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  مقدمه

 5/3هاني براي ورود به دانشگاه در بيست و پنج سال اول هزاره جديد تقاضاي جافزايش 

امروزه اين بيانگر اين حقيقت است كه  ).1383، عمران صالحي( درصد در هر سال خواهد بود

 كند دانش و مهارت و كارداني مردم به طور روز افزون در اقتصاد جهاني ايفاي نقش مي

در مشاركت نيروي انساني متخصص دانشگاهي   به عبارت ديگر.)1386عمران،  صالحي(

هاي اقتصادي انعكاس و  ي بخش كه در آن دانش ايجاد شده به كليه 1صاد مبتني بر دانشتاق

 اين در حالي است كه .)1383جعفري صميمي، ( تر نيز هست بيشتر و اثرگذار،يابد انتقال مي

يم نيز بر رشد اقتصادي مستقآموزش عالي نه تنها به صورت مستقيم بلكه به صورت غير

طرفي از ). 2000، 2آدام(  جانبي تحقيق و توسعه را نيز به دنبال داردهايگذار است و اثرثيرأت

هاي ناشي  هاي اجتماعي بويژه نابرابري ي در كاهش نابرابريي ديگر آموزش عالي نقش برجسته

آموزش عالي  اينكه ا وجوداما ب). 1385علي بيگي، ( كند هاي قومي و اقتصادي ايفا مي اهاز پايگ

  در ايرانگذاري در اين بخش با نوعي دوگانگي سرمايه ،ايفا كند يهاي متعدد نقشتواند  مي

هاي گذشته، موجب افزايش  ي مناسب در دههي ريزي منطقه فقدان برنامه زيرا .روبرو است

لف شده هاي مخت اختالف نرخ بيكاري و سهم شاغلين داراي تحصيالت عالي در بين استان

 ي بزرگها به شهرهايا مهاجرت آنو  آن يا تشديد بيكاري فارغ التحصيالن ي است كه نتيجه

  ). 1381ي، فليح( شده است

گذاري صحيح در امر تخصيص منابع در آموزش عالي و  اين بديهي است كه سياستبنابر

و علمي دارد كه ريزي هدفمند، آگاهانه  نيز به طريق اولي نيازمند برنامهگسترش آموزش عالي 

 منطقه به نيروي انساني) دار مزيت( هاي اقتصادي ستلزم آگاهي از وضعيت و نياز بخشخود م

ي نيروي انساني از سوي ديگر  هاي منطقه در عرضه متخصص از يك سو و شناخت توانايي

زش عالي و هدف اصلي اين مقاله شناسايي مزيت نسبي آمولذا با توجه به اين نياز . باشد مي

هاي اقتصادي استان كردستان در مقاطع  ها و رشته فعاليت ي بخشي مزيت نسبي ارزش افزوده

  .  در راستاي سنجش و مقايسه با هم در استان كردستان است1382- 1385زماني 

                                                           

1-  Knowledge - Based Economy 

2-  Adom 



145  اي اقتصادي در استان كردستان مقايسه مزيت نسبي آموزش عالي و ارزش افزوده

   تحقيقي پيشينه

 تحليل وضعيت آموزش عالي ي  متعدد و قابل توجهي در زمينههاي هلعابه طور كلي مط

هاي  نسبي بين رشتههاي  اما موضوع ارزيابي و مقايسه مزيت. استكشور صورت گرفته 

هاي اقتصادي به صورت بسيار معدود و محدود بوده و براي استان  آموزش عالي و بخش

 ي استفاده از روش مزيت نسبي آشكار در زمينه. كردستان چنين تحقيقي صورت نگرفته است

، 1386 ،سادات تقوي( ، داخليقتصادياهاي   تحقيقات فراواني در بخشيزن 1)RCA( شده

 )1381، ولي بيگي 1381، ملكشاهيان 1383، جعفري صميمي 1384 ،، عسكري1385رحماني 

 صورت گرفته )2003 ،2 و فورسليد و ووتون2002 ،يو و هوا ؛2000 ،زانگ و سو (،و خارجي

 فقط براي سه هاي اقتصادي و آموزش عالي  اما استفاده از اين روش هم زمان براي بخشاست،

بنابراين جهت رعايت اختصار .  استه از كشور و آن هم به صورت محدود انجام شدهمنطق

ه و قان به بررسي مزيت اقتصادي يك منطپردازيم كه هم زم فقط به بررسي تحقيقاتي مي

ارزيابي بين عرضه و تقاضاي "، )1382(طالبي و صمدي  .آموزش عالي آن پرداخته باشد

اند كه براي تحقق اين امر با   را بررسي نموده" در بازاز كار استان اصفهانآموختگان دانش

هاي  استفاده از روش مزيت نسبي آشكار آموزش عالي در بخش دولتي را در سطح رشته

هاي اقصادي استان  بخشهاي  ي آن با مزيت هاي روزانه را تعيين و با مقايسه كارشناسي دوره

هاي نسبي آموزش عالي و  ست كه در برخي موارد بين مزيتاصفهان به اين نتيجه رسيده ا

جعفري صميمي . قبولي وجود نداردهاي اقتصادي در استان اصفهان هماهنگي قابل  فعاليت

تناقض بين اشتغال دانش آموختگان و مزيت نسبي آشكار اقتصادي وضعيت "، )1383(

هاي  مشخص شده كه استاندر اين تحقيق .  را بررسي كرده است"شمالي ايرانهاي  استان

اند و اين  اي در بخش كشاورزي بوده داراي مزيت نسبي آشكار از ديدگاه ارزش افزودهشمالي 

هاي وابسته  توانست به عنوان يك ابزار سياستي جهت پذيرش دانشجو در رشته در حقيقت مي

دهد  ان مي اما بر خالف انتظار، نتايج پژوهش نش.به بخش كشاورزي منطقه شمال كشور باشد

هاي  آموختگان رشته هاي اين منطقه به دانش آموختگان در دانشگاه كه بيشترين بيكاري دانش

                                                           

1-  Revealed Comparative Advantage (RCA). 

2-  Zhong، Xu، Yue، Hua. ّForslid، Wooton 
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هاي نسبي عرضه و  ، مزيت)1383(زاده و آرمن  مهرعلي .وابسته به كشاورزي مربوط بوده است

را بررسي نموده  كارشناسي دانشگاه شهيد چمران اهوازهاي  آموختگان رشته  تقاضاي دانش

ع هدف مطالعه بررسي مزيت نسبي عرضه و تقاضاي دانش آموختگان دولتي در مقط. ستا

نتايج اين . بوده استه روش مزيت نسبي آشكار شده ب 1375-1379هاي  كارشناسي در سال

نسبي دانشگاه شهيد چمران اهواز در عرضه دانش آموختگان به هاي  تحقيق نشان داده كه مزيت

زي و دام پزشكي، علوم انساني، فني و مهندسي و علوم پايه ترتيب اولويت گروه كشاور

هاي  دهد كه استان خوزستان در فعاليت  ميكار، نتايج نشان  تقاضاي بازاري در زمينه. هستند

  . معدن، ماهيگيري و كشاورزي، از مزيت نسبي برخوردار است
  

  سيماي عمومي استان كردستان
  و جمعيتي هاي جغرافيايي ويژگي) الف

 از ،تان كردستان از سمت شمال به استان آذربايجان غربي و بخشي از استان زنجاناس

 از شرق به استان همدان و قسمت ديگري از استان زنجان و از ،جنوب به استان كرمانشاه

 كيلومتر 28203وسعت استان كردستان معادل  .باشد طرف غرب به كشور عراق محدود مي

 بر اساس نتايج آمارگيري . درصد كل كشور است7/1به مربع بوده كه اين مساحت قريب 

 ،1385ريزي استان كردستان جمعيت استان در سال  معاونت آمار سازمان مديريت و برنامه

 ساليانه به طور 1375-85هاي  باشد كه بر اين اساس جمعيت استان طي سال  مي نفر1438543

  . درصد رشد داشته است66/0متوسط 
  

  شتغالوضعيت ا) ب

 ،مورد اشاره قرار گرفت قبالًبا توجه به اينكه آمار اشتغال و بيكاري در استان كردستان 

مختلف اقتصادي مورد توجه قرار هاي  بنابراين در اين بخش وضعيت اشتغال در بخش

 سهم 1382 استان كردستان در سال 1384بر اساس اطالعات سالنامه آماري سال . گيرد مي

 درصد و بخش 6/24 بخش صنعت به ،7/27كل اشتغال به شاغلين بخش كشاورزي از 

 به ترتيب سهم هر كدام از 1384 و 1383هاي  در سال . درصد رسيده است7/47خدمات به 

   43 و 8/47ات به  خدم7/23 و 4/24 صنعت به ، درصد3/33 و 8/27كشاورزي به هاي  گروه
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  .)1386، ريزي كردستان سازمان مديريت و برنامه( درصد رسيده است
  

  آموزش عالي بخش دولتيوضعيت ) ج

ها و مركز آموزش عالي دولتي استان كردستان در سال  دانشجويان دانشگاهتعداد كل 

 نفر 17986 به 1384-85 نفر بوده كه در سال تحصيلي 15982 برابر 1383-84تحصيلي 

از . ور است درصدي در شاخص مذك5/12 رشد ي ارقام مذكور نشان دهنده. افزايش يافته است

از كل . اند  درصد نيز زن بوده6/43 درصد مرد و 4/56 حدود 1384- 85كل دانشجويان سال 

هاي   در رشته5/56 ،هاي پزشكي  درصد در رشته6 حدود 1384-85يلي دانشجويان سال تحص

 درصد 6/5مهندسي و   يهاي فن  در رشته8/14 ،هاي علوم پايه شته درصد در ر17 ،علوم انساني

شود  چنانكه مشاهده مي. اند  و دامپزشكي مشغول به تحصيل بودههاي كشاورزي ر رشتهنيز د

هاي  هاي علوم انساني و پس از آن رشته  آموزش عالي استان مربوط به رشتهظرفيت غالب در

 486تعداد كادر هيئت علمي مراكز آموزش عالي دولتي استان از ). همان منبع( علوم پايه است

 ي  افزايش يافته كه نشان دهنده1384-85 نفر در سال 618 به 1383-84لينفر در سال تحصي

ها و مراكز آموزش عالي دولتي استان  شدگان دانشگاه تعداد پذيرفته.  درصدي است2/27د رش

 به 1384-85 نفر بوده كه در سال تحصيلي 4450 برابر 1383- 84كردستان در سال تحصيلي 

شدگان سال  از كل پذيرفته. ست درصدي ا6/10فزايش  افزايش يافته است كه مبين ا4950

، ريزي كردستان سازمان مديريت و برنامه( اند  درصد مرد و بقيه زن بوده1/56ود  حد85-1384

 1384-85 از كل پذيرفته شدگان مراكز آموزش عالي دولتي استان در سال تحصيلي .)1386

 درصد در 3/1 ، در مقطع كارشناسي8/77 ، درصد در مقطع كارداني9/20به ترتيب )  نفر4920(

 همچنان. اند ي پذيرش شدهي  درصد نيز در مقطع دكتراي حرفه04/0مقطع كارشناسي ارشد و 

شود گرايش غالب در مراكز آموزش عالي دولتي استان مربوط به مقطع  كه مشاهده مي

  .كارشناسي است
  

  ف تحقيقاهدا

زش عالي و مزيت نسبي ارزش هدف اصلي تحقيق حاضر شناسايي مزيت نسبي آمو

   1382- 1385هاي اقتصادي استان كردستان در مقاطع زماني  ها و رشته فعاليت ي بخشي افزوده
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  . در راستاي سنجش و مقايسه با هم در استان كردستان است

  

 االت تحقيقؤس

تحصيلي در مقاطع كارداني و هاي   چه رشته1382-1385هاي  در طول سال) الف

ي دختران و پسران سنندج ي هاي فني و حرفه دانشگاه كردستان و آموزشكدهكارشناسي در 

  اند؟ داراي مزيت نسبي بوده

هاي اقتصادي در استان كردستان داراي   چه بخش1382-1385هاي  در طول سال) ب

  اند؟ اي بوده افزوده  مزيت نسبي ارزش

هاي  و فعاليتا ه تحصيلي و مزيت نسبي بخشهاي  ميزان تناسب مزيت نسبي رشته) ج

ي ي فني و حرفههاي  اقتصادي چگونه است و اين تناسب در دانشگاه كردستان با آموزشكده

  دارد؟هاي  دختران و پسران سنندج چه تفاوت

  

   تحقيقشناسي روش

  روش تحقيق

نسبي مناطق هاي  مختلفي براي تعيين مزيتهاي  از روشيي  پژوهشگران اقتصاد منطقه

 روش هزينه منابع داخلي: عبارتند ازها  ترين اين روشمي از مهبرخ. كنند استفاده مي

)DRC(1، نسبت هزينه به منفعت اجتماعي )SCB(2 روش ضريب مكاني ،)LQ(3 و روش 

مفهوم مزيت نسبي آشكار شده براي اولين بار توسط . )RCA(مزيت نسبي آشكار شده 

مزيت نسبي در صادرات يك  ي او اين شاخص را در زمينه. معرفي گرديد) 1965( 4باالسا

اين شاخص در ). 1998-1979-1977باالسا، (كاالي معين بارها مورد استفاده قرار داده است 

الملل بوده و به شاخص تخصص تجارت و صادرات   مربوط به تجارت بيني واقع در حوزه

محبوبيت اين شاخص به علت زيربناي نظري ). 1383 جعفري صميمي،(باالسا معروف است 

                                                           

1-  Domestic Resource Cost (DRC). 

2-  Social Cost- Benefit (SCB). 

3-  Location Quotien (LQ). 

4-  Ballasa 
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C

c
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i
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a

GDP

AD

GDP

AD

RCA =

 طور گسترده در دسترسه آماري است كه بهاي   آن با استفاده از دادهي حكم و محاسبهم

ار گرفته است شاخص مزيت نسبي آشكار كه در تحقيق حاضر مورد استفاده قر. باشند مي

  . شود بصورت زير تعريف مي

i

aAD : ارزش افزوده بخش يا فعاليت اقتصاديaي   در منطقهi  
i

GDP : كل ارزش افزوده يا توليد ناخالص داخلي منطقهi  
c

aAD : ارزش افزوده بخش و فعاليت اقتصاديaدر كشور c  
c

GDP : كل ارزش افزوده يا توليد ناخالص داخلي كشورc  
  

در اين رابطه صورت كسر درصد سهم يك بخش مفروض در كل توليدات منطقه و مخرج 

به عبارت بهتر اين معيار به . سازد  ميدرصد سهم همان بخش در سطح كشور را منعكس

 ه در مقابل ساختار توليدي همان بخش در كشوربررسي ساختار توليدي يك بخش در منطق

 عدم مزيت ي  نشان دهنده، اگر در فاصله يك تا صفر قرار گيردRCAشاخص . پردازد مي

بزرگتر از يك باشد نمايانگر وجود مزيت نسبي آشكار شده در بخش يا فعاليت  نسبي و اگر

 بهبود موقعيت رقابتي ي روند افزايشي اين شاخص در طي زمان نشان دهنده. مورد نظر است

مناسب و يا هاي   خاص در راستاي ايجاد فرصتي يك بخش در سطح كشور و يا يك منطقه

اما يك نقطه ضعف ) . 1385پيراسته و كريمي، (شود   ميپيش آمده تلقيهاي  استفاده از فرصت

ه رود؛ بدين معني ك  ميشاخص مزيت نسبي آشكار شده، نامتقارن بودن اين شاخص به شمار

شود، در حالي كه   مي صفر تا يك نشان دادهي نبود مزيت نسبي يك محصول در محدوده

براي رفع اين مشكل شكل . گردد  مينهايت بيان وجود مزيت نسبي در محدوده يك تا بي

  :ه شده استي و همكارانش بصورت زير ارا1 اين شاخص توسط براسليي متقارن يا نرمال شده

                                                           

1-  Brasili 
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1

1

+

−

=

ij

ij

RCA

RCA
SRCA

  
  

SRCA
چنانچه . گيرد  ميبه خود را+ 1 تا -1مقادير بين ) شاخص مزيت نسبي متقارن( 1

RCA بزرگتر از يك باشد، در اين صورت SRCA بين صفر و يك خواهد بود و در حالي 

.  يك عدد منفي بين صفر تا يك منفي خواهد بودSRCA كوچك تر از يك باشد، RCAكه 

 به SRCAتوان گفت كه هر چه   مي دليل دامنه محدود شاخص تعديل شده فوق،همچنين به

باشد و در عوض هر چه از صفر   ميتر شود در اين صورت مزيت نسبي بيشتر نزديك+ 1عدد 

  .شود  ميتوان نتيجه گرفت كه عدم مزيت نسبي تشديد  مي ميل كند آن گاه-1به سمت عدد 

  

   باالسا در آموزش عاليكاربرد شاخص مزيت نسبي آشكار شده

آموختگان  كاربرد شاخص مزيت نسبي آشكار در آموزش عالي نيز با توجه به اينكه دانش

 دهند، دقيقاً  ميو مراكز آموزش عالي كشورها را تشكيلها  دانشگاهي نوعي صادرات دانشگاه

فري جع( باشد  ميشبيه شاخص اوليه معرفي شده از سوي باالسا در مورد تجارت و صادرات

 تعداد دانش آموختگان ، اقتصادياي با اين تفاوت كه به ازاي ارزش افزوده). 1383صميمي، 

افراد تحصيل كرده ها  اين بدان معني است دانشگاهدهيم  را قرار مي در يك رشته آموزش عالي

كنند و از آنجا كه اين افراد در   ميبه جامعه عرضه خود را به عنوان يك محصول صادراتي

بنابراين با توجه به  ،شوند  ميفارغ التحصيلو از مراكز دانشگاهي متفاوت گوناگون هاي  رشته

 و تنوع مراكز عرضه محصول) مختلفهاي  دانش آموختگان در رشته( تنوع محصول

له رقابت و اينكه هر مركز دانشگاهي أ، توجه به مس)و مراكز آموزش عالي مختلفها  دانشگاه(

از مزيت برخوردار نيست، به عنوان هاي  زيت است و در چه رشتهداراي مهاي  در چه رشته

شود كه پاسخ به آن از طريق محاسبه شاخص مزيت نسبي آشكار شده   ميالي جدي مطرحؤس

تحصيلي در هاي   رشتهRCAاز اين رو در اين پژوهش براي محاسبه  .پذير است امكان

ي دخترانه و پسرانه ي ز فني و حرفهدانشگاه كردستان در مقطع كارداني و كارشناسي و مراك

 .كار شده باالسا استفاده شده استاستان كردستان از شاخص مزيت نسبي آش

                                                           

1-  Symmetric Revealed Comparative Advantage (SRCA). 
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 اطالعات آوري  جمع ابزار

در اين تحقيق با استفاده از آمار مستند و رسمي منتشر شده توسط مركز آمار ايران، ارزش 

بتني بر آخرين ويرايش ، را م)1382-1385هاي  در سال( اقتصاديهاي  افزوده بخش

" "SNA 93هاي ملي حساب
گيري مزيت  اندازههاي   تهيه كرده وسپس با استقاده از تكنيك1

به تحليل اطالعات  فعاليت زير مجموعه آن 72و  اقتصادي ي عمده بخش 15نسبي براي 

سسه ؤسپس با استفاده از اطالعات و آمار رسمي منتشر شده توسط م.  استپرداخته شد

ريزي آموزش عالي در ارتباط با دانش آموختگان آموزش عالي بخش دولتي  و برنامهپژوهش 

آمار آموزش "فشرده هاي  روزانه منتشر شده در لوحهاي  در مقطع كارشناسي و كارداني دوره

، با استفاده از تكنيك مزيت نسبي به تحليل اطالعات )1382-1385هاي  در سال ("عالي ايران

  . تگان آموزش عالي در استان كردستان پرداخته شده استمربوط به دانش آموخ

  

  تحقيقهاي  يافته

وط به تعيين مزيت  بخش نخست مرب،ه گرديده استيش اراوهش در دو بخژپهاي  يافته

هاي  در رشته) SRCA( و مزيت نسبي آشكار شده متقارن) RCA(شده  نسبي آشكار

ي دختران و پسران سنندج است ي  حرفهفني وهاي  تحصيلي در دانشگاه كردستان و آموزشكده

كه در اين راستا سهم دانش آموختگان استان كردستان از كل تعداد دانش آموختگان كشور به 

شده  در بخش دوم به محاسبه مزيت نسبي آشكار. تفكيك رشته و سال نيز برآورده شده است

بخش مهم  SRCA(، 15( و مزيت نسبي آشكار شده متقارن) RCA(ي ي ارزش افزوده

 فعاليت زير مجموعه آن پرداخته شده است كه به علت حجم بااليي كه جداول 72اقتصادي و 

اقتصادي هاي  هفتاد و دوگانه اقتصادي داشته تنها جدول مربوط به بخشهاي  مربوط به فعاليت

ه گرديده ياقتصادي به صورت پيوست اراهاي   و جدول مربوط به فعاليتآورده شده است

هاي اقتصادي استان  سهم و نرخ رشد ساالنه ارزش افزوده بخشنين در اين بخش  همچ.است

  . نيز محاسبه شده است1382- 1385كردستان در طول دوره 
  

                                                           

1-  System of National Accounts،1993 
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  كارشناسي دانشگاه كردستانهاي   رشتهي در زمينه تحقيقهاي   يافته-الف

 يتحصيلي در مقطع كارشناسي و كاردانهاي   مربوط به رشتههاي تحليل كلي جدول

دهد كه چه از نظر تعداد دانش آموخته و چه از نظر تنوع رشته،   ميكردستان نشاندانشگاه 
در مقطع كارشناسي نيز در طول دوره مورد  .كيد بيشتري بر مقطع كارشناسي بوده استأت

هاي  بررسي از نظر تعداد دانش آموخته و تنوع رشته در يك سال به ترتيب، اولويت با رشته
البته از نظر ميانگين . ساني، كشاورزي، علوم پايه، فني مهندسي و هنر بوده استگروه علوم ان

تحصيلي كه وضعيت رقابتي يك رشته تحصيلي در مقايسه با وضعيت هاي  مزيت نسبي رشته
هاي  ي كه رشتهي به گونه. ي ديگر استي بندي به گونه دهد، اولويت  ميكشوري آن را نشان

بيشترين  ميانگين مزيت نسبي برخوردار هستند و بعد از آن مربوط به گروه كشاورزي از 
  . ، گروه هنر، فني مهندسي، علوم انساني قرار دارندهاي رشته

  

  كارداني دانشگاه كردستانهاي   رشتهي در زمينه تحقيقهاي  يافته -ب

 در جداول فوق بيانگر آن است كه دانشگاه كردستان در    SRCA و   RCAتحليل شاخص   

ني عالوه بر اينكه تعداد دانش آموختگان آن نسبت به مقطع كارشناسي بسيار كمتـر               مقطع كاردا 

 به طـوري كـه در گـروه    ه استي نيز در اين مقطع نيز بسيار محدود بود  ي  تنوع رشته  ،بوده است 

ايـن رشـته در طـول       .  حسابداري داراي دانش آموخته بوده اسـت       ي علوم انساني فقط در رشته    

  .  به طور كلي داراي مزيت بوده است1382-1385هاي  الدوره مورد بررسي در س
  

يي پسران و دختـران       ي فني و حرفه    هاي در آموزشكده    هاي تحقيق در زمينه رشته      يافته -چ

  سنندج

ــاخص   ــل ش ــدولSRCA و RCAتحلي ــاي  در ج ــه در   ه ــت ك ــانگر آن اس ــوق بي  ف

هـاي   ساني در طـي سـال   پسران و دختران سنندج در گروه علوم ان       يي    ي فني و حرفه    آموزشكده

داري مزيـت   هـا     اين رشته طـي ايـن سـال       .  فقط رشته حسابداري داير بوده است      1385-1382

 فنـي و    ي همچنين در آموزشكده  . نسبي بوده است و هر ساله به مزيت آن نيز اضافه شده است            

 چندين رشته متنـوع     1382-1385هاي    پسران سنندج در گروه فني و مهندسي در سال        يي    حرفه

از مزيـت نـسبي برخـوردار    هـا   اكثريت اين رشتهها   سالي اير بوده كه به صورت كلي در همه   د

  . اند بوده
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موجود در دانشگاه، تعداد دانش هاي   كه شامل رشته1382- 1385هاي  روزانه دانشگاه كردستان در سالهاي  كارشناسي دورههاي  مشخصات دانش آموختگان رشته  .1جدول 
  .باشد  ميموجود در دانشگاه كردستانهاي   رشته SRCA و  RCA كردستان، تعداد دانش آموختگان كشور، سهم استان، آموختگان دانشگاه

1382  1383  1384  1385  
. د  تحصيليهاي  رشته

  استان
. د

  كشور
سهم 
 RCA  SRCA  استان

. د
  استان

. د
  كشور

سهم 
 RCA SRCA  استان

. د
  استان

. د
  كشور

سهم 
 RCA SRCA  استان

. د
  ناستا

. د
  كشور

سهم 
 RCA SRCA  استان

  :علوم انساني
  تربيت بدني وعلوم ورزشي

4  1111  0,36%  0,67  2./-  20  198  1,6%  4  0,6  107  1344  7,96%  4,47  0,634  11  719  1,52%  1,77  0,277  

  0,464  2,73  %2,36  762  18  0,137  1,32  %2,33  684  16  0  0  0  0  0  0,090  1,20  %0,36  941  6  زبان و ادبيات انگليسي

  0,722  6,22  %5,35  672  36  0,627  4,37  %7,78  719  56  0,567  3,62  %1,49  601  9  -0,24  0,61  %0,32  614  2  زبان و ادبيات عربي

  0  0  0  0  0  0,968  61,7  %100  73  73  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ديني و عربي
 مديريت و - علوم تربيتي

  برنامه ريزي آموزشي
33  4090  0,80%  1,51  0,203  7  3469  0,20%  0,48  0,35-  69  275  25,09%  14,21  0,868  20  223  8..96%  10,37  0,824  

  0,98  132  %100  10  10  0,968  62,25  %100  59  59  0,988  175  .%55  18  10  0,987  161  %80  52  42  فقه و حقوق شافعي

  0,846  6,5  %5,63  568  32  0,166  1,4  %2,49  2285  57  0,468  2,76  %1,15  2173  25  0  0  0  0  0  مديريت و بازرگاني

  0,173  1,42  1,23  1213  15  -0,052  0,9  %1,6  4915  79  0  0  0  0  0  0,078  1,17  %0,62  4794  30  زبان و ادبيات فارسي

  0  0  0  0  0  0,961  50,66  %90  20  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  امور تربيتي
  :علوم پايه

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,236  1,62  %0,67  888  6  0,648  4,69  %2,48  603  15  رياضي
  0  0  0  0  0  0,876  15,2  %25,4  106  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  آموزش رياضي

  0,326  1,97  %1,7  817  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  رياضي كار بردي

  0,115  1,26  %1,09  915  10  0,204-  0,66  %1,18  1439  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  رياضي محض

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,725  6,28  %2,57  272  7  0,786  8,36  %4,43  338  15  شيمي كاربردي

  0,198-  0,68  %0,58  1023  6  0,328  1,98  %3,52  937  33  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  شيمي محض

  0  0  0  0  0  0,307-  0,53  %0,97  103  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  دبيري فيزيك
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1382  1383  1384  1385  
. د  تحصيليهاي  رشته

  استان
. د

  كشور
سهم 
 RCA  SRCA  استان

. د
  استان

. د
  كشور

سهم 
 RCA SRCA  استان

. د
  استان

. د
  كشور

سهم 
 RCA SRCA  استان

. د
  ناستا

. د
  كشور

سهم 
 RCA SRCA  استان

  0,378  2,22  %1,92  780  15  0,493  2,95  %5,24  935  49  0,527  3,23  %1,34  1260  17  0,509  3,08  %1,62  982  16  فيزيك

  :فني و مهندسي
  مهندسي الكترونيك

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
12  

  
791  

  
1,51%  

  
1,75  

0,272  

 توليد –مهندسي صنايع 
  صنعتي

22  344  6,39%  12  0,846  24  328  7,31  17,91  0,894  56  230  24,3%  13,91  0,865  21  283  7,42%  8,67  0,793  

  0,416  2,43  %2,1  761  16  0,545  3,4  %6,03  762  46  0,607  4,09  %1,7  1054  18  0,624  4,32  %2,29  915  21   عمران-مهندسي عمران
 اكتشاف -مهندسي معدن
  معدن

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  181  0,55%  0,63  -0,226  

  0  0  0  0  0  0,927  26,66  %43,18  44  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  آموزش حرفه و فن
  :كشاورزي

  مهندسي توليدات دامي
25  65  38,4%  76,6  0,974  24  68  35,3%  84,63  0,976  70  144  48,61%  28,14  0,931  27  96  28,1%  34  0,942  

  0,907  20,72  %17,57  165  29  0,863  13,61  %24,15  327  79  0,795  8,76  %3,61  553  20  0,724  6,27  %3,32  541  18   باغباني-مهندسي كشاورزي

  0,978  92,5  %75,67  37  28  0,891  17,38  %30,3  231  70  0,976  83,25  %31,7  60  19  0,963  54,4  %26,6  60  16   زراعت-مهندسي كشاورزي
 -مهندسي منابع طبيعي

  جنگلداري
12  117  10,2%  19,4  0,901  22  124  17,74%  42,83  0,954  58  84  69,04%  40,83  0,952  19  50  38%  45,63  0,957  

 مرتع -مهندسي منابع طبيعي
  و آبخيزداري

39  297  13,1%  24,9  0,922  26  294  8,84%  21,2  0,909  75  189  39,68%  22,6  0,915  20  185  10,81  12,59  0,852  

  :هنر
  مهندسي معماري

10  135  7,4%  14,6  0,871  31  466  6,65%  15,98  0,882  49  193  25,38%  14,27  0,869  18  275  6,54%  7,67  0,769  

  جمع دانش آموختگان استان
  جمع دانش آموختگان كشور

326  
61400  

      
285  

68339  
      

1183  
66513  

      
378  

43653  
      

  منبع، محاسبات محقق
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وجـود در دانـشگاه، تعـداد دانـش         مهـاي      كه شامل رشـته    1382-1385هاي    روزانه دانشگاه كردستان در سال    هاي    كارداني دوره هاي    مشخصات دانش آموختگان رشته     .2جدول  

 .باشد  ميموجود در دانشگاه كردستانهاي   رشته SRCA و RCAآموختگان دانشگاه كردستان، تعداد دانش آموختگان كشور و

1382  1383  1384  1385  
. د  تحصيليهاي  رشته

  استان
. د

  كشور
سهم 
 RCA  SRCA  استان

. د
  استان

. د
  كشور

سهم 
 RCA SRCA  استان

. د
  استان

 .د
  كشور

سهم 
 RCA SRCA  استان

. د
  استان

. د
  كشور

سهم 
 RCA SRCA  استان

  :علوم انساني
  حسابداري

1  339  0,29%  2,87  0,483  18  219  8,2%  128  0,984  73  3031  2,4%  2,83  0,477  5  2504  0,19%  3,33  0,538  

 :علوم مهندسي

كاردان فني معدن 
  استخراج معدن

                    45  170  26,48%  31,65  0,938            

  :كشاورزي 
  تكنولوژي توليدات دامي

14  129  10,85%  107  0,981  0  0  0  0  0  18  76  23,68%  28,23  0,931  4  120  3,33%  55,92  0,964  

  0,953  25,21  %1,5  265  4  0,947  37,20  %31,47  197  62  0,895  18,2  %1,17  681  8  0,951  40,2  %4,15  337  14  تكنولوژي توليدات گياهي

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,931  28  %2,77  72  2  اريتكنولوژي جنگلد

  :هنر
  كارداني معماري

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  47  924  5,08%  5,99  0,713            

جمع دانش آموختگان 
  استان

جمع دانش آموختگان 
  كشور

31  
30053  

      
26681  

40235  
      

245  
2887  

      
13  

21705  
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زير   فعاليت72 بخش اقتصادي و 15ي ي  ارزش افزودهSRCA و RCAتحليل 

كشاورزي، هاي  دهد كه استان كردستان در بخش  نشان ميمجموعه آن در استان كردستان

داري؛ ساختمان؛ عمده فروش، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كاالها؛ هتل  شكار و جنگل

 عمومي و خدمات شهري؛ آموزش؛ و رستوران؛ مستغالت كرايه و خدمات كسب و كار؛ اداره

بهداشت و مددكاري اجتماعي؛ ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و خانگي، داراي 

مين آب، أماهيگيري؛ صنعت؛ معدن؛ تهاي  و در ساير بخش. استيي  مزيت نسبي ارزش افزوده

كردستان مالي؛ استان ها  گري برق و گاز طبيعي؛ حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات؛ واسطه

مزيت نسبي آشكار شده هاي  البته تحليل شاخص. نيستيي  داراي مزيت نسبي ارزش افزوده

طور كلي داراي كه به ي يها دهد حتي در بخش  ميان نشانتاقتصادي اسهاي  در مورد فعاليت

مزيت نسبي نيز هست در يكي يا چند فعاليت زير مجموعه بخش ممكن است داراي مزيت 

 صادق سنيستند نيز به صورت عكهم كه داراي مزيت ي يها له در مورد بخشئ اين مس.نباشند

است به اين معني كه يك بخش ممكن است به صورت كلي داراي مزيت نباشد اما يكي يا 

 استان كردستان در بخش معدن داراي  آن داراي مزيت باشد، مثالًي چند فعاليت زير مجموعه

لذا در . ن غير نفت و گاز داراي مزيت خوبي است اما در همين بخش در معاد،مزيت نيست

ها   بخشي زيرمجموعههاي  اقتصادي، مزيت نسبي فعاليتهاي  تحليل نتايج مزيت نسبي بخش

  .نيز در نظر گرفته شده است

اقتصادي استان كردستان در طول دوره هاي  در پايان جدول سهم و نرخ رشد ساالنه بخش

 به صورت اجمالي سهم هر بخش از كل ارزش افزوده  آورده شده براي اينكه1385-1382

استان را به تفكيك هر سال نشان داده تا جايگاه و وزن هر بخش اقتصادي را در كل ارزشدر 

-1385اقتصادي استان كردستان در طول دوره هاي  پايان جدول سهم و نرخ رشد ساالنه بخش

ش از كل ارزش افزوده استان را به  آورده شده براي اينكه به صورت اجمالي سهم هر بخ1382

افزوده استان  تفكيك هر سال نشان داده تا جايگاه و وزن هر بخش اقتصادي را در كل ارزش

اقتصادي در طول هاي  همچنين با برآورد متوسط نرخ رشد بخش. كردستان مشخص نمايد

فزوده توان ميزان متوسط رشد ارزش ا  ميدوره مورد بررسي به تفكيك استان و كشور،

ها  پانزده گانه استان در طول دوره مورد بررسي را با ميزان رشد متوسط همان بخشهاي  بخش

هاي  دهد كه نرخ رشد متوسط ارزش افزوده بخش  مياين جدول نشان. در كشور مقايسه نمود



157  اي اقتصادي در استان كردستان عالي و ارزش افزودهمقايسه مزيت نسبي آموزش 

 استان كردستان در مقايسه با اين نرخ در 1382-1385پانزده گانه اقتصادي در طول دوره 

برق و گاز  مين آب،أداري؛ ماهيگيري؛ ت و جنگل  بخش كشاورزي، شكار8 در كشور فقط

  طبيعي؛ ساختمان؛ عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كاالها؛ مستغالت، كرايه 
  

هـاي    اقتصادي استان كردستان در طـول سـال       هاي    اي بخش   ارزش افزوده  SRCA و   RCAجدول  . 3

1385-1382  
 ارزش افزوده

 ها شرح فعاليت رديف 1385 1384 1383  1382

RCA SRCA RCA SRCA RCA SRCA RCA SRCA 

1 
كشاورزي، شكار و 

 جنگلداري
8313/1 2936/0  2142/2  3778/0  0426/0  3427/0  0054/2  3345/0 

  -2891/0  5515/0  -2326/0  6226/0  -1839/0 6893/0 -3056/0  5319/0 ماهيگيري 2
  -9494/0  0259/0  -9350/0  0336/0  -9430/0  0293/0 -9265/0 0381/0 معدن 3
  -3825/0  4467/0  -3206/0  5144/0  -3752/0  4544/0  -3560/0  4749/0 صنعت 4

5 
تأمين آب، برق و 

 گاز طبيعي
4067/0  4208/0-  3866/0  4424/0-  3020/0-  5361/0-  5191/0  3166/0-  

  2186/0  5595/1  0219/0  0447/1  0023/0  0046/1  0804/0 1750/1 ساختمان 6

7 

عمده فروشي، 
خرده فروشي، 

تعمير وسايل نقليه 
 و كاالها

4870/1  1958/0  6048/1  2322/0  6912/1  2568/0  6077/1  2330/0  

  1250/0  2858/1  1610/0  3838/1  1223/0  2787/1  0950/0 2092/1 هتل و رستوران 8

9 
حمل و نقل، 
انبارداري و 
 ارتباطات

8262/0 0952/0-  8197/0  0991/0-  8053/0  1079/0-  7396/0  1497/0-  

10 
هاي  واسطه گري
  مالي

6291/0  2277/0-  5415/0  2974/0-  5449/0  2946/0-  5291/0  3080/0-  

11 
مستغالت، كرايه و 
خدمات كسب و 

 كار

0733/1  0353/0  0832/1  0399/0  1432/1  0668/0  0673/1  0325/0  

12 
اداره امور عمومي، 
 و خدمات شهري

8284/1  2929/0  8387/1  2955/0  9018/1  3108/0  7657/1  2769/0  

  3304/0  9866/1  3527/0  0900/2  2987/0  8519/1  2941/0  8334/1 آموزش 13

14 
بهداشت و 

 مددكاري اجتماعي
6478/1  2447/0  5813/1  2252/0  5265/1  2084/0  5636/1  2198/0  

15 
ساير خدمات 

عمومي، اجتماعي 
 شخصي و خانگي

5716/1  2223/0  2511/1  1115/0  2949/1  1285/0  7041/1  2604/0  

   محاسبات محقق:منبع
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اقتـصادي اسـتان كردسـتان در طـول دوره          هاي     سهم و نرخ رشد ساالنه ارزش افزوده بخش        . 4 جدول

1385-1382  

 )درصد(سهم در كل ارزش افزوده استان

 هاي اقتصادي بخش

نرخ رشد  متوسط
  )درصد( ساالنه

افزوده  ارزش
 استان كردستان

متوسط نرخ رشد 
  )درصد(ساالنه 

زش افزوده ار
 كشور

1382 1383 1384 1385 

 64/17 71/17 65/20 46/19 65/18 28/23 كشاورزي، شكار و جنگلداري

 11/0 12/0 13/0 12/0 27/19 42/21 ماهيگيري

 55/0 75/0 59/0 69/0 18/34 41/20 معدن

 74/5 62/6 94/5 62/6 97/22 31/21 صنعت

 22/1 70/0 81/0 86/0 81/30 65/50 مين آب، برق و گاز طبيعيتأ

 61/7 87/4 49/4 18/5 70/30 93/48 ساختمان

عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير 
 وسايل نقليه و كاالها

77/27 00/24 95/20 00/23 24/23 33/21 

 00/1 14/1 19/1 28/1 19/14 85/16 هتل و رستوران

 26/5 39/5 98/5 90/5 41/26 23/22 ارتباطاتحمل و نقل، انبارداري و 

 46/1 63/1 78/1 53/1 65/34 69/25 هاي مالي واسطه گري

مستغالت، كرايه و خدمات كسب و 
 كار

20/22 16/22 96/12 70/12 22/12 61/11 

 51/9 88/9 56/9 29/10 55/24 49/23 اداره امور عمومي، و خدمات شهري

 38/9 95/8 46/6 80/6 54/37 48/42 آموزش

  88/4  90/4 01/5 32/5 94/24 14/23 بهداشت و مددكاري اجتماعي
ساير خدمات عمومي، اجتماعي 

 شخصي و خانگي
56/43 07/36 99/1 72/1 88/1 69/2 

  منبع، محاسبات محقق

  

و خدمات كسب و كار؛ آموزش؛ و ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و خانگي؛ داراي 

 بخش ديگر از نرخ 7ي از نرخ رشد متوسط كشوري بوده است و در نرخ رشد متوسط باالتر

له أاين مس. تري نسبت به نرخ رشد متوسط كشوري برخوردار بوده است رشد متوسط پايين

كه استان در هاي  هيچ كدام از بخشيي  بيانگر آن است كه متوسط سرعت رشد ارزش افزوده

هيگيري از متوسط سرعت رشد كشوري داراي مزيت نسبي نبوده به غير از بخش ماها آن

  .بيشتري برخوردار نيست
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اقتصادي يي   و مقايسه مزيت نسبي آموزش عالي و ارزش افزودهگيري نتيجهبحث و 

  در استان كرستان

 مزيت نسبي هر RCAوهش ابتدا با استفاده از شاخص مزيت نسبي آشكار شده ژدر اين پ

 آن به تفكيك ي زيرمجموعههاي  با رشته فعاليتكدام از پانزده بخش اقتصادي استان همراه 

هاي  در اين بررسي آشكار گرديده كه استان كردستان در بخش. ه شده استببخش محاس

داري؛ ساختمان؛ عمده فروش، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و  كشاورزي، شكار و جنگل

ه عمومي و خدمات كاالها؛ هتل و رستوران؛ مستغالت كرايه و خدمات كسب و كار؛ ادار

شهري؛ آموزش؛ بهداشت و مددكاري اجتماعي؛ ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و 

ماهيگيري؛ صنعت؛ هاي  و در ساير بخش. استيي  خانگي، داراي مزيت نسبي ارزش افزوده

مالي؛ ها  گري مين آب، برق و گاز طبيعي؛ حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات؛ واسطهأمعدن؛ ت

گر آن است كه استان  له بيانأاين مس. نيستيي   كردستان داراي مزيت نسبي ارزش افزودهاستان

زيربنايي دچار مشكل است و توان رقابتي قابل قبولي در سطح هاي  كردستان در اكثر بخش

اقتصادي نيز اين هاي  زيرمجموعه بخشهاي  تحليل مزيت نسبي رشته فعاليت  با.كشور ندارد

 رشته فعاليت اقتصادي هيچ كدام از 72 زيرا از مجموع .ادي روشن گرديدله تا حدود زيأمس

  SRCAميانگين شاخصهاي  داراي مزيت باال نيست به اين معني كه هيچ كدام از فعاليتها آن

  قرار)گروه داراي مزيت(  فعاليت در گروه دوم27 فعاليت 72نيست، از /.+ 5بزرگتر از ها آن

داراي ها  قرار دارد كه استان در اين فعاليت/.+ 5بين صفر و ا  آنه SRCAگيرند و شاخص  مي

هستند كه هاي   فعاليت در گروه سوم قرار دارند و جز فعاليت23همچنين . مزيت است

داراي مزيت نيست و استان  آنها  قرار دارد و استان در- /.5بين صفر و  آنها  SRCAشاخص

 آنها  درSRCAاال برخوردار است و شاخص  فعاليت اقتصادي از عدم مزيت ب22كردستان در 

اقتصادي هاي  توان گفت كه وضعيت فعاليت  ميبنابراين با يك نگاه كلي.  است-/.5كوچكتر از 

همچنين محاسبه و تحليل سهم و نرخ رشد متوسط . در استان كردستان وضعيت مناسبي نيست

ده گانه اقتصادي در اين پانزهاي  اقتصادي استان كردستان در بخشهاي  ارزش افزوده بخش

يي  دوره در مقايسه با همان نرخ در كشور بيانگر آن است متوسط سرعت رشد ارزش افزوده

داراي مزيت نسبي نبوده به غير از بخش ماهيگيري از  آنها كه استان درهاي  هيچ كدام از بخش
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اقتصادي كالن هاي  متوسط سرعت رشد كشوري بيشتري برخوردار نيست، و در برنامه ريزي

حالي است كه  صورت نگرفته است و اين درها   تالشي در جهت باال بردن اين بخشانگار

مانند هاي  گذشته با وجود پتانسيلهاي  مهري استان كردستان به دليل محروميت ديرينه و بي

ذخاير معدني غيرفسيلي، منابع آبي فراوان، جمعيت جوان و هم جواري با كشور عراق از درد 

بايست سرعت متوسط رشد اين استان با توجه به داليل   ميبرد، و  مي اقتصادي رنجمشكالت

گفته شده بسيار بيشتر از متوسط كشوري باشد تا هم بتواند با توجه پيشرفت كل كشور 

بعد از بررسي وضعيت . گذشته را بنمايدهاي  هماهنگ شود و هم اينكه جبران عقب ماندگي

به بررسي وضعيت آموزش عالي يي  ت نسبي ارزش افزودهاقتصادي از لحاظ مزيها  بخش

كارداني و هاي  دولتي در مقاطع كارشناسي و كارداني پرداخته شد تا مزيت نسبي رشته

دختران سنندج و آموزشكده فني و يي  كارشناسي در دانشگاه كردستان، آموزشكده فني و حرفه

 عالي دولتي استان كردستان سسات آموزشؤپسران سنندج به عنوان مهمترين ميي  حرفه

با . را در سطح كشوري مشخص شودها  محاسبه و تحليل شود و قدرت رقابتي اين رشته

و دانش ها  كرد محدوديت رشته  ميكه جلب نظريي  به عمل آمده اولين نكتههاي  بررسي

 و مقطع كارداني  چهار ساله در دوي سسات بوده به صورتي كه در طول دورهؤآموختگان اين م

 رشته فقط براي 10 رشته 50 رشته داير بوده و از اين 50سسه آموزش ؤكارشناسي در سه م

نو هاي  بعد منحل شده و يا اينكه رشتههاي  اند كه يا سال يك سال داراي دانش آموخته بوده

آموزش  مانند؛ ديني و عربي، امور تربيتي،ي يها رشته( اند سيس شدهأپايي هستند كه تازه ت

مهندسي معدن، آموزش  رياضي كاربردي، دبيري فيزيك، مهندسي برق و الكترونيك،رياضي، 

با اين وجود نتايج در مورد مزيت نسبي رشته تحصيلي در آموزش عالي ...). حرفه و فن و 

 رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي كه در 28دهند كه از مجموع   مياستان كردستان نشان

 رشته در گروه اول قرار دارند به اين معني كه 13 . است وجود داشته1382-1385هاي  سال

بوده است و داراي مزيت /.+ 5بزرگتر از  آنها  درSRCAكارشناسي شاخص هاي  رشته% 46

 داراي مزيت محسوبهاي  گيرند و جز رشته  مي رشته در گروه دوم قرار12. بااليي هستند

% 42حدود ها   دارد كه اين رشتهقرار/.+ 5بين صفر و  آنها  درSRCAشوند كه شاخص  مي

گيرند و   مي رشته در گروه سوم قرار3همچنين . شوند  ميكارشناسي را شاملهاي  رشته

 قرار داشته و از عدم مزيت برخوردار هستند كه اين -/.5بين صفر و  آنها SRCAشاخص 
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روه چهارم در گيي  اما هيچ رشته. شوند  ميكارشناسي را شاملهاي  درصد رشته% 12ها  رشته

 نبوده است كه نشان -/.5كمتر از يي   در هيچ رشتهSRCAقرار نداشت يعني شاخص 

از يي  كارشناسي در هيچ رشتههاي  ي اين است كه آموزش عالي استان كردستان در رشته دهنده

 كارداني نشانهاي   در مورد رشتهSRCAتحليل شاخص . عدم مزيت باال برخوردار نيست

هاي   رشته موجود در مقطع كارداني دانشگاه كردستان و آموزشكده21وع دهد كه از مجم مي

 رشته در گروه 13به تعداد ها  درصد رشته% 61دختران و پسران سنندج حدود يي  فني و حرفه

. است و داراي مزيت بااليي هستند/.+ 5بزرگتر از آنها  SRCAگيرند و شاخص   مياول قرار

و صفر قرار دارد /.+ 5بين  آنها SRCA رشته شاخص 8اد به تعدها   درصد رشته39همچنين 

در گروه سوم و چهارم يي  كارداني هيچ رشتههاي  اما در رشته. و از مزيت برخوردار هستند

كه داراي مزيت نباشد يي  كارداني به صورت متوسط رشتههاي   يعني در رشته.گيرند قرار نمي

تري  بينانه كارداني به صورت واقعهاي   كه رشتهو اين خود بيانگر اين است. وجود نداشته است

نتايج  .كارشناسي دارندهاي  سيس و گسترش يافته و توان رقابتي بيشتري نسبت به رشتهأت

يي  آموزش عالي و مزيت نسبي ارزش افزودههاي  ميزان سازگاري بين مزيت نسبي رشته

به  عمده تحصيليهاي  گروهاقتصادي استان كردستان به تفكيك هاي  و رشته فعاليتها  بخش

  .شرح زير است
  

  تحصيلي گروه علوم انسانيهاي  شتهر.  1

 مورد بررسي داراي دانش آموخته ي هاي گروه علوم انساني كه در دوره مجموع رشته

. اند  رشته تحصيلي داراي دانش آموخته بوده9اند، در مقطع كارشناسي دانشگاه كردستان  بوده

 و زبان و ادبيات فارسي در 1383به جز رشته علوم تربيتي در سال تحصيلي هاي  تمامي رشته

با توجه به اينكه . اند  در بقيه طول دوره مورد بررسي داراي مزيت نسبي بوده1384سال 

كارشناسي علوم انساني موجود در دانشگاه كردستان بجز مديريت، همگي به نوعي هاي  رشته

و مزيت بخش آموزش استان ها  ار بودن اين رشتهد  لذا مزيت،به بخش آموزش مربوط هستند

اما هماهنگي با بخش آموزش . و بخش آموزش داردها  نشان از نوعي هماهنگي بين اين رشته

 در رشته كارداني دانشگاه .تواند كافي باشد م اقتصادي نمي بخش مه15به عنوان تنها يكي از 

ان سنندج رشته حسابداري به عنوان دختران و پسريي  فني وحرفههاي  كردستان و آموزشكده
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اقتصادي كه به اين رشته مربوط هاي  تنها رشته اين گروه داراي مزيت بااليي است اما بخش

توان   ميمالي و انبارداري از مزيت برخوردار نيست كه در اين زمينهها  گري است مانند واسطه

رد، كه در آينده در پذيرش مرتبط اقتصادي وجود نداهاي  گفت كه هماهنگي بين رشته و بخش

ي  مانند هتل و رستوران، ادارههاي  صورت گيرد، با اين وجود بخشهاي  اين رشته بايد تعديل

عمومي و خدمات شهري و بهداشت و مددكاري اجتماعي در استان كردستان داراي مزيت 

اكز آموزشي مرتبط در علوم انساني هستند كه در مرها  بوده و نيازمند رشتهيي  ارزش افزوده

ريزي  داري، برنامه ت جهانگردي، موزهيمانند مديرهاي  اند، رشته نداشته مورد بررسي وجود

هاي  توان گفت رشته  ميلذا بطور كلي. شناسي شهري، مددكاري اجتماعي، علوم اجتماعي، روان

ستان داراي مزيت استان كردهاي  و رشته فعاليتها  گروه علوم انساني هماهنگي زيادي با بخش

  .اند نداشته

  

  تحصيلي گروه علوم پايههاي  رشته.  2

 رشته وجود داشته 7در مقطع كارشناسي دانشگاه كردستان، در طول مدت مورد بررسي 

رشته آن  6دهد كه   ميبررسي به عمل آمده نشان. كه توانسته دانش آموختگاني داشته باشد

علوم پايه هاي  يست، در حالي كه رشتهداراي مزيت و رشته دبيري فيزيك از مزيت برخوردار ن

اقتصادي دارند، و هاي  بيشترين ناهماهنگي را با بخشها   اما اين رشته. داراي مزيت استاكثراً

هاي  علوم پايه محض است و اين در حالي است كه بخشهاي  كيد بر رشتهأبيشترين توجه و ت

بردي، شيمي كاربردي، فيزيك كاربردي مانند رياضي كارهاي  اقتصادي استان خواهان رشته

مربوط به آموزش در ها  مربوط به آموزش است، در حالي كه رشتههاي  كاربردي و يا رشته

علوم پايه مانند دبيري فيزيك، دبيري رياضي و دبيري شيمي يا وجود ندارند يا به صورت 

  .محدود وجود داشته و داراي مزيت نيستند

  

  تحصيلي گروه كشاورزيهاي  رشته.  3

نتايج حاصل از محاسبات شاخص مزيت نسبي آشكار براي بخش كشاورزي بيانگر آن 

زراعت و باغداري، هاي  است كه اين بخش به طور كلي داراي مزيت بوده است و زير بخش

دامداري، مرغداري، پرورش كرم ابرايشم و زنبور عسل و جنگلداري نيز همگي داراي مزيت 
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بخش كشاورزي در استان كردستان دارد كه با توجه به اين نشان از وضعيت مناسب . است

هاي  در بخش آموزش عالي در رشته. استان نيز اين وضعيت دور از انتظار نيستهاي  پتانسيل

 وضعيت  رشته3 و در مقطع كارداني با  رشته4مقطع كارشناسي دانشگاه كردستان با دارا بودن 

شته در طول دوره مورد بررسي داراي مزيت مناسبي را دارا است و از آنجا كه همگي اين ر

توان گفت كه آموزش عالي در اين بخش بسيار هماهنگ با بخش كشاورزي   مياند بااليي بوده

تر  البته به دليل تنوع رشته بيشتر در مقطع كارشناسي مقطع كارشناسي موفق. عمل كرده است

دخترانه و پسرانه سنندج يي  فني و حرفههاي  اما از آنجا كه آموزشكده. عمل نموده است

توان گفت كه اين   ميكه به صورت مستقيم به بخش كشاورزي مرتبط باشد را ندارنديي  رشته

سيس أريزي براي ت سسات آموزشي در اين زمينه دچار ضعف هستند و بايد در برنامهؤم

زي را مرتبط با كشاورهاي  سيس رشتهأنو با در نظر گرفتن مزيت بخش كشاورزي تهاي  رشته

 بنابراين از نظر هماهنگي با بخش كشاورزي دانشگاه كردستان بسيار .در اوليت قرار دهند

 يكي از  در بخش كشاورزي.ي عمل كرده استي فني و حرفههاي  تر از آموزشكده موفق

 .باشدبزيان آمهندسي شيالت و كارداني پرورش ماهي و  يها هترشسيس أتواند ت  ميپيشنهادات

 اما استان كردستان با ، بخش ماهيگيري در استان كردستان داراي مزيت نيست، اگر چهزيرا

 ي  اين بخش خواهد بود و براي اين بخش آيندهي داشتن ذخاير آبي فروان داراي توان توسعه

 درصد باالتر از 21,42نرخ رشد متوسط ارزش افزوده بخش ماهيگري با . روشن متصور است

كيدي بر أ مورد بررسي بوده است كه تي  درصد در دوره19,27نرخ متوسط كشوري با نرخ 

تواند زمينه را براي رشد   ميگفته شدههاي  سيس رشتهألذا آموزش عالي با ت. اين گفته است

  . اين بخش فراهم نمايد
  

  تحصيلي گروه فني مهندسيهاي  رشته.  4

ن عدم تنوع آموزش عالي استاهاي  در مقطع كارشناسي دانشگاه كردستان، يكي از ضعف

به طوري كه گروه فني مهندسي دانشگاه . كاربردي استهاي  فني مهندسي و رشتههاي  در رشته

. سي داراي دانش آموخته بوده است رشته مهند4مورد بررسي در هاي  كردستان در طول سال

. صنعتي داراي مزيت استان كردستان منطبق نيستندهاي  كه هيچكدام به طور تخصصي با بخش

يي  است كه داراي مزيت نيست در حالي كه اين رشته تنها رشتهيي   مهندسي معدن رشتهرشته
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در سطح استان است يي  است كه با فعاليت معادن غيرنفت و گاز كه داراي مزيت ارزش افزوده

صنعتي داراي مزيت هاي   فعاليتي اين در زمينه عالوه بر. به صورت تخصصي مرتبط است

 تحصيلي ي نسوجات و چرم، صنايع چوب و فلزات غير كاني هيچ رشتهمانند صنايع غذايي، م

 و اين تناقض بين وضعيت .سسات آموزش عالي مورد بررسي وجود نداشته استؤدر م

لذا در . دهد  ميرا نشانها  اقتصادي مرتبط با اين رشتههاي  فني مهندسي و بخشهاي  رشته

دسي صنايع غذايي، فراوري مواد معدني، مهنهاي  سسات آموزش عالي استان نياز به رشتهؤم

 مقطع كاردانيهاي  در رشته. رسد  ميبندي ضروري به نظر مهندسي صنايع چوب و صنايع بسته

دهد مقطع   ميمربوط به بخش صنعت وجود ندارد كه نشانيي  دانشگاه كردستان هيچ رشته

در . عمل كرده استكارداني دانشگاه كردستان در راستاي توجه به بخش صنعت بسيار ضعيف 

كارداني با توجه هاي  مربوط به بخش صنعت در دورههاي  دانش آموختگان در رشتهحالي كه 

زايي نقش  توانند در ايجاد صنايع كوچك و زود بازده و اشتغال  ميبه زمان كوتاه تحصيل

در گروه فني مهندسي نيز دختران سنندج يي  آموزشكده فني و حرفه .دنبسزايي داشته باش

 . صنعتي داراي مزيت استان نيستداراي دو رشته بوده كه به صورت مستقيم منطبق با فعاليت

 است كهي يها مانند طراحي صنعتي، تكنسين صنايع غذايي، از جمله رشتهي يها  ايجاد رشتهلذا

جديد هاي  ايجاد رشتهبراي ريزي  صنعتي استان در برنامههاي  تواند متناسب با مزيت فعاليت مي

پسران سنندج در بخش يي  آموزشكده فني و حرفهاما  . آموزشكده مورد توجه قرار گيرداين

موجود خود هاي   رشتهي فني مهندسي از تنوع خوبي برخوردار است و در همههاي  رشته

سسات آموزش عالي ذكر ؤ رشته از ساير م8اين آموزشكده با دارا بودن . داراي مزيت است

عالوه بر اين با توجه با اينكه بخش آموزش . باشد  ميري را داراشده از اين نظر وضعيت بهت

فني مهندسي هاي  آموزشي رشته يها توان از ظرفيت  ميدر استان كردستان داراي مزيت است،

پسران سنندج در راستاي  دختران ويي  فني و حرفههاي  در دانشگاه كردستان و آموزشكده

سازمان فني هاي  و آموزشگاهيي  فني و حرفههاي  نتربيت دبيران فني جهت تدريس در هنرستا

سسات آموزش عالي اقدامي در جهت ؤ كه در اين راستا نيز م.استان استفاده نموديي  و حرفه

 فني مهندسي در آموزش ي توان گفت كه رشته  ميبه طور كلي. اند انجام نداده ييها چنين رشته

تر جهت  ريزي دقيق وده است و نيازمند برنامهاقتصادي عمل ننم يها عالي استان منطبق با بخش

  .جامعه خواهد بودهاي  نو با توجه به نيازهاي  ايجاد و گسترش رشته
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  تحصيلي گروه هنرهاي  رشته.  5

مربوط به گروه هنر در مقطع كارشناسي و كارداني دانشگاه كردستان هاي   رشته در زمينه

 مورد بررسي ي اشته است و در طول دوره مهندسي و كارداني معماري وجود دي تنها رشته

 با بخش كه اگر چه از نظر تعداد رشته محدود بوده اما كامالً. داراي مزيت نسبي بوده است

در .  سازگاري دارد،استيي  ساختمان در استان كردستان كه داراي مزيت نسبي ارزش افزوده

 و در آموزشكده ردجود ندادر گروه هنر ويي  پسران سنندج رشتهيي  آموزشكده فني و حرفه

 رشته تكنولوژي طراحي دوخت، معماري و نقاشي وجود 3دختران سنندج يي  فني و حرفه

كه تعداد دانش آموختگان آن نسبت به وضعيت كشوري از مزيت نسبي خوبي برخوردار . رددا

اقتصادي  هاي و هم از نظر ميزان ارتباط با بخشيي  اين آموزشكده هم از نظر تنوع رشته. بودند

. سسات آموزش عالي ذكر شده استؤتري نسبت به م استان كردستان داراي وضعيت مطلوب

 طراحي دوخت با فعاليت ي  معماري با بخش ساختمان و رشتهي به اين صورت كه رشته

  . هماهنگ است،دو داراي مزيت است ساخت پوشاك كه هر
 

  اتپيشنهاد
اقتصادي، و هاي  يت نسبي بخش فعاليت حاضر به بررسي مزوهشژپتوجه به اينكه  با

زمينه   تحقيق به صورت مجزا در اين دويلذا پيشنهادها. آموزش عالي پرداخته استهاي  رشته

  .ه خواهد شديارا

تحصيلي در گروه كشاورزي مانند ايجاد هاي  در بخش آموزش عالي؛ تقويت و تنوع رشته

 پزشكي و حتي ايجاد دانشگاه كشاورزيتوليد كرم ابريشم، دام  چون زنبورداري،ي يها رشته

عالوه بر اين . پذير و داراي بازده مناسب باشد تواند در بخش آموزش عالي استان توجيه مي

تواند   ميكشاورزيهاي  براي ايجاد رشتهيي  فني وحرفههاي  آموزشكدههاي  استفاده از ظرفيت

در . بيشتر اين بخش شودهماهنگ با مزيت نسبي بخش كشاورزي بوده و باعث تقويت هرچه 

تر  كاربرديهاي  نظري به سمت رشتههاي  علوم انساني حركت از سمت رشتههاي   رشتهي زمينه

شناسي  ريزي شهري، روان برنامه انگردي،همانند مددكاري اجتماعي، مديريت مالي، مديريت ج

 هتل و اقتصادي مانند امور عمومي، خدمات اجتماعي وهاي  تواند با بخش  ميو مشاوره

انساني و مالي در هاي  رستوران ارتباط بيشتري داشته و از بيكاري و هدر رفتن سرمايه

هاي  در بخش علوم پايه نيز حركت به سمت رشته. علوم انساني جلوگيري كندهاي  رشته
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هاي  كاربردي، مانند رياضي كاربردي، فيزيك كاربردي، شيمي كاربردي و آمار به جاي رشته

را بيشتر در ها   دانش آموختگان اين رشته،علوم پايههاي  عالوه بر تقويت رشته دتوان  ميمحض

در بخش فني و مهندسي راه اندازي و گسترش . دهاقتصادي قرار دهاي  خدمت بخش

مانند مهندسي صنايع غذايي، مهندسي نساجي، مهندسي صنايع چوب، مهندسي ي يها رشته

اقتصادي داراي مزيت استان مانند فعاليت هاي  است كه در راستاي فعاليتهاي  معدن رشته

كشاورزي، فعاليت صنايع غذايي، فعاليت دامداري و فعاليت جنگلداري بوده و باعث رشد 

  .  وضعيت صنعتي استان شود

در بخش اقتصادي بخش كشاورزي، جنگلداري و شكار، در استان كردستان داراي مزيت 

خاكي و آبي استان قابليت رشد و گسترش بيشتري ها  مناسبي است، اين امر با توجه به توانايي

 جاري اين يوي آبها ركه با سرمايه گذاري روي اين بخش مانند احداث سد بر. را نيز دارد

سطحي با آبي نمودن مزارع و توليد برق هم بخش كشاورزي  يها استان عالوه بر مهار آب

عالوه بر اين با .  مزيت خواهد شدري خواهد گرفت و هم فعاليت توليد برق دارايترونق بيش

توجه به مزيت باالي فعاليت دامداري گسترش واحدهاي دامداري به صورت مدرن و صنايع 

 كه ،تواند سرمايه گذاري مناسبي باشد  ميوابسته به آن از جمله منسوجات و صنايع چرم سازي

همچنين در . شودعالوه بر تقويت اين فعاليت، باعث تقويت ارزش افزوده بخش صنعت نيز 

و ذخاير آبي استان سرمايه گذاري و توجه به اين بخش ها  بخش ماهيگري با توجه به توانايي

در . دار شدن اين بخش در آينده خواهد شد باعث باالرفتن ارزش افزوده اين بخش و مزيت

بندي و  بخش صنعت هم توجه به صنايع وابسته به كشاورزي مانند صنايع غذايي و بسته

هاي  تواند عالوه بر تقويت بخش صنعت باعث گسترش فعاليت  ميصنعتيهاي  خانهسرد

عالوه بر اين ايجاد صنايع تبديلي در زمينه مواد معدني بويژه . كشاورزي نيز خواهد شد

تزئيني كه استان كردستان در آن داراي مزيت بسيار بااليي است به جاي صدور مواد هاي  سنگ

يكي ديگر از . فتن بنيه صنعتي استان و اشتتغال زايي در آن شودتواند باعث باالر  ميخام

مالي هاي  گري اقتصادي كه استان كردستان در آن داراي مزيت نيست بخش واسطههاي  بخش

با توجه به اينكه استان كردستان داراي مرز . است كه به صورت مستقيم به تجارت مرتبط است

تواند تجارت و   مي آزاد تجاري در اين استانطوالني با كشور عراق است، ايجاد مناطق

يكي ديگر از . مالي را از مزيت برخوردار كند يها گري بازرگاني را رونق داده و بخش واسطه
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.  بخش توريسم است،اقتصادي كه مغفول مانده و جاي سرمايه گذاري فراوان دارد يها فعاليت

طق بكر طبيعي شرايط بسيار مناسبي براي استان كردستان با دارا بودن آب و هواي مطبوع و منا

ريزان و متصديان امر است كه با معرفي و  باشد كه بر برنامه  ميگسترش صنعت توريسم را دارا

  .توريستي استان باعث رونق اين بخش پر سود اقتصادي شوندهاي  سرمايه گذاري روي جاذبه

اقتصادي با وضعيت اي ه و فعاليتها  تر شدن رابطه بخش همچنين پژوهشگر جهت روشن

دانش آموختگان آموزش عالي انجام تحقيقاتي در زمينه وضعيت اشتغال دانش آموختگان 

اقتصادي و ها  و فعاليتها  آموزش عالي استان كردستان با توجه به مزيت نسبي بخش

گذار دانش آموختگان آموزش عالي استان كردستان به بازار كار در اين استان و روشن  نحوه

 .داند  مياين زمينه را مفيد فايدهموجود در هاي  دن چالشنمو
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