافته  8به  2152، احساس پیشرفت و بهتر شدن از  81.5به  2118زندگی از 

پرداخت نقدی یارانه ها بر حسب آزمون ویلکاکسون ارزیابی کیفیت ذهنی زندگی روستاییان در دو بازه زمانی قبل و بعد از -6جدول  

سطح 
 معناداری

شده  محاسبه
z 

 شاخ  میانگین رتبه

 قبل از هدفمندی بعد از هدفمندی رتبه مثبت رتبه منفی رتبه برابر
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.1... 55125-  کیفیت زندگی در بعد ذهنی 2123 81.5 852 82 5 

 .52.2مآخذ: یافته های تحقیق

 81.5این میانگین در بعد از طرح هدفمندی به که ارزیابی شده است  2123از طرح هدفمندی یارانه ها  قبلروستائیان در زندگی کیفیت ذهنی انگین می .مطابق جدول 

 کاهش یافته است. 

 

 نتیجه گیری. 5
ینکه مبنای نظام پرداخت یارانه حمایت از قشرهای آسیب پذیر و گردد و با توجه به ا می زندگی کیفیت ارتقاء باعث زندگی در آشکاری بهبود گونه اینکه هر به توجه با

روستائیان در بعد ذهنی یا بهزیستی ذهنی تحت تاثیر طرح اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها « کیفیت زندگی»مطالعه حاضر به بررسی ، بهبود زندگی آنها است

نشان داد که میانگین کیفیت  قیمتغیر مورد سنجش و آزمون قرار گرفت. نتای  این تحق 51ندی یارانه ها در مطالعه موردی تحت تاثیر اجرای طرح هدفممی پردازد. 

بهبود به  دستیابیبر عدم موفقیت طرح هدفمندی در در بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است. لذا نتای   81.5به  2123زندگی روستائیان در بعد ذهنی از 

 . خانوارهای روستایی داللت دارد دگاهیاز ددر بعد ذهنی کیفیت زندگی 
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 .1831تابستان  زدهم،یسال چهارم، شماره س ،يو منطقه ا يشهر يمطالعات و پژوهش ها ،«راناتی: بخش رودبار قصران، شهرستان شميمطالعه مورد
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