
  
  
  
  

اي آموزش دولتی و خصوصی  هاي نسبی ارزش افزوده شناخت مزیت
  ١ي کشورها  استاناي با سایر و تحلیل مقایسه منطقۀخراسان

  
  ٣ سمیه سادات نقوي-٢دکتر محمود هوشمند

  2/9/88: تاریخ پذیرش  22/10/86: تاریخ درافت
       چکیده

ه ترین مضامین برنپذیري اقتصادي که از مهم رشد سریع و رقابت    دون   شـمار مـی   امۀ چهارم توسعه ـب د، ـب روـن
شود و در این راستا، آمـوزش نقـش   وري نیروي کار محقق نمیارتقاء و توسعۀ سرمایۀ انسانی و افزایش بهره   

اي بخش آمـوزش دولتـی و   هدف مقالۀ حاضر بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده. کندبسیار مهمی را ایفا می   
هاي   و مقایسۀ آن با سایر استان)ان خراسان رضوي، شمالی و جنوبیشامل سه است (خصوصی منطقۀ خراسان   

ـالص  براي این منظور، با توجه به سهم ارزش افزودة زیربخش. باشدکشور می  هاي آموزشی در محصول ناخ
ـانی        راي دورة زم سبی آشـکار ـب ـا  1379داخلی منطقه و مقایسۀ آن با کل کشور و محاسبۀ شاخص مزیـت ـن  ت

سبی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت و        ، وضعیت منط 1383 قۀ خراسان در بخش آموزش از لحاظ مزیـت ـن
ه  نتایج بیان. هاي کشور نیز ارزیابی شده است جایگاه خراسان در مقایسه با سایر استان    طـور   گر این است که ـب

ـادیر بیـشتري از بخـش خـصوصی داشـته اسـت          ایـن  . کلی در خراسان شاخص مزیت نسبی بخش دولتی، مق
ه     موضوع ـالی ـب ه   تنها در زیربخش آموزش ع سبی در بخـش         گوـن ـان گردیـده و مقـدار مزیـت ـن اي دیگـر نمای

هاي آموزشی سایر زیربخش.  بیش از بخش دولتی بوده است1381-83هاي آموزش عالی خصوصی در سال 
و تنها زیربخش آموزش متوسطۀ عمومی و متوسـطۀ فنـی   . نیز در این دوره همگی داراي مزیت نسبی هستند   

طور زیربخش آموزش بزرگساالن خصوصی در تمام دوره  و همین1380-82هاي اي خصوصی در سال حرفه
  .اند فاقد مزیت نسبی و داراي شاخص مزیت نسبی آشکار کمتر از یک بوده83-1379
  مزیت نسبی، ارزش افزوده، آموزش، خراسان اي، ریزي منطقه  برنامه:هاي کلیديواژه

                                                 
 اقتصادي دانشگاه فردوسی مـشهد و  انشکده علوم اداري وکه در درح پژوهشی با همین عنوان است این مقاله برگرفته از ط  - 1
 . انجام گرفته استطرح پژوههصورت  به

 m-hooshmand@yahoo.com                                                            دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد - 2
 somayenaghavi@yahoo.com                                                                             کارشناس ارشد علوم اقتصادي - 3

  

 83-104 : 3، 10) 1388(مطالعات تربیتی و روان شناسی 

mailto:m-hooshmand@yahoo.com
mailto:somayenaghavi@yahoo.com


  1388، سال 3                دوره دهم، شماره                     مشهد                 شناسی دانشگاه فردوسی و روانمطالعات تربیتی    84

       مقدمه
ی عاملی بسیار اساسی در توسعۀ مبتنی بر دانایی است و سـرمایۀ انـسانی نیـز در نتیجـۀ آمـوزش       سرمایۀ انسان 

ـین کـشور از سـطوح عـالی بـه انتقـال مهـارت و            . شود  مناسب متبلور می   امروزه دامنـۀ انتقـال سـرمایۀ انـسانی ب
ر دنیـاي امـروزي   دانایی موتـور اصـلی رشـد و ایجـاد ثـروت د     . هاي مختلف تغییر یافته است  تخصص از زمینه  

 آنچـه مـسلم اسـت، دو منبـع طبیعـی      .است و بیش از عوامل سنتی نظیر کار و سرمایه در توسعه ملی نقـش دارد     
، توسـعه  هـا  آنو انسانی عناصر اصلی موجود توسعه اقتصادي و اجتماعی هستند و ترکیـب و تناسـب مطلـوب        

هـر حـال، آمـوزش ابـزاري اسـت       بـه . سانی میسر اسـت وسیلۀ منابع ان اما، هدایت منابع طبیعی به. آورد  به بار می  
گـذاري خـوب محـسوب شـده کـه بـازدهی        دهـد و یـک سـرمایه    طور کیفی ارتقـاء مـی   که منابع انسانی را به  

  . اقتصادي و اجتماعی دارد
. اقتـصادي اسـت   مختلـف  هاي فعالیت 1نسبی مزیت به توجه، اقتصادي ریزيبرنامه مهم هاي جنبه از یکی

 یـا  و دیگـر  منطقـه  بـه  ايمنطقـه  از زمـان  طـول  در دارد امکان و نیست ایستا و دائمی امتیاز نسبی یتمز هر البته
 بــا  و اســت  تدریجــی  انتقـال  ایـن  فرآینـد  ولی. یابد تغییر دیگرفعالیت  به  فعالیتیاز بخش، یک درون در
ـتن کـار به ـتفاد . رد کتقویت یا و حفظ را آن توان یم مطلوب هاي سیاسـت بس هـاي نـسبی   ة بهینـه از مزیـت  اس

هـا، بـا اولویـت    مناطق مختلف کشور و اتخاذ تدابیر و راهبردهاي مناسـب جهـت رقـابتی کـردن ایـن مزیـت        
ایـن امـر مـستلزم    . شـود هاي منابع انسانی، موقعیـت جغرافیـایی، ذخـایر و امکانـات طبیعـی محقـق مـی          مزیت

هـاي فیزیکـی و تـأمین نیـروي      قتصادي، سـرمایه هاي ادهی فعالیتاي و جهتهاي نسبی منطقه شناخت مزیت 
  . باشدانسانی متخصص متناسب با آن می

ـناخت مزیـت             این تحقیق         هـاي                       اي آمـوزش در بخـش                              هـاي نـسبی ارزش افـزوده                                        بر آن است تا از طریق ش
                                     بـر اسـاس آخـرین ویـرایش سیـستم             ي کشور   ها         استان            آن با سایر                 ۀ خراسان و مقایسۀ                      دولتی و خصوصی منطق    

          اي بـراي                  ریـزي منطقـه                                        گانه خراسان گـامی در جهـت برنامـه           هاي سه         استان  در،   )SNA93 (2      ملی    هاي      حساب
 خراسـان، لـزوم نگـاه    از جمله دالیل انتخـاب منطقـۀ    .                       گذاري بخش آموزش بردارد            هاي سرمایه                 تعیین اولویت 

نـد عـدم امکـان    باشد تـا بتـوان قطبـی از کـشور را مـورد تحلیـل قـرار داده، هرچ        میاي براي این منظور    منطقه
صورت مجـزا نیـز از دیگـر دالیـل      ورد نظر براي سه استان خراسان بههاي م یابی به ارزش افزودة فعالیت   دست
ـتان بـه  ها و نظر به این که داده  است   ـترس مـی     ي اطالعاتی براي این سه اس د، امکـان  باشـ  طـور متمرکـز در دس

                                                 
1 - Comparative Advantage 
2 -  System National Accountancy 1993 
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ـناخت وضـعیت خرا   جهـت  بنـابراین،  .نمایـد  اي مناسـب، فـراهم مـی    گونه تحلیل و بررسی آن را به  سـان در  ش
هاي الزم در این خصوص، در این تحقیق تالش شـده تـا بـه سـؤاالت زیـر       ریزي بخش آموزش و انجام برنامه    

  : پاسخ داده شود
 مـورد بررسـی تغییـر    ةدر دور           خراسـان   ۀ    منطقهاي آموزش   آیا روند مزیت نسبی ارزش افزوده زیربخش  -

  کرده است؟
  اي برخوردار است؟ از مزیت نسبی ارزش افزوده         خراسان  ۀ    منطقهاي آموزش  یربخشک از زی کدام -
 باشد؟ هاي آموزش یکسان می ها در زیر بخش ي نسبی خراسان در بین سایر استانها  آیا مزیت-

 باشد؟ هاي دولتی و خصوصی یکسان می ۀ خراسان در آموزش بخشهاي نسبی منطق  آیا مزیت-

  
  سان در بخش آموزش خراۀبررسی وضعیت منطق

  آموزش و پرورش عمومی -1
ـیش   ف انتقال مفاهیم دانش پایه، ارائۀ آموزشآموزش و پرورش عمومی با هد     نیـاز سـطوح    هاي اصـلی و پ

هـاي تحـصیلی قبـل از دبـستان، ابتـدایی و       ة آموزش پایه، شـامل دوره آموزشی باالتر و عالی به دو گروه عمد 
ـیش      شامل دوره،يراهنمایی و آموزش نیمه تفصیلی نظر   دانـشگاهی تقـسیم    هاي تحـصیلی متوسـطۀ نظـري و پ

 آمـوزش  ة آموزش کودکان عادي، آموزش کودکان استثنایی و تیزهوش نیز بـر عهـد  ،عالوه بر این . گردد می
هاي تحـصیلی مختلـف در بخـش آمـوزش و پـررش عمـومی در        آموزان دوره تعداد کل دانش. و پررش است  

 آمـوزان خراسـان    جمعیـت دانـش  روند کاهنـدة .  است درصد را داشته7/1د متوسط  نرخ رش، سوم توسعه ۀبرنام
 سوم از یـک سـو ناشـی از کـاهش نـرخ رشـد جمعیـت و از سـوي دیگـر مربـوط بـه            هاي برنامۀ در طول سال  

ارزیـابی  (ي و کـارودانش در مقطـع متوسـطه بـوده اسـت      ا هـاي تحـصیلی فنـی و حرفـه     رشتهگرایش بیشتر به  
  ).53 :1384، ... توسعه سوم برنامۀ عملکرد

  اي  آموزش فنی و حرفه-2
ــوزش ــه          آم ــی و حرف ــاي فن ــف گــسترده                        ه ــوزش                    اي طی ــوزش                اي از آم ــامل آم ــا، ش ــمی،                         ه ــر رس ــاي غی                      ه

         سـازمان   (       گیـرد        مـی                        ي کـاردانی را در بـر       هـا          آمـوزش   و   )                اي و کـارودانش                  فنـی و حرفـه    (             هاي متوسطه          آموزش
                         اي و کـارودانش خراسـان           حرفـه           فنـی و           ان متوسطۀ    آموز      دانش         تعداد کل    ).   25   :    1385      ریزي،                    مدیریت و برنامه  

ـته اسـت      9 / 7                          سوم، با نرخ رشد سـاالنه   ۀ         هاي برنام             در طول سال                       رشـد بـاالي تعـداد      .                                       درصـد در سـال، رشـد داش
ـته                                    آموزان مقـاطع متوسـطه بـه ایـن                        اقبال باالي دانش                   اي و کارودانش نشانۀ      حرفه              آموزان فنی و          دانش      در     هـا         رش

                                          در دوره هـاي برگزارشـده توسـط سـایر       اي        حرفـه             گیران فنی و              تعداد آموزش  .      ي است     ي نظر  ها      رشته           مقایسه با  
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            دوره بـه  -              هـزار نفـر    16 / 6                     درصـد در سـال از     12 / 5                                                           دستگاه هاي اجرایی نیز در خراسـان بـا نـرخ رشـد بـاالي       
   ۀ      رنامـ             در طـول ب   اي        حرفـه                        هاي زیربخش آموزش فنی و       شاخص  .                        دوره افزایش یافته است-  فر ن         هزار   30      حدود  

ـته و در ایـن دوره رشـد تعـداد و سـهم دانـش                                           آمـوزان دختـر بـا رشـد خـوبی                                                                                      سوم توسعه عملکرد مطلوبی داش
                          منطقـۀ خراسـان در ایـن                                   هاي اجرایـی مختلـف، عملکـرد                       اي غیررسمی دستگاه      حرفه           در فنی و  ،                همراه بوده اما  

  ).80-91 :1384، ... برنامۀ سوم توسعه ارزیابی عملکرد(     باشد                 دوره مطلوب نمی
   آموزش عالی-3

                                                                                           هدف کلی بخش آموزش عالی، تربیت نیروي انـسانی متخـصص در سـطوح مختلـف تحـصیالت عـالی           
                         ایـن منطقـه از رشـد                            طورکلی آمـوزش عـالی در             دهد که به           نشان می                              بررسی اطالعات و آمارهاي مربوطه   .    است

          و مراکـز       هـا                          به توسـعۀ دانـشگاه      ربوط    ً              ً   اوالً این رشد عمدتاً م ،                   برخوردار بوده اما             برنامۀ سوم    هاي                 مناسبی در سال  
                      د دانـشجویان بیـشتر         ً                ثانیـاً رشـد تعـدا    ؛                       دانشگاه آزاد اسالمی بوده         مراکز          ویژه توسعۀ                          آموزش عالی غیردولتی، به 

                                  ي پزشـکی و مراکـز وابـسته بـه         هـا       رشته      ً                  ثالثاً تعداد دانشجویان  ؛                        تر آموزش عالی صورت گرفته                 در سطوح پایین  
                     ، بلکـه بـا کـاهش                                        هاي برنامه نه تنها افـزایش نیافتـه                در مجموع سال        پزشکی                              وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

ـبب                         هاي مازاد دانـشگاه                               حرکت در جهت استفاده از ظرفیت  .  ت                  اي روبرو بوده اس               قابل مالحظه                      هـاي دولتـی س
 برنامـۀ سـوم   ارزیـابی عملکـرد   (                                                           هاي کیفی عملکـرد آمـوزش عـالی در خراسـان تنـزل یابـد                      شده که شاخص  

  . )  93-  99  :1384، ...توسعه 
  

             مبانی نظري 
            در کتـاب  1                 دیویـد ریکـاردو    .                                                                 اصول مزیت نسبی با چارچوب الگوي تجارت ریکاردو گره خورده اسـت   

                              در الگـوي ریکـاردو، نیـروي      .          کار بـرد                                                   ی و مالیات، براي نخستین بار واژة مزیت نسبی را به                 اصول اقتصاد سیاس 
      هـاي              در هزینـه                                هاي تولید را مشخص کرده و اختالف      ینه         وري وي هز                                  الهاي نهایی را تولید کرده، بهره         کار کا 

ـین -        هکـشر                        ، شـاهد ظهـور نظریـۀ       1950       تـا      1930  ۀ         در سه ده  .    دهد        دست می                            تولید، الگوي تجارت را به       و 2          اوهل
ـیلۀ                                   یم و الگوي مزیت نسبی ریکاردو به               تکامل آن هست     .                                                     اقتـصاددانان دیگـري مـورد پـاالیش قـرار گرفـت             وس

                                                                          دیگري شامل چندین عامـل تولیـد و چـارچوب بازارهـاي تولیـد و عوامـل        ۀ         با نظری            ریکاردو را ۀ            اوهلین نظری 
               مبنـاي نظـري     .                  ریکـاردو اسـت   ۀ               تـري از نظریـ                         اوهلین شکل متعـادل -          نظریۀ هکشر  .                      هم پیوسته، جانشین کرد      به

ـین، نیـروي    (                   ر طبیعـی متفـاوت                                           ا از تکنولـوژي تولیـد یکـسان و ذخـای                               اوهلین این است که کشوره  -    هکشر                 زم

                                                 
1 - David Ricardo 
2 - Heckscher- Ohlin 
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                      ایـن نظریـه، مزیـت                بـر اسـاس     .                                              بهره برده و عوامل تولید، اساس این نظریه هستند  )                        منابع طبیعی و سرمایه     کار،
ـتفاد                               خصوص در صنعتی ایجاد مـی                    نسبی یک کشور به   ـته از عوامـل     ة                                شـود کـه گـرایش بـه اس                                   بیـشتر از آن دس

ـین   .       ترنـد                                   طور نـسبی در آن کـشور فـراوان       به                 تولیدي دارد که                           را کاالهـایی تـشکیل                     واردات آن کـشور  ،        همچن
   .     باشند    می                          نسبی در آن کشور ها کمتر    طور    به    ها    آن        تولید     ولیۀ           که مواد ا    دهند    می

                 ي دیگـر تجـارت       هـا          نظریـه                         از وزن بیشتري نسبت به 1            تولید ورنن            ، نظریۀ چرخۀ    1970    و     1960              در دو دهۀ     
                              هـاي نـسبی حاصـل از نـسبت                                تولید خود را نه بر مزیت                      ویلفرد ورنن الگوي چرخۀ  .         ردار بود                 در این زمان برخو 

                                                                                زمانی ابداعات، اثر مقیـاس و نقـش بهبـود آگـاهی و اطمینـان بـر الگوهـاي         ۀ      فاصل     تأثیر                     عوامل، بلکه بر اساس  
ـین آگـاهی از قواعـد علمـی و        کند    می             وي چنین ادعا   .    کند    می            تجارت بیان                         گیري ایـن قواعـد در        کـار       بـه                                        که ب

   ،     امـا     ).   106-   108   :    1388                           پژویـان و فقیـه نـصیري،       (                                                   محصوالت بازاري شکاف زمانی قابل توجهی وجـود دارد     
               انسانی ضـعف            چون سرمایۀ                                          ي جدید سعی کردند با معرفی عوامل جدیدي هم  ها         نظریه               هاي معطوف به          نظریه

                                  را نـام بـرد کـه طبـق ایـن          1990   ۀ         در دهـ 2       پورتر                       توان در این زمینه نظریۀ    می                                  نظریات سنتی را بر طرف کنند که     
   :    1386                         حـسینی و ملـک محمـدي،     (     دارد                                           کاربرد عوامل، نقش تعیین کننده در مزیـت       ها در                دانش بنگاه   ،     نظریه

239   .(    
ـین  3       لیزنـر   .      انـد                                گیـري آن نیـز بـسط یافتـه                    هـاي انـدازه                                     ۀ مبـانی نظـري مزیـت، شـاخص                   دنبال توسـع      به           اول

ـتفاده کـ    4                              میالدي از اطالعات بعد از تجارت    1958                             اقتصاددانی بود که در سال        .   رد                                        براي تعیین مزیـت نـسبی اس
      هـري    .               شـده پرداخـت                              گیري مزیـت نـسبی آشـکار                      لیزنر به اندازه                ، با تعدیل رابطۀ )  65  19   (5       باالسا ،          پس از وي  

            جداگانـه       طـور       بـه                                                                         ، با انتقاد بر شاخص باالسـا عنـوان کـرد کـه وي صـادرات و واردات را           1983          در سال  6   بون
ــرار داده، در حـال    ــسبی در برگیرنـدة                                      مـورد توجـه ق ــوم مزیـت ن ــاالنس  .             خــالص اسـت           تجـارت                                            ی کـه مفه   ، 7       ب

                                                                            ، با انتقاد از شاخص بـون، شـاخص خـود را کـه صـادرات و واردات را بـاهم           1987         در سال 9          و موراي 8       فورستنر
      هـا     آن                         هـاي لیزنـر و باالسـا،                             نیز ضمن اشاره به شـاخص   )     1991   (10            توماس والراس  .                  گرفت، ارائه دادند            در بر می  

                                                 
1 - Vernon 
2 - Porter 
3 - Liesner 
4 - Post-Trade 
5 - Balassa 
6 - Bownen 
7 - Balance 
8 - Forstner 
9 - Murray 
10 - Vallrath 
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                                                          نـسبی صـادرات، تمرکـز بیـشتري بـر تولیـد و صـادرات                                                           را داراي محدودیت دانسته و بیان کرد که معیارهاي     
                   محـصوالت کـشاورزي                                                                                        کشورهاي پیشرفته دارنـد و کمتـر از کـشورهایی بـا درآمـد کـم و متوسـط و داراي          

    .    کند    می                 باالسا را معرفی                                شاخص باالسا، یک شاخص تکامل یافتۀ            وي با تعدیل   .      آورند                 صحبت به میان می
  

              پیشینۀ تحقیق
                                                                              مزیت نسبی با استفاده از شاخص مزیت نـسبی آشـکار انجـام گرفتـه اسـت کـه          ینۀ                     مطالعات متعددي در زم 

                ، بـه ارائـۀ                 در ایـن قـسمت    .                                                                  تعداد محدودي نیز به موضـوع مزیـت نـسبی آمـوزش اختـصاص دارد      ،            از این میان 
   .   شود    می                            برخی از این مطالعات پرداخته 

       صـمدي    و         طـالبی                  ن بـه مقالـۀ       تـوا       مـی                                                                         از مطالعات مهمی کـه در ارتبـاط بـا موضـوع تحقیـق انجـام گرفتـه          
ـتان اصـفهان                                         مزیت نسبی آموزش عـالی و فعالیـت                            ، اشاره کرد که به برآورد   )    1382 (        بـا                                     هـاي اقتـصادي در اس

ـین                     توانـسته اسـت   ،                                                          استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار پرداخته است و بر این اساس                                 عـدم تناسـب موجـود ب
ـین مزیـت نـسبی      .     کنـد                 اي را ارزیـابی     ه                  ي اقتـصادي منطقـ      هـا           فعالیـت                   هاي آموزش عالی و            توانمندي                                بـراي تعی

ـتان در                   آموختگان دانشگاه      دانش   ۀ                 استان اصفهان، عرض                آموزش عالی در  ـته                 هاي اس                          ي مختلـف بـا مقـادیر       هـا         رش
ـین            گرفتـه و                مقایـسه قـرار          مـورد              سطح کـشور             مشابه در        هـاي                   نـسبی فعالیـت        مزیـت            بـرآورد         منظـور         بـه    ،          همچن
ـتان نـسبت بـه کـل کـشور                      هاي مختلـف در      بخش  )        تولیدات   ( ة                 استان، ارزش افزود         در این       اقتصادي                                       سـطح اس

          میـزان   ،                   نسبی آموزش عـالی     مزیت   ة                 عامل تعیین کنند                                نتایج این مطالعه گویاي آن است که  .         شده است         مقایسه  
             ي اقتـصادي     هـا           فعالیـت              نـسبی در     مزیت   ،        همچنین .                  ي مختلف تحصیلی است  ها      رشته             آموختگان در      دانش   ۀ     عرض
                  بنـابراین، عـدم     .      آیـد              حـساب مـی                        نیروي کار متخصص بـه                    ترکیب تقاضا براي  ة    کنند         تعیین             ترین عوامل        مهم    از

         بیکـاري   «          مـواردي،                نمـود آن در          گـردد و             کـار مـی         بازار                              مقوله باعث بروز عدم تعادل در                    هماهنگی بین این دو
     .   است  »             انسانی متخصص             کمبود نیروي «              و زمانی دیگر  »                  آموختگان دانشگاهی      دانش

ـتغال دانـش آموختگـان دانـشگاه     )    1383 (              ر جعفري صمیمی       دیگ   اي          مطالعه    در   -                                                         ، به بررسی مزیت نسبی اش

     از  ،                    بـراي ایـن منظـور     .                                                  آن با مزیت نسبی اقتصادي این منطقه پرداخته اسـت                                 هاي منطقۀ شمال کشور و مقایسۀ    
          دولتـی                                  آموختگـان سـه دانـشگاه عمـدة                           گیري تصادفی از دانـش        نمونه ،                               شاخص مزیت نسبی آشکار و همچنین  

ـته    ها         استان    در                          کارشناسـی خـود را در                                   هـاي مختلـف کـه تحـصیالت دورة                                        ي مازندران، گیالن و گلستان در رش
ـتغال         نامـۀ                اسـاس پرسـش                          اند، انتخاب شده و بـر                   به پایان رسانیده    1375-  80  ي   ها       سال          مـورد      هـا     آن                   وضـعیت اش

            ي اقتـصادي      هـا        بخـش    ده                                           دهد که هر سه استان از دیـدگاه ارزش افـزو               نتایج نشان می  .                          مطالعه قرار گرفته است    
                                                   شـمال کـشور همگـی داراي مزیـت نـسبی آشـکار                هاي منطقۀ         استان                    ، اما با وجود این که   اند      بوده            داراي مزیت  



  89  ...اي هاي نسبی ارزش افزوده شناخت مزیت                                                                   1388، سال 3دوره دهم، شماره   

ــوده  ــشاورزي ب ــد                          در بخــش ک ــش      ان ــاري دان ــشترین بیک ــشگاه                               ، بی ــان در دان ــه                           آموختگ ــه ب ــن منطق ــاي ای                            ه
   .                               تناقض در این ارتباط وجود دارد                                           هاي وابسته به کشاورزي مربوط بوده است و نوعی             آموختگان رشته      دانش

                                                تجـاري شـدن نظـام آموزشـی توسـط سـازمان                 به بررسی  اي       مقاله       نیز در   )     1386 (           و دیگران             صالحی عمران 
   ،                   بـر ایـن اسـاس    .     انـد            پرداختـه                         آمـوزش عـالی ایـران            هاي نسبی      مزیت     گیري           اندازه ،      همچنین              تجارت جهانی و 

                                                         کنـونی بـه سـازمان جهـانی در تجـاري کـردن نظـام                                هاي آموزشـی، انتقـادات                             دالیل گسترش تجارت در نظام 
                                   هاي نسبی آمـوزش عـالی ایـران در            مزیت ،                     هاي آموزشی و در نهایت                  تجاري شدن نظام ة                   آموزشی، موانع عمد  

       هـا و                هـا، فرصـت             ها، ضـعف                      ایران در کنار قوت ،                       بر اساس نتایج این تحقیق  .                              تجارت جهانی بررسی شده است    
  ط                             آمـوزش اعـالم شـده توسـ           ارائـۀ          اصـلی   ۀ                                رت جهـانی در هـر چهـار زمینـ             مان تجـا                             تهدیدهاي در تقابل با سـاز   

  .            هاي نسبی است                               سازمان تجارت جهانی داراي مزیت

  
           روش تحقیق
ـین  بـراي  مختلفـی  هاي روش از يا منطقه اقتصاد گران پژوهش ـتفاده منـاطق   نـسبی  هـاي  مزیـت  تعی  اس

 بـه  هزینـه  نـسبت ، 1(DRC) داخلـی ع منابۀ هزین روش: از عبارتند ها روش این ترین مهمبرخی از . کنند می

 4(LQ) یمکـان  ضـریب  روش، 3 (RCA)شـده  آشـکار  نسبی مزیت روش، 2 (SCB)اجتماعی منفعت
 ).45: 1385پیراسته و کریمی، (

 اسـت،  مـدنظر  خراسـان  ۀمنطقـ  ر دبخش آموزش نسبی مزیت گیري اندازه مطالعه این در که جا آن از

اي و   هـاي سـایه    از اطالعات مورد نیـاز نظیـر قیمـت    داشتن اطالعات مقطعی و عدم دسترسی به بسیاري  دلیل  به
 ممکـن  اصـالحات  اي پـاره  دادن انجـام  بـا   مزیت نسبی آشکار شـده یـا ضـریب مکـانی    روش از استفاده، ...

 ایـن  تحلیلـی  ابـزار  نـوان ع بـه  ،شاخص مزیـت نـسبی آشـکار شـده     ها، روش این انمی در حال، این با. است
ـبه  سـهولت  نیـز  انتخـاب  ایـن  علت. ه استشد انتخاب ،تحقیق  آمـار و  بــه  دسترســی  بــه  توجـه  بـا  محاس

ـب  اطالعـات    ،     کلـی       طـور        بـه . باشـد  مـی  منطقـه  و کـشور  سـطح  در شـاخص مـورد نظـر    ۀمورد نیاز براي محاس
ـین شاخص یک عنوان به ،بعد به 1960ۀده از     کار                 شاخص مزیت نسبی آش  طـور  بـه  پـذیري،  رقابـت  ةکننــد  تعی

ـتفاده  بـا  و بوده ساده بسیار کـه به این خاطر است شاخص این محبوبیت. است شده گرفته کار به وسیعی  از اس
ـترده طور به که آماري هاي داده ـترس در گس ـبه  قابـل  آسـانی  بــه  ،باشد می دس  از ،آن بـر  عـالوه . اسـت  محاس

                                                 
1 - Domestic Resource Cost (DRC) 
2 - Social Cost – Benefit (SCB) 
3 - Revealed Comparative Advantage (RCA) 
4 - Location Quotient (LQ) 
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ـبی  مزیــت  شاخص .اسـت برخـوردار نیـز محکمی نظري زیربناي کـه در تحقیـق حاضـر مـورد      آشــکار  نـس
  : شود می تعریف زیر صـورت بهاستفاده قرار گرفته است، 

cc
a

ii
a

GDPAD
GDPADRCA =  

i
aAD : بخش و یا فعالیت اقتصادي  ةارزش افزود a  ۀدر منطقـi،iGDP :    کـل ارزش افـزوده یاتولیـد

i ،cۀناخالص داخلی منطق 
aAD : بخـش و یـا فعالیـت اقتـصادي    ارزش افـزودة a ،در کـشورcGDP :  کـل

کـل   در مفـروض  بخـش  یـک  سـهم  درصـد  ،کـسر  صـورت .  تولید ناخـالص داخلـی کـشور   ارزش افزوده یا
ـنعکس  را کـشور  در بخـش  همـان  سـهم  درصـد کسر،  مخـرج و تولیدات منطقه  بــه  معیــار  ایــن . سـازد  مـی  م

 پـردازد  مـی  تولیـدي همـان بخـش در کـشور     سـاختار  مقابـل  درتولیدي یک بخـش در منطقـه    ساختار بررسی
ـبی مزیـت عـدم ةدهنـد نشـان ،گیـرد قرار صفر تا یک ۀفاصل در اگر RCA شاخص.  تـر  بـزرگ اگـر   و نس
 افزایـشی  رونــد . اسـت بخش یا فعالیت مورد نظر در شده آشکار نسبی مزیت وجود گر نمایان  باشد،یک از

 یـــک  یـــا  و ر کـشو ســطح  در بخـش  یــک  رقــابتی  موقعیـت بهبـود ةدهند نشان زمان طی در شاخص این
ـتاي در خــاص ۀمنطقــ ـتفاده  یـــا  و مناســب هــاي فرصــت ایجــاد راسـ ـیش  هـاي  فرصـت  از اســ  آمـده  پ
 بـراي رفـع   .شده، نامتقارن بودن این شـاخص اسـت  از نقاط ضعف شاخص مزیت نسبی آشکار . شود می تلقی

 ارائـه صـورت زیـر     و همکـارانش بـه  1اي از این شاخص توسط براسیلیاین مشکل، شکل متقارن یا نرمال شده    
  :شده است

1

1

+

−
=

ij

ij
ij RCA

RCA
SRCA  

ـین    شاخص مزیت نـسبی آشکارشـدة     RCAچـه  چنان. گیـرد را بـه خـود مـی   + 1 تـا  -1 متقـارن، مقـادیر ب
تـر از یـک     کوچـک RCAکـه   ین صـفر و یـک خواهـد بـود و در حـالی      بSRCA از یک باشد، تر  بزرگ
ـین .  خواهد بود-1 یک عدد منفی بین صفر تا   SRCA باشد،  محـدود شـاخص تعـدیل    دلیـل دامنـۀ   بـه  ،همچن
چـه از صـفر   ، مزیت نسبی بیـشتر و هر تر شودنزدیک+ 1 به عدد SRCAچه توان گفت که هر  فوق، می  ةشد

  .شودتشدید می  میل کند، عدم مزیت نسبی -1به سمت عدد 
ـتفاده در ایـن تحقیـق       ــامل آمـار مـستند   ،آمـار و اطالعـات مـورد اس ــر      ش و رسـمی منتـشر شـده توسـط دفت

ـتان هاي اقتصادي مرکز آمار ایران، مربوط بـه حـساب تولیـد      حساب  کـه از طریـق   باشـد  مـی ي کـشور  هـا   اس

                                                 
1 - Brasili 
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ي هـا  فعالیـت  از دیـدگاه  ها بخشاي  تعیین مزیت نسبی ارزش افزودهبه RCA)(شاخص مزیت نسبی آشکار    
هـاي    آخـرین اطالعـات مربـوط بـه حـساب     1383در سـال   (1383 تـا  1379 زمانی سـال  ةاقتصادي و در دور    

  .شود میپرداخته )  منتشر گردیده استها استان  اي منطقه
  
  ي تحقیقها یافته
   بخش 15هاي اقتصادي به تفکیک اي بخشافزودههاي مزیت نسبی ارزش یافته-1

 هـاي اقتـصادي در منطقـۀ    بخش جهت تعیین جایگـاه بخـش آمـوزش در میـان سـایر زیـر       ،در این قسمت  
. شـود  مـی  بخـش پرداختـه   15ي اقتصادي به تفکیک ها بخشاي  خراسان، به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده 

ي اقتـصادي در خراسـان   هـا  بخـش متقارن هاي محاسبات مربوط به شاخص مزیت نسبی آشکار و   بررسی یافته 
 زمـانی  ةکلی در تمـام دور  گیري به هاي مالی، معدن و ماهیگريهاي صنعت، واسطه که فعالیت دهد  مینشان  
 مقـادیر منفـی را   هـا  آن ةباشند و شاخص مزیت نسبی آشـکار متقـارن شـد     فاقد مزیت می1379-83هاي    سال

هـاي سـاختمان، حمـل و نقـل، انبـارداري و ارتباطـات، سـایر        تاین در حـالی اسـت کـه فعالیـ    . دهد  مینشان  
ـند  مـی  برخـوردار  هـا  سـال  امور عمومی و مستغالت نیز از مزیت بسیار پایینی در این ةخدمات عمومی، ادار  . باش

هـاي داراي مزیـت نـسبی     فعالیت هتل و رستوران، آموزش، کشاورزي و بهداشـت جـزء بخـش   ،بدین ترتیب 
هـا موقعیـت برتـر خـود را در     اي کـه ایـن فعالیـت   گونه بهباشند،  خراسان میها در منطقۀ فعالیتنسبت به سایر   

 هـا  سـال بخش آموزش، با این که شاخص مزیت نسبی آشکار آن در طول ایـن  . اندپایان دوره نیز حفظ نموده  
ور رونـد   گفت که مزیت نسبی این بخش در خراسان نـسبت بـه کـل کـش    توان می کلی طور بهمتغیر بوده، اما     

 افـزایش  1383 در سـال  65/1 بـه  1379 در سـال  51/1آن از  RCAصعودي را طی کـرده اسـت و شـاخص   
 ة که سـهم بخـش آمـوزش از کـل ارزش افـزود     دهد می نشان 2 نتایج جدول ،همچنین). 1جدول  (یافته است   

 نـه تنهـا بخـش    دهـد کـه   مـی یـن نـشان    مورد بررسی افزایش یافتـه اسـت و ا  ةایجاد شده در خراسان طی دور    
آموزش توانسته است در سطح کل کشور مزیت نـسبی خـود را افـزایش دهـد، بلکـه در خراسـان نیـز توانـسته          

  خـود از کـل ارزش افـزودة   ي اقتصادي وضعیت خود را بهبـود بخـشیده و سـهم   ها بخشاست نسبت به سایر     
ي طـور  بـه د ناشی از نرخ رشـد ایـن بخـش باشـد،     توان میاین موضوع . ایجاد شده در منطقه را نیز افزایش دهد 

 درصد بوده که تقریباً بـا متوسـط نـرخ    4/10، برابر )به قیمت ثابت( بخش آموزش ۀکه متوسط نرخ رشد ساالن    
یی اسـت کـه نـرخ رشـد بـاالیی را در میـان       هـا  بخـش  این بخش جزء ، و همین طورباشد میرشد کشور برابر   

  .هاي خدماتی کشور دارد بخشزیر



  1388، سال 3                دوره دهم، شماره                     مشهد                 شناسی دانشگاه فردوسی و روانمطالعات تربیتی    92

SR
C

A
 

26/
0  

72/
0-

  
92/

0-
  

07/
0-

  
22/

0  14/
0  10/
0  27/
0  18/
0  

29/
0-

  
08/

0  11/
0  25/
0  20/
0  08/
0  

1383
  

R
C

A
 

69/
1  16/
0  04/
0  87/
0  57/
1  32/
1  23/
1  73/
1  43/
1  55/
0  17/
1  25/
1  65/
1  51/
1  17/
1  

SR
C

A
 

23/
0  

86/
0-

  
90/

0-
  

12/
0-

  
22/

0  16/
0  20/
0  22/
0  09/
0  

17/
0-

  
01/

0  02/
0  24/
0  14/
0  18/
0  

1382
  

R
C

A
 

60/
1  08/
0  05/
0  78/
0  57/
1  39/
1  49/
1  57/
1  19/
1  70/
0  01/
1  04/
1  63/
1  32/
1  43/
1  

SR
C

A
  

20/
0  

89/
0-

  
93/

0-
  

05/
0-

  
23/

0  07/
0  16/
0  18/
0  10/
0  

14/
0-

  
02/

0  07/
0  17/
0  17/
0  07/
0  

1381
  

R
C

A
  

51/
1  06/
0  04/
0  90/
0  59/
1  14/
1  39/
1  45/
1  23/
1  75/
0  03/
1  15/
1  41/
1  42/
1  16/
1  

SR
C

A
 

21/
0  

93/
0-

  
92/

0-
  

08/
0-

  
02/

0  06/
0  16/
0  28/
0  10/
0  

23/
0-

  
02/

0  05/
0  21/
0  15/
0  07/
0  

1380
  

R
C

A
 

52/
1  04/
0  04/
0  85/
0  03/
1  12/
1  37/
1  78/
1  22/
1  63/
0  03/
1  10/
1  52/
1  34/
1  15/
1  

SR
C

A
  

20/
0  

95/
0-

  
93/

0-
  

03/
0-

  
07/

0  13/
0  16/
0  26/
0  11/
0  

18/
0-

  
01/

0  07/
0  20/
0  15/
0  09/
0  

1379
  

R
C

A
 

50/
1  02/
0  04/
0  93/
0  16/
1  31/
1  38/
1  69/
1  24/
1  70/
0  02/
1  14/
1  51/
1  35/
1  20/
1  

مأ
خذ

 :
محاسبات تحقیق               

  

جدول 
1-

ش
ص مزیت نسبی آشکار و متقارن بخ

  شاخ
 

هاي 
15

 گان
ۀ

 اقتصادي در منطق
ۀ

 خراسان در دوره 
83

-
1379

  

ش
شرح بخ

  

کشاورزي، ش
کار جنگل
 

داري
  

ماهی
 

گیري
  

معدن
صنعت  

  
تأمین آب، برق و گاز طبیعی

  
ساختمان

  
عمده فروشی، خرده فروشی،

...
  

هتل و رستوران
  

حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات
  

واسطه
 

گري هاي مالی
  

مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار
اداره امور عمومی، دفاعی و تأمین اجتماعی  

  
ش
آموز

بهداشت و مددکاري   
اجتماعی

سایر خدمات عمومی، اجتماعی،  
...

       



  93  ...اي هاي نسبی ارزش افزوده شناخت مزیت                                                                   1388، سال 3دوره دهم، شماره   

  )درصد(                   1379-83 بخش خدمات در دوره افزودة ارزشۀ سهم و نرخ رشد ساالن-2جدول 

 بخش متوسط نرخ رشد ارزش افزوده
 کشور خراسان

سهم در کل ارزش 
 1379افزوده سال 

سهم در کل ارزش 
 1383افزوده سال 

 69/1 60/1 7/9  9/12 انهتل و رستور

  71/10  65/8  6/16  7/24  حمل و نقل
  88/5  30/5  5/10  4/10  آموزش
 01/5 66/3 0/16 7/16 بهداشت

 6/39 3/40 5/10 4/6 سایر خدمات

  )1385(مرکز آمار ایران : مأخذ      
  

 توسـعه،   برنامـۀ سـوم  دهـد کـه در پایـان   نمودار حاصل از تغییرات شاخص مزیت نسبی آشـکار نـشان مـی       
هـاي کـشاورزي و خـدمات     به سمت بخـش منطقۀ خراساناي در افزودههاي مزیت نسبی ارزش   گیري  جهت

ـیش  . بوده است  ـند توسـعه مبنـی بـر رشـد سـریع بخـش خـدمات و بهبـود           بینـی این موضوع منطبق بـا پ هـاي س
ـند توسـعه ن   اي که در اهداف برنامـۀ گونه به. باشد میوضعیت بخش کشاورزي   یـز بیـشتر بـر روي     چهـارم و س

هاي کشاورزي، آموزش و بهداشت، حمل و نقل و گردشگري براي خراسـان تأکیـد شـده کـه نتـایج        بخش
هـاي تحقیـق،    طبق یافته،همچنین. باشد میها بخشگر وجود مزیت در این  شاخص مزیت نسبی آشکار، نشان    

باشد و بعـد از ایـن بخـش،    ن میي خدماتی مربوط به بخش هتل و رستوراها بخشبیشترین مزیت در میان زیر    
پیداسـت کـه رونـد    ) 1(بـا توجـه بـه نمـودار     . بخش آموزش توانسته است بیشترین میزان مزیت را داشته باشـد     

  . در حال افزایش بوده است1379-83مزیت  نسبی در این بخش در دوره 
  

  1379-83 ةاقتصادي در منطقۀ خراسان در دورهاي بخش) RCA(  روند تغییرات مزیت نسبی آشکار-1نمودار
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  آموزشی هاي اي زیر بخشافزودههاي مزیت نسبی ارزش یافته-2
ـ 15ي هـا  بخـش با توجه به نتایج حاصل از شاخص مزیـت نـسبی آشـکار بـراي           اقتـصادي مـشخص   ۀ گان

ـین سبی باالیی برخوردار بـو  بخش آموزش در خراسان نسبت به کل کشور از مزیت ن  که گردید طـور   ده و هم
ـتوران در رتبـۀ  ي خدماتی نیزها بخشدر میان سایر زیر  در ایـن  .  دوم قـرار گرفتـه اسـت    پس از بخش هتل و رس

ي بخش آموزش مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه و شـاخص مزیـت نـسبی آشـکار و          ها  بخشقسمت زیر 
ـنجیده  ها فعالیتمتقارن هر یک از رشته    مزیـت نـسبی    تـر شـاخص  جهـت بررسـی به  . شـود  مـی ي این بخش س

 گـروه اول کـه در آن   :بنـدي کـرد   هاي آموزشی را بـدین ترتیـب گـروه    فعالیت رشته توان  میآشکار متقارن،   
ـته  + 25/0 از  تر  بزرگ SRCAشاخص   هـا کـه شـاخص    اي از فعالیـت باشد در گروه داراي مزیت بـاال و دس
SRCA ـین  .شـوند باشد، داراي مزیـت تلقـی مـی   + 25/0  بین صفر تا ها  آن  گـروه سـوم کـه شـاخص     ،همچن
SRCA     ـین  هـا  آن قرار دارد، گروه فاقد مزیت و گروهی که شاخص -25/0 بین دو حد صفر و  تـا  -25/0 ب

  .شوند میدار نیست، تلقی ها مزیت به هیچ عنوان در آن فعالیتخراسان باشد، گروهی که -1
 زمـانی  آموزش ابتـدایی دولتـی در تمـام دورة    فعالیت شود که می مشخص 4 و 3ول ایج جدنین، از نتا  همچ

ــت و جــزء دســته اول  83-1379 ــزرگ SRCAداراي (، داراي مزی ــر ب ــوزش  +) 25/0 از ت ــوده اســت و آم ب
.  منفـی بـوده اسـت   SRCA، فاقـد مزیـت و داراي   1382جـز سـال    زرگساالن خصوصی در تمـام دوره، بـه    ب

ي آموزش ابتدایی خصوصی، آمـوزش عـالی خـصوصی و آمـوزش بزرگـساالن دولتـی       ها بخش زیر ،همچنین
ـته دوم  هـا  فعالیـت  جزء ها سالدر تمام طول این    ـین صـفر تـا    SRCAداراي (ي دس و داراي مزیـت  +) 25/0 ب

، به جـز آمـوزش عـالی دولتـی، بـا افـزایش در شـاخص مزیـت نـسبی          ي آموزشیها  همۀ زیربخش.بوده است 
 و بیشترین میزان افزایش و تغییر مربوط به آمـوزش عـالی خـصوصی بـوده اسـت کـه شـاخص        اند  بودههمراه  

SRCA   هـاي آمـوزش تنهـا بخـش      بخشاز میـان زیـر  .  در طول دوره افزایش یافته است16/0 به 06/0 آن از
ایـن بخـش   .  خصوصی با نوسانات زیادي همراه بوده اسـت اي حرفه فنی و ۀ عمومی و متوسط متوسطۀآموزش  

 فاقـد  1380-82ي هـا  سـال  امـا در  ، از مزیت نسبی آشـکار برخـوردار بـوده اسـت    1383 و 1379ي  ها  سالدر  
  .مزیت بوده و شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن آن منفی بوده است

گیري مزیت نسبی بخش آمـوزش خراسـان در تمـام     این است که در اندازهز اهمیت است اي که حای   نکته
هاي خـصوصی بیـشتر بـوده اسـت،      بخشي دولتی از ها بخشاي  ، مزیت نسبی ارزش افزوده79-83هاي    سال
اي آمـوزش عـالی     که در آن مزیت نـسبی ارزش افـزوده  1381-83ي ها سالجز در بخش آموزش عالی در      به

میـت دادن بیـشتر بخـش دولتـی و     گـر اه  این موضوع بیـان . دولتی بیشتر بوده استخصوصی از آموزش عالی     
  .باشد میگذاري بخش خصوصی در این مهم  طور عدم سرمایه همین
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  بخش آموزش در منطقۀ خراسان) RCA(نسبی آشکار  شاخص مزیت -3جدول 

  محاسبات تحقیق: خذأ م    
  
  
  

  بخش آموزش در منطقۀ خراسان) SRCA(نسبی آشکار متقارن  شاخص مزیت -4جدول 

  1383  1382  1381  1380  1379  شرح بخش
  33/0  30/0  30/0  25/0  30/0 ی دولتییآموزش ابتدا
  16/0  13/0  15/0  12/0  14/0 ی خصوصییآموزش ابتدا

  27/0  24/0  24/0  21/0  21/0 اي دولتی  فنی و حرفهۀ عمومی و متوسطۀآموزش متوسط
  06/0  -06/0  -09/0  -02/0  03/0 اي خصوصی  فنی و حرفهۀ عمومی و متوسطۀآموزش متوسط

  09/0  01/0  03/0  27/0  13/0  عالی دولتیآموزش
  16/0  12/0  12/0  09/0  06/0 آموزش عالی خصوصی
  18/0  12/0  12/0  15/0  13/0 آموزش بزرگساالن دولتی

  -02/0  01/0  -10/0  -18/0  -36/0 آموزش بزرگساالن خصوصی
  محاسبات تحقیق: خذ       مأ

  

ة مـورد بررسـی،   در طـول دور کـه  پیداسـت  ) 5ل جـدو (با توجه به نتایج متوسط نرخ رشـد ارزش افـزوده       
ــوزش    اي حرفـه  فنـی و  زیـربخش آمـوزش متوســطۀ عمـومی و متوســطۀ    ــالی دولتـی و آم ــی، آمـوزش ع  دولت
کـه سـایر     در حـالی  اسـت؛  از کـل کـشور بـاالتر بـوده    هـا  آنبزرگساالن خصوصی، متوسط نرخ رشد سـاالنه   

ـین .انـد  بـوده  نیز از نرخ رشد خوبی برخوردار ها  بخشزیر ي آمـوزش ابتـدایی دولتـی،    هـا  بخش زیـر ،طـور   هم

  1383  1382  1381  1380  1379  شرح بخش

  97/1  84/1  88/1  68/1  58/1 ی دولتییآموزش ابتدا
  38/1  30/1  36/1  28/1  33/1 ی خصوصییآموزش ابتدا

  75/1  63/1  65/1  52/1  52/1 اي دولتی  فنی و حرفهۀ عمومی و متوسطۀش متوسطآموز
  12/1  89/0  84/0  96/0  07/1 اي خصوصی  فنی و حرفهۀ عمومی و متوسطۀآموزش متوسط

  19/1  02/1  07/1  74/1  30/1 آموزش عالی دولتی
  38/1  28/1  28/1  20/1  13/1 آموزش عالی خصوصی
  43/1  28/1  27/1  34/1  29/1 آموزش بزرگساالن دولتی

  96/0  01/1  83/0  69/0  47/0 آموزش بزرگساالن خصوصی
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آموزش عالی دولتـی و آمـوزش بزرگـساالن دولتـی در ایـن دوره بـا کـاهش در سـهم ارزش افـزوده همـراه               
کـه آمـوزش    همچنین، با ایـن . اند مواجه بودهسهم ارزش افزوده در حال افزایش با  ها بخش و سایر زیراند  بوده

، از امـا در طـول دورة برنامـۀ سـوم     زش افزوده در خراسان همراه بـوده اسـت،  رابتدایی دولتی با کاهش سهم ا    
  این است که کـاهش سـهم ارزش افـزودة   گر این موضوع بیان. ي داراي مزیت باال بوده استها  فعالیتجمله  

ـبب ایجـاد مزیـت د      ر خراسـان  زیربخش آموزش ابتدایی دولتی در خراسان کمتر از کل کشور بوده و ایـن س
 ایـن بخـش بـا کـاهش      ولی کاهش یافتهةبخش آموزش عالی دولتی در طول دور مزیت نسبی زیر.شده است 

 آن ة متوسـط نـرخ رشـد ارزش افـزود    ، اما با این حـال افزوده در خراسان نیز همراه بوده است،در سهم ارزش     
  .در خراسان از کشور باالتر بوده است

 افـزایش همـراه   ، بـا 1379-83 نیز در دوره شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن آموزش بزرگساالن دولتی    
 اما سهم از کل ارزش افزوده ایجاد شده در خراسان براي این بخش به مقدار کمـی کـاهش یافتـه     بوده است، 

 خراسـان توانـسته بـا رشـد بـاالي خـود در       کـه  کاهش سهم در کل کشور از خراسان بیشتر بوده است    و است
کـه   خش آمـوزش بزرگـساالن خـصوصی بـا ایـن     زیـرب . خـشد این زیربخش شاخص مزیت نـسبی را بهبـود ب      

متوسط نرخ رشد ساالنه آن از کل کشور باالتر بوده و سهم ارزش افزوده آن نیـز در طـول ایـن دوره افـزایش      
 افـزایش  دهـد،  مـی ایـن موضـوع نـشان    . باشد مییافته است، اما این زیربخش در خراسان به کلی فاقد مزیت     

نـسته اسـت   ز افزایش سهم درخراسـان بـسیار بـاالتر بـوده اسـت و خراسـان نتوا      سهم ارزش افزوده در کشور ا    
امـا بـا ایـن    . دهـد  مـی  شاخص مزیت نـسبی آن مقـادیر منفـی را نـشان     همگام با کشور حرکت کند؛ بنابراین، 

  . این بخش توانسته است از رشد بسیار خوبی در خراسان در طول این دوره برخوردار باشد،حال
  

  )درصد               (        1379-83ة  آموزش در دورافزودة ارزشنرخ رشد ساالنۀ سهم و -5جدول 
متوسط نرخ رشد ارزش 
 بخش افزوده طی دوره

 کشور خراسان

سهم در کل 
افزوده ارزش
  1379سال 

سهم در کل 
افزوده ارزش
  1383سال 

 90/1 09/2 2/6 1/6 ی دولتییآموزش ابتدا

  05/0  04/0  4/8  6/5 ی خصوصییآموزش ابتدا
  63/2  90/1  4/12  1/14 اي دولتی  فنی و حرفهۀ عمومی و متوسطۀآموزش متوسط
 14/0 11/0 14 9/13 اي خصوصی  فنی و حرفهۀ عمومی و متوسطۀآموزش متوسط

 51/0 71/0 6/9 5/17 آموزش عالی دولتی

 39/0 23/0 4/17 6/15 آموزش عالی خصوصی

ی  17/0 18/0 8/23 4/19 آموزش بزرگساالن دولت

 10/0 05/0 26 3/31 آموزش بزرگساالن خصوصی
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 منطقـۀ خراسـان  ، میزان مزیت نسبی در آموزش دولتی نـسبت بـه بخـش خـصوصی در     2با توجه به نمودار   
اي  گونـه  بـه  دهـد؛  را نشان می دولتی این بخش در خراسان هاي عمدة گیري این موضوع جهت . باشد  میبیشتر  

منطقـۀ خراسـان   منـدي   هر چنـد بهـره  . نیافته استب با ساختار بخش دولتی گسترش که بخش خصوصی متناس 
 بـا توجـه بـه گـستردگی     و باشد میهاي جمعیتی این منطقه از کشور  خاطر توانمندي از آموزش بخش دولتی به  

ي مـرتبط بـا جمعیـت از جملـه     هـا  فعالیـت  درصدي از جمعیـت کـشور، موجبـات توسـعه     10خراسان و سهم     
اي را  این موضوع در خصوص وضعیت آموزش عـالی و بزرگـساالن ابعـاد نگـران کننـده      .ه استآموزش شد 

آمـوزش در کـالس هـاي      یی ماننـد هـا  فعالیـت اي که در آموزش بزرگساالن کـه شـامل    گونه بههمراه دارد،    به
 و باشـد  مـی ... ي خارجی، دروس تقویتی و کنکور، کـامپیوتر، راننـدگی و  ها آننهضت سواد آموزي، قرآن، زب  

ـ  مـی حضور دولـت در ایـن بخـش      آن بخش خصوصی باشد و مداخله وبایست عرضه کنندة  تاً می عمد د توان
ـین     دلیـل   به هـاي   أمین هزینـه  تمایـل تقاضـاکنندگان آمـوزش بـه تـ     ، انگیـزه حـضور بخـش خـصوصی و همچن

بخـش خـصوصی   جایی به نفـع   هدر خراسان نتوانسته این جاباما  ؛آموزشی به نفع بخش خصوصی کاهش یابد    
 و منطقـۀ خراسـان  هـاي تـاریخی و فرهنگـی     الی دولتـی نیـز بـا توجـه بـه قابلیـت      در آموزش ع  .صورت پذیرد 

ساز بـستر مناسـب جهـت رشـد و توسـه       هاي بسیار دور که زمینه راکز علمی و مدارس عالی از گذشته  استقرار م 
  در مقایـسه بـا سـایر   خراسانایگاه سفانه جباشد نیز متأ منطقه میي بخش خصوصی در آموزش عالی   ها  فعالیت
  .ي کشور وضعیت مناسبی نداردها استان

  

  1379-83 ةهاي آموزش در منطقۀ خراسان در دورزیربخش) RCA( روند تغییرات مزیت نسبی آشکار-2نمودار 

  
  ها اي مزیت نسبی آموزش در خراسان با سایر استانتحلیل مقایسه -3

ـتان از نتایج حاصل از بررسی شاخص مزیـت نـسبی بـراي    طور که    همان ـتان    هـا   اس ي کـشور پیداسـت، اس
ـته و نتوانـسته اسـت در       هـا  سالکهکیلویه و بویر احمد در تمامی این    ي هـا  بخـش  در وضـعیت بـدي قـرار داش
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بیـشترین میـزان شـاخص مزیـت نـسبی در      ایـن در حـالی اسـت کـه     . آموزشی از مزیت نسبی برخـوردار شـود    
اي  حرفـه  فنـی و  تدایی مربوط به استان سیستان و بلوچستان، در آموزش متوسـطۀ عمـومی و متوسـطۀ   آموزش اب 

ـیالن ،چهارمحال بختیـاري  هاي    استان ـتان  ،  گ  و سـمنان ، آمـوزش عـالی سیـستان  بلوچـستان    ، در تهـران و لرس
 .باشد می هران و ت سمنان،ي ایالم، سیستان و بلوچستانها  استانآموزش بزرگساالنو استان مرکزي 

ـبی برخـوردار بـوده و بـا ایـن کـه       تمام دورة مورد بررسی از وضـعیت م  در در این میان، منطقۀ خراسان   ناس
هـاي آموزشـی    بخشي کشور بیشترین مزیت نـسبی را در زیـر  ها  استان نتوانسته در بین سایرها سالدر تمام این   
ـته اسـ    اما در ایـن دوره کمتـرین مقـدار شـاخص مزیـت نـسبی را        داشته باشد؛  دیگـر،  عبـارتی   بـه . ت هـم نداش

، 1383 و 1379جز بخش آمـوزش بزرگـساالن خـصوصی در سـال      هاي آموزشی به بخشخراسان در تمام زیر 
ـته اسـت           ــارن آن ارقـام مثبـت داش ــام   . داراي مزیـت بـوده و شـاخص مزیـت نـسبی آشـکار متق امـا بررسـی تم

اسان عالوه بـر آمـوزش بزرگـساالن خـصوصی     ، خر1380-82 ة که در دوردهد می نشان  برنامۀ سوميها  سال
  .نیز فاقد مزیت بوده است خصوصی اي حرفه فنی و ۀ عمومی و متوسطۀآموزش متوسطدر زیربخش 

  
  هاي آموزش هاي نسبی زیربخش تحلیل علل اختالف در مزیت -4

طر خـا  نخـست بـه  . گر چند دلیـل عمـده باشـد    د بیانتوان میاختالف در شاخص مزیت نسبی محاسبه شده     
طبیعـی  . باشـد  مـی  هر زیر بخش است که ناشی از ساختار فعالیـت هـر بخـش    رزش افزودةاختالف در اجزاي ا 

  و سـطح منطقـۀ خراسـان  ي عـالی در درون  هـا  آمـوزش ي عمومی بـا  ها آموزشاست که ساختار و گستردگی   
اي دولـت در  هـ  هـاي مختلـف و هزینـه     استانکه حضور دولت در دوم این. هاي کشور یکنواخت نیست    استان

گیـري   توانـد منجـر بـه شـکل     مـی  ،هـاي جمعیتـی منـاطق دارد    عی که ارتباط مـستقیمی بـا قابلیـت    بخش اجتما 
  .ي مختلف گرددها مزیت
ـتقرار مراکـز آمـوزش       منطقـۀ خراسـان بهـره   که  ر بخش آموزش عالی با توجه به این د ـبی از اس منـدي مناس

اي بخـش دولتـی آمـوزش عـالی نـسبت بـه بخـش        عالی دولتی نداشته است، میزان شاخص مزیـت نـسبی بـر       
در حالی که براي آموزش و پرورش عمـومی ایـن شـاخص در بخـش دولتـی بـاالتر       . باشدخصوصی کمتر می 

 تـوان  مـی را در پوشش حداکثري و پراکندگی بیشتر بخـش دولتـی     است که علت آناز بخش خصوصی بوده 
  . دانست

بی آموزش خراسـان در مقایـسه بـا دیگـر منـاطق کـشور       در راستاي عدم توفیق در میزان شاخص مزیت نس 
  :صورت موردي اشاره کرد هاي موجود به توان به برخی از چالش می
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ــه    - ــت و وســعت زیـاد ب ــر پراکنـدگی جمعی ـتایی  هم ــرزي و روس ــاطق م ــه اه محرومیـت من ــوان ب  عن
ـتاها و مهـاجرت        ۀمحدودیت در توسع   فضاهاي آموزشی، تنـوع اقلیمـی و کـم جمعیـت بـودن روس

یـر فقـر    از عـواملی نظ تـأثر  روستاییان به شهرها، بـاال بـودن نـسبت میـزان تـرك تحـصیل م       ةستردگ
راي طـرح  ها در مناطق دورافتاده، فقدان منـابع مـالی کـافی جهـت اجـ      اقتصادي و فرهنگی خانواده 

 . پیش دبستانیریزي براي آموزش دورة فراگیر و توسعه و برنامه

 کیفـی  اهـداف  کامـل  تحقق عدم آموزي و  مهارت و ها  آموزش کمیت بر اجرایی هاي  برنامه تأکید -
جدیـد،   هـاي  نیازهـاي فنـاوري   بـا  یافتـۀ منطبـق   مهارت کار نیروي تربیت ها، ضرورت  آموزش این

 .نیاز بازار کار با اي مراکز آموزش فنی و حرفه تعامل نبودن کافی

 ارتقـاي  و ظحفـ  اطالعـات، لـزوم    عـصر  در عـالی  آمـوزش  کـارکرد  و نقـش  بازتعریف ضرورت -
 و مـدار  دانـش  انـسانی  نیـروي  تربیـت  عـالی، ضـرورت     آموزش در کمیت افزایش عین در کیفیت
 تعامـل  نبـودن  نـرم افـزاري، کـافی      نهـضت  و جدیـد  هـاي  نیازهـاي فنـاوري    با منطبق یافته مهارت

ــشگاه ــا دان ــا ه ــایر ب ــاي س ــود نهاده ــاعی، کمب ــاي فرصــت اجتم ــراي مناســب شــغلی ه ــذب ب  ج
 .نشگاهیدا آموختگان دانش

 
  گیري و پیشنهادها نتیجه

ي آمـوزش دولتـی و خـصوصی    هـا  بخشاي زیـر  ي نسبی ارزش افزودهها مزیتهدف این مقاله، شناخت   
یـت نـسبی آشـکار و متقـارن، بـا      براي این امر از شـاخص مز .  بوده استمنطقۀ خراسان در 1379-83 ةدر دور 
 کلـی  طـور  بهگر این است که  ي حاصل از تحقیق بیانها یافتهنتایج و . اي از اصالحات، استفاده شده است     پاره

در خراسان بخش آموزش دولتی نتایج بهتري از بخش خصوصی داشته اسـت و شـاخص مزیـت نـسبی بخـش       
ایـن موضـوع تنهـا در زیـربخش آمـوزش عـالی دولتـی        . دولتی، مقادیر بیشتري از بخش خصوصی داشته است 

-80ي هـا  سـال  در SRCAي کـه در ایـن زیـربخش شـاخص    ورطـ  به  است؛اي دیگر نمایان گردیده گونه  به
ـته اسـت       1379 امـا پـس از ایـن سـال رونـد      .  روند افزایشی داشته و در گروه داراي مزیت نسبی باال قـرار داش

امـا زیـربخش آمـوزش    .  کاهش یافتـه اسـت  09/0 به مقدار عددي 1383کاهشی خود را طی کرده و در سال     
ـته و شـاخص      هـا  سـال ر تمام ایـن  عالی خصوصی د    در 06/0آن از SRCA رونـد صـعودي یکنـواختی را داش

ــه 1379سـال   ــال 16/0 ب ــالی      1383 در س ــوزش ع ــسبی در بخـش آم ــت ن ــه اســت و مقـدار مزی  افـزایش یافت
ي ي آموزشـی نیـز در ایـن دوره همگـی دارا    هـا  بخشسایر زیـر . خصوصی بیش از بخش دولتی گردیده است 

تنهـا در زیـربخش آمـوزش متوسـطه عمـومی و متوسـطه فنـی و        .  مثبـت هـستند  SRCAمزیت نسبی و داراي   
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ـین طـور زیـربخش آمـوزش بزرگـساالن خـصوصی در تمـام        1380-82ي ها سال خصوصی در اي  حرفه  و هم
  .اند بودهمنفی   SRCAو کمتر از یک RCA فاقد مزیت نسبی و داراي 1379-83 ةدور

هـاي آموزشـی در کـشور موجـب      ي دولتـی و توزیـع متناسـب بـا جمعیـت فعالیـت      هـا  آمـوزش گـسترش  
، خلق مزیـت شـکل بگیـرد    منطقۀ خراسانهاي جمعیتی  در بخش دولتی متناسب با توانمنديگردیده است که  

 دولتی مزیـت در سـطحی بـاالتر و در آمـوزش     توسطۀاست که در آموزش ابتدایی و مو بر اساس این موضوع     
گـذاري مناسـب و    هـر چنـد سـرمایه   . ر وجود داشته اسـت عالی و بزرگساالن دولتی نیز مزیت در سطح پایین ت 

مطلوب بخش غیردولتی در خراسان به نسبت گسترش این بخش در سایر مناطق کـشور شـکل نگرفتـه اسـت         
، حـال  باشد؛ بـا ایـن   می فاقد مزیت و یا داراي مزیت کم  خراسانمنطقۀو فعالیت آموزش بخش غیردولتی در  

خراسـان و آمـوزش ابتـدایی     فعالیـت دانـشگاه آزاد در سـطح    ةدلیل گسترش حـوز  آموزش عالی خصوصی به  
دلیل توفیق نسبی بخش غیردولتی در این حوزه در مقایـسه بـا سـایر منـاطق کـشور واجـد مزیـت          خصوصی به 
  .بوده است

ـبی برخـوردار بـوده     در تمام دورة منطقۀ خراسان    ي هـا  بخش در تمـام زیـر  و مورد بررسی از وضـعیت مناس
، داراي مزیـت بـوده و شـاخص    1383 و 1379جز بخش آموزش بزرگـساالن خـصوصی در سـال      آموزشی به 

ـتۀ      بـا تو .  مثبت اسـت مقادیرمزیت نسبی آشکار متقارن آن      ي هـا  فعالیـت  جـه بـه نتـایج تحقیـق و شناسـایی رش
هاي مـرتبط بـا بخـش آمـوزش در ایـن        بهبود عملکرد شاخص، جهتمنطقۀ خراسانداراي مزیت در آموزشی  

  :گردد می ارائهمنطقه، پیشنهادهایی به شرح زیر 
  
  . دولتی و خصوصی براي ارائۀ آموزشهاي مناسب مشارکت بخش غیر  ایجاد زمینه-
 .ي مختلف آموزشیها رشتهتوجه کافی به ایجاد تعادل بین سطوح و  -

 .ي عالی و افزایش فرصت دسترسی اقشار مختلف به آموزش عالیها آموزش  توسعۀ-

 ....) کاربردي، غیردولتی و -نیمه حضوري، علمی( آموزش عالی هاي عرضۀ  تنوع بخشی به نظام-

 .هاي توسعه هاي مختلف با اهداف کمی برنامه بخش آموزش عالی در  هماهنگی بین توسعۀ-
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  1379ها در سال   استان آموزش به تفکیکبخش) SRCA(نسبی آشکار متقارن   شاخص مزیت -1جدول پیوست  
         

          شرح بخش
  

         
  استان

آموزش 
ئی  ابتدا
 دولتی

آموزش 
ئی  ابتدا
 خصوصی

آموزش 
متوسطه 
عمومی و 

فنی و 
اي  حرفه

 دولتی

آموزش 
متوسطه عمومی 

فنی و  و 
اي  حرفه

 خصوصی

آموزش 
دولتی  عالی 

آموزش 
عالی 

 خصوصی

آموزش 
بزرگساالن 
 دولتی

آموزش 
بزرگساالن 

 صوصیخ

یجان شرقی   -49/0  01/0  13/0  03/0  -21/0  04/0  -30/0  13/0 آذربا
یجان غربی   -74/0  34/0  -15/0  -02/0  01/0  19/0  13/0  29/0 آذربا
  -24/0  30/0  06/0  -21/0  05/0  25/0  12/0  33/0 اردبیل
  -26/0  02/0  14/0  15/0  00/0  02/0  05/0  -07/0 اصفهان
  -71/0  47/0  -70/0  15/0  -16/0  30/0  10/0  29/0 ایالم
  -78/0  36/0  -16/0  -18/0  -31/0  13/0  -02/0  22/0 بوشهر
  49/0  -20/0  12/0  23/0  27/0  -10/0  13/0  -32/0 تهران
  -97/0  54/0  22/0  15/0  -02/0  40/0  -11/0  46/0 بختیاري چهارمحال و

 
30/0  14/0  21/0  03/0  13/0  06/0  13/0  36/0-  

  -63/0  -45/0  -55/0  -54/0  -45/0  46/0  -31/0  -41/0 خوزستان
  -55/0  34/0  38/0  13/0  -30/0  22/0  -05/0  24/0 زنجان
  -68/0  47/0  47/0  38/0  03/0  14/0  -05/0  11/0 سمنان

ان   -70/0  47/0  19/0  48/0  11/0  22/0  42/0  48/0 سیستان و بلوچست
  -22/0  14/0  18/0  09/0  -16/0  20/0  01/0  27/0 فارس
  -50/0  08/0  15/0  -22/0  -43/0  -05/0  -11/0  -06/0 قزوین
  06/0  10/0  20/0  -27/0  -02/0  15/0  11/0  06/0 قم

  -43/0  41/0  -24/0  -01/0  -38/0  31/0  -30/0  40/0 کردستان
  -35/0  14/0  -07/0  04/0  08/0  10/0  18/0  14/0 کرمان
  -04/0  23/0  -34/0  13/0  -02/0  33/0  02/0  38/0 کرمانشاه
  -90/0  -49/0  -64/0  -81/0  -75/0  -61/0  -68/0  -52/0 بویراحمد کهگیلویه و

  -08/0  12/0  -05/0  -39/0  22/0  24/0  14/0  30/0 گلستان
  -13/0  21/0  06/0  -04/0  20/0  22/0  14/0  27/0 گیالن
  -50/0  25/0  -02/0  -21/0  27/0  35/0  24/0  31/0 لرستان
  00/0  02/0  27/0  -13/0  26/0  25/0  24/0  10/0 مازندران
  -55/0  -07/0  25/0  -50/0  -36/0  -09/0  -36/0  -10/0 مرکزي
  -80/0  26/0  -48/0  -37/0  -32/0  -12/0  -02/0  00/0 هرمزگان
  -53/0  27/0  -12/0  19/0  -06/0  27/0  -16/0  32/0 همدان
  -48/0  14/0  35/0  24/0  03/0  19/0  19/0  12/0 یزد
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  1383ها در سال  آموزش به تفکیک استانبخش ) SRCA(نسبی آشکار متقارن   شاخص مزیت-2جدول پیوست 

  
  شرح بخش           

  
  

  استان

موزش آ
ابتدائی 
 دولتی

آموزش 
ابتدائی 
خصو
 صی

آموزش 
متوسطه 

عمومی و فنی 
اي  و حرفه
 دولتی

آموزش 
متوسطه 

عمومی و فنی 
اي  حرفه و

 خصوصی

ز آمو
ش 

عالی 
 دولتی

آموزش 
عالی 

 خصوصی

آموزش 
بزرگساالن 
 دولتی

آموزش 
ن بزرگساال
 خصوصی

یجان شرقی   -12/0  02/0  13/0  10/0  -24/0  17/0  -08/0  21/0 آذربا
یجان غربی   -15/0  20/0  04/0  07/0  00/0  27/0  14/0  38/0 آذربا
  -47/0  34/0  12/0  -15/0  07/0  33/0  13/0  44/0 اردبیل
  -42/0  04/0  10/0  08/0  -12/0  01/0  -01/0  -09/0 اصفهان
  -68/0  59/0  -28/0  -04/0  -31/0  21/0  01/0  21/0 ایالم
  -66/0  -27/0  -50/0  -66/0  -70/0  -38/0  -58/0  -32/0 بوشهر
  34/0  -37/0  -07/0  20/0  31/0  -25/0  06/0  -40/0 تهران

  -57/0  47/0  22/0  28/0  07/0  44/0  14/0  44/0 چهارمحال و بختیاري

 
33/0  16/0  27/0  06/0  09/0  16/0  18/0  02/0-  

  -30/0  -42/0  -37/0  -58/0  -52/0  -42/0  -43/0  -36/0 خوزستان
  -36/0  43/0  30/0  23/0  -33/0  29/0  -03/0  26/0 زنجان
  -49/0  46/0  51/0  36/0  -14/0  06/0  -19/0  03/0 سمنان

ان   -57/0  48/0  17/0  49/0  17/0  33/0  50/0  59/0 سیستان و بلوچست
  21/0  06/0  27/0  16/0  -04/0  20/0  07/0  18/0 فارس
  -04/0  10/0  27/0  05/0  -10/0  12/0  04/0  06/0 قزوین
  19/0  20/0  25/0  -15/0  00/0  15/0  20/0  08/0 قم

  -24/0  45/0  -17/0  -03/0  -37/0  33/0  -21/0  40/0 کردستان
  -22/0  14/0  14/0  14/0  19/0  31/0  46/0  31/0 کرمان
  -01/0  34/0  -22/0  10/0  -19/0  27/0  -06/0  32/0 کرمانشاه

  -90/0  -42/0  -55/0  -76/0  -62/0  -49/0  -49/0  -49/0 کهگیلویه و بویراحمد
  -21/0  18/0  01/0  -13/0  04/0  24/0  06/0  31/0 گلستان
  23/0  41/0  19/0  01/0  21/0  39/0  23/0  43/0 گیالن
  -02/0  48/0  34/0  -07/0  16/0  39/0  33/0  36/0 لرستان
  29/0  29/0  29/0  01/0  18/0  20/0  26/0  07/0 مازندران
  -65/0  12/0  35/0  -43/0  -36/0  -07/0  -24/0  -11/0 مرکزي
  -47/0  -17/0  -47/0  -40/0  -34/0  -07/0  08/0  -03/0 هرمزگان
  -27/0  33/0  06/0  26/0  -17/0  31/0  04/0  33/0 همدان
  -60/0  48/0  40/0  36/0  -01/0  31/0  31/0  24/0 یزد

 


