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 چکیده
مختلـف جامعـه    يهـا  بر گروه یشکل در نظام پرداخت آن آثار متفاوت رییتغ ایمانند سوخت  يریفراگ يها ارانهیحذف 

سرپرسـت، معیـار    پذیري خانوارهـاي زن  بکاهد. با توجه به آسیب استیس نیاز آثار نامطلوب ا تواند یم يدارد. هدفمند
سرپرست،  زن يدر خانوارها دهد یباشد. آمارها نشان م دفهاي ه مشخصی براي تفکیک گروه اریتواند مع جنسیتی می

از سـطح   یامر ناشـ  نیاز ا یتر است. بخش مهم گروه، ابعاد فقر گسترده نیا يو موانع بازار کار برا ها تیمحدود لیدل به
 نیـ بـه ا  يشـتر یب هیالزم است سـهم  ها ارانهی يدر هدفمند لیدل نیهم . بهباشد یگروه از خانوارها م نیدر ا يکاریب يباال

منظـور   نیـ ا ي، که برا 1390و  1388 يها سال یاجتماع يحسابدار سیماتر هیمطالعه بر پا نی. اابدیخانوارها اختصاص 
بـر   دیـ تأک ج،یقـرار داده اسـت. نتـا    یگـروه مـورد بررسـ    نیـ ا يرا برا يفاز اول هدفمند يآثار اجرا اند، دهیبهنگام گرد

سرپرسـت   خـانوار زن  یزنـدگ  نـه یشـاخص هز  راتییـ حال تغ نیدارد. در ع سترپرس زن يبودن خانوارها رتریپذ بیآس
خانوارها از  یزندگ نهیمتوسط کل شاخص هز ج،یبوده است. بر اساس نتا يسرپرست شهر از خانوار زن شیب ،ییروستا

 يبـرا  رسـت سرپ خانوار زن يارقام برا نیاست. ا افتهیکاهش  1390واحد در سال  048/0به  1388واحد در سال  055/0
 سرپرسـت  زن يشـاخص در خانوارهـا   نیـ ا شتریکاهش ب .است 046/0و  07/0برابر با  بیترت به 1390و  1388 هاي سال
 هاست. آن شتریفقر ب انگربی
 

 .یزندگ نهیشاخص هز ،یاجتماع يحسابدار سیماتر کلیدي: واژگان

 .JEL: C43,D57بندي طبقه
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 مقدمه -1

ترین منبع درآمد خانوارهـا بـوده و بیکـاري و افـزایش تـورم در       نیروي کار مهمدرآمد حاصل از 
شـود. بـر ایـن     شرایط رکود اقتصادي و تورمی، بیشتر به خانوارهاي بـا درآمـد پـایین تحمیـل مـی     

 گردد. اساس، از دست رفتن قدرت خرید منجر به ناتوانی خانوارهاي فقیر در نیازهاي اساسی می

یارانه به جهت ایجاد درآمد و تعـدیل در توزیـع درآمـدها و کـاهش آثـار ناشـی از       
هـاي تولیـد و حمایـت از تولیدکننـده      فشار تورم (یارانه مصرفی) و یا به جهت کاهش هزینه

هـا تخصـیص بهینـه     هدف از پرداخـت یارانـه   بیترت نیا بهشود.  (یارانه تولیدي) پرداخت می
باشد. بـا توجـه بـه اینکـه      رضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدها میمنابع، ایجاد اعتدال بین ع

نـوعی از منـابع    باشد و بـه  هاي مصرفی یک نوع کمک از جانب دولت به خانوارها می یارانه
توانـد از   شود و افزایش یارانه مصرفی می اصلی و عمده درآمدهاي اسمی ثابت محسوب می

توانـد بـر    در جامعه منجر شود، بنـابراین مـی   طریق افزایش درآمد اسمی ثابت به کاهش فقر
 ).1392زاده و محمدي، روي افزایش یا کاهش فقر مؤثر باشد (عیسی

 از دولـت  بودجـه  بـر  فشـار  دلیـل  هب عام صورت هب یارانه پرداخت اخیر يها سال در

 کـه  داشـته  آن بـر  را دولـت  ،از آن خانوارهـا  تمام يمند بهره دیگر يسو و از طرف یک

 يخانوارهـا  يبـرا  دولـت  يهـا  پرداخـت  پوشش افزایش و اتالف منابع از يجلوگیر يبرا
 همراه کمتر يها پرداخت .کند ها حرکت یارانه تردتر و عادالنههدفمنتوزیع   سمت به فقیر،

 تـراوش  کـاهش  ضمن شد خواهد نیاز موجب بی از نیازمند يخانوارها صحیح تشخیص با

 يها هزینه فقیر، يخانوارها يبرا آن افزایش پوشش و ثروتمند يخانوارها به ها یارانه منافع
سـهم  کنـد.   رو تشخیص خانوارهاي نیازمند ضرورت پیـدا مـی   از این .یابد نیز کاهش دولت

در  غالبـاً نابرابر و بیشتر زنـان سرپرسـت خـانوار و خودسرپرسـت از فقـر در مقیـاس جهـانی        
عنوان متغیرهاي مـؤثر بـر فقـر     ل بسیاري بهانعکاس یافته است. عوام "زنانه شدن فقر"مفهوم 

زنان مطرح شده است، مانند نابرابري در حقوق و آنچه زنان در مقام شهروند باید اسـتحقاق  
هـا،   هـا در نتیجـه نـابرابري در فرصـت     را داشته باشند، نـابرابري در قابلیـت   برخورداري از آن

بخـش غیررسـمی اقتصـاد و     هـاي تعـدیل سـاختاري، زنانـه شـدن      پیامدهاي نـابرابر سیاسـت  



 49    1395زمستان / 69/ شماره ویکم هاي اقتصادي ایران/ سال بیست فصلنامه پژوهش

 

هـا، از بـین رفـتن شـبکه      هـا و جنـگ   محرومیت زنان از امتیازات اشـتغال رسـمی، مهـاجرت   
به زنانه شدن فقر بلکه به پیوستن قشـر خاصـی از زنـان     تنها نهحمایت خانوادگی، قومی و ... 

طلـب و  انجامیـده اسـت (شـادي    "فقیرتـرین فقـرا  "بـه گـروه    "زنان سرپرست خانوار"یعنی 
 ).1383نژاد، گرایی

هایی که موقعیت شغلی خـود   شود، اولین گروه وقتی اقتصاد وارد چرخه رکودي می
هاي با مهارت پایین و فقیـر هسـتند کـه در ایـن میـان خانوارهـاي        دهد، گروه را از دست می

شـوند. هرچـه محـدودیت اشـتغال      سرپرست و خودسرپرست بیشتر درگیر این مسائل می زن
تر باشد، احتمـال قـرار گـرفتن ایـن      پذیري زنان در صحنه اقتصادي پایین رقابتزنان بیشتر و 

بـر ایـن در شـرایط نـامطلوب      گروه از خانوارها در طبقـات فقیـر بیشـتر خواهـد بـود. عـالوه      
ویـژه   گردد. به پذیري زنان در مقایسه با مردان، در کسب شغل محدودتر می اقتصادي رقابت

مجموعـه ایـن عوامـل     ،کننـد  چوب قـوانین بـازار فعالیـت مـی    هایی که کمتر در چار در نظام
 سرپرست ایجاد نماید. اي براي خانوارهاي زن تواند فقر گسترده می

شـناخت   انگـذار  سیاسـت هـا یکـی از مشـکالت     پس از اجراي سیاست هدفمندي یارانه
، یکـی از  هـاي هـدف   هاي فقیر و نیازمند دریافت یارانه بـود. در ارتبـاط بـا شناسـایی گـروه      گروه

توانـد در   توسـل بـه معیارهـاي اجتمـاعی مـی      رو نیـ ازاباشـد.   معیارها شدت نیازمندي مددجو می
 هاي هدف مفید باشد که یکی از این معیارها جنسیت سرپرست خانوار است. تشخیص گروه

اي برجسته شده است. قضیه فقر زنانـه در   طور فزاینده بحث جنسیت در مبحث فقر به
نشـان داد کـه بخـش بزرگـی از جمعیـت فقیـر را زنـان تشـکیل           1980و  1970اواخر دهـه  

برنـد. از آن زمـان    میسـر  بـه رسد که زنان بیشتر از مردان در فقـر مطلـق    نظر می دهند و به می
بر اساس آمار هزینـه   1).2012طور مکرر به ارتباط بین فقر و جنسیت تأکید شد (اسکات،  به

، متوسـط تعـداد شـاغلین در    1390و  1388هـاي   ی سـال و درآمد خانوار مرکز آمار ایران ط
 2,5که  متوسط بعـد ایـن خانوارهـا     درحالی باشدمینفر  0,5سرپرست حدود  خانوارهاي زن

 

 
1- Scott 
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سال بیشتر از سرپرست مرد است و تراکم ایـن خانوارهـا در    10نفر است. سن سرپرست زن 
سرپرسـت بیسـواد و    اي زندرصد از خانواره 70باشد. همچنین بیش از  دهک اول و دوم می

 ها بیکار هستند. درصد آن 80بیش از 

ها بر شاخص هزینـه زنـدگی    اکثر مطالعاتی که به بررسی آثار و تبعات کاهش یارانه
اي  صورت دهک (پنجک) درآمدي و یا هزینـه  اند، خانوارها را به خانوارها در ایران پرداخته

هـاي اجتمـاعی خانوارهـاي فقیـر      مورد ویژگیبندي در  اند که این نوع طبقه بندي کرده طبقه
رو شناسایی خانوار فقیر و نیازمنـد دریافـت یارانـه مشـکل     دهد از این دست نمی اطالعاتی به

شود زیرا از یک طرف شناسایی میزان درآمد یا هزینـه خـانوار بسـیار دشـوار اسـت و از      می
شـوند. در   جا مـی ها جابهکطرف دیگر با پرداخت یارانه و افزایش درآمد، خانوارها در ده

سرپرسـت و مردسرپرسـت شـهري و     صـورت زن  بنـدي خانوارهـا بـه    مطالعه حاضـر بـا طبقـه   
پـردازیم. بـراي ایـن منظـور از      مـی  ها آنروستایی، به بررسی تغییرات شاخص هزینه زندگی 

در  1390و  1388هـاي   هـاي حسـابداري اجتمـاعی سـال     رویکرد هزینه (قیمت) در ماتریس
سرپرست شهري و روستایی  هش یا افزایش شاخص هزینه زندگی خانوارهاي زنسنجش کا

 شود. و مردسرپرست شهري و روستایی، استفاده می
ــاي       ــت) خانواره ــدگی (موقعی ــه زن ــاخص هزین ــی ش ــق، بررس ــن تحقی ــدف از ای ه

-سرپرست قبل و بعد از پرداخت یارانه، با استفاده از ماتریس حسابداري اجتمـاعی سـال   زن

باشد. در این تحقیق بر مبنـاي رویکـرد قیمتـی (هزینـه) در مـاتریس       ، می1390و  1388هاي 
سرپرسـت   ها بر شاخص هزینه زندگی خانوارهاي زن حسابداري اجتماعی، آثار حذف یارانه

شود که براي رسیدن به ایـن هـدف شـاخص هزینـه زنـدگی خـانوار در دو سـال         تحلیل می
شـود.  . بدین منظور ابتدا به پیشینه تحقیق پرداخته میگردد مذکور حساب شده و مقایسه می

هاي آمـاري تهیـه مـاتریس     گردد و پس از آن پایهشناسی بیان میسپس مبانی نظري و روش
 شوند. شود. در نهایت نیز نتایج به دست آمده بیان می حسابداري اجتماعی بیان می
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 مروري بر مطالعات تجربی  -2
 کنـد. بنـابراین،   مـی  تغییـر  آن توزیـع  و درآمـد  میـانگین  غییراتت عامل دو تأثیر تحت فقر

 را فقـر  يهـا  جهت شـاخص  دو از توانند می قیمتی تغییرات قالب در ياقتصاد يها استیس

 تأثیر تحت خانوارها درآمد حقیقی در تغییر یعنی ،يدرآمد آثار طریق از اول کنند. متأثر

 تغییـرات  بـه  آن از کـه  نسـبی  يهـا  قیمـت در  تغییر دوم و ،ها قیمت عمومی سطح تغییرات

 ).1389(پروین،  شود می تعبیر توزیعی
هـاي اقتصـادي، دالیـل فقـر      دلیل گسترش فقـر در اغلـب جوامـع بعـد از بحـران      به

اي که در اغلب کشـورها عمومیـت داشـت،     مورد واکاوي قرار گرفت. پدیده شیازپ شیب
سرپرست بود. این امـر عمـدتاً بـه دالیـل تبعـیض جنسـیتی در        هاي زن فقر بیشتر در خانوار

نقـش زنـان    تـر  مهـم بازار کار، تبعیض در دستمزد، مسائل فرهنگی جوامع و شاید از همـه  
 هاي اخیـر یکـی از موضـوعات    سال در زنان فقر دمور در نگرانیباشد.  عنوان مادر می به

 فقـر  کنـی  هریش بر هزاره توسعه اجالس بیانیه در و است بوده زیبرانگ تیحساس و اساسی

 جملـه  از و زنـان  اسـت.  شـده  تأکید زنان يتوانمندساز و جنسیتی يبرابر طریق زنان از

زنان  ،حال نیباا اند. داشته توسعه روند در يا کننده نییتع و بسیار مهم نقش روستایی زنان
 دارنـد. در  را خـود  خاص يپذیر آسیب توسعه، جهان درحال و سنتی جوامع در خصوصاً
 ينابرابر و فقر شدت و است يشهر نواحی از روستایی بیشتر نواحی در فقر نرخ ایران،

 زنـان  سرپرسـتی  تحت که است. خانوارهایی يشهر ساکنین از بیشتر روستاییان میان در

جوامـع   در خانوارهـا  پـذیرترین  آسـیب  عمومـاً  و زمره فقیرتـرین  از اغلب شوند یم اداره
 ).1390(طالب و دیگران،  هستند

 راــ گرفت را ادرــ فا ماـتم فقر هرچند که هدد می ننشا تمطالعا از جهیتو قابل بخش
 ینا ند.دار ارقر تـی جنسی تبعیض و فقر ضمعر در دانمر از بیش نناز ولـی  ،سـازد  یمـ   دوـخ
 فقر کاهش و يدـنمناتو ايرـب زمال تمکاناا و ها تیقابل از انچند نناآ کهآن است  خاطر به

 هپایگا لتحوو  رــ تغیی راه رــ س رــ ب اوانرــ ف يها تیمحدود و نعامو دجوو. نیستند رداربرخو



 ها بر شاخص هزینه زندگی .... آثار اجراي قانون هدفمندي یارانه 52

 

فقر  دنبر بین اي ازبر تــالش قــی،حقو و هنگــیفر ملاعو از متأثر نناز عــیجتماا و ديقتصاا
 ).1393(شکوري و سعیدي، ست ا ساخته جهامو مشکل با نناآ

هاي کشوري از جملـه   ریزي هاي برنامهجنسیت عاملی است که اغلب در تمام عرصه
شـود. در بهتـرین    بهداشت، سالمت، آموزش، اقتصاد، سیاست و مانند آن نادیده گرفتـه مـی  

هـاي منفعـل و نیازمنـد حمایـت در قالـب       عنـوان گـروه   ریزي در کشور، زنان به شکل برنامه
انـد. پیامـدهاي اعمـال چنـین رویکردهـایی شـاید در        هاي حمایتی در نظر گرفتـه شـده   طرح
هاي زنان و کاهش فقرهـاي قـابلیتی    اند، اما تغییري در سطح توانمندي مؤثر بوده مدت کوتاه
 ).1387نداشته است (خانی و مردانی، ها آن

هـاي اجتمـاعی مـرتبط بـا آن،      تر از آن در تدوین سیاست زنان و مهمدر فهم مسائل 
 زیـادي هـاي   ها گروه باید توجه داشت که زنان جمعیتی همگن و واحد نیستند و در میان آن

هاي قومی، مهاجران و زنـان سرپرسـت خـانوار وجـود      مانند زنان فقیر، زنان روستایی، اقلیت
هـا و داشـتن مسـائل اجتمـاعی مشـترك، بـا        شـانی پو ها ضمن برخـی هـم   دارند که این گروه

 ).1389(فیروزآبادي و صادقی،  معضالت خاص و متمایز نیز مواجه هستند
، بـه بررسـی ابعـاد فقـر     CGEاز الگوي تعـادل عمـومی    با استفاده )2007( 1صدیقی

جنسیتی در پاکستان پرداخته است. براي این منظور وي آثار و تبعات اقتصـادي و اجتمـاعی   
هاي کاهش هزینه زنـدگی را بـر توزیـع درآمـد و      هاي آزادسازي تجاري و سیاست سیاست

هـاي   یافتـه  .دهد سرپرست و مردسرپرست پاکستان مورد سنجش قرار می فقر خانوارهاي زن
با اعمال هر دو سیاست، در مناطق روستایی و در طی زمان، فقـر زنـان    دهد که وي نشان می

یابد و همچنین باعـث افـزایش    ابد و در مناطق شهري کاهش میی نسبت به مردان افزایش می
 شود. فقر نسبی زنان پاکستان می

اند تا با استفاده از ماتریس حسابداري  اي تالش نموده هع) در مطال2008( 2پارا و ودن
هاي قیمتی نفت و غـذا را بـر خانوارهـاي شـهري و روسـتایی در غنـا        اجتماعی، تأثیر شوك

 

 
1- Siddqui 
2- Parra & Wodon 
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شــاخص هزینــه زنــدگی هــا بــر  آثــار تــوزیعی ایــن شــوك ر ایــن مطالعــهدبررســی نماینــد. 
 دهد که: نشان می ها آنهاي  خانوارهاي شهري و روستایی، مورد سنجش قرار دادند. یافته

هـاي غـذا در مقایسـه بـا نفـت، اثـر منفـی         تأثیر افزایش در سطح عمومی قیمـت   -یک 
عنـوان یـک مـاده غـذایی      ت را به، اگر غالداردبر هزینه زندگی خانوارها  يتر گسترده

طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم، تأثیر افزایش قیمـت نفـت بـیش از افـزایش در      به
 باشد. قیمت غالت می

هـاي خانوارهـاي شـهري و     تأثیر افـزایش قیمـت غـذا و انـرژي بـر افـزایش هزینـه        -دو
طـور قابـل تـوجهی     ، اما با توجه به اینکه خانوارهاي روسـتایی بـه  استروستایی یکسان 

 ،هـا  که در روبرو شدن با شوك قیمت جهت نیو ازا هستندفقیرتر از خانوارهاي شهري 
جبرانـی در نـواحی روسـتایی     يهـا  سـم ی، باید در خصـوص مکان دارندامکانات کمتري 

 اي شود. توجه ویژه
ن اــ نز یــ ســتر سدمنابع و نین اقوکه  کند می در مقاله خود مشاهده) 1390کیمیایی (

ین . اسـازد  یمـ پذیر  سیبن را آناده و آنبو فـی کا عـی جتماـ ا  يدصاــ قتت ادماــ خ هـمیندر ز
 تـی ایـحم يها سیستمن و ناز لییط شغاشراده، منابع ) شامل: سیستم خانوو نین اها (قورساختا

 لــیالیاز د یکــی لــیبعیض شغت بلکــهست اسیب ض آمعراده در سیستم خانوتنهــا  نــهت. ـــسا
 .مد نباشندرآکاد خون ناآکه  شود یمسبب ه و شدوم محر عیجتماه افان از راـنزه ـت کـسا

و  1380) با استفاده از ماتریس حسـابداري اجتمـاعی سـال    1388پروین و بانوئی (
وسیله دو رویکرد هزینه( قیمت) و تحلیل مسیر ساختاري بـه بررسـی اثـر حـذف یارانـه       به

اساسی بر  شاخص هزینه تولیدکننده و شاخص هزینه زندگی خانوارهاي شهري  يکاالها
بر تغییرات در شاخص هزینـه زنـدگی در بخـش     اند. این مطالعه عالوه و روستایی پرداخته

دهد. نتـایج حـاکی از    دست می شهري و روستایی، تحوالت توزیعی درون مناطق را نیز به
پذیري  هاي پردرآمد و نیز آسیب درآمد نسبت به دهک هاي کم پذیري بیشتر دهک آسیب

بیشتر خانوارهاي روستایی نسبت به خانوارهاي شهري است. در این میان افزایش شاخص 
هزینه زندگی ناشی از آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم حـذف یارانـه کاالهـاي اساسـی     
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 95/5رهـاي روسـتایی   درصـد و بـراي خانوا   13/5طور متوسط  براي خانوارهاي شهري به
 باشد. درصد می

، کـه  1390و  1388هاي این مقاله با استفاده از دو ماتریس حسابداري اجتماعی سال
-اند، به بررسی تغییرات شـاخص هزینـه زنـدگی خانوارهـاي زن    روز شدههبراي این منظور ب

هدفمنـدي  پردازد تـا بـه وسـیله ایـن مقایسـه اثـر       سرپرست به تفکیک شهري و روستایی می
 پذیر شود.ها بر این گروه از خانوارها امکانیارانه

 
 شناسی مبانی نظري و روش  -3
 ساختار کلی ماتریس حسابداري اجتماعی  -3-1
منظــور شــناخت بهتــر از ســاختار یــک مــاتریس حســابداري اجتمــاعی و چگــونگی   بــه

اي اصـلی  ه هاي اصلی آن و همچنین تفسیر هر یک از حساب هاي منطقی حساب تعامل
هاي کالن هر جامعـه مشـخص گـردد.     هاي آن، الزم است که ابتدا حساب و زیرحساب

ــی، منطقــه و حتــی روســتا) مســتقل از درجــه     ــورد هــر جامعــه (در ســطح مل در ایــن م
از: حسـاب   دنـ هاعبارت حسـاب باشـد. ایـن    یافتگی، داراي پنج حساب مشخص می توسعه

اب انباشـت و حسـاب دنیـاي خـارج.     تولید، حساب عوامل تولید، حساب نهادهـا، حسـ  
چنانچه پنج حساب مذکور را در قالب یک ماتریس تنظیم نماییم، ماتریس حسـابداري  

 دهد. کالن اجتماعی یک جامعه را به دست می
ساختار کلی یک ماتریس حسابداري کالن اجتماعی متعارف را بر حسـب  1جدول  

کند. سطرهاي آن بیانگر اقالم ورودي (درآمدهاي) هـر   پنج حساب اصلی جامعه آشکار می
 دهد. هاي) حساب متناظر را نشان می ي آن اقالم خروجی (هزینهها ستونحساب هستند و 

تیـب جـدول مـذکور همـواره یـک      برابـر بـوده و بـدین تر    هـا  سـتون تعداد سطرها و 
جمع درآمد هر حساب بایستی با جمع هزینه متناظر آن، بـر   که يطور بهماتریس مربع است، 

 مبناي منطق نظام حسابداري، در یک سال مالی با هم برابر باشند.
 



55    1395زمستان / 69/ شماره ویکم هاي اقتصادي ایران/ سال بیست فصلنامه پژوهش

ساختار ماتریس حسابداري اجتماعی در پنج حساب -1جدول 

تولید -1  نهادها -3 عوامل تولید -2
انباشت -4

شامل تغییر در 
موجودي انبار

دنیاي خارج-5  جمع ورودي

تولید-1
ماتریس 

مبادالت بین 
بخشی

- مصرف 
نهادها

تشکیل 
سرمایه

صادرات کاال 
و خدمات

جمع درآمد 
حساب تولید

عوامل تولید-2 ماتریس 
افزوده ارزش

- - - درآمد عوامل 
تولید از خارج

جمع درآمد 
عوامل تولید

نهادها-3 مالیات و 
 سوبسید

ماتریس 
تخصیص

درآمد عوامل 
تولیدي به 
نهادها

انتقاالت دریافت نهادها  -
از دنیاي خارج

جمع درآمد 
نهادها

انداز پس-4 - - انداز پس وام از دنیاي  -
خارج

جمع 
انداز پس

دنیاي خارج-5
واردات 
کاال و 
خدمات

پرداخت عوامل 
تولید به خارج

پرداخت
نهادها به 

دنیاي 
خارج

 يگذار هیسرما
در خارج -

جمع درآمد 
از دنیاي 
خارج

جمع خروجی
جمع هزینه 

تولید
جمع هزینه 
عوامل تولید

جمع 
هزینه 
نهادها

جمع 
يگذار هیسرما

جمع 
 يها نهیهز

دنیاي خارج
)1388مأخذ: بانویی و دیگران (

ترتیب نحوه فروش کاالهـا و   (حساب تولید) جدول مورد بررسی، به 1سطر و ستون 
گذارد. سطر و سـتون مـذکور    را به نمایش می ها آنخدمات تولیدکنندگان و ساختار هزینه 

 2دهـد. سـطر و سـتون     ستانده را در سطح کالن نشان می  -در واقع ساختار یک جدول داده
سـطر  کند.  هاي حساب عوامل تولید را منعکس می ترتیب درآمدها و هزینه جدول مذکور به
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دهنـد.   هاي حسـاب نهادهـا را نشـان مـی     ترتیب مجموع درآمدها و هزینه جدول به 3و ستون 
معنـاي آن اسـت کـه خـانوار      شـود کـه ایـن بـه     ها و دولـت مـی   نهادها شامل خانوار، شرکت

بـه ترتیـب جمـع     4گیرند. سطر و سـتون  سرپرست و مردسرپرست در این ردیف قرار می زن
اقالم حسـاب دنیـاي خـارج     5کنند. سطر و ستون  ري را بیان میگذا انداز و جمع سرمایه پس

 دهند. را در ماتریس حسابداري اجتماعی نشان می

 ماتریس ضرایب فزاینده قیمت یا ماتریس انتقال قیمت -3-2
را  هـا  آنباشند. اگـر   ها و یا هزینه می هاي ماتریس حسابداري اجتماعی بیانگر خروجی ستون

گردد که جمع هزینه ستون  در نظر بگیریم، مشاهده می زا درونبرحسب سه حساب اصلی و 
ــه واســطه حســاب    هــاي  هــر حســاب از دو قســمت تشــکیل شــده اســت: قســمت اول هزین

ی دهـ  سـازمان  زا بـرون هاي  هاست که در قالب حساب و قسمت دوم سایر هزینه زاست درون
کـه   اند معروفها  طورکلی به نشتی به زا برونهاي  دهنده حساب گردند. متغیرهاي تشکیل می

 گیرند.  هاي مالی دولت مورد استفاده قرار می در حیطه سیاست
ــاتریس -یکــی از خصوصــیات اصــلی جمــع ضــرایب ســتونی جــدول داده   ســتانده و م

باشـد. واحـد    حسابداري اجتماعی این است که جمع ستونی عناصر هر حساب برابر با واحـد مـی  
).126ص  ،1388 یک واحد که بیانگر شاخص قیمت است (بانویی و پروین، یعنی هزینه

حال با استفاده از ضرایب ستونی:

)1 (
1 1 11 2 21 4 41

2 3 32 4 42

3 1 13 3 33 4 43

   

  

   

p p A p A p A

p p A p A

p p A p A p A

باشـند کـه   داراي سه شاخص قیمـت مـی   SAMدر روابط فوق، سه حساب درونزاي 
1با صورت ستونی  به 2,p p 3وp بـه ترتیـب شـاخص قیمـت تولیدکننـده (شـاخص قیمـت

کاالها و خدمات)، شاخص قیمت عوامـل تولیـد و شـاخص هزینـه زنـدگی خانوارهـا بیـان
4هــاي انــد. عبــارتشــده 41 p A  ،4 42p A  4و 43 p A رهــاي کــالن سیاســتی ترتیــب متغی بــه
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:                                    را در نظر بگیریم اگر ماتریس 
11 21 31

12 22 32

13 23 33
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 دهند که از جمـع سـتونی مـاتریس    ها یک ماتریس مستقل را نشان میهر یک از 
 آیـد. بـا مقایسـه     مـی  تسـ د بـه هـاي مختلـف    شاخص هزینه زندگی خـانوار در بخـش  

، تغییـرات  1390و  1388 هـاي  (شاخص هزینه زندگی) ماتریس حسـابداري اجتمـاعی سـال   
هـا مـورد   سرپرست قبل و بعـد از هدفمندسـازي یارانـه   شاخص هزینه زندگی خانوارهاي زن

 گیرد.بررسی قرار می
 
 آماريهاي  پایه  -4

آمـاري بـه     از چهار پایه 1390و1388هاي  هاي حسابداري اجتماعی سال در محاسبه ماتریس
جدول آمـاري متقـارن بخـش در بخـش بـا فـرض تکنولـوژي         شرح زیر استفاده شده است.

مرکـز آمـار ایـران،     1390و1388هـاي   هـاي ملـی سـال    آمارهاي حساب ، 1380بخش سال 
نتـایج طـرح    مرکـز آمـار ایـران و    1390و1385ي هـا  هاي نفـوس و مسـکن سـال    سرشماري

مرکـز  1390و1388هـاي   هزینه و درآمد خانوارهاي شـهري و روسـتایی سـال    آمارگیري از 
هـاي   سال براي اند از گزارش عملکرد بودجه دولت هاي آماري عبارت سایر پایهآمار ایران. 

دنیاي خارج و به دنیـاي  ، آمارهاي دریافتی و پرداختی عوامل تولید ونهادها از 1390و1388
گمـرك   آمارهـاي بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران و     1390و1388هاي  خارج سال

 در خصوص صادرات و واردات. 1390و 1388هاي  جمهوري اسالمی ایران سال
سـتانده    -هاي حسـابداري اجتمـاعی را جـدول داده    بخش قابل توجهی از ماتریس

ستانده در ابتدا بر مبناي جداول عرضه و   -ول دادهدهد. براي بهنگام سازي جد تشکیل می
بـا   1380و با فرض تکنولوژي فعالیت، یک جدول متقارن براي سـال   1380مصرف سال 

 40فعالیت محاسبه شـده اسـت و سـپس جـدول مـذکور در ابعـاد        99فعالیت در  99ابعاد 
 -ازي جـداول داده سـ  فعالیت تجمیع شده است. بنابراین آنچه مبناي بهنگام 40فعالیت در 
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 40قرار گرفتـه اسـت یـک جـدول متقـارن بـا ابعـاد         1390و  1388هاي  ستانده براي سال
اسـت. ایـن جـدول      1380فعالیت با فـرض تکنولـوژي فعالیـت بـراي سـال       40فعالیت در 

و  1388هـاي   هـاي ملـی سـال    متعارف با نتـایج حسـاب   RASمتقارن، در چارچوب روش 
سـتانده بهنگـام شـده    -جـداول داده  RAS-RUNافزار  تلفیق شد و با استفاده از نرم 1390

 هاي مذکور محاسبه شد.  براي سال

ستانده ایـن اسـت کـه از پـنج حسـاب اصـلی        -یکی از مشکالت اصلی جدول داده
ادها، حساب انباشت و حساب دنیاي خـارج)  (حساب تولید، حساب عوامل تولید، حساب نه

ــوالی     ــه ت ــدین ترتیــب حساســیتی ب فقــط قابلیــت تبیــین تفصــیلی حســاب تولیــد را دارد و ب
  -مصـرف  -توزیـع  -هـاي اصـلی یعنـی تولیـد     هاي اصلی ندارد. تبیین تـوالی حسـاب   حساب

هـاي   هـاي حسـابداري اجتمـاعی دارد. ارائـه منطقـی تـوالی مـاتریس        تولید، نیاز به مـاتریس 
 سیمـاتر دیگـر ماننـد     پـذیر اسـت کـه دو مـاتریس     حسابداري اجتماعی در صـورتی امکـان  

درآمد عوامل تولید به نهادهاي جامعه و مـاتریس انتقـاالت جـاري بـین نهادهـاي       صیتخص
 جامعه محاسبه شوند.
هاي حسابداري اجتماعی، ماتریس تخصیص پل ارتبـاطی بـین حسـاب     در ماتریس
انـداز نهادهـا، و    تانده و حسـاب نهادهـا ماننـد درآمـد نهادهـا، پـس      سـ  -تولید جدول داده

کنند که سهم درآمد نهادهاي جامعـه   مصرف نهادها است. ارقام این ماتریس مشخص می
کـار مـزد و حقـوق      ها و دولت از درآمـد عوامـل تولیـد ( نیـروي     مانند خانوارها، شرکت

رهـاي قابـل اتکـایی کـه بـه طـور       بگیر) درآمد مختلط و مازاد عملیاتی چقـدر اسـت. آما  
مستقیم بتواند پایه محاسبه این ماتریس قـرار گیـرد، وجـود نـدارد. بنـابراین، از آمارهـاي       

جانبی خالصه هزینه درآمد خانوار بـه عنـوان مبنـاي تخصـیص درآمـد عوامـل تولیـد بـه          
 شود. نهادهاي جامعه استفاده می

فرآیند محاسبه ماتریس تخصیص: ابتدا بـا اسـتفاده از آمـار هزینـه و درآمـد خـانوار       
ــال ــاي  س ــاي زن1390و  1388ه ــتایی   ، خانواره سرپرســت و مردسرپرســت شــهري و روس

تفکیک شدند. سپس با استفاده از اقالم درآمدي، جبران خدمات کارکنان و درآمد مختلط 
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شـان، تسـهیم گردیـد. بـراي      متناسـب بـا سـهم   سرپرست و مردسرپرسـت   بین خانوارهاي زن
تخصـیص درآمــد سـرمایه (مــازاد عملیـاتی ناخــالص بـدون درآمــد مخـتلط) بــه خانوارهــا،      

ها و دولت از مازاد عملیاتی تعیین شد و پـس از کسـر    ها و دولت، ابتدا سهم شرکت شرکت
ی بـین  آن، با رویکـردي مشـابه درآمـد مخـتلط و جبـران خـدمات کارکنـان، مـازاد عملیـات         

 سرپرست و مردسرپرست تسهیم گردید. خانوارهاي زن
فرآینــد محاســبه مــاتریس انتقــاالت: انتقــاالت بــین نهادهــا در چهــار واحــد نهــادي  

هـا و دولـت    بینی شده که شـامل خانوارهـاي شـهري و خانوارهـاي روسـتایی، شـرکت       پیش
 کرد:صورت زیر تفکیک  طورکلی به توان به باشد. اقالم انتقاالت را می می
شـود   دلیل نبود اطالعات آماري الزم فرض می انتقاالت جاري از خانوار به خانوار (به -یک

 کند.)خانوار شهري به خانوار شهري و خانوار روستایی به خانوار روستایی پرداخت می
 انتقاالت جاري از خانوار شهري و روستایی به شرکت -دو
 یی به دولتانتقاالت جاري از خانوار شهري و روستا -سه

 ها به خانوار شهري و روستایی انتقاالت جاري از شرکت -چهار
 ها ها به شرکت انتقاالت جاري از شرکت -پنج
 ها به دولت انتقاالت جاري از شرکت -شش
 انتقاالت جاري از دولت به خانوارهاي شهري و روستایی -هفت
 ها انتقاالت جاري از دولت به شرکت -هشت

 از دولت به دولتانتقاالت جاري  -نه
هاي آمـاري و بـا توجـه بـه پـنج حسـاب اصـلی (حسـاب          در راستاي توضیحات پایه

تولیــد، حســاب عوامــل تولیــد، حســاب نهادهــا، حســاب انباشــت و حســاب دنیــاي خــارج)  
سـطر و   51×51هر یک بـه ابعـاد    1390و  1388هاي  هاي حسابداري اجتماعی سال ماتریس
رده، حسـاب نهادهـا    3بخش، حساب عوامل تولیـد   40 باشند. حساب تولید حاوي ستون می

نهاد و یک سطر و سـتون مسـتقل بـراي حسـاب انباشـت و حسـاب دنیـاي خـارج.          6حاوي 
 سطر و ستون براي دو ماتریس در نظر در نظر گرفته شده است. 51بنابراین در مجموع 
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 مـاهیگیري،  -2کشاورزي، شکار و جنگلـداري،  -1بخش اقتصادي عبارتند از: 40
 محصـوالت توتـون و تنبـاکو،    -5هـا،   محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی  -4معدن،  -3
دباغی و پرداخت چـرم و   -8آوري و رنگ کردن خز،  پوشاك، عمل -7منسوجات،  -6

ــی،   ــایر محصــوالت چرم ــذ و محصــوالت -10چــوب و محصــوالت چــوبی،   -9س کاغ
هـاي   کـک، فـرآورده  -12ضـبط شـده،   هـاي   انتشار، چـاپ و تکثیـر رسـانه    -11کاغذي، 

مواد شیمیایی و محصوالت شـیمیایی،   -13اي،  هاي هسته حاصله از تصفیه نفت و سوخت
سایر محصـوالت کـانی فلـزي و غیـر فلـزي،        -15محصوالت الستیک و پالستیک،   -14
 آالت و تجهیـزات،  محصـوالت فلـزي فـابریکی بـه جـز ماشـین        -17فلزات اساسی،   -16
آالت دفتـري،   ماشـین   -19بندي نشده در جـاي دیگـر،    الت و تجهیزات طبقهآ ماشین-18

بنـدي نشـده در جـاي     هاي برقی طبقه آالت و دستگاه ماشین   -20حسابداري و محاسباتی، 
ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی،   -22ها و وسایل ارتباطی،  رادیو،تلویزیون،دستگاه -21دیگر، 

سـایر    -24وسـایل نقلیـه موتـوري، تریلـر و نـیم تریلـر،         -23ابزار دقیـق و انـواع سـاعت،    
بندي نشده در جاي  ساخت مبلمان، بازیافت و مصنوعات طبقه-25تجهیزات حمل و نقل، 

عمـده فروشـی،    -30سـاختمان،   -29آب، -28توزیع گـاز طبیعـی،   -27برق،   -26 دیگر،
حمـل    -32سـتوران،  هتـل و ر   -31خرده فروشی، تعمیرات وسایل نقلیـه و سـایر کاالهـا،    

 مسـتغالت،   -35هـاي مـالی،    گـري  واسـطه -34پست و مخـابرات،  -33ونقل و انبارداري، 
-38اداره امــور عمــومی و خــدمات شــهري،   -37کرایــه و خــدمات کســب و کــار، -36

 ســایرخدمات عمــومی، اجتمــاعی،   -40بهداشــت ومــددکاري اجتمــاعی،   -39آمــوزش، 
  شخصی و خانگی.

شود و شامل، درآمد عوامل تولید، درآمد مختلط و مازاد عملیاتی میحساب نهادها 
سرپرســت سرپرســت شــهري، مردسرپرســت شــهري، زنحســاب نهادهــا شــامل خــانوار زن

 شود.ها و دولت میروستایی، مردسرپرست روستایی، شرکت
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 نتایج  -4
 سـال  به بتنس 1390 سال در خانوارها کل زندگی هزینه ، شاخص2بر اساس جدول شماره 

 باشـد  یافتـه  افـزایش  متوسـط  طـور  به خانوارها رفاه تواندمی یعنی. است یافته کاهش ،1388
 ).  نیست رفاه افزایش معناي به لزوماً شاخص کاهش این که شد خواهد داده نشان البته(

 از خانوارهـا  زنـدگی  هزینـه  شـاخص  کـل  متوسـط  کـه،  دهـد  می نشان جدول نتایج
بیانگر  055/0 .است یافته کاهش 1390 سال در واحد 048/0 به 1388 سال در واحد 055/0

منظـور از واحـد،     –واحد یارانه (یـا افـزایش یـک واحـد مالیـات)       1آن است که با کاهش 
واحـد بیشـتر    055/0خـانوار بـراي حفـظ سـبد مصـرفی خـود بایـد         -باشـد  میلیون ریال می1

 کـاهش  واحـد  1000 ازاي بـه  متوسـط  طور به معناي آن است که حال این کاهش به بپردازد.
واحـد   7 بایسـتی  خـود،  مصرفی سبد حفظ منظور به ایرانی خانوارهاي ،1390 سال در یارانه

  .نمایند پرداخت کمتر 1388میلیون ریال) نسبت به سال 7(یا 
 

 متوسط شاخص هزینه زندگی خانوار -2جدول 
1390 1388 

 خانوار
روستایی شهري کل روستایی شهري  کل

متوسط شاخص هزینه زندگی 055/0 053/0 057/0 048/0 048/0 047/0
 سرپرست زن 07/0 063/0 077/0 046/0 037/0 053/0

 مرد سرپرست 053/0 051/0 054/0 048/0 05/0 046/0

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

شـود: (البتـه بایـد توجـه      مـی  فهرسـت  زیر صورت به 2 جدول  نتایج از کلی چهار مشاهده
 معناي این است که کاهش رفاه کمتري رخ داده است.) داشت افزایش رفاه در اینجا به

 138 سال مردسرپرست و سرپرست زن خانوارهاي زندگی هزینه شاخص کل متوسط -یک
ــام از بیشــتر ــاظر ارق ــاه دهــد مــی نشــان کــه اســت 1390 ســال متن  از مســتقل( خانوارهــا رف
 .است یافته افزایش) مردسرپرست و سرپرست زن
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 از بیشـتر  1390 و 1388 هـاي  سـال  در سرپرسـت  زن خانوارهـاي  زندگی هزینه شاخص -دو
 زنـدگی  هزینـه  شـاخص  آن بـر  عالوه. است مردسرپرست خانوارهاي زندگی هزینه شاخص

 در ولـی . اسـت  شهري مردسرپرست از بیشتر سال دو هر در شهري سرپرست زن خانوارهاي
 هزینـه  شـاخص  1390 سـال  در و اسـت  صادق مورد این 1388 سال در تنها روستایی خانوار

 مردسرپرســت خــانوار زنــدگی هزینــه شــاخص از روســتایی سرپرســت زن خــانوار زنــدگی
 .  شود می بیشتر روستایی

 بیشـتر  روستا در هم و شهر در هم سرپرست زن خانوارهاي رفاه که، دهد می نشان نتایج -سه
 پـایین  و وسـیع  بیکـاري  علت به امر این. است داشته افزایش مردسرپرست خانوارهاي رفاه از

 هـا  آن بـه  یارانـه  پرداخت که است، سرپرست زن خانوارهاي هاي هزینه و درآمد سطح بودن
 .است شده مردسرپرست خانوارهاي به نسبت ها آن بیشتر رفاه افزایش سبب

 زنـدگی  هزینـه  شـاخص  کـل  متوسـط  کـه،  دهـد  مـی  نشـان  2جـدول شـماره    نتـایج  -چهار
 کاهش 1390 سال در واحد 046/0 به 1388 سال در واحد 70/0 از سرپرست زن خانوارهاي

 نسـبت  1390سـال  در یارانه کاهش واحد 100 ازاي به متوسط طور به اینکه یعنی. است یافته
 کمتـر  واحـد  4/2 بایسـتی  خود، مصرفی سبد حفظ منظور به ایرانی خانوارهاي ،1388سال به

. نماینـد  مـی  پرداخت کمتر واحد 5/0 مردسرپرست، خانوارهاي که درحالی. نمایند پرداخت
 بـه  نسـبت  سرپرسـت  زن خانوارهـاي  زندگی هزینه شاخص بیشتر تغییرات دهنده نشان امر این

 .است مردسرپرست خانوارهاي

اي کـه پـروین و   اي که در اینجا باید به آن توجه نمود این است کـه در مطالعـه  نکته
اند، بیان شـده اسـت کـه شـاخص هزینـه زنـدگی خـانوار پـس از         انجام داده) 1388بانویی (

ها افزایش یافته است اما باید به این نکته توجه نمود که در ایـن مطالعـه تنهـا    هدفمندي یارانه
اي کـه از یـک   استفاده شده که در چنین مطالعه 1380از ماتریس حسابداري اجتماعی سال 

گـردد  صورت افزایش تفسـیر مـی   ت شاخص هزینه زندگی بهشود تغییراماتریس استفاده می
اسـتفاده   1390و  1388هـاي  اما در مطالعه حاضر از دو ماتریس حسـابداري اجتمـاعی سـال   

شده و در تغییرات شاخص هزینه زندگی باید گفت که افزایش در شـاخص هزینـه زنـدگی    
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بـوده   1388اخص در سـال  ها، کمتر از افزایش این شـ در اثر هدفمندي یارانه 1390در سال 
کـاهش   1388بـه افـزایش آن در سـال     نسبت 1390است. یعنی افزایش این شاخص در سال 

 چـرا  اینکـه  بررسـی  گردد که این شـاخص کـاهش یافتـه اسـت.براي    یافته و در کل بیان می
 3 جـدول   بـه  یافته، کاهش 1388 سال به نسبت 1390 سال در خانوار زندگی هزینه شاخص
 .کنید توجه

 
 1390و  1388هاي  زا در سال زا و برون هاي درون نسبت حساب -3جدول 

   زا به کل هاي درون نسبت حساب زا به کل هاي برون نسبت حساب
198/0 802/0 1388 

210/0 790/0 1390 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 
 1388، نسـبت بـه سـال    1390زا بـه کـل در سـال     هاي درون با توجه به نسبت حساب

زا  هـاي درون  زا به کل، افزایش یافته است. کاهش حسـاب  هاي برون نسبت حسابکاهش و 
هاي تولید، عوامـل تولیـد و    به معنی کاهش بالندگی اقتصاد ایران و به تبع آن کاهش زنجیره

مصرف به شکل ضرایب فزاینده تولیـد، ضـرایب فزاینـده عوامـل تولیـد و ضـرایب فزاینـده        
زا کوچکتر باشـد،   هاي درون گی) است. هرچه حسابمصرف خانوارها (شاخص هزینه زند

معناي پرداخت کمتر به عوامـل تولیـد و مصـرف     معناي تولید کمتر خواهد بود. این امر به به
دسـت آمـدن شـاخص هزینـه زنـدگی       باشد. این عوامل سبب کوچکتر به کمتر خانوارها می

دگی کـوچکتر باشـد،   شود و همانطورکه قبالً توضیح داده شد هرچه شـاخص هزینـه زنـ    می
معناي پرداخت کمتر براي سبد مصرفی یکسان است اما ایـن شـاخص بـا کوچـک شـدن       به

دهـد. بنـابراین در اینجـا کـاهش شـاخص      زا، رقم کوچکتري را نشان مـی هاي درونحساب
 توان کامالً به معنی افزایش رفاه تفسیر کرد. هزینه زندگی را نمی
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 88خانوارهاي شهري و روستایی و کل سال نسبت شاخص هزینه زندگی  -4جدول 
 90هاي متناظر سال به شاخص

 خانوار روستایی شهري کل

 سرپرست زن 703/1 453/1 522/1

 مردسرپرست 020/1 174/1 104/1

 مأخذ: محاسبات تحقیق                                                                                             
 
 :که کنیم می مشاهده 4 جدول  مبناي بر

 خانوارهـا،  کـل  و روسـتایی  شـهري،  خانوارهـاي  زنـدگی  هزینـه  شـاخص  هاي نسبت -یک
 خانوارهـاي  زنـدگی  هزینـه  شـاخص  معیـار،  این چارچوب در یعنی. است واحد از تر بزرگ
. اسـت  یافتـه  کـاهش  ،1388 سـال  بـه  نسبت 1390 سال در خانوارها کل و روستایی شهري،
 خـانوار  رفـاه  جـدول،  نتـایج  اسـاس  بـر . اسـت  یافتـه  افـزایش  طورکلی به خانوارها رفاه یعنی
 درصـد  10 مردسرپرست، خانوار رفاه که درحالی یافته بهبود درصد 52 کل در سرپرست زن

 .است کرده تغییر

. دهد می نشان را تغییر بیشترین روستایی سرپرست زن خانوارهاي زندگی هزینه شاخص -دو
 .است یافته بهبود درصد 70 خانوارها این رفاه باال، جدول نتایج اساس بر

 خانوارهـاي  و خانوارهـا  کل زندگی هزینه شاخص وضعیت فوق، مشاهدات و نتایج
 اقتصــادي کــالن ســطح در را 1390 و 1388 هــاي ســال در را مردسرپرســت و سرپرســت زن

 را مردسرپرسـت  و سرپرسـت  زن خانوارهاي زندگی هزینه شاخص چنانچه. کنند می آشکار
 و افـزایش  در هـا  بخـش  اهمیت و نقش از متفاوتی تصویر بگیریم، نظر در ها بخش سطح در

 زنـدگی  هزینـه  شـاخص  ترتیـب  بـه  5 جدول . دهد می دست به زندگی هزینه شاخص کاهش
 ایـن . دهـد  مـی  نشان ،1390 و 1388 هاي سال در را مردسرپرست و سرپرست زن خانوارهاي

 رابطـه  مبنـاي  بـر  و 1390 و 1388 هـاي  سـال  اجتمـاعی  حسابداري ماتریس اساس بر جدول
1

P I A Vشده است. محاسبه 
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 هاي منتخب شاخص هزینه زندگی خانوارهاي شهري و روستایی در بخش -5جدول 
 خانوار شهري خانوار روستایی

سرپرست زن کل   مردسرپرست سرپرست زن مردسرپرست
کشاورزي،  1388 311/0 438/0 358/0 441/0 347/0

شکار و 
 1390 227/0 264/0 307/0 231/0 265/0 جنگلداري

229/0 285/0 231/0 297/0 211/0 1388 
 صنایع غذایی

215/0 184/0 245/0 219/0 188/0 1390 
047/0 06/0 049/0 059/0 042/0 1388 

 سوخت
129/0 111/0 148/0 131/0 112/0 1390 
023/0 027/0 022/0 033/0 023/0 1388 

 برق
032/0 025/0 034/0 036/0 031/0 1390 
توزیع گاز  1388 021/0 029/0 017/0 02/0 02/0

 1390 069/0 08/0 067/0 05/0 068/0 طبیعی
01/0 011/0 009/0 014/0 01/0 1388 

 آب
012/0 009/0 012/0 014/0 012/0 1390 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

  غیرمسـتقیم  و مسـتقیم  تبعـات  و آثـار  کـه  کنـد  مـی  مشـخص  جـدول  ستون هر ارقام
 افـزایش  بـر  اقتصـادي،  بخـش  هـر  در یارانـه  واحد یک کاهش یا مالیات واحد یک افزایش
 چگونـه  ،1390 و 1388 هاي سال در  مردسرپرست و سرپرست زن خانوارهاي زندگی هزینه
 رفـاه  افـزایش  خـانوار،  زنـدگی  هزینـه  شـاخص  کـاهش  از مـراد  که داشت توجه باید. است
 :5 جدول  مشاهدات اساس بر حال. باشد می خانوار

 شـش  ایـن  در روسـتایی،  و شـهري  سرپرسـت  زن خانوارهـاي  زنـدگی  هزینه شاخص -یک
 یافتـه  افـزایش  خانوارهـا  ایـن  رفـاه  کـه  معنی آن به. است یافته کاهش متوسط طور به بخش،
 نتـایج . باشـد  مـی  بـرعکس  روسـتایی،  و شـهري  مردسرپرسـت  خانوارهاي در امر این. است

 خانوارهــاي از بــیش مردسرپرســت خانوارهــاي رفــاه 1388 ســال در کــه، اســت آن بیــانگر
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 مشـاهده  همچنـان  شـهري  خانوارهـاي  در 1390 سـال  در موضـوع  ایـن . اسـت  سرپرست زن
 خانوارهـاي  در کـه  درحـالی  ،)یافتـه  کـاهش  مردسرپرسـت  خـانوار  رفـاه  آنکـه  بـا ( شـود  می

 .  گیرد می پیشی مردان از خانوار سرپرست زنان رفاه روستایی

 در واحـد  229/0 از غـذایی،  صـنایع   بخـش  در خانوارها زندگی هزینه شاخص متوسط -دو
 واحـد 014/0 بخـش  ایـن  در خانوار رفاه یعنی است یافته کاهش واحد 215/0 به 1388 سال

 واحد، 129/0 و 047/0 با برابرند ترتیب به ارقام این سوخت بخش در اما است یافته افزایش
 .است یافته کاهش واحد 082/0 بخش این در خانوارها رفاه یعنی

 در روسـتایی،  و شهري مردسرپرست و سرپرست زن خانوارهاي زندگی هزینه شاخص -سه
 و آب بـرق،  سـوخت،  هـاي  بخش در اما یافته افزایش غذایی صنایع و کشاورزي هاي بخش
 کـاهش  دلیـل  بـه  انـرژي،  بخش در خانوار رفاه کاهش. است یافته افزایش طبیعی گاز توزیع
 . باشد می 1388 سال به نسبت 1390 سال در آن یارانه

 رفـاه  افـزایش  بیشـترین  روسـتایی،  و شهري مردسرپرست و سرپرست زن خانوارهاي -چهار
 در را رفـاه  کـاهش  بیشـترین  و کشـاورزي  بخـش  در را) منتخـب  اقتصـادي  بخش شش در(

 . نمایند می تجربه طبیعی گاز توزیع بخش

ــنج ــرات -پ ــاخص تغیی ــه ش ــدگی هزین ــاي زن ــتر سرپرســت زن خانواره ــاي از بیش  خانواره
 .است مردسرپرست

 :شود می پرداخته 5 جدول  ارقام برخی تفسیر به حال

 سـال  در کشـاورزي  بخـش  از) یارانـه  واحد 100 حذف( مالیات واحد 100 گرفتن با -یک
 بیشـتر  واحـد  8/43 بایـد  خـود،  مصرفی سبد حفظ براي شهري، سرپرست زن خانوار ،1388
 هزینـه  بیشـتر  واحد 4/26 باید سیاست، این اعمال با 1390 سال در خانوارها این. نماید هزینه
 واحـد  7/22 و واحـد  1/31 ترتیـب،  بـه  شـهري  مردسرپرسـت  خـانوار  براي ارقام این. نمایند
 بیشتر شهري سرپرست زن خانوار زندگی هزینه شاخص تغییرات آنکه با اساس این بر. است
 خانوار رفاه همچنان اما است، شهري مردسرپرست خانوار زندگی هزینه شاخص تغییرات از

 .است شهري سرپرست زن خانوار رفاه از بیشتر شهري مردسرپرست
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 در طبیعـی  گـاز  توزیـع  بخـش  از) یارانه واحد 100 حذف( مالیات واحد 100 گرفتن با -دو
 بیشـتر  واحد 2 باید خود، مصرفی سبد حفظ براي روستایی سرپرست زن خانوار ،1388 سال
 هزینـه  بیشـتر  واحـد  5 بایـد  سیاسـت،  همـین  اعمال با 1390 سال در که درحالی. نماید هزینه
 بایـد  1390 و 1388 هـاي  سـال  در سیاست این اعمال با روستایی مردسرپرست خانوار. نماید

 شـاخص  تغییـرات  تنهـا  نـه  بخـش  این در. نماید هزینه بیشتر واحد 7/6 و واحد 7/1 ترتیب، به
 در بلکـه  اسـت،  سرپرسـت  زن خـانوار  از بیشـتر  روستایی مردسرپرست خانوار زندگی هزینه
 ایـن  اما. شود می سرپرست زن خانوار از کمتر روستایی مردسرپرست خانوار رفاه 1390 سال
 .است معکوس شهري خانوار در روند

 زنـدگی  هزینـه  شـاخص  متوسط هرچند که گفت باید شد، گفته تاکنون آنچه به توجه با
 خصـوص  در وضـعیت  ولـی  اسـت،  یافتـه  کـاهش  1388 سـال  بـه  نسبت 1390 سال در خانوارها
 دیگـر  برخـی  در و افـزایش  شـاخص  ایـن  هـا  بخـش  از بعضـی  در یعنـی . نیسـت  طور این ها بخش
 متوسـط  اسـت،  یافتـه  کـاهش  شـاخص  ایـن  هـا  بخش اکثر در آنکه دلیل به اما است یافته کاهش
 .خانوارهاست رفاه افزایش بیانگر که دهد می نشان را کاهش زندگی هزینه شاخص

 
 گیري خالصه و نتیجه  -5

جهت ایجاد و تعدیل در توزیع درآمدها و کاهش آثار ناشی از فشـار تـورم (یارانـه      یارانه به
هـاي تولیـد و حمایـت از تولیدکننـده (یارانـه تولیـدي)        کاهش هزینهمصرفی) و یا به جهت 

 بودجـه  بـر  فشـار  دلیل به عام صورت به یارانه پرداخت اخیر يها سال در شود. پرداخت می

 آن بـر  را دولـت  ،از آن خانوارهـا  تمـام  يمنـد  بهـره  دیگر يسو و از طرف یک از دولت

 يبـرا  دولـت  يهـا  پرداخـت  پوشـش  افـزایش  و اتالف منابع از يجلوگیر يبرا که داشت
 بـا  همـراه  کمتـر  يهـا  پرداخـت  .کنـد  ها حرکت یارانه يهدفمند سمت به فقیر، يخانوارها

 تـراوش  کـاهش  ضـمن  شد خواهد نیاز، موجب بی از نیازمند يخانوارها درست تشخیص

 يها هزینه فقیر، يخانوارها يبرا آن افزایش پوشش و ثروتمند يخانوارها به ها یارانه منافع
 کند. رو تشخیص خانوارهاي نیازمند ضرورت پیدا می از این .کاهش یابد نیز دولت
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 بر اساس این مطالعه:
کاهش یافته. این امر  1388نسبت به سال  1390طورکلی شاخص هزینه زندگی در سال  به* 

علـت کـاهش    در نگاه اول نشان دهنده افزایش رفاه است اما در این مطالعه نشان داده شد بـه 
معنـاي   زا به کل ایـن کـاهش در شـاخص هزینـه زنـدگی کـامالً بـه        هاي درون نسبت حساب

 افزایش رفاه نیست.

هـاي کشـاورزي و صـنایع غـذایی کـاهش نشـان        شاخص هزینه زندگی تحت تاثیر بخش* 
هاي سوخت، برق، توزیع گاز طبیعی و آب شاخص مذکور را  دهد، اما اثرگذاري بخش می

 افزایش داده است..

، به ازاي هر دو خـانوار تنهـا یـک فـرد شـاغل وجـود داشـته        1390و  1388هاي  ی سالط* 
نفر است. میانگین سن سرپرسـت در خـانوار    5/2سرپرست  است. متوسط بعد خانوارهاي زن

سال بیشتر از خانوار با سرپرسـت مـرد اسـت و تـراکم ایـن خانوارهـا در        10با سرپرست زن 
درصد زنان سرپرست خانوار بیسـواد و نـرخ    70بیش از باشد. همچنین  دهک اول و دوم می

 درصد است. 80بیکاري این گروه 

بیشتر از خانوارهاي  1388سرپرست در سال  متوسط شاخص هزینه زندگی خانوارهاي زن* 
سرپرست کمتر از  شاخص هزینه زندگی خانوارهاي زن 1390مردسرپرست بود. اما در سال 

ــدگی خانوارهــاي م  ــه زن ــر در خانوارهــاي   ردسرپرســت مــیشــاخص هزین شــود. همــین ام
سرپرست شهري مشـاهده نشـد.    سرپرست روستایی مشاهده گردید اما در خانوارهاي زن زن

سرپرسـت   این موضوع نشان دهنده اثرگذاري بیشـتر سیاسـت هدفمنـدي در خانوارهـاي زن    
 نسبت به خانوارهاي مردسرپرست است.

آن است که فقر در بـین ایـن گـروه از خانوارهـا     اثرگذاري بیشتر سیاست هدفمندي مبین * 
 تر است. عمیق

توان این گـروه از خانوارهـا را    سرپرست بیشتر است، می از آنجا که فقر در خانوارهاي زن* 
 هاي حمایتی در اولویت قرار داد. در برنامه» هدف«هاي  به عنوان یکی از گروه

. 
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