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از  مهندسی،  رشته های  در  به ویژه  بیکاران،  تعداد  افزایش  و  عالی  آموزش  بی رویه  گسترش  چکیده: 

اساس  بر  که  راه آهن  مهندسی  رشته  میان  این  در  است.  بوده  کشور  اخیر  سال های  اصلی  دغدغه های 
کارشناسی مورد نیاز داشته باشند.  نیازهای صنعت ایجاد شده است، توانسته نقش مثبتی در تقویت بدنه 
در این پژوهش اقدامات انجام گرفته و تجارب دانشکده مهندسی راه آهن در این خصوص بررسی می شود. 
سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مدل ریاضی جهت بررسی عملکرد نواحی 19گانه راه آهن، 
کمترین مقادیر مازاد ورودی،  که  گرفته است. نتایج نشان می دهد  براساس نیروی انسانی مورد بررسی قرار 
که سیاست گذاری صحیحی در  کارشناسی و باالتر با 2درصد بوده است و بیانگر آن است  مربوط به مقطع 
جنوب  فارس،  از  عبارتند  انسانی  نیروی  نقطه نظر  از   )1 )کارایی  کارا  نواحی  است.  گرفته  صورت  راستا  این 
کاردانی در ناحیه شرق به ترتیب با  کارشناسی و  شرق، شمال غرب، تهران و لرستان.  بیشترین نیروی مازاد 
30 و 21 نیروی مازاد و بیشترین نیروی مازاد دیپلم و پایین تر در ناحیه هرمزگان با 172 نفر مالحظه می شود. 
که می بایست در استخدام های آتی  کمتر مازاد هستند  کشور نیز 14درصد نیروهای دیپلم و  کل  در مجموع 

کمترین میزان جذب در این سطح صورت پذیرد. گیرد و  مورد توجه قرار 

کارایی، تحصیالت، نیروی انسانی کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، دانشکده مهندسی راه آهن،  گان  واژ

sameni@iust.ac.ir )1- استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ، تهران، ایران )نویسنده مسئول
کارشناسی رشته مهندسی حمل ونقل ریلی ودانشجوی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ، تهران، ایران.  2- دانش آموخته 
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مقدمه� 1

نیـروی  عرضـه  کـه  به گونـه ای  شـده ایم،  روبـه رو  فرانیـاز  تحصیـالت  پدیـده  بـا  کشـور  در  اخیـر  دهـه  چنـد  در 

نـدارد  وجـود  آن  بـرای  مناسـب  تقاضـای  کـه  حالـی  در  اسـت،  یافتـه  افزایـش  کار  بـازار  بـه  تحصیل کـرده   کار 

بیـکاری  عرصـه  در  بحـران  کـه  دانشـجو  پذیـرش  در  فزاینـده  رشـد  ایـن   .)Ebrahimi, et al., 2015(

بـه تحقیقـات متعـددی در توسـعه  بـه همـراه داشـته اسـت، منجـر  را  بـا تحصیـالت عالـی  غ التحصیـالن  فار

مصطفـی  دکتـر  مطالعـۀ  بـه  می تـوان  آن هـا  از  کـه  اسـت  گردیـده  تبعـات  و  مزایـا  عالـی،  آمـوزش  نامتـوازن 

دین محمـدی و همـکاران تحـت عنـوان »شبیه سـازی رونـد تغییـرات عرضـه دانش آموختـگان آمـوزش عالی و 

کـه علی رغـم  کـرد در ایـن مطالعـه مشـخص می گـردد  بیـکاران دارای تحصیـالت عالـی در 1404-1395« اشـاره 

کاهـش جمعیـت دانشـجویی در سـال آینـده، انتظار می رود بیـکاری دانش آموختگان دانشـگاهی تا 5.2 برابر 

.)Din Mohammady et al., 2018()Andalib, 2015( یابـد  افزایـش 

بـا تحـوالت اقتصـادی و اجتماعـی جامعـه  از طـرف دیگـر آمـوزش عالـی طـی دهه هـای اخیـر متناسـب 

و  مطلـوب  متفـاوت  آثـار  تحـوالت  ایـن  کـه  اسـت  دیـده  خـود  بـه  تغییراتـی  جهانی شـدن،  همچنیـن  و 

نامطلوبـی داشـته اند، بـه بیـان دیگـر دانشـگاه ها همـواره بـه دالیـل متعـدد بـا چالش هـای مالـی، سـاختاری 

نـوع آوری،  سـمت  بـه  را  دانشـگاه ها  فشـارها  ایـن  نهایـت  در  کـه  بوده انـد  روبـه رو  بنیادینـی  مدیریتـی  و 

پاسـخ گویی، نتیجه گرایـی و... سـوق داده اسـت تـا شـاید بتواننـد از ایـن طریـق پاسـخ مناسـبی بـرای ایـن 

اسـت داده  قـرار  تأثیـر  تحـت  را  دانشـگاهی  برنامه ریزی هـای  و  حیـات  خودبه خـود  کـه  بیاورنـد   چالش هـا 

.)Khosravi Pour & Nasim, 2018(

از  نمونـه ای  به عنـوان  را  راه آهـن  مهندسـی  دانشـکده  تـا  اسـت  شـده  سـعی  پژوهـش  ایـن  در  لـذا 

رشـته های  و  تخصصـی  دانشـگاه های  توسـعه  به صـورت  کـه  مهندسـی  آمـوزش  زمینـه  در  سیاسـت گذاری 

کشـور مـورد بررسـی قـرار بدهـد. ایـن  میان رشـته ای اسـت، از منظرکارایـی در صنعـت و تقاضـای موجـود در 

دانشـکده بـا رویکـرد ارتبـاط هـر چـه بهتـر دانشـگاه و صنعـت ریلـی و تقویـت آمـوزش نیـروی انسـانی از سـال 

1376 اقـدام بـه پذیـرش دانشـجو نمـود. در ایـن مطالعـه بخشـی از تجـارب آموخته شـده در ایـن دانشـکده 

گرفتـه و درس هـای آموخته شـده از سیاسـت گذاری آمـوزش مهندسـی راه آهـن بیـان و تأثیـر  مـورد بررسـی قـرار 

بررسـی می شـود. راه آهـن  بـر عملکـرد  آن 

کـه در جـدول 1 مشـاهده می کنیـد، در سراسـر دنیـا در زمینـه راه آهـن آمـوزش و پژوهـش بـه  همان طـور 

تأسـیس  تـا  اقدامـات در سـطح ملـی  از  یـک طیـف  را  کـه می تـوان آن  انجـام می شـود  شـیوه های مختلفـی 

آمـوزش  ویـژه  دانشـکده  ایجـاد  بـا  مـا،  کشـور  در  اقدامـات  ایـن  دانسـت.  دانشـگاهی  محـدود  رشـته های 

اسـت. بـوده  ریلـی همـراه  مهندسـین صنعـت 
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کشورهای مختلف جدول 1. طیف آموزش و پژوهش صنعت ریلی در 

اقدامات مشترک در سطح 
ملی

برنامه یا واحدهای دانشگاه اختصاصی ریلی
اختصاصی دانشگاهی

رشته های محدود دانشگاهی

دانشگاه مؤسسۀ فنی 
ماساچوست، دانشگاه 

گو،  ایلینویز در شیکا
دانشگاه ایلینویز در اربانا 

شمپین، دانشگاه فنی 
میشیگان، مؤسسۀ فنی رز 
کی و  کنتا هلمند، دانشگاه 

کسوی  دانشگاه تنسی در ال
کمک  کنسرسیومی با دریافت 

مالی از وزارت حمل ونقل 
آمریکا در جهت توسعه نیروی 

انسانی، آموزش مهندسی و 
پژوهش در خصوص فناوری 

به فعالیت می پردازند.
 National Rail University(

.)Center., 2015

همکاری مشابهی بین صنعت 
ریلی بریتانیا و دانشگاه های 

آن به عنوان اتحادیه ی 
RRU� )پژوهش ریلی انگلیس 

)KA., 2015

چنین تشکیالتی برای 
پژوهش و آموزش ریلی در 

کراین نیز وجود دارد  کشور ا
 Sergiy and Tsykhmistro,(

.)2013

دانشگاه مهندسی راه آهن 
دولتی مسکو، دانشگاه 

حمل ونقل ریلی پترزبورگ، 
دانشگاه حمل ونقل ریلی 

اورال، دانشگاه دولتی 
حمل ونقل ریلی اونسک و 

کادمی حمل ونقل ریلی  آ
کراین. خارکیف در ا

برنامه هایی برای ایجاد چنین 
دانشگاه ریلی در هند نیز وجود 

.)Rail Talent., 2014( دارد

در انگلستان مرکز تحقیقات 
و آموزش ریلی در دانشگاه 

بیرمنگام، مرکز پژوهش 
سامانه های ریلی در دانشگاه 

ساوتهمپتون، نیوریل در 
دانشگاه نیوکاسل، مرکز 

تحقیقات ریلی در دانشگاه 
هادرزفیلد، مرکز نوآوری و 
فناوری ریلی در دانشگاه 

شفیلد، مرکز تحقیقات ریلی 
آینده در دانشگاه امپریال 

کالج را می توان نام برد.

 در آمریکا دانشگاه ایلینویز در 
اربانا شمپین رشتۀ مهندسی 

راه آهن را ارائه می دهد و 
همچنین رشتۀ مهندسی 

حمل ونقل ریلی نیز توسط 
دانشگاه فنی میشیگان ارائه 

می گردد. 

دانشکده ساخت وساز 
ریلی در بلغارستان، بخش 

ماشین آالت ریلی و فناوری 
 RWTH مواد در دانشگاه
آخن، مؤسسۀ مهندسی 

سامانه های ریلی و ایمنی 
ترافیک در دانشگاه فنی 

برانشوایگر آلمان مثال های 
دیگری در اروپا هستند. 

مؤسسۀ فناوری ریلی در 
دانشکده موناش استرالیا و 

مرکز تحقیقات ... مکانیک و 
مهندسی راه آهن مثال هایی 

از قارۀ اقیانوسی هستند. 

دانشکده ی مهندسی راه آهن 
در دانشگاه علم و صنعت 

ایران یکی از بزرگ ترین 
برنامه های دانشگاهی در این 

خصوص در آسیا می باشد.

در انتهای این طیف 
واحدهای مربوط به 

مهندسی راه آهن هستند 
که در دانشکده های مرتبط 

مانند مهندسی عمران، 
مهندسی مکانیک ارائه 

می گردند و در سرتاسر دنیا 
وجود دارند. مثال های این 

درس را می توان دانشگاه 
دلفت )هلند(، مؤسسه ی 

مطالعات حمل ونقل در 
دانشگاه لینت )انگلستان(، 

دانشگاه جیائوتونگ پکن 
)چین( را نام برد
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که امـروزه از اهمیت به خصوصی  گـی ایـن دانشـکده را می تـوان ارتبـاط مؤثر با صنعت دانسـت  یکـی از ویژ

کنـکاش  کـه در ارتبـاط بـا صنعـت، فرصـت شکسـتن مـرز علمـی و نـوآوری و مهم تـر از آن  برخـوردار اسـت چرا

مشـکالت موجـود و دریافـت تجربیـات خبـرگان به وجود می آید و نحوۀ شـکل گیری و ماهیت فعلی دانشـکده 

راه آهـن دانشـگاه علـم و صنعـت، توانسـته تـا حـدی ایـن ارتبـاط را به خوبی شـکل دهد.

ح از همـان ابتـدا بـا حمایـت همه جانبـه راه آهـن جمهـوری اسـالمی ایـران صـورت  کـه ایـن طـر از آنجـا 

پذیرفـت، ارتبـاط فنـی و همـکاری علمـی پژوهشـی مسـتمر و هدفمنـدی بیـن بخش هـای مختلـف صنعـت و 

کـه منجـر بـه تقویـت علمی پژوهشـی صنعـت  گردیـده اسـت  دانشـکده مهندسـی راه آهـن برنامه ریـزی و اجـرا 

کارآمـد )تناسـب شـغل بـا شـاغل( شـده اسـت. ریلـی و پـرورش نیـروی انسـانی 

مـوارد زیـر را می تـوان به عنـوان بخشـی از همکاری هـای صورت گرفتـه و در حـال انجـام دانشـکده راه آهـن 

و صنعـت ریلـی نـام برد:

z	 برگـزاری دوره هـای 18گانـه آشـنایی بـا راه آهن ایتالیا توسـط دانشـکده راه آهن و اسـاتید راه آهن ایتالیا

کارکنـان راه آهن ج.ا.ا بـرای 

z	 جـذب نیمه وقـت سـه نفـر برتـر )بـر اسـاس معدل( رشـته های حمل ونقل، خط و سـازه و ماشـین های

ریلـی پس از ترم شـش

z	)...و ICRARE کنفرانس های علمی )کنفرانس بین المللی حمایت از پایان نامه ها و 

z	 راه آهـن دانشـکده  دانشـجویان  بـرای  راه آهنـی  شـرکت های  توسـط  تشـویقی  ح هـای  طر اجـرای 

رجـا( فـدک،  تخفیفـی  ح هـای  )طر

z	 ریـل )متسـا،  راه آهنـی  شـرکت های  توسـط  دانشـجویان  بـرای  مفیـد  کارآمـوزی  فرصت هـای  ایجـاد 

پـرداز، فرادیـد، تدبیـر مکانیـزه جـم و...(

z	استخدام بسیاری از دانشجویان ممتاز سال دوم و باالتر به صورت ساعتی در شرکت رجاء

گردیـده،  راه آهـن  دانشـکده  در  صنعـت  بـا  ارتبـاط  فراینـد  تسـهیل  موجـب  ماهیتـًا  کـه  دیگـری  مسـئله 

حضـور پررنـگ اسـاتید ایـن دانشـکده در صنعـت اسـت. مدیرعامـل سـابق و فعلـی راه آهـن ج.ا.ا، مشـاور وزیـر 

راه وترابـری، معاونـت فنـی سـابق راه آهـن ج.ا.ا. مدیرعامـل شـرکت متـرا، معاونـت اداری و پشـتیبانی متـرو 

ح هـای بـزرگ راه آهـن و  تهـران، مدیرعامـل و معـاون شـرکت سـاخت و توسـعه زیرسـاخت ریلـی، مجریـان طر

قطـار شـهری )ماننـد خـط سریع السـیر تهران-قم-اصفهـان( و... ازجملـه نمونه هـای حضـور فعـال اسـاتید 

که به موجب آن فعالیت های علمی و پژوهشـی این  کشـور اسـت  این دانشـکده در صنعت حمل ونقل ریلی 

گرفتـه اسـت. کاربردی تـری بـه خـود  دانشـکده نیـز، سمت وسـوی صنعتـی و 

کارآمـوزی 300 سـاعته در  از دیگـر عوامـل مؤثـر در ارتبـاط دانشـکده راه آهـن بـا صنعـت، وجـود دو دوره ی 
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برنامـه درسـی ایـن رشـته اسـت، آشـنایی بیشـتر بـا صنعـت و فرصت هـای متعـدد همـکاری و جـذب از جملـه 

کـه ایـن دو دوره تابه حـال بـرای دانشـجویان فراهـم آمـده اسـت. همچنیـن بـا توجـه بـه نیـاز  فوایـدی اسـت 

کشـورهای ایتالیا، چین،  آموزشـی و پژوهشـی موجود تا به حال همکاری های متعدد آموزشـی و پژوهشـی با 

اسـپانیا، آلمـان، اوکرایـن و... صـورت پذیرفتـه اسـت.

غ التحصیـالن دانشـکده راه آهـن می تواننـد به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در رشـته های مختلـف  فار

ریلـی  بـا صنعـت حمل ونقـل  مرتبـط  بـه بحث هـای  فعالیـت، منحصـر  ایـن  و  بپردازنـد  فعالیـت  بـه  صنعتـی 

کـه ایـن دانشـجویان می تواننـد بـا توجه بـه آموخته های خویـش در حوزه های صنایـع، مکانیک،  نیسـت چرا

کننـد. عمـران و بـرق نیـز به طـور مجـزا ورود پیـدا 

از بخش های مستقیم می توان به راه آهن جمهوری اسالمی ایران، شرکت های مترو، شرکت های تابعه 

راه آهن، شـرکت های خصوصـی فعـال بـاری )توسـعه ریلـی پارسـیان، تـوکا ریـل، راه آهـن شـرقی بنیـاد و...( و 

گن سـازی پـارس  یـا مسـافری )رجـا، جوپـار، فـدک، نـور الرضـا و...(، شـرکت های سـاخت و تعمیـرات ماننـد وا

نیـز تمامـی صنایـع )ذوب آهـن اصفهـان و...(،  از بخش هـای غیرمسـتقیم  گن سـازی زرنـد(.  پلـور سـبز )وا و 

کـرد. کارخانه هـا )روغـن الدن و...( اشـاره  معـادن )گل گهـر سـیرجان و...(، 

در  راه آهـن  مهندسـی  دانشـکده  دانش آموختـگان  و  مشـغول به تحصیل  دانشـجویان  وضعیـت  آخریـن 

از  قابل توجهـی  توانسـته اسـت بخـش  راه آهـن  آورده شـده اسـت. دانشـکده مهندسـی  جـدول و جـدول 2 

کنـد. کارشناسـی و باالتـر تأمیـن  نیـروی مـورد نیـاز راه آهـن را در بخـش 

 جدول 2. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده مهندسی راه آهن تا پایان اسفند 1397 
)منبع: نویسندگان- استخراج آمار از آموزش دانشکده مهندسی راه آهن(

جمعمجازی ارشددکتریکارشناسی ارشدکارشناسیرشته

150--10842مهندسی حمل ونقل ریلی

199-1155727مهندسی خط و سازه های ریلی

183-1095123مهندسی ماشین های ریلی

کنترل و عالئم 57-4512-مهندسی 

23--23-مهندسی راه آهن برقی

2626---مهندسی ایمنی

کل 3322186226638جمع 
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غ التحصیالن از دانشکده مهندسی راه آهن تا پایان اسفندم 1397   جدول 3. تعداد فار
)منبع: نویسندگان-استخراج آمار از آموزش دانشکده مهندسی راه آهن(

جمعمجازی ارشددکتریکارشناسی ارشدکارشناسیرشته

484--40381مهندسی حمل ونقل ریلی

472140328643مهندسی خط و سازه های ریلی

410105519539مهندسی ماشین های ریلی

کنترل و عالئم 25--25-مهندسی 

94--94-مهندسی راه آهن برقی

85107-22-مهندسی ایمنی

کل 128546781321892جمع 

کـه بـه دلیـل ماهیـت آموزشـی دانشـکده مهندسـی راه آهـن و ارتبـاط بـا صنعـت خـوب  کردیـم  مشـاهده 
مشـغول  مربـوط  نواحـی  و  ج.ا.ا   راه آهـن  شـرکت  در  آن  غ التحصیـالن  فار از  زیـادی  بخـش  دانشـکده،  ایـن 
کرده انـد. لـذا در ادامـه قصـد داریـم تـا میـزان اثرگـذاری هـر  کارشناسـی آن را تقویـت  کار شـده اند و بدنـه  بـه 
کنیـم تـا از ایـن راه، سیاسـت گذاری  یـک از مقاطـع تحصیلـی را بـر متغیرهـای عملکـردی راه آهـن مشـاهده 
کـه هـدف از تأسـیس دانشـکده مهندسـی راه آهـن بـوده و  صورت پذیرفتـه در پـرورش نیروهـای متخصـص را، 
کارایـی  کشـور باشـد، مـورد بررسـی قـرار دهیـم. در ایـن تحقیـق  می توانـد الگویـی بـرای آمـوزش مهندسـی در 
نیروی انسـانی در نواحی 19گانه راه آهن ایران بررسـی شـده و نیروی مازاد هر یک از آن ها در مقاطع مختلف 

تحصیلـی معیـن می شـود. بـه ایـن منظـور از روش تحلیـل پوششـی داده هـا اسـتفاده شـده اسـت. 

روش تحقیق� 2
بـر  کـه  پارامتـری  از روش هـای  بـرای محاسـبه آن  و  بـه ورودی  از میـزان خروجـی  کارایـی عبـارت اسـت 
کـه بـر پایـه فنـون برنامه ریـزی  پایـه روش هـای معمـول اقتصادسـنجی هسـتند و نیـز روش هـای ناپارامتـری 
اسـتوارند،  اسـتفاده می گـردد. در ایـن تحقیـق از روش تحلیـل پوششـی داده هـا )کـه زیرمجموعـه روش هـای 
گرفتـن چنـد ورودی و خروجـی،  ناپارامتـری اسـت(، بـه دلیـل مزیـت آن در ارزیابـی واحدهـا ضمـن در نظـر 

)Pour Kazemi & Rezaei, 2003( .اسـتفاده شـده اسـت
کالسیک مبتنی بر مدل ریاضی زیر است: این روش به طور 
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   0 .                                                  1. .                 r r sm = 

0 .                                                   1. .iw i m= 

وزن   rµ و  خروجی هـا  تعـداد   s ورودی هـا،   وزن   iw ورودی هـا،  تعـداد   p ، m واحـد  کارایـی  pZ
اسـت. خروجی هـا 

کارایـی نیسـت  ارزیابـی  ایـن روش در  گسـترده  کاربردهـای  بـه  کوتـاه فرصـت پرداختـن  ایـن مجـال  در 
بـه )Cooper et al., 2011(، جهـت مـرور مقـاالت  و عالقه منـدان می تواننـد در خصـوص مبانـی تئـوری آن 
و   )Emrouznejad & Yang, 2018( بـه  روش  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  گذشـته  سـال  چهـل  در  چاپ شـده 
از  برخـی  در  انسـانی  نیـروی  نماینـد.  مراجعـه   )Liu et al., 2016( بـه  آن  آتـی  تحقیقاتـی  جهت گیری هـای 
کارایـی نیـروی انسـانی خـود موضـوع تحقیـق بـوده  گاه  مدل هـا به صـورت یـک متغیـر ورودی استفاده شـده و 

 )Heydari, 2018( اسـت 
که از  کشـور صـورت پذیرفتـه اسـت  کارایـی صنعـت ریلـی  چنیـن مطالعـات متعـددی در خصـوص بررسـی 
کارایـی و رتبه بنـدی نواحـی راه آهـن جمهـوری اسـالمی ایـران بـا اسـتفاده از روش  آن هـا می تـوان بـه »ارزیابـی 
تحلیل پوششـی داده ها »توسـط دکتر حمیدرضا احدی اسـتادیار دانشـکده مهندسـی راه آهن و زهرا ساقیان 
کـرد. در ایـن پژوهـش طـی حـل دو مـدل تحلیـل پوششـی داده هـا بـا  دانش آموختـه ایـن دانشـکده اشـاره 
گن مسـافری و بـاری پر و نیـز خروجی های واحد  کارکنـان، طـول خطـوط اصلـی، تعـداد وا ورودی هـای تعـداد 
حمـل بـرای مـدل نخسـت، واحـد حمـل، تلفـات انسـانی و سـوانح ریلـی بـرای مـدل دوم، بـر ضـرورت توجه به 
کارایـی شـرکت راه آهن جمهوری اسـالمی ایران پرداخته شـده  کاهـش  خروجی هـای مطلـوب و تأثیـر آن هـا بـر 

)Ahadi &Saghian, 2015( .اسـت
کارایـی نواحـی مختلـف راه آهـن جمهـوری  از دیگـر مطالعـات می تـوان بـه مطالعـه »تعییـن و رتبه بنـدی 
اسـالمی ایـران بـا اسـتفاده از تحلیـل پوششـی داده هـا« توسـط موحـدی و حسـینی در سـال1389، مطالعـه 
کشـورهای آسـیایی و خاورمیانـه«  کارایـی راه آهـن جمهـوری اسـالمی ایـران در مقایسـه بـا راه آهـن  »ارزیابـی 
کاظمـی و سـلطانی در سـال 1386، مطالعـه موحـدی و همـکاران بـا موضـوع »کارایـی راه آهـن ج.ا.ا بـا  توسـط 
کارایـی نواحی سـیزده گانه راه آهن  کشـورها و ارائـه پیشـنهاد بـرای بهبـود آن« در سـال 1383 و »ارزیابـی  سـایر 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـه روش تحلیـل پوششـی داده هـا D.E.A« پورکاظمـی و رضایـی در سـال 1383 

کرد. اشـاره 
(Pour Kazemi & Rezaei, 2003) (Pourkazemi & Soltani, 2007) (Movahdi & Hosseini, 2010)

نویسـندگان در هیچ یـک از ایـن مـوارد  و نیـز سـایر مطالعـات موردبررسـی قرارگرفته مقالـه ای در خصـوص 
کـه موضوع پژوهش حاضر اسـت، نیافته اند. لـذا در مدل  کارایـی،  کارکنـان راه آهـن بـر  تأثیـر سـطح تحصیـالت 
کارکنـان  کارشناسـی و باالتـر، تعـداد  کارکنـان  مـورد بررسـی سـه متغیـر ورودی انتخاب شـده عبارتنـد از تعـداد 
کـه مقادیـر آن را بـرای هـر یـک از نواحـی 19گانـه راه آهـن در جـدول 4 نشـان  کمتـر  کاردانـی و دیپلـم و  دارای 
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کـه عبارتنـد  داده شـده اسـت. دو خروجـی نیـز جهـت بیـان حجـم عملکـرد هـر یـک از نواحـی انتخـاب شـده 
از عملکـرد بـاری )میلیون تن-کیلومتـر بـه میـزان طـول خطـوط( و عملکـرد مسـافری )نفر-کیلومتـر مسـافر بـه 

ح زیـر اسـت. کـه علـت انتخـاب آن هـا بـه شـر میـزان طـول خطـوط( 
در صنعـت ریلـی همـواره دو پارامتـر تن-کیلومتـر و نفر-کیلومتـر به عنـوان متغیرهـای مهـم عملکـردی و 
کاال در  کارشناسـان داخلـی و خارجـی اسـت. تن-کیلومتـر عبارت اسـت از جابه جایـی 1تن  مـد نظـر مدیـران و 
کیلومتـر از  کیلومتـر از طـول خطـوط ریلـی و نفر-کیلومتـر عبـارت اسـت از جابه جایـی یـک مسـافر در یـک  یـک 
کـه در جـدول شـماره 5 ایـن مقادیـر بـرای شـرکت راه آهـن ج.ا.ا قابل مشـاهده اسـت. مقادیـر  خطـوط ریلـی، 

خروجـی در جـدول 5 آمـده اسـت.
کیلومتـراژ طی شـده به دسـت می آیـد و  کـه ایـن پارامترهـا از حاصل ضـرب تنـاژ و یـا تعـداد مسـافر در  از آنجـا 
کند، لذا به  برای مثال ممکن است ناحیه ای صرفًا به دلیل طول خطوط بیشتر، تن-کیلومتر بیشتری را ثبت 
جهـت بی مقیاس سـازی و ایجـاد پارامترهایـی قابل قیـاس در مـدل، ایـن دو پارامتر را به طـول خطوط اصلی هر 
گاه بی اسـتفاده و یـا در خدمت  که  کرده ایـم. در راه آهـن مجموعـه ای از خطـوط فرعـی نیـز داریـم  ناحیـه تقسـیم 
کـردن خط غیرمسـتعمل  کـه لحـاظ  کارگاه هـای بـزرگ صنعتـی قـرار می گیرنـد، ولـی بـه ایـن دلیـل  کارخانجـات و 
هـدف مذکـور را بـرآورده نمی کنـد و از طـرف دیگـر تن-کیلومتـر حاصل شـده از ایـن خطوط، خود نشـان از قدرت 

یـک منطقـه در جـذب بـار و مسـافر بـرای راه آهن اسـت، در محاسـبات مـورد نظر قرار نگرفته اسـت.

 جدول 4. متغیرهای ورودی و مقادیر آن برای هر واحد در مدل تحلیل پوششی داده ها
)Statistical Annual Report For Experts, Islamic Republic of Iran Railway., 2018( 

تر ناحیه کمترکاردانیکارشناسی و باال دیپلم و 

9057189جنوب

643361لرستان

ک 11855108ارا

221157264تهران

17211297شمال

15176163شمال شرق 1

622342شمال شرق 2

274181334خراسان

1384295شمال غرب

20275173آذربایجان

15374189اصفهان

166104225یزد
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ادامه جدول 4

634137کرمان

50716جنوب شرق

158124512هرمزگان

1066268شرق

803014فارس

گرس 11142118زا

541881قم

که توضیح داده شـد متغیرهای خروجی درنظرگرفته شـده برای مدل، از تقسـیم میلیون تن- همان طور 
گردیده و در جدول زیر قابل مشاهده است: کیلومتر و نفر-کیلومتر بر طول خطوط اصلی حاصل 

 جدول 5. متغیرهای خروجی و مقادیر آن برای هر واحد در مدل تحلیل پوششی داده ها
)Statistical Annual Report For Experts, Islamic Republic of Iran Railway., 2018(

نفر-کیلومترمسافر / طول خطوط اصلیمیلیون تن-کیلومتر /  طول خطوط اصلیناحیه

16/497/0جنوب

41/944/0لرستان

ک 52/434/0ارا

84/883/5تهران

15/342/0شمال

78/523/0شمال شرق 1

86/046/0شمال شرق 2

36/600/6خراسان

91/577/1شمال غرب

00/168/0آذربایجان

83/1473/0اصفهان

41/1237/0یزد

16/261/0کرمان

56/036/0جنوب شرق

07/1144/0هرمزگان

12/912/0شرق

92/045/0فارس

گرس 40/646/0زا

17/262/0قم
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حل مدل و نتایج� 3
در روش تحلیـل پوششـی داده هـا نیـاز اسـت تـا دو مشـخصه اصلـی ماهیـت الگـو و بـازده بـه مقیـاس الگـو 
کـه هـدف بررسـی میـزان اثرگـذاری تحصیـالت دانشـگاهی بـر عملکـرد  گـردد. در ایـن تحقیـق از آنجـا  مشـخص 
کـه قیـاس متغیـر مـازاد،  نواحـی مختلـف راه آهـن اسـت، رویکـرد مـدل ورودی محـور انتخـاب شـده اسـت چـرا 

می توانـد رهیافتـی بـرای ایـن مطلـوب باشـد.
از طـرف دیگـر در ایـن تحقیـق از روش پایـه ای تحلیـل پوششـی داده هـا، یعنـی بـازده ثابـت نسـبت بـه 
که ورودی ها نسـبت بـه مقیاس واحد متغیر نیسـتند  گردیـده اسـت. ایـن بـدان معناسـت  مقیـاس، اسـتفاده 

کوچـک و بزرگ تـر قابل مقایسـه هسـتند. و بـه ایـن ترتیـب واحدهـای 
کارایی نواحی مختلف  مـدل بـا رویکـرد ورودی محـور و بازده ثابت نسـبت به مقیاس )CRS( حل شـده و 
کـه در شـکل 1 قابل مشـاهده اسـت.  بـه ایـن ترتیـب مطابـق جـدول 5 نواحـی لرسـتان،  به دسـت آمـده اسـت 
کارا شـناخته شـده اند و هر یک به ترتیب 12،  تهران، شـمال غرب، جنوب شـرق و فارس به عنوان واحدهای 
کارایـی 1 دارنـد و هیچ گونـه مـازاد نیـروی انسـانی  کـه  گرفته انـد. نواحـی ای  9، 9، 2 و 4 بـار به عنـوان الگـو قـرار 

بـرای عملکـرد فعلی خـود ندارند.
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کارا و دفعات الگوشدن آن ها جدول 6. واحدهای 

دفعات الگو شدنوضعیتکاراییناحیه

12کارایی قوی1لرستان

9کارایی قوی1تهران

9کارایی قوی1شمال غرب

2کارایی قوی1جنوب شرق

4کارایی قوی1فارس

کارایی واحدی  گـر  کاراسـت، ا کمتر از 1 باشـد نا کارایی واحدی  گـر  طبـق روش تحلیـل پوششـی داده هـا، ا
کارایـی  گـر  کارایـی پارتـو1 اسـت. ا کمبـودی در خروجـی و مـازادی در ورودی نداشـته باشـد،  برابـر 1 بـوده و 
کارایـی ضعیـف اسـت.  باشـد،  مـازادی در ورودی داشـته  یـا  کمبـودی در خروجـی  بـوده و   1 برابـر  واحـدی 
کارایـی ضعیـف دارنـد. تعـداد دفعـات  کارایـی قـوی و 14 ناحیـه  بنابرایـن 5 ناحیـه از نواحـی 19گانـه راه آهـن 

الگوشـدن هـر یـک از نواحـی در جـدول 6  آورده شـده اسـت. 

وزن واحدهای مرجع. 3-1
گیرد  کارایـی قرار  کـه واحد مورد بررسـی، روی مرز  گـر مقـدار ورودی هـا یـا خروجی هـا را به نحـوی تغییـر دهیـم  ا
 λ .گفته می شـود کارایی اسـت واحد مجازی  که روی مرز  کارایـی آن برابـر 1 شـود( بـه واحـد فرضی  )بـه عبارتـی 
کـه بـرای سـاخت واحد مجازِی هـر واحد به کار مـی رود.  مقادیر  ترکیبـی از واحدهـای مرجـع را نشـان می دهـد 

λ در جدول 7 آمده اسـت.
جدول 7. وزن واحدهای مرجع برای ساخت واحدهای مجازی

فارسجنوبشرقشمالغربتهرانلرستان

0.3060.01430.00300جنوب

10000لرستان

ک 0.4310.0050.07200ارا

01000تهران

0.2790.025000.3شمال

0.6140000شمال شرق1

00.0470.0470.2680شمال شرق2

00.9640.21600خراسان

00100شمال غرب

00.0340.27500آذربایجان

1�  Pareto



68 بررسی تأثیر سطح تحصیالت نیروی انسانی و...

ادامه جدول 7

فارسجنوبشرقشمالغربتهرانلرستان

1.55700.0300اصفهان

1.3180000یزد

0.1310.067000.4کرمان

00010جنوب شرق

1.1760000هرمزگان

0.9690000شرق

00001فارس

گرس 0.61100.11100زا

0.0270.0110.30700قم

وزن ها )مقادیر متغیرهای مدل اولیه(. 3-2
کـه همـان Vi )ضرایـب ورودی هـا( و Ur )ضرایـب خروجی هـا(  جـدول 8 مقادیـر متغیرهـای مـدل اولیـه مـدل 

اسـت را نشـان می دهـد.
جدول 8 . ضرایب ورودی ها و خروجی های مدل

تر کمترکاردانیکارشناسی و باال میلیون تن-کیلومتر بر دیپلم و 
طول خطوط اصلی

نفر-کیلومتر مسافر بر 
طول خطوط اصلی

0.0030.01300.0480.4جنوب

00.0300.1060لرستان

ک 0.0030.01200.0450.4ارا

000.00300.2تهران

0.00100.0080.0460.4شمال

00.01300.0460شمال شرق1

0/0010/0060/020/0960/9شمال شرق2

00/005000/1خراسان

0/0010/0020/0090/050/4شمال غرب

0/0010/011000/3آذربایجان

00/01400/0380/2اصفهان

0/006000/0410یزد

0/00300/0220/120/9کرمان

0/0020/0130/05202/8جنوب شرق

0/006000/0430هرمزگان

000/0150/0950شرق
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ادامه جدول 8

تر کمترکاردانیکارشناسی و باال میلیون تن-کیلومتر بر دیپلم و 
طول خطوط اصلی

نفر-کیلومتر مسافر بر 
طول خطوط اصلی

0/00500/04502/2فارس

گرس 00/02400/0680/3زا

0/0080/03200/121قم

کمبود خروجی ها. 3-3 مازاد ورودی ها و 
کمبـود خروجـی مربـوط بـه هـر ناحیـه به ترتیـب در جـداول 9 و 10  آمده اسـت. با توجه  مقادیـر مـازاد ورودی و 
کارایـی نسـبی مـورد سـنجش قـرار می گیـرد، نسـبت خروجی هـا  بـه اینکـه در روش تحلیـل پوششـی داده هـا 
کـه دارای بهتریـن عملکـرد باشـند و  ارزیابـی قـرار می گیـرد و نواحـی  بـرای تمـام واحدهـا مـورد  و ورودی هـا 
کـه یـک ناحیـه بـه نسـبت خروجی هـای  کارایـی 1 می شـوند. هـر چقـدر  گیرنـد، دارای  کارایـی قـرار  روی مرکـز 
کمتـری خواهـد داشـت. مقـدار نیـروی انسـانی مـازاد بـرای  کارایـی  خـود دارای ورودی مـازاد بیشـتری باشـد، 

کارا، صفـر اسـت.  واحدهـای 

جدول 9.  مقادیر مازاد نیروهای انسانی برای هر ناحیه به تفکیک سطح تحصیلی

تر کمترکاردانیکارشناسی و باال دیپلم و 

0051/52جنوب

ک 000/94ارا

09/490شمال

0/9606/00شمال شرق 1

0021/00خراسان

003/84آذربایجان

5/05036/63اصفهان

09/3633/94یزد

08/320کرمان

020/27172/21هرمزگان

30/1221/920شرق

گرس 11/19021/92زا

0036/02قم
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کمبود در خروجی جدول 10 . مقادیر 

کیلومتر / طول خطوط اصلی کیلومتر مسافر / طول خطوط اصلیمیلیون تن  نفر 

00/035شمال شرق1

3/4380خراسان

0/9230آذربایجان

00/201یزد

00/07هرمزگان

00/303شرق

مقاطـع  بـرای  ورودی  مـازاد  درصـد  اسـت،  قابل مشـاهده   10 جـدول  در  کـه  همان طـور  همچنیـن 
کـه نشـان می دهـد مقطـع  کاردانـی، دیپلـم و پایین تـر به ترتیـب 2%، 5% و 14% می باشـد  کارشناسـی و باالتـر، 
کمتـر، نیـاز بـه برنامه ریـزی صحیـح منابع انسـانی دارد و تعداد بسـیار زیادی نیروی مـازاد )384 نفر(  دیپلـم و 
که  مشـغول به کارند. ایـن مهـم بـه تفکیـک نواحـی در جـدول شـماره 7 آورده شـده اسـت. ایـن در حالی اسـت 
نواحی تهران، لرسـتان، شـمال غرب، شـمال شـرق 2، جنوب شـرق و فارس در حالت بهینه تخصیص منابع 

انسـانی قـرار دارند.
جدول 11.مقادیر موجود و مازاد متغیرهای ورودی در مجموع

تر کمترکاردانیکارشناسی و باال دیپلم و 

243313132786موجود

47.3269.35384.02مازاد

14%5%2%درصد انحراف

نتیجه گیری� 4
گرفتـن سـطح تحصیـالت نیـروی انسـانی و نقـش آن در  پژوهـش حاضـر مـدل جدیـدی در خصـوص در نظـر 
گرفتـه شـود. در پژوهـش حاضـر شـرکت راه آهـن  کـه می توانـد در صنایـع مختلـف بـه کار  کارایـی ارائـه می دهـد 
غ التحصیـالن روبـه رو اسـت،  کشـور بـا بحـران بیـکاری فار گرفتـه اسـت. درحالی کـه  ایـران مـورد بررسـی قـرار 
کارشناسـی صنعت ریلی  دانشـکده مهندسـی راه آهـن بـا سیاسـت گذاری هوشـمندانه ای جهـت تقویـت بدنـه 
کشـور از سـال 1376 اقـدام بـه جـذب دانشـجو در رشـته های مهندسـی حمل ونقـل ریلـی، مهندسـی خـط و 
کـرده اسـت. به مـرور زمـان ایـن رشـته ها و مقاطـع تحصیلـی  سـازه های ریلـی و مهندسـی ماشـین های ریلـی 
کارکنـان مـورد نیـاز صنعـت ریلـی  گسـترش یافـت و دانش آموختـگان آن توانسـته اند بخـش عمـده ای از  آن هـا 
کشـور و از جملـه شـرکت راه آهـن جمهـوری اسـالمی ایـران را تأمیـن نماینـد. اهـم نتایـج به دسـت آمده عبـارت 

اسـت از:
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از مـدل ریاضـی تحلیـل پوششـی داده هـا و در نظـر . 1 بـا اسـتفاده  بررسـی عملکـرد نواحـی شـرکت راه آهـن 
کـه نواحـی لرسـتان، تهـران، شـمال  گرفتـن نیـروی انسـانی و عملکـرد حمـل بـار و مسـافر نشـان می دهـد 
کارا شـناخته شـده اند و هر یـک به ترتیب  غـرب، جنـوب شـرق و فـارس، راه آهـن ج.ا.ا به عنـوان واحدهـای 
کارای مجـازی  بـرای سـاختن واحدهـای  آنهـا  گرفته انـد، و وزن  الگـو قـرار  بـار به عنـوان  12 ، 9 ، 9 ، 2 و 4 

گردیـده اسـت. مشـخص 
بـه باالتـر تنهـا . 2 کارشناسـی  انسـانی  نیـروی  کـه در بخـش  بررسـی مقادیـر مـازاد متغیرهـا نشـان می دهـد 

نیـروی موجـود اسـت. کـه تقریبـًا %2  نیـروی موجـود وجـود دارد  از 2433  نیـروی مـازاد  نفـر   47.32
کمتر برابر 14% )384.02 نفر( است.. 3 کاردانی 5% )69.35 نفر( و برای دیپلم و   مازاد نیروی 
کارشناسـی متخصـص در . 4 کـه به عنـوان یکـی از منابـع اصلـی تربیـت نیـروی   دانشـکده مهندسـی راه آهـن 

ایـن زمینـه اسـت می توانـد ماننـد قبـل بـه فعالیـت خـود ادامـه دهـد.
که می بایسـت . 5 کمتر از آن، تعداد بسـیار زیادی نیروی مازاد وجود دارد   در بخش نیروی انسـانی دیپلم و 

کارکنان جدید صورت پذیرد. دقت نظر بیشـتری در جذب و تخصیص 
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عمـران  	 دانشـکده  از  دکتـرا  مقطـع  التحصیـل  غ  فـار خادم ثامنـی:  ملـودی 

کارشناسـی ارشـد خـود را در رشـته مهندسـی  دانشـگاه سـاوتهمپتون اسـت. 

کارشناسـی خـود را در رشـته مهندسـی  صنایـع از دانشـگاه تربیـت مـدرس و 

ایـران دریافـت نمـوده اسـت.   از دانشـگاه علـم و صنعـت  حمـل و نقـل ریلـی 

کنـون عضـو هیئـت علمـی  دانشـکده مهندسـی راه آهـن  وی از سـال 1395 تـا 

ایـران و از سـال 1397 عضـو هیئـت مدیـره انجمـن  دانشـگاه علـم و صنعـت 

و  مدیریـت  ایشـان،  پژوهشـی  زمینه هـای  می باشـد.  مهندسـی  آمـوزش 

اسـت. پرسـرعت  راه آهـن  و  کارایـی  ارزیابـی  نقـل،  و  حمـل  سیاسـتگذاری 

دانشـکده  	 از  ریلـی  نقـل  و  حمـل  مهندسـی  التحصیـل  غ  فـار آشـور:  علـی 

کنـون  ا هـم  وی  اسـت.  ایـران  صنعـت  و  علـم  دانشـگاه  آهـن  راه  مهندسـی 

دانشـکده  در  اسـتراتژی  گرایـش  وکار  کسـب  مدیریـت  رشـته  دانشـجوی 

مهندسـی پیشـرفت دانشـگاه علـم و صنعـت می باشـد. زمینه هـای پژوهشـی 

ایشـان حمـل و نقـل ریلـی پرسـرعت، بـرآورد تقاضـا در حمـل و نقـل، بهبـود 

می باشـد. کار  و  کسـب  فضـای 


