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  چکیده

بندي  با هدف شناسایی و اولویت -از نوع اکتشافی -این تحقیق که به لحاظ هدف، کاربردي است،  به شیوه کیفی
گیري  گیري هدفمند و بهره وکارهاي سبز در استان گلستان به انجام رسیده است. با رویکرد نمونه هاي توسعه کسب فرصت

شارکت در تحقیق برگزیده شدند. ابتدا  بر مبناي روش گروه نفر از مطلعان کلیدي براي م 19برفی،  از تکنیک گلوله
وکار سبز پرداخته شد؛ سپس با انجام تحلیل  ها و مالحظات کلیدي براي توسعه کسب کانونی، به شناسایی زمینه

ه اول، هاي شناسایی شده طبق معیارهاي چندگانه  پرداخته شد. ابزار تحقیق در مرحل بندي زمینه مراتبی به اولویت سلسله
زمینه و  28هاي این تحقیق،  ساخته بود. براساس یافته نامه محقق ساختارمند و در مرحله دوم،  پرسش مصاحبه گروهی نیمه

بینانه  منظور ارزیابی چندجانبه و واقع براین، به وکارهاي سبز در استان گلستان شناسایی شد. عالوه فرصت براي توسعه کسب
وکارهاي سبز در استان به ترتیب زیر  گذاري در توسعه کسب معیار کلیدي براي سرمایههاي شناسایی شده، هفت  فرصت

  شناسایی شد: 
) 4پذیري اقتصادي، ( ) امکان3پذیري فنی و تخصصی، ( ) امکان2) سبزینگی (سازگاري با محیط زیست)، (1(
پذیري. براساس  ) اشتغال7منابع طبیعی)، ( ها و ) تطابق آمایشی (ظرفیت6پذیري اجتماعی، ( ) امکان5پذیري بازار، ( امکان

وکارهاي سبز در استان گلستان عبارتند از: صنایع دستی،  این معیارها، سه حوزه داراي اولویت باال براي توسعه کسب
  گردي. کشاورزي ارگانیک و گردشگري با  تأکید بر بوم
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  مقدمه
در  اخیـر  هـاي مـالی   زیستی، جهانی شدن، تحول فناوري، و همچنین بحـران  مشکالت محیط

شـده اسـت. در ایـن    منجر ها وکار کسب هاي جدید براي  گیري محیط به شکل   ،بیشتر کشورها
زیـرا  زیستی فزآینـده اسـت،    گیري کارآفرینی سبز عمدتاً توجه به مسائل محیط بین، زمینه شکل

زیسـتی   عنوان یکی از عوامل اصلی بروز یا تشدیدکننده بیشتر مشـکالت محـیط   وکارها به کسب
عنـوان   ). بنـابراین توجـه بـه کـارآفرینی سـبز بـه      Hart, 1997؛ Gifford, 1997شـوند (  شناخته مـی 

رو بـه افـزایش اسـت. اصـوالً مشـکالت       وکـار،  کسـب حل تعـدیل پیامـدهاي منفـی توسـعه      راه
ها وابسته اسـت. مـثالً فعالیـت معمـول بخـش معـدن        به شیوه و نوع فعالیت شرکتزیستی  محیط

نیز ممکن اسـت تعـادل     بخش گردشگري .ممکن است باعث آلودگی آب، خاك و هوا شود
). چنـین تنـوعی   Mudd,2007بین تنوع محلی، میراث فرهنگی و محیط و منظر را بـر هـم بزنـد (   

کنـد. برخـی کشـورهاي     سعه کارآفرینی سبز طلـب مـی  بسترسازي تو براي هاي مختلفی  حل راه
 بـراي  هایی را براي توسعه مشـاغل جدیـد بـا اولویـت کـارآفرینی سـبز        ها و طرح اروپایی برنامه

ند. این کشورها، درباره توان کارآفرینی سبز ا هدستیابی به نرخ باالي رشد اقتصادي در نظر گرفت
  ).Hinterberger, 2002وافق نظر دارند (عنوان نیروي پیشران رشد اقتصادي جدید ت به

هـاي رقـابتی و    مزیـت  ،زیستی کارآفرینـان  هاي محیط رابطه مثبت بین تالش ،در بیشتر موارد
ــت (     ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأیی ــوآوري م ــافع ن ــم، Azzone & Noci, 1998من ). اکوتوریس

هـاي   بـر فعالیـت   وکارهـاي سـبز مبتنـی    از جملـه کسـب   ،بیوتکنولوژي، معماري سبز و نظایر آن
نـام کلـی   بـا   وکارها  زیست هستند. عموماً این نوع کسب با حفظ محیط توأم  و اقتصادي نوآور

یجــاد هــایی بــراي ا بــه ارائــه ایــدهوکارهــا  کســبایــن   .دنشــو بنــدي مــی رده »کــارآفرینی ســبز«
هـاي جدیـد، بـازآفرینی فرآینـدهاي تولیـد، تغییـر محصـوالت و خـدمات بـا توجـه بـه             شرکت

ویـژه از   هب -توسعه پایدار مبتنی بر سه اصل کاهش استفاده از منابعنیز و  ،زیست یارهاي محیطمع
 ). درNikolaoua et al,  2011اسـت (  اسـتوار نوع تجدیدناپذیر، بازیابی و استفاده مجدد از منابع 

 اشـتغال  ایجـاد  بـه  توانـد  مـی  سـبز  وکارهاي کسب در گذاري سرمایه توسعه، حال در کشورهاي
وکارهـا، در حـوزه   کسـب  دیگرمانند  ). 1397شود (احمدپور داریانی و همکاران،  منجر  پایدار
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ــت     ــخیص فرص ــایی و تش ــز شناس ــبز نی ــارآفرینی س ــابی و   ک ــپس، ارزی ــارآفرینی و س ــاي ک ه
رود. تشـخیص   شـمار مـی   وکار در این حوزه بـه  ها گام اساسی در توسعه کسب بندي آن اولویت

اي کـه  گونـه  بـه  وکـار،  کسـب  هاي خوب و تبدیل آن بـه  شناسایی ایدهعنوان توانایی  فرصت به
هاي  بر فرصت ). عالوهShort et al., 2010ارزش افزوده و درآمد تولید کند، تعریف شده است (

ی وجـود  مناسـب  هـاي  شرایط و زمینه هم کارآفرینی مبتنی بر تخریب خالقانه، در محیط پیرامون
). از همین نظر، بـا  Kirzner, 1997وکار مساعد هستند ( توسعه کسباندازي یا  دارند که براي راه

هاي مختلف اقتصادي و نیز منـاطق مختلـف کشـور از جملـه اسـتان       در بخش اکتشافی  رویکرد
وکارهاي سبز وجود دارد. شناسایی و  هاي متنوعی براي توسعه کسبها و ظرفیت زمینه ،گلستان

گـذاران   هـاي دولـت و نیـز هـدایت سـرمایه      دهی سیاست تواند به جهت ها میمعرفی این ظرفیت
نامه بین  تفاهم دستاوردیاري رساند. این موضوع در قالب پیگیري سند ملی اشتغال سبز به عنوان 

سازمان محیط زیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات استانی از جمله در اسـتان  
گلسـتان بـراي   اسـتان  اي  حرفـه -اداره کـل فنـی   همکاريهمچنین با  مطرح شده است. گلستان،

ها در قالب تدوین و تعریف استانداردهاي شغلی،  هاي سبز و آموزش آن معرفی مشاغل و حرفه
وکارهاي سـبز توسـط اداره کـل تعـاون، کـار و       هاي حمایتی از کسب شناسایی و تعریف برنامه

 رچوب سـند آمـایش سـرزمین   هاي مشـترك، و نیـز در چـا    رفاه اجتماعی استان در قالب نشست
هـاي   دنبال پاسخ به پرسش مورد پیگیري قرار گرفته است. بنابراین، این تحقیق به گلستان  استان

  زیر است:
وکارهاي سبز در استان گلستان وجود دارد؟ بر اساس چه  هایی براي توسعه کسب چه زمینه 

هاي شناسایی شـده بـر    ها پرداخت؟ زمینه بندي این زمینه توان به ارزیابی و اولویت معیارهایی می
    ند؟ی برخوردارهای اساس معیارهاي موردنظر از چه اولویت

  قمروري بر مبانی نظري و پیشینه تحقی
توان  ایجـاد محصـول، خـدمت یـا سـازمان جدیـد در راسـتاي حفـظ          کارآفرینی سبز را می

). بنـابراین  Lober, 1998هـاي بـازار تعریـف کـرد (     زیست و در جهت اسـتفاده از فرصـت   محیط
زیسـت   هرگونه صنعت، خدمت یا کـاالي داراي ارزش افـزوده در راسـتاي حفاظـت از محـیط     
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وکـار   سـبز در نظـر گرفتـه شـود. کـارآفرینی سـبز نـوعی کسـب         عنـوان کـارآفرینی    تواند بـه  می
زیسـت و کـاهش تخریـب آن از طریـق      پایدارمحور است که بیشتر متوجه بهبود کارآیی محیط

حفاظت از منابع انرژي، استفاده از منابع انرژي تجدیدپذیر، کاهش آلودگی، ضـایعات، تلفـات   
رکـز اولیـه ایـن رویکـرد بـر کـاهش       کننده جـو زمـین اسـت. تم    و کاهش نشر گازهاي تخریب

) و اخیراً بر امکان تولید کاالهـاي مفیـد   Larson, 2000زیستی و اجتماعی ( تولیدات مضر محیط
ــان  ). بــه بــاور اقتصــاد1393زاده،  زاده و شــریف محیطــی و اجتمــاعی اســت (عبــداهللا  زیســت دان

نقـص در بـازار باشـد.    علـت      زیست، رویکردهاي اخیر به کارآفرینی سبز ممکن اسـت بـه   محیط
از  ،که ارزش اقتصادي دقیقی ندارند علت این زیستی و منابع طبیعی به هاي مختلف محیط دارایی

ها، پنج نقص عمده در  یابند. طبق پژوهش طریق فرآیند بازار آزاد به شیوه درستی تخصیص نمی
 1رونــیزیســتی شــده اســت: کاالهــاي عمــومی، اثــرات بی بــازار باعــث ایجــاد مشــکالت محــیط

زیست که باعث کاهش رفاه مردم و افـزایش هزینـه    (مشکالت ترافیک و تردد، آلودگی محیط
شود)، قدرت انحصاري  زیستی می رعایت استانداردهاي محیط برايصاحبان واحدهاي تولیدي 

 ,Nikolaoua et alمداخله نامناسب دولتی ناشـی از قـوانین نارسـا و اطالعـات نـاقص (     و فروش 

هـایی بـراي    تدریج باعث ایجاد فرصـت  زیست ممکن است به رات گسترده در محیط). تغیی2011
وکارهاي  هاي کسب ). کارآفرینانی که در فعالیتCohen & Winn, 2007کارآفرینی سبز شود (

ممکن است در بلندمدت سود اقتصادي باالتري کسب کنند. براي  ،اند گذاري کرده سبز سرمایه
هـاي سـموم و کودهـاي     الت آلـی (ارگانیـک) بـا کـاهش هزینـه     در مورد تولید محصـو  ،نمونه

کنندگان به این نوع محصوالت، سود کشـاورزان در   شیمیایی و همچنین افزایش تمایل مصرف
بر حفـظ   هاي پایدارمحور عالوه ها براي فعالیت بیشتر شرکت   بلندمدت بیشتر خواهد بود. انگیزه

تر دستیابی بـه مزیـت رقـابتی از طریـق ارائـه       همه مهماعتبار کاري، پرهیز از تعقیب قضایی و از 
). Harmon & Russell, 2012(اسـت  ه ههاي نوآورانه، توسعه بازار و بهبود کارآیی هزینـ  فرصت

هـا بـراي    هـاي قـوي مـدیریت شـرکت     برخی مطالعات، مشارکت شهروندي را  یکـی از انگیـزه  
پـذیري   ). مسـئولیت Schmidt, 2012داننـد (  هـاي توسـعه پایـدار مـی     گـذاري در فعالیـت   سـرمایه 

                                                        
1 Externalities 
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 سـت. ها عملیـات پایـداري در حـوزه فعالیـت شـرکت     برنده  ها عامل مهم پیش اجتماعی شرکت
پـذیري اجتمـاعی    معـادل مسـئولیت   1»پایداري شـرکتی «همین علت، در بیشتر موارد اصطالح  به

  ). Basu & Palazzo. 2008؛ Bansel, 2003؛ Roth, 2000 & ها نیز مطرح شده است ( شرکت
). در Cohen & Winn, 2007تواند بر دو گونه کلی باشـد (  وکار سبز می عموماً توسعه کسب

زیست را با هدف ایجاد نـوآوري و کسـب مزیـت     ها عملیات مدیریت محیط گونه اول، شرکت
زیسـت (در   ). رابطه مثبت بـین عملیـات مـدیریت محـیط    Reinhardt, 1998گزینند ( رقابتی برمی

هاي رقـابتی و   زیست) و کسب مزیت هاي مدیریت محیط پذیري اجتماعی یا نظام مسئولیتقالب 
 ,Nill & Kemp؛  Hull & Rothenberg, 2008در مطالعات مختلف ثابت شده اسـت (  ،نوآوري

 هاي کلی  بر هزینه  ی گران اعتقاد دارند که پذیرش چنین عملیات برخی پژوهش ،عالوه ). به2009
 در برگیرنـده   ،). گـروه دوم Hartman & Stafford, 1997اساسـی نـدارد (   ثیرتـأ  هـا  وکار کسـب 
هـاي کنتـرل آلـودگی هـوا، آب،      جلوگیري از آلودگی (مثالً سـایت در هاي درگیر وکار کسب

فاضالب، نوسازي معادن و ...) و به کارگیرنـده منـابع طبیعـی بـراي توسـعه محصـوالت       فیه تص
هـاي مختلفـی وجـود     ها و مراتع) است. نمونـه  ها، جنگل ها، دریاچه جدید (از خاك، آب، کوه

زیستی (مراکز اطالعـات هـوا    هاي جدید بازار براي خدمات محیط دارد که بیانگر ایجاد فرصت
 اي ). به شیوهDean & McMullen, 2007و اقلیم، گرد و غبار، نشر دي اکسید کربن و ...) است (

هـاي جدیـد در حـوزه گردشـگري طبیعـی،      روکا کسـب  بـراي   هـم  هاي مختلفی فرصت، مشابه
المللـی   اي و بـین  برخی نهادهاي منطقـه  ،عالوه کشاورزي پایدار و ارگانیک ایجاد شده است. به

 ) نیـز  3المللـی بـراي توسـعه پایـدار     و نهـاد بـین   2(نهاد حمایت از کارآفرینان براي توسعه پایدار
ــراي ــاره کــارآفرینی ســب   اطــالع ب ــان درب ــه کارآفرین ــد (عبــداهللا ایجــاد شــده زرســانی ب زاده و  ان

 مـؤثر  ). در بسیاري از کشورها، حمایت دولت براي پیشبرد کـارآفرینی سـبز   1393زاده،  شریف
بـا حمایـت از محصـوالتی    در آلمـان  هاي گمرکی موجود سیستم تعرفهبوده است. براي نمونه، 

 .کنـد  اعمال میصوالت، محدیگر هاي کمتري نسبت به اند، تعرفهکه از اصول سبز پیروي کرده

                                                        
1 Corporate sustainability 
2 Supporting Entrepreneurs for Sustainable Development (SESD) 
3 International Institute for Sustainable Development (IISD) 
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تـرین بـازار    به بـزرگ را  این کشورانگیزه تولیدکنندگان و همچنین خریداران، با افزایش  آلمان
سازي و شبکهطبق تجربه این کشور، . است کرده انرژي خورشیدي و محصوالت مرتبط تبدیل 

تـر بـراي محصـوالت    هـاي گمرکـی پـایین   وضع تعرفه در کنارهاي اجتماعی استفاده از ظرفیت
). طبـق  Boromisa et al., 2015گـذار بـوده اسـت (   تأثیر در روند توسـعه کـارآفرینی سـبز    سبز، 

مطالعات صورت گرفته در کشور چین، گرایش کارآفرینانه سـبز و گـرایش بـازاري همـراه بـا      
 Pratono etها منجـر شـود (   تواند به مزیت رقابتی پایدار در سطح شرکت یادگیري سازمانی می

al., 2019 بــین اختراعــات و دارایــی فکــري ســبز  معنــاداري ، رابطــه مثبــت و زمینــه ). در ایــن
با شروع طرح حمایتی دولت از  2006ها وجود دارد. این رابطه از سال  ها و عملکرد آن شرکت

چنـدین محقـق بـه موضـوع      تاکنون  ).Liu et al., 2019صنعت سبز در چین تقویت شده است (
تـوان بـه پـژوهش رضـی      اند. از بین تحقیقات داخلـی مـی   وکار سبز پرداخته کسب کارآفرینی و

دهـی   و اولویـت  ساختار  شناسایی و بررسی«با ها  آن  .) اشاره کرد1397کردمحله و الریجانی (
ابعـاد اقتصـادي،    افزایـی  هماند که  ، به این نتیجه رسیده»مشاغل سبز در حوزه کشاورزي و مرتع

بـا   ،)1397خسـروي و همکـاران (  د. شـو  منجـر به شـغل سـبز   د توان یست میاجتماعی و محیط ز
 ،»عنوان راهکاري در جهت توانمندسازي فقراي روسـتایی  اندازي کارآفرینی سبز به راهبررسی «

هـاي   چـارچوب «، »هـا  زیرسـاخت « مسـتلزم کـارآفرینی سـبز   انـد کـه توسـعه     به این نتیجه رسیده
ــایتی ــد  «و » حم ــگ تولی ــرف فرهن ــبز و مص ــوالت س ــت. » محص ــارج اس ــز  از در خ ــور نی کش
) و 2011پلونسـکی ( کـارآفرینی سـبز صـورت گرفتـه اسـت.      مـورد  هـاي متعـددي در    پـژوهش 

در نتیجه تحقیقات خود، عواملی مثل حفاظت از محیط زیسـت،   1)2001پلونسکی و روزنبرگ (
ونـی و بیرونـی،   جویی مـالی، کـاهش زبالـه و آلـودگی، فشـارهاي در     کارایی بیشتر منابع، صرفه

-مـی  مؤثر وکار سبز  تصویر مثبت از شرکت را بر توسعه کسبو  مدیریت هزینه، مزیت رقابتی
در نتیجـه بررسـی خـود در کشـور چـین، راهبـرد توسـعه         ،)2011( 2فنـگ  یـان  و ژیـاوي داننـد.  
تولیـد   و وکارهاي سبز در حوزه بازیافت، انرژي خورشیدي، انرژي بادي و امـواج دریـا،   کسب

                                                        
1 Polonsky & Rosenberger  
2 Xiaowei  & Yanfeng 
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-. فالکسـا کردند گذاران توصیه محصوالت غذایی از کودهاي ارکانیگ و طبیعی را به سیاست
بـراي   وکـار  کسـب  به ناتوانی محیط  ،اند ) با مطالعاتی که انجام داده2013( 1ریموند و همکاران

روکراسـی  وسازي، کمبود قوانین موردنیاز و افزایش بهاي آگاهتوسعه مشاغل سبز، فقدان برنامه
 2انـد. لیبـو   ها در نیویورك پی بـرده  وکارهاي سبز و توسعه آن عنوان موانع ایجاد کسب ري بهادا

نتیجه گرفته است که این  »وکارهاي سبز در چین توسعه کسب«در پژوهشی با موضوع  ،)2014(
و  کرده هاي پاك موفق عمل  کشور در توسعه صنعت مبتنی بر انرژي خورشیدي و سایر انرژي

 اسـت.  کـرده  زیسـت نیـز توجـه     مشاغل سبز فراوان در این حوزه، به حفظ محـیط ضمن توسعه 
تواند بـر   اند که برآیش بازار سبز می به این نتیجه رسیده  در پژوهشی ،)2018لطفی و همکاران (

بنیان مستقر در پارك علم و فناوري دانشـگاه   هاي دانش کارآفرینی سبز و توسعه پایدار شرکت
نقـش  «) با موضوع 2019( 3نتایج تحقیق لی و همکارانداشته باشد.   ده و مثبتسازن تأثیر تهران 

دهـد: (الـف)    نشـان مـی   ،»اي در توسـعه صـنعت سـبز مبتنـی بـر نـوآوري در چـین        عوامل منطقه
تواند به توسعه صنعت سبز و تولید با کربن پایین، و در نتیجه کاهش مصرف منابع،  نوآوري می

بهبود عملیات اقتصادي و کاهش آلودگی کمک کنـد؛ (ب) رابطـه معینـی بـین سـطح توسـعه       
ــه اي صــنعت ســبز و نــوآوري در ایــن صــنعت وجــود دارد؛ (ج) همکــاري دولــت و         منطق
بـا   ،)2019کریمی و نبوي چشمی ( است. مؤثر ا در پیشبرد نوآوري در صنایع سبز وکاره کسب

 ،هاي صنعتی تهـران  وکارهاي کوچک و متوسط مستقر در شهرك روي کسباي   انجام مطالعه
نوآوري سبز، فرهنگ سازمانی، مزیت رقابتی و  تأثیر اند که کارآفرینی سبز، به این نتیجه رسیده
کنـد.   هاي مورد مطالعه را تعدیل مـی  محیطی بر عملکرد مالی شرکت تزیس-مسئولیت اجتماعی

  سازد. متعادل می  نیز بر این، نوسان بازار اثر کارآفرینی سبز بر عملکرد مالی را عالوه

                                                        
1 Falxa-Raymond et al. 
2 Libo 
3 Li et al. 
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  شناسی   روش
در دو گـام   ،با رویکرد کلـی کیفـی   و  رود شمار می این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردي به

هـاي توسـعه    ایـن تحقیـق، نخسـت بـه شناسـایی زمینـه      براي انجـام   متوالی به انجام رسیده است.
وکارهاي سبز در استان گلستان بر مبناي روش گروه کانونی (از نوع اکتشـافی) و سـپس،    کسب

ه هاي شناسایی شده طبق معیارهـاي چندگانـ   بندي فرصت مراتبی به اولویت با انجام تحلیل سلسله
برفـی، بـه    گیري گلوله گیري از تکنیک نمونه گیري به صورت هدفمند و با بهره اقدام شد. نمونه

بررسـی و تـدوین چهـارچوب خبرگـان بـا نظرخـواهی از        درصدد انجام رسید. ابتدا تیم تحقیق 
بـود و   هـا  جـوي پیشـینه کـاري آن   و پژوهشگران دانشگاهی فعال در استان و نیز بر مبناي جسـت 

کارشناسـی یـا    تجربه کـارِ  تهیه کرد. مرتبط با موضوع   نظر اندرکاران صاحب ز دستفهرستی ا
...) و آشنایی علمی با موضوع کـارآفرینی  و سوابق علمی (پژوهش، آموزش، مشاوره ،مدیریتی
تمـاس بـا   ، وکارهاي سبز مالك تدوین این چهارچوب بود. پس از تدوین چهارچوب و کسب
در قالـب گـروه کـانونی     و ها براي مشارکت در تحقیـق  طرح موضوع و دعوت از آن ،خبرگان

. بـه  کردند در مرحله اول اعالم آمادگی  نفر براي مشارکت  14 ، تعاملاین شد. در نتیجه  آغاز
که در مرحله  کردند نظر دیگر را معرفی  صاحب 5برفی، اعضاي کارگروه کانونی،  شیوه گلوله

  ):n=19ها به شرح زیر بهره گرفته شد ( از مشارکت آن نامه پرسش تکمیل 
علمی دانشگاه با سابقه فعالیت در مراکـز رشـد و کـارآفرینی؛     هیأت ) دو نفر از اعضاي 1( 

) نماینـده مطلـع   3( ؛و منابع طبیعی استان کشاورزي و آموزش مرکز تحقیقات) نماینده مطلع 2(
) پژوهشـگر و  4در اسـتان؛ (  آپـی  اسـتارت  دهاي پارك علم و فناوري با سابقه برگزاري رویـدا 

) 5فعال مطلع درباره سند آمایش سرزمین و برنامـه توسـعه اسـتان از سـازمان برنامـه و بودجـه؛ (      
) 7) مشاور علمی و کارآفرینی و نماینده اتاق بازرگانی؛ (6نماینده مطلع اداره صنعت و معدن؛ (

) نماینـده مطلـع اداره کـل    8الت ارگانیـک؛ ( پژوهشگر و فعال اقتصادي در زمینه تولید محصـو 
اي اسـتان؛   هـاي فنـی و حرفـه    ) نماینده اداره کل آمـوزش 9تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان؛ (

) پژوهشگر و نماینده 11؛ (استانداري گذاري دفتر جذب و حمایت از سرمایه ) نماینده مطلع10(
) نماینده مطلع سازمان جهاد کشاورزي استان 12؛ ( استان محیط زیست اداره کل حفاظت مطلع

   .صنایع دستی و گردشگري استان ،میراث فرهنگی) نماینده مطلع 13( ؛
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مالحظـه   5و  ،وکار و کارآفرینی سـبز  زمینه کسب 20شامل استخراج  ، خروجی این مرحله
پس از اظهارنظر  ،وکارها بود. در مرحله دوم گذاري در این کسب کلیدي براي توسعه و سرمایه

 7وکارهـاي سـبز و    زمینـه بـراي توسـعه کسـب     28در مجمـوع   ، و پاالیش فهرست اولیه  اعضا
  ،دوم مرحلـه ادامـه  در گذاري و توسعه در این زمینه شناسایی شـد.   مالحظه کلیدي براي سرمایه

ها با کمک فرآیند  گام اول، دادهي ها مبتنی بر یافته هساخت هاي محقق نامه پرسش پس از تکمیل 
بـراي   2TOPSISگانـه و   بـراي تعیـین وزن نسـبی معیارهـاي هفـت      AHP(1مراتبـی (  تحلیل سلسله

  شده تحلیل شد.  هاي شناسایی بندي فرصت اولویت

  ها یافته
شده است. میـانگین سـنی    ارائه نندگان در تحقیق ک ) نیمرخ توصیفی مشارکت1در جدول (

سال گـزارش   15نزدیک به   آنان سابقه کار اجرایی یا اداري و سال  43پاسخگویان نزدیک به 
بـرآورد  سـال  10 حدود  ،شامل آموزش و پژوهش دانشگاهیآنان شده است. سابقه کار علمی 

اندازي یا مشـارکت در   وکار (اقدام به راه میانگین سابقه فعالیت پاسخگویان در زمینه کسبشد. 
سـال اسـت. بـه لحـاظ تحصـیالت، بیشـتر        6وکارهـا) نیـز حـدود     مدیریت و پشتیبانی از کسـب 

پاسـخگویان بـا   به پاسخگویان داراي مدرك کارشناسی ارشد هستند و کمترین فراوانی مربوط 
پاسـخگویان بـه لحـاظ مـدرك      ،شـود  ترتیـب مشـاهده مـی    به ایناست. تحصیالت کارشناسی 

  تحصیلی و سابقه کاري از وضعیت مطلوبی براي مشارکت در تحقیق برخوردارند.    
به شـیوه تحلیـل محتـوا و     ، کنندگان در نشست گروه کانونی پس از مرور مباحث مشارکت

وکارهاي  ها و معیارهاي توسعه کسب هدگذاري اقدام شد تا زمیندگذاري باز به بازخوانی و کُکُ
طـور مسـتقیم از مـتن     هدها یـا  معیارهـا بـ   دگذاري، برخی از کُـ جریان کُ در سبز استخراج شود.

ـ     هاي مشارکت ها و گفته مصاحبه  .)3ظاهرشـده   دهاي مسـتقیم کنندگان برگرفتـه شـده اسـت (کُ
رگرفته شده از مرور مبانی به مفاهیم و مضامین ب توجهساخته با  به صورت محققهم برخی دیگر 

                                                        
1 Analytical Hierarchical Process 
2 Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution 
3 Directly emerged codes 
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هـاي تـدوین   دست آمـده و یـا شناسـه    هنظري و ادبیات رایج در حوزه کارآفرینی پایدار و سبز ب
دهاي یا کُ 1ساخته نمایا دهاي پیششده در نشست گروه کانونی یا در مرحله بازخوانی است (کُ

  ).2) (جدول 2ساخته تفسیري محقق

  قیق کنندگان در تح توصیف مشارکت. 1 جدول
    کمترین  بیشترین  انحراف معیار  میانگین  متغیرها

    29  57  54/8  26/42  سن (سال)
    3  26  89/6  37/14  سابقه کار اجرایی(سال)

    2  15  78/4  58/5  (سال) وکار کسب در زمینه  فعالیتسابقه 
    2  18  79/5  89/9  (سال) سابقه کار علمی

      درصد تجمعی  درصد  فراوانی  تحصیالت
      6/31  6/31  6  دکترا 

      2/42  6/52  10  کارشناسی ارشد
      100  8/15  3  کارشناسی

هاي کارآفرینی سبز به روش  و معیارهاي ارزیابی فرصت  ها مرحله اول: شناسایی زمینه
  گروه کانونی  

  هاي مفهومی کلیدي مطرح شده و نتایج حاصله اي از گزاره نمونه .2جدول 
هاي توسعه  زمینه  هاي کلیدي مطرح شده گزاره

  وکارهاي سبز کسب
معیار یا مالحظات کلیدي در 

  وکارهاي سبز توسعه کسب
وکارهاي سبز باید منطبق بر ژئوپلتیک و ژئوجغرافیاي  محلی  کسب - آ

استان باشند. براي این کار نیاز است به سند آمایش سرزمین استان و 
  سایر اسناد توجه شود.

حفظ محیط زیست باید اقتصادي هم بر  وکارهاي سبز عالوه کسب -ب
  ها باشد. گذار حاضر به هزینه کردن در توسعه آن باشند؛ یعنی سرمایه

وکارهاي روبه رشد مثل محصوالت  در مورد برخی کسب -ج
ارگانیک، نیاز است به بازارسازي توجه جدي شود تا ضرر و زیان و 

  ورشکستگی کمتر باشد. 
هاي  شهري و دریایی از  تیکپالس ناشی از  حل معضل آلودگی - د

 سازگار با محیط زیستپالستیکی هاي تولید کیسهطریق بازیافت و 
  پذیر)  (زیست تخریب

کاغذ از سنگ و ضایعات سنگی براي جلوگیري از قطع  تولید -ـه
  در صنعت کاغذسازي  درختان

هاي سبز، تولید بام ها و پشتکشاورزي شهري: دیوارهاي حیاط خانه -و
  هاي پهن برگ و با مقاومگل نهال و

-  
  
-  

  
  کشاورزي ارگانیک -

  
  بازیافت -

 
  صنایع نوترکیب -

 
  کشاورزي شهري -

  تطابق آمایشی
  

پذیري اقتصادي (امکان  امکان -
  افزا) گذاري ارزش سرمایه

  پذیري بازار امکان -
  

  سبزینگی -
 

  سبزینگی -
  
-  

                                                        
1 representative pre-existent codes 
2 Interpretive researcher-made codes 
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وکارهاي سبز به روش فرآیند تحلیل  کسببندي معیارهاي توسعه  مرحله دوم: اولویت
  )AHPمراتبی ( سلسله

درجه اهمیـت  ، )AHPمراتبی ( کارگیري روش فرآیند تحلیل سلسله در این مرحله، ابتدا با به
وکارهاي سبز تعیین شد. سپس، بـا   بر توسعه کسب مؤثر گانه  (وزن) هر کدام از معیارهاي هفت

بنـدي   رتبـه  TOPSISمـدل   از ها با استفاده ین روش، گزینهدست آمده از ا هاي به استفاده از وزن
) و 3هـاي زوجـی (جـدول     . براي تعیین اهمیت و وزن نسبی معیارهاي موردنظر، از مقایسهندشد

گیـري   هـا در یـک تصـمیم    دست آوردن قضاوت گیرندگان و به براي لحاظ کردن تعدد تصمیم
  س تصمیم استفاده شد. از میانگین هندسی براي تعیین عناصر ماتری ،گروهی

ها در توسعه  مقایسه زوجی معیارهاي کلیدي با توجه به اهمیت آن .3جدول 
  )09/0سبز (نرخ سازگاري:  وکارهاي کسب

پذیري  امکان سبزینگی  معیارها
  اقتصادي

پذیري  امکان
  فنی و تخصصی

پذیري  امکان
 بازار

پذیري  امکان
 اجتماعی

  اشتغال
 پذیري

محیط تطابق 
 استانبا آمایش 

  72/6  77/5  34/5  21/3  24/4  11/4  1  سبزینگی 
  24/4  67/3  24/4  35/3  32/3  1    پذیري اقتصادي  امکان

  79/5  18/4  86/3  73/3  1      پذیري فنی و تخصصی  امکان
  28/3  16/3  45/2  1        پذیري بازار امکان

  78/2  68/2  1         پذیري اجتماعی  امکان
  13/3  1           پذیري اشتغال

  1             محیط تطابق با آمایش استان 
  

ــوردنظر  ــار م ــار    ،هفــت معی ــین، معی ــن ب ــد. در ای ــاوتی دارن ــت و وزن متف ــبزینگی«اهمی  »س
وکارهـاي   بیشترین اهمیت را در توسعه کسـب  374/0با وزن نسبی   (سازگاري با محیط زیست)

 033/0بـا وزن نسـبی   » پـذیري  اشـتغال «سبز در استان گلستان داشته است. در سوي مقابل، معیار 
  ).  1(شکل د قرار دار

هـاي   مقیاس کردن داده پس از طی مراحل روش تاپسیس، یعنی تشکیل ماتریس تصمیم، بی
هـاي مـورد    ماتریس استاندارد،  ضریب اهمیـت هـر یـک از شـاخص     ماتریس تصمیم و تشکیل

در مـاتریس    مراتبـی و در مرحلـه قبـل اسـتخراج شـده بـود،       بررسی که بـه روش تحلیـل سلسـله   
هـاي   نزدیکـی نسـبی گزینـه    ،و ماتریس مـوزون تشـکیل شـد. در نهایـت     شده استاندارد ضرب 

دسـت آمـد.    بـه  وکـار  کسـب هـاي   دي زمینـه بن آل مثبت و منفی تعیین شده و رتبه مختلف به ایده
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هـاي توســعه    تـرین زمینــه  ) نشـان داد کــه بـا لحــاظ کـردن همــه معیارهـا، مهــم    4نتـایج جــدول ( 
بـر   تأکید با  يگردشگر"، "کیارگان يکشاورز"، "یدست عیصنا" :وکار سبز  عبارتند از کسب

ــوم ــا طــرح"، "يگــرد ب ــابع طب تیریمــد يه ــرور يدامــدار"، "محــور اجتمــاع یعــیمن  يو دامپ
اسـتخراج و  ": از نداند نیز عبارت. مواردي که اهمیت کمتري داشته"صنایع غذایی"و  "کیارگان

 "خدمات بهداشتی و مراقبتـی "،  "صنایع پزشکی"، "صنایع الکتریسیته"، "یوري مواد معدنآفر
  ."بندي صنعت کاغذ، چاپ و نشر و بسته"و 

  
  وکارهاي سبز  در توسعه کسبگانه  میزان اهمیت معیارهاي هفت .1شکل 

  وکار سبز هاي توسعه کسب  بندي نهایی زمینهرتبه. 4جدول 
آل فاصله تا ایده  وکار توسعه کسب  زمینه

  مثبت
آل فاصله تا ایده

  رتبه  Ci  منفی
 1 111/0 066/0 008/0  صنایع دستی (فرش، ...)

 2 195/0 060/0 014/0  کشاورزي (زراعت و باغبانی) ارگانیک
 3 205/0 061/0 016/0  گردي گردشگري با  تأکید بر بوم

محور (جنگلداري،  هاي مدیریت منابع طبیعی اجتماع طرح
  داري و ...) آبخیزداري، مرتع

018/0 058/0 237/0 4 

 5 254/0 055/0 018/0  دامداري و دامپروري ارگانیک
 6 248/0 055/0 018/0 صنایع غذایی (فرآوري و عرضه محصوالت غذایی)

 7 277/0 062/0 024/0  هاي پاك و تجدیدپذیر توسعه انرژي
 8 291/0 052/0 021/0 پروري پایدار آبزي شیالت و 

 9 293/0 052/0 022/0 صنایع و خدمات آب و فاضالب
 10 309/0 055/0 025/0 مشاغل خانگی

 11 323/0 051/0 024/0  صنعت بازیافت و مدیریت پسماند
 12 344/0 048/0 025/0  (بوم سبز،...)کشاورزي شهري 

0.374

0.158

0.238

0.092

0.061

0.033

0.043

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

سبزینگی 

امکان پذیري اقتصادي 

امکان پذیري فنی و تخصصی 

امکان پذیري بازار

امکان پذیري اجتماعی 

اشتغال پذیري

محیط تطابق با آمایش استان 
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آل فاصله تا ایده  وکار توسعه کسب  زمینه
  مثبت

آل فاصله تا ایده
  رتبه  Ci  منفی

 13 367/0 046/0 027/0 صنایع مبلمان و مصنوعات چوبی
 14 375/0 046/0 028/0 خدمات تجارت و بازرگانی

 15 389/0 045/0 029/0  طراحی و معماري سبز
 16 441/0 049/0 039/0 تولید و توسعه خودروهاي پاك 

 17 453/0 040/0 033/0 خدمات فرهنگی و آموزشی
 18 460/0 039/0 034/0 خدمات شهري (اجتماعی و سرگرمی)

 19 465/0 044/0 038/0 محیطی خدمات فنی و مهندسی با رویکرد زیست
 20 471/0 043/0 038/0 تولید و عرضه محصوالت و خدمات حوزه فاوا

 21 494/0 038/0 037/0 صنعت پوشاك
 22 551/0 033/0 040/0 ترابري و  لجستیک سبز

 23 565/0  033/0 043/0 کفش و مصنوعات چرمی طبیعی
 24 578/0 032/0 044/0 بندي صنعت کاغذ، چاپ و نشر و بسته
 25 578/0 032/0 043/0 خدمات بهداشتی و مراقبتی

 26 639/0 027/0 047/0 صنایع پزشکی (داروسازي، تجهیزات پزشکی...)
 27 732/0 021/0 056/0 صنایع الکتریسیته

 28 754/0 021/0 064/0 استخراج و فرآوري مواد معدن 

  گیري بحث و نتیجه
حـوزه یـا زمینـه داراي فرصـت و مزیـت بـراي توسـعه         28هـاي ایـن تحقیـق،     بر اساس یافته

  است: وکارهاي سبز در استان گلستان به ترتیب زیر  کسب
وکارهاي سبز (سـبزآفرینی) هسـتند و    اندازي کسب ها داراي فرصت راه برخی از این حوزه 

محیطـی (سبزسـازي)    برخی دیگر، مستلزم بازنگري یا بازآفرینی براي رعایت مالحظات زیسـت 
)Cohen & Winn, 2007وکارهاي موجود کـه عملیـات    هاي شناسایی شده از نوع کسب ). زمینه

: صـنایع  از در این تحقیق عبارتنـد  ،پذیرند ا فرآیندهاي تولید پاك را میزیستی ی مدیریت محیط
و خدمات آب و فاضالب؛ صنایع مبلمان و مصـنوعات چـوبی؛ خـدمات تجـارت و بازرگـانی؛      

هـاي شناسـایی شـده از نـوع      و خـدمات بهداشـتی و مراقبتـی. همچنـین، نمونـه      صنعت پوشـاك 
عبارتنـد   ،شـوند  ایجاد می طبیعی و اکولوژیک هاي جدید که بر مبناي حفاظت منابعوکار کسب

محـور،   هـاي مـدیریت منـابع طبیعـی اجتمـاع      هـاي پـاك و تجدیدپـذیر، طـرح     توسعه انرژي : از
هـاي   هـا و فرصـت   گردي. برخی از این زمینه بر بوم تأکید کشاورزي ارگانیک و گردشگري با 
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در تحقیقـات   ،زینتـی  وکار، نظیـر گردشـگري و یـا صـنعت گـل و گیاهـان       کارآفرینی و کسب
    ). 1395رفتار و حسینی،  ؛ نیک1387(الوانی و رحمتی،  اند پیشین نیز مورد شناسایی قرار گرفته

گــذاري در توســعه   در ایــن تحقیــق هفــت مالحظــه کلیــدي بــراي ارزیــابی و ســرمایه       
پـذیري اقتصـادي یـا امکـان      وکارهـاي سـبز  شـامل سـازگاري بـا محـیط زیسـت، امکـان         کسب
پـذیري فنـی و تخصصـی یـا وجـود دانـش فنـی و زیرسـاخت          افزا، امکـان  ذاري ارزشگ سرمایه

پذیري بازار (وجود یا امکان توسعه بازار براي خدمات و محصوالت  تخصصی در استان، امکان
تطـابق بـا     پـذیري و سـرانجام   ، پذیرش اجتماعی (استقبال مردم و نیروي کـار)، اشـتغال  )حاصله

منابع طبیعی) نیز شناسـایی شـد. برخـی از ایـن معیارهـا نظیـر توسـعه        ها و  آمایش استان (ظرفیت
هــاي کــارآفرینی در  در شناســایی و معرفــی فرصــت ،محلــی از طریــق توانمندســازي اجتمــاعی

 ).1397همچون گردشـگري پایـدار نیـز مطـرح شـده اسـت (مـرادزاده و همکـاران،         هایی  زمینه
مـالی و تخصـیص اعتبـارات یکـی از      تـأمین   همچنین مطالعات پیشین با تبیین این موضـوع کـه  

بر اهمیـت   ،)Rouf, 2011; Liu et al., 2019وکارهاي سبز است ( برنده توسعه کسب عوامل پیش
انـد. در مجمـوع،    کـرده   تأکیـد  افـزا   گذاري ارزش پذیري اقتصادي یا امکان سرمایه معیار امکان

 & Mackبـوم کـارآفرینی هسـتند (    دهنده ابعاد مختلف یک زیست این معیارها تا حدودي نشان

Mayer, 2016 .( 

  پیشنهادها
با در نظر گرفتن مالحظات مختلف براي پیشـبرد کـارآفرینی سـبز کـه در قالـب معیارهـاي       

وکارهـاي سـبز در اسـتان     گانه شناسایی شده در این تحقیق نیز بازتاب یافت، توسعه کسب هفت
فراسـوي  .  سبز در ایـن اسـتان سـامان یابـد     بوم کارآفرینی گلستان زمانی پایدار است که زیست

هـاي شـغلی سـبز     وکارهاي کنونی، نیاز است جریـانی پیوسـته از خلـق فرصـت     سبزسازي کسب
بخش خصوصی بـه صـورت    و  توسط کارآفرینان پایدارگرا شکل گیرد و آحاد جامعه، دولت

  مند شوند.  و در مقابل، از منافع آن بهره کردهمتوازن از آن حمایت 
به این  بایدگذاران در این حوزه  پردازان و سرمایه هاي مسئول و نیز کارآفرینان، ایده انسازم

وکارهـاي سـبز    با توجه به مزایـاي قابـل تـوجهی کـه کسـب     معیارها توجه الزم را مبذول دارند. 
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مناسـب بـراي ایجـاد     يتواند راهکـار  وکارها می دارند، سیاست دولت براي گسترش این کسب
وکارهـاي سـبز و کـارآفرینی     اجـراي طـرح کسـب    ،از ایـن رو  باشـد.  ایط کنـونی اشتغال در شر

وکارهاي سـبز موجـود و حمایـت و حفاظـت از      در کشور در جهت توسعه کسب یزیست محیط
  شود. زیست پیشنهاد می  محیط

هاي  کمک به سبزسازي بنگاه  وکارهاي سبز، هاي پژوهشی مرتبط با کسب حمایت از طرح 
هـاي   کـارگیري مشـوق   شناسایی و توسـعه کـارآفرینی سـبز از طریـق بـه     ها،  هاناقتصادي و کارخ

کارآفرینـان   وکارهاي سـبز و تجلیـل از   سازي کسب مناسب، معرفی مشاغل سبز جدید، فرهنگ
توان در جهت ترویج و توسـعه   از جمله اقداماتی است که می ،هاي محیط زیست فعال در حوزه

هاي تولیدي ودستیابی به  وري بنگاه زیست، ارتقاي بهرهوکارهاي سبز، حفاظت از محیط  کسب
  توسعه پایدار اقتصادي دنبال کرد.

 ارائه ها،  وکار سبز از طریق توسعه زیرساخت نقش دولت در توسعه راهبردي فضاي کسب 
گذاري و مالیاتی و تقویت بازار در این حـوزه (بـراي نمونـه بـا خریـد انـرژي        هاي سرمایه مشوق

وکـار از صداوســیما و   ده، تسـهیل تبلیغـات محصــوالت و خـدمات ایـن کســب    پـاك تولیـد شــ  
هاي عمومی، پذیرش و تقویت نهادهاي صنفی مرتبط در امور سیاستگذاري و مـدیریتی و   رسانه

وکارهاي سبز در اسـتان گلسـتان بـا توجـه بـه       تواند نقش مهمی در پیشبرد کسب می ،نظایر آن)
  سند آمایش سرزمینی استان داشته باشد. در تأکید هاي مشهود و مورد  ظرفیت

سبز بـراي خلـق ارزش در    تأمین سرانجام، با در نظر گرفتن رویکرد توسعه زنجیره عرضه و 
وکارهـاي سـبز در اسـتان     )، پیشنهادهاي زیر  بـراي توسـعه کسـب   Liu et al., 2019این زنجیره (

  شود:  می ارائه گلستان 
وکارهـاي مسـتعد (قیمـت سـبز، محصـول سـبز،        کسـب  استفاده از استراتژي آمیخته سـبز در 

وکار فعال در  هاي کسب سبز در خوشه تأمین توزیع سبز و ترویج سبز)، ترویج مدیریت زنجیره 
یـابی تخصصـی    مکـان ، هـا  پـذیر آن  وکارهاي سبز روي کاالهاي تخریـب  استان، تبلیغات کسب

تسـهیل  ، ارهاي سـبز اسـتان)  وک وکارهاي سبز در مناطق مختلف استان (تهیه اطلس کسب کسب
وکـار   بـوم کسـب   بررسی تطبیقی زیسـت ، وکارهاي سبز دریافت گواهی و ثبت برند براي کسب
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نظـارت بـر    ، وکارهـاي سـبز   ها و کشورهاي منتخب موفق از جنبـه توسـعه کسـب    استان ، استان
با کیفیت  ها از مواد طبیعی، وکارهاي سبز براي تضمین استفاده آن موادخام مورد استفاده کسب

، هاي سبزآفرین در سطح استان آپ هاي ایده پاك نوآور و استارت هبرگزاري جشنوار ، و سالم
 ، وکارهـاي سـبز   پرداخت سوبسید و تسهیالت اعتبـاري بـا شـرایط مناسـب بـراي برخـی کسـب       

معرفـی کارآفرینـان پیشـرو در    ، انـدازي انجمـن تـرویج مصـرف محصـوالت سـبز در اسـتان        راه
تلفیـق   ،هـا در مجـامع مـرتبط    سبز استان با رویکـرد الگوسـازي و تجلیـل از آن   وکارهاي  کسب

ــب    ــازي کس ــومی در بازس ــش ب ــا دان ــوین ب ــش ن ــر     دان ــبز نظی ــرد س ــا رویک ــنتی ب ــاي س وکاره
  وکارهاي سنتی در حوزه صنایع دستی. کسب
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