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  چكيده

هاي مختلف اقتصاد يك كشور بوده و  داده ـ ستانده چارچوبي براي بررسي ارتباط بين بخشجدول 
در . دهد كننده نشان مي هاي مختلف اقتصادي را از منظر تقاضاكننده و عرضه پيوندهاي موجود ميان بخش

ها و در نهايت شناسايي  اي بين بخشي مالك سنجش اهميت بخش اين چارچوب فقط مبادالت واسطه
  .گيرد هاي كليدي قرار مي بخش

شرط الزم و . تواند شرط الزم باشد ولي كافي نيست دهد كه اين نوع سنجش فقط مي اين مقاله نشان مي
اي، درآمد عوامل توليدي و مصرف خانوارها به طور همزمان  كافي اين است كه افزون بر مبادالت واسطه

رگيري رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي عالوه بكا. ها مورد توجه قرار گيرد در سنجش اهميت بخش
پذيري  ها در نظر بگيرد، همچنين انعطاف تواند شرط الزم و كافي را در سنجش اهميت بخش بر اينكه مي

  .هاي اقتصادي نسبت به رويكرد داده ـ ستانده متعارف دارد بيشتري در سنجش اهميت بخش
هاي خدماتي در  دهد كه بخش  حسابداري اجتماعي نشان مينتايج بر مبناي جدول داده ـ ستانده و ماتريس

هاي غير  اين در حالي است كه بخش. يابند چارچوب رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي اهميت مي
  .گردند خدماتي در چارچوب رويكرد داده ـ ستانده برجسته مي

ابداري اجتماعي، رويكرد هاي كليدي، پيوند پسين و پيشين، رويكرد ماتريس حس  بخش:واژگان كليدي
  . داده ـ ستانده، روش حذف فرضي
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   مقدمه-1

ارچوب رويكرد داده ـ ستانده از دهه هاي اقتصادي در چ سنجش پيوندهاي پسين و پيشين بخش
هاي مختلف اقتصادي بوده و   مورد توجه اقتصاددانان، به منظور تعيين و كاركرد بخش1950
جداول داده ـ ستانده چارچوبي براي . هاي متعددي براي محاسبه آنها استفاده شده است روش

هاي مختلف  موجود ميان بخشها در اقتصاد يك كشور بوده و پيوندهاي  بررسي ارتباط ميان بخش
دهد، ولي چگونگي پيوند بين  كننده نشان مي هاي تقاضاكننده و عرضه اقتصادي را از منظر بخش

زيرا كه در نظام . شود هاي توليد، درآمد و مصرف توسط اين جداول منعكس نمي بخش
هاي  اير حساب متعارف، تعامل حساب توليد به صورت درونزا و س1حسابداري جدول داده ـ ستانده

ها، حساب عوامل توليدي كه حاصل خدمات، سرمايه انساني، سرمايه  جامعه نظير حساب نهاد
شود و  فيزيكي و منابع طبيعي است، و حساب دنياي خارج، خارج از نظام توليدي در نظر گرفته مي

ي رشد هاي معطوف به الگوها تواند پاسخگوي نگرش در نتيجه اين نوع نظام حسابداري فقط مي
هاي توزيع درآمد، اشتغال و مسائل  مدار با محوريت تقاضاي اقتصاد باشد و بنابراين، تحليل

بسياري از ). 1379بانويي و همكاران، (گردد  اجتماعي مرتبط به آنها از خارج به سيستم تحميل مي
ميزان هاي خود به اين نتيجه رسيدند كه  ، در پژوهش2گران ماتريس حسابداري اجتماعي تحليل
هاي همزمان  پذيري ماتريس حسابداري اجتماعي و الگوهاي مرتبط به آن در تحليل انعطاف

هاي ملي و  هاي حسابداري كالن و بخشي موجود، مانند حساب اقتصادي و اجتماعي نسبت به نظام
  ).1383بانويي و همكاران، (جدول داده ـ ستانده، بيشتر است 
ها، مالك سنجش اهميت  اي بين بخش ده فقط مبادالت واسطهبنابراين، در رويكرد داده ـ ستان

دهد كه اين نوع  اين مقاله نشان مي. گيرد هاي كليدي قرار مي ها و در نهايت شناسايي بخش بخش
شرط الزم و كافي در سنجش اهميت . تواند شرط الزم باشد ولي كافي نيست سنجش فقط مي

. تواند نقش كليدي ايفا نمايد ، ابعاد اجتماعي نيز ميها اين است كه افزون بر ابعاد اقتصادي بخش
تواند اين نارسائي را برطرف نمايد كه تا كنون مورد  بكارگيري ماتريس حسابداري اجتماعي مي
  .توجه پژوهشگران در ايران قرار گرفته است

________________________________________________________ 
1. Input – Output Account (IO) 
2. Social Accounting Matrix (SAM) 
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قاله براي اين منظور مطالب م. دهد بررسي اين ابعاد محورهاي اساسي مقاله حاضر را تشكيل مي
در . شود  مروري بر پيشينه موضوع ارائه مي2حاضر در پنج بخش سازماندهي شده است؛ در بخش 

ها با استفاده از روش حذف فرضي در دو رويكرد  شناسي سنجش پيوند بخش  به روش3بخش 
هاي آماري و روش محاسبه،  پايه. پردازيم داده ـ ستانده و ماتريس حسابداري اجتماعي مي

. شود  ارائه مي5هاي آن در بخش  نتايج حاصله و تحليل. دهند  را تشكيل مي4ش موضوعات بخ
  .گيري و پيشنهادات اختصاص دارد بخش آخر نيز به نتيجه

 

  ي تحقيق  پيشينه-2

 و ماتريس  داده ـ ستاندهرويكردهاي كليدي با استفاده از  ي شناسايي بخش مطالعاتي چند در زمينه
اين تحقيقات كه در جدول .  و خارج از كشور صورت پذيرفته استدر داخلحسابداري اجتماعي 

  :باشند شناسي نيز حائز اهميت مي اند، عالوه بر نتايج تحقيق، از لحاظ روش  خالصه شده1
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  ها سنجش اهميت بخشي   تحقيقات انجام شده در زمينه:1جدول 

محقق يا 
  محققين

تكنيك مورد 
  استفاده

ي  منبع آماري، دوره
طالعه، كشورهاي مورد م

  مورد بررسي
  گيري نتيجه

  )1976(لوماس 
پيوندهاي پسين و 
 و پيشين نرمال شده

  شاخص پراكندگي

ي كره  جداول داده ـ ستانده
، )1964(، تايوان )1963(جنوبي 
  )1965(و سيالن ) 1961(مالزي 

 حمل و نقل و ،تجارت، هاي كشاورزي، صنايع غذايي بخشدهد  نتايج نشان مي
  .اشندب يكليدي مر هر چهار كشور به عنوان بخش دخدمات 

كلمنت و رزي 
  حذف فرضي  )1991(

 ،1959ي  جداول داده ـ ستانده
   برزيل1975 و 1970

ه هاي كليدي از منظر پيوندهاي پسين و پيشين ب نتايج متفاوتي در شناسايي بخش
 تجهيزات حمل و نقل، صنايع غذايي و هتل و هاي خشب. دست آمده است

 استيل و آهن، ورقه فلزي، هاي  بخشران داراي پيوند پسين باال ورستو
 از كشاورزي، ساختمان، حمل و نقل، خرده فروشي، ذوب آهن و صنايع شيميايي

  .ين نسبتاً بااليي برخوردارنديشپيوندهاي پ

 ليندن  ودايتزنباخر
  حذف فرضي  )1997(

 1980جدول داده ـ ستانده 
د، آلمان، ايتاليا، فرانسه، هلن

  بلژيك، انگلستان و دانمارك

 كشور ديگر، براي بلژيك و هلند به دست 6بزرگترين وابستگي يك كشور به 
دانمارك به عنوان كوچكترين كشور و آلمان به عنوان بزرگترين كشور از . آمد

  .نظر اتكا به كشور ديگر شناخته شدند

يو   كاالگان و
)2000(  

پيوندهاي پسين و 
 ،1پيشين مستقيم، كلي
و  2پيوند مطلقا خالص

الگوي دايتزنباخر و 
 ليندن

ي  جداول داده ـ ستانده
 و 1995، 1992، 1987،1990

   چين1997

هاي مورد مطالعه  هاي كليدي بر اساس روش شناسايي بخش نتايج حاصل از
اساس پيوند پسين و پيشين  هاي مورد بررسي بر در تمام سال. متفاوت بوده است

 شيميايي، فلزات اساسي و يش مواد نفتي، محصوالتهاي پاال شمستقيم، بخ
اساس پيوندهاي كلي بخش محصوالت شيميايي و  محصوالت فلزي، بر
 اساس روش حذف فرضي بخش توليد زغال كك و بر محصوالت فلزي، بر

 خالص بخش كشاورزي و خدمات و بازرگاني كليدي به شمار مبناي پيوند
  .آمدند

 1992ي  جداول داده ـ ستانده  يحذف فرض  )2001(ميلر و الر 
  اياالت متحده

هاي خدمات،  ي حاالت ممكن در روش حذف فرضي، بخش ضمن تشريح كليه
  .نقل به عنوان بخش كليدي شناسايي گرديدند و صنعت و تجارت و حمل

ژانگ و فلمينگام 
)2002(  

پيوندهاي پسين و 
پيشين مستقيم، نرمال 

  شده و وزني

 1997ي  جدول داده ـ ستانده
  چين

هاي گاز و پااليش نفت و نيروي  هاي مورد استفاده، بخش ي روش اساس همه بر
بخش محصوالت فلزي بر اساس روش . هاي كليدي بودند بخار و آب جزء بخش

ن و پيشين قوي هاي پسين و پيشين مستقيم و نرمال شده داراي پيوندهاي پسي پيوند
ي   مستقيم وزني و نرمال شدهمبناي روش بخش كشاورزي بربوده است؛ همچنين 

  .وزني بخش كليدي محسوب شده است

  )2004(تمورشهف 

 پيوندهاي پسين و
   پيشين مستقيم،

نرمال شده، وزني و 
  حذف فرضي 

 1998ي  جدول داده ـ ستانده
  قرقيزستان

اساس سه روش پيوندهاي پسين و پيشين مستقيم، نرمال شده و روش حذف  بر
فروشي و  توزيع آب، عمده ي، توليد، تصفيه وهاي پرورش ماه فرضي، بخش

هاي كشاورزي شكار و  همچنين بخش. تامين مالي كليدي به حساب آمدند
جنگلداري، دخانيات و خواربار، پوشاك منسوجات و چرم، تنها از ديدگاه دو 

هاي  از ديدگاه روش مستقيم وزني بخش. روش اول كليدي محسوب شدند
دخانيات و خواربار و از ديدگاه روش نرمال كشاورزي شكار و جنگلداري، 

جنگلداري، دخانيات و خواربار،  هاي كشاورزي شكار و ي وزني بخش شده
  .هاي كليدي بودند نقل جزء بخش و فروشي و حمل ساختمان، خرده

________________________________________________________ 
عالوه بر پيوندهاي مستقيم، پيوندهاي غير مستقيم  در آن كه باشد مي» راسموسن«از پيوندهاي كل، روش ارائه شده توسط  ظورمن. 1

  .شود گرفته ميها نيز در نظر  بين بخش
2. Pure-Linkage Method 
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كاالگان و يو 
)2004(  

پيوندهاي مستقيم، 
،  پيوند كل و كلي

1مطلقا خالص  

 ،1987 ي جداول داده ـ ستانده
 1997 و 1995، 1992، 1990

  چين

دهد كه شاخص در دو رويكرد سنتي و نوين تصوير متفاوتي از  نتايج نشان مي
نمايد و متوسط پيوندها در طول دوره در حال افزايش هستند كه  اقتصاد ارائه مي

  .دهد به موازات آن رشد اقتصادي باال را نشان مي

كاردنته و سانچو 
  حذف فرضي  )2006(

ابداري ماتريس حس
   اسپانيا2004اجتماعي

اساس هر دو الگوي لئونتيف  بندي ده بخش كليدي اسپانيا بر نتايج حاصل از رتبه
دهد كه تنها بخش كشاورزي از ثبات  و ماتريس حسابداري اجتماعي نشان مي

ي  اساس دو الگو ها بر ي ساير بخش  بندي برخوردار بوده و رتبه نسبي در رتبه
  .اي داشته است  قابل مالحظهمورد بررسي جابجايي

  )2007(آيدين 
هاي پسين و  پيوند

، نرمال پيشين مستقيم
   و وزنيشده

 1998ي  جدول داده ـ ستانده
  تركيه

 ،صنايع چوبيهاي   بخش،نرمال شده غير وزني مستقيم و دو روش اساس هر بر
 و هاي معدني غير فلزي كاني كاغذ مقوا چاپ و تكثير، محصوالت شيميايي،

هاي   بخش، و بر اساس هر دو روش مستقيم و نرمال شده وزنيزات اساسيفل
فروشي   عمده،ها و دخانيات ها آشاميدني خوراكي كشاورزي شكار و جنگلداري،

 حمل و نقل و  موتوري،ي  تعميرات و نگهداري وسايل نقليه،فروشي و خرده
  .بودندهاي كليدي  هاي بازرگاني جزء بخش مستغالت و فعاليتارتباطات، 

  )2008(گروه شجاع 
پيوندهاي پسين و 

پيشين نرمال شده و 
  وزني

، 1983ي  جداول داده ـ ستانده
   مالزي2000 و 1991، 1987

 نفت هاي پرورش دام،  بخشاساس روش نرمال شده هاي مورد بررسي بر در سال
ديگر محصوالت معدني غير فلزي و ديگر صنايع فلزي و بر اساس و روغن، 
آالت الكتريكي،  ت و روغن، ماشينهاي معدن، نف بخشمال شده وزني رويكرد نر
، هتل و رستوران، حمل و نقل و امالك و فروشي فروشي و خرده  عمده،ساختمان
  . كليدي به شمارآمدندمستغالت

  )2008(كوال 
پيوندهاي پسين و 

 نرمال ،پيشين مستقيم
   و وزنيشده

 2002ي  جدول داده ـ ستانده
  تركيه

هاي منسوجات،   بخش،نرمال شده غير وزني مستقيم و دو روش  هراساس بر
 و بر اساس هر دو روش خدمات مسافرتي انرژي آب برق و گاز، فلزات اساسي،

ها  خوراكي كشاورزي شكار و جنگلداري،هاي   بخش،مستقيم و نرمال شده وزني
اي  ه، حمل و نقل جادفروشي خرده محصوالت شيميايي، منسوجات، ،ها آشاميدني

  . كليدي به شمارآمدندو امالك و مستغالت

كريستابال سان 
)2008(  

پيوند پسين و پيشين 
 و شاخص نرمال شده

  پراكندگي

 1995ي  جدول داده ـ ستانده
  ي اروپا اتحاديه

ي اروپا، اين بخـش تنهـا         در بررسي بخش كشاورزي ميان ده كشور عضو اتحاديه        
لند و سـوئد بـه عنـوان بخـش كليـدي            در كشورهاي بلژيك، دانمارك، فنالند، ه     

  .شناخته شده است

  )2008( نواسترها

ن و پيوندهاي پسي
پيشين نرمال شده، 
 حذف فرضي و
  پيوندهاي خالص

 2000ي  جداول داده ـ ستانده
 هلند 2003كره جنوبي و چين و 
  و آمريكا

 شود در حالي كه همبستگي نسبتاً قوي بين پيوند خالص و ناخالص پيشين ديده مي        
  .پيوندهاي خالص و ناخالص پسين به هيچ وجه همبستگي ندارند

  )2009(گروه گش 
پيوندهاي پسين و 

 و نرمال  پيشين مستقيم
  شده

، 1986ي  جدول داده ـ ستانده
   سريالنكا2000و  1994

دو روش مستقيم و نرمال  اساس هر  مشابهي بري تعيين بخش كليدي نتايج نسبتاًبرا
 هيچ بخشي به عنوان 1986ر اساس روش اول، درسال ب. شده بدست آمده است

بخش كليدي شناسايي نشد و بر اساس روش دوم، تنها بخش محصوالت غير 
هاي   بخش1994براساس دو معيار مورد بررسي درسال . فلزي كليدي معرفي شد
 ونقل، تجارت و ساير خدمات، محصوالت شيميايي و چاي، الستيك، حمل

 تنها صنعت الستيك كليدي محسوب شده 2000 سال اي و در صنايع كارخانه
  .است

 و همكاران سانتوز
)2009(  

پيوندهاي پسين و 
  پيشين نرمال

 2000ي  جدول داده ـ ستانده
  كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

ازديدگاه توليد تنها محصوالت شيميايي و از ديدگاه توليد، اشتغال و درآمد، 
ي  نگهداري وسايل نقليه/  بازرگاني/شيعمده و خرده فرو/ هاي ساختمان بخش

هاي فرهنگي ورزشي و سرگرمي به عنوان بخش كليدي  موتوري و فعاليت
  .شناخته شدند

________________________________________________________ 
 .ارائه شد) 1968( »استراسرت«اين روش بوسيله . 1



 1389، پاييز و زمستان چهارم، شماره دوم اقتصادي، سال ذاريگ پژوهشي سياست –مجله علمي                                     140

 

 

گ و همكاران تون
)2009(  

پيوندهاي پسين و 
  پيشين نرمال شده

 و 1998ي  جداول داده ـ ستانده
   تركيه2002

 ها ها، آشاميدني اكيهاي خور  و بر اساس تحليل تقاضا محور، بخش1998در سال 
هاي   و بر اساس تحليل عرضه محور، بخشو دخانيات و صنايع مواد شيميايي

 نيز بخش 2002در سال . سنگ و استخراج نفت خام كليدي شناخته شدند زغال
 بر حسب هر دو روش كليدي شناخته و محصوالت زغال ككمعدن زغال سنگ 

  .شدند

 آمورس و سانتوز
)2009(  

 و پيوندهاي پسين
پيشين نرمال شده و 

   فرضي   حذف  روش

 ،2000ي  جدول داده ـ ستانده
   كشور عضو اتحاديه اروپا27

خرده فروشي و خدمات / هاي ساختمان از ديدگاه توليد، اشتغال و درآمد، بخش
خدمات / امور دفاعي وتامين اجتماعي/ هاي مالي گري بيمه و واسطه/ تجاري

هاي فرهنگي ورزشي و  فعاليت/ اعيبهداشت و مددكاري اجتم/ آموزشي
  .سرگرمي بخش كليدي محسوب شدند

  )1377(اسفندياري 
پيوند پسين و پيشين 

مستقيم، نرمال شده و 
  وزني

 1365ي  جدول داده ـ ستانده
  ايران

هاي منسوجات، ساير  بخش. تر از پيوند پيشين است ها قوي پيوند پسين بين بخش
 بخش ها  با استفاده از تمام روشميشمحصوالت صنعتي و پرورش گاو و گاو

  .اند كليدي به حساب آمده

بانويي و همكاران 
)1377(  

پيوند پسين و پيشين 
  مستقيم و نرمال شده

 1370ي  جدول داده ـ ستانده
  ايران

الياف  هاي مواد پالستيكي و با استفاده از پيوندهاي پسين و پيشين مستقيم، بخش
شيميايي، آلومينيم و ساير محصوالت مصنوعي، كاغذ و مقوا، محصوالت 

آهن، كود شيميايي و   آهني، محصوالت اساسي فوالد و ذوب اساسي، فلزات غير
اي و با استفاده از پيوندهاي نرمال شده، بخش  سموم دفع آفات، محصوالت شيشه

شكر، خوراك دام و طيور، كاغذ،   قند وپرورش گاو و گاوميش، عسل با موم،
، محصوالت كاغذي و مقوايي، چوب بري، سيمان، خمير كاغذ و مقوا

اي، ساير محصوالت كاني غير فلزي، منسوجات، دارو،  محصوالت شيشه
آهن، آلومينيم و ساير محصوالت اساسي، فلزات  محصوالت اساسي فوالد و ذوب

ق جزء آهني، محصوالت فلزي استفاده شده ساختمان و صنعت و بر  غير
   .هاي كليدي محسوب شدند بخش

  )1378(جهانگرد 
پيوند پسين و پيشين 

نرمال شده و شاخص 
  پراكندگي

 1370ي جدول داده ـ ستانده
  ايران

 صنايع چوب و محصوالت ،صنايع كاني غير فلزي، صنايع كاغذ، چاپ و انتشار
  . جزء صنايع كليدي شناسايي شدندبرق و آب و گاز  وچوبي

سور شجاني ساماني 
)1378(  

 پيوند پسين و پيشين
  مستقيم و نرمال شده

 1365ي  داول داده ـ ستاندهج
   ايران1372و

، بخش شيميايي و پتروشيمي 1372، بخش صنايع غذايي و در سال 1365در سال 
  .به عنوان بخش كليدي معرفي شدند

  )1381(اسفندياري 
پيوند پسين و پيشين 

مستقيم، نرمال شده و 
 وزني

 1370ي  جدول داده ـ ستانده
  ايران

بر اساس هر دو روش نرمال شده و وزني،  كليدي از ديدگاه اشتغال صنايع
محصوالت كشاورزي و دامپروري و جنگلداري، صنايع كاغذ و چاپ، صنايع 

  .اند نساجي، خدمات اجتماعي و ساير خدمات بوده

كشش تقاضاي نهايي   )1381(جهانگرد 
  ستانده

 1370ي جدول داده ـ ستانده
  ايران

و ) غير از كفش( ي موتوري، پوشاك كوني، وسايل نقليههاي ساختمان مس بخش
  .آالت صنعتي را به عنوان بخش كليدي شناسايي كرد ماشين

 شريفي و عليزاده
)1381(  

تحليل ضرايب 
ماتريس حسابداري 

  اجتماعي

ماتريس حسابداري اجتماعي 
   استان گلستان1372سال 

بت به ساير آالت نس هاي خدمات عمومي و ماشين مخارج دولت در بخش
همچنين مخارج . ها موجب تحرك بيشتري در اقتصاد منطقه شده است بخش

جاري دولت در مقايسه با مخارج عمراني آن ارزش افزوده بيشتري را در سطح 
  .منطقه ايجاد كرده است

 بانويي و عسگري
)1381(  

تحليل ضرايب 
ماتريس حسابداري 

  اجتماعي

ماتريس حسابداري اجتماعي 
  يران ا1375سال 

مستقيم افزايش يك واحد اقالم تزريقي در بخش   بيشترين اثر مستقيم و غير
همچنين آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي توسعه و . كشاورزي تمركز يافته است

هاي  گسترش بخش كشاورزي در ايجاد درآمد نهادهاي جامعه نسبت به بخش
  .خدمات و صنعت بيشتر است

كشاورز و چراغي 
)1383(  

وندهاي پيشين و پي
 پسين نرمال شده

وكشش تقاضاي 
  نهايي ستانده

 1375ي  جدول داده ـ ستانده
  ايران

هاي پوشاك، صنعت كاغذ و مقوا،  بر اساس شاخص پيوندهاي نرمال شده بخش
آهن،  كود شيميايي و سموم دفع آفات، محصوالت اساسي فوالد و ذوب

اخص كشش تقاضاي نهايي آالت صنعتي و ادوات كشاورزي و بر اساس ش ماشين
هاي زير بنايي، ساير  ستانده، صنايع توليد مواد غذايي، ساير خدمات، ساختمان

  .محصوالت صنعتي و خدمات بازرگاني بخش كليدي محسوب شدند
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بانويي و همكاران 
)1383(  

رويكرد ضرايب 
فزاينده متعارف و 
رويكرد ضرايب 

  ي تجزيه شده فزاينده

ي ماتريس حسابداري اجتماع
   ايران1375

اي بخش كشاورزي از بخش خدمات بيشتر از  به طور نسبي نياز كاالهاي واسطه
اي بخش صنعت است، حال آنكه نقش و  نياز بخش مذكور از كاالهاي واسطه

اهميت عوامل توليد و نهادهاي جامعه در افزايش توليد بخش صنعت بيشتر از 
 با بخش صنعت نسبت به پيوند بخش خدمات. افزايش توليد بخش خدمات است

  .پيوند بخش خدمات با كشاورزي بسيار زياد است

 كشاورز حداد
   1370داده ـ ستانده سال   حذف فرضي  )1383(

نتايج . اهميت بخش خدمات مالي در اقتصاد كشور را مورد بررسي قرار داد
دهد كه پيوند  پيوندهاي پسين و پيشين محاسبه شده براي اين بخش نشان مي

اي  هاي اقتصادي قبل از خود كم است و بخش عمده خدمات مالي با بخشپيشين 
  .شود  در خود اين بخش جذب مياز افزايش تقاضا صرفاً

  )1384( بانويي
ي  ضرايب فزاينده

درآمد خانوار شهري 
  و روستايي

هاي حسابداري  ماتريس
، 1352، 1349هاي  اجتماعي سال

   ايران1379 و 1375

هاي مورد  هاي اقتصادي در سال ه و گسترش بخشهاي توسع اتخاذ سياست
پي داشته است، با اين حال مشاهده  بررسي نابرابري توزيع درآمد خانوارها را در

تواند   وابسته به كشاورزي ميهاي كشاورزي و صنايع ه توسعه بخششود ك مي
هاي  آثار مثبتي بر روند توسعه اقتصاد كشور داشته باشد، هر چند توسعه بخش

ها در اقتصاد ايران ايجاد  ور شكاف درآمد كمتري نسبت به ساير بخشمذك
  .كنند مي

  حذف فرضي  )1386(عطوان 
ي سال  جدول روزآمد شده

 اساس جدول داده ـ  بر1383
   ايران1378ي  ستانده

فلزي، توليد  هاي نفتي، ساير محصوالت كاني غير هاي توليد فراورده فعاليت
  و توزيع برق، بازرگاني و انواع خدمات تعميراتي وفلزات اساسي، توليد، انتقال

  .اند اي، صنايع كليدي به حساب آمده ونقل جاده حمل

بانويي و همكاران 
)1386(  

پيوندهاي پسين و 
پيشين مستقيم، نرمال 
  شده و حذف فرضي

 1378ي  جدول داده ـ ستانده
  ايران

رويكرد نوين، با رويكرد سنتي، گروه انرژي و صنايع سنگين و بر مبناي 
به ) اي ونقل جاده بازرگاني و حمل( هاي خدماتي نظير خدمات توزيعي بخش

  .هاي كليدي شناسايي شدند عنوان بخش

بانويي و همكاران 
)1388(  

روش بردار ويژه، 
پيوندهاي پسين و 

پيشين مستقيم و نرمال 
  شده

 1380ي جدول داده ـ ستانده
  ايران

غذ، انتشار، چاپ، صنايع اساسي فلزي و آب اساس روش بردار ويژه، بخش كا بر
  .هاي كليدي محسوب شدند و برق و گاز به عنوان بخش

بانويي و همكاران 
)1388(  

پيوندهاي نسل اول، 
 و سوم) سنتي( دوم
  )حذف فرضي(

 1380هاي داده ـ ستانده  جدول
  ايران و كشورهاي منتخب

ات در كشورهاي هاي خدم در چارچوب پيوندهاي سنتي هيچ يك از زير بخش
گيرند، اما نتايج  هاي كليدي قرار نمي توسعه يافته و در حال توسعه در گروه بخش

دهد كه با افزايش سطح  نشان مي) روش حذف فرضي( بر مبناي پيوندهاي نوين
توسعه يافتگي اهميت خدمات توليدي بيشتر از خدمات توزيعي است، اين در 

 عكس اين مسئله ال توسعه دقيقاًحالي است كه در اقتصاد كشورهاي در ح
  .گردد مشاهده مي

دهقان و همكاران 
)1388(  

روش نرمال شده، 
ي وزني و  نرمال شده

  روش حذف فرضي

 1380جدول داده ـ ستانده سال 
  ايران

 دامداري، مرغداري، پرورش كرم  هاي مورد استفاده، بخش در تمامي روش
يگيري و بخش ساخت كك و عسل و شكار، جنگلداري و ماه ابريشم و زنبور

هاي  اي، جزء بخش هاي هسته ي نفت و سوخت هاي حاصل از تصفيه فرآورده
  .كليدي شناخته شدند

  
بر مبناي . كند جدول فوق مطالعات تجربي صورت گرفته در داخل و خارج از كشور را آشكار مي

 ـ ستانده با هاي كليدي در رويكرد داده شود كه شناسايي بخش اطالعات جدول مشاهده مي
هاي مختلف انجام پذيرفته اما در رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي تنها با  استفاده از روش

ها  برخي از محققين به سنجش اهميت بخش. استفاده از روش حذف فرضي صورت گرفته است
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) 2006 (اند و تنها كاردنته و سانچو در اقتصاد با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي پرداخته
ها را با استفاده از رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي و مقايسه آن با  سنجش اهميت بخش

  .اند رويكرد داده ـ ستانده بررسي نموده
توان به اين نكته اشاره كرد كه در   بر مطالعات انجام شده ميياز ديگر مشاهدات مهم مرور

هاي توليدي كه معموالً هم بدون   بخشها با استفاده از روش سنتي بيشتر سنجش اهميت بخش
توجه به اندازه تقاضاي نهايي و ارزش افزوده ايجاد كرده، به عنوان بخش پيشرو و داراي اهميت 

رطرف نموده بها با استفاده از رويكرد نوين اين ضعف را  اما سنجش اهميت بخش. شناسايي شدند
هايي كه بيشتر ماهيت  جه كرده و بخشيعني در سنجش به تقاضاي نهايي و ارزش افزوده نيز تو

ها بوده شناسايي شدند كه  خدماتي داشتند به عنوان بخشي كه داراي بيشترين پيوند با ديگر بخش
  .باشد ميخود منطبق بر واقيعات اقتصادي است كه دنيا به سمت اقتصاد خدمات محور در حركت 

يس حسابداري اجتماعي و مقايسه آن ها در رويكرد ماتر لذا در اين مقاله به سنجش اهميت بخش
با رويكرد داده ـ ستانده پرداخته خواهد شد كه تا كنون مورد توجه پژوهشگران در ايران قرار 

  .نگرفته است
  

  شناسي  روش-3

پيشنهاد شد كه در آن فرض ) 1968( 2»استراسرت«، توسط 1الگوي اصلي روش حذف فرضي
كل اقتصاد، قبل و بعد از  تفاوت در توليد. اشته شودشود يك بخش از اقتصاد كامالً كنار گذ مي

 اما بر اين .)563: 2009، 3ميلر و بلر (حذف بخش مورد نظر، اهميت آن بخش را نشان خواهد داد
  :روش ايراداتي وارد بود كه عبارتند از

 ).1984، 4سال(شود  اين روش ميان پيوندهاي پسين و پيشين تفكيك قائل نمي )1

ي حذف يك بخش به طور كلي از اقتصاد، نسبتاً  ي ساده  فرضيهرسد كه به نظر مي )2
 ).1997، 5 و ليندندايتزنباخر(افراطي باشد 

________________________________________________________ 
1. Hypothetical Extraction Method 
2. Strassert 
3. Miller & Blair 
4. Cella 
5. Dietzenbacher &Linden 
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، )1990( 3»كلمنت«، )1984( 2»سال«، )1977( 1»شولتز«نظير پژوهشگراني توسط  اين روش بعدها
 هوينگ و ،وسونيس، گويلهت «،)1993( 5»دايتزنباخر، ليندن و استينگ«، )1991( 4»كلمنت و رزي«

دهقان و  ( گسترش يافت)2001( 7»ميلر و الر«و ) 1997(» دايتزنباخر و ليندن«، )1995 (6»مارتينز
ي حذف كردن در سه دسته  اساس شيوه توان الگوهاي ارائه شده را بر مي لذا .)1388همكاران، 
  :جاي داد

  حذف كامل سطر و ستون شامل مبادالت درون بخشي و بين بخشي )1
  ت بين بخشي و حفظ مبادالت درون بخشيحذف مبادال )2
و حذف كامل ) پيوند پيشين( كننده حذف كامل سطر يك بخش از منظر بخش عرضه )3

 )پيوند پسين( ستون يك بخش از منظر بخش تقاضاكننده

 بـه  )1997( »دايتزنبـاخر و لينـدن  «الگوي پيـشنهادي  در اين تحقيق با استفاده از روش حذف فرضي        
 اقتـصادي در قالـب دو رويكـرد داده ـ سـتانده و مـاتريس حـسابداري        هـاي  سنجش اهميـت بخـش  

گيري پيوند پسين بر اسـاس الگـوي تقاضـا محـور              اندازه الگودر اين   . اجتماعي پرداخته خواهد شد   
اسـاس الگـوي عرضـه محـور         گيري پيوند پيشين بر    اندازه لئونتيف و از طريق حذف كامل ستون، و       

  .ردپذي جام ميگش و از طريق حذف كامل سطر ان
  

   رويكرد داده ـ ستانده-3-1

 ستانده، ماتريس ضرايب فني زير -هاي مختلف اقتصادي در رويكرد داده سنجش عملكرد بخش
  :است

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

22

12

21

11

A
A

A
A

A        )1(  

  

________________________________________________________ 
1. Schultz 
2. Cella 
3. Clements 
4. Clements & Rossi 
5. Dietzenbacher , Linden & Steenge 
6. Sonis, Guilhoto, Hewings & Martins 
7. Miller & Lahr 



 1389، پاييز و زمستان چهارم، شماره دوم اقتصادي، سال ذاريگ پژوهشي سياست –مجله علمي                                     144

 

 

A، ي  داده ماتريس ضرايبn  ي  كليهاست كه در آن اي  و مستخرج از مبادالت واسطهبخشي
براي مثال بلوك اول، بخش يك و بلوك دوم . شده استبلوك افراز   دودردي هاي اقتصا  فعاليت

 بصورت زير نوشته معكوس لئونتيف در اين شرايط ماتريس .نمايد ها را مشخص مي ساير بخش
  :شود مي
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  : توليد ناخالص برابر است بابنابراين
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 كنــيم  را حــذف مــي مــورد نظــر    روابــط پــسين بخــش  ي اكنــون بــه صــورت فرضــي كليــه    
)02111 == AA:(  
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از روابط زير باشد،  ي پيوند پسين بخش مورد نظر مي ي اندازه دهنده بنابراين كاهش توليد كه نشان
  :آيد به دست مي
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TBLDL،  و »  ليندن-دايتزنباخر«پيوند كلي پسين محاسبه شده از الگويe' بردار سطري واحد ،
  .باشد مي

ين كم كرده و بر آن تقسيم در اين روش براي نرمال سازي، پيوند پسين كل را از متوسط پيوند پس
كنيم، با انجام اين كار عدد نهايي به درصد بيان  كنيم و عدد بدست آمده را در صد ضرب مي مي
ام، پيوند jهمانطوركه بيان شد در اين روش كاهش توليد اقتصاد به ازاي حذف بخش . شود مي

درصد «فت كه اين شاخص دهد و در تفسير پيوند پسين نرمال شده بايد گ پسين مطلق را نشان مي
كاهش توليد يك بخش به ازاي حذف آن، نسبت به متوسط كاهش توليد اقتصاد به ازاي حذف 

ام بزرگتر صفر jاگر ميزان كاهش توليد به ازاي حذف بخش . »دهد تمامي بخش ها را نشان مي
ه دارد در باشد به اين معناست كه آن بخش بيشتر از متوسط اقتصاد كاهش در توليد را به همرا

  .باشد نتيجه داراي پيوند پسين قوي مي
  

100×
−

=
B

B
DL

DL
n Ave

AveTBL
TBL j

j
      )7(  

  

AveB :متوسط پيوند پسين كل )(
n

TBL
Ave

DL

B
∑=  

  

كننده ساختار اقتصاد است، مالك  اي كه منعكس كنند كه مبادالت واسطه روابط فوق مشخص مي
  .تواند فقط شرط الزم به شمار رود گيرد و مي هاي مختلف اقتصادي قرار مي سنجش عملكرد بخش

  

   رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي-3-2

اي بين  كه در بخش پيشين اشاره شد در رويكرد داده ـ ستانده تنها مبادالت واسطه طوري همان
. گيرند ار ميهاي كليدي قر ها و در نهايت شناسايي بخش ها، مالك سنجش اهميت بخش بخش

شرط الزم و كافي براي سنجش . تواند شرط الزم باشد ولي كافي نيست اين نوع سنجش فقط مي
. اي، درآمد و مصرف نيز در نظر گرفته شود ها اين است كه افزون بر مبادالت واسطه اهميت بخش

را آشكار اي، درآمد و مصرف كه به نوعي ساختار اقتصاد  در نظر گرفتن همزمان مبادالت واسطه
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نشان داده شده ) 2(پذير است كه در جدول  كند در رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي امكان مي
  .است

  
  ماتريس حسابداري اجتماعي كالن برحسب درونزا و برونزا: 2جدول 

  )2001(پايات  :منبع
  

شود در ماتريس حسابداري اجتماعي نسبت به جدول داده ـ ستانده، دو  طور كه مشاهده مي همان
تري از ساختار  بينانه درونزا هستند كه تصوير واقع) مصرف(و نهادها ) درآمد(حساب عوامل توليد 

ري اجتماعي هاي اصلي ماتريس حسابدا چنانچه سازماندهي حساب. دهند اقتصادي را بدست مي
  ):116: 1388پروين و همكاران، ( ، به مشاهده كلي زير خواهيم رسيدگيردمورد بررسي قرار 

  هاي درونزا حساب  هاي برونزا حساب
  ها جمع ورودي

  )درآمدها(
  ها ب ساير حسا-4

دولت، سرمايه و دنياي (
 )خارج

   حساب نهادها-3
  )ها خانوارها و شركت(

 حساب عوامل -2
  توليد

   حساب توليد-1

   اقالم ورودي→
  
  

 اقالم خروجي↓

جمع درآمد 
  توليدكنندگان

مصرف نهايي كاال و 
خدمات ساير نهادها، 

انباشت و صادرات كاالها و 
  )1و4(خدمات 

مصرف نهايي كاال و 
خدمات توسط خانوارها 

  )1و3(
  

ادالت ماتريس مب
واسطه بين بخشي 

  )1و1(
   حساب توليد-1

جمع درآمد 
  عوامل توليد

دريافت عوامل توليد از 
      )2و4(دنياي خارج 

ماتريس ارزش 
افزوده ناخالص 

  )2و1(

 حساب عوامل -2
  توليد

جمع درآمد 
  نهادها

دريافت نهادها از دنياي 
  )3و4(خارج 

انتقاالت جاري بين 
 بجز نهادها داخلي

  )3و3(دولت 

ماتريس تخصيص 
درآمد عوامل توليد 
به نهادهاي داخلي 

  )3و2(بجز دولت

  
   حساب نهادها-3

خانوارها و (
  )ها شركت

ب
حسا

 
نزا
رو
ي د

ها
  

جمع درآمد 
  ها ساير حساب

ها به  پرداخت ساير حساب
  ها ساير حساب

  )4و4) (ماند رقم پس(

پرداخت نهادها به 
دولت و دنياي خارج 

  )4و3(

پرداخت عوامل 
 به دولت و توليد

  )4و2(دنياي خارج 

واردات كاال و 
ها  خدمات، ماليات

  )4و1(ها  و يارانه

  ها  ساير حساب-4
دولت، سرمايه و (

  )دنياي خارج

ب
حسا

 
نزا
رو
ي ب

ها
  

جمع هزينه عوامل   جمع هزينه نهادها  ها جمع هزينه ساير حساب  
  توليد

جمع هزينه 
  )ها هزينه(ها  جمع خروجي  )توليدكنندگان
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با هم ) 1و3(و ) 3و3(، )3و2(، )1و2(، )1و1(هاي  هاي درونزا در پنج درايه يعني درايه حساب) الف
وليد، عوامل توليد كه ساختار اقتصاد را از توليدكنندگان به عوامل ت تعامل منطقي دارند، به طوري

  .كند به نهادها و سپس نهادها را به توليدكنندگان به شكل سيكل توليدي آشكار مي
هاي برونزا متغيرهاي  و اجزاي تشكيل دهنده آن در حساب) 3و4(، )2و4(، )1و4(هاي  درايه) ب

  .عروفنددر حيطه اقتصاد كالن متغيرهاي مذكور به متغيرهاي تزريقي م. روند سياستي به شمار مي
و اجزاي تشكيل دهنده آن نيز متغيرهاي برونزاي ماتريس ) 4و3(و ) 4و2(، )4و1(هاي  درايه) ج

  .اين متغيرها در حيطه اقتصاد كالن به متغير نشتي معروفند. دهند حسابداري اجتماعي را تشكيل مي
يد، اشتغال، هاي تول گذاري  در سياست، معموالً)ب(الزم به ذكر است، متغيرهاي برونزاي بند 

توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد و توزيع درآمدي نهادي، فقر و فقرزدايي مورد استفاده قرار 
هاي مالي مربوط به افزايش  گذاري  در سياستاساساً) ج(گيرد حال آنكه متغيرهاي برونزاي بند  مي

بانويي، طرح تحقيقاتي ( روند ها بكار مي ها و ماليات ها از طريق افزايش يا كاهش يارانه قيمت
1383.(  

  :حال اگر جدول باال را بصورت روابط رياضي بنويسيم خواهيم داشت
  

 ماتريس حسابداري اجتماعي برحسب درونزا و برونزا: 3جدول 

  هاي درونزا حساب  هاي برونزا حساب  ها جمع ورودي
  ها ورودي→

  ↓ها خروجي
eY  xexYAX ˆ=  

eeeYAN ˆ=   هاي درونزا حساب 

xY  xxxYAR ˆ=  exeYAL   هاي برونزا حساب  =ˆ

  xY ′  eY ′  
  ها جمع خروجي

  ) 1979(  پايات و راند:منبع

  

 حساب h حساب عوامل توليدي، k بخش توليدي، nيك ماتريس حسابداري اجتماعي شامل 
، حساب دولت و همچنين )گذاري انداز و سرمايه شامل جريان پس( كننده؛ حساب سرمايه مصرف

وجود  حساب m = n+k+h+3در اين نمونه ساده روي هم رفته . شود حساب دنياي خارج مي
اگر بردار . نزا تفكيك كرد حساب بروx حساب درونزا و eتوان به   حساب را ميmاين . دارد
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توان ماتريس حسابداري اجتماعي نرمال  ، ميداده شود نشان Yx و Ye درآمد درونزا و برونزا با
  ):2006، كاردنته و سانچو(نمود شده را به شكل زير افراز 
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xMZAIYAAIYAYAY a

eexexeexexeeee =−=−=+= −− 11 )()(  )9(  
  

يعني حساب درونزا تنها شامل ( n=eرويكرد لئونتيف حالت خاصي از اين معادله است زماني كه 
همان ماتريس ضرايب فني رويكرد داده ـ  Aee باشد، در اين حالت ماتريس) هاي توليدي بخش

برابر با بردار  Z=AexYx ها و بردار ، بردار ستوني توليد ناخالص بخشYe ستانده است و بردار
هاي برونزا، مانند حساب عوامل  توان با اضافه كردن حساب حال مي. ستوني تقاضاي نهايي است

كنندگان، به درونزاهاي مدل داده ـ ستانده، ماتريس حسابداري اجتماعي را  توليد و حساب مصرف
 .باشد مي e= n+k+hبسط داد، پس در اين حالت 

  ):1979پايات و راند، ( عبارت است از) Bn) (ماتريس متوسط مخارج( سطماتريس ضرايب متو
  

 
 

                )10(  

  

B11= ماتريس ضرايب متوسط داده ـ ستانده لئونتيف   
B13 = ماتريس ضرايب متوسط هزينه يا ماتريس ميل متوسط به مصرف خانوارها  
B21 = ماتريس ضرايب متوسط درآمد عوامل توليد  
B32 = ماتريس ضرايب متوسط درآمد نهادهاي داخلي  
B33= ماتريس ضرايب متوسط مبادالت درون نهادي و بين نهادي   

  :درآمد حساب درونزا بصورت ماتريسي برابر است با
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            )11(  

 
توانيم به طور فرضي  دن پيوند پسين هر بخش به مانند رويكرد داده ـ ستانده ميبراي بدست آور

ماتريس ضرايب هاي  ذكر اين نكته ضروري است كه تنها ستون. ها نماييم شروع به حذف بخش
هاي ماتريس ضرايب متوسط را  كنيم و بقيه درايه  حذف مي)B11 (متوسط داده ـ ستانده لئونتيف

  .داريم ثابت نگه مي
مانند رويكرد داده ـ ستانده، ماتريس ضرايب متوسط داده ـ ستانده لئونتيف در دو بلوك افراز 

  :كنيم مي
  

                  )12(  

 
03 (حال با حذف ستون مربوط به بخش يك

11
1
11 == BB (خواهيم داشت:  

  

                  )13(  

 
  :آيد  رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي از رابطه زير بدست ميكاهش توليد در

  
                )14(  

 
            )15(  

  

هاي  است و بقيه حساب) 1و1( شود، تنها تغيير بوجود آمد در درايه طور كه مشاهده مي همان
شود هنگامي كه ماتريس ضرايب متوسط  ياين تغيير سبب م. مانند درونزا بدون تغيير باقي مي

هاي  ها به كل حساب مستقيم حذف بخش ها نيز اثر گذارد و اثر غير شود در بقيه درايه معكوس مي



 1389، پاييز و زمستان چهارم، شماره دوم اقتصادي، سال ذاريگ پژوهشي سياست –مجله علمي                                     150

 

 

براي بدست آوردن اندازه پيوند پسين در رويكرد ماتريس حسابداري . كند  درونزا سرايت مي
كنيم اما  ليدي را بطور فرضي حذف ميهاي تو هاي توليدي با بخش اجتماعي تنها پيوند پسين بخش

را حذف ) 2و1( در صورت حذف اين پيوندها، بطور مثال اگر درايه. باشند بقيه پيوندها ثابت مي
رود يا به عبارت ديگر، آن  هاي توليدي با بخش عوامل توليد از بين مي كنيم، پيوند پسين بخش

ورت آن بخش براي توليد نياز دارد كند در اين ص بخشي كه حذف شده ارزش افزوده توليد نمي
پس به مانند رويكرد داده ـ . رسد كه كارگران و سرمايه را از خارج وارد كند كه منطقي بنظر نمي

ستانده تنها پيوندهاي توليدي را حذف كرده و مواد واسطه توليدي را با فرض جايگزيني واردات 
  .كنيم از خارج وارد مي

گردد، چون عوامل توليد  ني كه ستون مربوط به بخش يك حذف ميدر رويكرد داده ـ ستانده زما
ها ندارد، يعني عوامل توليد و خانوار همان درآمد قبلي را دارند باشند، تاثيري بر روي آن برونزا مي

دهند كه اين نشان دهنده اين نكته است كه سنجش اهميت  و ميزان مصرف خود را كاهش نمي
باشد، ولي در رويكرد ماتريس  نده فقط بر مبناي ابعاد اقتصادي ميها در رويكرد داده ـ ستا بخش

هاي توليدي را حذف  كه قسمت تعامالت ستون بخش يك با بخش حسابداري اجتماعي هنگامي
گيرد، پس  هاي ديگر نمي اي از بخش كنيم، بدين معني است كه بخش يك كاالي توليد واسطه مي

هاي توليدي به عوامل توليدي به  بد و پرداختي فعاليتيا در اين حالت توليد اقتصاد كاهش مي
صورت ارزش افزوده و سپس تخصيص درآمد مذكور به صاحبان اصلي خود يعني درآمد 

هاي درونزاي ماتريس حسابداري اجتماعي  با توجه به اينكه حساب. يابد نهادهاي جامعه كاهش مي
دگان به عوامل توليد، عوامل توليد به نهادها با هم تعامل منطقي دارند و چرخه توليدي از توليدكنن
، اين كاهش )1389بانويي و مومني، ( باشد و سپس از نهادها به توليدكنندگان به شكل سيكلي مي

شود، نهادها ميزان كاالها و خدمات مصرفي خود را كاهش دهند  درآمد نهادهاي جامعه سبب مي
 در رويكرد داده ـ ستانده چون عوامل توليد و اما. مستقيم شود و سبب كاهش توليد به صورت غير

شود رويكرد  طور كه مالحظه مي پس همان. آمد نهادها برونزا بودند اين اثر ثانويه بوجود نمي
هاي اقتصادي را  تواند واقعيت ماتريس حسابداري اجتماعي نسبت به رويكرد داده ـ ستانده بهتر مي

ها در رويكرد ماتريس  ه سنجش اهميت بخشتفسير كند كه نشان دهنده اين نكته است ك
حسابداري اجتماعي افزون بر ابعاد اقتصادي، ابعاد اجتماعي و توزيع درآمد بين عوامل توليد و 

دهد و از اين حيث انتظار داريم كه ضرايب فزاينده مستخرج از  نهادها را مورد توجه قرار مي
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زاينده استخراج شده از رويكرد داده ـ رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي بيشتر از ضرايب ف
  .ستانده باشد

  

  هاي آماري و روش محاسبه پايه -3

، طرح 1380هاي آماري مورد نياز براي اين پژوهش از ماتريس حسابداري اجتماعي سال  پايه
بررسي كمي ابعاد اقتصادي و اجتماعي نقش مردم در فرآيند "با عنوان ) 1383(تحقيقاتي بانويي 

 كه براي معاونت اجتماعي سازمان "تصادي در قالب ماتريس حسابداري اجتماعيتوسعه اق
  .گردد ريزي كشور به انجام رسيده، استفاده مي مديريت و برنامه

 بخش، 15حساب توليد شامل . اين ماتريس حسابداري اجتماعي داراي سه حساب درونزا است
خانوارهاي شهري، خانوارهاي (نهاد  3 حساب و حساب نهادها حاوي 6حساب عوامل توليد شامل 

 ستانده در ماتريس حسابداري اجتماعي يك جدول -جدول داده . باشد مي) ها روستائي، و شركت
   .متقارن بخش در بخش با تكنولوژي بخش محاسبه شده است

ها در دو رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي و  چون در اين تحقيق به دنبال يافتن اهميت بخش
ايي است كه از نظر پايه آماري و روش  باشيم لذا احتياج به جدول داده ـ ستانده  ستانده مي-داده 

اين جدول با . هاي ماتريس حسابداري اجتماعي همخواني داشته باشد هايش با داده تحقيق داده
هاي رياضي از همين ماتريس حسابداري اجتماعي استخراج شده  استفاده از ادبيات موجود و روش

 استخراج Microsoft Excel (2010)و  SIM SIP (2009)افزار  نتايج با استفاده از نرم. است
  . اند شده
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 1380هاي درونزاي ماتريس حسابداري اجتماعي سال  انواع حساب: 4جدول 
 زراعت، باغداري و جنگلداري  1-1

 )دامداري، مرغداري و غيره( ساير  2-1

 از طبيعينفت خام و گ  3-1

 ساير معادن  4-1

 صنايع وابسته به كشاورزي  5-1

 ساير صنايع  6-1

 آب، برق و گاز  7-1

 ساختمان  8-1

 خرده فروشي و غيره عمده فروشي،  9-1

 هتل و رستوران  10-1

 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات  11-1

 هاي مالي واسطه گري  12-1

 مات كسب و كارمستغالت، كرايه و خد  13-1

 اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي  14-1

 ساير خدمات  15-1

ب
حسا

 
يد
تول

  

 درآمد نيروي كار بخش خصوصي شهري 1-2

 درآمد نيروي كار بخش عمومي شهري 2-2

 درآمد نيروي كار بخش خصوصي روستايي 3-2

 درآمد نيروي كار بخش عمومي روستايي 4-2

 ختلطدرآمد م 5-2

 ساير مازاد عملياتي 6-2

ب
حسا

 
مل

عوا
 

يد
تول

  

 خانوار شهري 1-3

 خانوار روستايي 2-3

ب ها شركت 3-3
حسا

دها 
نها

  

  
  

  هاي تحقيق  تجزيه و تحليل يافته-4

 ستانده و ماتريس حسابداري -ها در دو رويكرد داده  در اين قسمت ابتدا نتايج اهميت بخش
هاي توليدي در اثر حذف  ر يك از بخشاجتماعي آورده خواهد شد و سپس اختالف توليد ه

  .گيرد بندي آنها مورد بررسي قرار مي ها در دو رويكرد و رتبه بخش
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ها در دو رويكرد داده ـ سـتانده و مـاتريس حـسابداري      بخشاهميت  سنجش -4-1

  اجتماعي

در ستون يك با .  نتايج سنجش پيوند پسين در دو رويكرد سازماندهي شده است5در جدول 
 ميزان توليد كاسته شده در كل اقتصاد در 6 و در ستون دو با استفاده از رابطه 15فاده از رابطه است

ستون بعدي اختالف كاهش توليد اين دو رويكرد را . اثر حذف هر بخش نشان داده شده است
. باشد هاي توليدي با حساب نهادها و عوامل توليد مي دهد كه همان پيوندهاي بين بخش نشان مي

ين ستون همان ابعاد اجتماعي گفته شده است كه در رويكرد داده ـ ستانده مورد توجه قرار ا
ها اين اختالف بيشتر از كاهش توليد  دهد براي تمامي بخش طور كه نتايج نشان مي همان. گيرد نمي

باشد يا به عبارتي ابعاد اجتماعي حذف هر بخش بيشتر از ابعاد  در رويكرد داده ـ ستانده مي
  .باشد اقتصادي حذف آن بخش مي

بيشترين كاهش توليد در اثر حذف . هاي توليدي آورده شده است بندي بخش  رتبه6 تا 4در ستون 
/ ساختمان/ صنايع وابسته به كشاورزي/ هاي ساير صنايع ها به ترتيب مربوط به بخش بخش

و ستون بعدي پيوند در د.  استخرده فروشي و غيره  عمده فروشي،/دامداري، مرغداري و غيره
هاي ساير  در رويكرد داده ـ ستانده بخش. هاي توليدي آورده شده است پسين نرمال شده بخش

دامداري، مرغداري و غيره و در رويكرد ماتريس / ساختمان/ صنايع وابسته به كشاورزي/ صنايع
حمل و / هخرده فروشي و غير عمده فروشي،حسابداري اجتماعي عالوه بر اين چهار بخش، بخش 

شناسي ذكر  با توجه به بخش روش.  داراي بيشترين پيوند پسين بودندنقل و انبارداري و ارتباطات
اين نكته ضروري است كه براي بدست آوردن پيوندها در رويكرد داده ـ ستانده از ماتريس 

)]([ معكوس لئونتيف 1 CAI =− ما در رويكرد ماتريس شود ا  است استفاده مي15×15كه  −
)]([ حسابداري اجتماعي از ماتريس ضرايب فزاينده متعارف 1

an MBI =−  24×24، كه −
شود،   سطر و ستون به ماتريس اضافه مي9از نظر جبر ماتريسي هنگامي كه . شود است استفاده مي

هاي ماتريس اثر گذاشته و  گر درايه سطر و ستون در دي9به هنگام استفاده از معكوس ماتريس، اين 
  .هاي ماتريس ضرايب فزاينده دو رويكرد از هم متفاوت خواهند بود گونه تمام درايه اين
بندي پيوند پسين كل در دو رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي و جدول داده ـ ستانده تنها  رتبه

ها   تفاوت دارد و در بقيه بخشاعي اداره عمومي، دفاع و تامين اجتم/آب، برق و گازهاي  در بخش
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شود، پس توليدات  كه بخشي به طور فرضي از اقتصاد حذف مي هنگامي. مانند هم هستند
، حاال چون )هاي ديگر به علت پيوند پسين اين بخش با بخش(شود  هاي ديگر نيز كاسته مي بخش
)  عوامل توليدحساب(هاي ديگر كمتر توليد و فروش دارند از نيروي كار و سرمايه  بخش
ها  شود پس درآمد خانوارها و شركت كاهند، چون درآمد حساب عوامل توليد كاسته مي مي

شود نهادها كمتر مصرف كنند و  شود، اين كاهش درآمد سبب مي نيز كاسته مي) نهادهاي جامعه(
چون نهادها شود  اين چرخه در رويكرد داده ـ ستانده ناديده گرفته مي. شود دوباره توليد كاسته مي

با توجه به . شود و تاثيري رو كاهش توليد و درآمد ندارند و عوامل توليد برونزا در نظر گرفته مي
شود، هنگامي كه تنها ابعاد اجتماعي و با استفاده از رويكرد داده ـ  توضيحات باال مالحظه مي

شتر ماهيت  چون بيآب، برق و گازشود بخش  ها پرداخته مي ستانده به سنجش اهميت بخش
آورد، اما زماني   بدست مي اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعيتوليدي دارد رتبه بهتري از بخش

كه با استفاده از ابعاد اقتصادي و اجتماعي و با بكارگيري رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي به 
 كه يك عي اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماشود، بخش ها پرداخته مي سنجش اهميت بخش

 كه ابعاد اقتصادي قوي دارد را خنثي آب، برق و گازتواند پيوند بخش  بخش خدماتي است مي
  .كرده و رتبه بهتري در رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي بدست آورد

بندي   در دو رويكرد رتبهساير خدمات و بخش  مستغالت، كرايه و خدمات كسب و كاربخش
هاي  همان پيوند بخش(اين تفاوت . ف دو رويكردشان تفاوت دارديكساني دارد اما رتبه اختال

بر عكس تفاوت دو بخش باال كه توضيح داده شد، ) توليدي با حساب عوامل توليد و نهادها
پس . بندي را در رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي تغيير دهد قدر نيست كه بتواند رتبه آن

يكرد ماتريس حسابداري اجتماعي بهتر از رويكرد داده ـ بندي در رو شود زماني رتبه مالحظه مي
شود كه ابعاد اجتماعي بخش مذكور به قدري بزرگ باشد كه بتواند بر ابعاد اقتصادي  ستانده مي

  .بخش مورد قياس برتري يابد
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  عيهاي توليدي در رويكرد ماتريس حسابداري اجتما نتايج سنجش پيوند پسين كل و پيوند پسين بخش: 5جدول 
 وضعيت بخش

پيوند نرمال شده 
 پسين

 پيوند كل پسين رتبه پيوند پسين

داده ـ 
  ستانده

)10( 

ماتريس 
حسابداري 
  اجتماعي

)9( 

داده ـ 
  ستانده

)8( 

ماتريس 
حسابداري 
  اجتماعي

)7( 

رتبه 
اختالف 
توليد 

دو 
  رويكرد

)6( 

داده ـ 
  ستانده

)5( 

ماتريس 
حسابداري 
  اجتماعي

)4( 

اختالف 
توليد در 
  دو رويكرد

)3(  

داده ـ 
  ستانده

)2( 

ماتريس 
حسابداري 
  اجتماعي

)1( 

شماره   نام بخش
  بخش

 
  12/11- 79/0- 7  7  7 69/97497 157/33464  85/130961 

زراعت، باغداري 
 و جنگلداري

1  

Backward Backward 57/13 51/18 4 4  4 48/113688 217/42757  7/156445 
دامداري، ( ساير

 )مرغداري و غيره
2  

    34/86- 33/86- 13 13  13 339/12898 444/5144  78/18042 
نفت خام و گاز 

 طبيعي
3  

  4 ساير معادن 15/7811  167/2208 986/5602  15  15  15 -08/94 -13/94    

Backward  Backward  61/128 98/126 2 2  2 453/233562 982/86070  44/299633 
صنايع وابسته به 
 كشاورزي

5  

Backward  Backward  89/312 04/281 1 1  1 32/347560 155451  32/503011 6 ساير صنايع  
  7 آب، برق و گاز 82/66267  806/20412 014/45855 10  9 11 -8/49 -78/45    

Backward  Backward  51/85 77/79 3 3  3 526/167472 311/69842  84/237314 8 ساختمان  

  Backward  46/3- 91/8 5 5  5 922/107426 845/36347  77/143774 
فروشي،خرده  عمده

 فروشي و غيره
9  

  10 هتل و رستوران 31/35498  928/9338 379/26159 12  12 12 -11/73 -19/75    

  Backward  83/4- 42/5 6 6  6 522/103333 666/35831  19/139165 

حمل و نقل و 
انبارداري و 
 ارتباطات

11  

    99/87- 81/86- 14 14  14 775/12888 972/4522  75/17411 
هاي  گري واسطه

 مالي
12  

    98/48- 7/50- 11 11  11 004/45865 828/19209  83/65074 

مستغالت، كرايه و 
خدمات كسب و 

 كار

13  

    05/46- 72/40- 9 10  9 527/57944 272/20310  8/78254 
اداره عمومي، دفاع 
 و تامين اجتماعي

14  

  15 ساير خدمات 62/81472  25/23826 364/57646 8  8 8 -28/38 -72/36    
محاسبات تحقيق: منبع
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را در دو ) 7رابطه شماره (هاي اقتصادي  هاي پسين نرمال شده بخش ، پيوند5 در جدول 8 و 7ستون 
اين اعداد، درصد كاهش توليد . دهد رويكرد داده ـ ستانده و ماتريس حسابداري اجتماعي نشان مي

ها  ليد اقتصاد به ازاي حذف تمامي بخشيك بخش به ازاي حذف آن، نسبت به متوسط كاهش تو
هايي كه داراي  بخش. ها نشان داده شده است در دو ستون آخر، وضعيت بخش. دهد را نشان مي

اند و به اين   مشخص شده"Backward"پيوند پسين بيشتر از نرمال اقتصاد هستند با عبارت 
  .ه همراه داردمعناست كه آن بخش بيشتر از متوسط اقتصاد كاهش در توليد را ب

 /ساختمان/  صنايع وابسته به كشاورزي/ساير صنايعشود چهار بخش  همان طور كه مالحظه مي
 در دو رويكرد، پيوند پسين نرمال شده بزرگتر از صفر دارند ولي دو دامداري، مرغداري و غيره

رد  در رويكحمل و نقل و انبارداري و ارتباطات/ خرده فروشي و غيره عمده فروشي،بخش 
ماتريس حسابداري اجتماعي پيوند پسين نرمال شده بزرگتر از صفر را دارا هستند اما در رويكرد 

هاي خدماتي  دهد بخش پس همان طور كه نتايج نشان مي. داده ـ ستانده پيوند پسين ضعيفي دارند
ه ـ يابند كه اين مهم در رويكرد داد در چارچوب رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي اهميت مي

  .شود ستانده ناديده گرفته مي
  

هاي توليدي در دو رويكرد داده ـ ستانده و  بندي ميزان كاهش توليد بخش  رتبه-4-2

  ماتريس حسابداري اجتماعي 

. هاي توليدي در اثر حذف هر بخش نشان داده شده است ، ميزان كاهش توليد بخش6در جدول 
ر اثر حذف هر بخش از اقتصاد را در رويكرد ها د قسمت بااليي جدول ميزان كاهش توليد بخش

زراعت، كه بخش يك يا همان بخش  مثال هنگامي. دهد ماتريس حسابداري اجتماعي نشان مي
 ميليارد ريال از توليدات 56/11635شود، به ميزان    بطور فرضي حذف ميباغداري و جنگلداري

ها مطابق جدول كاهش   ساير بخش ميليارد ريال از توليدات بخش دو و براي45/6668خود بخش، 
 41/62650هاي اقتصادي به ميزان  در مجموع در اثر حذف بخش يك، توليد كل بخش. يابد مي

  .شود ميليارد ريال كاسته مي
هاي توليدي در اثر حذف هر بخش از اقتصاد را  ، ميزان كاهش توليد بخش6قسمت پايين جدول 

شود سر جمع ستون در رويكرد  طور كه مالحظه مي مانه. دهد در رويكرد داده ـ ستانده نشان مي
داده ـ ستانده با جدول همخواني دارد اما اين سر جمع در رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي با 
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زيرا در رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي عالوه بر ابعاد اقتصادي كه . جدول همخواني ندارد
دهنده كاهش درآمد حساب  بعاد اجتماعي كه نشانهاي توليدي است، ا همان كاهش توليد بخش

گيري است كه در رويكرد داده  باشد، قابل اندازه نهادها و عوامل توليد در اثر حذف يك بخش مي
  .گيرد ـ ستانده مورد غفلت قرار مي

ها در اثر حذف هر بخش در اقتصاد در  شود كاهش توليد كل بخش طور كه مالحظه مي همان
  .سابداري اجتماعي بيشتر از رويكرد داده ـ ستانده استرويكرد ماتريس ح
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  هاي توليدي در رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي و داده ـ ستانده  مقايسه پيوندهاي پسين بخش: 6جدول 

  ها حذف بخش

  ) ميليارد ريال(كاهش توليد در رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي 

  ها بخش  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

36/2329 68/2042 47/1574 53/408 71/3516 76/2533 83/3966 1/7642 39/1557 46/14522 34/25929 49/195 4/497 05/14697 56/11635 1  

93/1428 71/1383 83/1044 47/264 64/2266 19/2924 83/3944 83/3944 49/1010 51/11223 49/25646 37/137 86/297 91/9316 45/6668 2  

95/472 1/307 73/366 65/66 43/563 21/88 54/483 45/1436 06/832 14/10245 11/773 88/39 92/488 53/410 95/400 3  

04/174 95/112 1/134 83/21 88/196 78/30 28/152 95/1154 41/123 52/3199 52/287 92/43 04/30 61/174 86/142 4  

42/2665 87/2814 36/2049 07/552 83/4681 47/2653 36/5428 44/7523 93/1968 03/16349 96/16322 25/299 01/592 07/12957 93/5477 5  

17/13973 01/9078 51/11650 05/1958 41/17578 33/2677 6/14264 34/45715 82/12349 89/91212 15/23567 46/1129 79/2985 48/12529 54/11564 6  

57/2962 05/1714 08/703 04/439 59/1707 41/413 22/3071 69/2595 11/3956 68/9154 54/3424 1/345 36/322 98/1788 45/3061 7  

73/481 44/972 82/2295 58/251 06/736 53/129 21/864 4/1096 42/282 45/1761 29/1022 61/44 95/60 09/9775 51/469 8  

77/6333 46/6073 01/5597 24/838 05/13901 62/2690 61/9566 3/16320 27/4034 44/37246 93/18821 73/474 76/1021 52/856 88/8249 9  

85/1109 97/729 83/304 96/126 14/713 46/185 56/759 99/1156 09/311 05/2513 64/1625 84/57 95/114 06/5093 07/1220 10  

15/2993 24/5076 33/2731 12/753 07/9928 68/1076 06/9239 62/15967 48/2510 34/22161 68/11482 48/365 69/1483 29/938 95/5273 11  

72/819 48/790 98/562 14/595 05/2822 47/290 2/7978 25/3678 83/759 48/5147 21/1951 42/68 16/135 94/5536 35/857 12  

91/3676 36/3927 06/2830 35/1315 31/5377 65/1227 09/6132 03/8240 25/2285 01/18492 91/10581 87/417 54/633 94/5536 33/5373 13  

21/217 2/1145 95/81 76/65 72/465 11/46 98/239 6/319 38/690 46/703 93/398 47/15 44/27 38/203 78/208 14  

27/1007 36/1217 29/705 46/558 19/2122 12/399 41/3991 01/2849 85/830 19/6302 93/3493 19/210 59/233 81/1861 8/2045 15  

  جمع 41/62650 97/76735 45/8925 08/3845 64/145329 61/250234 78/33502 01/119641 74/67559 79/17366 05/66577 24/8215 36/32632 85/37585 05/40646
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  هاي توليدي در رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي و داده ـ ستانده  مقايسه پيوندهاي پسين بخش- 6ادامه جدول 

  ) ميليارد ريال (كاهش توليد در رويكرد داده ـ ستانده

  ها بخش  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

26/636  35/315  1/194  45/43  53/361  8/1730  98/790  25/2630  61/230  15/4345  8/21444  67/32  13/120  08/11580  84/8878  1  
61/325  18/257  45/140  46/30  1/205  35/2405  06/376  31/663  97/151  95/4710  1/23803  84/31  08/52  58/7227  53/4810  2  
81/361  12/191  57/279  94/41  88/359  81/33  42/275  1107  61/753  3/10197  95/345  9/28  62/463  67/176  7/203  3  
3/137  47/74  43/105  64/13  58/129  73/12  94/82  11/1051  02/95  8/3169  82/149  3/40  62/21  72/98  71/77  4  

46/233  25/340  68/68  01/28  3/153  61/1494  66/862  91/316  56/62  22/1462  09/7113  87/65  45/51  7/8128  8/1143  5  
56/10609  73/5570  26/9026  27/1211  36/11437  47/1031  96/7961  13/35771  53/9780  84/74737  1/10666  56/797  15/2218  64/5458  84/5577  6  

73/2422  57/1345  31/253  31/317  66/681  148  8/2067  64/943  88/3567  12/6092  2/1297  21/291  7/197  42/639  19/2137  7  
17/260  63/746  35/2160  23/202  29/330  1/26  34/444  97/440  18/106  71/412  89/156  93/22  28/11  74/145  3/83  8  
88/4045  26/3718  72/3791  29/332  66/9834  62/1602  91/5308  86/9528  73/2237  04/24529  4/10640  16/251  84/505  96/5124  84/4268  9  

89/755  21/364  19/13  19/48  46/44  64/14  31/72  24/92  04/27  85/314  44/187  09/23  87/34  21/107  96/601  10  
57/1808  2/3862  19/1795  57/492  13/7899  96/510  87/6151  09/12520  95/1588  38/15791  41/7491  05/250  35/1217  87/2691  12/3252  11  

01/584  57/546  54/375  91/543  8/2436  94/177  16/7774  48/2990  78/578  55/3917  47/1104  25/45  68/81  39/453  13/445  12  
57/1179  91/1387  31/833  93/758  82/756  29/66  34/1309  18/865  86/297  27/3299  69/767  06/175  07/77  55/436  29/1050  13  

63/133  53/1060  23/13  59/47  97/315  33/5  40/82  12/69  51/633  14/194  2/56  34/7  62/8  19/24  72/58  14  
8/331  29/529  51/159  19/411  12/885  28/78  69/2786  03/852  58/300  68/2276  52/846  93/144  99/82  49/463  19/874  15  

  جمع  16/33464  2/42757  44/5144  2/2208  86071  155451  8/20412  3/69842  8/36347  93/9338  7/35831  97/4522  8/19209  3/20310  2/23826

   محاسبات تحقيق:منبع
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هاي اقتصادي در اثر حذف هر بخش را به  اين جدول از اين جهت كه ميزان كاهش توليد بخش
گيري  بندي كنيم بهتر قابل نتيجه دهد حائز اهميت است اما اگر اين اعداد را رتبه تفكيك نشان مي

  .دهد ا نشان مي ر6بندي جدول   رتبه7باشد كه جدول  مي
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  ها در دو رويكرد داده ـ ستانده و ماتريس حسابداري اجتماعي بندي بخش  مقايسه رتبه- 7جدول 

۵ ۴ ١ ٢ ٣ 

SAM  IO  SAM  IO  SAM  IO  SAM  IO  SAM  IO 

خبش حذف
رتبه

٢ ١ ۶ ۶ ۶ ۶ ١ ١ ١ ١ ١ 
١١ ١١ ٧ ٩ ١ ٢ ۵ ۵ ۶ ۶ ٢ 
۶ ۶ ٩ ٩ ٩ ١٣ ۶ ٣ ٢ ٩ ٢ 
٩ ٣ ١٣ ١١ ١١ ٩ ٩ ۶ ٩ ٢ ۴ 
۵ ١٣ ٧ ١١ ۵ ٩ ٢ ٧ ۵ ١١ ۵ 
١١ ۵ ۵ ١۵ ٧ ١٣ ١١ ١٣ ١ ١ ۶ 
١ ٧ ١٣۵ ۵ ١ ٣۵ ١١ ٧ ١١ ۵ ٧ 
١۵ ١ ١٢ ٧ ١٢ ١ ١٢۵ ١۵ ٨ ١٣ ٧ 
١ ٧۵ ٢ ۴ ١ ١٢ ٧ ١٣ ٢۵ ١۵ ٩ 
١ ١ ١٢ ١٣ ١٢۵ ١٠ ١٠ ١٠ ١٣ ١٢ ٢ 
١٢ ٢ ١٠ ٣ ١٠ ۵ ١١ ١٢ ١٢ ٣ ١٠ 
١٢ ٣ ٨ ٨ ٨ ١٠ ١٠ ٣ ٨ ١٠ ٨ 
٨ ٣ ۴ ٨ ١٠ ۴ ١٣ ٨ ٣ ١٠ ٣ 
١۴ ۴ ٨ ٣ ۴ ١ ٨۴ ۴ ١۴ ۴ ١۴ 
۴ ١۴ ١۴ ١۴ ١۴ ١۴ ۴ ١۴ ۴ ١۴ ١۵ 

٧ ٨ ٩ ١٠ ۶ 
SAM  IO  SAM  IO  SAM  IO  SAM  IO  SAM  IO 

خبش حذف
رتبه

٢ ٢ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ١ 
٢ ٩ ٩ ٧ ٩ ١١ ٩ ١٢ ٩ ١ ٩ 
۶ ٣ ١١ ١١ ٩ ٧ ٩ ١١ ١١ ١١ ٩ 
۵ ۵ ٣ ١٣ ١١ ١١ ١٢ ١٣ ٩ ١٢ ۴ 
١ ۶ ١ ١٣۵ ٣ ١٣ ١ ١ ۵ ٧ ۵ 
١١ ١٣ ۵ ٧ ۵ ٣ ۵ ١۴ ٢ ١ ۶ 
١ ١٢ ١١۵ ٢ ١٣ ۴ ٧ ١ ٢ ١٢ ١ 
١ ٧ ٧ ۵ ١ ٢ ٧ ١٢۵ ٨ ١٢ ٣ 
١۵ ١۵ ١ ١ ٧۵ ٩ ١٣ ٧ ١٣ ٣ ١٣ 
١ ٧ ٨ ٢ ١٣ ١٢۵ ١۵ ١ ١۵ ۴ ١٠ 
١ ١٢ ٢ ١٢ ٢ ٣ ٢ ٨ ٣ ١٠۵ ١١ 
١ ٨ ١٠ ٣ ١٠ ٨ ٨۴ ٨ ۴ ۵ ١٢ 
٣ ١٠ ٣ ۴ ۴ ۵ ١٠ ۴ ١٣ ٨ ١٠ 
١۴ ۴ ١۴ ١۴ ٨ ١٠ ٨ ۵ ١ ١٠ ٨۴ 
۴ ١۴ ۴ ١ ١٠۴ ١۴ ۴ ١ ١٠۴ ١۴ ١۵ 
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  ابداري اجتماعيها در دو رويكرد داده ـ ستانده و ماتريس حسبندي بخش مقايسه رتبه-7ادامه جدول

١۵ ١۴ ١١ ١٢ ١٣ 
SAM  IO  SAM  IO  SAM  IO  SAM  IO  SAM  IO

خبش حذف
رتبه

۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ١ 
٢ ٩ ٩ ١٣ ١٣ ٩ ٩ ١١ ٩ ٩ ٩ 
١١٣ ١١ ١٢ ٩ ٨ ١٣ ٩ ١١ ٧ ١٣ 
١٢ ١٣ ١١ ١١ ١١ ١١ ١٣ ١٣ ١١ ١١۴ 
١٣ ٧ ۵ ١ ١٢ ١٣ ٨ ٧۵ ۵ ١۵۵ 
۵ ١ ١ ١٠۴ ۵ ١ ١٢۵ ١٣ ١ ٩۶ 
٣ ١ ٨ ٧ ١ ١ ۵ ٧ ٧ ١٢ ٧ 
٨ ١ ٢ ٨ ٧ ٧ ٢ ١٢ ٢ ١٢ ٢ 
١ ٣ ١٠۵ ١۵ ١۵ ١ ١٠ ١ ١۵ ٩ ٣ 
١۵ ١۵ ١۴ ١ ٧ ١٠۵ ١ ٢۴ ١٠ ٨ ٧ 
٨ ٢ ١٢ ۵ ١ ٨ ١ ٨ ٢ ١٢۴١١ 
٣ ١ ١٢ ٨ ٨ ۴ ١٢ ٢ ١٠ ٣ ١٠ 
٣ ۵ ١٠ ٢ ١٠ ۵ ٣ ٢ ٣ ۵ ١٣ 
١۴ ۴ ٣ ٣ ۴ ١۴ ١۴ ۵ ١۴ ۴ ١۴ 
۴ ١۴ ۴ ۴ ١۴ ١٠ ۴ ۴ ۴ ١٠١۵ 
  محاسبات تحقيق: منبع
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 خرده فروشي و غيره عمده فروشي، مرتبه، بخش 15 ساير صنايعدر رويكرد داده ـ ستانده، بخش 
رتبه،  م6 آب، برق و گاز مرتبه، بخش 13 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات مرتبه، بخش 14

 5 مستغالت، كرايه و خدمات كسب و كار مرتبه و بخش 5 زراعت، باغداري و جنگلداريبخش 
 بخش داراي بيشترين كاهش توليد در اثر 5هايي شناسايي شدند كه جزء  مرتبه، به عنوان بخش

  . ها هستند حذف بخش
خرده فروشي  عمده فروشي، مرتبه، بخش 15 ساير صنايعدر ماتريس حسابداري اجتماعي، بخش 

مستغالت، كرايه و  مرتبه، بخش 11 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات مرتبه، بخش 15 و غيره
زراعت،  مرتبه و بخش 8 صنايع وابسته به كشاورزي مرتبه، بخش 11 خدمات كسب و كار
 بخش داراي بيشترين كاهش توليد 5هايي كه جزء   مرتبه، به عنوان بخش5 باغداري و جنگلداري

  .ها هستند شناسايي شدند ر اثر حذف بخشد
بندي ثابتي داشتند  هايي كه داراي بيشترين كاهش توليد بودند و تقريباً در دو رويكرد رتبه بخش

. حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات/ عمده فروشي، خرده فروشي و غيره/ ساير صنايع: عبارتند از
بندي تقريباً ثابتي داشتند  ند و در دو رويكرد رتبههايي كه داراي كمترين كاهش توليد بود و بخش

هتل و رستوران و بقيه / ساختمان/ اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي/ ساير معادن: عبارتند از
 .بندي متفاوتي در دو رويكرد بودند ها داراي رتبه بخش

زراعت، /  و كارمستغالت، كرايه و خدمات كسب/ صنايع وابسته به كشاورزي: هايي مانند بخش
 در رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي دامداري، مرغداري و غيره/ باغداري و جنگلداري

/ نفت خام و گاز طبيعيهاي  هايي به مراتب بهتر از رويكرد داده ـ ستانده داشتند اما بخش رتبه
بت به رويكرد هاي بهتري نس  در رويكرد داده ـ ستانده رتبهآب، برق و گاز/ هاي مالي گري واسطه

 /زراعت، باغداري و جنگلداريهاي  با حذف بخش. ماتريس حسابداري اجتماعي دارا بودند
  .ها در دو رويكرد از ثبات نسبي برخوردار بودند بندي بخش ، رتبهصنايع وابسته به كشاورزي

  

  گيري و پيشنهادات  نتيجه-5
  بندي  جمع-5-1

صورت عملي مشاهده شد كه كاربست رويكرد شناسي و سپس به  در اين مقاله از منظر روش
هاي كليدي در  ها و به تبع آن شناسائي بخش  ستانده در سنجش عملكرد بخش-الگوي داده



 1389، پاييز و زمستان چهارم، شماره دوم اقتصادي، سال ذاريگ وهشي سياستپژ –مجله علمي                                     164

 

 

يك علت اين . تواند شرط الزم باشد ولي كافي نيست گذاري بخشي فقط مي ريزي و سياست برنامه
هاي مختلف  بخشاي بين بخشي مالك سنجش عملكرد  است كه ماتريس مبادالت واسطه

شود و بدين ترتيب پيوند همزمان توليد، درآمد و مصرف كه تصوير  اقتصادي در نظر گرفته مي
 ستانده -گذارد، خارج از چارچوب الگوي داده تري از ساختار اقتصاد را به نمايش مي بينانه واقع

ستفاده شد كه در آن براي رفع اين نارسائي از رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي ا. گيرد قرار مي
كند و  هاي درونزا عمل مي اي، درآمد و مصرف به عنوان حساب پيوند همزمان مبادالت واسطه

در . هاي مختلف اقتصادي را بهتر مورد سنجش قرار دهد رود كه بتواند، عملكرد بخش انتظار مي
ويكرد داده ـ ستانده دهند كه در ر اين مقاله از هر دو رويكرد استفاده شده است و نتايج نشان مي

دامداري، مرغداري و غيره و در / ساختمان/ صنايع وابسته به كشاورزي/ هاي ساير صنايع بخش
خرده  عمده فروشي،رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي عالوه بر اين چهار بخش، بخش 

  .ندباش  داراي بيشترين پيوند پسين ميحمل و نقل و انبارداري و ارتباطات/ فروشي و غيره
  

  گيري  نتيجه-5-2

هاي توليدي در اثر  شود اين است كه ميزان كاهش توليد بخش آنچه كه از اين مقاله حاصل مي
/ صنايع وابسته به كشاورزي: هايي مانند دهد كه بخش حذف هر بخش در دو رويكرد نشان مي
غداري و دامداري، مر/ زراعت، باغداري و جنگلداري/ مستغالت، كرايه و خدمات كسب و كار

هايي به مراتب بهتر از رويكرد داده ـ ستانده   در رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي رتبهغيره
 در رويكرد آب، برق و گاز/ هاي مالي گري واسطه/ نفت خام و گاز طبيعيهاي  داشتند اما بخش
د و با حذف هاي بهتري نسبت به رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي دارا بودن داده ـ ستانده رتبه

ها در دو  بندي بخش  رتبه صنايع وابسته به كشاورزي/زراعت، باغداري و جنگلداريهاي  بخش
  .رويكرد از ثبات نسبي برخوردار بوده است

بندي پيوند پسين كل در دو رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي و جدول داده ـ ستانده تنها  رتبه
ها   تفاوت دارد و در بقيه بخش، دفاع و تامين اجتماعي اداره عمومي/آب، برق و گازهاي  در بخش

در رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي پيوند بين نهادها و عوامل توليد با بخش . مانند هم بودند
آب، برق و  آنچنان بوده كه توانسته است پيوند پسين بخش اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي
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خنثي كند و در رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي پيوند  در رويكرد داده ـ ستانده را گاز
  .تري از اين بخش بدست آورد قوي
هاي خدماتي در چارچوب رويكرد ماتريس  دهد اهميت بخش طور كه نتايج نشان مي همان

و پيوند پيسن نرمال شده آنها، بيش از متوسط كل اقتصاد است كه . حسابداري اجتماعي بيشتر است
  .شود يكرد داده ـ ستانده ناديده گرفته مياين مهم در رو

 

   پيشنهادات-5-3

ها  هاي كليدي و سنجش اهميت بخش با توجه به اينكه در ايران شناسايي بخش 
هاي گوناگون انجام شده اما تا كنون  با استفاده از رويكرد داده ـ ستانده و با روش

رفته است، با استفاده از رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي صورت نپذي
ها با استفاده از رويكرد  هاي ديگر سنجش اهميت بخش شود روش پيشنهاد مي

  .ماتريس حسابداري اجتماعي انجام پذيرد
 آمارهاي موجود، قادر به هاي جدول و همچنين ه دليل محدوديتاين مقاله ب 

، 1كننده و بر حسب پيوندهاي پيشين نشد ها از منظر عرضه سنجش اهميت بخش
ها هم بر اساس  شود در تحقيقات بعدي سنجش اهميت بخش هاد ميلذا پيشن

پيوند پسين و از منظر بخش تقاضاكننده و هم پيوند پيشين و از منظر بخش 
  .كننده مورد توجه قرار گيرد عرضه

هاي كليدي كه بر مبناي رويكرد داده ـ ستانده و ماتريس  شناسايي بخش 
به تجميع حساسيت زيادي دارد، پذيرد، نسبت  حسابداري اجتماعي صورت مي
هايي كه  ها كه پيوندهاي ضعيفي دارند با بخش يعني ممكن است برخي بخش

پيوند قوي دارند تجميع شوند حال اگر اين بخش به عنوان بخش كليدي 
هاي كليدي  شناسايي شود بخشي كه پيوندهاي ضعيف داشت در زمره بخش

بخش به عنوان بخش كليدي  كه نامناسب است ولي اگر اين گيرد قرار مي

________________________________________________________ 
تـوان بـا اعمـال محـدوديت، پيونـد پيـشين را در رويكـرد مـاتريس                    يمـ ... در شرايط ويژه ماننـد خشكـسالي، تحـريم اقتـصادي و             . 1

  :براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به. حسابداري اجتماعي مورد سنجش قرار داد
Seung & Waters (2009), Macho & et al (2008)  
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شناسايي نشود باز هم نادرست است زيرا بخشي كه پيوندهاي قوي داشت به 
گردد در مطالعات بعدي، به  عنوان بخش كليدي شناسايي نشد، لذا پيشنهاد مي

   .اين مهم توجه شود
اي با استفاده از جدول داده ـ  ريزي منطقه تا كنون كارهايي در خصوص برنامه 

جام شده است، اما همان طور كه گفته شد چون اين رويكرد تنها به ستانده ان
پردازد بهتر است از رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي  مبادالت اقتصادي مي

هاي اقتصادي، اجتماعي و مالي دارد استفاده  پذيري بيشتري در تحليل كه انعطاف
اي براي  اعي منطقهاي از ماتريس حسابداري اجتم ريزي منطقه گردد و در برنامه

هاي نهادها و عوامل توليد منطقه و همچنين توزيع درآمدي نهادها در  تحليل
  .منطقه استفاده شود
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