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کارایی نسبی اکوسیستم کارآفرینی گروههای ترویج وآموزش کشاورزی با رویکرد تولید
دانش کارآفرینی
(کاربرد تحلیل رابطهی خاکستری)
وحید علیآبادی ،7رضا موحدی 9و عبدالحمید پاپزن
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 -1دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا.
 -2دانشیار و عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا.
 -3دانشیار و عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی.

چکیده
دانشگاهها به عنوان یک سازمان ،از ماندگارترین مؤسسهها در جهان هستند که در دنیای امروز باید یک
آزمون پیچیده و مهم را پشت سر بگذارند .ماهیت جدید رقابتهای بینالمللی ،نقش و وظیفه دانشگاهها و
سازمانهای پژوهشی را به طور بنیادی تغییر داده که اگر نتوانند به نهادها و دانشگاههای کارآفرین کارا تبدیل
شوند کشورهایشان در توسعه ملی و منطقهای و رقابتهای بینالمللی موفق نخواهند شد .در این تحقیق
تالش شده کارایی نسبی گروههای ترویج و آموزش کشاورزی در تولید دانش از نوع دانش نوشته شده در
حیطه کارآفرینی در حیطه زمانی  09-09مورد ارزیابی قرار گیرد ،با استفاده از روشهای تحلیل پوششی
دادهها ( )DEAو تحلیل رابطة خاکستری .در این پژوهش برای سنجش اعتبار ورودیها ،و خروجیها تعداد
 13پرسشنامه بین اساتید و خبرگان و متخصصین در حیطه کارآفرینی توزیع گردید و بر اساس  KMOو
 AHPمیزان مناسب بود شاخصها و وزن شاخصها تعیین شدند .تعداد پایاننامه با موضوع کارآفرینی ،تعداد
مقاالت منتشر شده (مجالت معتبر بینالمللی ،داخلی علمی -پژوهشی و علمی -ترویجی با موضوع کارآفرینی)
و سمینارها ،کنفرانس بینالمللی و ملی که در حیطهی کارآفرینی در پایگاه اطالعات از جمله ،ISI ،ISC ،SID
 ،Scopusایران داک و جویشگر علم در محدوده زمانی 09-09در نظر گرفته شد .بر اساس مدل  BCCتعداد
 7گروه آموزشی ضرایب  1و نزدیک به آن را کسب نمود که در نهایت ،با روش تحلیل رابطة خاکستری به
ارزیابی گروهها پرداخته شد .بر طبق نتایج این تحقیق ،دانشگاه گرگان ،دانشگاه رازی ،دانشگاه زنجان ،دانشگاه
تهران ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشگاه یاسوج و دانشگاه اهواز در رتبة اول تا هفتم در تولید دانش کارآفرینی در
حیطه زمانی  09-09قرار گرفتند.
نمایه واژگان :کارای نسبی ،تولید دانش کارآفرینی ،تحلیل رابطة خاکستری ،تحلیل پوششی دادهها.
نویسنده مسئول :وحید علیآبادی
رایانامهvahid.aliabadi@gmail.com :
پذیرش1307/92/20 :
دریافت1309/90/29 :
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مقدمه
نقش دانشگاه کارآفرین در اقتصاد دانش بنیان،
حمایت از توسعة اقتصادی از طریق افزایش میزان و
کیفیت تحقیقات (بنیادی و کاربردی) و انتقال سریع
چنین دانش جدیدی به جامعه از طریق آموزش و
کارآفرینی است (.)Bercovitz & Feldmann, 2006
معموالً ،نقش سنتی دانشگاه مشارکت در دو فعالیت
عمده است :آموزش و پژوهش .دانش از طریق
دانشجویانی که به تازگی وارد بازار کار شدهاند و از
طریق انتشارات در مجالت علمی ،که دورۀ زمانی
شایان توجهی را به خود اختصاص میدهند ،انتقال
مییابد .دانشگاههای نوین از طریق ایجاد فضای
کارآفرینی و تحقیقات بنیادی و کاربردی ،فناوری و
عامل انتقال دانش ،نوآوری و حمایت از توسعة
اقتصادی مجدد ًا تعریف میکنند ( ;Arnaut, 2010
 .)Gibb, 2012در حال حاضر ،طرحها و برنامههای
متفاوتی برای پشتیبانی از توسعة کارآفرینی
دانشگاهی و تجاریسازی تحقیقات در داخل کشور
اجرایی شده است ،اما نتایج مطالعات اخیر بیانگر
نامناسب بودن وضعیت کارآفرینی دانشگاهی در
دانشگاههای کشور است (کردنائیج و همكاران،
1302؛ قاسم نژاد1330 ،؛ مژده و همكاران1302 ،؛
فكور و حاج حسینی .)1337 ،گسترش انفجارگونه
برنامهها و دورههای آموزش کارآفرینی در مؤسسات
آموزشی و مراکز دانشگاهی ،افزایش شمار متخصصان
کارآفرینی ،افزایش تألیفات و پژوهشهای این حوزه
همراه با التفات نظر دولت مردان و نهادهای توسعه،
رشد چشمگیر و موفقیت آمیز جریان کارآفرینی را در
سراسر جهان به ذهن متبادر میسازد؛ چنان که گویا
چالش قابل تاملی در این راستا به چشم نمیآید .اما
با نگاهی به عدم اجماع پیرامون نخستین و اولیترین
مفهوم ،یعنی چیستی کارآفرینی ،میتوان به وجود
چالشهای متعدد شناخت شناسی ،نظری ،آموزشی
روش شناختی و اکوسیستم در حوزه کارآفرینی پی
برد (شریف زاده و اسدی .)2911 ،توسعه علمی یک
منظومه دانشگاهی ،نیازمند توسعه اکوسیستم و
فضای کارآفرینی به صورت بنیانهای نظری ،تبیین و
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تدوین چارچوبهای مفهومی و الگوهای تجربی ،و
بهرهگیری از روششناسیهای پژوهش علمی مقتضی
است تا از رهگذر آن ،سنت و هنجارها ،بنیانها،
فرآیندها و مرزهای آن منظومه نهادینه شود و به
تولید دانش نوین کارآفرینی منجر شود .دستیابی
کارآفرینی به هویت و مشروعیت علمی -حرفهای در
قامت یک حوزه علمی نوظهور بر ساخت دهی،
همسازی متقابل و پیوند پویا و سیستمی مؤلفههای
زیر استوار است (رویس )2993 ،کارآفرینی فرایند
خلق چیزی با ارزش و متفاوت از طریق اختصاص
زمان و تالش کافی ،همراه با خطر مالی ،روانی و
اجتماعی به منظور دریافت پاداش مالی ،استقالل و
رضایت شخصی تعریف میشود ( Etzkowitz et al.
.)(2007
دانشگاهها میبایستی به منظور ایفای نقش در
جهت توسعه اقتصادی ،اکوسیستم کارآفرینی را به
طور عمومی و کاربردی و تجاری نمودن تحقیقات را
به طور خاص در دستور کار قرار دهند (یدالهی،
2913؛ یوسف2912 ،؛ .)Hisrich et al. 2008
شكلگیری زمینههای مطالعاتی و آموزش
کارآفرینی در آموزش عالی به اوایل دهه 1079
میادی باز میگردد .در آن دوره زمانی شمار معدودی
از دانشگاهها در سراسر جهان به آموزش کارآفرینی
میپرداختند (لندستورم و بنر .)2919 ،بررسی روند
گسترش آموزشهای کارآفرینی در دهههای پس از
آن نشان از رشد قابل توجه آموزشهای کارآفرینی و
پژوهشهای در این زمینه دارد .تحقیقات نشان دادند
که در کشورهای مختلف کارآفرینان دارای سطح
باالتری از آموزشهای متداول در قیاس با
آموزشهای کارآفرینی برخوردار هستند (اوکونور،
2913؛ .Yordanova, D. and Tarrazon, M.-A
()2919؛ Zhang, Y., Duijsters, G.M., and
.)2913( .Cloodt, M؛ .),.Tolentino, L. Rتوسعه
کارآفرینی نیازمند شبكهای از عناصر مختلف است
که آیزنبرگ ( )2911از این شبكه به عنوان
اکوسیستم کارآفرینی نام میبرد .اکوسیستم
کارآفرینی به عناصر ،افراد ،سازمانها یا مؤسساتی
اشاره دارد که میتوانند هم چون محرک یا مانعی در
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جهت کارآفرین شدن افراد عمل کنند .اکوسیستم
کارآفرینی به عناصر -افراد ،سازمانها یا مؤسسات-
خارج از فرد کارآفرین اشاره داردکه محرک یا مانع
تصمیم فرد برای کارآفرین شدن یا احتمال موفقیت
او در صورت راهاندازی کسب و کار کارآفرینانه است.
اکوسیستم کارآفرینی محیطی را ایجاد میکند که
تالشهای کارآفرینانه را تشویق کند (فورفاس،
 .)2990همچنین اکوسیستم کارآفرینی میتواند به
عنوان یک محیط فیزیكی توصیف شود ،جایی که
شمار نسبتا زیادی از عناصر اثراتی را در ظهور و رشد
کسب و کارها اعمال میکنند .البته تنها یک ترکیب
از این عناصر وجود ندارد که اکوسیستم کارآفرینی
موفق را تشكیل دهد .ممكن است ترکیبهای
بسیاری وجود داشته باشد که منتهی به ایجاد
اکوسیستمهای متفاوت و متناوب گردد به طوری که
با موفقیت و پیشرفت همراه باشند .این عناصر شامل
شرکتها ،دانشگاهها ،آزمایشگاهها ،مشاورین،
سرمایهگذاران ،سازمانهای پژوهشی ،مؤسسات و
غیره میباشند (کوهن .)2999 ،فرانک و لوتجه
( )2990بیان کردند که هم عوامل محیطی کالن
(همانند بازار و سیاستهای دولت) و هم عوامل
محیطی خرد (مثل دانشگاه) برای ایجاد کسب وکار
جدید بسیار مهم هستند (Fini ،2912؛ ،2993
.)Fayolle
با توجه به نقش مهم دانشگاهها در بسط مفهوم
کارآفرینی و با توجه به نقش خرد دانشگاهها در یک
اکوسیستم یا فضای کارآفرینی این مقاله به دنبال
اندازهگیری کارایی نسبی فضای کارآفرینی
دانشكدههای کشاورزی با رویكرد تولید دانش
کارآفرینی کاربرد تحلیل پوششی دادهها میباشد.
کارایی در مفهوم عام آن به معنای درجه و کیفیت
رسیدن به مجموعهای از اهداف مطلوب است
(Oliveira ،2913؛  .)Shuai ،2911امروزه فنون
جدیدی برای ارزیابی عملكرد استفاده میشود که
یكی ازکاربردیترین آنها روش تحلیل پوششی
دادهها است .تحلیل پوششی دادهها روشی مبتنی بر
رویكرد برنامهریزی خطی ناپارامتریک برای سنجش
کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده مشابهی است

که مجموعهای از خروجیهای مختلف را با استفاده
از ورودیهای گوناگون تولید میکند (رضویان،
 .)1300یكی از کاراترین روشها استفاده از روش
ناپارامتریک تحلیل پوششی دادها است امروزه فنون
جدیدی جهت ارزیابی عملكرد و کارایی استفاده
میشود که یكی از کاربردیترین آنها تكنیک تحلیل
پوششی دادهها است (Gheorghe ،2910؛ ،2910
 .)Kurataتكنیک تحلیل پوششی دادهها مبتنی بر
رویكرد برنامهریزی خطی ناپارامتریک است که
کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده مشابه در
سازمانهایی که چندین خروجی را با کمک چندین
ورودی تولید مینماید ،محاسبه و با یكدیگر مقایسه
ابتدا باید با مفاهیم  DEAمینماید .برای توضیح
روش کارایی آشنا شد (عباسیان1339 ،؛ آذر،
 .)1330از جمله مهمترین کارهایی که در زمینه
ارزیابی کارایی در بخش آموزش عالی انجام شده
میتوان به مطالعه آقا و خانم جونز ( )1001اشاره
کرد در مطالعه آنها کارایی نسبی  39دانشكده
اقتصاد در کشور انگلستان ارزیابی شده است.
آتاناسوپولوس و شیل ( )2990طی مطالعهای به
بررسی کارایی فنی  01دانشگاه بریتانیا از میان 12
دانشگاه پرداختهاند .در تحقیق دیگری که در ایران
انجام شده است ،عملكرد  39دانشگاه بزرگ کشور
ارزیابی شده و با استفاده از روش  DEAدانشگاههای
کارا شناسایی شدهاند (سامتی )1339 ،با استفاده از
این روش در سال  2999ریچمن و سامرزگتر به
شناسایی کتابخانههای کارای دانشگاهها پرداخته و
برترین آنها را به عنوان الگو معرفی نمودند (ریچمن،
 .)2999آساف و همكاران ( )2912در پژوهشی 03
گروه آموزشی را مورد بررسی قراردادند .در این
پژوهش ،آنها از مدل  BCCبه منظور ارزیابی کارایی
استفاده کردند .ورودیهای این مدل شامل -1 :تعداد
اساتید -2 ،تعداد دانشجویان دکتری و ارشد-3 ،
شرکت دانش بنیان -0 ،تعداد کتاب کتابخانه مواد و
خروجیهای آن شامل -1 :تعداد مقاالت -2 ،تعداد
کتب تالیفی -3 ،تعداد فارغ التحصیالن دکتری و
ارشد بود .نقی شجاع و همكاران ( )1330در مقالهای
با عنوان تعیین کارایی واحدهای منطقه  12دانشگاه
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آزاد اسالمی با استفاده از مدل چند مولفهای در
تحلیل پوششی دادهها که از کاربردیترین روشهای
ارزیابی عملكرد میباشد کارایی واحدهای تصمیم
گیرندهای که دارای چندین را به دست آوردهاند .در
این مقاله با تعمیم و گسترش مدلهای چند
مؤلفهای ،مدلی مورد بحث قرار گرفته است که این
کار را انجام میدهد و این مدل جهت ارزیابی عملكرد
 10واحد دانشگاهی منطقه  12دانشگاه آزاد اسالمی
طی یک دوره چهار ساله به کار شده است که نتایج
با واقعیتهای موجود کامالً منطبق میباشد
(جكسون .)2997 ،روش ریاضی تحقیق تحلیل
پوششی دادهها یكی از روشهای ارزشیابی کارایی
واحدهای تصمیم گیرنده است که در ارزیابی کارایی
و بهرهوری واحدهای دانشگاهی کاربردهای متعددی
دارد .برای مثال ،بیزلی و همكارانش1000 ،؛ النزر و
همكارانش2993 ،؛ وارگاس و همكارانش2997 ،؛
فریدمن2990 ،؛ گونزالس 2990 ،و هومبرگ2919 ،
همگی در تحقیقات خود به استفاده از این مدلها
برای ارزیابی کارایی و سنجش بهرهوری تدریس و
تحقیق گروههای علمی دانشگاهی و رتبهبندی
دانشگاهها تأکید کردهاند (ناظم و همكاران 2911 ،و
کاساراکی .)2919 ،در تحقیقات داخل کشور نیز
شمس و همكارانش ( ،)1373به طراحی و تبیین
شاخصهای بهرهوری دانشگاهها در هفت بخش
پرداختهاند .فتوحی ( ،)1339شاخصهای عملكرد
دانشگاه فردوسی مشهد را در چهار بخش تعیین
کرده است .شهریاری ( ،)1332با استفاده از مدل
تحلیل پوششی دادهها به ارزیابی نسبی کارایی
دانشكدههای علوم انسانی دانشگاه تهران پرداخته
است .به دلیل تنوع فعالیتها و هدفهای متعدد
دانشگاهها ،ارزیابی کارایی آنها پیچیدگی خاصی
دارد (چن .)2912 ،بررسیها نشان میدهند که
روشهای موجود بیشتر سنتی و تجربی هستند و
نسبتهایی را به طور ساده و مجزا ،صرفاً برای
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مطرح کردهاند که
عمالً نمیتوانند کارایی و بهرهوری آنها را بیان کنند
(هانگ .)2912 ،با توجه به این که دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی محل تربیت نیروهای
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متخصص مورد نیاز جامعه و تولید دانش هستند،
نقش عمدهای نیز برای توسعة اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی کشور بر عهده دارند .در این میان،
دانشكدهها و گروههای آموزشی ترویج و آموزش
کشاورزی رسالت مضاعفی را بر عهده دارند ،زیرا با
صنعتی شدن جوامع و گسترش زندگی ماشینی،
کارکردهای کارآفرینی افزایش یافته و به عنوان یكی
از نیازهای ضروری جامعه امروز مطرح شدهاند و در
برنامههای توسعه ،پیشرفت اجتماعی و فرهنگی نیز
سهم و جایگاه ارزندهای دارند باالخص در بخش
روستایی و کشاورزی کشور محقق امیدوار است ،با
استفاده از نتایج این پژوهش که از معدود تحقیقات
در بین گروههای ترویج و اموزش کشاورزی در سطح
کشور میباشد ،دانشكدهها و گروههای آموزشی
ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاههای دولتی
سراسر کشور بتوانند به موازات رشد کمی ،توسعة
کیفی خود را نیز در تولید دانش نوین کارآفرینی
ارتقا بخشند .همچنین ،مدیران این واحدهای
آموزشی بتوانند میزان کارایی در سیستم دانشگاهی
تحت مدیریت را افزایش دهند و روند رشد یا نزول
شاخصهای کارایی نسبی تولید دانش کارآفرینی را
کنترل و توسعه دهند .با توجه به مبانی نظری ذکر
شد هدف تحقیق اندازهگیری کارایی فضایی
کارآفرینی دانشكدهای کشاورزی با رویكرد تولید
دانش کارآفرینی به وسیله تحلیل پوششی دادهها
میباشد.
تولید دانش :چندوجهی بودن دانش باعث شده
محققان حوزههای مختلف از دیدگاههای متفاوتی به
آن بپردازند .در بیشتر تعاریف ،خاستگاه دانش،
اطالعات معرفی شده و با افزودن ارزش به اطالعات،
دانش تولید میشود ،ارزش میتواند شامل پردازش،
سازماندهی ،درک هوشمندانه و تفسیر اطالعات باشد
و خروجی دانش شامل حل مسئله ،توانایی اقدامات
مؤثر و بهرهگیری از اطالعات جدید میشود
(خوراسگانی .)1309 ،دانش اطالعاتی است که عالوه
بر کسب ارزش اضافه شده ،مورد تأکید و بازیابی نیز
قرار میگیرد (منهاج و هاشمیان .)1333 ،همچنین
باید تمایز بین دونوع دانش را در نظر گرفت .دانش
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نوشته شده ( )CodiFied Knowledgeکه در قالب
کلمات و اعداد بیان میشود و به طور رسمی و
سیستماتیک به سرعت بین افراد اشاعه مییابد و
دانش نهفته یا ( )Tacit Knowledgeکه به آسانی
قابل مشاهده و بیان نیست (نوناکا ونیشی گوچی،
 .)2991تولید دانش فرایندی است که در آن حداقل
یكی از شاخصهای زیر وجود داشته باشد
پژوهشهای بنیادی ،مقاالت بینالمللی بكر،
پژوهشهای کاربردی ،اختراع بینالمللی ،کتاب
(تالیفی) کار گروهی علمی در سطح جهانی منتج به
مقاله ،مجالت نمایه شده در مراکز معتبر بینالمللی،
تولید آثار علمی و هنری منحصر به فرد ،گزارشهای
علمی و فنی معتبر ،کارآفرینی ونوآوری ،تولید آثار
ادبی جهانی ،ایجاد بینش و بصیرت تازه و تولید
نظریه ،تولید تصمیم و الگو ،حل مسئله با روش
ضابطه مند و ترجیحاً تعمیمپذیر (زلفی گل
وهمكاران .)1331 ،در این پژوهش با توجه به نوع
تولید دانش نوشته شده در قالب تعریف زلفی گل و
همكاران ( )1331مد نظر بوده است و با توجه به
سیر صعودی و هیجانی تحقیقات کارآفرینی در
گروههای ترویج و آموزش کشاورزی دانشكدههای
کشاورزی هدف پژوهش ارزیابی این گروهها در تولید
دانش-کارآفرینی با توجه به تعریف ارائه شده در یک
مقطع زمانی بود .این پژوهش به دنبال توصیف
وضعیت کمی تولید دانش کارآفرینی در این گروهها
است هر چند که گروههای ترویج مورد مطالعه در
بخشهای مختلف از جمله آموزش کشاورزی؛
توسعه-روستایی و مباحث خشکسالی و زیست
محیطی سرآمد هستند .لذا قابل ذکر است که این
پژوهش به دنبال قضاوت کارایی کلی و رتبهبندی
گروهها نمیباشد که رسیدن به این هدف داشتن
زمان ،تیم کارشناسی و بودجه در قالب یک طرح
ملی میباشد.
روششناسی
این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی و هدف
کاربردی است .شاخصهای کاربردی در این تحقیق
کمّی و تكنیک به کار رفته نیز روش تحلیل پو ششی

دادهها  DEAاست .از آنجا که هدف این پژوهش
بررسی کارایی نسبی گروههای ترویج و آموزش
کشاورزی در تولید دانش کارآفرینی در حیطه زمانی
( 09-09زمانی که براساس نتایج پایش علمی از
طریق پایگاه اطالعات از جمله ،ISI ،ISC ،SID
 ،Scopusایران داک و جویشگر علم رشد صعودی رو
نشان میدهد) است ،از تحلیل پوششی دادهها DEA
و روش تحلیل رابطة خاکستری  GRAبرای
رتبهبندی گروههای آموزشی در تولید دانش
کارآفرینی در حیطه زمانی  09-09استفاده شده
است .در این پژوهش ،برای اندازهگیری کارایی نسبی،
از مدل  BCCخروجی محور در گام اول استفاده
شده است .برای تحلیل و بررسی جامعه آماری از
روش اسنادی ،مدارک و اطالعات مربوط به ورودیها
از طریق پایگاه اطالعات از جمله ،ISI ،ISC ،SID
 ،Scopusایران داک و جویشگر علم (تعداد
دانشجویان ارشد و دکتری ،تعداد اعضای هیئت
علمی ،تعداد پایگاهای علمی بینالمللی قابل دسترس
گروه ،و تعداد شرکتهای دانش بنیان) و خروجیها
(تعداد پایاننامه ،تعداد مقاالت منتشر شده (مجالت
معتبر بینالمللی ،مجالت معتبر داخلی علمی
پژوهشی و علمی ترویجی و تعداد سمینارها و
کنفرانسهای بینالمللی و ملی) که در حیطه
کارآفرینی استفاده شده است .محدوده زمانی در نظر
گرفته شده برای پژوهش ،سالهای تحصیلی 09-09
میباشد به دلیل رشد فزاینده مطالعات کارآفرینی در
گروههای مورد مطالعه در حیطه کارآفرینی ،در این
تحقیق برای ورودیها و خروجیها وزنهای
گوناگونی در نظر گرفته شده است.
انتخاب ورودی و خروجی مدل و روایی و پایایی
مدل :انتخاب ورودیها و خروجیها با استفاده از
تحقیقهای انجام شده و بر اساس نظر خبرگان است
که مستندات آن ارائه شده است .یكی از مسائل مهم
این است که چه ورودیها و چه خروجیهایی انتخاب
شود؟ و تعداد آنها باید چقدر باشد؟ مسلم است
وقتی منظر ارزیابی عوض میشود نوع ورودی و
خروجی تغییر میکند .با انتخاب علمی میتوان نتایج
قابل اطمینانی به دست آورد .اما تعداد ورودی و
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خروجیها به تجربه ثابت شده است که بایستی
خیلی کمتر از تعداد واحدهای تصمیم گیرنده مورد
ارزیابی باشند .در این مورد رابطهای معرفی میگردد
که در آن  nتعداد واحدهای مورد ارزیابی و  mتعداد
ورودیها و  Sتعداد خروجیها میباشد (.n≥3 (m+s
در این پژوهش برای انتخاب شاخصهای کارایی
(ورودیها و خروجی) از پرسشنامه استفاده شده
است و ورودیها و خروجیها ذیل دارای رتبه بهتری
شده و بر این اساس در این تحقیق مورد استفاده قرار
میگیرند ورودیهای مدل عبارتند از-1 :تعداد نیروی
انسانی و اعضایی هیئت علمی هر گروه -2 ،تعداد
دانشجویان ارشد و دکتری -3 ،تعداد اعضای هیئت
علمی -0 ،تعداد پایگاههای علمی بینالمللی قابل
دسترس گروه -1 ،تعداد شرکتهای دانش بنیان
خروجی مدل عبارت است از :تعداد پایاننامه ،تعداد
مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر بینالمللی،
مجالت معتبر داخلی علمی پژوهشی و علمی
ترویجی ،و تعداد سمینارها و کنفرانسهای بینالمللی
و ملی که در حیطه کارآفرینی برای سنجش میزان
مناسب بودن انتخاب شاخصها از دو مولفة روایی و
پایایی سنجیده میشود تا صحت و درستی
شاخصهای مذکور تایید شود .در این پژوهش برای
سنجش نسبت اعتبار محتوا ،تعداد  13پرسشنامه
بین اساتید و خبرگان و متخصصین در حیطه
کارآفرینی که بر اساس معیارهای همچون هیئت
علمی بودن ،حداقل  1سال سابقه فعالیت در
دانشگاه ،داشتن مقاالت ،کتب و پایاننامه با موضوع
کارآفرینی و تجربه مدیریت در سطح دانشگاه و
سازمانها مختلف توزیع گردید (حداقل مورد قبول
برای  13خبره برابر با  9/10میباشد) .با توجه به
نسبت اعتبار به دست آمده برای تمامی سؤاالت
پرسشنامه مزبور ،باالتر از 9 /10می باشد ،لذا با
توجه به تعداد ارزیابان میتوان ادعا نمود که انتخاب
ورودیها و خروجی مورد قبول بوده و از روایی الزم
برخوردار میباشد.
همچنین جهت قوت هر چه بیشتر تحقیق ،برای
سنجش روایی پرسشنامه از روش و شاخص آماری
 KMOنیز استفاده شد .همانگونه که خروجی
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نرمافزار نشان میدهد سطح معنیدار کمتر از  9/91و
شاخص آماری  )9,019( KMOشاخص مناسب
بیشتر از  9/999میباشد و بزرگتر از  9/99است
که نشان میدهد شاخصهای حاضر دارای روایی
الزم میباشد و با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی
وزن ورودیها محاسبه شد ،برای محاسبة کارایی و
انجام تحلیلهای الزم از نرمافزار  WinQSBو Deap
 2.1استفاده شده است.
کارایی نسبی :فرض کنید واحد تصمیم گیرنده j
اُم با صرف  jروجی  yjرا تولید نموده است کارایی
نسبی برای واحد  kاُم که آن را با  REkنشان
میدهیم چنین تعریف میشود:

(مجموع موزون ورودی ها/مجموع موزون خروجیها
=کارایی)
تحلیل رابطة خاکستری :روش خاکستری او ًال
تبدیل عملكرد همة گزینهها به یک توالی قابل قیاس
است .این مرحله ،ایجاد رابطة طراحی خاکستری
نامیده میشود .طبق این توالی ،یک توالی مرجع
(توالی هدف ایدهآل) تعریف میشود ،ضریب رابطة
خاکستری بین همة توالیهای قابل قیاس و توالی
مرجع محاسبه میشود .در نهایت ،بر اساس ضریب
رابطة خاکستری ،رتبة رابطة خاکستری بین توالی
مرجع و هر توالی قابل قیاس محاسبه میشود .اگر
توالی قابل قیاس یک گزینه دارای باالترین درجه
خاکستری در بین توالی مرجع و خودش باشد ،آن
گزینه بهترین انتخاب است .دیدگاه مبتنی بر تكنیک
خاکستری ،برای مواجهه با مسئلة انتخاب گروههای
ترویج و آموزش کشاورزی کارا ،در یک محیط
نامطمئن پیشنهاد میشود رویة تحلیل رابطة
خاکستری در شكل زیر نشان داده شده است .وقتی
واحدهایی که عملكرد آنها اندازهگیری میشود برای
صفات مختلف ،متفاوت باشند اثر برخی صفات ممكن
است نادیده گرفته شود .اگر برخی ویژگیهای
عملكرد یک دامنة بسیار بزرگ داشته باشد ،این
مسئله اتفاق میافتد .عالوه بر این اگر اهداف و جهت
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این ویژگیها متفاوت باشد ،نتایج نادرستی از تحلیل
حاصل خواهد شد ( & Wu et al., 2007 Huang
 .)Liao, 2003 Li et al., 2007در فرایند نرمال
سازی ،پردازش تمام ارزشهای عملكرد ،برای هر
گزینه در توالی قابل قیاس ،ضروری است .این پروسه
ایجاد رابطة خاکستری در  GRAنامیده میشود.
برای یک مسئله  MADMاگر  mگزینه و  nویژگی
وجود داشته باشد i ،امین گزینه به صورت =Yi
 (yi1,yi2,…,yij,…,yinنشان داده میشود که در آن
 yijارزش عملكرد  jامین ویژگی از  iامین گزینه
است .برای  Yiتوالی قابل قیاس این گونه تعریف
میشود:

محاسبة ضریب خاکستری :ضریب رابطة
خاکستری برای تعیین چگونگی نزدیكی  xijبه -x0
استفاده میشود .ضریب رابطة خاکستری بزرگتر
نشان دهندۀ نزدیکتر بودن  xijبه  -x0است .این
ضریب از طریق رابطة ذیل محاسبه میشود:

رتبة خاکستری را میتوان از طریق رابطة زیر
محاسبه کرد:

در رابطة باال T(x0,xi) ،رتبة خاکستری بین  xiو
 x0است که نشان دهندۀ سطح همبستگی بین توالی
مرجع و توالی قابل قیاس است wj .وزن شاخص j
است و معموالً به قضاوت تصمیم گیرنده یا ساختار
مسئله مطرح شده بستگی دارد .همانطورکه در باال
به آن اشاره شد ،توالی مرجع برای هر واحد مورد
ارزیابی نشان دهندۀ بهترین عملكرد است که
میتوان آن را از طریق توالی قابل قیاس به دست
آورد (کیو و همكاران.)2993 ،
یافتهها
در این بخش ،پس از جمعآوری اطالعات
گروههای ترویج و آموزش کشاورزی با استفاده از
مدل مضربی  BCCکارایی نسبی کارایی نسبی در
تولید دانش کارآفرینی در حیطه زمانی  09-09بر
اساس مدل مدل  9 ،BCCگروه آموزشی دارای
کارایی نسبی در تولید دانش کارآفرینی در حیطه
زمانی  09-09میباشند و براساس مدل  ،BCCگروه
آموزشی دانشگاه رازی ،دانشگاه تهران ،دانشگاه
زنجان ،دانشگاه گرگان ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشگاه
اهواز و دانشگاه یاسوج نسبت به دیگر گروههای مورد
بررسی در حیطه تولید دانش کارآفرینی در حیطه
زمانی  09-09عملكرد بهتر و کاراتری نسبت به دیگر
گروههای آموزشی مورد مطالعه داشتهاند.

جدول  -7رتبهبندی گروههای ترویج و آموزش کشاورزی در تولید دانش کارآفرینی براساس مدل مضربی
BCC
گروه آموزشی ترویج و

کارایی نسبی در تولید دانش

گروه آموزشی ترویج و

کارایی نسبی در تولید دانش

آموزش کشاورزی

کارآفرینی در حیطه زمانی 39-33

آموزش کشاورزی

کارآفرینی در حیطه زمانی 39-33

دانشگاه تهران
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه ایالم
دانشگاه رازی
دانشگاه لرستان
دانشگاه زنجان

1
9/373
9/173
1
9/910
1

دانشگاه تبریز
دانشگاه گرگان
دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه یاسوج
دانشگاه شیراز
دانشگاه اهواز

9/030
1
1
1
9/711
1
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جدول  -9ضرایب رابطة خاکستری گروههای ترویج و آموزش کشاورزی در تولید دانش کارآفرینی در تولید
دانش کارآفرینی در حیطه زمانی 09-09
گروه آموزشی ترویج و

تعداد

مقاالت معتبر

مقاالت معتبر علمی

مقاالت معتبر علمی

مقاالت کنفرانس ملی و

آموزش کشاورزی

پایاننامه

بینالمللی

پژوهشی

ترویجی

بینالمللی

دانشگاه تهران
دانشگاه رازی
دانشگاه زنجان
دانشگاه گرگان
دانشگاه یاسوج
دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه اهواز

9,0312
1
9,0791
1
9,0031
9,0031
9,3320

9,9990
9,0119
9,0229
1
9,0071
9,0071
9,3011

9,0123
9,1703
9,0339
1
9,3030
9,3030
9,0197

9,1173
9,9901
9,0129
1
9,0033
9,0033
9,3019

9,9131
9,0903
9,9032
1
9,3319
9,3319
9,3037

در ادامه به منظور رتبهبندی گروه آموزشی ترویج
و آموزش کشاورزی که در حیطه تولید دانش
کارآفرینی در حیطه زمانی  09-09عملكرد بهتر و
کاراتری براساس مدل  ،BCCداشتهاند با به کارگیری
تحلیل رابطة خاکستری مورد اولویتبندی قرار
گرفتند .بدین منظور ،بعد از ایجاد رابطة خاکستری،
ارزشهای عملكردی بین صفر و یک درجهبندی
شدند .در مرحلة بعد ،ضریب رابطة خاکستری
محاسبه شد.
در نهایت ،پس از تعیین ضریب خاکستری ،رتبة
خاکستری محاسبه گردید .نتایج نهایی حاصل از
رتبهبندی خاکستری گروههای ترویج و آموزش
کشاورزی در تولید دانش کارآفرینی در حیطه زمانی
 09-09در جدول  3آمده است.
باتوجه به نتایج جدول فوق ،از بین گروههای
ترویج و آموزش کشاورزی بر اساس مدل ضریب
خاکستری گروههای ترویج و آموزش کشاورزی
براساس اولویت دانشگاه گرگان ،دانشگاه رازی،

دانشگاه زنجان ،دانشگاه تهران ،دانشگاه بوعلی سینا،
دانشگاه یاسوج و دانشگاه اهواز در تولید دانش
کارآفرینی در تولید دانش کارآفرینی در حیطه زمانی
 09-09کارایی نسبی و عملكرد مناسبتری دارند.
بحث و نتیجهگیری
ارزیابی کارایی فضای کارآفرینی در دانشكدههای
کشاورزی باالخص گروه ترویج و آموزش کشاورزی
امری کامالً ضروری به شمار میرود .استفاده از مدل
تحلیل پوششی دادهها برای ارزیابی کارایی
دانشكدههای کشاورزی ،به ویژه گروههای ترویج و
آموزش کشاورزی و با ارائة اطالعات کاملتری اعم از
مقایسه ،رتبهبندی ،الگوگیری و ...به نسبت سایر
روشها ،میتواند گامی نوین و مناسب برای بهبود
مستمر عملكرد این گروهها در کشور باشد .در نتیجه،
سنجش کارایی گروههای آموزشی ترویج و آموزش
کشاورزی و ارائة راهکارهای کاربردی میتواند در
کارایی این گروهها در تولید دانش کارآفرینی

جدول  -9نتایج حاصل از رتبهبندی خاکستری درتولید دانش کارآفرینی در تولید دانش کارآفرینی در حیطه
زمانی 09-09
رتبه

گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

رتبه خاکستری

1
2
3

دانشگاه گرگان
دانشگاه رازی
دانشگاه زنجان

1

0

دانشگاه تهران

9,1910

1

دانشگاه بوعلی سینا

9,1212

9

دانشگاه یاسوج

9,0393

7

دانشگاه اهواز

9,0093
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9,1037

شماره  ،44بهار 7931

مثمرثمر قرار گیرد .بنابراین ،محور اصلی مطالعة
حاضر ارزیابی کارایی گروههای ترویج و آموزش
کشاورزی و همچنین مقایسه و رتبهبندی این
گروههای است .بدین ترتیب ،پس از مطالعة وسیع
مبانی نظری و پیشینة تحقیق و معرفی مدل تحلیل
پوششی دادهها و تحلیل رابطة خاکستری با استفاده
از مدلهای  BCCارزیابی شد بر اساس مدل ،BCC
 9گروه آموزشی دارای کارایی نسبی در تولید دانش
کارآفرینی در حیطه زمانی  09-09میباشند و
براساس مدل  ،BCCگروه آموزشی دانشگاه رازی،
دانشگاه تهران ،دانشگاه زنجان ،دانشگاه گرگان،
دانشگاه بوعلی سینا ،دانشگاه اهواز و دانشگاه یاسوج
نسبت به دیگر گروههای مورد بررسی در حیطه تولید
دانش کارآفرینی در حیطه زمانی  09-09عملكرد
بهتر و کاراتری نسبت به دیگر گروههای آموشی مورد
مطالعه داشتهاند .بر اساس مدل ضریب خاکستری
گروههای ترویج و آموزش کشاورزی براساس اولویت
دانشگاه گرگان ،دانشگاه رازی ،دانشگاه زنجان،
دانشگاه تهران ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشگاه یاسوج و
دانشگاه اهواز در تولید دانش کارآفرینی در تولید
دانش کارآفرینی در حیطه زمانی  09-09کارایی
نسبی و عملكرد مناسبتری دارند.
گروههای ترویج و آموزش کشاورزی گرگان از
لحاظ تولید دانش کارآفرینی در صدر قرار دارد.
همانطور که گفته شد در تحقیق حاضر از تحلیل
رابطة خاکستری برای مقایسة گروههای ترویج و
آموزش کشاورزی مورد بررسی استفاده شد .بر اساس
نتایج این تحلیل ،گروههای ترویج و آموزش
کشاورزی گرگان به عنوان موفقترین گروههای ترویج
و آموزش کشاورزی در تولید دانش کارآفرینی
شناخته شده است .در این میان ،گروههای ترویج و
آموزش کشاورزی دانشگاه رازی ،دانشگاه زنجان،
دانشگاه تهران ،دانشگاه بوعلی سینا به ترتیب در
رتبههای بعدی قرار دارند .با توجه به یافتههای
تحقیق میتوان گفت که در کل ،عملكرد گروههای
ترویج و آموزش کشاورزی کشاورزی گرگان ،رازی،
اهواز ،زنجان ،تهران ،بوعلی سینا از سایر گروههای
ترویج و آموزش کشاورزی ،در این  1سال ،از عملكرد

مطلوبتری در تولید دانش کارآفرینی داشتهاند.
روشن است که روش  DEAعلل ناکارایی واحدهای
تصمیمگیری را مشخص نمیکند ،بلكه تنها
واحدهایی را شناسایی میکند که در استفاده از
دادهها و ستادهها ناکارا و کارا هستند .یافتههای این
تحقیق میتواند راهنمایی برای برنامهریزان در وزارت
علوم و تحقیقات در کنار سیاستگذاران توسعه
کارآفرینی در روستاها و دانشكدهای کشاورزی باشد
که به سمت دانشگاه کارآفرین حرکت نمایند نه صرف ًا
به تولید دانش بدون کارایی در ایجاد کسب و کارها
مشغول باشند .بهتر است مطالعات کارآفرینی منطبق
بر نیاز کشور و در جهت پرورش دانشجو کارآفرین
به معنی واقعی کالم همت گمارده شود .باتوجه به
مطالب فوق ،ضروری است مدیران ذیربط از نتایج
روش تحلیل پوششی دادهها برای ارتقای سطح
کارایی گروههای ترویج و آموزش کشاورزی خود
استفاده کنند .یكی از مهمترین شیوههای بهبود
کارایی دانشكدهها عدم حیطه زدگی در مسائل علمی
و ایجاد اپیدمی در انجام تحقیقات در یک حوضه
خاص از جمله کارآفرینی که در چند سال گذشته در
دانشگاههای مختلف ار جمله گروههای ترویج و
آموزش کشاورزی رشد فزایندهی داشته است که این
خود سبب مقفول ماند دیگر حوزههای مهم از جمله
محیط زیست و خشکسالی و مدیریت منبعها آب
در کشور است بسترسازی مناسب با بخش صنعت و
مراکز علمی و مطالعاتی کارآفرینی در داخل و خارج
از کشور نیز میتواند کمک شایانی در بهبود کارای
گروههای ترویج و آموزش کشاورزی داشته باشد.
گروههای ترویج و آموزش کشاورزی کشور باید یک
سیستم بازخوردی به عنوان مرکز کنترل کارایی که
همواره گروهها را به ویژه از دیدگاه تولید ،توسعه و
کاربرد دانش کارآفرینی را رصد و ارزیابی کند.در این
پژوهش فقط کارایی گروههای ترویج و آموزش
کشاورزی را از دیدگاه تولید دانش کارآفرینی آن هم
در یک مقطع  1سال مد نظر قرار داده است .لذا
پیشنهاد میشود شاخصهای هم چون بودجه
پژوهشی و درآمدهای پژوهشی نیز مورد ارزیابی قرار
گیرد .عدم دسترسی به دادهای پیشین مانع انجام
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ارزیابی تولید دانش کارآفرینی گروههای ترویج و
آموزش کشاورزی در طول زمان گردید ،لذا بهتر
است با استفاده ازدوره زمانی متوالی به کمک تكنیک
 Malmquistبه کار گیرید .با توجه به این که این
پژوهش تنا به بخش تولید دانش کارآفرینی پرداخته
است پیشنهاد میشود ارزیابی کارایی گروههای ترویج
و آموزش کشاورزی در توسعه ،انتقال و به گارگیری
دانش کارآفرینی نیز مورد ارزیابی قراد گیرد.

پینوشتها
این پژوهش از بخشی از تحلیلهای رساله دکتری
وحید علیآبادی مستخرج شده است .که در آن بر
اساس تعریف دانش نوشته شده ( CodiFied
 )Knowledgeکه در قالب کلمات و اعداد بیان
میشود و به طور رسمی و سیستماتیک به سرعت
بین افراد اشاعه مییابد مد نظر قرار گرفته است.
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Abstract
Universities, as an organization, are among the most enduring institutions in the world that
must pass a sophisticated test in today's world. The new nature of the international competition
has fundamentally changed the roles and responsibilities of universities and research institutes,
which, if they can not become efficient institutions and universities, their countries will not
succeed in national and regional development and international competitions. In this research,
efforts have been made to improve the efficiency The relative level of agricultural promotion
and education groups in the production of knowledge of entrepreneurs in. the period of 90-96 is
evaluated. The purpose of this study is to calculate the relative efficiency and ranking of all
groups, which consists of 12 Faculty, using data envelopment analysis and gray-matter
nalysis.In this study, 13 questionnaires were distributed among professors and experts and
experts on the reliability of inputs and outputs. Based on KMO and AHP, the indexes and
weight of the indicators were determined. The number of theses, the number of published
articles (international journals, prestigious academic journals, scientific and promotional
journals), and the number of international and national seminars and conferences) in the field of
business intelligence in the database, including SID, ISC, ISI Iran Dock and Joysscher Science
were considered for the period of 90-95 years. Based on the BCC model, 7 groups received the
coefficients 1 and close to them. Finally, the Gray Relationship Analysis method was ranked by
the groups. According to the results of this research, Gorgan University ranked first in the
production of knowledge of entrepreneurs in the period of 90-96 it placed
Index Terms: relative efficiency, producer knowledge creation, gray relationship analysis,
data envelopment analysis .
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