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  چكيده         

 عبارت بهتر به يا بهينه و مؤثر استفاده منظور همين به آيد يم حساب به كشور هر هاي يهسرما ينتر مهم عنوان به انساني نيروي 

و  موضوع اين اهميت به توجه با .باشد يم كالن در سطح كشورها اصلي يها برنامه و اهداف از يكي سرمايه اين از مؤثر يور بهره

بخش  اقتصادي توسعه و رشد رد چشمگيري نقش تواند سرمايه مي انواع ترين مهم از يكي عنوان به انساني سرمايه ازآنجاكه

 كشور باري اي ونقل جاده وري بخش حملسال در بهره نيروي انساني بزرگ نقش مطالعه اين در باشد، داشته اي جاده ونقل حمل

با  يونخود رگرس ياقتصادسنج ياز الگو يريگ ساالنه و با بهره يها داده يآور منظور با جمع ينبد .است قرارگرفته موردبررسي

نشان  يجنتا پرداخته شد. يجنتا يرمدل و تفس ين، به تخمEVIEWS10افزار  نرم كبه كم خطا يحتصح يگسترده و الگو وقفه

اي باري و ونقل جاده سال در بخش حمل 50تجربه كاري افراد شاغل باالي مدت و هم در بلندمدت  كه هم در كوتاه دهد يم

آخر با توجه به  دست اي باري تأثير مثبتي دارد.ونقل جاده وري بخش حملسال در بهره 50افراد شاغل باالي آموزش همچنين 

بيان كرد كه سرعت تعديل به سمت مقدار تعادلي و بلندمدت مناسب بوده،  توان يم ECMدر مدل ضريب تصحيح خطا 

ر تعادلي و بلندمدت مدت به سمت مقدا خطاي عدم تعادل تعديل گرديده و مقدار كوتاه  227/0در هر دوره حدود كه يطور به

  .كند يميل م ييصورت نما خود به
 

 

 ARDLاي باري، مدل ، حمل ونقل جادهيورنيروي انساني بزرگسال، بهره: ي كليديهاواژه

  
  مقدمه -1

 هر كه است اهدافي ازجمله اقتصادي رشدوري و بهره

 به دستيابي نيز امر اين دليل و كند مي را دنبال آن اقتصادي

. يابد مي تحقق رشد روند در كه زاياي فراواني استم و منافع

 اين به پاسخ نيازمند پايدار و باال اقتصادي به رشد دستيابي اما

 تأمين را اقتصادي رشد نرخ عواملي كه چه است سؤال

 عوامل چه طريق از و چگونه رشد اقتصادي نرخ يا ؟كند مي

 ،تاريخي ازنظر ؟گيرد مي قرار تحت تأثير هايي سياست و

 در اقتصادي رشد بر عامل تأثيرگذار و مفهوم نخستين

 رشد يا توليد تغييرات و سرمايه بود عامل رشد، الگوهاي

  ،شد مي تبيين فيزيكي انباشت سرمايه تغييرات با اقتصادي

 بيشتر كشوري در فيزيكي تراكم سرمايه چه هر كه ايگونهبه

 اما. ابدي افزايش هم آن رشد اقتصادي رفت مي انتظار بود،

 رشد زمينه در مختلف و مطالعات پيشرفته كشورهاي تجربه

 نشان كشورها ميان در يا طول زمان در كشورها اقتصادي

 عوامل طريق از فقط رشد اقتصادي نرخ توضيح كه دهد مي

 دست به دقيق نتايج نيروي كار، و سرمايه مانند مرسوم
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 وارد بايد اصلي متغير يك عنوان به انساني سرمايه و دهد مين

 نوسانات تمام كه اين است واقعيت اما .شود رشد هاي مدل

 توضيح قابل سرمايه فيزيكي انباشت ناحيه از فقط اقتصادي

 از يكي انساني كه سرمايه هاسرمايه انواع به توجه لذا،. نيست

 به را انسان آموزش .داردخاصي  اهميت ،هاست آن ترين مهم

 موردنياز مهارت برگيرنده كه در كند مي تبديل انساني سرمايه

 قدرت و است مدرن اقتصاد بخش و سنتي بخش براي

زاد (بازدار اردبيلي و پژمان كند مي بيشتر را اشخاص توليدي

 )1400و 

در  توانايي ايجاد طريق از دو هر عمومي و فني آموزش   

باعث  كار نيروي ويژه به و جمعيت توليدي قدرت افزايش

آن  انساني سرمايه نظريه اصلي هسته. شود مي درآمد افزايش

 دهد مي افزايش را كار نيروي توليدي قدرت آموزش كه است

 لذا، .شود مي منجر اقتصادي رشد افزايش به نيز آن كه

 انساني سرمايه و ازآنجاكه موضوع اين اهميت به توجه با 

 نقش تواند ميسرمايه  انواع ترين مهم از يكي عنوان به

 ونقل حملبخش  اقتصادي توسعه و شدر در چشمگيري

در  آموزش نقش مطالعه اين در باشد، داشته باري اي جاده

 ونقل حملبخش  نيروي انساني بزرگسال در وريبهره

در اين . است قرارگرفته موردبررسي كشورباري  اي جاده

سال در  50، افراد شاغل باالي سال بزرگتحقيق منظور از 

   باشد.مي يبار اي جادهونقل بخش حمل

  

  پيشينه تحقيق -2
 انساني سرمايه نقش بررسيبه  زادبازدار اردبيلي و پژمان   

 مدل از با استفاده كشور اي جاده ونقل حمل اقتصادي رشد در

ARDL هاي داده آوري جمع با منظور بدين .اندپرداخته 

 رگرسيون خود اقتصادسنجي الگوي از گيري بهره با و ساالنه

 افزار نرم كمك به خطا تصحيح الگوي و ردهگست وقفه با

EVIEWS10، شده پرداخته نتايج تفسير و مدل تخمين به 

 در هم و مدت كوتاه در هم كه دهد مي نشان نتايج. است

 بخش افزوده ارزش انساني، سرمايه افزايش با بلندمدت

 بلندمدت در كه طوري به .يابد مي افزايش اي جاده ونقل حمل

 يابد، افزايش درصد يك  انساني يهسرما نهاده اگر

 درصد 089/0 ميزان به اي جاده ونقل حمل بخش افزوده ارزش

 174/0 كار نيروي نهاده جزئي كشش. يافت خواهد افزايش

 نيروي در درصدي يك افزايش كه دهد مي نشان كه باشد مي

 ونقل حمل بخش افزوده ارزش اي، جاده ونقل حمل بخش كار

 همچنين. نمود خواهد رشد درصد 174/0 ميزان به  اي جاده

 يابد، افزايش درصد يك سرمايه موجودي نهاده اگر

 درصد 183/0ميزان به اي جاده ونقل حمل بخش افزوده ارزش

 رشد بر اثرگذار متغيرهاي از ديگر يكي. يافت خواهد افزايش

 اثر كه  باشدمي انرژي اي جاده ونقل حمل بخش اقتصادي

 آن از حاكي كه بوده  142/0 آن ثرگذاريا ميزان و دارد مثبتي

 بخش، اين انرژي مصرف در درصدي يك افزايش كه است

 رشد درصد 142/0 اي جاده ونقل حمل بخش افزوده ارزش

 در خطا تصحيح ضريب به توجه با آخر دست. كرد خواهد

 سمت به تعديل سرعت كه كرد بيان توان مي ECM مدل

 هر در كه طوري به ده،بو مناسب بلندمدت و تعادلي مقدار

 مقدار و گرديده تعديل تعادل عدم خطاي 62/0 حدود دوره

 صورت به خود بلندمدت و تعادلي مقدار سمت به مدت كوتاه

  .)1400و  زادپژمان و اردبيلي ازدار(ب كند مي ميل نمايي

 تحصيالت سطح تأثير بررسيبه خادم ثامني و عاشور   

 در اند.پرداخته ايران ليري صنعت كارايي در انساني نيروي

 مهندسي دانشكده تجارب و گرفته انجام اقدامات پژوهش اين

 استفاده با سپساست.  شده يبررس خصوص اين در آهن راه

 بررسي جهت رياضي مدل ها داده پوششي تحليل روش از

 انساني نيروي بر اساس ،آهن راه گانه 19 نواحي عملكرد

 كمترين كه دهد مي نشان نتايج. است قرارگرفته موردبررسي

 2 با باالتر و كارشناسي مقطع به مربوط ورودي، مازاد مقادير

 گذاري سياست كه است آن بيانگر و است بوده درصد

 كارا نواحي. است گرفته صورت راستا اين در صحيحي

 فارس، :از ندعبارت انساني نيروي نظر ازنقطه )1 كارايي(

 نيروي بيشترين. انلرست و تهران غرب، شمال شرق، جنوب

 و 30 با ترتيب به شرق ناحيه در كارداني و كارشناسي مازاد

 در تر يينپا و ديپلم مازاد نيروي بيشترين و مازاد نيروي 21

 كل درمجموع .شود مي مالحظه نفر 172 با هرمزگان ناحيه

 كه هستند مازاد كمتر و ديپلم نيروهاي درصد 14 نيز كشور

 و گيرد قرار موردتوجه آتي يها استخدام در بايست يم

 ثامني خادم( پذيرد صورت سطح اين در جذب ميزان كمترين

  ).1399و  عاشور و

 اثر و توليد از كار نيروي نقش و سهم بررسيحيدرزاده به    

پرداخته  كشور اي جاده ونقل حمل بخش اقتصادي رشد بر آن

 و كار نيروي ميان رابطه بررسي پژوهش اين هدف است.

 تابع برآورد و اي جاده ونقل حمل بخش در قتصاديا رشد
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 تابع از استفاده با كشور اي جاده ونقل حمل بخش در توليد

 نتايج. باشد مي 1353- 94 زماني دوره طي ترانسلوگ توليد

 درصد يك سرمايه موجودي نهاده اگر كه دهد مي نشان

 ميزان به اي جاده ونقل حمل بخش افزوده ارزش يابد، افزايش

 نيروي نهاده جزئي كشش. يافت خواهد افزايش درصد 17/0

 در درصدي يك افزايش كه دهد مي نشان كه باشد مي 54/0كار

 بخش افزوده ارزش ،اي جاده ونقل حمل بخش كار نيروي

. نمود خواهد رشد درصد 54/0 ميزان به اي جاده ونقل حمل

 بخش در توليد عوامل بر اثرگذار متغيرهاي از ديگر يكي

 ميزان و دارد مثبتي اثر كه باشد مي انرژي اي جاده نقلو حمل

 افزايش كه است آن از حاكي كه بوده 22/0 آن اثرگذاري

 بخش افزوده ارزش بخش، اين انرژي مصرف در درصدي يك

(حيدرزاده و  كرد خواهد رشد درصد22/0 اي جاده ونقل حمل

 بخش گذاري سرمايه آثار بررسينجفي و همكاران به  .)1399

 توليد بر القايي اثر سازوكار از اشتغال ايجاد بر ونقل ملح

 هر غيرمستقيم و مستقيم اثر حاضر، مطالعه در اند.پرداخته

 افزوده ارزشايجاد بر ونقل حمل بخش در گذاري سرمايه واحد

 از پس منظور، بدين. گرديد بررسي اقتصاد در اشتغال و

 هايوقفه با خود بازگشتي رگرسيون روش با روابط تخمين

 ،مدت كوتاه پوياي روابط 1338- 1393 دوره در توزيعي

 الگوي يك و شد برازش خطا تصحيح و بلندمدت

 برآورد مطابق. گرديد طراحي مقياس كوچك اقتصادسنجي

 به نسبت ونقل حمل بخش توليدي كشش بلندمدت، روابط

 هاي بخش برابر دو از بيش ،اي نقطه تخمين در سرمايه

 كه يافته اين نتايج به توجه با. است ونقلي غير حمل اقتصادي

 منجر كل افزوده ارزش خلق ميزان در افزايش درصد يك هر

 اثر ،شود مي كشوردرصد رشد تعداد مشاغل  3/0 به

 كل افزوده ارزش ايجاد بر ونقل حمل بخش در گذاري سرمايه

 سازي شبيه نتايج. شد بررسي كشور در اشتغال ايجاد و

 داد نشان ،ونقل حمل بخش گذاري سرمايه در تكانه سناريوي

 باعث متوسط طور به متغير اين افزايش درصد يك هر كه

اقتصادي و رشد  افزوده ارزشدرصدي خلق  235/0 رشد

 كه گرديده سازي شبيه دوره در شاغالندرصدي تعداد  071/0

 از ونقل حمل درصدي 10 از كمتر سهم به توجه با

 به توجه با بنابراين. است جهيتو قابل اثر كل، افزوده ارزش

 كشور، اقتصاد در ونقل حمل بخش توجه قابل القايي اثرات

 و مستقيم اشتغال توسعه براي نسبي قابليت از بخش اين

(نجفي و  است برخوردار توليد تقويت كانال از غيرمستقيم

 مرورزاده و حاجي اسماعيلي به شكرچي .)1397همكاران و 

 كيفيت با آن ارتباط و انساني ينيرو وري بهره هاي مدل

. در اين اند پرداخته دولتي و خدماتي هاي سازمان در خدمات

نيروي  وري بهرهاي از مقاله پس از ارائه مقدمه و تاريخچه

 ديدگاه از انساني نيروي وري بهره بر مؤثر عواملانساني، 

 و زادهشكرچي( است شده بررسي مختلف نظران صاحب

  ).1394و  اسماعيلي حاجي

و آموزش  ICT هاي مهارتلي و همكاران به بررسي نقش   

 برآورد نتايج .اند پرداختهكارگران مسن كره  وري بهرهدر 

 محل در ها آن از استفاده وICT هاي مهارت كه دهد مي نشان

 با ساله 64 تا 50 تر مسن كارگران دستمزد بر مثبتي تأثير كار،

 فشرده هاي مهارت با مشاغلي در يا باال تحصيالت سطح

 دستمزد بر معناداري و مثبت تأثير نيز شغلي آموزش .دارد

 با مقايسه در كه دهد مي نشان نتايج اين. دارد مسن كارگران

 توانند مي كرده تحصيل تر مسن كارگران تر، جوان كارگران

 مهارت به دستيابي طريق از را بيشتري وري بهره افزايش

ICT  دست به شغلي آموزش و اه آن از كافي استفاده و 

 با متناسب وري بهرهكاهش  كه دهد مي نشان شواهد. آورند

با استفاده  سالخورده كارگران آموزش با توان يم را پيري روند

  . (Lee, et al ,2022)داد كاهش ICT يها مهارتاز 

 آموزش يها چالش و اثرات به بررسيلي و همكاران    

 آيا كه كند مي بررسي مقاله ناياند. پرداخته كره در يا حرفه

 يژهو به افراد، كار بازار عملكرد بهبود در آموزشي هاي برنامه

. است بوده مؤثر جنوبي كره در اشتغال، و دستمزدها

، كرهآماري  هاي داده از استفاده با رگرسيون وتحليل يهتجز

 و درآمد بر را اي حرفه آموزش هاي برنامه قوي مثبت اثرات

 آموزش تأثيرات اين، بر عالوه. دهد مي نشان افراد اشتغال

 نشان نتايج اين. است بيشتر تر مسن هاي گروه در شغلي

 جمعيت سريع پيري از ناشي هاي چالش برابر در كه دهد مي

 هاي فعاليت بايد كره تكنولوژيكي، هاي پيشرفت ظهور و

 ويژه به العمر، مادام يادگيري هاي برنامه و اي حرفه آموزش

  .(Lee , et al, 2019) كند ترويج را لمندانسا براي

و سن تيم كاري خط  يور بهرهبورش و ويس به بررسي 

 و كارگران سن بين رابطه نويسندگان .اند پرداختهمونتاژ 

 و جديد يها داده مجموعه اساس بر را يور بهره

 خطاهاي به مربوط يها داده از تركيبي كه يفرد منحصربه

 اطالعات با بزرگ خودروساز يك دتولي فرآيند در داده رخ

 در يور بهره كه دهد يم نشان نتايج را بررسي كردند. دقيق
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 60 سن تا حداقل ،بزرگ مقياس در توليد براي كارخانه اين

 ,Borsch-Supan, Weiss) يابد ينم كاهش سالگي

 اند پرداختهگوبل و زوييچ به بررسي اين موضوع   .(2016

 مسن كارگران يور بهره افزايش در پرسنلي اقدامات آياكه 

 منابع ويژه معيار پنج بين رابطه مطالعه، اين در است؟ مؤثر

 نسبي وري بهره و) SMOE( قديمي كاركنان براي انساني

 سهماست. نتايج نشان داد كه  شده يبررس قديمي كاركنان

 تجهيزات كه مؤسساتي در مسن كارگران نسبي وري بهره

 طور به كنند، مي فراهم مسن كارگران براي را خاص

 سنين كاري هاي تيم كه مؤسساتي در. است باالتر توجهي قابل

 پير كاركنان نسبي وري بهره سهم گيرند، مي كار به را مختلف

 اين بدون مؤسسات از بيشتر توجهي قابل طور به جوان و

  . (G¨obel, Zwick, 2013) است معيار

 داده نشان شده انجام هاي پژوهش و تمطالعا كمي طور به   

 يارت و بسمثب گيبستهم آموزش، و وري بهره بين كهت اس

 كشورهاي يقيبطت مطالعات اين، بر عالوه .دارد وجود قوي

 نيروي كه كشورهايي كه دهد مي نشان جهان ختلفم

 از دارند، ختلفم هاي تخصص در ريتبيش ديده آموزش

  .برخوردارند بااليي دشر و وري بهره

  

 بر انساني نيروي آموزش نقش مباني تئوريك-3

  وري بهره
 عنوان به تندمدلب در وري بهره كه تگف توان يم يطوركل به  

 بنابراين ت.اس وارتاس فرهنگ و آموزش بر تفكر، طرز يك

 پيشرفته و ريعتس جهت در مهم اي وسيله تواند يمآموزش 

 نيروي وري بهره يشآموز مستسي .ودش قيلت نيروي كار كيفي

 كه دهد مي رخ زماني امر اين دهد ميزايش اف را كار

 افزايش از و بوده هماهنگ تغالشو ا آموزش ريزي برنامه

  .ودش فادهتاس كامل طور به يلمدارك تحصي و آموزش سطح

 وري بهره مركز سوي از كه وري بهره تعريف بر مروري با 

 با تنگاتنگي پيوند وري بهره كه بينيم مي است شده ارائه ژاپن

 .دارد ور بهره انسان فكري ديدگاه و نگرش مقوله و آموزش

  است. شده هيارا چنين تعريف اين

 منابع، از استفاده رساندن حداكثر به وري بهره از هدف"

 كاهش يا و ميلع طريق به غيره و تهيالست ني،ساان نيروي

 و غالشتا افزايش و كاالها رشستگ و توليد هاي هزينه

 معيارهاي ودببه و واقعي دستمزدهاي افزايش براي ششكو

 و مديران كاركنان، نفع به كه گونه آن است، زندگي

 و عقيده اين به انسان ديدگاه، اين در .دشبا كنندگان مصرف

 رتبه هرروز را خود وظايف و كارها تواند مي كه رسد مي باور

	".كند تالش باور  اين تحقق براي و دهد امجان لبق روز از 	

 معنادار و قيمستم رابطه ،شود مي فادتسم فوق تعريف از آنچه

آموزد  مي ما به اًتصراح كه اي رابطه است آموزش و وري بهره

 كمي طور بهت. اس تربيش وري بهره با اويسم رتبه آموزش :كه

 زير هايزمينه در را آموزش و وري بهره بين توان مي

  :قرارداد موردبررسي

 نوجواني و كودكي دوره طول در فرد :رواني و فردي هبجن 

 هسمؤس ترك از پس هلبالفاص اًبتقري و بيند مي رسمي آموزش

 او آموزش هرچقدر شود مي غالشتا و كار بازار وارد ي،شآموز

 و آموزش از د،شبا هشتدا ريتبيش هماهنگي شلغش نياز با

 كه اوقاتي رغم به و ضمناً برد خواهد يربيشت بهره خود غلش

 هايزمينه در غالشتا تصور در است، نموده آموزش صرف

 امري را خويش عمر طي و ننموده بيهودگي ساساح مربوطه،

 صي،شخ زندگي از نيز فرد وري بهره و پندارد نمي بيهوده

  ت.ياف خواهد ريتبيش ارزش معنوي و مادي ازنظر

 مشاغل انواع با آموزش به سبتن افراد ديدگاه :ماعيتاج هجنب

 و رتبيش آموزش ندنيازم كه يلمشاغ .دارد نزديكي اطبارت

 از ديگر غلامش به تسبن تند،سه تري مشكل پذيرشط رايش

 به ديده آموزش افراد ،حال درعين برخوردارند بيشتري ارزش

 .دارند ريتكم نياز اييضق دوايد و يسلپ كي،شپزت خدما

 نيروي در ديگر، المنفعه عام و توليدي مصارف براي ،لذا

 منابع از رتبيش وري رهبه به و دش خواهد جويي صرفه انيسان

   .كند مي كمك يلم

 غالشتا و شزآمو كشور، يك صادتاق كل در :صاديتاق هبجن

شي آموز ريزي برنامه هرچقدر دارند يكديگر با نزديكي اطبارت

 تر روشن آن فختلم هاي قسمت توسعه و دشر و تر منظم

 آن واجد بايد نيرو اين كه رايطيش و انيسان نيروي د،شبا

 بايد پرورش و آموزش ازآنجاكه بود خواهند ارترآشك د،شبا

 بايد نينچهم آورد، فراهم را نيرويي چنين هضعر و پرورش

 آن، پيامد عاًبط و تهشدا كشور نيازهاي با يشتري هماهنگي

  .بود خواهد تري افزون وري بهره

  وري بهره بر انساني نيروي آموزش نقش

 هر امور هادار در وظايف ترينيدهچپي از يكي آموزش   

 از پس .است انيسان نيروي تمديري در ويژه به و سازمان
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 انيسان منابع بمناس كارگيري به و ازيسبه نظام ،بجذ نظام

 و تاقداما ترين مهم از آموزشت حقيق در دارد، قرار

 نظام كننده تكميل يشآموز نظام و بوده سازماني هر هاي برنامه

 انيسان نيروي منديتوان باعث و رود مي مارش به داميتخاس

 و آموزش .كند مي مينضت را آتي هاي موفقيت و دهش موجود

 باالتر تمعرف و دانش تر عميق تبصير و بينش باعث ازيسبه

 براي سازمان در اغلش هاي انسان بيشتر مهار و توانايي و

 به نيلب موج درنتيجه و دهش محول وظايف اجراي

 ت.اس رتبيش و رتهب يخشاثرب و كارايي با سازماني هاي هدف

 خود كاركنان آموزش بدون تاس قادر سازماني رتكم امروز

 منابع كوچك و بزرگ از اعم ها سازمان .يابد توسعه و ودببه

 صيصتخ انيسان منابع ودببه و آموزش به را خود مهم

 تفعالي يك آموزش ها سازمان از يضبع براي و دهند مي

 و ندسته تالش اين هب مند عالقه كاركنان تمام كه است مداوم

 تصدي دوران در فختلم آموزش كالشا از كاركنان تمام

 هزينه صرف و تالش كه تاس اين تحقيق و مندندبهره خود

 داليل اينكه، اول .سازد مي مطرح را سؤال سه آموزش براي

 اينكه سوم ست؟چي آموزش اهداف دوم ؟تسچي آموزش

  ؟شود مي ارزيابي چگونه آموزش ايجتن

 ترين مهم از يكي آموزش يادگيري، شناسي انرو در  

 و تغيير عامل يك عنوان به فرايند اين است، رواني فرآيندهاي

 مؤثر يارسب و جديد گيري جهت و نگرش عامل تحول،

 يك كاركنان كردلعم كيفي ودببه در زاييت بساهمي تواند مي

 نظام در اعمال قابل هاي شيوه و ها روش بازسازي و سازمان

  .دشبا شتهدا اداري

 در گذاري سرمايه ترورض در خود تابك در لوبوف مايكل

 كاركنان تپيشرف و دشر براي: نويسد مي آموزش

 هاي مسؤوليت و مشاغل براي افراد اگر. كنيد گذاري سرمايه

 آفرين فاجعه ازمانس داخل از ترفيع ند،شبا نشده آماده باالتر

 تتربي و يملتع در دارند وفادار كاركنان كه يهاي سازمان .است

 بدون كنند مي گذاري سرمايه آنانستمر م پيشرفته و آموزش

 اگر لكن است، قيمت گران كاركنان دشر و آموزش ترديد،

 ناداني هزينه است، قيمت گران آموزش كه كنيد مي فكر ماش

 تپرداخ طريق از سازمان يك زود يا دير بگيريد، نظر در را

 از يا اند ديده آموزش كه يانسك بجذ براي باالتر هاي حقوق

 هاي هزينه دارند، كه كاركناني براي توق صرف طريق

  .پردازند مي را يشآموز

: گويند مي آموزش نقش هزمين در متايرز و پيگورز نين،چهم  

 مقدار به را كاري دوباره و يشغل يتايضنار ،بخو آموزش

 تظرفي تمام با كه دهد مي ياري را كاركنان و داده كاهش زياد

 ،يابند نمي تحقق مهمي هاي هدف چنين يك كنند، كار خود

 تا اجرايي مدير از( سازمان مراتب سلسله تمام آنكه مگر

  .ندشبا آگاه آموزشت  اهمي به )كاركنان

 وري بهره بر تأثير كه يلعوام از يكي تگف توان مي ،بنابراين  

 آموزش كند ايفا را مهمي نقش آن ودببه در تواند مي و هشتدا

 ودببه جديد هاي طرح و نو هاي تكنيك است، انيسان نيروي

 تمام در ديده آموزش انيسان نيروي بدون تواند مين وري بهره

 هتگرف كار به يا و ادجاي مؤثر طور به سازمان سطوح

  .)1399(نصيري و ودش

  

 سال بزرگبررسي وضعيت آموزش و تجربه كاري افراد - 4

  رياي باجاده ونقل حملشاغل در بخش 

 يعني افراد  سال بزرگ تجربه كاري افراد 1نمودار شماره    

باري  (تجربه  اي جاده ونقل حملسال در بخش  50باالي 

 1399- 1400 يها سال نفر طيبر حسب  سال) 10بيشتر از 

 گردد يمكه از نمودار مشاهده  يطور همان. دهد مينشان 

 اي ادهج ونقل حملسال در بخش  50تجربه كاري افراد باالي 

نفر در سال  114001به  1377نفر در سال  34367باري از 

اين مقدار به  1384است و در سال  يافته يشافزا 1383

 1390تا سال  1384است. از سال  يافته كاهشنفر  57084

 اي جاده ونقل حملسال در بخش  50تجربه كاري افراد باالي 

است. از  يافته يشافزانفر  112462نفر به  57084باري از 

 1394از سال  مجدداًو  يافته كاهش 1393تا سال  1391سال 

كه تجربه كاري طوريهاست. ب گرفته يشپدر  يروند افزايش

باري از  اي جاده ونقل حملسال در بخش  50افراد باالي 

 1400نفر در سال  105264به  1394نفر در سال  79465

  رسيده است.

  
 ونقل حملسال در بخش  50ي تجربه كاري افراد باال .1نمودار

 سال)(نفر) 10باري  (تجربه بيشتر از  اي جاده
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سال در بخش  50آموزش افراد باالي  2 نمودار شماره   

 يها سالطي ساعت -باري برحسب نفر اي جاده ونقل حمل

كه از نمودار مشاهده  يطور همان. دهد مينشان 1400-1377

 ونقل حملش سال در بخ 50آموزش افراد باالي  گردد يم

روند صعودي 1391تا سال  1377 يها سالباري طي  اي جاده

سال در بخش  50آموزش افراد باالي  1390دارد. در سال 

ساعت به -نفر 492806باري از  اي جاده ونقل حمل

و  1392در سال  رسيد. 1391ساعت در سال -نفر592336

نفر ساعت كاهش يافت.  224151و  385922به  1393

 اي جاده ونقل حملسال در بخش  50اد باالي آموزش افر

تا  1395افزايش يافت و از سال  1394باري مجدداً در سال 

ساعت -نفر 296690كه از طوريهكاهش يافت ب 1400سال 

  ساعت كاهش يافت.-نفر 70188به 

  
 ونقل حملسال در بخش  50آموزش افراد باالي  .2نمودار

  )ساعت- باري(نفر اي جاده

  

  آن  برآورد نتايج و تحقيق مدل تصريح - 5

  تحقيق متغيرهاي و مدل هيارا-1- 5

و تجربه كاري  آموزش تأثير بر عمده طور به تحقيق اين   

 بخشوري نيروي انساني در بر بهره سال 50افراد باالي 

 از برخي همچنين دارد، تمركز ايران باري ايجاده ونقل حمل

 همكاران و لي پژوهش اساس بر نيز را اقتصادي عوامل
 نتايج حفظ براي باشد، مي حاضر مطالعه پايه كه ،)2022(1

 اين رگرسيون اقتصادسنجي مدل. ايمكرده لحاظ تر قوي

  :باشد مي زير صورت به تحقيق

Wj=f(school1, school2, exp1, exp2, traning1, 

traning2)          )1                (                          

Wjوري يا دستمزد نيروي كاربهرهير مستقل يا همان : متغ  

 كه آمار و اطالعات مورداي باري جاده ونقل حملدر بخش 

اي جاده ونقل حملسازمان راهداري و  يسالنامه آمارنياز از 

سازمان راهداري  يسالنامه آمارشده است ( آوري جمع كشور

 ).1400و  كشوراي جاده ونقل حملو 

school1 :سواد تا سيكل افراد شاغليالت از بيسطح تحص 

كه آمار و اطالعات اي باري جاده ونقل حملدر بخش 

 ونقل حملسازمان راهداري و  يسالنامه آمارموردنياز از 

سازمان  يسالنامه آمارشده است ( آوري جمع كشوراي جاده

  ).1400و  كشوراي جاده ونقل حملراهداري و 

School2 :در  به باالتر افراد شاغل سطح تحصيالت از ديپلم

كه آمار و اطالعات موردنياز اي باري جاده ونقل حملبخش 

اي جاده ونقل حملسازمان راهداري و  يسالنامه آماراز 

سازمان راهداري  يسالنامه آمارشده است ( آوري جمع كشور

  ).1400و  كشوراي جاده ونقل حملو 

Exp1 :بخش سال در  50زير  افراد شاغل تجربه كاري

سال در  10تجربه كاري باالي كه  اي باريجاده ونقل حمل

از  مربوط به اين متغيرآمار و اطالعات است.  شده گرفتهنظر 

 كشوراي جاده ونقل حملسازمان راهداري و  يسالنامه آمار

سازمان راهداري و  يسالنامه آمارشده است ( آوري جمع

  ).1400و  كشوراي جاده ونقل حمل

Exp2 : :سال در بخش  50باالي  افراد شاغل به كاريتجر

سال در  10تجربه كاري باالي كه  اي باريجاده ونقل حمل

از  مربوط به اين متغيرآمار و اطالعات است.  شده گرفتهنظر 

 كشوراي جاده ونقل حملسازمان راهداري و  يسالنامه آمار

سازمان راهداري و  يسالنامه آمارشده است ( آوري جمع

  ).1400و  كشوراي جاده لونق حمل

Traning1 سال در بخش  50زير  افراد شاغل: آموزش

آمار و اطالعات موردنياز از  كه اي باريجاده ونقل حمل

 كشوراي جاده ونقل حملسازمان راهداري و  يسالنامه آمار

سازمان راهداري و  يسالنامه آمارشده است ( آوري جمع

 ).1400و  كشوراي جاده ونقل حمل

Traning2 سال در بخش  50باالي  افراد شاغل: آموزش

آمار و اطالعات موردنياز از  كه اي باريجاده ونقل حمل

 كشوراي جاده ونقل حملسازمان راهداري و  يسالنامه آمار

سازمان راهداري و  يسالنامه آمارشده است ( آوري جمع

  ).1400و  كشوراي جاده ونقل حمل

 ايجاده ونقل حمل شامل العهمط مورد نمونه تحقيق اين در

- 1400زماني بازه در مربوطه هاي داده كه باشد مي راناي باري

وري بهره مطالعه براي تحقيق اين اند. در شده انتخاب 1378

از  باري ايجاده ونقل حملدر بخش  سال بزرگنيروي انساني 
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 (ARDL)2هاي توزيعي  با وقفه خود بازگشتيالگوي پوياي 

ست. مزيت برجسته اين روش در مقايسه با شده ا استفاده

هاي  ها اين است كه اين الگو برخالف تكنيك ساير روش

گيرد و منجر به  را در نظر مي مدت كوتاههاي  ديگر پويايي

. عالوه بر آن، اين شود ميتري از الگو  برآورد ضرايب دقيق

هستند  I(1)يا  I(0)روش بدون نياز به دانستن اينكه متغيرها 

باشد. همچنين افزون بر ضرايب مربوط  ه، قابل كاربرد مييا ن

نيز را  ٣(ECM)خطا به الگوي بلندمدت، الگوي تصحيح

زير براي آزمون رابطه  ARDLرو مدل  ازاين دهد. ه مييارا

  ونقل حملدر بخش  دستمزد نيروي كارهمجمعي بين 

سواد تا سيكل افراد سطح تحصيالت از بي، اي باريجاده

اي باري، سطح تحصيالت از جاده ونقل حملدر بخش  شاغل

اي باري، جاده ونقل حملدر بخش  ديپلم به باالتر افراد شاغل

 ونقل حملسال در بخش  50زير  افراد شاغل تجربه كاري

سال در  50باالي  افراد شاغل تجربه كاري اي باري، جاده

 50زير  افراد شاغلآموزش ، اي باريجاده ونقل حملبخش 

 افراد شاغلآموزش ، اي باريجاده ونقل حملال در بخش س

صورت  به اي باريجاده ونقل حملسال در بخش  50باالي 

  :شود ميزير برآورد 
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واحد بابت بررسي مانايي  با توجه به آنكه در آزمون ريشه

متغيرها، برخي از متغيرها با در نظر گرفتن روند مانا 

به جهت تصريح بهتر در مدل  (t)اند لذا متغير روند  گرديده

براي به دست آوردن سرعت تعديل، مدل  شد. داده قرار

  .شود ميبررسي  )3معادله ( تصحيح خطاي پوياي
,�� = -�,. + /�,���ℎ���1+ /�,��ℎ���2+

/�,����1+ /�,����2+ /�,�!"#$%$&1 +

/ ,�!"#$%$&2+ 0��1	
� + 2	  )3 (                         

دهنده اپراتور تفاضل مرتبه اول و  نشان dكه در اين رابطه 

ecmt-1  شده از رابطه فوق است وقفه عبارت خطاي برآورد

كند. درواقع اين  گيري مي سرعت تعديل را اندازه 0و 

ضريب، سرعت تعديل براي دستيابي به تعادل را در صورت 

گيرد. تمام متغيرهاي  هايي به سيستم اندازه مي بروز شوك

  باشند. ديگر همانند قبل مي

  

  ها دادهبررسي -5-2
صورت ساالنه و  هاي سري زماني به در اين پژوهش داده  

است. تمام  شده گرفتهدر نظر  1378- 1400هاي  براي سال

سازمان راهداري و  يسالنامه آمارهاي آماري از سايت  داده

سالنامه ( است شده آوري جمع كشوراي جاده ونقل حمل

و  كشوراي جاده ونقل حملسازمان راهداري و  يآمار

 EVIEWSار افز از نرمها  وتحليل داده ). براي تجزيه1400

  شده است. استفاده

  

  برآورد مدل -5-3

  ها داده آماري خصوصيات -5-3-1
 شماره جدول در موردبررسي هاي داده آماري خصوصيات   

دستمزد  1 جدول شماره به توجه با. است شده خالصه1

 بيشترين داراي اي باريجاده ونقل حملدر بخش   نيروي كار

سال در بخش  50باالي  افراد شاغل تجربه كاري و ميانگين

. باشد مي ميانگين داراي كمترين اي باريجاده ونقل حمل

دستمزد نيروي كار در بخش  به مربوط ميانه بيشترين همچنين

آموزش  به ميانه مربوط كمترين و اي باريجاده ونقل حمل

 اي باريجاده ونقل حملسال در بخش  50زير  افراد شاغل

 ونقل حملدر بخش   روي كاردستمزد ني عالوه به. باشد مي

 متعلق مينيمم كمترين و بيشترين ماكزيمم داراي اي باريجاده

 ونقل حملسال در بخش  50زير  افراد شاغلآموزش  به

دستمزد نيروي  متغيرها، اين ميان در. باشد مي اي باريجاده

 بيشترين داراي اي باريجاده ونقل حملدر بخش   كار

 از يك هيچ براي چولگي ريبض. باشد مي معيار انحراف

 راست سمت به چولگي از حكايت كه صفر نيست متغيرها

 براي توزيع چولگي ضريب كه درحالي دارد، توزيعيا چپ 

  است.  صفر نرمال
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  بررسي هاي مورد هاي آماري دادهويژگي .1جدول

 w School1  School2  Exp1  Exp2 Traning1 Traning2  شاخص آماري

  1/552960  2/153294  04/85960  7/162594  21/94746  480982  167000000  ميانگين

  2/277937  80/82781  89431  5/160622  50/97781  358154  56459307  ميانه

  1991552  1/592336  114001  244385  157688  3447370  1240000000  حداكثر

  66/50774  448/1879  34367  95735  40687  222506  4942936  حداقل

  1/572932  9/160929  55/20268  52/49964  40/39759  1/633865  280000000  فانحرا

  103304/1  346283/1  -789664/0  127288/0  016502/0  539133/4  769605/2  چولگي

  پژوهشگر هاي يافته :منبع                     

 

  آزمون ريشه واحد-5-3-2
هاي  وقفهكه شرط استفاده از الگوي بازگشتي با  ازآنجايي  

اين  ،لذا .هاي زماني است بودن سري I(1)يا  I(0)توزيعي، 

هاي تحقيق خواهد بود. آزمون ريشه  امر مستلزم بررسي داده

هايي است كه امروزه براي  ترين آزمون واحد يكي از معمول

تشخيص پايايي يك فرآيند سري زماني مورداستفاده قرار 

ست كه زماني كه گيرد. آزمون ريشه واحد بر اين اساس ا مي

	3رگرسيوني درجه اول در فرآيند خود = 43	
� + 5	  ،

ρ 5برابر يك باشد و	از فروض كالسيك تبعيت كند، در آن  

توان نشان داد كه با تفاضل  صورت، سري ناپاياست؛ ولي مي

تر از يك باشد آنگاه سري  كوچك 4گيري از عبارت فوق اگر

 ۴(ADF)يافته  زمون ديكي فولر تعميمپايا خواهد بود. آ

  :شود ميصورت زير بيان  به

∆7	 = �� + ��. + /7	
� + -8 ∑ ∆7	
8 + )	
�
8�� )7(   

/كه در آن فرضيه صفر برابر    = است كه به معناي  0

  ).1393بود(سوري و وجود ريشه واحد خواهد 

-پژوهش ضابطه شوارتز كميت آزمون مورداستفاده در اين  

بوده است. چنانچه مقدار حداكثر آماره  (BSC) بيزين

صورت قدر مطلق از كميت آماره ديكي فولر  شوارتز به

تر باشد فرضيه مبني بر وجود ريشه واحد را  شده بزرگ هيارا

توان پذيرفت در غير اين صورت، فرضيه وجود ريشه  نمي

زمون براي تمامي توان رد كرد. نتايج اين آ واحد را نمي

كه از  طوري همانشده است.  نشان داده 2متغيرها در جدول 

گردد متغيرهاي دستمزد نيروي  مالحظه مي 2جدول شماره 

اي باري، سطح تحصيالت از ونقل جاده در بخش حمل  كار

اي ونقل جاده در بخش حمل سواد تا سيكل افراد شاغلبي

در  افراد شاغل باري، سطح تحصيالت از ديپلم به باالتر

 افراد شاغل اي باري، تجربه كاريونقل جاده بخش حمل

اي باري در سطح ونقل جاده سال در بخش حمل 50باالي 

سال در  50زير  افراد شاغل مانا و متغيرهاي تجربه كاري

  زير افراد شاغلآموزش اي باري، ونقل جاده بخش حمل

افراد آموزش اي باري، ونقل جاده سال در بخش حمل 50

اي باري با ونقل جاده سال در بخش حمل 50باالي  شاغل

  گيري مانا شدند. بار تفاضل يك

  . آزمون ريشه واحد براي بررسي مانايي متغيرها2جدول

  آزمون ديكي فولر

  هامتغير
  نتيجه

سطح 

بحراني 

90%  

سطح 

بحراني 

95%  

آماره 

ADF 

 LW  232/2  -955/1  -608/1  پايا

  Lschool1  -430/6  -020/3  -650/2  پايا

 Lschool2  26/2  -955/1  -608/1  پايا

 Lexp1  -728/1  -998/2  -638/2  ناپايا

 Lexp2  -942/3  -998/2  -638/2  پايا

 LTraning1  -815/1  -991/2  -635/2  ناپايا

 LTraning2  -678/1  -991/2  -635/2  ناپايا

 (1=>;)∆  -352/4  -004/3  -642/2 پايا

 (LTraning1)∆  -342/6  -991/2  -635/2 پايا

 (LTraning2)∆  -384/3  -991/2  -635/2  پايا

 

  

  جمعيآزمون هم-5-3-3
پس از انجام آزمون پايايي متغيرها، با استفاده از روش    

آزمون متغير اضافي به بررسي وجود رابطه بلندمدت يا وجود 
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پردازيم. بر اساس  ) مي2همجمعي بين متغيرها براي رابطه (

)، با استفاده از روش 2001( ه پسران و همكارانمطالع

ARDL توان ضرايب  هاي مناسب مي و بامنظور نمودن وقفه

بلندمدت سازگاري ميان متغيرهاي موردنظر در يك مدل به 

را  OLSصورت كه ابتدا يك رگرسيون  دست آورد. بدين

، سپس شود مي) برآورد 2براي تفاضل مرتبه اول از رابطه (

شده را  ترك ضرايب متغيرهاي سطح وقفه دادهمعناداري مش

كند.  اند، آزمون مي شده كه به قسمت اول رابطه اضافه هنگامي

  اند از: در اين حالت فرضيه صفر و فرضيه مقابل عبارت

F�: /� = /� = /� = /� = /� = / = 0 

F�: /� ≠ /� ≠ /� ≠ /� ≠ /� ≠ / ≠ 0 

ن روش، وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي در اي  

براي آزمون معناداري  Fوسيله محاسبه آماره  شده به بررسي

محاسباتي  Fگيرد. اگر  ها، مورد آزمون قرار مي سطوح با وقفه

قرار گيرد، فرضيه صفر مبني بر  Fفراتر از محدوده بااليي 

عدم وجود رابطه بلندمدت (عدم همجمعي) رد شده و اگر 

قرار گيرد، فرضيه صفر را  Fتر از محدوده پاييني  ينپاي

محاسباتي بين دو محدوده قرار گيرد،  Fتوان رد كرد. اگر  نمي

  ). 1388(مهرگان و رضائي و  نتايج استنباط غيرقطعي است

حد بااليي و حد پاييني مقادير بحراني را كه  3جدول   

شده است را در سطح  هيتوسط پسران و همكارانش ارا

دهد. با توجه به  درصد نشان مي 90درصد و  95عناداري م

محاسباتي بيش  Fآماره  شود مياطالعات اين جدول مشاهده 

درصد است و فرضيه نبود رابطه  90و  95از مقادير بحراني 

ديگر ميان  عبارت . بهشود ميبلندمدت ميان متغيرهاي الگو رد 

اي دهجا ونقل حملدر بخش  دستمزد نيروي كارمتغيرهاي 

در  سواد تا سيكل افراد شاغلباري، سطح تحصيالت از بي

اي باري، سطح تحصيالت از ديپلم به جاده ونقل حملبخش 

اي باري، تجربه جاده ونقل حملدر بخش  باالتر افراد شاغل

اي جاده ونقل حملسال در بخش  50زير  افراد شاغل كاري

بخش  سال در 50باالي  افراد شاغل باري، تجربه كاري

سال در  50زير  افراد شاغلآموزش اي باري، جاده ونقل حمل

 50باالي  افراد شاغلآموزش اي باري، جاده ونقل حملبخش 

رابطه بلندمدت وجود اي باري جاده ونقل حملسال در بخش 

  دارد. 

  براي وجود رابطه بلندمدت F.نتايج آزمون 3جدول

 F آماره  %95داري  سطح معني  %90داري  سطح معني
I(1) I(0) I(1)  I(0)  

94/2  99/1  28/3  27/2  57/14  

  

  مدت كوتاهبرآورد -5-3-4
دستمزد نيروي كار در مربوط به برآورد  مدت كوتاهنتايج    

  ) آمده است.3در جدول ( اي باريجاده ونقل حملبخش 

كه تمامي متغيرها در  شود ميمشاهده  )3با توجه به جدول(

دستمزد ديگر  عبارت ر هستند، بهدرصد معنادا 90 يا 95سطح

سطح تابعي از  اي باريجاده ونقل حملنيروي كار در بخش 

در بخش  سواد تا سيكل افراد شاغلتحصيالت از بي

اي باري، سطح تحصيالت از ديپلم به باالتر جاده ونقل حمل

 اي باري، تجربه كاريجاده ونقل حملدر بخش  افراد شاغل

اي باري، جاده ونقل حملر بخش سال د 50زير  افراد شاغل

 ونقل حملسال در بخش  50باالي  افراد شاغل تجربه كاري

سال در بخش  50زير  افراد شاغلآموزش اي باري، جاده

سال  50باالي  افراد شاغلآموزش اي باري، جاده ونقل حمل

است. با توجه به نتايج اي باري جاده ونقل حملدر بخش 

اي جاده ونقل حملكار در بخش  دستمزد نيرويشده،  ارائه

 ونقل حملدستمزد نيروي كار در بخش  بربا يك وقفه  باري

سواد تا سطح تحصيالت از بيمثبت دارد.  تأثيراي باري جاده

اي باري بر جاده ونقل حملدر بخش  سيكل افراد شاغل

 تأثيراي باري جاده ونقل حملدستمزد نيروي كار در بخش 

سواد سطح تحصيالت از بيافزايش ه با كطوريدارد بهمثبت 

اي باري، جاده ونقل حملدر بخش  تا سيكل افراد شاغل

افزايش اي باري جاده ونقل حملدستمزد نيروي كار در بخش 

سطح تحصيالت از دهد كه  يابد. همچنين نتايج نشان مي مي

اي باري جاده ونقل حملدر بخش  ديپلم به باالتر افراد شاغل

اي جاده ونقل حملدستمزد نيروي كار در بخش بر  مثبتي تأثير

سطح تحصيالت از دارد و با افزايش يك درصد در باري 

 اي باريجاده ونقل حملدر بخش  ديپلم به باالتر افراد شاغل

درصد با يك وقفه  723/0درصد در دوره جاري و  476/0

اي باري را جاده ونقل حملدستمزد نيروي كار در بخش 

  . دهد ميافزايش 
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دستمزد نيروي كار در بخش  مدت كوتاه. برآورد 4جدول

با استفاده از الگوي اي باري جاده ونقل حمل

ARDL(1,0,1,1,1,0,0) 

  tمقدار آماره 
(prob) 

خطاي 
  استاندارد

ضرايب 
  نام متغير  برآورد شده

369/10  
)0000/0(  118/0  227/1 LW(-1)  

866/1  
)0865/0(  996/0  859/1  LSCHOOL1  

879/0  
)3962/0(  520/0  458/0  LSCHOOL2  

075/1  
)3035/0(  463/0  497/0  LSCHOOL2(-

1) 

664/2  
)0206/0(  229/0  610/0  LEXP1 

657/1  
)1234/0(  200/0  333/0  LEXP1(-1) 

967/1  
)0727/0(  358/1  673/2  LEXP2 

955/1  
)0742/0(  325/0  636/0  LEXP2(-1) 

0381/2  
)0642/0(  972/0  981/1  LTREANING

1 

895/1  
)0824/0(  972/0  843/1  LTREANING

2 

744/1  
)1066/0(  853/1  233/3  C 

  

ونقل  سال در بخش حمل 50زير  افراد شاغل تجربه كاري

اي باري هم در دوره جاري و هم با يك وقفه دستمزد جاده

اي باري را افزايش ونقل جاده نيروي كار در بخش حمل

سال در  50باالي  اغلافراد ش دهد. همچنين تجربه كاري مي

 اي باري در دوره جاري و با يك وقفه ونقل جاده بخش حمل

اي ونقل جاده تأثير مثبتي بر دستمزد نيروي كار در بخش حمل

  باري دارد. 

   ونقل حملسال در بخش  50زير  افراد شاغلآموزش   

افزايش دستمزد مثبت دارد، يعني موجب  تأثير اي باريجاده

 در. شود مياي باري جاده ونقل حملخش نيروي كار در ب

سال در بخش  50باالي  افراد شاغلآموزش  نهايت

دستمزد نيروي كار در بخش  بر اي باريجاده ونقل حمل

  مثبتي دارد. تأثيراي باري جاده ونقل حمل

آمده از مدل تصحيح خطاي  دست همچنين نتايج به   

دار بوده و كه نمايانگر سرعت تعديل است، معنا مدت كوتاه

در اين مدل داراي عالمت موافق انتظار  ECM(-1)عبارت 

دسترسي  تعادل بلندمدت قابل توان گفت باشد و لذا مي مي

دهنده اين است كه سرعت  نيز نشان - 227/0است. ضريب 

كه در  طوري بوده به 227/0به بلندمدت  مدت كوتاهتعديل از 

نيروي كار  دستمزد%  از عدم تعادل يك دوره 7/22هرسال 

-در دوره بعد تعديل مي اي باريجاده ونقل حملدر بخش 

  گردد.

 

  برآورد بلندمدت-5-3-5
شده  ) گزارش5نتايج برآورد ضرايب بلندمدت در جدول (    

  است. 

دستمزد نيروي كار در بخش . برآورد بلندمدت 5جدول

با استفاده از الگوي اي باري جاده ونقل حمل

ARDL(1,0,1,1,1,0,0) 

  tمقدار آماره 
(prob) 

خطاي 
  استاندارد

ضرايب 
برآورد 

  شده
  نام متغير

57/2  
)0345/0(  452/0  165/1  LSCHOOL1  

43/5  
)0000/0(  032/0  174/0  LSCHOOL2 

96/1  
)0715/0(  214/0  42/0  LEXP1 

65/2  
65)0217/0(  279/0  74/0  LEXP2 

19/2  
)04125/0(  405/0  89/0  LTREANING1 

26/4  
)0001/0(  148/0  63/0  LTREANING2 

77/1  
)1051/0(  0185/8  197/14  C 

  
كه  دهد ميبلندمدت نشان  هاي كششنتايج مربوط به 

 سواد تا سيكل افراد شاغلسطح تحصيالت از بيمتغيرهاي 

اي باري، سطح تحصيالت از ديپلم ونقل جاده در بخش حمل

اي باري، ونقل جاده در بخش حمل به باالتر افراد شاغل

ونقل  سال در بخش حمل 50زير  افراد شاغل ه كاريتجرب

سال در  50باالي  افراد شاغل اي باري، تجربه كاريجاده

 50زير  افراد شاغلآموزش اي باري، ونقل جاده بخش حمل

 افراد شاغلآموزش اي باري، ونقل جاده سال در بخش حمل

 5در سطح اي باري ونقل جاده سال در بخش حمل 50باالي 

 هستند. دار معنيدرصد  10يا 

سواد سطح تحصيالت از بي شود ميگونه كه مشاهده  همان   

 تأثيراي باري ونقل جاده در بخش حمل تا سيكل افراد شاغل

اي ونقل جاده دستمزد نيروي كار در بخش حملمثبتي بر 

در  سطح تحصيالت از ديپلم به باالتر افراد شاغلدارد. باري 
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دستمزد بر  مثبتي  تأثيرنيز اري اي بونقل جاده بخش حمل

همچنين  دارد. اي باريونقل جاده نيروي كار در بخش حمل

سال  50زير  افراد شاغل تجربه كاريدهد كه  نتايج نشان مي

مثبتي بر  تأثيردر بلندمدت اي باري ونقل جاده در بخش حمل

دارد. اي باري ونقل جاده دستمزد نيروي كار در بخش حمل

ونقل  سال در بخش حمل 50باالي  فراد شاغلا تجربه كاري

دستمزد نيروي كار در بخش مثبتي بر  تأثيراي باري نيز جاده

همچنين در  در بلندمدت دارد. اي باريونقل جاده حمل

ونقل  سال در بخش حمل 50زير  افراد شاغلآموزش نهايت 

اي باري تأثير مثبتي بر دستمزد نيروي كار در بخش جاده

 50باالي  افراد شاغلآموزش اي باري دارد. ادهونقل ج حمل

بر  اي باري نيز تأثير مثبتيونقل جاده سال در بخش حمل

  اي باري دارد.ونقل جاده دستمزد نيروي كار در بخش حمل

  

  هاي ثبات و تشخيصآزمون-5-3-6
 )ARDL(با وقفه توزيعي گسترده خود رگرسيوندرروش   

بررسي  منظور به مدت وتاهكهاي الگوي از پويايي توان مي

شده در الگوي بلندمدت  پايداري پارامترهاي تخمين زده

، 5CUSUM استفاده كرد. براي اين منظور از آزمون

)، براي جمالت 1975شده توسط براون، دوبلين و اوانز ( ارائه

 . اين آزمونشود مياستفاده  مدت كوتاهپسماند الگوي 

كه نمودار  رصورتي. دشود ميصورت گرافيكي مطرح  به

مجموع تراكمي پسماندهاي بازگشتي خارج از ناحيه ميان دو 

درصد، قرار گيرد، رابطه  5خط بحراني، در سطح خطاي 

ديگر پايداري رابطه  عبارت بلندمدت ناپايدار خواهد بود. به

هاي زماني مختلف با مخاطره مواجه بلندمدت در دوره

ه اين نمودار ميان دو ك . اما از طرف ديگر، درصورتيشود مي

سطح بحراني قرار گيرد پايداري ضرايب برآورد شده، تأييد 

 ،گردد مالحظه مي 1طوري كه از شكل شماره  همان. شود مي

- يمبات اراي ثد ،يموردبررس ورهل در طوا درهيمتغ بيضرا

  شند. اب

 .دندار د ر الگو وجود رياختاست سكش ،گريد يعبارت به   

ند ات پسمالجم نينگياكه م دهد مي نانش ، آزموندرواقع

 5و در سطح  تبرقرار اس كيسالك لاو ض فرو و تصفر اس

  است. دييتأ قابلدرصد پايداري رابطه بلندمدت 

-12

-8

-4

0

4

8

12

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

CUSUM 5% Significance 

  CUSUMآزمون نتيجه استحكام مدل با استفاده از  .1شكل 

 

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

CUSUM of Squares 5% Significance

 

 CUSUM SQمدل با استفاده از آزمون  نتيجه استحكام .2شكل 

  

  يريگ جهينت -6

سرمايه انساني وري بهرهدر آموزش  نقش حاضر مطالعه در   

 موردبررسي باري كشور اي جادهونقل  حملبخش در 

، افراد سال بزرگدر اين تحقيق منظور از . است قرارگرفته

- بار مي اي جادهونقل سال در بخش حمل 50شاغل باالي 

كه تمامي متغيرها دهد مدت نشان ميكوتاهتايج برآورد ن باشد.

ديگر  عبارت درصد معنادار هستند، به 90يا  95در سطح

اي باري تابعي ونقل جاده دستمزد نيروي كار در بخش حمل

در بخش  سواد تا سيكل افراد شاغلاز سطح تحصيالت از بي

ر اي باري، سطح تحصيالت از ديپلم به باالتونقل جاده حمل

 اي باري، تجربه كاريونقل جاده در بخش حمل افراد شاغل

اي باري، ونقل جاده سال در بخش حمل 50زير  افراد شاغل

ونقل  سال در بخش حمل 50باالي  افراد شاغل تجربه كاري

سال در بخش  50زير  افراد شاغلآموزش اي باري، جاده

ال س 50باالي  افراد شاغلآموزش اي باري، ونقل جاده حمل

اي باري است. با توجه به نتايج ونقل جاده در بخش حمل
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اي ونقل جاده شده، دستمزد نيروي كار در بخش حمل ارائه

ونقل  دستمزد نيروي كار در بخش حمل بربا يك وقفه  باري

سواد تا اي باري تأثير مثبت دارد. سطح تحصيالت از بيجاده

ري بر اي باونقل جاده در بخش حمل سيكل افراد شاغل

اي باري تأثير ونقل جاده دستمزد نيروي كار در بخش حمل

سواد سطح تحصيالت از بيافزايش كه با طوريمثبت دارد به

اي باري، ونقل جاده در بخش حمل تا سيكل افراد شاغل

اي باري افزايش ونقل جاده دستمزد نيروي كار در بخش حمل

حصيالت از دهد كه سطح ت يابد. همچنين نتايج نشان مي مي

اي باري ونقل جاده در بخش حمل ديپلم به باالتر افراد شاغل

اي ونقل جاده تأثير مثبتي بر دستمزد نيروي كار در بخش حمل

باري دارد و با افزايش يك درصد در سطح تحصيالت از 

اي باري ونقل جاده در بخش حمل ديپلم به باالتر افراد شاغل

درصد با يك وقفه  723/0درصد در دوره جاري و  476/0

اي باري را ونقل جاده دستمزد نيروي كار در بخش حمل

سال در  50زير  افراد شاغل دهد. تجربه كاري افزايش مي

 اي باري هم در دوره جاري و هم ونقل جاده بخش حمل

اي ونقل جاده با يك وقفه دستمزد نيروي كار در بخش حمل

 افراد شاغل ريدهد. همچنين تجربه كا باري را افزايش مي

اي باري در دوره ونقل جاده سال در بخش حمل 50باالي 

تأثير مثبتي بر دستمزد نيروي كار در  ،جاري و با يك وقفه

زير  افراد شاغلآموزش اي باري دارد. ونقل جاده بخش حمل

اي باري تأثير مثبت دارد، ونقل جاده سال در بخش حمل 50

ونقل  ر در بخش حمليعني موجب افزايش دستمزد نيروي كا

باالي  افراد شاغلآموزش نهايت  شود. در اي باري ميجاده

دستمزد نيروي بر  اي باريونقل جاده سال در بخش حمل 50

  اي باري تأثير مثبتي دارد.ونقل جاده كار در بخش حمل

آمده از مدل تصحيح خطاي  دست همچنين نتايج به   

، معنادار بوده و مدت كه نمايانگر سرعت تعديل است كوتاه

در اين مدل داراي عالمت موافق انتظار  ECM(-1)عبارت 

دسترسي  توان گفت تعادل بلندمدت قابل باشد و لذا مي مي

دهنده اين است كه سرعت  نيز نشان - 227/0است. ضريب 

كه در  طوري بوده به 227/0مدت به بلندمدت  تعديل از كوتاه

دستمزد نيروي كار %  از عدم تعادل يك دوره 7/22هرسال 

 اي باري در دوره بعد تعديل ونقل جاده در بخش حمل

 دهد ميبلندمدت نشان  هاي كششنتايج مربوط به  گردد.مي

سواد تا سيكل افراد سطح تحصيالت از بيكه متغيرهاي 

اي باري، سطح تحصيالت از ونقل جاده در بخش حمل شاغل

اي باري، قل جادهون در بخش حمل ديپلم به باالتر افراد شاغل

ونقل  سال در بخش حمل 50زير  افراد شاغل تجربه كاري

سال در  50باالي  افراد شاغل اي باري، تجربه كاريجاده

 50زير  افراد شاغلآموزش اي باري، ونقل جاده بخش حمل

 افراد شاغلآموزش اي باري، ونقل جاده سال در بخش حمل

 5در سطح باري  ايونقل جاده سال در بخش حمل 50باالي 

شود  گونه كه مشاهده مي همان هستند. دار معنيدرصد  10يا 

در بخش  سواد تا سيكل افراد شاغلسطح تحصيالت از بي

اي باري تأثير مثبتي بر دستمزد نيروي كار در ونقل جاده حمل

اي باري دارد. سطح تحصيالت از ونقل جاده بخش حمل

اي باري ونقل جاده حملدر بخش  ديپلم به باالتر افراد شاغل

ونقل  نيز تأثير مثبتي بر دستمزد نيروي كار در بخش حمل

دهد كه تجربه  اي باري دارد. همچنين نتايج نشان ميجاده

اي ونقل جاده سال در بخش حمل 50زير  افراد شاغل كاري

باري در بلندمدت تأثير مثبتي بر دستمزد نيروي كار در بخش 

باالي  افراد شاغل ارد. تجربه كارياي باري دونقل جاده حمل

اي باري نيز تأثير مثبتي بر ونقل جاده سال در بخش حمل 50

اي باري در ونقل جاده دستمزد نيروي كار در بخش حمل

 50زير  افراد شاغلآموزش  درنهايتبلندمدت دارد. همچنين 

اي باري تأثير مثبتي بر دستمزد ونقل جاده سال در بخش حمل

آموزش اي باري دارد. ونقل جاده ر بخش حملنيروي كار د

اي باري ونقل جاده سال در بخش حمل 50باالي  افراد شاغل

ونقل  نيز تأثير مثبتي  بر دستمزد نيروي كار در بخش حمل

  اي باري دارد.جاده

شده  بررسي پايداري پارامترهاي تخمين زده در ادامه براي   

اي جمالت بر CUSUM در الگوي بلندمدت از آزمون

دهد نتايج نشان مي. شود مياستفاده  مدت كوتاهپسماند الگوي 

  بات اراي ثد ،يموردبررس ورهل در طوا درهيمتغ بيضراكه 

 د ر الگو وجود رياختاست سكش ،گريد يعبارت به شند.ابيم

ت الجم نينگياكه م دهد مين انش ، آزموندرواقع .دندار

  .تقرار اسبر كيسالك لاوض فرو و تند صفر اساپسم

 

  

  ها نوشت يپ-7
1- Lee, et al 
2- Autoregressive Distributed Lag 
3- Erorr Correction Model 
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ABSTRACT 

Human labor is considered as the most important capital of any country, for this purpose the 

effective and optimal use or in other words effective productivity of this capital is one of the 

main goals and plans of countries at the macro level. Considering the importance of this issue 

and since human capital as one of the most important types of capital can play a significant 

role in the economic growth and development of the road transport sector, in this study the 

role of adult human labor in the productivity of the country's road transport sector has been 

examined. For this purpose, by collecting annual data and using the autoregressive Distributed 

Lag model and error correction model with the help of EVIEWS10 software, the model was 

estimated and the results were interpreted. The results show that both in the short term and in 

the long term, the working experience of people over 50 years old in the road freight transport 

sector, as well as the training of people over 50 years old in the road freight transport sector, 

in the productivity of the road freight transport sector. It has a positive effect. Finally, 

according to the error correction coefficient in the ECM model, it can be stated that the speed 

of adjustment towards the equilibrium and long-term value was appropriate. So that in each 

period about 0.227 the imbalance error is adjusted and the short-term value tends towards its 

equilibrium and long-term value exponentially. 
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