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 :چکیده

یک عامل کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. تأمین  وپرورشآموزشگذاری در سرمایه

های قابلیت سویکگذاری آموزشی از های آموزشی است. سرمایهسرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیت

ر از فناوری جدید بخشد و از سوی دیگر، نیروی کار را برای استفاده بهتنیروی انسانی را ارتقاء می

 کند.ی اقتصادی را برای کشورها هموار میراه رشد و توسعه ترتیباینبهسازد و تولید مهیا می

-حالبر رشد اقتصادی کشورهای در وپرورشآموزشگذاری در به بررسی اثر سرمایهدر این مطالعه  

تونس، مالزی، آرژانتین، برزیل، شیلی، توسعه منتخب )ایران، بلغارستان، پرو، رومانی، تایلند، ترکیه، 

 پرداخته شده است. 1221-2414های تلفیقی )پانل دیتا( طی دوره مکزیک( با استفاده از داده

بر رشد اقتصادی کشورهای  وپرورشآموزشدر  گذاریسرمایهدار نتایج مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنی

نادیده گرفتن تأثیر  درنتیجههای آموزشی و نهتوسعه منتخب است. همچنین پایین بودن هزیدرحال

عوامل پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای  ترینمهمآموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر، از 

است. بنابراین شایسته است که با توجه به جمعیت روزافزون جوان در کشورهای  توسعهدرحال

                                                           
 (1322پایان نامه آقای حسن نژاد، رشته اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در سال مقاله برگرفته از ) با درآمد متوسط به باال . 1
 hoshmand@um.ac.ir-m استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد . 2

  hossein.hasannezhad@yahoo.com مشهدکارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی  .3

  azam_gh65@yahoo.comدانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد  .4
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ا به رشد و افزایش تولید از سوی دیگر، توجه جدی به و نیاز مبرم این کشوره سویکتوسعه از درحال

 های آموزشی صورت گیرد.ارتقاء سطح و کیفیت آموزش از طریق افزایش هزینه
 

 کلیدی: واژگان

 توسعه.، سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، کشورهای درحالوپرورشآموزش ،گذاریسرمایه 

  



 18/...  و و پرورشآموزش  در گذاریسرمایه

 مقدمه

رود و به معنی عام عبارت از تمام می به شمارپیشرفت اقتصادی گذاری، عامل عمده سرمایه

-تولید و همچنین ایجاد درآمد می یهاتیظرفهایی است که موجب حفظ، بقا و افزایش هزینه

، تجهیزات، موجودی انبارها و توسعه گذاری مادی در تأسیساتها فقط سرمایهشود. این هزینه

، وپرورشآموزشانسانی، پژوهش و توسعه،  هایه سرمایهبلک ؛گیردمنابع طبیعی را در برنمی

شود. بیشتر اقتصاددانان آموزش ضمن خدمت، بهداشت و جابجایی نیروی کار را نیز شامل می

های انسانی عامل اصلی نازل بودن گذاری در سرمایهمعتقدند که در حقیقت کمبود سرمایه

توسعه است و تا زمانی که این کشورها سطح سطح رشد اقتصادی در کشورهای درحال

اند، بازدهی و کارایی نیروی کار و سرمایه در سطح نازلی ای را ارتقا ندادهحرفه یهامهارت

 درواقعگیرد. تر صورت میسنگین هایبا هزینههمراه ماند و رشد اقتصادی با کندی و باقی می

خواهد شد که کشور دارای مقادیر الزم  های فیزیکی تنها زمانی مولدتوان گفت سرمایهمی

موجب خلق تنهاوپرورشنهآموزشدر این راستا  (.1312مهدوی و نادریان، ) سرمایه انسانی باشد

 عنوانبه، بلکه شودنیروی انسانیمی یهامهارتابداعات و شکوفایی استعدادها و تحصیل 

گیرد. این موضوع مؤید این قرار می مورداستفادهاهرمی در جهت افزایش رشد اقتصادی نیز 

انسانی، رشد اقتصادی و اجتماعی را در یک کشور تضمین  نیروی کارآمد بودناست که مطلب 

 1(.2411، یور رحمان، شهید فروقی و سَرور، افضل) کندمی

اقتصادی  و توسعهیکی از محورهای اصلی رشد  وپرورشآموزشبنابراین با توجه به اینکه 

گردد، می هابخشدر سایر  رشد موجب تکامل و  وپرورشآموزشاست و توسعه در بعد 

و تأثیر آن بر رشد اقتصادی  وپرورشآموزشگذاری در اهمیت مطالعه در خصوص سرمایه

ضروری به  1221-2414یطی دورهبرگزیده )با درآمد متوسط به باال(  توسعهکشورهای درحال

رشد اقتصادی عالوه بر عوامل تولید )نیروی کار و سرمایه( به بهبود  هچراکرسد. نظر می

، تخصیص اسیاز مقناشی  یهاییجوصرفه، یدر تکنولوژکیفیت نیروی کار، پیشرفت فنی 

. در ادامه، پس از بستگی دارد وپرورشآموزشگذاری در به سرمایهتیدرنهامنابع و ترمطلوب

 هاشنهادیپگیری و به نتیجه تیدرنهابیان پیشینه تحقیق، به مبانی نظری و تدوین مدل و 

 است. شده پرداخته

                                                           
1. Afzal. et al. 



 1322زمستان   شماره اول سال ششم  فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران / 11

 تحقیق:پیشینه 

 مطالعات خارجی:

ی انسانی سالم و رشد اقتصادی در ( تحقیقی با عنوان سرمایه2441) 1ویلسون و برمپونگ

اند. در این تحقیق با استفاده از الگوی سولوی انجام داده OECDکشورهای آفریقایی و 

اند به این نتیجه رسیده 2پویا یزننده نیتخمهای ترکیبی )پانل دیتا( و روش یافته، دادهتوسعه

، تأثیر مثبت موردمطالعهگذاری در آن در هر دو گروه کشورهای ی انسانی و سرمایهکه سرمایه

 داشته است.و قوی بر رشد درآمد سرانه 

های نشان داد که سال 1284-1224ی دوره کشور در( برای صد 2442) 3نتایج مطالعه بارو

سال، اثر معنادار بر رشد  22آموزش در دوره متوسطه و سطوح باالتر برای مردان باالی 

آموزش که با متوسط  تیکمهای وی کیفیت آموزش از یافته بر اساساقتصادی کشورها دارد. 

 آید، اهمیت بیشتری دارد. می به دستتحصیالت دانشگاهی و متوسطه  هایسال

اثر بازدهی  ( با استفاده از مدل رشد اقتصادی منکیو، رومر و ویل،2444) 4مارتین و هرانز

ی فیزیکی بخش خصوصی را بر ی فیزیکی بخش دولتی و سرمایهی انسانی، سرمایهسرمایه

، آمدهدستبهنتایج  بر اساسی کشور اسپانیا محاسبه کردند. تولید ناخالص داخلی سرانه

ی خصوصی در مدل به ترتیب برابر با ی دولتی و سرمایهی انسانی، سرمایهضرایب سرمایه

داری بوده است و این متغیرها بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی 44481و  44422، 44442

 اند. داشته

ی انسانی و درآمد بین سرمایه تیعلی رابطه"( در تحقیقی با عنوان 2444) 2نارایان و اسمیت

 تیعلی ، به این نتیجه رسیدند که رابطه"VARواقعی در کشور چین با استفاده از مدل 

ی انسانی به درآمد واقعی وجود داشته است. این در از سرمایه طرفهکیگرنجری بلندمدت 

نیز از درآمد واقعی به  طرفهکیمدت گرنجری کوتاه تیعلی حالی است که وجود رابطه

 است.  دشدهییتأی انسانی سرمایه

                                                           
1. Wilson and Brempong, 2001. 

2. Dynamic panel Estimator 

3. Barro, 2002 

4. Martin and Herranz, 2004. 

2. Narayan and Symathl, 2004. 
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ی انسانی و ای بین بازدهی اقتصادی سرمایهای مقایسه( در مطالعه2444) 1آالرو و میگول

اند. در این تحقیق، با استفاده از روش همگرایی ی فیزیکی در کشور پرتغال انجام دادهسرمایه

ی داگالس برای کشور پرتغال با در نظر گرفتن سه نوع سرمایه -تابع تولید کاب بلندمدت،

ی دهد که سرمایهدولتی، خصوصی و انسانی برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان می

درصد  18درصد و  1142درصد،  2848دولتی، خصوصی و انسانی به ترتیب دارای نرخ بازدهی 

 اند. بوده

ی تحقیقی با عنوان تخمینی از مدل رشد کره جنوبی با استفاده از سرمایه( در 2448) 2مو

ی انسانی و فیزیکی را آزمون نموده است. نسبت به سرمایه ینزول ریغی ی بازدهانسانی، فرضیه

 بر اساسی انسانی استفاده کرد. سرمایه عنوانبهرا  وپرورشآموزشهای وی شاخص هزینه

نسبت به سرمایه انسانی و فیزیکی در کره جنوبی  ینزول ریغی ی بازدهنتایج این تحقیق، فرضیه

 نبوده است.  دییتأقابل

در رشد  وپرورشآموزشگذاری در ای به اثر سرمایه( در مطالعه2411) 3گنگداگ و رامبالدی

پرداختند. در این مطالعه از یک چارچوب  1222-2441اقتصادی کشور سریالنکا طی دوره 

گیری است. اثر آموزش را از طریق اندازه شدهاستفاده زادرونمدل نئوکالسیکی و مدل رشد 

گذاری در است. و به این نتیجه رسیدند که اثر سرمایه شدهیبررسمیزان ذخیره سرمایه انسانی 

توسعه پایین بر رشد اقتصادی مثبت است، اما این اثر در کشورهای درحال وپرورشزشآمو

در این  کهیطوربه، استیافته وضعیت متفاوت . اما در بسیاری از کشورهای توسعهاست

داشته باشد. جنگ اثر مثبت  یتوجهقابلتواند اثر مثبت کشورها بازگشت سرمایه فیزیکی نمی

معنی شده است. در پایان لزوم وجود یک د و تغییرات سیاسی نیز بیروی رشد اقتصادی دار

استراتژی مناسب و درخور برای اختصاص منابع به آموزش جهت بهبود اوضاع اقتصادی را 

 شوند.متذکر می

ی علّی بین ( به بررسی همبستگی و رابطه2411) 4افضل، یوررِحمان، شهید فاروق و سرور

از متغیر  هاآنپردازد. های سری زمانی میپاکستان از طریق داده آموزش و رشد اقتصادی کشور

                                                           
1. Aluaro and Miguel, 2004. 

2. Mo, 2006. 

3. Ganegodage. &Rambaldi.. 

4. Afzal. & Ur Rahman.& ShahidFarooq. & Sarwar. 
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تا  1284-81های تولید ناخالص داخلی واقعی، نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آموزش طی سال

با وقفه توزیعی  یخود بازگشت. در تخمین معادله از روش اندکردهاستفاده  2442-2441

(ARDL) ی علّی میان آموزش و همچنین تمام استفاده نموده و به این نتیجه رسیدند که رابطه

سطوح آموزش با رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین در میان تمام سطوح آموزشی، آموزش 

ی علّی از رشد اقتصادی به آموزش در عالی اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد و همچنین رابطه

گذاری در آموزش شود که سرمایهتر است. در این مطالعه بیان میسطح دبیرستان قوی

سازد و این کار منجر به آموزش بیشتر و دانشگاهی، رشد اقتصادی را در آینده تسهیل می

 گردد.رشد اقتصادی می جهیدرنت

ای به بررسی اثر اجزای سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ( در مطالعه2411) 1ژانگ و ژوآنگ

-پردازند. بدین منظور از دادهمی 1228-2448طی دوره GMMکشور چین با استفاده از روش 

اند. نتایج این مطالعه بیانگر این است که کشور چین استفاده نموده یهااستانهای مختلف 

ی متوسطه نقش مؤثرتری بر رشد و دورهآموزش در سطح دانشگاه نسبت به آموزش ابتدایی 

ای ی انسانی بر رشد اقتصادی ناحیهاقتصادی دارد. عالوه بر این بررسی اثر اجزای سرمایه

 یترمهم، آموزش دانشگاهی نقش افتهیتوسعهبستگی به سطح توسعه آن ناحیه دارد. در ایاالت 

رشد اقتصادی از آموزش در  هافتیتوسعهروی رشد اقتصادی دارد و بالعکس در نواحی کمتر 

 پذیرد.  سطح ابتدایی و دوره متوسطه تأثیر می

 مطالعات داخلی:

ی سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در اقتصاد ( به بررسی رابطه1388) زاده یرینصو   راد یعلو

ی علّی میان رشد ی خود رابطهاند. آنان در مقالهپرداخته 1341-1382ی ایران طی دوره

ی تعیین جهت و نوع رابطه منظوربهی انسانی از طریق آزمون علّی گرانجر اقتصادی و سرمایه

گذاری در آموزش اند که ابتدا سرمایهمذکور در اقتصاد ایران را بررسی کرده و نتیجه گرفته

ی انسانی صورت گرفته و بعد رشد اقتصادی و توسعه نیروی انسانی و تشکیل سرمایه

 .است شدهحاصل

                                                           
1. Zhang.Ch &Zhuang. L, 2011 
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ی انسانی در ای در مورد نقش سرمایهمطالعه 1382و صادقی در سال  اخالقخوش، عماد زاده

( 1222توسط جیمز ریمو ) شدهارائهکارگیری مدل اند. ایشان با بهرشد اقتصادی انجام داده

سعی کردند تا سهم مخارج آموزش و تحصیالت نیروی کار در تولید ناخالص داخلی را 

 tهای دادند، همگی دارای آمارهها را نشان میهای برآوردی که کششضریب برآورد نمایند.

 4422یک درصد افزایش در تعداد نیروی شاغل متخصص به  کهیطوربهاند. دار بودهمعنی

ترین عامل مؤثر در درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی منجر شده و بدین ترتیب مهم

درصد  4432ی فیزیکی به افزایش د افزایش عوامل سرمایهآمده است. یک درص به شمارتولید 

در تولید ناخالص داخلی منجر شده است، و یک درصد افزایش در نیروی کار غیرمتخصص به 

 درصد افزایش تولید ناخالص داخلی انجامیده است. 4432

داده است. ی انسانی بر رشد اقتصادی ایران انجام ( تحقیقی با عنوان اثر سرمایه1311صالحی )

ی متغیر سرمایه عنوانبهنام و مخارج آموزشی هایی چون نرخ ثبتدر این تحقیق از شاخص

های ی انسانی )نیروی کار متخصص( در بخشانسانی استفاده کرده است. سپس سهم سرمایه

 آمدهدستبه 4428و  4422، 4441صنعت، خدمات و کشاورزی را برآورد نموده که به ترتیب با 

  است.

رشد اقتصادی ایران را طی دوره  یکنندهنییتععوامل  لیوتحلهیتجز( 1312درگاهی و قدیری )

ی ساختار رشد اقتصادی ایران، مطالعه باهدفاند. این تحقیق قرار داده یموردبررس 88-1344

ست. ی رشد اقتصادی ایران پرداخته اکنندهعوامل تعیین لیوتحلهیتجزبا استفاده از دو الگو، به 

تنها  عنوانبهدهد که مخارج دولت و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت نتایج نشان می

ی رشد اقتصادی ایران بوده است. همچنین، متغیرهای مؤثر بر دهندهعوامل مؤثر و توضیح

زا همچون آموزش، تحقیق و توسعه و در الگوهای رشد درون موردتوجهی انسانی سرمایه

 دانی بر رشد اقتصادی ایران نداشته است. وری تأثیر چنبهره

ی سرمایه انسانی و رشد اقتصادی، با در ای به بررسی رابطه( در مطالعه1312نیلی و نفیسی )

های تحصیل در بین شاغالن، در اقتصاد نظر گرفتن توزیع آموزش، به میزان پراکندگی سال

دهد که با افزایش نشان می آمدهدستبهاند. نتایج پرداخته 1342-1382ی ایران طی دوره

کند؛ لذا تمرکز بر ارتقای های تحصیل شاغالن، رشد اقتصادی کاهش پیدا میپراکندگی سال
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آموزش عالی، منجر به افزایش  یجابهسطح تحصیلی شاغالن در سطوح ابتدایی و راهنمایی 

 رشد اقتصادی خواهد شد.

-ه انسانی در رشد اقتصادی ایران طی سال( به برآورد سهم سرمای1312) عماد زادهصادقی و 

عوامل سرمایه داگالس استفاده نموده و -از تابع تولید کاب هاآناند. پرداخته 1342-1314های 

-قرار داده یموردبررسمتغیرهای مستقل  عنوانبهانسانی، سرمایه فیزیکی و نیروی کار شاغل را 

-تخمین زده OLSاند. و کشش هر یک را نسبت به تولید ناخالص داخلی با استفاده از روش 

دهد که کشش تولیدی نیروی شاغل متخصص، نیروی کار غیرمتخصص و اند. نتایج نشان می

تولید ناخالص داخلی است. همچنین، سهم  4432و  4442، 4421سرمایه فیزیکی به ترتیب 

 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.  4448مخارج جاری آموزش عالی 

( به بررسی اهمیت کیفیت نیروی انسانی و تحقیق و توسعه در 1314) معمار نژادکمیجانی و 

اند. در این تحقیق، ضمن بیان یکی انجام پرداخته 1331-1381ی رشد اقتصادی ایران طی دوره

زایی تکنولوژی )مدل رومر با تغییر درونزا یعنی مدل رشد های رشد اقتصادی دروناز مدل

(، مدلی برای رشد اقتصادی ایران طراحی و برآورد شده است. سپس تأثیر مثبت نیروی 1224

ی فیزیکی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، تأثیر منفی تورم ی انسانی، سرمایهکار، سرمایه

 و متغیر مجازی مربوط به انقالب اسالمی آزمون شده است. 

را  1324-1312های ( اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال1318) نژاد دیجمشلمی و ع

اند. آنان برای نشان دادن اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در بعد نظری از مدل بررسی کرده

های آموزش نیروی کار شاغل ی کاربردی، از میانگین ساللوکاس استفاده کرده و در مطالعه

اند که آموزش ی انسانی استفاده کرده و به این نتیجه رسیدهشاخص آموزش و سرمایه عنوانبه

 دارد. یموردبررسی تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران در طول دوره

ی انسانی در رشد اقتصادی ای نقش سرمایه(، در مطالعه1318هوشمند، شعبانی و ذبیحی )

 1328-12طی دوره  1(ARDLهای توزیعی )با وقفه بازگشت خودایران با استفاده از الگوی 

که در خصوص سرمایه  2(MRWاند. بدین منظور، از مدل منکیو، رومر و ویل )بررسی کرده

 عنوانبههای تحصیل اند. در این تحقیق، از متوسط سالاند، استفاده کردهانسانی ارائه داده

                                                           
1. Auto Regressive Distributed Lag. 

2. Mankiw-Romer-Weil. 



 23/...  و و پرورشآموزش  در گذاریسرمایه

مدت است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که در کوتاه شدهاستفادهی انسانی شاخص سرمایه

ی فیزیکی ی انسانی از کشش تولید نسبت به سرمایهو بلندمدت کشش تولید نسبت به سرمایه

 بخش دولتی و خصوصی بیشتر است. 

ی علیت گرنجری میان رشد ای به بررسی رابطه(، در مطالعه1318زراء نژاد و انصاری )

گرنجری  تیعله آموزش عالی در اقتصاد ایران با استفاده از سه روش آزمون اقتصادی و هزین

پرداختند. نتایج این مطالعه  1323-13طی دوره  ARDLاستاندارد، روش هشیائو و روش 

، علّت دیگری نیست. این نتیجه بردهناماز متغیرهای  کیچیهدهد که در اقتصاد ایران نشان می

 است.  دشدهییتأاز طریق هر سه روش 

بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در  تیعل( به بررسی رابطه 1312مهدوی و نادریان )

پردازند. می 1344-1314اقتصاد ایران با استفاده از روش تصحیح خطای برداری طی دوره 

بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در  دوطرفهدهد که یک رابطه نتایج نشان می

مدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه انسانی دت و بلندمدت برقرار است. اما رابطه کوتاهمکوتاه

 گریدانیببهدوطرفه برقرار است.  صورتبهاین رابطه در بلندمدت  کهیدرحالشود. مشاهده نمی

-مدت کاالیی مصرفی و در بلندمدت به کاالیی سرمایهسرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاه

 شود. یل میای تبد

گذاری در ای به بررسی آثار سرمایه( در مطالعه1324الماسی، سهیلی و سپهبان قره بابا )

پرداختند. در این مطالعه از  1324-1314آموزش عالی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 

برای کمّی سازی ارتباط بین متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی  زادرونالگوهای رشد 

ای یوهانسن برآورد شده و با استفاده از روش همگرایی پنج مرحله ستفادهقرارگرفتهموردا

متغیری  عنوانبهدر این پژوهش، رشد اقتصادی ایران  مورداستفادهیزادروناست. در مدل رشد 

های گذاری فیزیکی و بدهیگذاری در نیروی انسانی، سرمایهزا است که تابعی از سرمایهدرون

متغیرهای موهومی در این  عنوانبه. پیروزی انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی، استخارجی 

های دهد که در بلندمدت اثر افزایش سرمایهمدل لحاظ شده است. نتایج مطالعه نشان می

دار و اثر های فیزیکی بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنیانسانی و افزایش انباشت سرمایه

 دار است.  رشد اقتصادی در ایران منفی و معنی های خارجی برافزایش بدهی
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گذاری در سرمایهبیان داشت  توانمیمطالعات تجربی داخلی و خارجی  براساس

بر رشد اقتصادی دارد. همچنین مطالعات متعددی در  کنندهتعییننقش  وپرورشآموزش

ه است اما توسعه صورت گرفترشد اقتصادی در کشورهای درحال کنندهتعیینخصوص عوامل 

های آموزشی بر رشد گذاری در هر یک از دورهمطالعات جامعی در خصوص سرمایه تاکنون

اقتصادیِ این گروه از کشورها صورت نگرفته است. لذا تفاوت این مطالعه با سایر مطالعات 

های آموزشی قبل از آموزش عالی)ابتدایی، گذاری در دورهتمرکز بر نقش سرمایه شدهانجام

تا  1221توسعه طی دوره کشورهای منتخب درحالدر  رشد اقتصادیبر دبیرستان( 

 .باشدمی2414

 مبانی نظری:

معیاری  عنوانبهبه معنای افزایش مستمر تولید ملی واقعی سرانه در یک کشور، رشد اقتصادی 

برای سنجش عملکرد اقتصادی یک جامعه مطرح است و افزایش نرخ آن به بهبود رفاه 

پردازان رشد به زا در پی انتقادات گروهی از نظریههای رشد درونانجامد. مدلاعی میاجتم

زای زا بر پیشرفت درونهای رشد درونطرفداران مدل.( شکل گرفت1218)1رهبری رومر

های مختلف اقتصاد همچون . در این الگوها، نقش فناوری توسط ویژگیدارندهیتکفناوری 

های انباشته، مخارج تحقیق و توسعه و میزان منابع تحصیالت، آگاهیهای شخصی، ویژگی

 از: اندعبارتهای رشد مدل یطورکلبهاست.  شدهنییتعناپذیر پذیر و پایانپایان

 AKمدل  .1.3

برای سرمایه است که با در نظر  ینزول ریغزا، وجود بازدهی های رشد درونمدلویژگی اصلی 

 AKزا، مدل ترین شکل از مدل رشد درون. سادهاستی انسانی، قابل توجیه گرفتن سرمایه

حجم  Kنشانگر میزان تولید،  Yاست که  Y=AKاست. در این مدل، تابع تولید به شکل 

 Aاساس، تولید نهایی و تولید متوسط سرمایه، ثابت و برابر  نیبر اضریب است.  Aسرمایه و 

زیر تعریف  صورتبه( gkبنابراین، نرخ رشد سرمایه ) سطح فناوری است. یکنندهمنعکسو 

 شود:می

gk =
k̇

k
= s

f(k)

k
− (n + s)                                                                          (1) 

                                                           
1. Romer 
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f(k)ی ( رابطه1ی )حال اگر در معادله

k
= A شود:( حاصل می2ی )جایگذاری شود، رابطه 

gk =
k̇

k
= sA − (n + δ)                                                                              (2) 

ی سرانه هر ی سرانه است، تولید و سرمایهبا توجه به اینکه تولید سرانه تابعی تناسبی از سرمایه

𝑔𝑘)زا، با نرخ یکسان درون طوربهدو  = 𝑔𝑦 = 𝑔)  رشد خواهند کرد. به دلیل عدم بازدهی

ی سرانه و تولید سرانه، در بلندمدت ثابت است و ارتباطی به زولی سرمایه، نرخ رشد سرمایهن

ها، هر سیاستی که زای نئوکالسیکی سرانه ندارد. بنابراین، برخالف مدل برونسطح سرمایه

گیری یک نرخ رشد بلندمدت باالتر همیشگی انداز را افزایش دهد، منجر به شکلنرخ پس

مچنین، هر عاملی که سطح فناوری را ارتقا دهد، نرخ رشد بلندمدت باالتری را خواهد شد. ه

 .1(1222در اقتصاد موجب خواهد شد )بارو و ساالی مارتین، 

 های مبتنی بر تحقیق و توسعهمدل

سرمایه و کار، پیشرفت فناوری است. سطح ثابت  باوجودیکی از دالیل افزایش تولید، 

شود و یکی از عوامل اینکه ثابت فرض شود، در داخل مدل تعیین می یجابهAبنابراین، رشد 

 ( است. R&Dگذاری در بخش تحقیق و توسعه )ی آن سرمایهکنندهتعیین

فناوری باهم  شود که نیروی کار، سرمایه و فناوری، برای بهبوددر این الگوها فرض می

سایر شرایط، تخصیص منابع  شوند. بدیهی است که تصور شود با فرض ثابت بودنترکیب می

های جدید شود های بیشتر و گسترش اندیشهبیشتر به تحقیق و توسعه، منجر به انجام نوآوری

 (.1312)ابراهیمی، 
 

 های مبتنی بر سرمایه انسانیمدل

از انباشت  2است. لوکاس شدهیبررسدو نظریه  بر اساسی انسانی ی بین رشد و سرمایهرابطه

خاص بین دو منبع  طوربهاست. لوکاس  ادکردهیمنبع رشد باثبات  عنوانبهی انسانی سرمایه

انباشت سرمایه انسانی، یعنی آموزش و یادگیری از طریق انجام کار تمایز قائل شده است. در 

های رشد شود، بنابراین اختالف در نرخی انسانی ناشی میاین الگوها، رشد از انباشت سرمایه

                                                           
1. Baroo and Salai-Martin 

2. Locas 
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ی انسانی در طی زمان در این های انباشت سرمایه، عمدتاً به تفاوت در نرخبین کشورها

ی ( رشد ناشی از موجودی سرمایه1228نلسون و فلپس ) ازنظراست.  شدهدادهکشورها نسبت 

انسانی است. رشد یک کشور نیز توانایی آن کشور در نوآوری و نزدیک شدن به کشورهای 

های رشد بین کشورها ناشی از تفاوت در دهد. تفاوت در نرخپیشرفته را تحت تأثیر قرار می

در ایجاد رشد فناوری است  هاآنآن تفاوت در توانایی  تبعبهی انسانی و موجودی سرمایه

 (.1314)علیمردانی، 

ی انسانی در رشد، به زای بیانگر نقش اساسی دانش و سرمایه، الگوهای رشد درونیطورکلبه

 اند. پاسخ داده یخوببهی رشد در طول زمان نندهکسؤال عوامل تعیین

( را مدل سولو با MRWی انسانی منکیو، رومر و ویل )مدل رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه

منتشر  1222خوانند. این مدل توسط منکیو، رومر و ویل در سال ی انسانی میلحاظ سرمایه

 یخوببهاثرات تجربی الگوی سولو را ارزیابی نمودند و نتیجه گرفتند که این الگو  هاآنشد. 

ی توان برازش الگو را با بسط الگو به صورتی که سرمایهکند و معتقدند که حتی میعمل می

 انسانی را شامل شود بهبود داد. 

( و نیروی کار Kی فیزیکی )با ترکیبی از سرمایه Yمحصول شود که در این الگو فرض می

داگالس با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس -یک تابع تولید کاب بر اساس( Hمتخصص )

 (1312کند. )ابراهیمی، ( رشد می3ی )رابطه صورتبه
𝑌 = 𝐾𝛼(𝐴𝐻)1−𝛼                                                                                         (3) 

کند. فرض بر آن است که کارگران رشد می λفناوری کارافزاست که با نرخ ثابت  Aکه در آن 

u کنند. ها صرف میساعت از اوقات خود را برای آموزش مهارت 

 زیر است: صورتبهتابع تولید نیروی کار متخصص 

𝐻 = 𝑒𝜓𝑢𝐿  و𝑑𝑙𝑜𝑔𝐻

𝑑𝑢
= 𝜓                                                                             (4) 

ψکه در اینجا  >  و عدد ثابت است. 0

(، نیروی کار u( و افزایش ساعات کسب مهارت )Lبا افزایش تعداد نیروی کار غیرماهر )

را  H، مقدار uدهد که یک افزایش جزئی در ( نشان می4ی )یابد. معادلهمتخصص افزایش می

ψ دهد. درصد افزایش می 
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 زیر است. صورتبههمانند الگوی سولو در شرایط سرانه، معادله انباشت سرمایه 

�̇�(𝑡) = 𝑠. 𝑦(𝑡) − (𝑛 + 𝑔 + 𝛿)𝑘(𝑡)                                                         (5) 

𝑘(𝑡)(، 2ی )در رابطه =
𝐾(𝑡)

𝐴(𝑡)𝐻(𝑡)
𝑦(𝑡)و   =

𝑌(𝑡)

𝐴(𝑡)𝐻(𝑡)
 است.  

این  برهیتکدهد. با های اصلی الگو را تغییر نمیانسانی، ویژگیی بنابراین، اضافه کردن سرمایه

-های سرمایهتوان استنباط کرد که برخی کشورها به این دلیل ثروتمند هستند که نرخالگو می

ی فیزیکی باالست. همچنین، بخش اعظمی از زمان را برای کسب و در سرمایه هاآنگذاری 

آوری ورها نرخ پایین جمعیت دارند و از سطح فنکنند. این کشانباشت مهارت صرف می

 (.1218باالتری برخوردارند )رومر، 

 :برآورد مدل

ای جهت بررسی نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ژاپن و با ( مطالعه1222)جیمز ریمو 

در طبق این مطالعه تابع تولید  انجام داده است. 1284-1221ی زمانی استفاده از اطالعات دوره

 فرم کلی به شکل زیر است:
Y= f(K, L, HK) 

 که در آن:

Y داخلی ، تولید ناخالص- L اشتغال ،- Kسرمایه فیزیکی ،- HKسرمایه انسانی ، 

 از: اندعبارتدر تابع تولید وی،  شدهگرفتههای سرمایه انسانی به کار و شاخص

EDU، تعداد شاغالن درضربهای تحصیل در سطوح عالی متوسط سال 

HKA مجموع مخارج آموزشی ، 

اینکه  انیبابکیفیت آموزشی استفاده کرده و معیار  عنوانبهدر این مطالعه از مخارج آموزشی 

ی آموزشی اولیا، همگی کیفیت آموزش عوامل گوناگونی مثل اندازه کالس، کیفیت استاد، زمینه

، کیفیت آموزشی را محدود به هاآندهند؛ ضمن به رسمیت شناختن را تحت تأثیر قرار می

داگالس بوده و با فرض  -الذکر، تابع کابکند. تابع تولید در مطالعه فوقمخارج آموزش می

 است: شدهفیتعرزیر  صورتبهبازدهی ثابت نسبت به مقیاس، 

Y= AKαLβHKγ 

α ،β  وγ ها است. کشش تولیدی هریک از نهاده 
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ی قابل برآورد زیر به معادله داگالس -سمت، تابع کابدر مرحله بعد، با گرفتن لگاریتم از دو 

 رسد:می
LnY= LnA+αLnK+βLnL+γLnHK+ε 

این تابع در اشکال زیر، سهم تحصیالت نیروی کار و سهم مخارج  یریکارگبهسپس، با 

 مستقل و جداگانه برآورد کرده است: صورتبهآموزشی را 

LnY= LnA+αLnK+βLnL+γLnEDU+ε       (8) 

LnY= LnA+αLnK+βLnL+γLnHKA+ε        (8)       

بر رشد  وپرورشآموزشگذاری در ی حاضر جهت بررسی اثر سرمایهمدل برآوردی در مطالعه

 .است( 8توسعه، مدل جیمز ریمو یا مدل )اقتصادی کشورهای درحال

منتخب برای توسعه های مقطعی و سری زمانی کشورهای درحالدر این مطالعه از ادغام داده

از بانک جهانی و مطالعه  مورداستفادههای است. داده شدهاستفادهبرآورد الگوی اقتصادسنجی 

نل دیتا اپ مدل برآورداولین گام در است.  شدهاستخراج 1221-2414های طی سال1بارو و لی

ابتدا باید مشخص کنیم  ،دیگرعبارتبهبر مدل اقتصادسنجی است.  واردشدهتعیین نمودن قیود 

دارای عرض از مبدأهای ناهمگن و شیب همگن  موردبررسیکه رابطه رگرسیونی در نمونه

های است یا اینکه فرضیه عرض از مبدأهای مشترک و شیب مشترک در بین مقاطع)مدل داده

س این گیرد.بر اساقرار می مورداستفادهلیمر F. بدین منظور آزمون 3شودپذیرفته می 2تلفیقی(

های مقید و در حالت کلی با عرض از مبدأهای مشترک و شیب صورتبهآزمون ابتدا مدل را 

( را RRSS)مجموع مجذورات پسماندهای رگرسیون برآورد نموده و )پولینگ(  مشترک

مقید و با فرض عرض از مبدأهای ناهمگن در بین ناصورتبهکنیم، سپس مدل را محاسبه می

( را 𝑈𝑅𝑆𝑆) مجموع مجذورات پسماند نامقیدزنیم و تخمین میرک های مشتمقاطع و شیب

جدول  F( محاسبه گردیده و با مقدار 1رابطه ) براساسلیمر  Fآماره آزمون  آوریم.می بهدست

 شود:مقایسه می

                                                           
1. Barro & lee 

2. Pooling data  

 (.1318( و یا اشرف زاده و مهرگان )2442. برای توضیحات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به بالتاجی )3
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𝐹(𝑛−1,𝑛𝑡−𝑛−𝑘) =

[𝑅𝑅𝑆𝑆 − URSS]
(𝑛 − 1)⁄

URSS
(𝑛𝑡 − 𝑛 − 𝑘)⁄

     (8) 

-تعداد متغیرهای توضیحی مدل می kدوره زمانی و  t، مقاطع و کشورهاتعداد  nکهطوریبه

 مشخصجدول با درجات آزادی  Fاز  (1) در رابطه شده محاسبه Fمقدار  کهدرصورتیباشند. 

شود مبنی بر همگنی مقاطع و عرض از مبدأهای یکسان رد می 0Hفرضیه  ،باشد تربزرگ شده

 را در برآورد لحاظ نمود. مبدأهای مختلفبایستی عرض از و می شدهپذیرفتهو لذا اثرات گروه 

 شده محاسبه F( مقدار1توان از روش پانل جهت برآورد استفاده کرد. در جدول )می درنتیجه

 آمده است: موردمطالعهبرای کشورهای 

 های تلفیقی و پانللیمر برای بررسی مدل F(: آزمون 1جدول )

Prob df Statistic Effects Test 

444444 (11, 140) 21411 Cross-Section F 

444444 11 122424 Cross-Section Chi-Square 
 

 شدهمحاسبهمنتخب در جدول و احتمال  توسعهدرحالبرای کشورهای  Fبا توجه به مقادیر 

شود و لذا بایستی در برآورد مدل، اثرات گروهی در بین کشورها پذیرفته می Fبرای آماره 

 ناهمگنی میان گروهی را لحاظ نمود.عرض از مبدأهای مختلف و 

های اثرات مقاطع در مدلی کنند دو فرض مهم دربارهو مهرگان و بالتاجی بیان می اشرفزاده

 پانل وجود دارد:

 در مدل اثر تصادفی، اثرات مقاطع با متغیرهای توضیحی همبسته نیستند. .1

 مبستگی دارند.در مدل اثر ثابت، اثرات مقاطع و کشورها با متغیرهای توضیحی ه .2

ها تعیین روش اثرات ثابت یا تصادفی جهت برآورد مدل منظوربه1آزمون تصریح هاسمن 

هیچ ارتباطی بین جزء "گیرد. فرضیه صفر در آزمون هاسمن این است که قرار می مورداستفاده

مستقل از یکدیگر  هاآناخالل مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و 

فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل پذیرفته شود، روش اثرات  کهدرصورتی، دیگرعبارتبه. "تندهس

                                                           
1. Hausman Test 
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ثابت سازگار و روش اثرات تصادفی ناسازگار است و باید از روش اثرات ثابت استفاده کنیم. 

 %2از  ترکوچکاحتمال آن  کهدرصورتیدو است و  -آماره آزمون هاسمن دارای توزیع کای

( آماره آزمون هاسمن 2شود. در جدول )اطمینان پذیرفته می %22ر ثابت در سطح باشد، مدل اث

و احتمال آن برای مدل برآوردی، آورده شده است. بر این اساس آزمون هاسمن برای 

 توسعه منتخب بیانگر انجام برآورد با اثرات تصادفی است. کشورهای درحال

 

 (: نتایج آزمون هاسمن2جدول )

Prob Chi-Sq. df. Chi-Sq. 

Statistic 

Test Summary 

442234 4 2432 Cross-Section random 

 

در الگو ضروری  شدهگرفتهقبل از پرداختن به تخمین مدل پیشنهادی، معرفی متغیرهای به کار 

 رسد:به نظر می

LPRIلگاریتم مخارج آموزشی در سطح ابتدایی : 

LSECلگاریتم مخارج آموزشی در سطح دبیرستان : 

LKلگاریتم موجودی سرمایه : 

LLلگاریتم نیروی کار : 
 (: نتایج تخمین3جدول )

Prob t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

444444 4441 4482 2488 C 

444442 3411 4444 4418 LPRI 

444444 1484 4442 4422 LSEC 

444444 2411 4444 4443 LK 

444444 2431 4442 4422 LL 

2414-1221 

 

Sample 4424 R-squared 

12 Cross-section included 4423 Adjusted R- squared 

444444 Prob(F-statistic) 848422 F-statistic 
 

درصد  22شود تمامی ضرایب متغیرهای الگو در سطح اطمینان که مشاهده می گونههمان

بیانگر  Fخوانی دارد. عالوه بر این آماره معنادار هستند و عالمت متغیرها با مباحث نظری هم
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مبین آن است که برازش مدل در حد 2Rی چنین مقدار آمارهمعناداری کل رگرسیون است. هم

 تشخیصقابلتفصیلی  صورتبهزیر  نتایجمطلوبی قرار دارد. از نتایج برآورد معادله تولید، 

 است:

 اثر مخارج آموزشی در مقطع ابتدایی و دبیرستان:

آماری  ازنظرابتدایی و دبیرستان مثبت و (، ضریب مخارج آموزشی در مقطع 3مطابق جدول )

. ضریب این متغیرها حاکی از نقش تأثیرگذار مخارج آموزشی و آموزش نیروی استمعنادار 

. این نتیجه دقیقاٌ در استرشد اقتصادی  درنتیجهوری و میزان تولید و بهره برافزایشکار 

زاست که های رشد اقتصادی درونقش مثبت و معنادار سرمایه انسانی در مدلراستای تأیید ن

که در مطالعات قبلی توسط  طورهمانگردد. نیز تأیید می توسعه درحالبرای اقتصاد کشورهای 

در این مقاطع سرمایه انسانی  وپرورشآموزشگذاری سایر پژوهشگران تأکید شد، با سرمایه

یابد. باالتر بودن سرمایه انسانی به معنای توانایی بیشتر نیروی کار و امکان افزایش می

وری باالتر نیروی کار است. بنابراین، خالصه، بهره طوربههای جدید و آوریفن کارگیریبه

بیشتر باشد، موجودی  پرورش و آموزش گذاریسرمایه درنتیجهمخارج آموزش و  هراندازه

 رشد اقتصادی باالتر خواهد بود.سرمایه انسانی باالتر، و 
 

 :اثر موجودی سرمایه

توسعه منتخب موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال (، اثر3مطابق جدول )

باشد. که بیانگر این درصد می 4443دار است. ضریب این متغیر مثبت و برابر با مثبت و معنی

در رشد اقتصادی  تریمهممایه نقش موجودی سر توسعهدرحالمطلب است که در کشورهای 

های رشد اقتصادی نیز است که بر اهمیت و نقش این کشورها دارد. این نتیجه، مطابق با نظریه

-توسعه تأکید می موجودی سرمایه فیزیکی در رشد اقتصادی بخصوص در کشورهای درحال

 کند. 
 

 اثر نیروی کار:

توسعه منتخب مثبت و در کشورهای درحال اثر نیروی کار بر رشد اقتصادی (،3مطابق جدول )

باشد. و بیانگر این موضوع است که با افزایش می 4422دار است. ضریب این متغیر بابر با معنی

 افتد.رشد اقتصادی اتفاق می درنتیجهنیروی کار شاغل، تولید ملی افزایش و 
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 :هاپیشنهادگیری و نتیجه

 وپرورشآموزشیکی از محورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی، توان گفت بدون تردید می

-می هابخشاست. حتی برخی عقیده دارند که تکامل این بخش است که موجب تکامل سایر 

گردد. رشد اقتصادی عالوه بر عوامل تولید )کار و سرمایه( به بهبود کیفیت نیروی کار، 

منابع و  ترمطلوبمقیاس، تخصیص های ناشی از جوییپیشرفت فنی در تکنولوژی، صرفه

نیز بستگی دارد. فعالیت نظام آموزشی در کشورهای مختلف به یک  وپرورشآموزشنهایتاً به 

-جریان عادی و مستمر تبدیل شده است که در سطح خرد و کالن کمتر مورد سؤال قرار می

مسلم شده که  گیرد. امروزه اثرات اقتصادی آموزش اهمیت بسیاری یافته است. زیرا اکنون

-ارتباط بسیار نزدیکی بین تحصیالت و درآمد افراد وجود دارد. به این معنی که افراد تحصیل

های شوند. آموزش بیشتر، مهارتمند میکرده، در شرایط مساوی، از درآمد باالتری بهره

یشتری ها موجب تولید کاالها و خدمات بآورد، که این مهارتمی بهوجودباالتری را در افراد 

شود. این فرآیند از سویی ارتقاء درآمد تولیدکننده و رفاه کننده و از دیگر سو، تولید می

 ناخالص داخلی بیشتر و تسریع رشد اقتصادی را در پی دارد.

بر رشد اقتصادی کشورهای  پرورش و آموزشگذاری در این مطالعه به بررسی اثر سرمایه

نتایج حاصل از این پژوهش  درمجموعپردازد. می 1221-2414منتخب طی دوره  توسعهدرحال

توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای درحال وپرورشآموزشدر  گذاریسرمایهدهد، اثر نشان می

نادیده گرفتن تأثیر  درنتیجههای آموزشی و منتخب مثبت و معنادار است. و پایین بودن هزینه

عوامل پایین بودن سطح رشد اقتصادی در  ترینمهمآموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر، از 

است.بنابراین شایسته است که با توجه به جمعیت روزافزون جوان در  توسعهدرحالکشورهای 

و نیاز مبرم این کشورها به رشد و افزایش تولید از سوی  سویکتوسعه از کشورهای درحال

های این راستا توصیهدیگر، توجه جدی به ارتقاء سطح و کیفیت آموزش صورت گیرد. در 

 گردد:سیاستی ذیل پیشنهاد می

 ارتقای سطح کارایی و قابلیت نیروی کار از طریق آموزش نیروی انسانی. .1

های جدید جهت افزایش کیفیت آموزش نیروی انسانی و در نتیجه استفاده از تکنولوژی .2

 رشد اقتصادی.
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گذاری اولین گام سرمایه عنوانبههای آموزشی در مقطع ابتدایی و دبیرستان افزایش هزینه .3

 بلندمدت در نیروی انسانی.
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 :منابعفهرست 

 ( .تأثیر بهره1312ابراهیمی، ایلناز .) زا. رشد درون یهامدلوری بر روی رشد اقتصادی در قالب

 کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. نامهانیپا

 گذاری در (. بررسی آثار سرمایه1324)بابا. الماسی، مجتبی و کیومرث سهیلی و اصغر سپهبان قره

ی علوم اقتصادی. سال . پژوهشنامه1324-1314آموزش عالی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 

 .13-34. 11ی ششم. شماره

 ( .1312درگاهی، حسن و امراهلل قدیری .)کننده رشد اقتصادی ایران عوامل تعیین لیوتحلهیتجز

 .1-33: 28(. پژوهشنامه بازرگانی، زادرون)با مروری بر الگوهای رشد 

 ( .بررسی رابطه1318زراء نژاد، منصور و الهه انصاری .) گرنجری میان رشد و هزینه  تیعلی

 .23-81. 38. شماره 12های اقتصادی ایران. سال آموزش عالی در ایران. فصلنامه پژوهش

  نسانی در رشد اقتصادی (. برآورد سهم سرمایه ا1312. )عماد زادهصادقی، مسعود و مصطفی

 .82-21. 18های اقتصادی ایران. شماره . فصلنامه پژوهش1342-1314های ایران طی سال

 ( .اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه پژوهش و 1311صالحی، محمدجواد .)

 .43-83: 24ریزی در آموزش عالی، برنامه

  های (. اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال1318) .نژاد دیجمشعلمی، زهرا )میال( و امیر

 .132-124: 28. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی. سال هفتم. شماره 1312-1324

 (. بررسی رابطه سرمایه انسانی و رشد 1314. )زاده یرینص، عباس و حمیدرضا رادیعلو

)پیاپی  43سال شانزدهم. شماره  ترویجی(.-اقتصادی در ایران. ماهنامه اقتصادی، سیاسی )علمی

182 :)218-214. 

 ( .تخمین سرمایه دولتی و خصوصی و بررسی تأثیر آن بر رشد 1314علیمردانی، عمران .)

 کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی. نامهانیپااقتصادی ایران، 

 بخش صنعت. دانش و  افزودهارزش(. اثر آموزش بر 1314، مصطفی و فرزانه بکتاش. )عماد زاده

 .18-32: 18توسعه. 

 (. نقش سرمایه انسانی در 1382و مسعود صادقی. ) اخالقخوش، مصطفی و رحمان عماد زاده

 .3-22: 24و  42. شماره وبودجهبرنامهرشد اقتصادی. مجله 

  (. اهمیت کیفیت نیروی انسانی و تحقیق و توسعه 1312. )معمار نژادکمیجانی، اکبر و عباس

(R&D)  .1-31: 31در رشد اقتصادی ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. 
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 نامه کارشناسی (. تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران. پایان1314، فاطمه. )پور یمهد

 ارشد. دانشگاه الزهراء.
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