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چکیده
هاي توسعه در کشورهاي رو به امروزه یکی از شاخصکارآفرینی با توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها رابطه تنگاتنگی دارد و

ها در کشورهاي علت نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند پیشرفت و رشد اقتصادي، بسیاري از دولتبهد.وشیرشد محسوب م
جامعه را که داراي برداري از دستاوردهاي تحقیقاتی، شماري از افراد کنند با حداکثر امکانات و بهرهیافته تالش میتوسعه
هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه هاي کارآفرینانه هدایت کنند. هاي کارآفرینی هستند به آموزش کارآفرینی و فعالیتویژگی

هاي فرصت کارآفرینی و قابلیت کارآفرینی براي میان سهم بخش کشاورزي و شاخص کارآفرینی است، به همین منظور از شاخص
و G20کشورهاي عضو هاي براي این منظور از اطالعات و دادهفرینی و سهم بخش کشاورزي استفاده گردید. بررسی میان کارآ

رهایمتغانباشتگیهمیحاصل از بررسجینتااستفاده شده است.انباشتگی فیشرو روش هم2008-2017طی دوره زمانی ایران 
سهم بخش نیبن،یمدت وجود دارد. همچنرابطه بلندینیکارآفرو فرصتيدر رشد اقتصاديسهم بخش کشاورزانیم،نشان داد

بلندمدت یرابطه تعادلجودون،یاست. عالوه بر ادییرابطه بلندمدت مورد تأزینینیکارآفرتیو قابليدر رشد اقتصاديکشاورز
با توجه به نتایج قرار گرفت. دییمورد تأز،یبوده است نینیکارآفرتیو قابلینیفرصت کارآفریعنیینیرآفدو شاخص کارانیم

بدست آمده در پژوهش مبنی بر ارتباط بلندمدت سهم بخش کشاورزي با قابلیت کارآفرینی و فرصت کارآفرینی و نیز سهم زیاد 
باید اهمیت پتانسیل بخش کشاورزي را در بهبود شرایط کارآفرینی مورد توجه قرار سیاستگزارانشاغالن کشور در این بخش 

دهند.

G20کشورهاي عضو ، کارآفرینی، سهم بخش کشاورزيهاي ترکیبی، داده:هاي کلیديواژه

مقدمه
اقتصاد، درتولیدفرآینددرمهمهاينهادهازیکی

سیاستگزارانبراينیروي کاراشتغالواستکارنیروي
زاییاشتغالواستبرخوردارباالییاهمیتازاقتصادي

ایران، در. )10(رودمیشماربهآنانبرايمهمهدفیعنوانبه
گوناگون بیکاريهايدورهدرآن،اقتصادساختاردلیلبه
در وبودهمطرحاقتصاديمعضلیکعنوانبه

هايدر بخشزاییاشتغالکشور،کالنهاييسیاستگزار
. باشدمیمدنظرمرداندولتبرايراهبرديبه عنوانگوناگون

هايبخشدرافزایش اشتغالمبنايبرهايارسیاستگزاین
امروزه، در اکثر ).10(بوده استاستواراقتصاديگوناگون

شود و کشورها توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان می
تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب براي توسعه آن از 

ویژه کشورهاي در ابزارهاي پیشرفت اقتصادي کشورها و به
هاي کارآفرینی با آید، چرا که فعالیتشمار میوسعه بهحال ت

(ایجاد اشتغال، اثربخشی باالي خود منجر به توسعه اقتصادي 
.)23(شوندمیپذیري و .....) ها، رقابتنوآوري در فعالیت

کارآفرینی با توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها رابطه 
ه در هاي توسعتنگاتنگی دارد و امروزه یکی از شاخص

به علت نقش و د.وشیکشورهاي رو به رشد محسوب م
جایگاه ویژه کارآفرینان در روند پیشرفت و رشد اقتصادي، 

کنند با یافته تالش میها در کشورهاي توسعهبسیاري از دولت
برداري از دستاوردهاي تحقیقاتی، حداکثر امکانات و بهره

کارآفرینی هاي شماري از افراد جامعه را که داراي ویژگی
هاي کارآفرینانه هدایت هستند به آموزش کارآفرینی و فعالیت

هاي مختلف فعالیت، کنند؛ چرا که کارآفرینان در عرصه
دلیل نوآوري، خالقیت، پشتکار و پذیرش خطرات، موانع و به

هاي پیشرفت را نمایند و افقسدهاي پیشرفت را مرتفع می
شود آفرینان منجر میگشایند. مهارت کارروي مردم میپیش

ها ها و موقعیتتا آنان قادر به شناسایی و تشخیص فرصت
باشند؛ از اینرو، کارآفرینان پیشگامان حقیقی تغییر در عرصه 

یت موجود وضع.)15(باشنداقتصاد و تحوالت اجتماعی می
ویژه در سطح آموزش عالی کشور، از آموزش در کارآفرینی، به

ار نبوده و دچار پراکندگی و یک الگوي منسجم برخورد
باشد. با توجه به اهمیت و نقش کارآفرینی و با سردرگمی می

توجه به مشکالت جامعه، ترویج و اشاعه کارآفرینی، 
کارآفرینان بسترسازي براي فرهنگ حامی کارآفرینی و تربیت

ه جوامع در حال توسعه مثل کشور ویژبراي تمامی جوامع به
این امر یکی از وظایف و ضرورت دارد که ایران
). 21اندازهاي آموزش عالی است (چشم

يهارهکاو راسیاستها،هايتژاسترا،هابرنامههمطالع
يهارکشوعملیهتجربسیربربااههمر،توسعهمختلف
و فرینیرآکاهتوسعو ستاییروهتوسعمینهدر زمختلف

ا ارائه رمهمیریاـبسيکلیدتنکاو هادرس،ییلزاشتغاا
ع بررسی رابطه میان سهم بخش موضوهمیتابهبنادهد. می

ريیاـبسيهشهاوپژو تتحقیقاکشاورزي و کارآفرینی 
در چه،فرینیرآکاسهم بخش کشاورزي و عموضونمواپیر

انهشگروپژتوسطرکشوخلدر داچهو جیرخايهارکشو
اره توان به موارد زیر اشاز آن جمله میکه ستاگرفتهرتصو

)، در مطالعه خود به بررسی 4فتخاري و همکاران (اداشت:

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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66.........................................................................................................و ایران G20در کشورهاي عضو بخش کشاورزي و کارآفرینیسهممیان رابطه بررسی 

بر توسعه کارآفرینی کشاورزي در مناطق روستایی مؤثرعوامل 
اي، تک نمونهtآزمون با استفاده از روش از نظر جامعه

دهد نشان میآمدهدستبهپرداختند. نتایج الیس کروسکال و
جامعه نمونه که عوامل اقتصادي از اهمیت زیادي از نظر 

فهدباهشیوپژدر ،)9حیدري ساربان (برخوردارند.
نستاادرستاییروننازفرینیرآکابرموثرنعامويبندلویتاو

کروسکال اي، تک نمونهtبا استفاده از روش آزمون بیلارد
ننازفرینیرآکابرموثرنعاموبیناز کهداد ننشاالیس و

ثرترینؤم،بیلاردن ستار ادفرهنگی-جتماعیانعاموستاییرو
دي،فرنعاموو دهبوستاییروننازفرینیرآکاروي افرنعامو

کریمی و .نددارارقريبعدلویتدر اوشناختیو روانديقتصاا
مانیزسافرینیرآکالمدحیاطرسیربربا)11همکاران (

با استفاده از ورزيکشاارپایدهتوسعهمیندر زورزيکشایجوتر
کهیافتندستدنتایجینابه1دالت ساختاريروش مدل معا

هتوسعهمیندر زیجوترمانیزسانتایجبرمانیزسافرینیرآکا
هددمیننشانتایجهمچنین؛ستاارگذثراورزيکشاارپاید
ازنداچشمو نمازسافرینیرآکاهبرنامینوتد،هازپیشنیاکه
رینیفرآکاة پدیدبرورزيکشاارپایدهتوسعهمیندر زیجوتر
و مثبتتأثیرورزيکشاارپایدهتوسعهمیندر زیجوترمانیزسا

فرینیرآکاهبرنامینوتد،ینابروهعال؛ندارمیگذداريمعنی
ورزيکشاارپایدهتوسعهمیندر زیجوترازنداچشمو نمازسادر 
تأثیرهمورزيکشاارپایدهتوسعهمیندر زیجوترنتایجبر

مانیزسافرینیرآکابراريرگذثاطریقاز همدارد و مستقیم
.ستامؤثرغیرمستقیمرطوبه

ي خود به بررسی )، در مطالعه15موحدي و همکاران (
ضرورت و اهمیت توجه به آموزش کارآفرینی در بخش 

اي پرداختند. براساس کشاورزي با استفاده از مطالعات کتابخانه
نی ي آموزش کارآفریها، تدوین برنامهآمدهدستبهنتایج 

هاي بلندمدت و هم به صورت صورت برنامهکشاورزي هم به
ات اي از طریق موسسمدت فنی و حرفههاي کوتاهبرنامه

آموزي در زمینه کشاورزي آموزش علمی و کاربردي و مهارت
)، در 17زاده ذوالپیرانی و همکاران (نبیپیشنهاد شده است.

ارآفرینی ي خود به بررسی عوامل موثر بر انگیزه کمطالعه
کشاورزي در استان گیالن با استفاده از الگوي تحلیل تمایزي 

نتایج بدست آمده نشان داد که پرداختند. 1392در سال 
افزایش تحصیالت فرد کارآفرین، تعداد اعضاي خانواده 
مشارکت کننده در فعالیت کارآفرینی، تعداد ساعات اختصاص 

صل از کارآفرینی، داده شده به فعالیت کارآفرینی و درآمد حا
دهد. انگیزه کارآفرینی کشاورزي را افزایش می

)، در مطالعه خود به بررسی 19کانی و همکاران (سررانی
و درجه بازبودن تجارت بر سهم بخش کشاورزيتأثیر

شده و کارآفرینی جدید در کشورهاي منتخب کارآفرینی تثبیت
ه زمانی کشور منتخب در دور25هاي با استفاده از داده

پرداختند. نتایج هاي ترکیبی و رهیافت داده2013-2008
دار هر دو متغیر بر مثبت و معنیتأثیربدست آمده حاکی از 

و يخسروکارآفرینی در کشورهاي مورد مطالعه داشته است. 
بر ینیکارآفرتأثیریبررسخود به مطالعهدر ،)13همکاران (

نشان داد که یجنتا. دني پرداختکشاورزيهایعملکرد تعاون
. ها داردیبر عملکرد تعاونیقابل توجه و مثبتتأثیرینیکارآفر

با یرهمتغچندیون رگرسبا استفاده یلو تحلیهتجز،ینهمچن
37سه مرحله به جلو و یونداد که رگرسنشانگامبهروش گام

شده است یهتوصینبنابرادهد.یمیحرا توضتغییراتازدرصد 
اقدامات الزم را جهت يکشاورزيهایتعاونیرانمدکه

يها خود برایدر تعاونینیکارآفريهامولفهیجتوسعه و ترو
عمل آورند. یی بهروستایداربه توسعه پایابیدست

برنامهايجراز اشیارگزدر ،)12کاراناسیوس و همکاران (
با استفاده از تکمیل پااروهیدتحادر افرینیرآکاتژیکاسترا

شگسترايبرپااروهیدتحااکهشتنددار ظهااشنامهپرس
تغییرايبريتژاسترایکاز بخشیانبهعنوفرینیرآکا
اش وارد ساختن قدرت اقتصادي و رقابتی آیندهوديقتصاا

با در مطالعه خود،)1اگونیس و همکاران (عمل شده است.
به این Manova2متغیريواریانس چنداستفاده از تحلیل 

رسیدند که از نظر کارآفرینان موفقیت بیشتر در نتیجه 
هایی ها از شاخصهاي مالی تعریف شده است. آنهواژ

همچون بازگشت سرمایه، فروش باال، افزایش سود ساالنه 
اند. ار آنجا که شان استفاده نمودهن موفقیت شغلیابراي بی

افزایش انتخاب مردم، گسترش مشارکت توسعه در واقع
شبختی و توانمندسازي همه مردم فاه و خورایش مردمی، افز

ویژه زنان است باید به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنان به
دابسون گیري بهتر از جامعه توجه کرد.به بازار کار جهت بهره

ي کارآفرینی در هادر مطالعه خود براي طراحی فعالیت،)3(
هایی تاین نتیجه رسید که ایجاد فعالیمناطق روستایی به

متناسب با نیازهاي شناسایی شده جامعه محلی، تولیدات کافی 
هاي محلی و تمرکز بر متناسب با مقیاس، منابع و مهارت

ترین عوامل اصلی در آفرینی و یادگیري مداوم از مهمرکا
بخشی و ایجاد فضاي کارآفرینی در مناطق روستایی حیات
برمؤثروامل اي عمطالعهدر ،)7و همکاران (فولمراست.

فاده از با استکارآفرینی صنعتی روستایی در بین کشاورزان را 
اند. نتایج حاکی از بررسی نموده3روش حداقل مربعات مورب

آن دارد که همه کارآفرینان از حمایت مالی خانواده برخوردار 
تواند شکاف را پر کند که این امر از نیستند و بازار سرمایه می

هاي سسات مالی و همچنین ارتقا برنامهؤمطریق راه اندازي
از پذیر است.گذاري در روستاها امکانآموزشی و سرمایه

یاصلیتبه عنوان فعاليکشاورز،)16موجورا (دیدگاه
خلق ثروت در کلیجادرود که به ایبه شمار مياقتصاد
یاسپس از آن، کشاورزان هر دو در مق.کندیکمک مکشور

ینا.شوندیميکشاورزینیاستار کارآفرکوچک و بزرگ، خو
با را یو توسعه انسانینیکارآفريکشاورزینمطالعه رابطه ب

دهد. میقراریمورد بررس4استفاده از مدل کارآفرینی هیت
ینکشور در اییتوانایبه عنوان شاخص اصلیوسعه انسانت

است یمطالعه مستند روابطین،بنابرا. شکل گرفته استینهزم
فیدز ی وجود دارد.و توسعه انسانینی، کشاورزيکارآفرینبکه

در مورد یقاتاز تحقیستماتیکسیادبیبررسبه،)6و متیس (
در بخش یعو سریقادغام عم.پرداختنديکشاورزینیکارآفر

یهنظریبررسجهتمحققان يبرارایاپوياینهزم،يکشاورز
یديه بعد کلس. همچنین،کندیفراهم مینیو عمل کارآفر

خانواده یت،: هوکردندرا مشخص يبخش کشاورزیموضوع
یقاتتحقيرا براياکنندهیدواراميهاو مؤسسات، که فرصت

1- SEM 2- Multivariable Analyze of Variance 3- Diagonally weighted least squares (DWLS)
4- Hitt
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 17 ................................................................................................................... 6931/ پاییز و زمستان 8راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی/ سال چهارم/ شماره 

به  خود مطالعهدر  ،(68نامیس و ژانگ ) .کنندیفراهم م یندهآ
کشاورزان و کاهش فقر  ینیرابطه کارآفر یطور عمده بررس

مزرعه در مقابله  ینانآفرسهم کار یابیبا ارز یندر چ ییروستا
اثر  یلتحل جهت یمعادالت ساختار یمدلسازند. پرداخت با فقر

 و  یو علم یآموزش ی،شده اقتصادشناخته یتسه قابل
 نگرش نسبت به رشدبر  ی،فرهنگی اجتماع هاییتقابل

ی و کشاورز ینانکارآفر یفیکشاورزان و رشد ک ینیکارآفر
 یی اثرگذار خواهد بود،تافقر روس اینکه این عوامل چگونه بر

در  سیاستگزاراندهد که یمطالعه نشان م ینا .کاربرده شدهب
 یهارا در راهبرد یشتریب ییکشاورزان روستا یدبا ینچ

را با  ییهدفمند کاهش فقر دولت قرار دهند و کشاورزان روستا
 یکتواند به عنوان یم یناینی آشنا نمایند. کارآفر یهامهارت

در  ییکاهش فقر روستا یبرا یینرو به پا ،یدارپا یکردرو
 ینمطالعه همچن ینافتاده کشور استفاده شود. امناطق دور

کشاورزان و  ینیفقر کارآفر یمربوط به عدم همبستگ یاتادب
عنوان تواند بهیم یندهد و ایرا گسترش م یندر چ ییروستا
در حال توسعه در مبارزه با  شورهایک یگرد یدرس برا یک

  باشد. ییوستافقر ر
دهد که فقر جامعه شده نشان میمروری بر مطالعات انجام

روستایی، موانع فرهنگی و اجتماعی زنان، از جمله موانع 
تواند می توسعه کشاورزیی کارآفرینی بوده و موجود در زمینه

از انجام این مطالعه، بررسی هدف بر کارآفرینی اثرگذار باشد. 
رینی است که بدین و کارآف رزیسهم بخش کشاوبطه میان را

های فرصت کارآفرینی و قابلیت کارآفرینی از شاخص منظور
ای از الزم به ذکر است که در کمتر مطالعه استفاده شده است.

  گردیده است. دو شاخص مذکور استفاده
 

 هامواد و روش
 6ییتهابلو  یهها مطالعهه براسهاس داده   ینمدل در ا برآورد     

و  یزمهان  یسهر  یهااز داده یبیترک ،روش ینا. شودیجام مان
است کهه همزمهان    ینادر مدل  اینبارز  یژگیاست. و یمقطع

آورده  گرد یو مقطع یزمان یها را به شکل سرقادر است داده
 یسهر  یهااز مدل ریکها را با هم ارائه دهد. در هآن یجو نتا
 وجهود دارد کهه در مهدل     ههایی یتمحهدود  ی،و مقطعه  یزمان
هها  مهدل  یهن آن را کهاهش داد. در ا  تهوان یمه  یپانل یهاداده

و در  یهرد گیمحقق قرار م یاردر اخت یشتریب یآمار یهاروش
 یهل و تحل یهه و سبب تجز یافته یشافزا ینتخم ییکارا یجه،نت

 . (61) گرددیم ادیاقتص یهااز پرسش یتعداد قابل توجه
برای  2دی واحی پانلی، استفاده از آزمون ریشههاهداددر  

، دارای قدرت بیشتری نسبت به استفاده از هادادهترکیب 
جداگانه است.  صورتبهی واحد برای هر مقطع آزمون ریشه

  دری مختلفی برای بررسی وجود ریشه واحد هانآزمو
شامل  اهآنبرخی از  کهاست  شده ارائههای ترکیبی داده

 1(IPSشین )(، ایم، پسران، 2002) 9(LLCلوین، لین و چو )
فیشر -( و آزمون دیکی فولر2000(، برایتونگ )2009)
(ADF-Fisherو فیلیپس )پرون- ( فیشرPP-Fisher مددال )

ی آزمون کل طوربهباشد. می 7و هادری 1( و چوی6333) 5و وو
های زمانی یک یسری ترکیبی مشابه هادادهریشه واحد در 

را  AR(1)فرآیند  متغیره است. بدین منظور برای سری 
  در نظر بگیرید:

(6) 
 

           
 مانا است و اگر  باشد،  اگر 

 شود:دو فرض مطرح می نامانا است. برای  باشد، 
برای  توان فرض کرد که ریشه واحد مشترک: می .6

، LLCی هاآزمون(.       همه مقاطع یکسان است )
 کنند.ادری از این فرض استفاده میبرایتونگ و ه

تواند می ریشه واحد مقطعی: فرض دیگر آن است که  .2
، IPSبرای مقاطع، متفاوت باشد. این فرض توسط 

ADF-Fisher ،PP-Fisher (.22شود )استفاده می 
 پایایی بررسی از پس پانل هایداده الگوی از تفادهاس در

 و مهم بسیار همگنی آزمون انجام بررسی، تحت متغیرهای
 پارامترها ناهمگنی اگر همگنی، آزمون براساس. است ضروری

 شود، گرفته نادیده سری طول در یا مقاطع و افراد بین در
 منجر هاپارامتر از معنیبی یا ناسازگار برآوردهای به تواندمی

 از که است آشکار ها،حالت این در(. ناهمگنی تورش) شود
 را ناهمگن مبدأهای از عرض که پانلی هایداده رگرسیون

 آزمون انجام جهت(. 8)نمود  نباید استفاده گیرند،نادیده می
لیمر  Fبه طور معمول آزمون  اقتصادسنجی ادبیات در همگنی

گردد برتر انتخاب میگردد و بر این اساس، مدل استفاده می
 زیر بیان نمود: (2)صورت رابطه توان بهاین آزمون را می

       (2)  
 
 
 

 تعیین ترتیب ضریببه و  (، 2در رابطه )
 همچنین. باشندمی ادغامی رگرسیون و دامی متغیر الگوهای

هدات در هر مقطع و تعداد مشا Tمقطع، تعداد n رابطه  این در
K دهد. بر این اساس و بر پایه تعداد رگرسورها را نشان می

  توان مدل برتر را انتخاب نمود.فرضیه صفر می
انباشتگی پانلی، وجود رابطه های همو تحلیلیه تجز

ی کند. ایدهرا برآورد می هاآنبلندمدت را آزمون و سپس 
ین است که اگر انباشتگی او تحلیل همیه تجزاصلی در 

یستا و دارای روندهای تصادفی اناهای زمانی یسر ازبسیاری 
هستند، اما ممکن است ترکیب خطی متغیرها در بلندمدت، 

  (.5)روند باشد ایستا و بی
انباشتگی های زمانی، بررسی وجود همهمانند سری

 ی هاآزمونی پانلی نیز مهم است. هادادهمتغیرها در 
انباشتگی برای ی همهاآزمونانلی، در مقایسه با انباشتگی پهم

تری هستند، یشبجداگانه، دارای قدرت  صورتبههر مقطع 
ی زمانی کوتاه و حتی در شرایطی که دوره هاآزمونزیرا این 

 ؛(2)باشند می استفاده قابلی نمونه نیز کوچک باشد، اندازه
ی هادر دادههای آن انباشتگی متغیرها و آزمونبنابراین، هم

 گیرد. قرار می بحث موردپانلی 
 در و کارآفرینی  سهم بخش کشاورزیمنظور بررسی به 

 1- Panel Data                        2- Unit Root Test          3- Levin, Lin and Chu (LLC)                         4- Im, Pesaran and Shin (IPS)       
5- Maddala and Wus           6- Choi                          7- Hadri             
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و قابلیت 1فرصت کارآفرینیمتغیرهاياز ،این مطالعه
و ایران G20عضو گروهمربوط به کشورهاي2کارآفرینی

به هر موقعیتی اطالق فرصت کارآفرینیاستفاده شده است.
ها بتوان محصوالت، خدمات، مواد موقعیتگردد که در آنمی

).20(هاي سازماندهی جدیدي را ارائه نمودخام، بازار و شیوه
، درصد نیقابلیت کارآفریGEM3براساس تعریف سایت 

که قابلیت برخورداري از است اي ساله64تا 18بزرگساالن 
اندازي کسب و کار جدید را دانش، مهارت و تجربه براي راه

.دارند
یکا، متحده آمریاالتاکشورهايمتشکل از G20گروه 

،ژاپنین، چیتالیا، ا، آلمانیتانیا، بر، فرانسه،اروپااتحادیه
یل،برزیه، ترکیا، استرالي، اندونز،يعربستان سعودیه،روس

ی، مکزیکجنوبی، آفریقايجنوبکره، هند، کاناداین، آرژانت
فرصت حقیق شاملمتغیرهاي تاطالعات مربوط به باشد.می

و GEMکارآفرینی و قابلیت کارآفرینی از بانک اطالعات 
و WB(4(یاز اطالعات بانک جهانسهم بخش کشاورزي

شده استخراج کشور21براي 2017تا 2008يهاسالیط
افزار شده مدل توسط نرمانجام يبرآوردها. همچنین،است

Eviews 10شده است.انجام

نتایج و بحث
سهم بخش جهت بررسی رابطه میان در این مطالعه، 

، سهم بخش کشاورزياز سه متغیر ،و کارآفرینیکشاورزي
براي کشورهاي عضو فرصت کارآفرینی و قابلیت کارآفرینی 

G20ه استاستفاده گردیدو ایران.
طور کلی، هشود، ب) مشاهده می1همانطور که در شکل (

اتحادیه اروپا به مراتب باالتر از فرصت فرصت کارآفرینی در 
باشد. فرصت کارآفرینی در ایران روند کارآفرینی در ایران می

سیر نزولی در پیش گرفته ، 2015نوسانی داشته و بعد از سال 
، روند یکنواخت اما 2015اتحادیه اروپا، از سال است؛ اما 

صعودي در پیش گرفته است.

2008-2017ه کشورهاي ایران و اتحادیه اروپا در فرصت کارآفرینی در دوره زمانی مقایس-1شکل
Figure 1. Comparison of Iran and the European Union in perceived opportunity the period 2008-2017

طور کلی، هشود، ب) مشاهده می2طور که در شکل (همان
از قابلیت کارآفرینی در قابلیت کارآفرینی در ایران باالتر

باشد. روند قابلیت کارآفرینی در ایران نوسانی اتحادیه اروپا می

به باالترین میزان خود رسیده است. اما 2010بوده و در سال 
روند تقریباً یکنواختی داشته 2009جز در سال هاتحادیه اروپا ب

است.

2008- 2017ادیه اروپا در قابلیت کارآفرینی در دوره زمانی مقایسه کشورهاي ایران و اتح-2شکل
Figure 2. Comparison of Iran and the European Union in perceived capability the period 2008-2017

GEMمأخذ بانک اطالعات 

1- Perceived Opportunity 2- Perceived Capabilities 3- Global Entrepreneurship Monitor
4- World Bank (WB)
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سهم بخش شود، ) مشاهده می3طور که در شکل (همان
در هم بخش کشاورزيسبرابر ایران چنددر کشاورزي

در ایران طی سهم بخش کشاورزيباشد. میاتحادیه اروپا

ترین میزان خود به پایین2011در سال ي مورد بررسی دوره
. کندرشد صعودي طی میرسیده و پس از آن

2008- 2017در دوره زمانیسهم بخش کشاورزيمقایسه کشورهاي ایران و اتحادیه اروپا در -3شکل
Figure 3. Comparison of Iran and the European Union in the share of the agricultural sector during the period

2008-2017

را نشان ، توصیف آماري متغیرهاي مطالعه )1جدول (
)، 1براساس جدول (باشد.میکشور21دهد که شامل می

ش کشاورزي مربوط به کشور کمترین میانگین سهم بخ
سهم بخش کشاورزي مربوط به میانگینانگلستان و بیشترین

طور کمترین میانگین قابلیت همینباشد.کشور هند می

به کشور ژاپن و بیشترین میانگین قابلیت کارآفرینی مربوط
باشد. کارآفرینی مربوط به کشور عربستان سعودي می

نگین فرصت کارآفرینیطور کمترین و بیشترین میاهمین
باشد.مربوط به کشور ژاپن و عربستان سعودي میترتیببه
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توصیف آماري متغیرهاي مورد مطالعه - 1جدول 
Table 1. Statistical description of the studied variables

حداکثرحداقلمیانگینمتغیرنام نام کشورحداکثرحداقلمیانگیننام متغیرنام کشور

آلمان
68/055/087/0سهم بخش کشاورزي

مکزیک
21/308/342/3يسهم بخش کشاورز

56/045/064/0ینیکارآفرتیقابل37/035/041/0قابلیت کارآفرینی
46/036/055/0ینیکارآفرفرصت33/022/041/0فرصت کارآفرینی

ایتالیا
91/109/277/1يسهم بخش کشاورز

فرانسه
53/132/165/1يسهم بخش کشاورز

33/024/038/0ینیکارآفرتیقابل34/042/029/0ینیکارآفرتیقابل
29/021/037/0ینیکارآفرفرصت25/029/017/0ینیکارآفرفرصت

انگلستان
59/051/065/0سهم بخش کشاورزي

آمریکا
16/101/138/1يسهم بخش کشاورز

55/053/059/0ینیکارآفرتیقابل46/042/051/0قابلیت کارآفرینی
44/028/063/0ینیکارآفرفرصت35/024/042/0فرصت کارآفرینی

آفریقاي 
جنوبی

32/208/285/2سهم بخش کشاورزي
هند

79/1645/1551/17يسهم بخش کشاورز
45/036/057/0ینیکارآفرتیقابل40/035/045/0قابلیت کارآفرینی
44/037/058/0ینیکارآفرفرصت38/035/043/0فرصت کارآفرینی

چین
20/991/725/10سهم بخش کشاورزي

اندونزي
73/1314/1329/15يسهم بخش کشاورز

59/055/065/0ینیکارآفرتیقابل34/027/043/0قابلیت کارآفرینی
46/043/049/0ینیکارآفرفرصت34/025/048/0یفرصت کارآفرین

کانادا
53/133/172/1سهم بخش کشاورزي

آرژانتین
23/631/715/5يسهم بخش کشاورز

60/065/043/0ینیکارآفرتیقابل51/048/055/0قابلیت کارآفرینی
44/056/029/0ینیکارآفرفرصت57/053/060/0فرصت کارآفرینی

استرالیا
34/220/276/2سهم بخش کشاورزي

برزیل
42/411/489/4يسهم بخش کشاورز

54/049/058/0ینیکارآفرتیقابل49/046/053/0ینیکارآفرتیقابل
46/040/055/0ینیکارآفرفرصت48/045/051/0ینیکارآفرفرصت

کره جنوبی
ان عربست15/292/134/2سهم بخش کشاورزي

سعودي
42/207/285/2يسهم بخش کشاورز

71/069/072/0قابلیت کارآفرینی34/026/052/0قابلیت کارآفرینی
76/069/081/0فرصت کارآفرینی18/011/035/0فرصت کارآفرینی

اتحادیه 
اروپا

33/216/256/2سهم بخش کشاورزي
ژاپن

09/105/115/1سهم بخش کشاورزي
12/009/013/0قابلیت کارآفرینی36/033/039/0بلیت کارآفرینیقا

07/005/008/0فرصت کارآفرینی49/039/060/0فرصت کارآفرینی

روسیه
67/316/318/4سهم بخش کشاورزي

ایران
23/848/1044/5سهم بخش کشاورزي

57/065/046/0قابلیت کارآفرینی25/017/033/0قابلیت کارآفرینی
35/041/027/0فرصت کارآفرینی22/017/030/0فرصت کارآفرینی

ترکیه
31/702/907/6سهم بخش کشاورزي

50/054/042/0قابلیت کارآفرینی
38/049/032/0فرصت کارآفرینی

هاي تحقیقیافتهمأخذ 

ابتدا بخش کشاورزي و کارآفرینیسهممنظور بررسی به
. نتایج آزمون گیردتایی متغیرها مورد بررسی قرار میایس

همانطور که از ) آورده شده است.2ایستایی متغیرها در جدول (

بخش کشاورزي سهم) مشخص است، متغیر 2نتایج جدول (
و فرصت کارآفرینی در تفاضل مرتبه اول و متغیر قابلیت 

کارآفرینی در سطح ایستا هستند.

متغیرهاایستایی نتایج آزمون- 2جدول
Table 2. The results of stationary of Variables

-لین-لویننام متغیر
چو

سطح 
احتمال

-پسران-آیم
شین

سطح 
احتمال

دیکی فولر تعدیل 
فیشر- یافته

سطح 
احتمال

فیلیپس 
فیشر- پرون

سطح 
نتیجهاحتمال

سهم بخش 
کشاورزي

ایستا در تفاضل 2196/5-0000/03679/0-3565/06900/640138/09676/491836/0
مرتبه اول

0955/6-000/03410/2-0096/02268/740016/0793/1390000/0
قابلیت 

کارآفرینی
ایستا در تفاضل 6442/2-0041/00143/1-1552/07103/511448/0213/1070000/0

مرتبه اول
5911/10-0000/06732/4-0000/0647/1020000/0375/2320000/0

فرصت 
ایستا در سطح0402/00195/640159/06699/970000/0-0000/07482/1-1042/4کارآفرینی

ها از نوع دادهتعیین منظوربهپس از انجام آزمون ایستایی، 
که داراي شدآزمون لیمر استفادهاز بودن2یا پول1نظر پانل

ي صفر همگن آزمون فرضیهدر این لیمر است. Fي آماره
ي رد فرضیه،رویناازی بوده و بررسموردبودن کشورهاي 

ي پانل و عدم توانایی هادادهصفر مبین لزوم استفاده از روش 
ي صفر بیانگر لزوم استفاده از روش حداقل در رد فرضیه

)، سطح 3براساس نتایج جدول (باشد. می3مربعات تجمیع شده

کوچکتر است و 05/0، از احتمال آمدهدستبهاحتمال 
. نتایج حاصل از باشدها میي پانل بودن دادهدهندهنشان

است. با توجه به شدهداده) نشان 3لیمر در جدول (Fآزمون
)، فرضیه صفر مبنی بر همگن 3از جدول (آمدهدستبهنتایج 

ي پانل براي هادادهبودن مقاطع رد شده و لزوم استفاده از 
شود.دل مشخص میبررسی م

1- Panel Data 2- Pool Data 3- Pooled Least Square
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لیمرFنتایج آزمون - 3جدول 
Table 3. Results of F test

سطح احتمالمقدار آمارهشدهگرفتهآماره به کار 
F4627/11800000/0

2234/10100000/0کاي دو

انباشتگی پانلی، وجود رابطه هاي همتحلیلویهتجز
ي کند. ایدهمیرا برآورد هاآنبلندمدت را آزمون و سپس 

انباشتگی این است که اگر تحلیل همویهتجزاصلی در 
یستا و داراي روندهاي تصادفی نااهاي زمانی يسرازبسیاري 

هستند، اما ممکن است ترکیب خطی متغیرها در بلندمدت، 
هاي زمانی، بررسی ). همانند سري5روند باشد (ایستا و بی

ي پانلی نیز مهم است. هادادهانباشتگی متغیرها در هموجود 
ي هاآزمونانباشتگی پانلی، در مقایسه با ي همهاآزمون

جداگانه، داراي قدرت صورتبهانباشتگی براي هر مقطع هم
حتی در شرایطی که هاآزمونتري هستند، زیرا این یشب

ي نمونه نیز کوچک باشد، ي زمانی کوتاه بوده و اندازهدوره
انباشتگی متغیرها و این دلیل هم. به)2(انداستفادهقابل

گیرد.قرار میبحثموردي پانلی هادر دادههاي آن آزمون
سهم رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهاي بررسیبراي

، فرصت کارآفرینی و قابلیت کارآفرینی، در بخش کشاورزي
نتایج .استفاده شد4فیشراز آزمون ،فروض مختلفقالب 

آمده است.)8) تا (3در جداول (فیشر گی انباشتآزمون هم
میان رشد سهم بخش کشاورزي در رشد فرضیه اول:

.اقتصادي و فرصت کارآفرینی رابطه بلندمدت وجود دارد
دهد، براساس نتایج ) نشان می4طور که جدول (همان

انباشتگی فیشر، فرضیه عدم از آزمون همآمدهدستبه
ارت دیگر رابطه تعادلی بلندمدت عبشود؛ بهانباشتگی رد میهم

و فرصت کارآفرینی سهم بخش کشاورزيمیان متغیرهاي 
وجود دارد.

فرینیآو فرصت کارسهم بخش کشاورزي-فیشرانباشتگی نتایج آزمون هم- 4جدول 
Table 4. Results of Fisher co-integration test –The share of agricultural sector and Perceived opportunities

نتیجهسطح احتمالمقدار آمارهآماره آزمون
انباشتگیرد فرضیه عدم هم1/2060000/0کاي دو

هاي تحقیقمأخذ: یافته

انباشتگی فیشر مقاطع مختلف نتایج آزمون هم)، 5جدول (
و فرصت کارآفرینی را نشان سهم بخش کشاورزيمربوط به 

جز ههد که کلیه کشورها بددهد. نتایج  نشان میمی
کشورهاي انگلستان، چین، هند و ترکیه از لحاظ آماري 

جز هعبارت دیگر، کلیه کشورها ببه،باشنددار میمعنی

و فرصت سهم بخش کشاورزيکشورهاي مذکور در 
باشد. همچنین، کارآفرینی داراي رابطه تعادلی بلندمدت می

فرینی روابط و فرصت کارآسهم بخش کشاورزيایران در 
تعادلی بلندمدت دارد.

و فرصت کارآفرینیسهم بخش کشاورزي-انباشتگی فیشر مقاطعنتایج آزمون هم- 5جدول 
Table 5. Results of Fisher Cross co-integration test-The share of agricultural sector and Perceived opportunities

داريح معنیطسآماره کاي دونام مقاطعردیف
3831/170257/0آلمان1
2376/300002/0یتالیاا2
0368/84615/0انگلستان3
7187/190109/0فرانسه4
8768/170215/0امریکا5
7153/150463/0کانادا6
9002/330000/0استرالیا7
4438/210056/0آرژانتین8
4156/150514/0برزیل9
1987/160391/0مکزیک10
6366/180162/0یجنوبآفریقاي11
0392/102777/0چین12
7396/310001/0ژاپن13
5069/66356/0هند14
8394/270004/0اندونزي15
3824/140730/0روسیه16
5993/111772/0ترکیه17
0881/250013/0يسعودعربستان18
0489/150583/0یجنوبکره19
0826/330001/0اروپااتحادیه20
0490/340000/0ایران21

هاي تحقیقمأخذ: یافته

1- Fisher Test
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میان رشد سهم بخش کشاورزي در رشد فرضیه دوم:
مدت وجود دارد.ي و قابلیت کارآفرینی رابطه بلنداقتصاد

)، فرضیه عدم 6آمده از جدول (دستهطبق نتایج ب

بارت دیگر رابطه تعادلی بلندمدت عشود؛ بهانباشتگی رد میهم
و قابلیت کارآفرینی سهم بخش کشاورزيمیان متغیرهاي 

وجود دارد.

و قابلیت کارآفرینیسهم بخش کشاورزي-انباشتگی فیشرنتایج آزمون هم- 6جدول 
Table 6. Results of Fisher co-integration test-The share of agricultural sector and Perceived Capabilities

نتیجهسطح احتمالمقدار آمارهآماره آزمون
انباشتگیرد فرضیه عدم هم9/2120000/0کاي دو

هاي تحقیقمأخذ: یافته

انباشتگی فیشر مقاطع مختلف مربوط به نتایج آزمون هم
)، 7و قابلیت کارآفرینی در جدول (سهم بخش کشاورزي

ه حاکی از اینست که ایران در آورده شده است. نتایج حاصل
و فرصت کارآفرینی، روابط تعادلی سهم بخش کشاورزي

، کلیه آمدهدستبهبلندمدت دارد. همچنین، طبق نتایج 

جز کشورهاي آلمان، انگلستان، مکزیک، هند و هکشورها ب
عبارت دیگر، کلیه باشند؛ بهدار میترکیه از لحاظ آماري معنی

و سهم بخش کشاورزيمذکور در جز کشورهاي هکشورها ب
باشد.قابلیت کارآفرینی داراي رابطه تعادلی بلندمدت می

و قابلیت کارآفرینیسهم بخش کشاورزي-انباشتگی فیشر مقاطعنتایج آزمون هم- 7جدول
Table 7. Results of Fisher Cross co-integration test-The share of agricultural sector and Perceived Capabilities

داريسطح معنیآماره کاي دونام مقاطعردیف
4835/102454/0آلمان1
1790/330000/0یتالیاا2
5461/93173/0انگلستان3
2347/220041/0فرانسه4
1094/330001/0امریکا5
3058/170264/0کانادا6
5771/350000/0استرالیا7
0523/260009/0آرژانتین8
2848/150538/0برزیل9
8360/111650/0مکزیک10
1217/180196/0یجنوبآفریقاي11
9398/170210/0چین12
9277/180146/0ژاپن13
3964/66487/0هند14
2882/280004/0اندونزي15
2198/180190/0روسیه16
6771/111731/0ترکیه17
7998/270004/0يسعودعربستان18
3762/200085/0یجنوبکره19
7986/140635/0اروپااتحادیه20
0621/360000/0ایران21

هاي تحقیقمأخذ: یافته

رشد قابلیت میان رشد فرصت کارآفرینی و فرضیه سوم:
مدت وجود دارد.کارآفرینی رابطه بلند

دهد، فرضیه عدم )، نشان می8طور که جدول (همان

عبارت دیگر رابطه تعادلی بلندمدت شود؛ بهانباشتگی رد میهم
میان متغیرهاي فرصت کارآفرینی و قابلیت کارآفرینی وجود 

دارد.

و قابلیت کارآفرینیفرصت کارآفرینی-انباشتگی فیشرنتایج آزمون هم- 8جدول 
Table 8. Results of Fisher co-integration test-Perceived opportunity and Perceived Capabilities

نتیجهسطح احتمالمقدار آمارهآماره آزمون
انباشتگیرد فرضیه عدم هم6/2140000/0کاي دو

هاي تحقیقمأخذ: یافته
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قابلیت کارآفرینی و انباشتگی مقاطع مربوط به آزمون هم
)، نشان داده شده است. بر 9فرصت کارآفرینی در جدول (

آمده، ایران در قابلیت کارآفرینی و فرصت دستهایج بطبق نت
طور، کلیه کارآفرینی، روابط تعادلی بلندمدت دارد. همین

جز کشورهاي ایتالیا، آمریکا، کانادا، آرژانتین، چین، هکشورها ب

عبارت باشند؛ بهدار میروسیه و ترکیه از لحاظ آماري معنی
ور در فرصت جز کشورهاي مذکهدیگر، کلیه کشورها، ب

کارآفرینی و قابلیت کارآفرینی داراي رابطه تعادلی بلندمدت 
باشند.می

فرصت کارآفرینی و قابلیت کارآفرینی-انباشتگی فیشر مقاطعنتایج آزمون هم- 9جدول
Table 9. Results of Fisher co-integration test-Perceived opportunity and Perceived Capabilities

داريسطح معنیآماره کاي دونام مقاطعیفرد
1950/140777/0آلمان1
2635/93416/0یتالیاا2
4262/240017/0انگلستان3
6006/380000/0فرانسه4
9758/121157/0امریکا5
3548/165000/0کانادا6
0568/150581/0استرالیا7
1086/102725/0آرژانتین8
6020/260007/0برزیل9
7299/200074/0مکزیک10
2413/190130/0یجنوبآفریقاي11
7465/83894/0چین12
2901/200087/0ژاپن13
5817/470000/0هند14
3607/2040001/0اندونزي15
2332/57836/0روسیه16
6541/102337/0ترکیه17
8527/2470001/0يسعودعربستان18
4053/140725/0یجنوبرهک19
4239/260008/0اروپااتحادیه20
4896/360000/0ایران21

هاي تحقیقمأخذ: یافته

متغیرهاي سهم میان بررسی روابط تعادلی بلندمدت از 
بخش کشاورزي، قابلیت کارآفرینی و فرصت کارآفرینی نشان 

.هستندلندمدت رابطه تعادلی بدارايدهد که کلیه متغیرهامی
و همچنین نتایج ي مربوطهبا توجه به نمودارها،همچنین

،از بررسی روابط تعادلی بلندمدت متغیرهاآمدهدستبه
تواند توان بیان کرد که افزایش سهم بخش کشاورزي میمی

و فرصت کارآفرینی گردد.کارآفرینی قابلیت منجر به بهبود
، کشور ترکیه در آمدهتدسبه، براساس نتایج عالوه بر این

دار نبوده است. در روابط مورد بررسی، از نظر آماري معنی
توان گفت که در کشور ترکیه، رابطه میان بخش نتیجه، می

همچنین، نتایج بدست باشد.کشاورزي و کارآفرینی برقرار نمی

)، 15(با نتایج مطالعات موحدي و همکاران،آمده از مطالعه
باشد.) منطبق می16) و موجورا (19اران (سررانی کانی و همک
در پژوهش مبنی بر ارتباط آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

بلیت کارآفرینی و فرصت سهم بخش کشاورزي با قامدت بلند
کارآفرینی و نیز سهم زیاد شاغالن کشور در این بخش

باید اهمیت پتانسیل بخش کشاورزي را در بهبود سیاستگزاران
با عنایت به نین، همچفرینی مورد توجه قرار دهند.کارآشرایط

اهمیت کارآفرینی در کشاورزي و اهمیت کشاورزي در 
پذیري این دو مقوله مهم از تأثیرکارآفرینی، ارتباط و چگونگی 

قرار گیرند.هاي آینده مورد مطالعه یکدیگر در پژوهش
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Abstract
Entrepreneurship is closely linked to the economic and social development of countries, and

today it is one of the indicators of development in the developing world. Due to the special role
of entrepreneurs in the process of economic growth and development, many governments in
developed countries are struggling to maximize the opportunities and exploit research gains that
leading a number of people with entrepreneurial characteristics to entrepreneurship education
and entrepreneurial activities. The main objective of this study is to investigate the relationship
between the share of agriculture and entrepreneurship index. For this reason, entrepreneurship
Perceived Opportunity and entrepreneurship Perceived Capabilities were used to examine
entrepreneurship and agricultural sector share. For this purpose, the data and data of G20 and
Iran during the period of 2008-2017 and Fischer co-integration method have been used.  The
results of the co-integration study showed that there is a long-term relationship between the
agricultural sector's contribution to economic growth and entrepreneurship Perceived
Opportunity. Also, the long-term relationship between agricultural sectors contributes to
economic growth and entrepreneurship capability is also confirmed. In addition, the existence of
a long-term equilibrium relationship between two entrepreneurial indicators, entrepreneurship
Perceived Opportunity and entrepreneurship Perceived Capabilities, has also been confirmed.
Considering the results obtained in the research on the long-term relationship between
agricultural sector's share of entrepreneurship Perceived Opportunity and entrepreneurship
Perceived Capabilities and the high share of the country's employees in this section,
policymakers should pay attention to the importance of agricultural sector potential in
improving entrepreneurial conditions.

Keywords: Panel Data, Share of agricultural sector, Entrepreneurship, Member of G20
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