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  مقدمه - 1
 خود جايگاه كدام در هر كه داراي اهداف مختلفي است آموزش

 فـي نيـروي  يكـي از اهـداف آمـوزش، ارتقـاي كي     مهم هستند.
رفـاه   بهبود و . افزايش درآمد)115: 1399(اسدپور،  انساني است

انسـاني   نيـروي  وري بهـره  اجتماعي كه با باالبردن تخصـص و 
 بـا  اما باشد. انساني مي ارتقا كيفي نيروي  شود، نتيجه محقق مي

 منـابع  بايـد از  محدوديت دارنـد و  اقتصادي اينكه منابع به توجه
 اقتصادي گذشته اهداف استفاده كرد، از به صورت بهينه موجود

تحقيقـات صـورت   نتايج تجربـه و   .بوده است داراي اهميت آن
بيـانگر آن اسـت كـه آمـوزش،      يافته توسعهكشورهاي گرفته در 

عـدم توجـه بـه    . همچنين، ارتباط نزديكي با رشد اقتصادي دارد
آمـوزش و تربيـت نيـروي     تأثيرناديده گرفتن  ،تحقيق و توسعه

رين عوامل پايين بـودن سـطح رشـد    ت از مهم متخصصي انسان
: 1389پور،  توسعه است (جوادي در حالاقتصادي در كشورهاي 

10.(  
دانـش  «اي بـا عنـوان    ، بانك جهاني پـروژه 1999سال  در

را به جريان انداخت كه با انجـام ايـن كـار قصـد     » براي توسعه
 دانـش  يرتأثگذاران كشورها در رابطه با  بخشي به سياست گاهيآ

عنوان ابزاري قدرتمند در رشد اقتصـادي   به بنيان و اقتصاد دانش
متغيـر   109اين چـارچوب شـامل    ).4: 2012، 1(توكان را داشت

ساختاري و كيفي اسـت كـه چگـونگي مقايسـه كشـورها را بـا       
گـذارد و ايـن متغيرهـا بـه عنـوان زيـر        يكديگر به نمايش مـي 

، و رژيـم نهـادي  متغير اصلي محرك اقتصـادي   4هاي  شاخص
زيرساخت اطالعـاتي در  و نظام نوآوري ، آموزش و منابع انساني

  ).15: 2012(بانك جهاني،  شوند نظر گرفته مي
نيز چارچوبي  )2ABS( الگو، اداره آمار استراليا اين عالوه بر

 قابل قبول با نگاه به كارهاي صورت گرفته در كميته اقتصـادي 
و ) APEC3( پاسـفيك -هاي اقتصـادي آسـيا   سازمان همكاري

 سـازمان همكـاري و توسـعه اقتصــادي    همچنـين پـروژه رشـد   
)OECD4(     1999معرفي نموده است. اين الگـو كـه در سـال 

اسـت كـه    گيـري   بعد محوري و قابل اندازه 5ي ادار ،مطرح شد
نـوآوري و كــارآفريني، ســرمايه انســاني و فنــاوري ارتباطــات و  

  هستند.   ABS اطالعات ابعاد كليدي و اصلي چارچوب

                                                      
1. Tocan 
2. Australian Bureau of Statistics 
3. Asia-Pacific Economic Cooperation 
4. Organisation for Economic Co-operation & 
Developmen 

 2007هم كه در ابتدا در سـال   5در شاخص نوآوري جهاني
معرفي شد براي آموزش، مهارت و دانش در ايجاد  6توسط ديوتا

  اي در نظر گرفته شده است. نوآوري نقش عمده
در ايران نيز به آموزش به لحاظ كمـي توجـه خـاص شـده     

هـاي اخيـر    و شاهد توسعه سطح سواد و آموزش طي دهه است
، ايران در توليد علم بـين كشـورهاي   ISIطبق گزارش  ستيم.ه

بـه   2018منطقه، رتبه اول و در دنيا رتبـه پـانزدهم را در سـال    
دهنـده پيشــرفت   ايــن آمـار نشــان  خـود اختصــاص داده اسـت.  
ي آمـوزش اسـت. از طـرف ديگـر،      محسوس ايـران در حيطـه  

سـال گذشـته بـر اسـاس      15ي  ميانگين رشد اقتصادي در بازه
است. اما برخي  درصد بوده  1/2هاي مركز آمار ايران، حدود  دهدا

كارشناسان با توجه به اين شواهد، معتقدند كه توسعه آموزش به 
هـاي   توسعه و افزايش رشد اقتصادي منجر نشده است و حلقـه 

مفقودي در اين بين وجود دارد كه مربوط به عدم توسعه كيفـي  
بررسي شود ارتباط آموزش و كارآمد آموزش است. لذا نياز است 

هاي اقتصادي چگونـه اسـت و آيـا در يـك چـارچوب       با بخش
هـاي   كننده به بخـش  اقتصاد دانش محور، آموزش بيشتر عرضه

ها ارتباط بيشتري  اقتصادي است يا خير و آموزش با كدام بخش
  گرفته است. 

به دليل پيشرفت اقتصادي و  از طرف ديگر، كشور سنگاپور
مدت زمـان نـيم قـرن     ركت در مسير توسعه درشتاب زياد در ح

همواره مورد توجه اقتصـاددانان بـوده اسـت. از عوامـل اصـلي      
توان به توجه بـه نظـام آموزشـي و     توسعه اقتصاد اين كشور مي
سنگاپوراز كشـورهاي در حـال   كرد.   نيروي كار متخصص اشاره

 دو دهه قبل در زمينه توسعه سرمايه انسـاني، از توسعه بوده كه 
روي آمـوزش   هدفمنـدي گذاري  سرمايه ولي تر بوده ايران عقب

به واسطه آموزش و  اذعان دارندانجام داده و رهبران اين كشور 
سرمايه انساني است كه امروز داريـم بـه يـك كشـور پيشـرفته      

از رتبـه اول   شاخص رقابـت پـذيري   اكنون درشويم.  تبديل مي
اسـت.  صـادي بـاال   هاي اقت رشددر حال تجربه و  برخوردار شده

ساالر اسـت و   پذير و شايسته نظام آموزشي سنگاپور آزاد، انعطاف
كنـد. كشـور    هاي آموزشـي اقتصـادمحور را دنبـال مـي     سياست

هاي  سنگاپور در اين نظام آموزشي توانسته با استفاده از سياست
باشـد و يـك    توسعه آموزش، رشد اقتصادي چشمگيري داشـته  

توسعه به شمار آيد. از  رهاي در حال كشور موفق در آسيا و كشو
                                                      
5. Global Innovation Index 
6. Dutta 
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جمله مواردي كه اين كشور توانست با تمركز بر آموزش بـه آن  
توان به نيروي كار مـاهر، ذخيـره ارزي بـاال،     دست پيدا كند مي

 افزايش درآمد سرانه و جذب سرمايه خارجي فراوان اشاره كرد.

 طـور  به سنگاپور فناوري هاي توانايي گذشته، دهه چند طي
 مجمع توسط مداوم طور به اكنون هم. شده است تقويت يوستهپ

 در) IMD( مـديريت  توسـعه  مؤسسه و) WEF( اقتصاد جهاني
 آمـوزش  كيفيـت  مانند هايي زمينه در جهان برتر كشور 10 زمره
  ).148: 2006، 1گيرد (وينستون قرار مي فناوري و مدرسه علوم

مـوزش  توان گفـت كـه آ   ، ميانجام شدهمطالعات  بر اساس
اي در رشد و توسعه اقتصادي دارد. آموزش در  كننده نقش تعيين

تـوجهي داشـته اسـت امـا بـه انـدازه آن رشـد         ايران رشد قابـل 
اقتصادي افزايش پيدا نكرده است. علت اين موضوع را بايـد در  

هاي اقتصادي جستجو كرد.  ارتباط بخش آموزش با ساير بخش
د پيوند مناسب ميان آموزش ، كشور سنگاپور با ايجاوجود  نيا با

هاي ديگر اقتصادي به توسعه و رشد بااليي دست پيـدا   و بخش
اي بـين ايـران و    است. اين پـژوهش بـا بررسـي مقايسـه     كرده 

هاي اقتصادي را  سنگاپور نقش آموزش و پيوند آن با رشد بخش
 بررسي كرده است.

 و توسـعه  در كشـورها  و صـعودي  روند پرشتاب به توجه با
 تقويـت  ،عمـومي  سـطح  در آموزشي هاي سياست با آن طارتبا

 و اهميتاز  مادي و فيزيكي سرمايه كنار در انساني هاي سرمايه
برخوردار است و اگر سرمايه انساني به صـورت كيفـي    ضرورت

توانـد موجـب رشـد     زاي رشد مي بهبود يابد، طبق نظريات درون
شور ايـران  اقتصادي گردد. از آنجا كه نتايج تجربي موجود در ك

نتوانسته است مسـئله فـوق را تبيـين نمايـد، بررسـي بيشـتر و       
هاي اقتصادي  تر در مورد پيوند بين آموزش و توليد بخش عميق

ضروري است تـا بـا بررسـي انـدازه پيونـد پيشـين آمـوزش بـا         
هاي اقتصادي و مقايسـه آن بـا يـك كشـور موفـق، بـه        بخش
پي بـرد. همچنـين    هاي ارتباطي آموزش با توليد در ايران ضعف

هـاي اقتصـادي    مشخص شود تاكنون آموزش بـا كـدام بخـش   
ها بيشتر در رونـد دانـش    پيوند بيشتري برقرار كرده و آن بخش

اي  مقايسـه بررسـي  محوري قرار دارند. اين پـژوهش بـا هـدف    
هـاي اقتصـادي در ايـران و     پيوندهاي آموزش بـا سـاير بخـش   

ش در ايران چه تفاوتي به دنبال آن است كه پيوند آموز سنگاپور
هـايي بـين    با پيوند آموزش در سنگاپور دارد و اساساً چه تفـاوت 

پيوند آموزش و اقتصاد در اين دو كشور وجود دارد كه سـنگاپور  
                                                      
1. Winston 

هاي رشد و توسعه را بهتر از ايران طي  پله به واسطه آن توانسته
  نمايد.

سازماندهي  زيربراي اين منظور مطالب پيش رو به صورت 
شود،  شود: ابتدا به بررسي اجمالي ادبيات موضوع پرداخته مي مي

سپس روش محاسبه پيوندهاي پسين، پيشين و كـل در جـدول   
گـردد. در بخـش    داده ستانده و با رويكرد بردار ويـژه ارائـه مـي   

هاي اقتصادي  هاي مقايسه پيوند آموزش و بخش بعدي به يافته
نهايــت بحــث و شــود و در  در ايــران و ســنگاپور پرداختــه مــي

  شود. گيري ارائه مي نتيجه
  

  ادبيات موضوع -2
 2اسـميت   آدام ابتدا توسـط  اقتصادي رشد و آموزش بين ارتباط

و  ســنتي اقتصــاددانان كالســيك ســپس، و شــد مطــرح
 اسـميت،  آدام عقيـده  كردنـد. بـه   دنبـال  را آن هـا  نئوكالسيك

 وانـد ت مي جامعه و شوند مي مبدل سرمايه به آموزش با ها انسان

به عقيـده   گردد. مند بهره بهتري صورت به آنها توليدي توان از
و همچنـين  توانايي توليـدي بيشـتري    ،افراد متخصص ،اسميت

موجـب   ،تعـداد افـراد متخصـص   افزايش . عملكرد بهتري دارند
شـود   بيشـتر مـي  مـد  آبه توانايي توليد ملي بـاالتر و در دستيابي 

ــادزاده،  ــاردو32: 1382(عم ــرفت و ست كه اقد معت 3). ريك پيش
 يش سرمايهافزايك جامعه تنها از دو طريق دي در قتصاا توسعه

نيز در اين زمينـه بـا    4سلتوما. پذير است و تقليل جمعيت امكان
ــد اســت   ــين، وي معتق زش موآريكــاردو موافــق اســت. همچن

 زد.ساود محدرا شد جمعيت و ر مواليد كـم كنـد   شداز رتواند  مي
كنـد و   ياد مـي نوان عاملي غيراقتصادي موزش به عآاز مالتوس 

يافتـه ايـن عامـل     كه براي توسعه اقتصادي سازمان معتقد است
، مارشـال . )24: 1375، 5ييز(و اهميت زيادي داردغيراقتصادي 

كـه   كنـد  بيـان مـي  و  دانـد  مـي گـذاري ملـي    سرمايهرا موزش آ
تـرين   استفاده شود از بـا ارزش موزش افراد آاي كه براي  سرمايه

عنـوان   هـاي تخصصـي را بـه    ، آمـوزش 6ها است. والش ايهسرم
گذاري مطرح كـرد و بـازدهي اقتصـادي آن را محاسـبه      سرمايه

كرد. وي عقيده داشت جامعه و خانوار بـراي كسـب درآمـدهاي    
دهند و بنـابراين   هاي آموزشي انجام مي بيشتر بر جوانان سرمايه

                                                      
2. Adam Smith 
3. Ricardo 
4. Malthus 
5. Vaizey 
6. Valsh 
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ت و شايد گذاري اجتماعي اس هاي آموزشي، نوعي سرمايه هزينه
گـذاري باشـد (عمـادزاده،     ترين نوع سرمايه ترين و سالم مطمئن
موجـب افـزايش   آمـوزش  معتقد بـود   ودور شولتزئت). 35: 1382

 بـازدهي توليـد  ملي و افـزايش   مهارت و كارايي، افزايش درآمد
: 1370(شـولتز،  گـردد   هاي فيزيكي مي گذاري نسبت به سرمايه

14.(  
ــه ــولو  مقال ــاي س ــوان82: 1956( 1ه  )344: 1956( 2) و س

هـاي بعـد شـد.     هاي رشد اقتصادي در دهـه  اصلي نظريه مبناي
بـه   3دومـار -مدل رشد سولو جايگزيني براي مدل رشـد هـارود  

فرضيات هارود و دومـار بـه جـز تـابع      همهسولو، آيد.  شمار مي
هاي  وي از اولين افرادي بود كه به رفع نقص .پذيرد توليد را مي
پرداخت و ثابت كرد كه اگـر قيمـت عوامـل    دومار -مدل هارود

پذير باشند، با تغيير در نسبت عوامل توليد مشـكل   توليد انعطاف
  .رود دومار از بين مي-الگوي هارود ثبات در عدم

 ،باشـد  مي Y=AKaLbدر الگوي رشد سولو كه به صورت 
يك درصد تغيير كننـد، بـه    L و K توليد اگر هر يك از عوامل

اگر هر دو  .شد درصد در توليد خواهند bو  a ترتيب باعث تغيير
 a+b عامل توليد با هم به يك نسبت رشـد كننـد، توليـد برابـر    

  ).86: 1956درصد رشد خواهد كرد (سولو، 
 اين الگـو  عقيده دارند كهسيك نئوكال الگوي رشد انمنتقد

توضيح توانايي نه تنها از توضيح رشد مستمر ناتوان است، بلكه 
هـاي   رشد كشورها به اسـتناد دوره  شده در نرخ  هديدهاي  تفاوت
 بـه همـين دليـل،   . نـدارد  نيزرا  )موقعيت عدم يكنواخت(انتقال 

مـدل رشـد   بـه  معرفي كردنـد كـه   ا اقتصاددانان مدل ديگري ر
  شود. شناخته مي زا درون

بـه وسـيله    1990زا كه در سـال   ترين مدل رشد درون ساده
و بــه صــورت  نــام دارد  AK ه شــد، مــدل ئــارا 4ربلــو

Y=F(K,L)=AK است. A    يك مقـدار ثابـت وK   سـرمايه
 عـالوه بـر  شده است، يعنـي   عام تعريف طور باشد كه به كل مي

سرمايه انساني، موجودي علم و دانـش و  شامل سرمايه فيزيكي 
  .گردد ميانواع ديگر سرمايه مانند سرمايه مالي نيز 
ن اهميت ها و همچني حال با توجه به اين نظريات و ديدگاه

نقش آمـوزش بـر رشـد و توسـعه اقتصـادي الزم اسـت پيونـد        
هاي اقتصادي بررسي شود، زيـرا رسـيدن    آموزش با ساير بخش

                                                      
1. Solow 
2. Swan 
3. Harrod-Domar 
4. Rebelo 

پذير است. براي بررسـي   به رشد و توسعه با پيوند مناسب امكان
-تـوان از داده  هـاي پيشـرو مـي    اين پيوندها و شناسايي بخـش 

ت مسـتقيم، اثـرات   ستانده استفاده كرد چرا كه عـالوه بـر اثـرا   
غيرمستقيم يا پيوندهاي با واسـطه نيـز كـه از اهميـت خاصـي      

  كند. برخوردار هستند را محاسبه مي
هاي متعددي براي مطالعه ارتباط آمـوزش و توليـد    پژوهش

هاي مختلـف   در كشورهاي مختلف انجام گرفته است و با مدل
گرفته اثر آموزش بر توليد مطابق با مباني نظري گوناگون انجام 

است كه با بررسي پيشينه مطالعات، به برخي از آنها كه ارتبـاط  
  شود. بيشتري با هدف پژوهش حاضر دارند، اشاره مي

 ،بخـش آمـوزش عـالي    كمبودهـاي ارتبـاط و   5ين و اونگ
تحصـيالت عـالي    كمبودهاي ارتباطات مستقيم و غيرمستقيم و

 ندهسـتا -مـدل داده بـا اسـتفاده از    را خصوصي و دولتي مـالزي 
اين مطالعه نشان داد كه امـالك و مسـتغالت،    .اند كردهبررسي 

و همچنـين خـدمات    يفروش و خرده يفروش چاپ، تجارت عمده
هايي هستند كه از نزديـك بـا آمـوزش عـالي در      شهري بخش
   ).68: 2017، ين و اونگ(ارتباط هستند 

و  منطقـه پرتغـال)   30( اي منطقـه   رشد 6كارداس و پتكاس
را مـورد   انساني بر رشد اقتصادي پرتغـال   سرمايه  ثرهمگرايي، ا

الت يدهـد تحصـ    يم  نشان  آنها قيج تحقينتامطالعه قرار دادند. 
 يا رشـد منطقـه    نـرخ   بـر  ياثر مثبت يعال  التيو تحص  متوسطه

 .دارد  رشد  بر ياثـر معكوس و منف ييالت ابتدايتحص داشته ولي
) تحصـيلي  يها سال  (متوسطمعيار سرمايه انساني  عالوه بر اين

دارد  يا درآمد سرانه منطقه يبر رشد و كاهش نابرابراثر مثبتي 
  منطقـه در  ييتوانـا موجب بـاال رفـتن   سطح آموزش، افزايش و 
  . )15: 2011، كارداس و پتكاس( شود مي يرش فناوريپذ

پيوند پسين و پيشين آموزش ابتدايي را بررسي  7راماچندران
پيوند پسين بااليي بين بخش آمـوزش و كـل   كردند و دريافتند 

اقتصاد وجود دارد و اين بخش بيشتر از كاالها و خـدمات سـاير   
تري دارد  كند و به نسبت پيوند پيشين پايين مي استفاده ها بخش

  ). 930: 2003(راماچندران، 
اثر تجهيزات وارداتي بـر رشـد   پژوهشي در  8ك و فوسترلد

ن ارتباط بين سرمايه انسـاني  همچني توسعه و در حالكشورهاي 
ايــن نتــايج را ارزيــابي كردنــد.  در تجهيــزات گــذاري و ســرمايه

                                                      
5. Yen & Ong 
6. Cardoso & Pentecost 
7. Ramachandran 
8. Dulleck & Foster 
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گذاري تجهيزات  سرمايهكه رابطه بين  پژوهش بيانگر اين است
كمترين و  ،با سطح سرمايه انساني پايين يكشورهاي برا و رشد

سـطح سـرمايه   باالترين با  يكشورها يو برااغلب منفي است 
ـ د( حدوده متوسط قـرار دارد ، در مانساني : 2008، ك و فوسـتر ل

246.(  
 در آمـوزش  جايگـاه  و مخارج ميان ارتباط 1چاهان و راوات
انـد.   اي را بررسي نمـوده  ستانده-داده يك رويكرد در هندوستان

 خواهـان  هندوسـتان  اگر با توجه به نتايج حاصله بيان كردند كه
آمـوزش   نـه يهز تـأمين  بـر  د عـالوه يـ با است اقتصادي توسعه
 و ييراهنمـا  آمـوزش  سـطوح  در زيـ ن را عمومي بودجه ي،يابتدا
در صـورت افـزايش نيـافتن بودجـه      دهـد.  گسـترش  رستانيدب

 بـر اسـاس   متخصـص،  انسـاني  روييـ عمومي در اين سطوح ن
خـدمات و   ماننـد  اقتصـاد  گونـاگون  هـاي  بخـش  هاي يازمندين

  ).10: 2007چاهان،  و شود (راوات نمي تأمين صنعت
عـالي در توسـعه     ر پژوهشي به بررسي نقش آموزشد 2لين
بـر  كـه    پـژوهش   نتايج ايـن  كشور تايوان پرداخت.  در  اقتصادي
  بيـانگر آن بـود كـه    ،بـود   زا انجام شده الگوي رشد درون مبناي

  توسـعه   در  تـوجهي  آموزش عالي اثر مثبـت و قابـل    يكل طور به
  بـا  سـاني لزومـاً  علـوم ان   هـاي  و رشـته   اقتصادي تايوان داشـته 

بازار كار متناسب نبوده و اثر مثبتي در توسعه اقتصادي   نيازهاي
و علوم طبيعـي    مهندسي- هاي فني نداشته است، همچنين رشته

: 2004، لـين (كننـد  مـي   بين بـازي   اين  ترين نقش را در برجسته
. همچنين مطالعات متعددي در مورد محاسـبه پيونـدهاي   ) 365

هاي اقتصـادي مختلـف در دنيـا صـورت      شپسين و پيشين بخ
ــو و متگــا  ــه اســت (لي ، 9: 2019، 4، او و ســو23: 2018، 3گرفت

) كه نتـايج آنهـا حـاكي از اهميـت     16: 2021، 5گوتيرز و آباسلو
هـاي اقتصـادي    بخش آموزش در ارتباط پيشين با ساير بخـش 

گذاري در آموزش، پيوند پسين بـاالتر   است و در مراحل سرمايه
   .بوده است

هـاي   ها و ظرفيـت  توانمندياي  جهانتيغ و قلعهدر ايران نيز 
بررسـي  را  آموزش عالي، مؤثر در اشتغال پايدار كشـور  پژوهشي

هاي  كه بين ميزان پژوهش يافتنداند و به اين نتيجه دست  كرده
 علمي و اشتغال و امنيت و رفاه ملي رابطه مستقيمي وجـود دارد 

                                                      
1. Rawat & Chauhan 
2. Lin 
3. Leeuw & Mtegha 
4. Oh & Suh 
5. Gutiérrez & Abásolo 

  .  )4: 1398، اي جهانتيغ و قلعه(
توسعه آموزشي بر توسـعه   تأثيربا مطالعه و همكاران  بربري

گـذاري  تأثيرنظـر   از، دريافتنـد كـه   ايران و كشورهاي منتخـب 
 يافتـه  آموزش عالي بر توسعه، ضرايب كشورهاي كمتـر توسـعه  

غـم  ر يكشور ايران عل ؛يافته بود اغلب بيشتر از كشورهاي توسعه
نـده تعـداد دانشـجويان    با رشـد فزاي  مورد بررسيه در دوره كاين

و  هشاخص توسعه از رشد مناسبي برخوردار نبـود  اما مواجه بود،
تـري   ضرايب مربوط به شاخص آموزش عـالي در مقـدار پـايين   

و  بربـري ( قـرار گرفتـه بـود    فـت، ر نسبت به آنچـه انتظـار مـي   
   ).81: 1396، همكاران

بر  عموميو آموزش  عاليآثار آموزش طي پژوهشي نادري 
را مطالعه و به اين نتيجـه رسـيدند كـه     صادي در ايرانرشد اقت

آموزش عامل رشد اقتصادي است و آثار خارجي مثبت نيـز دارد  
   .)87: 1394، نادري(

 توليــد بــر مخــارج آموزشـي  تــأثيرپــور و همكـاران   عبـاس 
 و آلمـان  ژاپن، هند، ايران، مطالعه موردي اقتصادي هاي فعاليت

 مقدار پيوندهاي يافتند كه بيشتريناستراليا را بررسي كردند و در
 ها ساير بخش نهاده به نياز نظر از آموزش بخش پيشين و پسين

هاي ديگر به ترتيب متعلق بـه   بخش ضروري هاي نهاده تهيه و
مقـدار   بيشـترين  چنـين  كشورهاي استراليا و آلمـان اسـت. هـم   

 ديگر پذيري تحريك جنبه و انتشار از حساسيت و انتشار شاخص
 ايران كشور به متعلق افزايش توليد جهت اقتصادي هاي فعاليت
  ). 89: 1394، پور و همكاران عباس(است 

شد زش و رموهـاي آ  ينـه هزن مياتقوايي و خسروي ارتباط 
 6روش هم انباشتگيسى ساله به دوره طى يك ان يردي اقتصاا

حاكي از آن اسـت كـه در    به دست آمدهنتايج را مطالعه كردند. 
نسانى ا يونيرزش موف آصرهــايي كــه   ينــههزم غر عليان يرا

ت شغلى متناسب با تحصيالهـاي   يتظرفد ليل نبودبه د، شو مى
مثبتى ر ثاهـا آ  ينههزين ، اهى كافىزدشتن باانداد و فرو مهارت ا

  ).663: 1394(تقوايي و خسروي، ند ارند يدقتصااشد ربر 
آمــوزش  ارتبــاط بــين اي در مطالعــه فرشــادفر و همكــاران

بـا   ايـران  نوان شاخصي از سرمايه انساني و رشد اقتصـادي ع به
رويكرد استاني را بررسي كرده و دريافتند، تمركز بر آموزش اثـر  

، فرشـادفر و همكـاران  ( مثبتي بـر رشـد اقتصـادي كشـور دارد    
1393 :39( .  

 بـر  خـدمات آموزشـي   بخـش  تأثيرنژاد  و ركني اسفندياري

                                                      
6. Cointegration 
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-داده جـدول  از اسـتفاده  اشتغال با نظر از اقتصادي هاي فعاليت

در اين پژوهش  هانآاند.  را مورد مطالعه قرار دادهايران  در ستانده
 دو از با استفاده آموزشي خدمات بخش گذاريتأثير در خصوص

 و مسـتقيم  كـل،  سـتانده (اشـتغال  -داده اشـتغال  روش كشش
اي، پيونـدهاي پسـين و    فرضيه استخراج غيرمستقيم) و رويكرد
 را محاسـبه كردنـد. نتـايج    اشـتغال  اينـده پيشين و ضـريب فز 

 سـاير  در تقاضـا  ايجـاد  بـا  بخش اين كه آن است  دهنده نشان

و  گردد (اسـفندياري  مي كشور در اشتغال افزايش ها باعث بخش
  .)80: 1390نژاد،  ركني

نوآوري اين پژوهش اين است كه به بررسي تقاضـامحوري  
تصادي ايران هاي اق محوري آموزش در ارتباط با بخش و عرضه

هـا   پردازد تا مشخص شود كدام بخش در مقايسه با سنگاپور مي
محور هستند، لذا اين مقاله هم در هـدف و هـم در    بيشتر دانش

  روش متفاوت از مطالعات قبلي در اين زمينه است.
  

  هاي آماري شناسي و پايه روش -3
شناسي رويكردهاي محاسبه پيونـدهاي   روش -3-1

  ستانده-پسين و پيشين داده
سـتانده، جريـان كـاال و خـدمات را در يـك سـال       -جدول داده

دهـد.   هاي مختلف اقتصـادي نشـان مـي    مشخص، بين فعاليت
هـاي   سطرهاي اين جدول نحوه توزيع محصوالت را بين بخش

ها، خريدها يـا نيازهـاي هـر     كنندگان و ستون توليدي و مصرف
  ).17: 1383كند (سوري،  هاي توليدي را بيان مي يك از بخش

هـايي   كارگيري اين مدل براي اهداف خاص محدوديت گرچه به
مثل ايستايي، خطي بودن، عدم محدوديت طرف عرضه، و براي 
كاالهاي توليد شده زير يك بخش فرض همگني، بازده نسـبت  

هـا دارد؛ ولـي    به مقياس ثابت و استفاده به نسبت ثابـت از داده 
ـ  هايي نسبت به مدل مزيت ي دارد كـه همزمـان   هاي تعادل جزئ

هاي اقتصـادي را در يـك تعـادل همزمـان در نظـر       همه بخش
گيرد و همچنين ارتباط و اثرات غيرمسـتقيم نيـز عـالوه بـر      مي

كند، لذا مدلي مناسب بـراي بررسـي    اثرات مستقيم محاسبه مي
شـود و زمـاني كـه     هاي اقتصادي محسوب مي پيوند بين بخش

قت محاسبات نيز افـزايش  تر شوند، د هاي اقتصادي جزئي بخش
  ).1516: 2004، 1يابد (كاركاسير و گوكتولگا مي

 ارتبـاط  محاسـبه  ،سـتانده -داده جدول كاربردهاي از يكي

                                                      
1. Karkacier & Goktolga 

 كشور هر كليدي هاي بخش تعيين و ها فعاليت پيشين و پسين

 تحـرك  در هـا  فعاليـت  بـالقوه  ظرفيت بيانگر پسين پيوند است.
ـ   اقتصـاد  هاي فعاليت به بخشيدن آن  اسـاس،  ر همـين  اسـت. ب
 ،باشـند  بيشـتري  پسين پيوندهاي داراي كه ها فعاليتبخش از 

 پيشـين  ارتبـاط  در مقابـل، دارنـد.   يبيشتر فرينيآ كتحر قدرت
 هـاي  فعاليت از پذيري تحرك در ها فعاليت بالقوه ظرفيتبيانگر 

 پيوند داراي كههاي اقتصادي  است. آن دسته از فعاليت اقتصاد

 نيـز دارنـد.   بيشتري ذيريپ كتحر قدرت، شندبا باالتري پيشين
 تري قوي پيشين و پسين از پيوندهاي كه هايي فعاليتبنابراين 

آينـد.   بـه شـمار مـي    اقتصـاد  كليـدي  هـاي  بخـش  ،برخوردارند
در  پسين و پيشـين ى پيوندها هاي متفاوتي براي محاسبه روش

مطرح شده است كه در ايـن مقالـه از روش   ه ستاند-ى دادهلگوا
ن بردار ويژه استفاده شده است. در ادامه تكامل رويكردهاي نوي

مختلــف داده ســتانده در محاســبه پيونــدهاي پســين و پيشــين 
  شود. توضيح داده مي

ــاهاست كه  روشاي از  مجموعه ،سنتير از روش منظو  در آنهــ
اى  سطهت واالدمبا، پسين و پيشـين ى پيوندهاى گير ازهندا معيار
 اثرات بررسي با اقتصاد در بخش هر كلي اهميت در واقع، است.

 محاسبهى پيوندها پـذير اسـت.   امكان پسين و پيشين پيوندهاي
 دقتصاى اتقاضاف طرد يكرروش در دو روين ه در اشد 
)(LDM2  دقتصااعرضه ف طرو )GSM3 (شوند ارزيابي مي.  

 در 4واتانابـه  و ، چنـري )LDM( تقاضامحور لئونتيـف در مدل 

معرفي  را پيشين و پسين پيوندهاي از هايي شاخص 1958 سال
 و اقتصادي هاي فعاليت بين مستقيم بر مبناي روابط كه كردند
 كـه بـه   هـا  شـاخص  بـود. ايـن   مسـتقيم  فنـي  ضـرايب  جدول

 شـوند،  يـاد مـي   واتانابـه  و چنري پيشين و پسين هاي شاخص

  عبارتند از:
  شاخص پيوند پسين) 1(

	  
  شاخص پيوند پيشين) 2(

	  
واحـد   يـك  j بخـش  توليـد  اگر كه است آن بيانگر شاخص اين

 ي تـأمين كننـده   هـاي  فعاليـت  از آن خريـدهاي  يابـد،  افزايش
                                                      
2. Leontief's Demand Side Model 
3. Gosh's Supply Side Model 
4. Chenery & Watanabe 
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 چنـين بايد افزايش دهد. هم ميزان را به چه اي واسطه نيازهاي

 يك i فعاليت ي ستانده چنانچه كه است آن بيانگر پيشين پيوند

 بين واسطه مصارف عنوان به آن از ميزان چه يابد، افزايش واحد

شود. در اين روش فقـط   توزيع مي اقتصادي مختلف هاي فعاليت
اثرات مستقيم پيوندهاي پسين و پيشين در يك بخش محاسبه 

 هـاي  شـاخص  شـود.  جهي نميتو غيرمستقيم آثار به گردد و مي

 1956 در سـال  1توسـط راسموسـن   كـه  پيشـين  و پسين پيوند
 در راسموسن تحليل اند. اساس يافته بيشتري كاربرد شد معرفي

 مـاتريس  معكـوس  جـدول  پيشـين،  و پيونـدهاي پسـين   مورد

بـا   هـا  فعاليـت  غيرمسـتقيم  و مسـتقيم  روابـط  بود كـه  لئونتيف
 عناصـر  از جمـع سـتوني   ينكرد. پيوند پسـ  بيان مي را يكديگر

و پيوند پيشين از جمـع سـطري عناصـر ايـن      ياد شده ماتريس
آيـد. اگـر مـاتريس معكـوس لئونتيـف       ماتريس بـه دسـت مـي   

M=(I-A)-1  و عناصر آنmij :باشد، داريم  
  ) شاخص پيوند پسين كل3(

	  
  ) شاخص پيوند پيشين كل4(

 

دهد كه اگـر   مي نشان پسين پيوند شاخص روابط، اين اساس بر
گذاري در بخشي يك واحد افزايش پيدا كند، به واسـطه   سرمايه

ها انجـام   تقاضايي كه آن بخش براي توليد بيشتر از ساير بخش
دهد، توليد به صورت مستقيم و غيرمستقيم در كـل اقتصـاد    مي

 نيز نشان پيشين پيوند شاخص چند واحد افزايش خواهد يافت.

گذاري در بخشي يك واحد افزايش يابد،  اگر سرمايه كه دهد مي
هـاي   به واسطه افزايش توليد آن بخش و عرضه به ديگر بخش

اقتصادي، توليد در كل اقتصاد به صورت مستقيم و غيرمسـتقيم  
 فعـاليتي  يافـت. همچنـين هرچـه    چنـد واحـد افـزايش خواهـد    

 داخلـي  اقتصـادي  هـاي  فعاليت از بيشتري اي واسطه هاي داده

 هرچـه  مقابـل،  دارد. در باالتري پسين پيوند باشد، تأمين كرده 

 هـاي اقتصـادي   فعاليـت  در فعاليت يك از بيشتري محصوالت

 خواهد باالتري پيشين پيوند شود، مصرف واسطه نهاده عنوان به

  داشت.
 و چنـري  پيونـدهاي  در كنـد كـه   ) بيان مـي 1976( 2جونز

 ايـن  وي اعتقاد دارد در وجود دارد. همچنين مشكالتي انابهوات

                                                      
1. Rasmussen 
2. Jones 

 كننـده  عرضـه  منـابع  غيرمستقيم و مستقيم اثرات اندازه روش،

 تـوجهي نشـده اسـت    بـه منـابع تقاضـاكننده    و شـده  داده نشان
اين است  ). بر همين اساس، پيشنهاد جونز161: 1391(يوسفي، 

ري مجمـوع سـط   از لئونتيـف  معكـوس  بـه جـاي مـاتريس    كه
از مـاتريس ضـرايب    بـه دسـت آمـده   معكوس ماتريس ستانده 

  شود. استفاده پيشين پيوندهاي هاي اندازه تعيين ستانده براي
از  )GSM(همچنين در ارتباط با مدل عرضه محـور گـش   

زمان استفاده از اين روش براي محاسبه پيوند پيشـين بـه بعـد    
پيشـين   ستانده با پيونـدهاي -طرف عرضه اقتصاد در قالب داده

هاي مختلف همراه بـوده و پيونـد پيشـين طبـق الگـوي       بخش
قيمتي گش محاسبه و بررسي شـد. در الگـوي طـرف عرضـه،     

ها ثابت  ها، ضريب ستانده شود كه به جاي ضريب داده فرض مي
است. رابطه ارزشي تراز توليد براي مدل عرضه محور گـش بـه   

ار سـطري  بـرد   'Xاست كـه  	اين صورت
افزوده است. براي رابطه  بردار سطري ارزش 'Wتوليد ناخالص و 

  اساسي در مدل تحريك عرضه داريم:
)5(  

 
B  مــاتريس ضــرايب مســتقيم ســتانده اســت. ضــريب ســتانده

ــدول داده  ــتقيما از ج ــي  -مس ــت م ــه دس ــتانده ب ــا   س ــد و ب آي
ميزان فروش فعاليت  bijشود كه  به ميمحاس معادله

i  به فعاليتj  به ازاي يك واحد توليد بخشi   است. با توجه بـه
آيد،  به دست مي Aمستقيم بر اساس ماتريس  BL اينكه پيوند 

 Bمسـتقيم از جمـع سـطري مـاتريس      FLدر اينجا نيز پيونـد  
  گردد: محاسبه مي

)6(  
 

عكوس گش، براي لحاظ اثرات مستقيم و غيرمستقيم ماتريس م
ــول ــبه   از فرمــ محاســ

ماتريس معكوس گـش اسـت. بـر اسـاس الگـوي       Gشود.  مي
GSM :براي پيوند پيشين داريم  

)7(  
 

  شود: ي آن به اين صورت تعريف مي شده شكل نرمال
)8(  
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1∑

1 ∑ ∑
 

ديگر پيوند  عبارت است. به Gماتريس  jو  iعنصر  gijكه در آن 
آيـد.   پيشين از جمع سطري ماتريس معكوس گش به دست مي

ي توليد و تقاضاي نهـايي بـر    رابطه LDMدر واقع، در رويكرد 
 GSMو در رويكرد  1-(I-A)اساس ماتريس معكوس لئونتيف 

    افزوده بر اسـاس مـاتريس معكـوس گـش     توليد و ارزش رابطه
(I-B)-1 گيرد. بسـياري از محققـان بـراي محاسـبه      صورت مي

و بـراي پيونـد پيشـين از الگـوي      LDMپيوند پسين از الگوي 
GSM پيوند كـل از مجمـوع پيونـد پسـين و     كنند.  استفاده مي

بـه دسـت    يا بـا كـل اقتصـاد    پيشين يك بخش با بخش ديگر
  آيد. بر همين اساس، داريم: مي

)9(  
	  

دهنـده ايـن اسـت كـه بـا افـزايش يـك واحـد          پيوند كل نشان
و عرضه به  i ي افزايش توليد بخشبه واسطه iتقاضاي بخش 

ي اقتصـادي توليـد   ها و ساير بخش iو تقاضا از بخش  jبخش 
  يابد. و كل اقتصاد چند واحد افزايش مي jبخش 

 و و پيشـين  پيونـدهاي پسـين   سنتي مفاهيم در ادامه، پيشرفت
 راسموسـن -هيرشـمن  كنـار  در تـوان  مـي  را كليدي هاي بخش

 تأييد كردنـد كـه   را پيوندها محاسبه از روشيآنها  .كرد جستجو
 مدعي و كند ده مياستفا را لئونتيف ستانده-داده جدول معكوس

 افـزايش در  غيرمسـتقيم  و مسـتقيم  اثرات جدول اين كه شدند
  نرمـال  شـكل  راسموسـن . گيرد مي در نظر را صنعت يك توليد
 بـه  كـه  معرفي كـرد  را پيشين و پسين پيوند هاي شاخص شده

انـد   معـروف  2و حساسيت پراكنـدگي  1انتشار قدرت هاي شاخص
  .)11: 1382 نراقي، و صامتي(

 و مسـتقيم  نيازهـاي  متوسـط  انتشـار درواقـع   درتقـ  شـاخص 
 ازاي اقتصادي، در نظام كل متوسط به را فعاليت هر غيرمستقيم

 را نشـان  jمحصوالت فعاليت  نهايي تقاضاي واحد يك افزايش
  آيد: دهد. اين شاخص از رابطه زير به دست مي مي

)10(  

P
∑

∑ ∑
	 

                                                      
1. Power of Dispersion 
2. Sensitivity of Dispersion 

n و ها بخش تعداد mij لئونتيـف  معكـوس  ماتريس از عنصري 
 باشـد،  يـك  از بيشـتر  فعاليت يك براي شاخص اين اگر .است

 متوسـط  مقايسـه بـا   در مـذكور  فعاليـت  بيـانگر آن اسـت كـه   

 توليد افزايش در بيشتري تحريك قدرت اقتصادي، هاي فعاليت

 باشد، بخش يك زا تر بزرگ اين شاخص ديگر اگر عبارت دارد. به
 را بيشـتري  ارتبـاط  ديگر صنايع ميانگين با مقايسه در مورد نظر

 دارد. آنهـا  از واسـطه  نهـاده  خريـد  زمينه در ديگر هاي بخش با
ديگـر   هـاي  با بخش ارتباطي نظر را از مطلوبي وضعيت بنابراين
تر از يك باشـد،   كوچك PD كند. همچنين اگر ايجاد مي اقتصاد
 ديگـر  هـاي  بخش از شده استفاده و پيوندهايهاي واسطه  نهاده
 و اين است كمتر ها بخش كل متوسط از مورد بررسي، بخش در

همـان،  (كند  مي ايجاد اقتصاد براي ضعيفي توليد انگيزه بخش،
10.(  

بوده و  انتشار قدرت شاخص حساسيت، مكمل از طرفي شاخص
 ضرايب رديفي جمع در هاي اقتصاد تعداد بخش از حاصل ضرب

 كـل  جمـع  بـر  تقسـيم  بخـش،  لئونتيـف هـر   اتريس معكوسم
 اين شاخص افزايش آيد. دست مي لئونتيف به معكوس ماتريس

 هاي فعاليت توليد متوسط افزايش به هاي اقتصادي فعاليت توليد

 نهـايي  تقاضـاي  واحد افزايش يك در ازاي ها، بخش اقتصادي

دهـد. شـاخص حساسـيت از     را نشان مـي  i فعاليت محصوالت
  آيد: بطه زير به دست ميرا
)11(  

S
∑

∑ ∑
 

 بيـانگر  باشد، يك از تر بزرگ فعاليتي براي شاخص اين چنانچه

 هـاي  فعاليـت  ي كليـه  نهـايي  تقاضـاي  افـزايش  كـه  آن است

 هـاي  فعاليت توليدات افزايش كل ميانگين به اقتصادي، نسبت

دهــد.  مــي افــزايش بيشــتر را فعاليــت آن توليــد اقتصــاد،
 بـه ميـانگين   نسـبت  فعاليـت  ايـن  محصـوالت  ديگر، عبارت به

 واسطه مصرف عنوان به بيشتري نسبت به اقتصادي هاي فعاليت

 SD رونـد. در مقابـل، اگـر    مـي  كـار  به توليدي هاي فعاليت در
 رشـد  انگيزشي اثر كه است معني اين به باشد، يك از تر كوچك

 ها بخش ساير براي داده ايجاد واسطه به بخش، نهايي اضايتق
: 1386(عطـوان،   اسـت  اقتصـادي  هـاي  بخش ميانگين از كمتر

34.(  
ارزيابي قرار دادند  را مورد سنتي محققان رويكرد 1970در سال 

 ها هاي نوين شد. در روش ها به روش كه باعث تعديل اين روش
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 در افـزوده  ارزش و ينهـاي  تقاضـاي  انـدازه  نـوين،  الگوهـاي  يا

 از اي مجموعـه  شـود. درواقـع،   مي مالحظه پيوندها گيري اندازه

 خاصـي  فـروض  حاكميـت  تحـت  كه است مختلفي هاي روش

 ).42: 1393 دارند (جهانگرد و شيشواني، كاربرد

 هـا  فعاليـت  اهميـت  ارزيـابي  در سـنتي  روش اسـتفاده از 

 ، ناديـده پيونـدها  انـدازه  كـردن  بـرآورد  هايي مانند بيشتر نقص

 وزن افـزوده و اختصـاص   ارزش و نهايي تقاضاي اندازه گرفتن

 افـزوده  ارزش و نهـايي  تقاضـاي  بـراي  واحد يكسان قراردادي

  ها دارد. فعاليت
با مطرح كردن اين روش (بـردار   )1997(و همكاران  1ديازنباخر

 بيـان  درواقـع  .هـا بـود   اين نقص كردن ويژه) به دنبال برطرف

 در روشـي جـايگزين   عنـوان  بـه  تواند مي شرو اين كه شود مي

 و لئونتيف تقاضامحور الگوي پيشين و پسين محاسبه پيوندهاي
 استفاده شود. گش محور عرضه

 اوليه و نامنفي ماتريسي A : اگر2فروبنيوس - پرون قضيه -الف

 بردارهـاي  و است آن مثبت ويژه مقدار ترين بزرگ آنگاه باشد،

 ديگر، عبارت هستند. به مثبت نيز نآ با متناظر راست و چپ ويژه

و بردارهاي يادشـده بـه ترتيـب بـا      *ويژه را با  مقدار اين اگر
q'=(q1,…,qn) و y'=(y1,…,yn) :نشان داده شود، داريم  

)12(  
∗ 				,				 ∗ 								,		 

0		, 	∗ 0		, 0 
*   را مقدار ويژه پـرونA ،q'  وy      را بـه ترتيـب بـردار چـپ و

  گويند. مي Aراست پرون 
فروبنيوس: دنبالـه -بخش دوم قضيه پرون -ب


يـك مؤلفـه    

 همگراست، لذا داريم:

)13(  

lim
→ 

	  

در روش راسموسن بردار شاخص پيوندهاي پسـين مسـتقيم بـا    
بـه   (e'=(1,1, …, 1))هـاي قـراردادي واحـد     وزنتحميـل  

هـا (سـطرهاي مـاتريس معكـوس لئونتيـف)       هريك از فعاليـت 
تـوان توقـع داشـت كـه ضـريب       بنابراين مي گردند؛ ارزيابي مي

هايي كـه هزينـه واسـطه بيشـتري دارنـد،       فزاينده توليد فعاليت
تر باشد. براي بيرون آمدن از اين محدوديت و پيشـگيري   بزرگ

داوري در اين بخش بـا اسـتفاده از مقـدار ويـژه      نوع پيش هراز 
                                                      
1. Dietzenbacher et al. 
2. Perron-Frobeneus 

دارد و  Aكه بسـتگي بـه مقـدار ويـژه      1-(I-A)پرون ماتريس 
بردارهاي پرون چپ و راست وابسته به اين مقـدار ويـژه، بـردار    

  گردد. شاخص پيوندهاي پسين ارائه مي
 در اين روش، بردار شاخص پيوند پسين به صـورت  

بردار ويژه نرمال شده چـپ، متنـاظر بـا     mشود.  نشان داده مي
است. با توجه به تعريف مقـدار بـردار ويـژه     Aمقدار ويژه پرون 

  داريم:
)14(  

∗ ∗ → ∗  

ـ    بردار  ه روش را بردار شاخص پيونـدهاي پيشـين ب
شـده پـرون راسـت     بردار ويژه نرمال Wنامند كه  بردار ويژه مي

است. با توجه بـه   Bمتناظر با مقدار ويژه پرون ماتريس ستانده 
  بيان شد، داريم:  13و  12هايي كه در روابط  قضيه

)15(  
∗ ∗

∗ 			 ∗  
مجموع پيوند پسين و پيشين يك بخش با بخش ديگر يا با كل 

  نامند. بر همين اساس، داريم: را پيوند كل مياقتصاد 
)16(  

	  

دهنـده ايـن اسـت كـه بـا افـزايش يـك واحـد          پيوند كل نشان
و عرضه به  i ليد بخشي افزايش تو به واسطه iتقاضاي بخش 

هاي اقتصـادي توليـد    و ساير بخش iو تقاضا از بخش  jبخش 
  يابد. و كل اقتصاد چند واحد افزايش مي jبخش 

طبق اين رويكـرد در ادامـه پيونـدهاي پسـين، پيشـين و كـل       
هاي اقتصادي در ايـران و سـنگاپور مقايسـه و     آموزش با بخش

  گيرد. مورد تحليل قرار مي
  
  ي آماريها پايه -3-2

سـتانده  -آمار و ارقام مورداستفاده در اين پژوهش از جدول داده
) 15: 1394هاي مجلس،  براي ايران (مركز پژوهش 1390سال 

. دليـل انتخـاب ايـن    گرديده اسـت اخذ  3براي سنگاپور 2011و 
سال براي پژوهش آن است كه در اين سال هم جـدول كشـور   

اسـت. جـدول داده   دسترسـي   ايران و هم كشور سـنگاپور قابـل  
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بخشـي كـه بـا     35بخشي و سـنگاپور   71ستانده متقارن ايران 
بخـش متنـاظر    31هاي اقتصادي هر دو در  توجه به كد فعاليت

شدن بودند كه ايـن كـار صـورت گرفـت و سـپس       قابل تجميع
پيوندهاي پسين و پيشين طبـق رويكـرد بـردار ويـژه محاسـبه      

هـا ذكـر خواهـد     تهبخش اقتصادي در قسمت ياف 31گرديد. نام 
  شد.

  
  هاي تحقيق يافته -4
پيوند آموزش با كـل اقتصـاد در مقايسـه بـا      -4-1

  هاي اقتصادي در ايران و سنگاپور ساير بخش
هاي اقتصادي در  ابتدا جايگاه بخش آموزش در بين ساير بخش

نتـايج   2و  1گيرد. جدول  ايران و سنگاپور مورد تحليل قرار مي
شين و كـل آمـوزش از طريـق رويكـرد     محاسبه پيوند پسين، پي

ها را نشـان   بردار ويژه براي ايران و سنگاپور و رتبه بندي بخش
  دهد. مي

هاي اقتصـادي و رتبـه    براي ايران نتايج پيوند پسين بخش
ذكر شده است. در رابطـه بـا    1آنها در ستون دوم و سوم جدول 

هاي مختلـف اقتصـادي بـه ترتيـب      اين شاخص در بين فعاليت
 واحد، سـاير  5677/2با  يل نقليه موتوري، تريلر و نيمه تريلروسا

 بــه وابســته واحــد، صــنايع 5232/2بــا  ونقــل حمــل تجهيــزات
 پالسـتيكي  و الستيكي واحد، محصوالت 3428/2با  كشاورزي

واحد پـنج فعـاليتي    2460/2با  اساسي واحد و فلزات 2795/2با 
شـند. در  با هستند كه داراي بيشترين مقـدار ايـن شـاخص مـي    

آب  و گاز برق، واحد، تأمين 0815/1هاي معدن با  مقابل، بخش
 2280/1مسـتغالت بـا    و امـالك  هاي واحد، فعاليت 1530/1با 

اجتمـاعي بـا    تأمين و واحد و بهداشت 2371/1واحد، آموزش با 
ترتيـب داراي كمتـرين مقـدار ايـن شـاخص       واحد به 2974/1

نشـان داده شـده    1 طور كه در ستون دوم جـدول  هستند. همان
واحد  2371/1است، مقدار شاخص ارتباطي پسين براي آموزش 

گذاري در بخـش آمـوزش    باشد. به اين معني كه اگر سرمايه مي
يك واحد افزايش پيدا كند، از طريـق پيونـد پسـين، توليـد بـه      

واحـد   2371/1صورت مستقيم و غيرمسـتقيم در كـل اقتصـاد    
، آمـوزش  مورد مطالعههاي  يتافزايش خواهد يافت. در بين فعال

رتبه بيست و هشتم در پيوند پسين را بـه خـود اختصـاص داده    
  است.

هـاي اقتصـادي و رتبـه آنهـا در      نتايج پيوند پيشين بخـش 
ذكــر شــده اســت. در بــين  1ســتون چهــارم و پــنجم جــدول 

ــه ترتيــب فعاليــت كاغــذ،  فعاليــت  هــاي مختلــف اقتصــادي ب
هـاي   واحد، فعاليـت  1341/3نشر با  و چاپ كاغذي، محصوالت

واحـد، فلـزات    9518/2شيميايي با  محصوالت و شيميايي مواد
بـا   پالسـتيكي  و الستيكي واحد، محصوالت 8113/2اساسي با 

واحد پنج  4225/2چوبي با  محصوالت و واحد و چوب 7360/2
باشـند.   فعاليتي هستند كه داراي بيشترين مقدار اين شاخص مي

 هـاي دولـت،   اين شاخص بـه فعاليـت   در مقابل، كمترين مقدار
واحد، آموزش  0310/1اجباري با  عمومي امنيت عمومي و دفاع

واحـد،   0429/1اجتماعي بـا   تأمين و واحد، بهداشت 0367/1با 
واحد و ساختمان بـا   0978/1مستغالت با  و امالك هاي فعاليت
اختصاص دارد. مقدار اين شاخص بـراي فعاليـت    واحد 1732/1

نشان داده شده  1طور كه در ستون چهارم جدول  آموزش همان
باشـد. بـه ايـن معنـي كـه اگـر        واحـد مـي   0367/1است، برابر 

گذاري در بخش آموزش يـك واحـد افـزايش يابـد، بـه       سرمايه
ــه ديگــر    ــد بخــش آمــوزش و عرضــه ب ــزايش تولي واســطه اف

هاي اقتصادي، توليد خدمات آموزشي در كل اقتصـاد بـه    بخش
 واحـد افـزايش خواهـد    0367/1رمسـتقيم  صورت مستقيم و غي

فعاليت اقتصادي  31يافت. شاخص پيوند پيشين آموزش در بين 
  ام را دارد. رتبه سي

شود بخشي كـه   همچنين براي شاخص پيوند كل گفته مي
داراي پيوند كل باالتري اسـت يـك بخـش پيشـرو محسـوب      

هـاي اقتصـادي و    براي ايران نتايج پيوند كـل بخـش   .گردد مي
ذكـر شـده اسـت. در     1آنها در ستون ششم و هفتم جدول  رتبه

بـه   هاي مختلـف اقتصـادي   رابطه با اين شاخص در بين فعاليت
نشــر بــا  و چــاپ كاغــذي، محصــوالت ترتيــب فعاليــت كاغــذ،

 1472/5شيميايي با  محصوالت و شيميايي واحد، مواد 3186/5
 و السـتيكي  واحد، محصـوالت  0573/5واحد، فلزات اساسي با 

چـوبي بـا    محصـوالت  و واحـد و چـوب   0155/5ستيكي با پال
واحد پنج فعاليتي هسـتند كـه داراي بيشـترين مقـدار      4494/4

هـاي آمـوزش بـا     باشند. در مقابل، فعاليت شاخص پيوند كل مي
 3257/2مسـتغالت بـا    و امـالك  هـاي  واحد، فعاليـت  2738/2

اجتمـاعي بـا    تـأمين  و واحد، بهداشـت  3284/2واحد، معدن با 
اجبـاري   عمـومي  امنيت عمومي و دفاع واحد و دولت، 3402/2

واحد داراي كمتـرين مقـدار ايـن شـاخص هسـتند.       4593/2با 
هـاي اقتصـادي رتبـه آخـر را      بخش آموزش در بين كل فعاليت

  دارد.
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  اقتصادي با كل اقتصاد در ايران يها بخش و كل پيشين ،پيوند پسين .1جدول 

  رتبه پيوند كل رتبه پيشينپيوند  رتبه پيوند پسين بخش
7534/1 كشاورزي  19 829/1  14 5824/3  18 

0815/1 معدن  31 2470/1  26 3284/2  29 

3428/2 صنايع وابسته به كشاورزي  3 4238/1  23 7666/3  14 

1898/2 منسوجات، محصوالت نساجي، چرم و كفش  9 8405/1  13 0303/4  10 

0269/2 چوب و محصوالت چوبي  14 4225/2  5 4494/4  5 

1845/2 كاغذ، محصوالت كاغذي، چاپ و نشر  10 1341/3  1 3186/5  1 

0073/2 اي هاي نفتي و سوخت هسته كك، فرآورده  15 1425/2  8 1498/4  8 

1954/2 مواد شيميايي و محصوالت شيميايي  8 9518/2  2 1472/5  2 

2795/2 محصوالت الستيكي و پالستيكي  4 7360/2  4 0155/5  4 

8451/1 ير محصوالت كاني غيرفلزيساخت سا  17 1063/2  9 9514/3  11 

246/2 فلزات اساسي  5 8113/2  3 0573/5  3 

آالتماشينجزبهساخت محصوالت فلزي فابريكي
 و تجهيزات

2146/2  7 9762/1  10 1908/4  7 

1733/2 آالت و تجهيزات، غيره ماشين  11 7640/1  17 9373/3  12 

9689/1 ونيكي و ارتباطي و پزشكيكامپيوتر، تجهيزات الكتر  16 7826/1  16 7515/3  15 

2447/2 هاي الكتريكي، غيره آالت و دستگاه ماشين  6 6598/1  19 9045/3  13 

5677/2 وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمه تريلر  1 4697/1  22 0373/4  9 

5232/2 ونقل ساير تجهيزات حمل  2 7863/1  15 3095/4  6 

نشده در جايبنديمصنوعات طبقهساخت مبلمان، 
 ديگر و بازيافت

1409/2  12 5429/1  20 6838/3  16 

1530/1 تأمين برق، گاز و آب  30 2364/2  6 3894/3  20 

0903/2 ساختمان  13 1732/1  27 2635/3  21 

فروشي، تعمير وسايل نقليه و فروشي، خرده عمده
 كاالها

3693/1  26 6839/1  18 0533/3  25 

7973/1 تورانهتل و رس  18 3144/1  25 1117/3  24 

5903/1 ونقل و انبارداري حمل  21 9004/1  11 4907/3  19 

6196/1 پست و مخابرات  20 5154/1  21 1350/3  23 

3895/1  هاي مالي گري واسطه  25 2345/2  7 6240/3  17 

2280/1 هاي امالك و مستغالت فعاليت  29 0978/1  28 3257/2  30 

3953/1 وكار سبككرايه و خدمات   24 8576/1  12 2530/3  22 

4284/1 دولت و دفاع عمومي؛ امنيت عمومي اجباري  22 0310/1  31 4593/2  27 

2371/1 آموزش  28 0367/1  30 2738/2  31 

2974/1 بهداشت و تأمين اجتماعي  27 0429/1  29 3402/2  28 

4260/1 ساير خدمات  23 3769/1  24 8030/2  26 

  تحقيق هاي يافتهمأخذ: 
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  هاي اقتصادي با كل اقتصاد در سنگاپور بخشو كل پيشين  ،پيوند پسين .2جدول 
 رتبه پيوند كل رتبه پيوند پيشين رتبه پيوند پسين بخش

 30 6057/3 25 3178/1 25 2878/2 كشاورزي

 12 5983/4 5 3235/2 26 2748/2 معدن

 13 4413/4 17 4724/1 10 9688/2 صنايع وابسته به كشاورزي

 20 2261/4 29 2246/1 8 0015/3 منسوجات، محصوالت نساجي، چرم و كفش

 8 9414/4 6 3002/2 18 6412/2 چوب و محصوالت چوبي

 25  9280/3 20 4292/1 21 4988/2 كاغذ، محصوالت كاغذي، چاپ و نشر

 1 4779/5 19 4332/1 1 0448/4 يا نفتي و سوخت هسته يها كك، فرآورده

 7 9964/4 13 6926/1 4 3037/3 و محصوالت شيمياييمواد شيميايي 

 15 3570/4 16 542/1 15 8150/2 محصوالت الستيكي و پالستيكي

 3 1731/5 4 3449/2 14 8282/2 يرفلزيغ ير محصوالت كانيساخت سا

 16 2837/4 28 2296/1 6 0541/3 فلزات اساسي

آالتنيماشجزبهيكيفابريساخت محصوالت فلز
 اتزيو تجه

9974/2 9 1435/2 8 1410/5 5 

 14 4394/4 22 4206/1 7 0188/3 و تجهيزات، غيره آالت نيماش

 11 6496/4 26 3085/1 3 3411/3 كامپيوتر، تجهيزات الكترونيكي و ارتباطي و پزشكي

 19  2270/4 30 1238/1 5 1032/3 الكتريكي، غيره يها و دستگاه آالت نيماش

 24 9604/3 31 0705/1 12 8899/2 يلر و نيمه تريلروسايل نقليه موتوري، تر

 21 1721/4 15 5545/1 19 6176/2 ونقل ساير تجهيزات حمل

يي نشده در جابندطبقهساخت مبلمان، مصنوعات
 افتيگر و بازيد

6716/2 17 3928/1 23 0645/4 22 

 2 4261/5 1 5746/2 13 8514/2 تامين برق، گاز و آب

 4 1469/5 12 8040/1 2 3430/3 ساختمان

ه ويل نقلير وسايي، تعمفروش خردهي، فروش عمده
 كاالها

2074/2 28 0565/2 9 2639/4 17 

 28  7010/3 24 3282/1 23 3728/2 هتل و رستوران

 10 7491/4 11  8230/1 11 9262/2 ونقل و انبارداري حمل

 9 8788/4 2 4799/2 22  3990/2 پست و مخابرات

 23 9813/3 10 9087/1 29 0726/2 اليم يها يگر واسطه

 31 3132/3 14 5639/1 31 7493/1 امالك و مستغالت يها فعاليت

 6 0466/5 7  2550/2 16 7916/2 وكار كسبه و خدمات يكرا

 26 7820/3 27 2500/1 20 5320/2 دولت و دفاع عمومي؛ امنيت عمومي اجباري

 18 2382/4 3 4425/2 30 7957/1 آموزش

 29 6683/3 18 4511/1 27 2172/2 و تامين اجتماعي بهداشت

 27 7255/3 21 4254/1 24 3001/2 ساير خدمات

  هاي تحقيق يافتهمأخذ: 
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هاي اقتصـادي و رتبـه آنهـا بـراي      نتايج پيوند پسين بخش
ذكر شده است. در رابطه  2سنگاپور در ستون دوم و سوم جدول 

صـادي بـه ترتيـب    هاي مختلف اقت با اين شاخص در بين بخش
 0448/4اي بـا   هسـته  سوخت و نفتي هاي فرآورده بخش كك،

ــا    ــاختمان ب ــد، س ــامپيوتر،  3430/3واح ــد، ك ــزات واح  تجهي
ــي ــاطي و الكترونيك ــا  و ارتب ــكي ب ــواد 3411/3پزش ــد، م  واح

 آالت، واحد و ماشين 3037/3شيميايي با  محصوالت و شيميايي
حـد پـنج فعـاليتي    وا 1032/3غيره بـا   الكتريكي و هاي دستگاه

باشـند. در   هستند كه داراي بيشترين مقـدار ايـن شـاخص مـي    
 7493/1مسـتغالت بـا    و امالك هاي هاي فعاليت مقابل، بخش

مـالي بـا    هـاي  گـري  واحـد، واسـطه   7957/1واحد، آموزش بـا  
 و نقليه وسايل تعمير فروشي، خرده فروشي، واحد، عمده 0726/2

 2172/2اجتماعي با  تأمين و واحد و بهداشت 2074/2كاالها با 
ترتيـب داراي كمتـرين مقـدار ايـن شـاخص هسـتند.        واحد بـه  

باشد. در  واحد مي 7957/1شاخص ارتباطي پسين براي آموزش 
هـاي اقتصـادي، آمـوزش     ارتباط با اين شاخص، در بين فعاليت

  ام را دارد. رتبه سي
هاي اقتصادي سنگاپور در ستون  پيوند پيشين و رتبه بخش

ذكر شده است. در رابطه با اين شاخص  2رم و پنجم جدول چها
 هاي مختلف اقتصادي به ترتيـب فعاليـت تـأمين    در بين فعاليت

 4799/2مخـابرات   و واحـد، پسـت   5746/2آب بـا   و گاز برق،
 كـاني  محصـوالت  ساير واحد، ساخت 4425/2واحد، آموزش با 

فعاليتي واحد پنج  3235/2واحد و معدن با  3449/2غيرفلزي با 
باشـند. در   هستند كه داراي بيشترين مقـدار ايـن شـاخص مـي    

تريلـر بـا    نيمـه  و تريلر موتوري، نقليه هاي وسايل مقابل، بخش
غيـره بـا    الكتريكـي و  هاي دستگاه آالت، واحد، ماشين 0705/1
كفش بـا   و چرم نساجي، محصوالت واحد، منسوجات، 1238/1
 دفـاع  دولـت،  واحـد و  2296/1واحد، فلزات اساسي با  2246/1

ــا  عمــومي امنيــت عمــومي و ــاري ب واحــد داراي  2500/1اجب
كمترين مقدار اين شـاخص هسـتند. مقـدار شـاخص ارتبـاطي      

طـور كـه در سـتون چهـارم      پيشين براي فعاليت آموزش همـان 
 .باشـد  واحـد مـي   4425/2نشان داده شده است، برابر  3جدول 

اقتصادي رتبـه   فعاليت 31شاخص پيوند پيشين آموزش در بين 
  سوم را دارد كه جايگاه مهمي است.

هـاي اقتصـادي سـنگاپور، در     شاخص پيوند كل و رتبـه بخـش  
ذكر شده است. در رابطه بـا ايـن    2ستون ششم و هفتم جدول 

 هاي مختلف اقتصادي به ترتيب فعاليـت  شاخص در بين فعاليت
واحـد،   4779/5اي بـا   هسـته  سوخت و نفتي هاي فرآورده كك،
 محصوالت ساير واحد، ساخت 4261/5آب با  و گاز برق، نتأمي
واحـد و   1469/5واحد، ساختمان بـا   1731/5غيرفلزي با  كاني

تجهيزات  و آالت ماشين جز به فابريكي فلزي محصوالت ساخت
واحد پنج فعاليتي هستند كه داراي بيشـترين مقـدار    1410/5با 

 و كامــال هــاي باشــند. در مقابــل، فعاليــت ايــن شــاخص مــي
ــا  ــا  3132/3مســتغالت ب واحــد،  6057/3واحــد، كشــاورزي ب

واحد، هتل و رستوران بـا   6683/3بهداشت و تأمين اجتماعي با 
واحـد داراي كمتـرين    7255/3واحد و ساير خدمات با  7010/3

ــين كــل    ــوزش در ب ــن شــاخص هســتند. بخــش آم ــدار اي مق
واحـد، رتبـه هجـدهم ايـن      2382/4هاي اقتصـادي بـا    فعاليت

  خص را دارد.شا
  
هاي اقتصادي در ايران  پيوند آموزش با بخش -4-2

  و سنگاپور
پــس از بررســي جايگــاه بخــش آمــوزش در اقتصــاد و در بــين 

هاي ديگر اقتصادي، در اين قسمت ارتباط بخش آموزش  بخش
هاي اقتصادي به صورت مجزا مورد تحليـل قـرار    با ساير بخش

سـين، پيشـين و كـل    ، پيوندهاي پ4و جدول  3گيرد. جدول  مي
هاي آنها را در ايران  هاي اقتصادي و رتبه آموزش با ساير بخش
  دهد. و سنگاپور نشان مي

هـاي   شاخص پيوند پسين آموزش در ارتباط با ساير بخـش 
اقتصادي به دنبال ميزان تقاضاي ايجادشده براي توليـدات هـر   

ها در ازاي يك واحد تغيير در تقاضـاي نهـايي در    كدام از بخش
طور كه در قسمت قبلي اشاره شـد و   بخش آموزش است. همان

دهد، مجموع پيوند پسين آمـوزش   جمع ستون دوم نيز نشان مي
را در  28باشد كه رتبه  واحد مي 2371/1با كل اقتصاد در ايران 

، 3جدول  3و  2اقتصادي دارد. طبق ستون   فعاليت 31بين كل 
يونـد پسـين را برقـرار    هايي كه آموزش با آنها بيشترين پ فعاليت

 هاي فرآوردهكك، آب،  و گاز برق، كرده است، عبارتند از: تأمين
 اي، مواد شيميايي و محصوالت شـيميايي،  هستهنفتي و سوخت 

فروشـي، تعميـر وسـايل نقليـه و كاالهـا و       فروشي، خـرده  عمده
  مالي. هاي گري واسطه
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  هاي اقتصادي در ايران آموزش با ساير بخشو كل پيشين  ،پيوند پسين .3جدول 
 رتبه پيوند كل رتبه پيوند پيشين رتبه پيوند پسين  بخش

 7 0109/0 7 0017/0 7 0092/0  كشاورزي

 12 0072/0 14 0011/0 12 0062/0 معدن

 9  0080/0 12 0014/0 11 0066/0 صنايع وابسته به كشاورزي

 25 0014/0 27 0003/0 22 0011/0 منسوجات، محصوالت نساجي، چرم و كفش

 30 0005/0 31 0001/0 28 0004/0 چوب و محصوالت چوبي

 16 0045/0 17 0007/0 16 0038/0 كاغذ، محصوالت كاغذي، چاپ و نشر

 2 0420/0 1 0042/0 2 0378/0 اي هاي نفتي و سوخت هسته كك، فرآورده

 3 0230/0 3 0028/0 3 0202/0 مواد شيميايي و محصوالت شيميايي

 20 0028/0 23 0004/0 19 0024/0 كي و پالستيكيمحصوالت الستي

 17 0035/0 16 0007/0 18 0028/0 يرفلزيغ ير محصوالت كانيساخت سا

 14 0060/0 10 0016/0 14 0044/0 فلزات اساسي

آالت ونيماشجزبهيكيفابريساخت محصوالت فلز
 زاتيتجه

0017/0 20 0006/0 20 0023/0 22 

 28 0010/0 19 0006/0 29 0004/0 غيره و تجهيزات ،آالت ماشين

 27  0010/0 29 0002/0 25 0008/0 كامپيوتر، تجهيزات الكترونيكي و ارتباطي و پزشكي

 23 0017/0 25 0003/0 21 0013/0 غيره و هاي الكتريكي دستگاه ،آالت ماشين

 19 0033/0 5 0025/0 26 0008/0 لريتر مهيوسايل نقليه موتوري، تريلر و ن

 31 0003/0 30 0001/0 31 0002/0 ونقل ر تجهيزات حملساي

گر ويدينشده در جايبندساخت مبلمان، مصنوعات طبقه
 افتيباز

0009/0 24 0003/0 26 0012/0 26 

 1 0648/0 21 0006/0 1 0642/0 تامين برق، گاز و آب

 8 0095/0 4 0026/0 9 0069/0 ساختمان

 4 0195/0 2 0034/0 4 0161/0 ه و كاالهايل نقليسار وي، تعميفروش ، خردهيفروش عمده

 18 0035/0 28 0002/0 17 0033/0 هتل و رستوران

 6 0112/0 6 0019/0 6 0093/0 ونقل و انبارداري حمل

 13 0069/0 15 0008/0 13 0061/0 پست و مخابرات

 5 0118/0 8 0017/0 5 0101/0 هاي مالي گري واسطه

 11 0079/0 24 0003/0 8 0075/0 غالتهاي امالك و مست فعاليت

 10 0080/0 13 0012/0 10 0067/0 وكار كسبه و خدمات يكرا

 21 0025/0 9 0017/0 23 0009/0 امنيت عمومي اجباري و دفاع عمومي ،دولت

 24 0014/0 18 0007/0 27 0007/0 آموزش

 29 0009/0 22 0005/0 30 0004/0 بهداشت و تامين اجتماعي

 15 0054/0 11 0015/0 15 0039/0 اتساير خدم

 2738/2 0367/1 2371/1 كل اقتصاد

  هاي تحقيق يافتهمأخذ: 
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  هاي اقتصادي در سنگاپور آموزش با ساير بخشو كل پيشين  ،پيوند پسين .4جدول 
 رتبه پيوند كل رتبه پيوند پيشين رتبه پيوند پسين  بخش

0014/0  كشاورزي  29 0001/0  31 0016/0  29 

0399/0 عدنم  6 0021/0  24 0420/0  12 

0027/0 صنايع وابسته به كشاورزي  26 0054/0  20 0081/0  23 

0032/0 منسوجات، محصوالت نساجي، چرم و كفش  25 0003/0  29 0035/0  27 

0007/0 چوب و محصوالت چوبي  30 0001/0  30 0008/0  31 

0076/0 كاغذ، محصوالت كاغذي، چاپ و نشر  18 0039/0  21 0115/0  22 

0222/0 اي هاي نفتي و سوخت هسته كك، فرآورده  12 0441/0  9 0663/0  10 

0331/0 مواد شيميايي و محصوالت شيميايي  9 0452/0  8 0783/0  8 

0053/0 محصوالت الستيكي و پالستيكي  22 0014/0  26 0067/0  24 

0019/0 ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي  28 0016/0  25 0035/0  26 

0021/0 لزات اساسيف  27 0010/0  27 0031/0  28 

0054/0 آالت و تجهيزات ماشين جز بهساخت محصوالت فلزي فابريكي   21 0070/0  19 0124/0  21 

0084/0 آالت و تجهيزات، غيره ماشين  17 0203/0  12 0287/0  16 

0594/0 كامپيوتر، تجهيزات الكترونيكي و ارتباطي و پزشكي  4 0918/0  4 1511/0  4 

0032/0 هاي الكتريكي، غيره آالت و دستگاه ماشين  24 0026/0  23 0058/0  25 

0006/0 وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمه تريلر  31 0006/0  28 0012/0  30 

0037/0 ونقل ساير تجهيزات حمل  23 0136/0  14 0174/0  17 

نشده در جاي ديگر وبنديساخت مبلمان، مصنوعات طبقه
 بازيافت

0092/0  16 0036/0  22 0128/0  20 

0285/0 تأمين برق، گاز و آب  10 0101/0  15 0385/0  14 

0144/0 ساختمان  14 0520/0  7 0664/0  9 

0838/0 فروشي، تعمير وسايل نقليه و كاالها فروشي، خرده عمده  2 0656/0  5 1493/0  5 

0064/0 هتل و رستوران  19 0077/0  18 0141/0  19 

0651/0 ارداريونقل و انب حمل  3 0625/0  6 1276/0  6 

0333/0 پست و مخابرات  8 0083/0  16 0417/0  13 

0526/0 هاي مالي گري واسطه  5 0408/0  10 0934/0  7 

0336/0 هاي امالك و مستغالت فعاليت  7 0214/0  11 0550/0  11 

2046/0 وكار كسبكرايه و خدمات   1 1079/0  3 3125/0  3 

0142/0 نيت عمومي اجباريام و دفاع عمومي ،دولت  15 3633/0  2 3774/0  2 

0235/0 آموزش  11 4341/0  1 4575/0  1 

0060/0 بهداشت و تأمين اجتماعي  20 0082/0  17 0142/0  18 

0198/0 ساير خدمات  13 0160/0  13 0358/0  15 

7957/1 كل اقتصاد  4425/2  
 

2382/4  
 

  هاي تحقيق يافتهمأخذ: 
  

را در  30باشد كه رتبـه   واحد مي 7957/1شاخص براي آموزش براي سنگاپور مقـدار ايـن    4جدول  از طرفي، در ستون دوم
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هاي اقتصادي دارد. گرچه پيوند پسـين آمـوزش    بين كل فعاليت
هـاي   تـري در مقايسـه بـا سـاير بخـش      در سنگاپور رتبه پـايين 

درصد بـاالتر از ايـران اسـت و     45اقتصادي آن كشور دارد، اما 
گـذاري در بخـش آمـوزش     ر يـك واحـد سـرمايه   اين يعنـي هـ  

هــاي  ســنگاپور بــه واســطه تقاضــاي آمــوزش از ســاير بخــش
 45/0اقتصادي، نسبت به ايـران، توليـد كـل اقتصـاد سـنگاپور      

هـايي   يابد. در سنگاپور، فعاليـت  بيشتر از توليد ايران افزايش مي
كه آموزش با آنها بيشترين پيوند پسـين را برقـرار كـرده اسـت     

ــه عبارت ــد از: كراي ــدمات و ن ــب خ ــده  كس ــار، عم ــي،  وك فروش
 و ونقــل فروشــي، تعميــر وســايل نقليــه و كاالهــا، حمــل خــرده

 پزشـكي  و ارتباطي و الكترونيكي تجهيزات كامپيوتر، انبارداري،
هاي خدماتي در ايران و سنگاپور  مالي. بخش هاي گري و واسطه

در شـاخص  انـد.   بيشترين پيوند پسين را با آموزش برقرار كـرده 
هايي كـه پيونـد پسـين بـاالتري      پيوند پسين براي ايران بخش

هـاي   هاي بخـش  دارند، همگي تقاضامحور بوده و بيشتر از داده
كنند. همچنين بـراي كشـور سـنگاپور نيـز در      ديگر استفاده مي

رابطه با اين شاخص تقاضامحوري سهم بيشتري داشته و بيشتر 
  كنند. مي هاي ديگر استفاده هاي بخش از داده

هـاي   شاخص پيوند پيشين آموزش در ارتباط با ساير بخش
هـاي   اقتصادي به دنبـال ميـزان توليـد ايجـاد شـده در بخـش      

اقتصادي به واسطه افزايش عرضه بخش آموزش در ازاي يـك  
در سـتون چهـارم    گذاري در بخش آموزش اسـت.  واحد سرمايه

وزش براي ايران مقدار اين شاخص بـراي فعاليـت آمـ    3جدول 
هـاي   را در بـين كـل فعاليـت    30واحد است كه رتبـه   0367/1

هايي كه آموزش در ايران با آنها  اقتصادي دارد. همچنين فعاليت
 بيشترين پيوند پيشين را برقرار كـرده اسـت عبارتنـد از: كـك،    

ــرآورده ــاي ف ــي ه ــوخت و نفت ــته س ــده هس ــي،  اي، عم فروش
اد شـيميايي و  فروشي، تعمير وسـايل نقليـه و كاالهـا، مـو     خرده

 و تريلـر  موتوري، نقليه ساختمان و وسايل محصوالت شيميايي،
  تريلر. نيمه

بـراي سـنگاپور مقـدار     4از طرفي، در ستون چهارم جدول 
باشد كه رتبه سـوم   واحد مي 4425/2اين شاخص براي آموزش 

دهنـده   هاي اقتصادي دارد. اين رتبه نشـان  را در بين كل فعاليت
آموزشــي در اقتصــاد ســنگاپور بيشــتر ايــن اســت كــه خــدمات 

محور هستند و نه تقاضامحور. زيرا كـه در پيونـد پيشـين     عرضه
داراي رتبه به مراتـب بهتـري نسـبت بـه پيونـد پسـين اسـت.        

هايي كه آموزش با آنها بيشترين پيوند پيشـين را برقـرار    فعاليت
امنيـت عمـومي    و دفـاع عمـومي   ،دولتكرده است عبارتند از: 

كــامپيوتر، تجهيــزات وكــار،  رايــه و خــدمات كســب، كاجبــاري
فروشـي،   فروشـي، خـرده   عمده ،الكترونيكي و ارتباطي و پزشكي

انبـارداري. ايـن    و ونقـل  و حمـل  تعمير وسايل نقليـه و كاالهـا  
درصـد بيشـتر از ايـران اسـت كـه       135 شاخص براي سنگاپور

هاي اقتصـادي   تر آموزش با ساير بخش نشانه پيوند پيشين قوي
گذاري در  ديگر، هر يك واحد سرمايه عبارت  سنگاپور دارد. به در

درصد توليد بيشـتري در   135آموزش سنگاپور به واسطه تقاضا، 
كند. در شاخص پيوند پيشين بـراي ايـران    كل اقتصاد ايجاد مي

هايي كه پيوند پيشين باالتري دارند، تقاضامحوري سـهم   بخش
هـاي ديگـر اسـتفاده     خـش هاي ب بيشتري داشته و بيشتر از داده

كنند. همچنين براي كشور سـنگاپور نيـز در رابطـه بـا ايـن       مي
محـوري سـهم نسـبتاً يكسـاني      شاخص تقاضامحوري و عرضه

  دارند.
هـاي   شاخص پيوند كل آموزش در ارتباط بـا سـاير بخـش   

گـذاري در   اقتصادي بيانگر اين است كه با يـك واحـد سـرمايه   
ها و  آموزش از ساير بخشبخش آموزش به واسطه هم تقاضاي 

هاي اقتصادي، در كـل توليـد    هم عرضه آموزش به ساير بخش
يابد. در ستون ششم  هاي اقتصادي چه ميزان افزايش مي بخش

) و در 31واحد (رتبـه   2738/2اين شاخص براي ايران  3جدول 
) است 18واحد (رتبه  2382/4در سنگاپور  4ستون ششم جدول 

ي بخش آموزش در سنگاپور نسـبت  و اين به معني تحرك باال
برابـر توليـد را    2گذاري تقريباً  به ايران است و هر واحد سرمايه

  كند. در اقتصاد سنگاپور نسبت به اقتصاد ايران ايجاد مي
هايي كه آموزش در ايران با آنها بيشترين پيوند كـل   فعاليت

 را برقرار كرده است عبارتند از: تـأمين بـرق، گـاز و آب، كـك،    
ــر ــي هــاي آوردهف ــيميايي و  هســته ســوخت و نفت ــواد ش اي، م

فروشي، تعمير وسـايل   فروشي، خرده محصوالت شيميايي، عمده
  هاي مالي. گري نقليه و كاالها و واسطه

هايي كه آموزش در سنگاپور با آنها بيشـترين پيونـد    فعاليت
امنيت  و دفاع عمومي ،دولتكل را برقرار كرده است عبارتند از: 

كامپيوتر، تجهيزات وكار،  ، كرايه و خدمات كسبجباريعمومي ا
فروشـي،   فروشـي، خـرده   عمده ،الكترونيكي و ارتباطي و پزشكي
انبــارداري. در  و ونقــل و حمــل تعميــر وســايل نقليــه و كاالهــا

هايي كه پيوند كل باالتري  شاخص پيوند كل براي ايران بخش
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هـاي   بخـش  هـاي  دارند همگي تقاضامحور بوده و بيشتر از داده
كنند. همچنين بـراي كشـور سـنگاپور نيـز در      ديگر استفاده مي

محوري سهم نسـبتاً   رابطه با اين شاخص تقاضامحوري و عرضه
بنـدي پيونـدها بخـش     طوركلي، از نظـر رتبـه   يكساني دارند. به

هاي اقتصادي در ايران از موقعيـت نسـبتاً    آموزش در بين بخش
لزوم توجه به برقـرار كـردن    پاييني برخوردار است. اين مقايسه

محـوري و بهبـود    تر بـه شـكل دانـش    تر و پيچيده پيوند محكم
هاي اقتصادي و  سرمايه انساني در بخش آموزش با ساير بخش
دهـد كـه از ايـن     استفاده بيشتر از خدمات آموزشي را نشان مي

  توان به رشد و توسعه كشور كمك كرد. طريق مي
طـي  همخـواني دارد كـه   نتايج فوق بـا ايـن واقعيـت نيـز     

شـمار دانشـگاه و    ي بـا افـزايش بـي   در حـال هـاي گذشـته    سال
ايـم   رو بـوده  هاي كم كاربرد روبه هاي دانشگاهي و رشته ظرفيت

 بـرد.  اي رنج مي سابقه كه در مقابل بازار كار از ركود عميق و كم
شـود و   در اين ميان داليل متعددي براي اين مشكل ذكـر مـي  

ح آن به تغييرات ساختاري نيازمند اسـت، از  رسد اصال نظر مي به
طرفي دانشگاهيان معتقدند بازار كار ظرفيت الزم بـراي جـذب   

آموختگان را نداشته و نياز بازار كـار بـا توليـدات دانشـگاه      دانش
همخواني ندارد و از طـرف ديگـر توليدكننـدگان و صـنعتگران     

معتقدند اهالي صنعت  كنند. داليل ديگري براي اين امر ذكر مي
انـد و   ها به جاي كارآفرين صـرفاً كـارجو تربيـت كـرده     دانشگاه

التحصيلي با انتظار زيـاد و دانـش فنـي     دانشجويان پس از فارغ
ها بايـد بـا    ها و مهارت لذا آموزش .شوند پايين وارد بازار كار مي

كسب و كارها و توسعه آنها متناسب شود و اين نيازمنـد تقاضـا   
ها، محتوا و  دانشگاهي و اصالح در روشهاي  محور شدن رشته

هـاي آموزشـي و مهـارت انـدوزي و ارتبـاط دو طرفـه        سرفصل
صنعت و جامعه با دانشگاه است. طبيعتاً ايجاد فضاي رقـابتي در  

كنـد   اقتصاد و كسب و كارها و كـاهش رانـت نيـز ايجـاب مـي     
  صنعت بيش از پيش از دانش كمك بگيرد.

  
  گيري بحث و نتيجه -5

قايسه پيوند بخش آموزش در اقتصاد كشورهاي ايـران و  نتايج م
نشان داد كه اوالً؛ رتبه آموزش  2011و  1390سنگاپور در سال 

در پيوند كل اقتصاد ايران و خصوصاً پيوند پيشين با كل اقتصاد 
هـايي كـه    نسبت به سنگاپور پـايين اسـت. دوم اينكـه، بخـش    

با سنگاپور متفـاوت   آموزش ايران با آنها بيشترين پيوند را دارد،

در است. سوم ايـن كـه، آمـوزش در ايـران در چهـار بخـش و       
محـور اسـت. بنـابراين، بخـش      سنگاپور در سيزده بخش عرضه
محور است تا تقاضـامحور. بـر    آموزش در سنگاپور بيشتر عرضه

ايــن اســاس، در ايــران تقاضــامحوري آمــوزش بــا بســياري از  
ــش ــود دارد  بخ ــادي وج ــاي اقتص ــتر ت ه ــث  و بيش ــا باع قاض
هـا   گذاري در آموزش و نهايتاً افزايش توليد ايـن بخـش   سرمايه

شود. در حـالي كـه در كشـور سـنگاپور، بخـش آمـوزش در        مي
 و الكترونيكي تجهيزات هاي ساختمان، كامپيوتر، ارتباط با بخش

اي،  هسته سوخت و نفتي هاي فرآورده پزشكي، كك، و ارتباطي
ــواد ــيميايي م ــوالت و ش ــيمياي محص ــايرش ــزات ي، س  تجهي
 محصـوالت  كشـاورزي، سـاخت   بـه  وابسـته  ونقل، صنايع حمل
رستوران،  و تجهيزات و هتل و آالت ماشين جز به فابريكي فلزي
هـا   محور است؛ ولي در ايران، ارتباط آموزش با اين بخش عرضه

محـوري آمـوزش    تقاضامحور است. براي اينكه در ايران عرضه
شــود:  ابــد، پيشــنهاد مــينســبت بــه تقاضــامحوري افــزايش ي

هاي مختلف برقـرار گـردد، بـه كيفيـت      محوري در بخش دانش
شود،  هاي مختلف اهميت بيشتري داده سرمايه انساني در بخش

جامعه  مختلـف  يهـا  بخـش عالي با ها و مراكز آموزش  دانشگاه
وي نير بيـت تربا توجه به نيازهاي آنهـا بـه   و كنند ار برقر طتباار
ــا نساني ا ــص و مه ــدوزي  رتمتخص ــد و  نددازبپران ــه فراين ، ب

ــود    ــتري ش ــه بيش ــوزش توج ــات آم ــوژي و محتوي ، از تكنول
سـاالري جهـت    هاي روزآمـد اسـتفاده شـود و شايسـته     فناوري
  فرما گردد.  بخشي به نيروي كار و سرمايه انساني حكم انگيزه

هـاي مـرتبط كـه در     مقايسه نتايج پژوهش با ساير پژوهش
ين است كـه گرچـه مطالعـات ديگـر     پيشينه ذكر شد حاكي از ا

هاي صنعتي در ايران را  نقش آموزش بر رشد اقتصادي يا بخش
اند اما به مقايسه عرضـه محـور و تقاضـا     مورد بررسي قرار داده

هـاي   محور بـودن بخـش آمـوزش در ارتبـاط بـا سـاير بخـش       
و اين پژوهش با اهميت دانستن اين اند  هاقتصادي توجهي نكرد

ـ   ه نقـش اصـلي آمـوزش در توسـعه و رشـد      مقوله سعي كـرد ب
هاي اقتصـادي توجـه ويـژه نمايـد و      اقتصادي در سطح فعاليت

توانـد   نشان دهد كه آموزش با عرضه محور شدن در ايران مـي 
هاي اقتصـادي باشـد و سـبب افـزايش بيشـتر       در خدمت بخش

توليد آنها گردد و اين همان مسيري است كه سنگاپور يـا سـاير   
  اند. اند، انتخاب نموده ر توسعه را پيمودهكشورهايي كه مسي

  سپاسگزاري:  
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 بـه  اهواز چمران شهيد دانشگاه از مقاله نويسندگان وسيله بدين
 گرنـت  شماره با ارشد، كارشناسي ي نامه پايان از حمايت خاطر

SCU.EE99.181 نمايد مي تشكر.  
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نشـريه   ."آموزشي بر توسـعه ايـران و كشـورهاي منتخـب    

-136 ،38، شماره 11دوره  ،آموزشي يها پژوهش در نظام
81.  

آموزش  تأثيربررسي "). 1394خسروي، صفورا ( و تقوايي، الهام
 ."1392-1357هـاي   روي رشد اقتصادي ايران طـي سـال  

هـا،   هـا، واقعيـت   چـالش «همايش ملـي اقتصـاد مقـاومتي    
  كرمانشاه: دانشگاه رازي. ،659-674 ،»راهكارها

آمـوزش نيـروي انسـاني و     تـأثير "). 1389( اطمـه پور، ف يجواد
اولـين   ."گذاري آموزشي بر رشـد اقتصـادي جوامـع    ايهسرم

  .مشهد ،كنفرانس ملي مديران آموزش و پژوهش
هــا و  قابليــت"). 1398( ليرضــااي، ع قلعــه عيد وتيــغ، ســ جهــان

هاي پژوهشي آموزش عالي مؤثر در اشتغال پايدار  توانمندي
چهارمين كنفرانس ملـي توانمندسـازي جامعـه در     ."كشور

تهـران مركـز    ،ي و مطالعـات روانشناسـي  حوزه علوم انسـان 
  .1-5، هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه توانمندسازي مهارت

 بررسـي "). 1393( مهرنـوش  شيشـواني،  و اسـفنديار  جهانگرد،
 رشـد  بـر  انسـاني  ي سـرمايه  غيرمسـتقيم  و مستقيم اثرات
، كـاربردي  اقتصـاد  فصـلنامه  ."ايران اقتصادي هاي فعاليت
  .38-48، 13، شماره 4دوره 
  .: نور علمهمدان ."ستانده-تحليل داده"). 1383( ليسوري، ع
گـذاري در نيـروي انسـاني و     سـرمايه "). 1370( ئـودور شولتز، ت
متوسلي، تهـران: مؤسسـه    حمدمترجمه  ."اقتصادي هتوسع

  تحقيقات پولي و بانكي.
بـه كـارگيري جـدول    "). 1382( هدينراقي، م مجيد وصامتي، 
بـراي   GRITبـا روش   شده  يندوت يا ستانده منطقه-داده

و اهميـت بخـش مسـكن در اسـتان      يـي زا بررسي اشـتغال 
  .3-30، 8، شماره 1دوره  بودجه، و  نشريه برنامه ."اصفهان
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محاسبه پيونـدهاي پسـين و پيشـين    "). 1386( هديعطوان، م
 ."هاي اقتصادي در ايران (بر اسـاس روش حـذفي)   فعاليت

، 2، شـماره  2دوره  ،هـاي اقتصـادي ايـران    فصلنامه حساب
43-26.  

ــاحثي از اقتصــاد آمــوزش و "). 1382( صــطفيعمــادزاده، م مب
ــرورش ــتم)، "پ ــاپ بيس ــفهان: . (چ ــاد   اص ــارات جه انتش

  دانشگاهي اصفهان.
مطالعـه  "). 1393( هديمرادپور، م اصر والهي، ن هرا؛فرشادفر، ز

رابطه ميان آموزش به عنوان شاخصي از سرمايه انسـاني و  
فصلنامه پـژوهش   ."استاني يرشد اقتصادي ايران: رويكرد

-43، 20، شـماره  3دوره  ،ي در آمـوزش عـالي  ريز و برنامه
27.  

ارزيــابي آثــار آمــوزش عمــومي و " ).1394( بوالقاســمنــادري، ا
تعلـيم و  فصلنامه . "آموزش عالي بر رشد اقتصادي در ايران

  .69-104، 124، شماره 31دوره  ،تربيت
هـاي   پايه"). 1394هاي مجلس شوراي اسالمي ( مركز پژوهش

سـتانده بـراي سـال     –داده  آماري بهنگـام سـازي جـدول   
  ويرايش دوم. –"1390
 )،سوم اپ(چ ."اقتصاد آموزش و پرورش"). 1375( انويزي، ج

  .تهران: دانشگاه تهران برهان منش، حمدمترجمه 
تعيين پيونـدهاي بـين بخشـي در    "). 1391يوسفي، محمدقلي (

فصـلنامه  . "اقتصاد ايران با استفاده از روش حـذف فرضـي  
 هاي رشد و توسعه پايـدار)،  دي (پژوهشهاي اقتصا پژوهش
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