تحليل اهميت بخش خدمات آموزش بر توليد اقتصادي:
مطالعه موردي ايران ،هند ،ژاپن ،آلمان و استراليا
اسفنديار جهانگرد ،١الهه ميثاقي فر

٢

چكيده

براي ارزيابي به وضعيت موجود و جايگاه فعاليتهاي اقتصادي در اقتصاد كشورها ،روشهاي مختلفي وجود دارد.

يكي از اين روشها ،استفاده از »الگوي تعادل عمومي داده-ستانده در يك سال خاص« است .اين روش ،با تقسيم نمودن
فعاليتهاي اقتصادي به چندين بخش ،با استفاده از پيوند بين بخشي )ماتريس ميان بخشي( تصويري از مبادﻻت كل اقتصاد
ارائه ميدهد كه در برنامه ريزيهاي كوتاه مدت و بلندمدت مورد استفاده قرار ميگيرد .در اين مقاله براي منظور تأثير كمي و
تطبيقي بخش آموزش از اين الگو ،در مقاطع سالهاي  ١٣٨٥ايران ٢٠٠٤ ،هند ٢٠٠٥ ،ژاپن ٢٠٠٥ ،آلمان و  ٢٠٠٥استراليا

سود جستهايم .به كمك اين الگو ،اهميت آموزش بر ميزان توليد فعاليتهاي اقتصادي براي شناسايي درك كاركرد بخش

آموزش هر يك از اين كشورها ،با استفاده از روش حذف فرضي بر سيستم توليد محاسبه و تبيين شده است .نتايج اين
تحقيق گوياي آن است كه از ديدگاه ستانده يا ارزش توليد ،بيشترين و كمترين ميزان كاهش توليد ناشي از حذف بخش

آموزش در الگوي لئونتيف مربوط به استراليا و هند است .به همين ترتيب بيشترين و كمترين ميزان كاهش توليد در الگوي

گُش مربوط به كشورهاي آلمان و هند است.

واژگان كليدي :آموزش ،جدول داده-ستانده ،روش حذف فرضي ،روش لئونتيف ،روش گُش

 -١استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه عﻼمه طباطبائي ،نويسنده مسئول ejahangard@ gmail.com
 -٢كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي

e.misaghifar@ gmail.com

٦٢

مقدمه

نقش نيروي انساني در فرآيند توليد ،از

ديدگاه نظريههاي اقتصادي ،در طول زمان دچار
دگرگونيهاي قابل توجهي شده است .اين
دگرگونيها ،دامنهاي را در بر ميگيرد كه در يك

بخش آموزش به عنوان يك بخش زير بنايي ،از

معيارهاي رشد و توسعه اقتصادي كشورها به

شمار ميرود .تا اواخر دهه  ١٩٥٠اقتصاددانان به

طور جسته و گريخته به آموزش و اهميت

اقتصادي آن پرداختهاند .از اوايل دهه ١٩٦٠

سوي آن ،مفهومي به نام نيروي كار وجود دارد كه

ميﻼدي ،نحوه نگرش به آموزش متحول و نظام

انباشت دانش ،مهارت و تجربه در انسانهاست) .

توجه اقتصاددانان را به خود جلب كرده بود .از

تنها با توانمنديهاي فيزيكي ارزيابي ميشود .در
سوي ديگر ،مفهوم سرمايهاي قرار دارد كه حاصل

هوشمند و همكاران .(٦٤ :١٣٨٧،اينكه آموزش

منجر به رشد ميشود در عين حال كه منشاء

نظريه سرمايه انساني است ،نتيجه آن هم به شمار

ميرود .تئودر شولتز(١٩٦١) ١

دريافت كه

آموزش توجيهكننده اصلي بهرهوري كل جامع
است .بهرهوري كل و جامع بخشي از رشد است

كه نه سرمايه فيزيكي و نه حجم نيروي كار قادر

به پيش بيني آن نيست .مدلهاي اقتصاد كﻼن كه

به وسيله روشهاي حسابداري و اقتصاد سنجي

تخمين زده ميشوند ،عﻼوه بر سرمايه فيزيكي و
ميزان نيروي كار ،در رسيدن به يك تابع توليد

تجمعي از سرمايه انساني نيز بهره ميبرند

)آلتينك .(٢٠٠٧،
٢

در حسابهاي ملي استاندارد دنيا ،آموزش،

همانند صنعت و كشاورزي ،به عنوان يكي از

بخشهاي اقتصادي در هر كشوري نه تنها به
خودي خود توليد خدمت مينمايد و به طور

مستقيم در رشد اقتصادي نقش اساسي دارد ،بلكه

بر توسعه ديگر بخشهاي اقتصادي هم تأثير مي-

گذارد .از اين رو ارزش افزوده ايجاد شده در
Schultz
Altinok

1
2

مند شد .اين تحول به تبع شرايطي بود كه در آن،

تفاوت در نرخ رشد اقتصادي كشورهاي مختلف

اين جهت كه آنها نتوانستند براي اين تفاوت،

توضيح قانع كنندهاي در چارچوب نظريات
مرسوم رشد اقتصادي ارائه نمايند .اين معما،

شروعي براي جذب عزم جدي اقتصاددانان

پيرامون اهميت اقتصادي آموزش بود .به گونهاي
كه در سال  ١٩٦١شولتز و در سال  ١٩٦٢دنيسون

٣

در سال ١٩٦٢و بكر٤با انتشار مطالعاتشان ،تﻼش

نمودند كه ماهيت و ريشههاي اصلي نوسان رشد
اقتصادي را با متغير جديدي به نام "آموزش"

توجيه نمايند .محور اصلي اين مطالعات بر
ارزيابي آثار اقتصادي سرمايهگذاري آموزشي در

سطح كﻼن متمركز است )نادري ،١٣٨٣،ص .(١٨

از آنجا كه رشد اقتصادي از طريق آموزش ،به

دو صورت ايجاد ميشود يكي در اثر ايجاد

ظرفيت از طريق آموزش و ديگري تسهيل در

كاركرد اقتصاد و فعاليتها ،و نيز با توجه به اين-

كه مطالعات صورت گرفته در قالب داده -ستانده،

كمتر مورد توجه پژوهشگران بوده و غالب
مطالعات در حوزه سرمايه انساني و رشد اقتصادي

بوده است ،بنابراين محور تمركز اين مطالعه ،بر
Denison
Becker

3
4
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روي نقش جرياني فعاليتهاي آموزشي در

مقاله »روش حذف فرضي« مورد توجه قرار گرفته

درباره اين نوع كاركرد بايد عنوان نمود كه

آموزشي را به تمام بخشهاي اقتصادي حذف مي

ساختار توليد كشورها به ميزان شگرفي پيچيدهتر

اقتصادي چه اهميتي بر توليد ديگر فعاليتهاي

اقتصاد و ساير فعاليتهاي اقتصادي مربوط به آن
است.

در عصر حاضر ،به خاطر تحول چشمگير و

دگرگونيهاي عظيم بافت اقتصادي جوامع،
از گذشته احساس ميشود .پيشرفت تخصصها و

گسترش روزافزون تقسيم كار ،نظامي را پديد

ميآورد كه نياز به مبادﻻت بين بخشهاي
اقتصادي و وابستگي آنها را به يكديگر روزبه

روز افزونتر ميكند .به گونه اي كه ميتوان گفت
بخشهاي توليدي يك كشور زنجيروار به

يكديگر مربوط هستند و مانند اجزاي پيكره يك

است .به اين نحو كه با حذف ستون ساختار توليد
هزينه آموزشي و با حذف سطر عرضه خدمات

كنيم .در اين راستا سوال اساسي در اين پژوهش
اين است كه» :كاركرد بخش آموزش به لحاظ

اقتصادي كشورهاي مورد مطالعه دارد و آيا

تفاوت اين اهميت در بين كشورهاي مورد مطالعه
اساسي است يا ناچيز؟« بنابراين در اين مطالعه،

برخي كشورها به گونهاي انتخاب شدهاند كه اوﻻً
به لحاظ رشد و توسعه در وهله اول تفاوت
معناداري با ايران داشته باشند ثانياً برخي

كشورهاي ديگر به لحاظ آموزشي مورد توجه

موجود زنده ،ﻻزم و ملزوم يكديگرند.در چنين

جامعه جهاني هستند و باعث الگو برداري

عمومي را در سطح كل كشور ايجاب ميكند كه

هم را دارند و نهايتاً اين كه برخي كشورها به

وضعيتي هرگونه برنامه ريزي جهت توسعه يا
تغيير توليد يك بخش ،لزوم يك برنامه ريزي

كشورهاي در حال توسعه ميشوند ثالثاً برخي

كشورها ،آموزشهاي تئوري و عملي همزمان با

اجراي درست آن به وسيله تهيه جدولي به نام

دليل قرابتهاي فرهنگي و پيش بينيهاي جهاني

اين است كه جدول مذكور يكي از مهمترين

انتخاب شدهاند )مثﻼ هند( .هدف اين مقاله،آثار

جدول داده-ستانده امكان پذير ميشود .نظريهاي

كه امروز درباره جدول داده-ستانده وجود دارد

اقتصادي در قرن حاضر كه اعتقاد دارند اين

كشور ،يكي از قطبهاي اقتصادي آتي دنيا است

ابزارها براي تجزيه و تحليل ساختار اقتصادي

حذف فرضي جريان و فعاليتهاي آموزشي بر

نقش جرياني فعاليتهاي آموزشي را بر ميزان

در راستاي پاسخگويي سواﻻت به اين تحقيق و

پيش بيني و برنامه ريزي است ) .رسته.(١٣٧٠،

با اين وصف يكي از ابزارهايي كه ميتواند

ميزان توليد ساير فعاليتهاي اقتصادي كشورهاي

ايران ،هند ،ژاپن ،آلمان و استراليا است .بنابراين

توليد فعاليتهاي اقتصادي بسنجد ،استفاده از

هدف مطرح شده در بخش اول ،محتواي مقاله در

محاسبه مطرح ميكند و به كار ميبندد كه در اين

فرضي ميپردازيم .در بخش سوم مطالعات تجربي

الگوي تعادل عمومي داده -ستانده ،است .جدول

داده -ستانده را فنون و روشهاي متعددي براي

پنج بخش سازماندهي شده است .در بخش دوم
به معرفي مدل نظري با استفاده از روش حذف

٦٤

موضوع مطرح ميشود .آمار و اطﻼعات و نتايج

حاصله و تحليلهاي آن در بخش چهارم بررسي

ميشود .بخش پنجم نيز به بحث و نتيجهگيري

اختصاص دارد.
مدل نظري :

 (٣حذف كامل سطر يك بخش از منظر

بخش عرضه كننده ) پيوند پيشين( و
حذف كامل ستون يك بخش از منظر

بخش تقاضا كننده ) پيوند پسين(

در اين مطالعه ،تمركز ما براي نشان دادن

روش حذف فرضي :الگوي اصلي روش

نقش و اهميت آموزش در توليد اقتصادي ،بر

اقتصاد كامﻼً كنار گذاشته شود .تفاوت در توليد

ادبيات تحليل ساختاري است .در اين روش ،يك

حذف فرضي ،١از سوي » استراسرت(١٩٦٨) «٢

پيشنهاد شد كه در آن فرض ميشود يك بخش از

كل اقتصاد ،قبل و بعد از حذف بخش مورد نظر،

اهميت آن بخش را نشان خواهد داد) ميلر و بلر،٣

 ،٢٠٠٩ص  .(٥٦٣اين روش ،بعدها به وسيله
پژوهشگراني نظير» :شولتز«» ،(١٩٩٧)4سﻼ«5

)» ،(١٩٨٤كلمنت» ،(١٩٩٠) «6كلمنت و رزي«7
)» ،(١٩٩١رايتزنباخر ،ليندن و استينگ،(١٩٩٣) «8

»سونيس ،گويلهتو ،هوينگ و مارتينز،(١٩٩٥) «9
»دايتزنباخر و ليندن« ) ،(١٩٩٧و ميلر و ﻻر

10

) (٢٠٠١گسترش يافت) .دهقان و همكاران،
 .(١٣٨٨بنابراين ميتوان الگوهاي ارائه شده بر
اساس شيوه حذف كردن را در سه دسته جاي داد:

 (١حذف كامل سطر و ستون شامل مبادﻻت
درون بخشي و بين بخشي

 (٢حذف مبادﻻت بين بخشي و حفظ
مبادﻻت درون بخشي

Hypothetical Extraction Method
Strassert
3
Miller & Blair
4 Schultz
5 Cella
6 Clements
7 Clements & Rossi
8 Dietzenbacher, Linden & Steenge
9 Sonis, Guilhoto, Hewings & Martins
10 Miller & Lahr
1
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اساس روش حذف فرضي است .حذف فرضي،
روشي براي تعيين بخش كليدي و محرك ،در

بخش را به صورت فرضي از مدل جدا كرده و

پيوندهاي اقتصادي را براي بخشهاي باقيمانده
محاسبه ميكنند .با چنين آزموني ،اهميت بخش

خارج شده مشخص ميشود .زماني كه يك بخش

به طور كامل از سيستم جدا شود تنها به حذف

توليد آن بخش منتج نميشود ،بلكه يك دستگاه
روابط متقابل داده-ستانده از دو جانبه تحت تأثير
قرار ميگيرند .يكي مصرف آن بخش يعني نهادها

و ديگري توليدات آن كه به وسيله بخشهاي

ديگر اقتصادي استفاده ميشود.با جدا كردن

بخشي از كل مجموعهاي كه روابط اقتصادي

متقابل دارند ،هم روي بخش جدا شده و هم
روي بخشهاي ديگر اقتصادي مرتبط با آن تاثير
بر روي خواهد گذاشت .اگر ميزان اثر بر توليدات

بخشهاي ديگر)بخشهاي باقيمانده( بيشتر باشد،
بخش را محرك و اگر اثر آن بر روي خود بخش

)بخش جدا شده( بيشتر باشد ،بخش را غير
محرك ميناميم ) .جهانگرد ،١٣٩٠،ص .(٦٠

سنجش عملكرد بخشهاي مختلف اقتصادي

در رويكرد داده-ستانده ،ماتريس ضرايب فني زير
است:

٦٥
) (1

 ،Aماتريس ضرايب دادهي  nبخشي و مستخرج

از مبادﻻت واسطهاي است كه در آن همه فعاليـت-

هاي اقتصادي در دو بلوك تقسيم شده است .بـراي
مثــال بلــوك اول ،بخــش يــك و بلــوك دوم ســاير

=A

بخـشهــا را مــشخص مـينمايــد .در ايــن شــرايط
ماتريس معكوس لئونتيف بـه صـورت زيـر نوشـته

ميشود:

)(٢

=

بنابراين توليد ناخالص برابر است با:

=C

)(٣

اكنون به صورت فرضي همه روابط پسين بخش مورد نظر را حذف ميكنيم
:

(

)(٤

بنابراين كاهش توليد كه نشاندهنده اندازه پيوند پسين بخش مورد نظرميباشد ،از روابط زير به دست ميآيد:

=

) (5

)

است.

 ،پيوند كلي پسين محاسبه شده از الگوي كلي » دايتزنباخر -ليندن« و ’  ،eبردار سطري واحد

همچنين محاسبه پيوند پيشين با بسط تراز توليدي در الگوي عرضه محور گُش و از طريق حذف سطر

مربوطه ،ميسر ميگردد
)(٨

:

+

=

رابطه فوق ،توليد ناخالص هر بلوك را بعد از حذف ،بيان ميكند .حال آن را به صورت زير بازنويسي ميكنيم:

)(٩

=

٦٦

در اين صورت كاهش توليد كه نشان دهنده اندازه پيوند پيشين بخش مورد نظر است كه از رابطه زير به

دست ميآيد:
)(١٠

)(١١

=

 ،پيوند كلي محاسبه شده از الگوي » دايتزنباخر -ليندن« است.

در اين مقاله با استفاده از روش حذف فرضي

 ،(١٣٨٤انجام دادهاند اشاره كرد .با اين وصف ،در

داده-ستانده پرداخته ميشود .در اين الگو پيوند

پژوهشهاي اندكي در بين كشورها بخصوص در

الگوي پيشنهادي »دايتزنباخر و ليندن« ) ،(١٩٩٧به
سنجش اهميت بخش آموزش در قالب رويكرد

رابطه با حوزه آموزش با استفاده از جداول داده

ستانده به ويژه بهكارگيري روش حذف فرضي،

پسين بر اساس الگوي تقاضا محور لئونتيف و از

ايران انجام شده است .بنابراين پژوهش حاضر

طريق حذف كامل سطر انجام ميپذيرد.

انجام ميشود .در اين رابطه در بخش مطالعات

طريق حذف كامل ستون ،و اندازهگيري پيوند

پيشين بر اساس الگوي عرضه محور گًش و از
مطالعات تجربي:

در رابطه با سرمايه انساني مطالعات مختلفي

نظير  ،رحمان و ياوري)  ،(١٣٨١عمادزاده،

) ،(١٣٧٧پورفرج ،(١٣٨٤) ،صالحي،(١٣٨١)،

برقندان و همكاران ،(١٣٨٩) ،متفكرآزاد،(١٣٨٨) ،

هوشمند و همكاران) ،(١٣٨٧جوازيان(١٣٩١) ،

صورت گرفته است .تأكيد عمده تحقيقات آنان بر

نقش سرمايه انساني در رشد اقصادي بوده است.

نتايج يافتههايشان به تأثير مثبت سرمايه انساني بر

روي رشد اقتصادي را نشان مي دهد .همچنين در
مورد روش حذف فرضي در ساير بخشهاي

اقتصادي ،مطالعات مختلفي صورت گرفته است

كه از جمله آنها مي توان پژوهشهايي كه بوسيله

مشهدي

و

همكاران)،(١٣٩٠

همكاران)،(١٣٨٩

شوركند

ترحمي)،(١٣٨٩

و

يوسفي

) ،(١٣٩٠جهانگرد) ،(١٣٩٠محمودي و همكاران)

جزو اولين ومعدود پژوهشهايي است كه در

حوزه بخش آموزش با رويكرد حذف فرضي
خارجي راوات و چاهان (٢٠٠٧) ١در پژوهشي با

عنوان" ارتباط بين مخارج و جايگاه آموزش در
هندوستان در

يك رويكرد داده –ستاندهاي"

تﻼش كردند كه ارتباط بين مخارج دولت براي
آموزش و اقتصاد را تعيين كنند .در اين پژوهش
چنين آمده است كه  :انتظار مي رود يك تحليل

موشكافانه داده –ستانده ،محقق را به اين استنباط

برساند كه تنها در صورتي كه دولت مخارج كلي
خود را براي آموزش افزايش دهد و كيفيت باﻻي

آموزش را تضمين نمايد ،هندوستان

قادر به

توسعه منابع انساني خود است و به روياي خود
كه همانا تبديل شدن به يك ابرقدرت تا سال

 ٢٠٢٠است دست مي يابد .گو ) (١٩٩٨در
٢

پژوهشي با عنوان " تحليل داده –ستاندهاي و

تأثير آموزش و پژوهش بر ساختار اقتصادي كره"
Rawat & Chauhan
Goo

1
2

٦٧

را بررسي نموده است كه دادههاي استفاده شده

واسطهي استفاده از مدل داده -ستانده و اتخاذ

نتايج حاكي از تاثير فزاينده كاهش هزينههاي

تبعات ستانده به صورت درون زاد در كل اقتصاد

داده -ستانده در آموزش وكمبود سرمايه انساني

شناختي ابزاري براي برنامه ريزي آموزشي" و از

در جداول داده –ستانده گزارش شده توسط بانك
فارو در بين سالهاي  ١٩٨٠تا  ١٩٩٠هستند.
آموزش بر توسعه اقتصادي بوده است .ژانگ و

چين (٢٠٠٨) ١در پژوهشي با عنوان »مدل گسترده

در چين« را بررسي نمودهاند كه بر اساس اين

جدول ،ارتباط بين توليد سرمايه انساني و توسعه

ستاندهي تمامي صنايع در يك بخش خاص به
عنوان نقطهي شروع )رشد برون زاد( و تعيين

است .تيگنسو (٢٠١٠)٣در مقالهاي با عنوان
"تحليل داده-ستانده و حسابداري جمعيت
اصول حسابداري براي انجام تحليلهاي جمعيت

شناختي بهره برده است .وي در اين مقاله با

اقتصاد ملي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و

اعمال اصول حسابداري سعي كرده شرايط جاري

عده زيادي از جوانان تنها با تحصيﻼت ابتدايي

ممكن است تحت تأثير تصميمات فردي كساني

نتيجه گرفته شد كه تعداد بسيار كمي از فارغ
التحصيﻼن وارد بازار كار ميشوند .در حالي كه

ساختار جمعيت شناختي را بررسي و تعيين كند
كه اين ساختار در آينده چهطور و به چه صورت

وارد صنعت ميشوند .فو و همكاران(٢٠٠٧ ) ٢

كه اهداف اقتصادي و اجتماعي را تعيين ميكنند

درونزا لوكاس و مدل داده – ستانده براي سنجش

"تحليل تأثير مخارج آموزشي بر توليد فعاليت-

در مقالهاي با عنوان توزيع سرمايه انساني بر رشد
اقتصادي با استفاده از دو مدل تركيبي ،مدل رشد

تغيير كند .همچنين در بخش مطالعات داخلي نيز
عباسپور و همكاران) (١٣٩٢در مقالهاي با عنوان

توزيع سرمايه انساني به رشد بخشي ستانده مي-

هاي اقتصادي :مطالعه موردي ايران ،هند ،ژاپن،

كاربرد اقتصاد ،ستانده بخش در نيروي كار و در

و  ٢٠٠٥استراليا به به محاسبه پيوند پسين و

پردازد .در اين پژوهش ،اقتصاد به دو بخش

تقسيم شده است  .در گام نخست با توجه به
سرمايه ثابت و سرمايه انساني نزول كرده است.

نتايجي كه با استفاده از رگرسيون حاصل شده
است بدين شرح است كه :يك درصد افزايش در
متوسط سطح سرمايه انساني در بخش ثانويه ،يك

آلمان و استراليا" بر اساس جداول داده -ستانده

 ١٣٨٥ايران٢٠٠٤ ،هند ٢٠٠٥ ،ژاپن ٢٠٠٥ ،آلمان

پيشين و شاخصهاي پراكندگي پرداختند .نتايج
مطالعه آنها حاكي از آن بود كه بيشترين مقادير

پيوندهاي پسين و پيشين به ترتيب مربوط به
كشورهاي آلمان و استراليا است .به همين ترتيب

رشد مستقيم ستانده  ٠,٠٧٦درصدي در اين بخش

بيشرين مقادير شاخص انتشار و حساسيت مربوط

1

الگويي براي هماهنگ سازي نظام آموزش عالي

را ترسيم مي نمايد .دومين گام ،به بررسي تبعات
غير مستقيم رشد مستقيم ستانده ميپردازد .اين به
Zhang & Chen
Fu et al

2

به

كشورهاي

انتظاري) (١٣٨٨در

ايران

و

استراليا

است.

مقالهاي با عنوان " ارائه
Tiganescu & Mihail

3

٦٨

با تحوﻻت مبتني بر دانش در نظام اشتغال؛ در

ايران" با استفاده از مدل درونزاي لوكاس و

تكنيك داده -ستانده به محاسبه ماتريس پايه

پرداختهاند .در بررسي اثر مستقيم سرمايه انساني

مورد برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و

فرهنگي جمهوري اسﻼمي ايران" بر اساس

الگوي داده-ستانده به بررسي نقش سرمايه انساني

در رشد اقتصادي ايران طي دوره 1355-1385

ضرايب اشتغال وگروه تحصيلي ،نياز نظام اشتغال

بر رشد اقتصادي ،از تابع توليد با لحاظ سرمايه

پرداخته است .وي در اين مقاله از دادههاي

ستانده سال  ١٣٨٠اقتصاد ايران سود جستهاند.

به دانش آموختگان نظام آموزش عالي بر حسب

شغل،گروه تحصيلي و دورههاي تحصيلي،

سرشماري سال  ١٣٨٥اهداف رشد برنامه پنجم

توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري

اسﻼمي ايران بهره جسته و به اين نتيجه دست

يافته است كه :در حال حاضر ،هماهنگي ﻻزم بين
نظام آموزش عالي ايران و تحوﻻت نظام اشتغال

ايران وجود ندارد .اسفندياري و ركني نژاد)(١٣٩٠

در پژوهشي با عنوان" تاثير بخش خدمات
آموزشي بر فعاليتهاي اقتصادي از نظر اشتغال

انساني و روش مدل سازي دادههاي تابلويي و

جهت بررسي اثر غير مستقيم از الگوي داده-

نتايج نشان ميدهد كه اثر مستقيم و غير مستقيم

سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در اكثر فعاليتها
مثبت و معنادار است .بيشترين اثر مستقيم و غير
مستقيم سرمايه انساني مربوط به بخش آب ،برق

و گاز است.

آمار و اطﻼعات:

آمار و دادههاي مورد نياز در اين پژوهش

براي شناسايي كاركرد بخش آموزش در اقتصاد و

با استفاده از جدول داده-ستانده در ايران" در

تعيين نقش و اهميت اين بخش درباره كشور

كه به  ٢٤بخش همفزون شده را مورد بررسي

جدول داده-ستانده سال  ١٣٨٠مركز آمار ايران به

خصوص تأثيرگذاري بخش خدمات آموزشي

جدول داده-ستانده در سال  ١٣٨٠مركز آمار ايران

قرار دادهاند .با استفاده از دو روش "كشش
اشتغال داده-ستانده )اشتغال كل ،مستقيم و غير

ايران از آخرين جدول داده-ستانده كه مربوط به

سال  ١٣٨٥است استفاده شده است .اين جدول از

روز و با فرض تكنولوژي بخش در بخش و به
قيمت جاري بهنگام شده است .ابعاداين جدول به

مستقيم( و رويكرد استخراج فرضيهاي "به

صورت  ٤٤ *٤٤فعاليت و با واحد ميليون ريال

از طريق ايجاد تقاضا ميتواند در ساير بخشها

٢٠٠٤هند٢٠٠٥ ،ژاپن ٢٠٠٥ ،آلمان و ٢٠٠٥

محاسبه ضريب فزاينده اشتغال و پيوندهاي پسين

و پيشين به اين نتايج دست يافتهاند كه :اين بخش
موجب افزايش اشتغال در كشور شود .در

پژوهشي ديگر ،شيشواني و جهانگرد) (١٣٩١با

عنوان" بررسي اثرات مستقيم و غير مستقيم
سرمايه انساني بر رشد فعاليتهاي اقتصادي

است .آمار و دادههاي ﻻزم در زمينه ديگر كشور-
هاي مورد مطالعه كه بهترتيب مربوط به سال

استراليا و به صورت فعاليت در فعاليت در قالب

٦٩

 ٤٨فعاليت اقتصادي )١بخش آموزش ،بخش ٤٥

نشان دهنده آن است كه بخش آموزش ،به هيچ

اخذ شده است .با توجه به اينكه در محاسبات

خارج از كشور صادر ميكند پس در اين حالت،

جداول ميباشد( با فرض تكنولوژي بخش و با

واحد پول محلي است ،از پايگاه دادههاي OECD

از ضرايب فني فعاليت آموزش جهت تحليل و

بررسي استفاده مي شود ،واحد پول محلي تاثيري

بر روي تحليلها نخواهد گذاشت.
تفسير نتايج:

در اين مقاله جهت سنجش نقش و اهميت

اندازه بخش آموزش از الگوي تقاضا محور

لئونتيف از منظر تقاضاكننده و الگوي عرضه

محور گُش از منظر بخش عرضه كننده استفاده

شده است .از اين رو ،اين الگوها به ترتيب براي
سنجش پيوندهاي پسين و پيشين استفاده ميشود.

مقصود از حذف ستون بخش آموزش اين است
كه فرض ميكنيم آموزش هيچگونه مواد واسطهاي

از ديگر بخشهاي اقتصاد نگيرد و تمام نياز خود
را به صورت واردات تأمين نمايد .باانجام اين

كار ،توليد اقتصاد كاهش مييابد و اختﻼف توليد

نشان دهنده اندازه پيوند پسين است .حال براي

اينكه پيوند پيشين بخش آموزش را به دست

آوريم بايد در ايران بخش ،٤٢هند  ،٤١ژاپن ،٤٥
آلمان  ٣٩و استراليا  ٤١را به صورت سطري

حذف كنيم و اختﻼف توليد حاصل از حذف را
به دست ميآوريم .هنگامي كه به صورت فرضي

سطر بخش آموزش را حذف ميكنيم ،اين عمل

 -١بخشهايي از جداول  ٤٨بخشي كشورهاي هند ،ژاپـن ،آلمـان و

استراليا به دليل صفر بودن كليه ي درايوهاي آن حـذف شـدهانـد .در

نتيجه ابعاد جداول در قسمت ترسيم گرا فها تقليل يافته است.

1

يك از بخشهاي اقتصادي ،كاﻻي واسطهاي
عرضه نميكند و تمام كاﻻي واسطهاي خود را به

اين كاﻻ از چرخه توليدات داخلي خارج ميشود

و سبب كاهش توليد اقتصاد ميگردد كه اين

كاهش توليد ،نشان دهنده اندازه پيوند پيشين
بخش آموزش است.

همانگونه كه در جدول  ١مﻼحظه ميشود،

حذف بخش خدمات آموزشي باعث كاهش

مستقيم ستانده بهترتيب در ايران به ميزان

) ١٢٥٦٦٠٠٠٠ميليونريال( ،در هند ١٠٨٨٧٣٣١

)ميليونروپيه( ،در ژاپن ) ٢٠٢٨٢٢٨٤ميليونين(،

در آلمان ) ١١٧٥٩٠ميليونيورو(  ،و در استراليا
)٤٩٦٥٥ميليوندﻻر(،

در اقتصاد ملي ميشود.

همچنين براساس به نتايج جدول ياد شده ،ميزان

كاهش توليد كل مستقيم و غير مستقيم اقتصاد،

پس از حذف خدمات آموزشي در الگوي لئونتيف
به ترتيب در ايران ) ٢٥٤٤٨١٢٥ميليون ريال( ،در

هند ) ٢٢٢٦٠٥٧ميليون روپيه( ،درژاپن .٥٣٥٤٧٩٦

)ميليون ين( ،در آلمان ) ٣٧٢٤٦ميليون يورو( ،و

در استراليا )٢٣٣٤٠ميليون دﻻر( است.به همين

ترتيب در الگوي گُش ،ميزان كاهش توليد كل
اقتصاد مستقيم وغير مستقيم پس از حذف
خدمات آموزشي در ايران ) ٣٤٨١٣٢٥ميليون

ريال( ،در هند ) ١٠٨٦٣٨ميليون روپيه( ،در ژاپن
) ٧٢٦٥٠١ميليون ين( ،در آلمان ) ٢٩٦٧٠ميليون

يورو( ،و در استراليا ) ١١٢٧٠ميليون دﻻر( است.
براي مقايسه نقش خدمات آموزش در اقتصاد

كشورهاي ياد شده ﻻزم است كه ارقام واحد

٧٠

زدايي شوند .بنابراين مطابق جدول  ،٢درصد تاثير

حذف بخش آموزش ازاقتصاد را در كشورهاي

مختلف محاسبه كرديم.

جدول -١نتايج حاصل از حذف فرضي بخش آموزش در اقتصادكشورهاي ايران ،هند ،ژاپن ،آلمان و استراليا
رديف

نام كشور

١

ايران

٢

هند

٣

ژاپن

٤

آلمان

٥

استراليا

مأخذ :محاسبات تحقيق

نگرش توليد واحد)ريال ،روپيه ،ين ،يورو ،دﻻر(

شرح

توليد خدمات آموزشي

كاهش توليد كل اقتصاد پس از حذف خدمات

آموزشي

توليد خدمات آموزشي

توليد كل اقتصاد

كاهش توليد كل اقتصاد پس از حذف خدمات

آموزشي

توليد خدمات آموزشي

توليد كل اقتصاد

كاهش توليد كل اقتصاد پس از حذف خدمات

آموزشي

توليد خدمات آموزشي

توليد كل اقتصاد

كاهش توليد كل اقتصاد پس از حذف خدمات

آموزشي

توليد خدمات آموزشي

كاهش توليد كل اقتصاد پس از حذف خدمات

آموزشي

٣٦٩٥٧٠١٠٠٠

٣٦٩٥٧٠١٠٠٠

١٠٨٨٧٣٣١

١٠٨٨٧٣٣١

١٢٥٦٦٠٠٠٠

توليد كل اقتصاد

توليد كل اقتصاد

الگوي لئونتيف

الگوي گُش

٢٥٤٤٨١٢٥

١٢٥٦٦٠٠٠٠
٣٤٨١٣٢٥

٥١٢٥٦٠٧٢٣

٥١٢٥٦٠٧٢٣

٢٠٢٨٢٢٨٤

٢٠٢٨٢٢٨٤

٢٢٢٦٠٥٧

١٠٨٦٣٨

٩٣٩٩٥٩٥١٣

٩٣٩٩٥٩٥١٣

١١٧٥٩٠

١١٧٥٩٠

٥٣٥٤٧٩٦

٧٢٦٥٠١

٤٠٥٥٤٨٠

٤٠٥٥٤٨٠

٤٩٦٥٥

٤٩٦٥٥

٣٧٢٤٦

١٧٢٧٤٣٥
٢٣٣٤٠

٢٩٦٧٠

١٧٢٧٤٣٥
١١٢٧٠

همانگونه كه از نتايج جدول  ٢مﻼحظه مي-

خدمات بخش آموزشي در اقتصاد استراليا است.

به كشور استراليا  ١/٣٥درصد است .اين رقم به

بعدي به ترتيب به كشورهاي آلمان ،ژاپن ،ايران و

شود ،بيشترين

نقش مستقيم و غير مستقيم

خدمات بخش آموزشي در الگوي لئونتيف مربوط

معناي كاهش توليد كل اقتصاد در اثر حذف

به عبارت ديگر نشانگر ميزان اهميت بخش
آموزش در اقتصاد كشور استراليا است .ردههاي

هند اختصاص دارد .به همين ترتيب بيشترين

٧١

نقش مستقيم و غير مستقيم در الگوي گُش مربوط

كليدي نيست .بهعبارت ديگر دراقتصاد استراليا،

به خود اختصاص دادهاند.اعداد و رقم هاي

براي توليد يك واحد خدمات آموزشي خود از

خدمات آموزش با ساير بخش هاي اقتصاد،

به كشور آلمان  ./٧٣درصد است .ردههاي بعدي

ارتباط خوب و مستحكمي دارد .به گونهاي كه

را به ترتيب كشورهاي استراليا ،ايران ،ژاپن و هند

ديگر فعاليتهاي اقتصادي بيش از حد ميانگين

جدول  ٢نشان ميدهد كه بخش آموزش فقط ،از

اقتصادي بهره ميگيرد.

منظرتقاضا در اقتصاد استراليا كليدي است و در

ساير اقتصادها از هر دو منظر تقاضا و عرضه،

جدول -٢مقايسه ميزان اهميت بخش آموزش كشورهاي ايران،هند ،ژاپن ،آلمان و استراليا
رديف

كشورها

الگوي لئونتيف

الگوي گُش

٣

ژاپن

./٥٦

./.٧

١
٢
٤
٥

ماخذ :محاسبات تحقيق

ايران
هند

آلمان

استراليا

براي تامل جزئيات و نتايج تحليل ،گرافهاي

زير در قالب ساختار هاي هزينه و فرآايند عرضه

خدمات آموزش رسم شده است.

در كشور ايران ،بيشترين كاهش توليد در

مورد حذف فرضي آموزش به ترتيب در بخش-

هاي :ساخت مواد شيميايي و محصوﻻت

شيميايي ،ﻻستيك و پﻼستي عمده فروشي ،خرده

فروشي ،تعمير وسايل نقليه و كاﻻها ،خدمات

كسب و كار ،ساخت كاغذ و محصوﻻت كاغذي،
انتشار ،چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

واسطهگريهاي مالي و  ...وكمترين كاهش توليد
در بخش تأمين اجتماعي اجباري ،ساخت ماشين
آﻻت دفتري ،حسابداري و محاسباتي ،دباغي و

پرداخت چرم و ساير محصوﻻت چرمي،

./٦٨
./٤٣

٠/٩١
١,٣٥

./.٩
./.٢

./٧٣
./٦٥

ماهيگيري و امور دفاعي و امور انتظامي بوده

است.

٧٢

مأخذ :جدول داده -ستانده سال  ١٣٨٥ايران و يافتههاي تحقيق

در هند بيشترين كاهش توليد به ترتيب

مربوط به بخشهاي :امور مالي و بيمه ،حمل و

نقل زميني ،حمل و نقل از طريق خطوط لوله،

هتل و رستوران ،كشاورزي ،شكار ،جنگلداري،

ماهيگيري و  ...و كمترين كاهش توليد به ترتيب

در بخشهاي امور دفاعي و تأمين اجتماعي،
هواپيما و فضا پيما ،فعاليتهاي امﻼك و

مستغﻼت ،آموزش ،بهداشت و مددكاري

اجتماعي است.

جدول داده -ستانده سال  ٢٠٠٤هند و يافتههاي تحقيق

در ژاپن بيشترين كاهش توليد بـه ترتيـب در

بخشهاي ساير فعاليتهاي كسب و كـار ،كاغـذ،
محصوﻻت كاغذي ،چاپ و نـشر ،حمـل و نقـل

آبي ،حمل و نقل زمينـي ،حمـل و نقـل از طريـق

خطــوط لولــه و تــصفيه و توزيــع آب و كمتــرين

كاهش توليد به ترتيب در بخشهاي :حمل و نقل

هوايي ،بهداشت و مددكاري اجتماعي ،هواپيمـا و

فضا پيمـا ،بخـار و منبـع آب گـرم و داروسـازي

٧٣

است.

مأخذ :جدول داده-ستانده سال  ٢٠٠٥ژاپن و يافتههاي تحقيق
خانوارهاي عادي با اعضاي شاغل و با گروهها و

در آلمان بيشترين كاهش توليد ناشي از

حذف فرضي بخش آموزش به ترتيب در بخش-

سازمانبنديهاي فرا منطقهاي ،حمل و نقل آبي،

طريق خطوط لوله و تصفيه و توزيع آب است و

كشتي و قايق است.

منسوجات ،محصوات نساجي ،چرم و كفش،

هاي :آموزش ،ساير فعاليتهاي تجاري ،امور
مالي و بيمه ،حمل و نقل زميني ،حمل ونقل از
كمترين كاهش توليد به ترتيب در بخشهاي
7
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٧٤
چاپ و نشر است .و كمترين كاهش توليد به

در استراليا بيشترين كاهش توليد ناشي از

حذف فرضي بخش آموزش به ترتيب در بخش-

ترتيب در بخشهاي ساختمان ،تعمير كشتي و

و ارتباط از راه دور و كاغذ ،محصوﻻت كاغذي،

سوختهاي گازي از طريق معادن است.

قايق ،راهآهن و تجهيزات حمل و نقل ،حمل و

هاي :عمدهفروشي ،خرده فروشي و تعميرات،

ساير فعاليتهاي تجاري ،امور مالي و بيمه ،پست

7
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جدول داده -ستانده سال  ٢٠٠٥استراليا و يافتههاي تحقيق

جدول -٣مقايسه نتايج ارتباط بخش آموزش در اقتصاد كشورهاي ايران ،هند  ،ژاپن ،آلمان و استراليا
ايران

هند

ساخت مواد شيميايي

امور مالي و بيمه،

عمده فروشي و خرده

خطوط لوله ،هتل و

كسب و كار ،ساخت

ماهيگيري

و محصوﻻت شيميايي ،حمل و نقل زميني،

ﻻستيك و پﻼستيك،

فروشي ،تعمير وسايل

حمل و نقل از طريق
رستوران ،كشاورزي،

نقليه و كاﻻها ،خدمات شكار ،جنگلداري و

كاغذ و محصوﻻت

كاغذي

ماخذ :نتايج تحقيق

ژاپن

ساير فعاليت هاي

آلمان

استراليا

آموزش ،ساير فعاليت

عمده فروشي و خرده

چاپ و نشر ،حمل و

نقل زميني ،حمل و

و بيمه ،پست و ارتباط

لوله و تصفيه و توزيع

آب

كسب و كار ،كاغذ

ومحصوﻻت كاغذي،

نقل زميني ،حمل و

نقل از طريق خطوط

آب

هاي تجاري ،امور

مالي و بيمه ،حمل و
نقل از طريق خطوط

لوله و تصفيه و توزيع

فروشي  ،ساير فعاليت

هاي تجاري ،امور مالي

از راه دور ،كاغذ و

محصوﻻت كاغذي

٧٥
بحث و نتيجهگيري:

اقتصاد نگريسته شده است و از بعد سرمايهاي آن

نظريههاي اقتصاد و تجارب كشورهاي

صرف نظر شده است .با توجه به صورت مسأله و

موضوع بستگي دارد كه در چه بخشهايي از

انتخاب كشورها به گونهاي است كه اوﻻً

مختلف نشان ميدهد براي رشد اقتصادي،
مسيرهاي مختلفي وجود دارد و ميزان رشد به اين

اقتصاد ،سرمايهگذاري انجام گيرد .نرخ رشد نيز

با توجه به بخشهايي كه در آنها سرمايهگذاري
ميشود تفاوت دارد.به همين منظور نظام توليدي

را معموﻻً به دو بخش كاﻻهاي توليدي و مصرفي

تقسيم ميكنند و اغلب گفته ميشود بخش
كاﻻيهاي توليدي نيروي محرك رشد است.
بنابراين در درازمدت به حداكثر رساندن در گرو

تخصيص هر چه بيشتر سرمايهگذاري در بخش-
هاي كليدي و مهم اقتصاد است؛ به عبارت ديگر
روابط بين بخشي براي درك ساختار اقتصادي و

اتخاذ سياستهاي اقتصادي ضروري است .در
واقع هسته اصلي برنامه ريزي توسعه را تخصيص

منابع كمياب بر مبناي اولوليتها است.

سرمايهگذاري در آموزش ،در مقايسه با ديگر

براي اينكه ساختار و مراحل توسعه را به صورت

كاربردي نشان دهيم ،با توسل به فن داده -ستانده،

ساختارهاي متفاوتي داشته باشند ثانياً مراحل

توسعهاي متفاوت را گذرانده باشند .بنابراين
كشورهاي ايران ،هند ،ژاپن ،آلمان و استراليا ،به

عنوان جامعه آماري انتخاب شدهاند .در اين

راستا با تمركز بر روش حذف فرضي ،اهميت و

نقش خدمات آموزشي را در ساختار اقتصاد
كشورهاي ياد شده را با دو الگوي تقاضامحور

لئونتيف و عرضه محور گُش مورد بررسي قرار

داديم .بدين منظور ،از جداول داده -ستانده سال-
هاي  ١٣٨٥ايران)٤٤بخش(٢٠٠٤ ،هند٢٠٠٥ ،

ژاپن ٢٠٠٥ ،آلمان و  ٢٠٠٥استراليا كه  ٤٨بخش

ميباشند استفاده نموديم .نتايج اين تحقيق گوياي

آن استكه بخش آموزش در كشورهاي ايران،
هند ،ژاپن و استراليا و آلمان ،به عنوان بخش

بخشهاي اقتصادي در رويارويي با نوسانات ،با

محرك اقتصادي مطرح نيست .فقط از منظر

افزايش ظرفيت توليدي و رشد اقتصادي ميشود.

كه ميزان اثر حذف فرضي بخش آموزش در

ثباتترين بخش شمرده ميشود ،بر توان و
قابليتهاي فرد و جامعه ميافزايد و منجر به

اين امر صرف نظر از جنبههاي بسيار ارزشمند

كيفي توسعه منابع و سرمايه انساني ،انديشهها و

تحوﻻت فكري -ناشي از گسترش قلمرو و
افزايش عمق آموزش است.

در اين مقاله به بخش آموزش ،به عنوان يك

بخش توليد كننده در چارچوب حسابهاي ملي

تقاضا بخش آموزش استراليا ميتواند ويژگي
بخش محرك اقتصادي را دارد .اين بدان معناست

كشور استراليا از منظر تقاضا بر توليدات ديگر

بخشهاي اقتصادي)بخشهاي باقيمانده( بيشتر

از ميانگين اقتصاد است .در ساير موارد ،بخش

آموزش به عنوان بخش غير محرك قلمداد مي-

شود .اين موضوع دراقتصاد استراليا از طرف
عرضه هم مصداق دارد.يعني عليرغم محرك بودن

٧٦

آن از منظر تقاضا در اين كشور اما از منظر عرضه،

در سيستم توليد اقتصاد اين كشور ،غير محرك
است.

موضوع مهم ديگر كه در اين مقاله مورد

بررسي قرار گرفت ،كيفيت ارتباط بخش آموزش

اقتصاد كشورهاي مورد مطالعه براي يك واحد
توليد خدمات آموزشي است .يافتههاي اين

تحقيق حاكي از آن است كه :اين رويه در ايران
در مقايسه با كشورهاي توسعه يافتهاي هم چون

ژاپن،آلمان واستراليا تفاوت دارد.در اين كشورها،

بخشهاي ديگر اقتصاد نظير :فعاليتهاي تجاري،
كاغذ و محصوﻻت كاغذي ،امور مالي و بيمه

حمل و نقل زميني ،حمل و نقل از طريق خطوط

لوله و تصفيه و توزيع آب ،بيشترين ميزان كاهش

توليد را در اقتصاد دارند .به عبارت ديگر،

وابستگي بخشهاي عنوان شده به بخش آموزش

بيشتر بوده است .بنابراين بخش آموزش ميتواند

نقش مهمي در توليد ملي و رشد اقتصادي ايفا

نمايد.

٧٧
منابع و ماخذ

 .١اسفندياري،علي اصغر،ركني نژاد،فاطمه )،(١٣٩٠

"تأثير بخش خدمات آموزشي بر فعاليتهاي اقتصادي از
نظر اشتغال با استفاده از جدول داده-ستانده در ايران" ،كار

و جامعه ،شماره  ١٣٢و .١٣٣

 .٢انتظاري ،يعقوب )" ،(١٣٨٨ارائه الگويي براي

هماهنگ سازي نظام آموزش عالي با تحوﻻت مبتني بر
دانش در نظام اشتغال؛ مورد برنامه پنجم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسﻼمي" ،پژوهش و برنامه

ريزي در آموزش عالي  ،شماره .٥٨

 .٣برقندان ،ابولقاسم ،برقندان ،كامران ،ستوده نيا

كراني ،ستوده ،پازند ،مجيد)" ،(١٣٩٠اثر سرمايه انساني بر

رشد اقتصادي ايران" ،فصلنامه مدلسازي اقتصادي ،سال

چهارم ،شماره » ،٢پياپي ،«١٢زمستان  ،٨٩صص .٣٩-٥٦

 .٤پورفرج ،عليرضا)" ،(١٣٨٤مخارج دولت براي

سرمايه انساني و نقش آن در رشد اقتصادي" ،مجله

تحقيقات اقتصادي ،شماره  ،٦٩صص .٥٧-٨٦

 .٥ترحمي ،فرهاد " ،(١٣٨٨) ،اهميت بخش

خدمات مالي در ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران" ،مجله

ماهنامه بررسي مسائل و سياستهاي اقتصادي ،شمارههاي

٩٢و  ، ٩١صص .٥-٢٥

 .٦جهانگرد ،اسفنديار" ،(١٣٩٠) ،بيمه و رشد

اقتصادي" ،فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي ،سال
نوزدهم ،شماره  ،٥٩صص .٥٣-٨٠

 .٧جوزاريان ،فيض اله" ،(١٣٩١) ،بررسي تأثير

سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در ايران" ،اقتصاد توسعه و
برنامه ريزي ،سال اول ،شماره اول ،صص .٩٥-١١٤

 .٨دهقان شوركند ،حسين و همكاران)" ،(١٣٨٨

شناسايي بخشهاي كليدي اقتصاد ايران" ،دانشكده اقتصاد

دانشگاه عﻼمه طباطبايي ،سومين كنفرانس ملي داده -ستانده

و كاربردهاي آن.

 .٩رسته ،فريدون) ،(١٣٧٠نشريه اقتصاد" ،گزيده

مطالب آماري" ،شماره  ،٣٠صص .٣٠-٤٥

 .١٠سعادت ،رحمان ،ياوري كاظم "(١٣٨١) ،سرمايه

انساني و رشد اقتصادي در ايران" ،پژوهشهاس رشد و
توسعه پايدار ،شماره ٦و ٥صص .٣١-٤٠
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