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  مقدمه
دیده و افراد متخصص و  آموزشنیروي   کارگیريبهتوسعه نیازمند   يهابرنامهاجراي   شکبی

توان بسـتگی دارد   و باجوانان با استعداد  به وجوددیده   آموزش يهايروینتحصیل کرده  است و 
  . هاستنمودن آن  نیز باروردر این راستاي  کشف  این استعدادها و  وپرورشآموزشو نقش 

مناسب  از هوش و استعداد افراد  انسانی زمینه را براي رشـد   گیريبهرهضمن  وپرورشآموزش
 آمـوزش با جذب  اساتید و معلمان  الیـق  و بـا کفایـت و     این نهاد .آوردیمو توسعه کشور فراهم 

شکوفایی استعدادها و  باعثو نیروي انسانی مورد نیاز جامعه بپردازد   آموزشبه امر  تواندیمدیده  
و تسریع در رشـد و شـکوفایی    يوربهرهکیفیت نیروي انسانی گردد که خود باعث افزایش  يارتقا

اقتصـادي هـر جامعـه محسـوب      هـاي بخـش   نیتـر باثبـات از  وپـرورش آموزش .شودیماقتصادي  
 بنـابراین  .شـوند یمـ با رکود و کسادي  مواجه   غالباًاقتصادي   هايخشبسایر  کهدرحالی. شودیم

در هنگام رکود و کسـادي    تواندیمبرخورداري از ثبات و تعادل بیشتري  به دلیل وپرورشآموزش
و تجهیز نمودن این نیروها به رونـق و شـکوفایی اقتصـادي     آموزشنیروي کار  را جذب کرده و با 

مراکـز تحقیقـاتی و     جـاد یا انقالب صنعتی در کشورهاي غربـی  ز موفقیترمجامعه کمک نماید.  
باعث رشد و شکوفایی  آنحاصل از تکنولوژي و  پژوهشیبوده که دستاوردهاي علمی و  پژوهشی

باعـث   وپـرورش . آمـوزش تولیـدي گـردد   تیـ ظرفجوامع پیشرفته و رفاه اقتصادي و رشد فزاینـده  
از سـطح زنـدگی    انـد کـرده کـه کسـب    هاییتخصصو  هارتمها به دلیلمد افراد که درآ شودیم

افـزایش توانـایی    سـبب در اثر ایجاد نظم فکـري در افـراد    وپرورشآموزشبهتري برخوردار شوند 
تغییر نگرش به زنـدگی   سبباز لحاظ روحی  ...و   ينوآورابداع و  ،انتخاب بهتر و افزایش توانایی

 هـاي نگـرش  شـود یمموجب  وپرورشآموزش .شودیمو یا افزایش احساس لذت برون از زندگی 
از  وپـرورش آمـوزش  واسطهبهعلمی دهند افراد جامعه  هاينگرشسنتی و خرافاتی جاي خود را به 

اجتمـاعی از بـین    هـاي بینـی کوته روازاین  ؛شوندیمنظم فکري و قدرت تجربه و تحلیل برخوردار 
در رشـد و پویـایی فرهنـگ جامعـه تـأثیر       و آیدیابتدا در رفتار فردي به وجود م ؛ کهخواهد رفت

هاي اقتصادي اجتماعی و سیاسی که در حقیقت میزان مشارکت مردم در فعالیت .گذاردعمیقی می
عالوه بر انتقال علـم   .آنان است وپرورشآموزشدر تحول جامعه نقش اساسی دارد وابسته به سطح 

اط تعهـد و تقیـد و احسـاس مسـئولیت را در     نظم و انضـب  ازجملههاي دیگر و دانش مدارس ارزش
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تنها مردم را توانـاتر و قـدرت تولیـد آنـان را     نه وپرورشآموزشنمایند. جوانان ایجاد و تقویت می
زیـرا از طریـق بـاال     ؛هاي درآمدي نقـش حساسـی دارد  نمایند بلکه در تخفیف نابرابريتر میافزون

 ریتــأث) Emadzadeh ,2000 (دهــدش مــیبــردن قــدرت تولیــد ســطح عمــومی درآمــدها را افــزای
 نوبـه بـه  راتییـ تغاز بعد فرهنگی و اجتماعی  نیز  قابل طرح است. بدین معنا  کـه   وپرورشآموزش

شـدن راه   همـوارتر خود سبب  نوبهبه تغییراتکه این  شودیمفرهنگی  هاينگرشیر  یخود سبب تغ
تـا   شـود یمـ موجـب    وپـرورش آمـوزش . اثرات دیگـر  توسعه اقتصادي  خواهد شد  ژهیوبهرشد و 
 واسـطه بـه علمـی  دهنـد. افـراد جامعـه      هـاي نگـرش سنتی و خرافاتی  جاي خـود را بـه    هاينگرش

 هايبینیکوته روازاین. شوندیم برخوردار  وتحلیلتجزیه قدرتاز نظم فکري و  وپرورشآموزش
ی از موانع و مشکالت اساسـی  اجتماعی  از بین خواهد رفت و یا براي مثال مسئله رشد جمعیت یک

در  جمعیـت کنترل  شود. کنترل  ستیبایماست که  توسعهدرحالدر رشد اقتصادي در کشورهاي 
موفقیت این  عالوهبهو  ردیگیمتنظیم خانواده و غیره صورت  هايسیاستو با  طراحی   مدتکوتاه

بلندمدت در  جمعیتمهار رشد   بنابراینبه فرهنگ و طرز فکر افراد جامعه بستگی دارد.  هاسیاست
نگرش افراد  ستیبایماست. بدین معنا که   ریپذامکانساختار فرهنگی جوامع  تغییراز طریق  همآن

چنان باید  آن. نقش والدین در تربیت کودکان و توجه به سالمتانو  خانواده جامعه به مسائلی چون.
تقد  بـه  عا در داشتن فرزند کمتر بدانند و خود مترجیح بدهند که زندگی بهتر ر تاًینهاکند که  تغییر

تغییر ساختار فرهنگی جوامـع  در  وپرورشآموزش. بپردازندکنترل جمعیت باشند و به این امر مهم 
ر حـال امـروزه   هـ  داشته باشد.  بـه  تواندیمدر زمینه مورد بحث  نقش بسیار بارزي را  خصوصبهو 

رشد قابل توجهی داشته است و نرخ رشد سرمایه انسـانی   وپرورشآموزشدر  گذاريسرمایهحجم 
 تنهـا نـه در این امـر   گذاريسرمایهحتی امروزه   ؛ وبیش از نرخ رشد سرمایه فیزیکی و مادي  است

آمـد  قـدرت کسـب در   شیافزا وري،بهرهنظیر افزایش  به دالیلیتوسط دولت بلکه توسط خانواده 
ایـن مطالعـه    در .از افزایش چشمگیري برخوردار است ...مثبت تتشخصی و اجتماعی و  آثار ،یشترب

-به عنوان یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصـادي کشـورهاي در   وپرورشآموزشبه بررسی نقش 
(ایران، بلغارستان، پرو، رومانی، تایلند، ترکیه، تونس، مالزي، آرژانتین، برزیل، شیلی، توسعه منتخب حال

ادامه، پس از بیان پیشینه تحقیق، به مبانی نظـري و   در پردازیم.می 2015-2005طی دوره مکزیک) 
  پرداخته شده است. هاشنهادیپگیري و به نتیجه درنهایتتدوین مدل و 

  



   (دانش و توسعه)اقتصاد پولی مالی   266

  پیشینه تحقیق
  مطالعات خارجی: 

  & (Schultz., 1970  & )(Becker 1964 بکر و شـولتز و مینسـر   افرادي مانند1960) (در دهه
(Mincerخود نشان دادند که آموزش، از طریق دستمزد نیـروي کـار، بـر روي رشـد      ، در مطالعات

گیري رفتارهاي اجتمـاعی کـه   ، آموزش نیروي کار به شکلدیگرعبارت؛ بهگذارداقتصادي اثر می
گـذاري داخلـی و   سـرمایه سـاز  شـود، زمینـه  منجر به بهبود اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادي مـی 

ین نیروي کار آموزش دیـده و متخصـص بـه لحـاظ اجتمـاعی بسـیار       . اباشدیمخارجی در کشور 
 Abbas &. Peck) تري خواهند داشت (،شغلی باثبات ةمحترم شمرده شده و دستمزد باالتر و آیند

وري را گذاري بیشتر در آموزش، روند افزایش بهرهسرمایهباید خاطرنشان ساخت همچنین  2008  
 نوبـۀ بـه کـه   –وري ترین اجزاي ارتقاي بهـره انی یکی از کلیديسرمایه انسد، چراکه کنتسهیل می

 ).   ,Roomer, 1990)()&  1988 Lucas   ,باشـد مـی  -شـود خود منجر به رشد اقتصادي باالتر می
، بـر نقـش   "ثـروت ملـل  "در اثـر مشـهور خـود بـا عنـوان         )Adam Smith )1961 براي اولین بـار 

ایـن خصـوص بـر رشـد اقتصـادي دارد تأکیـد کـرد. در        گـذاري در  آموزش و اهمیتی که سرمایه
اي، موجـب ارتقـاء   یک ابـزار سـرمایه   منزلۀبهنیروي کار،  ۀیافتهاي توسعهاسمیت، مهارت اتتفکر

شــود. افــراد متخصــص از توانــائی تولیــد بیشــتري نســبت بــه دیگــران  وري تولیــد مــیســطح بهــره
و  رومر مطالعات نظري، باشند. همچنینري میهاي بیشتبرخوردارند و در فرآیند تولید خالق ارزش

 سولو و سون ) ، با رویکردي متفاوت از الگوي رشد(Lucas,1988  و) Roomer) 1992, لوکاس  
Solow) -& ،Swan ( زا وارد الگوهاي رشد کردند. این درون متغیرسرمایه انسانی را به عنوان یک

هـاي جدیـد، محصـوالت جدیـد و     نوآوري (ایـده پژوهشگران، بر نقش آموزش در ارتقاي قابلیت 
سـرعت بخشـیدن بـه     منظـور بـه هـاي جدیـد   آوريهاي جدید) افراد و نیز سازگاري با فنآوريفن

  .توسعه تکنولوژیک تأکید کردند
بسیاري از مقاالتی کـه در  در باشد، آموزش یکی از اجزاي ابتدایی سرمایه انسانی می ازآنجاکه

  .کنـد آموزش و رشد ایجـاد مـی   ۀچهارچوب مفهومی در خصوص رابط زمینه رشد کار شده است
   (Mankiw،Roomer Pauli، &. Mulligan, 1999 & , (1992رومـر و پیـل و منگیـو و مـارتین     

،Martin &(1991دهنـد  مثبت بین رشد و آموزش را نشان مـی  ۀ) اکثر مطالعات تجربی یک رابط 

،burro &.Luann (& Relse, 1992)  &  (Lauin ؛    Other & Martin, 1992) & .(کهدرحالی 
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دبیرستان (به عنـوان شـاخص    هايسالبین تغییر در متوسط  ۀدر برخی مطالعات صورت گرفته رابط
  (Spiegel, ,2001 (Benhabib , 1994) &   سرمایه انسانی) و رشد ضعیف نشان داده شده است 

در مطالعات اولیه سرمایه انسـانی بـه عنـوان یـک     .  )(Pritchett,1994 &(Islam,1995  ) & ا)،    
 هـاي بخـش اما مطالعات اخیر بر اهمیـت انـواع آمـوزش در    ؛ مفهوم همگن در نظر گرفته شده است

افضـل شـهید    (ابتدایی، دوره متوسطه، دانشگاه) بر رشد اقتصـادي تأکیـد دارنـد.    آموزشیمختلف 
  فاروق و پور رحمان و سرور 

Shied Farooq.Afzal & purr Rahman & sarwar, 2011)ــه بررســی ) در مطالعــه اي ب
هاي سري زمانی علّی بین آموزش و رشد اقتصادي کشور پاکستان از طریق داده ۀهمبستگی و رابط

تولید ناخالص داخلی واقعی، نیروي کار، سرمایه فیزیکی و آمـوزش طـی    متغیراز  هاآنپرداختند. 
. در تخمین معادله از روش خودبازگشتی با اندکرده استفاده-2008) -2009تا -1970-71 (هايسال

علّـی میـان آمـوزش و     ۀاستفاده نمـوده و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه رابطـ        )ARDLوقفه توزیعی (
، آموزشیآموزش با رشد اقتصادي وجود دارد. همچنین در میان تمام سطوح  همچنین تمام سطوح

علّی از رشد اقتصادي به آمـوزش   ۀدارد و همچنین رابط آموزش عالی اثر بیشتري بر رشد اقتصادي
گـذاري در آمـوزش   شـود کـه سـرمایه   تـر اسـت. در ایـن مطالعـه بیـان مـی      در سطح دبیرستان قوي

 درنتیجـه سازد و این کار منجر به آموزش بیشتر و دانشگاهی، رشد اقتصادي را در آینده تسهیل می
  گردد.رشد اقتصادي می

  
  مطالعات داخلی: 

رشد اقتصـادي صـورت گرفتـه،     ةوجود آورندهایی که بر روي عوامل بهر مطالعات و بررسید
-درصد رشد را به عوامل اصلی تولید (کار، سرمایه، زمین) و بقیه را به عوامل ناشناخته 50کمتر از 

 انـد. عامـل کیفـی مـؤثر در    نسـبت داده  پسماندوري و عامل اي مانند تغییر تکنولوژي، افزایش بهره
رسـد کـه   نظـر نمـی   عامل کار نیست و بـه  ۀوسیلانسانی است که قابل تبیین به ۀفرآیند تولید، سرمای

دیده و اندیشه نیروي انسانی آموزش .)1392منبعی غیر از آموزش داشته باشد (عمادزاده و بکتاش، 
شـد  شـرفت و ر هـاي تولیـد بـه عنـوان پایـه و محـور اساسـی پی       او در توسعه و گسترش تکنولـوژي 

 & Almasi & sohali ) 0(2011ی و سـپهر قـره بـاقی)    لیو سـه . ( الماسی شوداقتصادي معرفی می

sepahban & ghorabi.  
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انسـانی در   ۀاي در مـورد نقـش سـرمای   مطالعـه  1389عمادزاده، خوش اخالق و صادقی در سال 
 ,Roomer,Puil( لیپ رومر. کارگیري مدل ارائه شده توسطاند. ایشان با بهرشد اقتصادي انجام داده

) سعی کردند تا سهم مخارج آموزش و تحصیالت نیروي کار در تولیـد ناخـالص داخلـی را    1995
 tهـاي  دادنـد، همگـی داراي آمـاره   ها را نشـان مـی  هاي برآوردي که کششبرآورد نمایند. ضریب

درصـد   0,55صص بـه  یک درصد افزایش در تعداد نیروي شاغل متخ کهطوريبهاند. دار بودهمعنی
شـمار  عامل مؤثر در تولیـد بـه   ترینمهمافزایش در تولید ناخالص داخلی منجر شده و بدین ترتیب 

درصـد در تولیـد ناخـالص     0,35فیزیکی به افزایش  ۀآمده است. یک درصد افزایش عوامل سرمای
افـزایش  درصد  0,32داخلی منجر شده است، و یک درصد افزایش در نیروي کار غیرمتخصص به 

  صالحی تولید ناخالص داخلی انجامیده است.
  Salahi, 2002)انسانی بر رشد اقتصادي ایران انجـام داده اسـت.    ۀ) تحقیقی با عنوان اثر سرمای

انسـانی   ۀسـرمای  متغیـر به عنوان  آموزشینام و مخارج هایی چون نرخ ثبتدر این تحقیق از شاخص
صـنعت،   هـاي بخـش انی (نیـروي کـار متخصـص) در    انسـ  ۀاستفاده کرده است. سپس سهم سـرمای 

 بـه دسـت آمـده اسـت.      0,26و  0,52، 0,48خدمات و کشاورزي را برآورد نموده که به ترتیب بـا  
سـرمایه انسـانی و رشـد     ۀاي بـه بررسـی رابطـ   ) در مطالعـه (Neely & Nafisi,2001  نیلی و نفیسـی  

تحصـیل در بـین شـاغالن،     هايسالاکندگی اقتصادي، با در نظر گرفتن توزیع آموزش، به میزان پر
دهد که با افزایش اند. نتایج به دست آمده نشان میپرداخته 1345-1379 ةدر اقتصاد ایران طی دور

کنـد؛ لـذا تمرکـز بـر ارتقـاي      تحصیل شاغالن، رشد اقتصادي کاهش پیدا می هايسالپراکندگی 
اي آموزش عالی، منجر به افزایش رشـد  سطح تحصیلی شاغالن در سطوح ابتدایی و راهنمایی به ج

  زاده و معمارکیمجایی  اقتصادي خواهد شد.
(Komijaei & Memarzadhe,2000)         بـه بررسـی اهمیـت کیفیـت نیـروي انسـانی و تحقیـق و

اند. در این تحقیق، ضمن بیـان  انجام پرداخته 1388-1389 ةتوسعه در رشد اقتصادي ایران طی دور
  رومـر  زایی تکنولوژي مدلزا یعنی مدل رشد با تغییر درونادي درونهاي رشد اقتصیکی از مدل

Roomer,2011) (    مدلی براي رشد اقتصادي ایران طراحی و برآورد شده است. سپس تـأثیر مثبـت
فیزیکی، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، تأثیر منفی تورم و  ۀانسانی، سرمای ۀنیروي کار، سرمای

 &Alamsi)  ي نـژاد   دیو جمشـ به انقالب اسالمی آزمون شده است. الماسی مجازي مربوط  متغیر

Jamshedinejad, 2013)           را  1350-1389- هـاي سـال اثر آمـوزش بـر رشـد اقتصـادي ایـران در
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. آنان براي نشان دادن اثر آموزش بر رشـد اقتصـادي ایـران در بعـد نظـري از مـدل       اندکردهبررسی 
آموزش نیروي کار شـاغل بـه    هايسالکاربردي، از میانگین  ۀو در مطالع انددهنمولوکاس استفاده 

انـد کـه آمـوزش تـأثیر     انسانی استفاده کرده و به این نتیجه رسیده ۀعنوان شاخص آموزش و سرمای
هوشـمند و شـعبانی و    مـورد بررسـی دارد.   ةمثبت و معنادار بر رشـد اقتصـادي ایـران در طـول دور    

انسـانی در   ۀاي نقـش سـرمای  در مطالعـه   (Hoshmand  &  sha bani &zabehi   ,2010)ذبیحی    
طـی دوره   ARDL(1هـاي تـوزیعی (  رشد اقتصادي ایران با استفاده از الگوي خودبازگشت با وقفـه 

 &Mencius)  Roomer  پیـل رومـر و منسـر    . بـدین منظـور، از مـدل ،   انـد کردهبررسی  1385-89
Pauli ()MRW(2 در این تحقیق، از اندکردهاند، استفاده که در خصوص سرمایه انسانی ارائه داده .

انسـانی اسـتفاده شـده اسـت. نتـایج ایـن مطالعـه         ۀتحصیل به عنوان شاخص سرمای هايسالمتوسط 
انسانی از کشش تولید  ۀمدت و بلندمدت کشش تولید نسبت به سرمایاست که در کوتاه آنبیانگر 

 Mahdavi ي و نـادري  هـدو مفیزیکـی بخـش دولتـی و خصوصـی بیشـتر اسـت.        ۀینسبت به سرما

&Naderian,2015)  (  ت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادي در اقتصاد ایران بابه بررسی رابطه علی
دهـد  پردازند. نتـایج نشـان مـی   می -1340 1380استفاده از روش تصحیح خطاي برداري طی دوره 

مـدت و بلندمـدت   ین سرمایه انسانی و رشد اقتصادي بدون نفت در کوتـاه که یک رابطه دو طرفه ب
 کهدرحالیشود. مدتی بین رشد اقتصادي و سرمایه انسانی مشاهده نمیاما رابطه کوتاه؛ برقرار است

این رابطه در بلندمدت به صورت دوطرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی براي کل اقتصاد 
  شود. اي تبدیل میکاالیی مصرفی و در بلندمدت به کاالیی سرمایه مدتدر کوتاه

در  (Almasi &Sepehre Ghrabaghe & Soheli,2011) الماسی و سـپهر قـره بـاقی و سـهیلی     
-1384گذاري در آموزش عالی بر رشد اقتصادي ایـران طـی دوره   سرمایه آثاراي به بررسی مطالعه
 متغیرهـاي الگوهاي رشد درونزا براي کمـی سـازي ارتبـاط بـین     . در این مطالعه از پرداختند-1350

اي تأثیرگذار بر رشد اقتصادي مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از روش همگرایی پـنج مرحلـه  
یوهانسن برآورد شده است. در مدل رشد درونزاي مورد استفاده در این پـژوهش، رشـد اقتصـادي    

گـذاري  گذاري در نیروي انسـانی، سـرمایه  است که تابعی از سرمایهزا درون متغیريایران به عنوان 
________________________________________________________________ 

1- Auto Regressive Distributed Lag. 
2- Mankiw-Roomer-Weil. 
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باشـد. پیـروزي انقـالب اسـالمی و جنـگ تحمیلـی، بـه عنـوان         هـاي خـارجی مـی   فیزیکی و بدهی
دهـد کـه در بلندمـدت اثـر     موهومی در این مدل لحاظ شده است. نتایج مطالعه نشان می متغیرهاي

هاي فیزیکی بر رشـد اقتصـادي ایـران مثبـت و     باشت سرمایههاي انسانی و افزایش انافزایش سرمایه
  دار است.  هاي خارجی بر رشد اقتصادي در ایران منفی و معنیدار و اثر افزایش بدهیمعنی

ــات    ــاس مطالع ــارجی   براس ــی و خ ــی داخل ــیتجرب ــوانم ــرمایه  ت ــت س ــان داش ــذاري در بی گ
همچنین مطالعات متعددي در خصوص  نقش تعیین کننده بر رشد اقتصادي دارد. وپرورشآموزش

 تـاکنون توسـعه صـورت گرفتـه اسـت امـا      عوامل تعیین کننده رشد اقتصادي در کشورهاي درحال
بـر رشـد اقتصـاديِ     آموزشـی هاي گذاري در هر یک از دورهمطالعات جامعی در خصوص سرمایه

العـات انجـام شـده    این گروه از کشورها صورت نگرفته است. لذا تفاوت ایـن مطالعـه بـا سـایر مط    
بـر  ابتـدایی، دبیرسـتان)   ( عالیقبل از آموزش  آموزشیهاي گذاري در دورهتمرکز بر نقش سرمایه

  .باشدمی -2010ا -1998توسعه طی دوره کشورهاي منتخب درحالدر  رشد اقتصادي
  

 مبانی نظري:

  در کشورهاي مورد مطالعه آموزشیهاي وضعیت هزینه 
در  آموزشـی هـاي  رسـیدن بـه یـک تصـویر کلـی از وضـعیت هزینـه       بخـش بـراي   این ابتدا در 

دوره ابتدایی  آموزشیهاي ) به بررسی وضعیت شاخص هزینه1کشورهاي مورد مطالعه در جدول (
  و سپس دبیرستان در این کشورها خواهیم پرداخت.  

  
  توسعهدر مقطع ابتدایی و دبیرستان در کشورهاي منتخب درحال آموزشیهاي مقایسه آماري هزینه -1جدول 

    ماکزیمم  مینیمم  انحراف استاندارد  میانگین
12,97  4,17  6,27  24,36 PRI 
17,13  10,34  7,46  48,32  SEC 

هاي معرف هزینه SECمقطع ابتدایی (درصدي از تولید ناخالص داخلی سرانه) و  آموزشیهاي هزینه معرف PRIمأخذ: محاسبات تحقیق (
 ). باشدمی) مقطع دبیرستان (درصدي از تولید ناخالص داخلی سرانه آموزشی

 
سـرمایه   طورکلیبهو یا  وپرورشآموزشگذاري در سرمایه ،هاي رشد درونزابنا به تأکید مدل 

آمـوزش موجـب افـزایش سـرمایه     . انسانی اهمیت فراوانی در فرایند دستیابی به رشد و توسعه دارد
وري کـل  نسانی و نیروي متخصص، تولید دانش، تفکر و فناوري در جامعه، رشد و افـزایش بهـره  ا
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المللی، رشد اقتصادي مستمر و باثبات، بهبـود  پذیري در سطح ملی و بینعوامل تولید، بهبود رقابت
ود، شـ ) مشاهده مـی 1که در جدول ( گونههمان شود.استاندارهاي زندگی و نهایتاً تسریع توسعه می

از تولید ناخالص داخلـی سـرانه در دوره ابتـدایی و دبیرسـتان بـه       آموزشیهاي میانگین سهم هزینه
دبیرسـتان بیشـتر از    ةدر دور متغیـر باشد که میـانگین ایـن   درصد می 17,13و  12,97ترتیب برابر با 

  ابتدایی است.  ةدور
از تولیـد ناخـالص    آموزشـی هاي ) مشخص است، که سهم هزینه1همچنین از مالحظه نمودار (

از تولید ناخالص داخلی سرانه در  آموزشیهاي داخلی سرانه در دوره دبیرستان باالتر از سهم هزینه
  باشد. دوره ابتدایی می

  

  
  )pri(  ) و ابتداییsecاز تولید ناخالص داخلی سرانه در دوره دبیرستان ( آموزشیهاي مقایسه سهم هزینه -1نمودار 

محاسبات تحقیق مأخذ:       
 

 در دو مقطـع ابتـدایی و دبیرسـتان در    آموزشیهاي حال به بررسی روند رشد اقتصادي و هزینه

در  آموزشـی هاي ) روند سهم هزینه3) و (2پردازیم. با توجه به نمودار (کشورهاي مورد مطالعه می
در ایـن دو مقطـع، رشـد     آموزشـی هاي یعنی با افزایش هزینه ؛مقطع ابتدایی و دبیرستان مثبت است

 -6دلیـل نـرخ پـایین رشـد اقتصـادي کشـور شـیلی (        به 2009یابد. در سالاقتصادي نیز افزایش می
   درصد) میانگین رشد اقتصادي کشورها کاهش یافته و منفی شده است.  
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  ) و رشد اقتصادي pri(  از تولید ناخالص داخلی سرانه  در دوره ابتدایی آموزشیهاي مقایسه روند هزینه -2نمودار 

مأخذ: محاسبات تحقیق     
 

 
  ) و رشد اقتصادي secاز تولید ناخالص داخلی سرانه در دوره دبیرستان ( آموزشیهاي مقایسه روند هزینه -3نمودار 

مأخذ: محاسبات تحقیق   
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-تر آماري، متوسط رشد اقتصادي کشورهاي مورد مطالعـه و هزینـه  در ادامه جهت تحلیل دقیق
ابتدایی و دبیرستان (به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی سـرانه) بـه    ةدر دور آموزشیهاي 

  ) خالصه شده است. 2صورت تفکیک در دوره مورد مطالعه در جدول (
  

  2015-2005 دورهتوسعه طی در کشورهاي درحال آموزشیهاي رشد اقتصادي، هزینه -2جدول 
  

  متغیرها
  کشورها

رشد 
  اقتصادي

هاي آموزشی دوره ابتدایی ینهمتوسط هز
  (درصدي از تولید ناخالص داخلی سرانه)

هاي آموزشی دوره دبیرستان متوسط هزینه
  (درصدي از تولید ناخالص داخلی سرانه)

  15  12,98  4,41  ایران
  19,77  18,92  4,16  بلغارستان

  9,61  7,13  4,65  پرو
  15,29  13,68  3,11  رومانی
  13,52  17,89  3,26  تایلند
  9,79  11,18  3,52  ترکیه
  22,96  16,75  4,60  تونس
  20,39  14,43  4,16  مالزي

  19,78  3,48  3,48  آرژانتین
  13,78  14,05  3,15  برزیل
  15  14,13  3,53  شیلی

  15,10  13,64  2,58  مکزیک
 مأخذ: محاسبات تحقیق

 
) کشورهاي پرو و تـونس بیشـترین میـانگین رشـد اقتصـادي را طـی دوره       2با توجه به جدول (

در دوره ابتـدایی و دبیرسـتان در کشـور پـرو بـه       آموزشـی هاي دارند. متوسط هزینه -2010-1998
سایر کشورهاي مورد مطالعـه   آموزشیهاي باشد که نسبت به هزینهمی 9,61و  7,13ترتیب برابر با 

تـوان  بنـابراین مـی   ؛پـذیرد رشد اقتصادي از عوامل زیادي تأثیر مـی  متغیر کهازآنجاییاشد. بکم می
 هرچنـد باشد. گفت که علت رشد باالي اقتصادي این کشور سایر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي می

پـذیرد.  که قسمتی از رشد اقتصادي از آموزش نیروي انسانی و سرمایه انسانی این کشور تـأثیر مـی  
هـاي  ور تونس عالوه بر نرخ باالي رشـد اقتصـادي طـی دوره مـورد مطالعـه، از متوسـط هزینـه       کش

  دوره ابتدایی و دبیرستان باالیی نیز برخوردار است.  آموزشی
در دوره دبیرستان بـا رشـد اقتصـادي در کشـور      آموزشیهاي ) روند هزینه4با توجه به نمودار (



   (دانش و توسعه)اقتصاد پولی مالی   274

  ره ابتدایی و رشد اقتصادي است. در دو آموزشیهاي پرو همسوتر از هزینه
  

  
) و sec) و دبیرستان (priاز تولید ناخالص داخلی سرانه در دوره ابتدایی ( آموزشیهاي مقایسه روند هزینه -4نمودار 

  کشور پرو )growthرشد اقتصادي (
 مأخذ: محاسبات تحقیق

 
در دو دوره ابتـدایی و   آموزشـی هـاي  ) کامالً مشهود است که روند هزینـه 5با توجه به نمودار (

 باشد. دبیرستان و رشد اقتصادي در کشور تونس صعودي و در یک جهت می
از رشد اقتصـادي بـاالیی در    4,41)، کشور ایران با میانگین رشد اقتصادي 2با توجه به جدول (

 دوره ابتدایی و دبیرسـتان  آموزشی هايهزینهمیان کشورهاي مورد مطالعه برخوردار است، متوسط 
(به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی سرانه) نیز نسـبت بـه دیگـر کشـورهاي گـروه مـورد       

در دوره  آموزشـی هـاي  ) بیانگر این است که در اقتصاد ایران هزینـه 6باشد. نمودار (بررسی باال می
هـاي  در دوره ابتـدایی اسـت و از طـرف دیگـر رونـد هزینـه       آموزشیهاي دبیرستان بیشتر از هزینه

 در دو دوره با رشد اقتصادي مثبت و همسو است.  وزشیآم
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 از تولید ناخالص داخلی سرانه  آموزشیهاي مقایسه روند هزینه -5نمودار 

  کشور تونس )growth) و رشد اقتصادي (sec) و دبیرستان (priدر دوره ابتدایی (
مأخذ: محاسبات تحقیق   

 

  
) و sec) و دبیرستان (priز تولید ناخالص داخلی سرانه  در دوره ابتدایی (ا آموزشیهاي مقایسه روند هزینه -6نمودار 

  کشور ایران )growthرشد اقتصادي (
مأخذ: محاسبات تحقیق    
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          مبتنی بر سرمایه انسانی مدل
اي جهت بررسی نقش سرمایه انسـانی در رشـد   ) مطالعه(Roomer ,Jemez, 1995 رومر و جیمز

انجـام داده اسـت. طبـق ایـن      0-1970-1991زمـانی   ةاسـتفاده از اطالعـات دور  اقتصادي ژاپن و بـا  
 مطالعه تابع تولید در فرم کلی به شکل زیر است:

( , , )Y f K L HK )1(                                                              
  :آنکه در 

Y تولید ناخالص داخلی ،- L اشتغال ،- Kسرمایه فیزیکی ،- HKسرمایه انسانی ،  
  هاي سرمایه انسانی به کار گرفته شده در تابع تولید وي، عبارتند از:و شاخص
EDU تحصیل در سطوح عالی ضرب در تعداد شاغالن يهاسال، متوسط  
HKA آموزشی، مجموع مخارج    

استفاده کرده و با بیان اینکـه   آموزشیبه عنوان معیار کیفیت  آموزشیدر این مطالعه از مخارج 
اولیا، همگی کیفیت آموزش را  آموزشی ۀعوامل گوناگونی مثل اندازه کالس، کیفیت استاد، زمین

را محـدود بـه مخـارج     آموزشـی دهند؛ ضمن به رسمیت شناختن آنها، کیفیـت  تحت تأثیر قرار می
داگالس بوده و با فرض بازدهی ثابت  -الذکر، تابع کابکند. تابع تولید در مطالعه فوقآموزش می

 نسبت به مقیاس، به صورت زیر تعریف شده است:
 )2(                                                  

 ،  و ها است. کشش تولیدي هریک از نهاده  
قابـل بـرآورد زیـر     ۀداگالس به معادل -سمت، تابع کاب در مرحله بعد، با گرفتن لگاریتم از دو

 رسد:می
 )3(  

ــه   ــا بــ ــپس، بــ ســ
را بـه   آموزشـی کارگیري این تابع در اشکال زیـر، سـهم تحصـیالت نیـروي کـار و سـهم مخـارج        

 صورت مستقل و جداگانه برآورد کرده است:
      )4(    
 

Y AK L HK  

LnY LnA LnK LnL LnHK       

LnY LnA LnK LnL LnEDU       
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LnY LnA LnK LnL LnHKA                 )5(  

بـر رشـد    وپرورشآموزشگذاري در حاضر جهت بررسی اثر سرمایه ۀمدل برآوردي در مطالع
  باشد.) می5-4توسعه، مدل (اقتصادي کشورهاي درحال

  
  مدل متغیرهاي. 2- 3

  :اندشدهمدل در جدول زیر بیان  متغیرهاي
  

  مورد استفاده در مدل، تعاریف، منابع آماري متغیرهاي -3جدول 
  منبع  تعریف  متغیر

LPRI در مقطع ابتدایی آموزشیهاي لگاریتم انباشت هزینه  Barro & Lee 

LSEC  در مقطع دبیرستان آموزشیهاي لگاریتم انباشت هزینه  Barro & Lee  

LK 
  لگاریتم موجودي سرمایه

  WDI 

LL لگاریتم نیروي کار  WDI  

LG D P 
 WDI  لگاریتم تولید ناخالص داخلی

 
 برآورد مدل:

 )4ها براي مدل مورد بررسی براي گروه کشـور اصـلی در جـدول (   نتایج حاصل از این آزمون 
  قرارگرفته است.

  
  توسعهحالرها براي کشورهاي منتخب دنتایج آزمون  -4جدول 

  
  زمونمدآل

  

آزمون 
H

ausm
an

 

 F-ANOVAآزمون 

0
eH  0

dH  0
cH  0

bH  0
aH  

  )8- 4( مدل
34/5  

)25/0(  
36/45  

)00/0(  
73/11  

 )00/0(  
51/25  

 )00/0(  
61/9  

)09/0(  
11/21   

)00/0(  
  مورد نظر) هايآزمونو  دیگري مقدار آماره مربوط به   p-valueمأخذ: محاسبات تحقیق (اعداد داخل پرانتز معرف 

  
اسـت کـه    صـفر  دهنده عدم رد فرضیهنتایج حاصل از آزمون هاسمن براي مدل مورد نظر نشان

بنابراین الگوها بایـد بـه روش اثـرات تصـادفی بـرآورد       ؛باشدنشان دهنده وجود اثرات تصادفی می
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گردد. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون انوا، فروض این آزمون در ناحیـه رد فـروض صـفر    
ویی از نـوع  تـابل  هـاي دادهقرار گرفته که با توجه به مطالب عنوان شده در مورد این فروض وجـود  

  .گرددمی تأییدبراي مدل مورد نظر  زمانفرد و 
لذا با توجه به نتایج فوق، روش برآورد در این گروه از کشورها اثرات تصـادفی از نـوع فـرد و    

  . زمان خواهد بود
  

  نتایج تخمین -5جدول 
Prob  t-Statistic  Std. Error  Coefficient Variable  
0,0000  4,48  0,62 2,76 C 

0,0002  3,88  0,04 0,17 LPRI  
0,0000 8,70  0,02  0,22 LSEC  
0,0000 9,88  0,04 0,43  LK  
0,0000 5,38  0,05 0,25 LL  

2010-1998 
 

Sample 0,94 R-squared 

12 Cross-section 
included 

0,93 Adjusted R- squared 

0,0000 Prob(F-statistic) 606,99 F-statistic  
هاي تحقیقمأخذ: یافته      

 
درصـد   99الگـو در سـطح اطمینـان     متغیرهـاي شود تمـامی ضـرایب   که مشاهده می گونههمان

بیـانگر   Fخـوانی دارد. عـالوه بـر ایـن آمـاره      با مباحث نظـري هـم   متغیرهامعنادار هستند و عالمت 
اسـت کـه بـرازش مـدل در حـد       آنمبـین   2R ةچنین مقدار آمارمعناداري کل رگرسیون است. هم

  زیر به صورت تفصیلی قابل تشخیص است: نتایجمطلوبی قرار دارد. از نتایج برآورد معادله تولید، 
  

  در مقطع ابتدایی و دبیرستان: آموزشیاثر مخارج 
در مقطع ابتدایی و دبیرستان مثبت و از نظـر آمـاري    آموزشی)، ضریب مخارج 5مطابق جدول (

و آمـوزش نیـروي    آموزشـی حاکی از نقش تأثیرگذار مخارج  متغیرهاضریب این  باشد.معنادار می
باشد. این نتیجه دقیقاٌ در راستاي رشد اقتصادي می درنتیجهوري و میزان تولید و کار بر افزایش بهره

زاست که بـراي اقتصـاد   هاي رشد اقتصادي درونتأیید نقش مثبت و معنادار سرمایه انسانی در مدل
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کـه در مطالعـات قبلـی توسـط سـایر       طـور همـان گـردد.  درحـال توسـعه نیـز تأییـد مـی      کشورهاي
در ایـن مقـاطع سـرمایه انسـانی افـزایش       وپرورشآموزشگذاري پژوهشگران تأکید شد، با سرمایه

-یابد. باالتر بودن سرمایه انسانی به معناي توانایی بیشتر نیـروي کـار و امکـان بـه کـارگیري فـن      می
بنـابراین، هـر انـدازه مخـارج      ؛وري باالتر نیروي کار استخالصه، بهره طوربهو  هاي جدیدآوري

بیشتر باشد، موجودي سـرمایه انسـانی بـاالتر، و     وپرورشآموزش گذاريسرمایه درنتیجهآموزش و 
           .رشد اقتصادي باالتر خواهد بود

  
  توسعهلاقتصاد کشورهاي درحابر توسعه و نوسازي   وپرورشتأثیر آموزش

 امریکـا و افریقـا  و   آسیا هايقارهدر  خصوصها بهدولتپس از جنگ  جهانی دوم بسیاري  از 
بـر رشـد  اقتصـادي در ایـن بخـش        وپـرورش آمـوزش   تـأثیر بر این شدند که به لحـاظ اهمیـت و   

در جهــان  معتقدنــد کــه نیــروي انســانی    آموزشــیکننــد. اغلــب  برنامــه ریــزان    گــذاريســرمایه
  روازایـن   سازد؛میرا جبران   آنهر اندازه  هم که گران باشد بازده اقتصادي  هزینه   آموختهدانش

به حال توسعه اقتصاد ملـی  سـودمند      مستقیماًتولیدي و  کامالً وپرورشآموزشدر   گذاريسرمایه
  هايرشتهلیدي  ولی تمام سطوح تحصیل به یک اندازه بازده اقتصادي  ندارد و ارزش تو  باشد،می

مطـرح    آموزشـی  هـاي اولویـت مختلف هم در همه جا به یک میزان نیسـت. لـذا در اینجـا مسـاله     
ضـمن   وپـرورش آمـوزش رسـمی     وپـرورش آموزشاست که افزون بر  یادآوريالزم به  . شودمی

  اقتصـادي   هايسودمنديهم  داراي    )....حین خدمت و  ، پی گیر آموزش(  بازآموزيخدمت و 
متوسـطه و عـالی اسـت.     آمـوزش ابتـدائی  بیشـتر از     آموزشنرخ بازده  اجتماعی  ازآنجاکهاست. 

در  گذاريسرمایهکه میان  است گفتنی در اولویت قرار دارد. گذاريسرمایهابتدائی  براي  آموزش
کـه   گیـریم مـی نتیجـه   روازایـن مسـتقیم اسـتوار اسـت     ايرابطهو رشد اقتصادي   وپرورشآموزش

را در  وپـرورش آموزشمربوطه به  هايهزینهباید  توسعهدرحال کشورهاي ویژهبهجهان  هايدولت
باید در حـد تعـادل باشـد تـا نیـروي       هاگذاريسرمایهاین   آورند  حساببه هاگذاريسرمایهشمار 
ارزیـابی  براي   .با نیازهاي ضروري  هماهنگ باشد و مساله فرار مغزها هم پیش نیاید  آموختهدانش

و دانش نیـروي تحصـیل کـرده و     هامهارتباید افزایش   گذاريسرمایهبه عنوان  وپرورشآموزش
      .نیروي کار را نیز در نظر داشته باشد   وريبهرهبهبود  درنتیجه
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  هاپیشنهادگیري و نتیجه -
 وپـرورش آموزشتوان گفت یکی از محورهاي اصلی رشد و توسعه اقتصادي، بدون تردید می

-مـی  هـا بخـش است. حتی برخی عقیده دارند که تکامل این بخش است که موجب تکامـل سـایر   
گردد. رشد اقتصادي عالوه بر عوامل تولید (کار و سرمایه) به بهبود کیفیت نیروي کـار، پیشـرفت   

منـابع و نهایتـاً بــه    تـر مطلـوب هـاي ناشـی از مقیـاس، تخصـیص     جـویی فنـی در تکنولـوژي، صـرفه   
در کشـورهاي مختلـف بـه یـک جریـان       آموزشـی نیز بستگی دارد. فعالیت نظام  وپرورشآموزش

گیرد. امـروزه  عادي و مستمر تبدیل شده است که در سطح خرد و کالن کمتر مورد سؤال قرار می
زیرا اکنون مسلم شده که ارتباط بسیار نزدیکی  ؛اثرات اقتصادي آموزش اهمیت بسیاري یافته است

کرده، در شرایط مساوي، از الت و درآمد افراد وجود دارد. به این معنی که افراد تحصیلبین تحصی
آورد، وجود مـی هاي باالتري را در افراد بهشوند. آموزش بیشتر، مهارتمند میدرآمد باالتري بهره

شـود. ایـن فرآینـد از سـویی ارتقـاء      موجب تولید کاالها و خدمات بیشـتري مـی   هامهارتکه این 
درآمد تولیدکننده و رفاه کننده و از دیگر سو، تولید ناخالص داخلی بیشتر و تسریع رشد اقتصادي 

  را در پی دارد.
بـر رشـد اقتصـادي کشـورهاي      وپـرورش آمـوزش گـذاري در  این مطالعه به بررسی اثر سـرمایه 

پـژوهش  پردازد. در مجموع نتایج حاصل از این می)  2005-2015منتخب طی دوره  توسعهدرحال
توسـعه  بر رشد اقتصـادي کشـورهاي درحـال    وپرورشآموزشدر  گذاريسرمایهدهد، اثر نشان می

نادیـده گـرفتن تـأثیر     درنتیجـه و  آموزشـی هـاي  پایین بودن هزینـه  و ؛منتخب مثبت و معنادار است
عوامـل پـایین بـودن سـطح رشـد اقتصـادي در        تـرین مهـم آموزش و تربیت نیروي انسانی مـاهر، از  

بنابراین شایسته است که با توجه بـه جمعیـت روزافـزون جـوان در      ؛است توسعهدرحالکشورهاي 
توسعه از یک سو و نیاز مبرم این کشورها به رشد و افزایش تولید از سوي دیگر، کشورهاي درحال

هاي سیاستی ذیـل  این راستا توصیه توجه جدي به ارتقاء سطح و کیفیت آموزش صورت گیرد. در
 گردد:پیشنهاد می

 ارتقاي سطح کارایی و قابلیت نیروي کار از طریق آموزش نیروي انسانی.
رشـد   درنتیجـه جدید جهت افزایش کیفیت آموزش نیروي انسانی و  هايتکنولوژياستفاده از 

 اقتصادي.
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گـذاري  عنـوان اولـین گـام سـرمایه    در مقطع ابتدایی و دبیرستان بـه   آموزشیهاي افزایش هزینه
  بلندمدت در نیروي انسانی.

 
References 

[1] Afzal, M. & H. Ur Rahman& M. ShahidFarooq& K. Sarwar. (2011). 
Education and Economic Growth in Pakistan: A Cointegration and Causality 
Analysis. International Journal of Educational Research, 50: 321-335. (in 
Persian) 

[2] Aluaro, M.P. & S. Miguel. (2009). Comparing Macroeconomic Returns on 
Human and Public Capital: An Empirical Analysis of the Portuguese Case. 
Journal of Policy Modeling, 1: 314-335. (in Persian) 

[3] Abbasi Nejad H. Motavasseli,M and  Mohammadi, S,H.  ( 2004). Economic  
growth as a nonlinear and  discontinuous process  Iranian Economic Review.  
(in Persian) 

[4] Ahanchian, Mohammad Reza. (2001).Economic of Education. (in Persian)  
[5] burro, R.J. (2009). Education as a Determinant of Economic Growth in E.P. 

Laztored, Education in the Twenty First Century, Hoover Institution Press. 
[6] Burro, R.J. & X. Sale-i-Martin. (2014). Economic Growth. Chapter 4: 153-

170. 
[7] Barros, R, &Lee. (2012). International DATA ON Educational Attainment 

Updates and Implications Center for International Development. Working 
paper. No. 42. Harvard U University.   

[8] Benhabib, Jess. (2009). Economic Growth in a cross section of countries 
Quarterly of economic, May . 

[9] Becker. Gary. ( 2014). Human Capital. Columbia university pres. New York. 
[10] Barros. Robert J. (2013). Economic Growth in a cross – section of countries 

Quarterly Journal of economic. May . 
[11] Correa.H. (2014). sources of Economic Growth in Latin America.southern. 

Economic journal pp.17-38.  
[12] Edwin. Pena. (2013). Education and Economic productivity. 
[13] Elchanan.Cohn. (2014).The Economic of Education.  
[14] Eicher-J-e. (2010). what resources for education prospers.   
[15] Elhanan. Cohn. (2014).The Economic of Education  
[16] Edwin, pean, (2012). Education and Economic productivity.   
[17] Eicher-J-e. (2012). what resources for education. Prospers.    
[18] Emadzadeh, Mustafa, & Motavasseli Mohammad. (1998).Economics of 

Education of (in Persian)   
[19] Ganegodage, K.R. & A.N. Ramadi. (2011). the Impact of Education 

Investment on Sri Lanka Economic Growth. Economics of Education Review. 
30: 1491-1502. 

[20] Hay woo Jennie. (2011). Education and Economic Growth in Taiwan a case of 
Successful planning Word Development. No 8.  



   (دانش و توسعه)اقتصاد پولی مالی   282

[21] Hicks.Normen.( 2010). Economic Growth and Resources World Bank Staff 
working paper. No 405 Washington.D.C  

[22] Mizrahi, Ali Mohammad. (2011). Education and Development A Review in 
Development  

[23] Mohammadi ,,Davod &A Rahimi & ADehghani. (2008). Economics of 
Education. (in Persian) 

[24] Martin, M. & A. Harran. (2012). Human Capital and Economic Growth in 
Spanish Regions.IAER. 10(4): 249-256. 

[25] Mo, K.J. (2009). An Estimation of Growth Model for South Korea Using 
Human Capital. Journal of Asian Economics, 17: 852-866. 

[26] McLachlan, K.S.; Coon, C.S.; Mokri, M.; Lambton,      A.K.S.;        Savory, 
R.M.; Bruin, J.T.P. de. Iran, en:Encyclopaedia of Islam 16,285,-213, 

[27] Martin. Neil. Baily and Gary Burt less and Robert Elian Growth with Equity, 
the Brooding institution.Washington D.C. 199.P.13-32. 

[28] Narayan, P.K. & R.L. Symath. (2014). Causality between Human Capital and 
Real Income in Cointegrated VAR Processes: Empirical Evidence from china. 
(1999-2014). International Journal of Business and Economics, 3: 1-11. 

[29] Roomer, D. (2012). Advanced Macroeconomic.2ed Edition.MCGrow-Hill. 
[30] Romer.Paul. (2012). Human Capital and Growth. Theory and Evidence. 

Carnegie Rochester Conference Series on public policy. 32  
[31] Solow. R,.M. (2012). Technical change and the Aggregate production function 

the Review of Economic.ND Statistics , 
[32] Solow R.M. (2014). human   Capital and Growth production function the 

Review of Economies ND. Statistics.  
[33] Wilson, M. & K.G. Brempong. (2014). Health Human Capital and Economic 

Growth sub Saharan African and OECD Countries. The Quarterly Review of 
Economics and Finance, 44: 296-311. 

[34] ZHANG, Ch. & L. ZHUANG. (2011). The Composition of Human Capital 
and Economic Growth: Evidence from China Using Dynamic Panel Data 
Analysis. China Economic Review. 22: 165-171. 

 
  




