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چکیده

دنیای مدرن امروز ،موجب افزایش آلودگیها و مشکالت زیستمحیطی و درنتیجه افزایش نگرانی دولتها و سازمانها
در رابطه با محیطزیست شده است .بهگونهای که مســـئله آلودگی محیطزیست یکی از مهمترین و حادترین مشکل
تمدن انسانی است .این در حالی است که مشاغل مسئول بسیاری از چالشهای زیستمحیطی (آلودگی و مصرف زیاد
مواد ،آب و انرژی) هستند .در پاسخ به این چالشها بود که کارآفرینان در پی ارائه نوآوریهایی برآمدند که محصوالت
و خدمات پایدارتری را تولید کند و زمینه نوآوریهایی جهت حفاظت محیطزیست و کارآفرینی پایدار شکل گرفت.
الجرم امروزه نوآوری سبز و در کنار آن کارآفرینی سبز باهدف تولید محصوالت دوستدار محیطزیست در طی فرآیندهای
تولیدی موردتوجه جدی قرارگرفته است .کارآفرینی سبز ،نوعی نوآوری فناوری است که تأثیر منفی فعالیتهای انسان
بر محیطزیست را کاهش میدهد .نوآوری بهعنوان عنصر محوری کارآفرینی ،میتواند در پاسخ به مشکالت و چالشهای
زیستمحیطی مثالً با ایجاد یک فناوری جدید کاهش آلودگی یا تولید محصولی دوستدار محیطزیست صورت گیرد.
درواقع نوآوری سبز بهعنوان یک دیدگاه ،ایده ،محصول ،خدمت یا فرآیندی جدید در نظر گرفته میشود که به دنبال
کاهش آثار منفی زیستمحیطی است .با این اوصاف هدف پژوهش حاضر ،مروری بر پدیده کارآفرینی سبز و ارتباط آن
با نوآوری سبز میباشد .بدین منظور در این پژوهش به بررسی مواردی چون تاریخچه کارآفرینی و نوآوری سبز ،مفهوم
کارآفرینی سبز ،کارآفرین سبز و ویژگیهای آن ،نقاط قوت ،ضعف و فرصتها و تهدیدهای توسعه کارآفرینی سبز،
هدف نوآوری سبز و مفهوم آن ،ارتباط بین کارآفرینی سبز و نوآور سبز پرداخته شده و در پایان ضمن جمعبندی،
پیشنهادهای کاربردی الزم نیز ارائه شده است.
واژگان كلیدي :کارآفرینی سبز ،نوآوری سبز ،محیطزیست ،انرژیهای تجدید پذیر

شاپا الکترونیکی645-3851:

DOI: 10.22034/GAHR.2022.324374.1678

جغرافیا و روابط انسانی ،بهار  ،1401دوره 4شماره4

مقدمه
در جهان امروز ،مســـئله آلودگی محیطزیست یکی از مهمترین و حادترین مشکل تمدن انسانی است

(زیا1

و همکاران .)2014 ،مشاغل مسئول بسیاری از چالشهای زیستمحیطی (آلودگی و مصرف زیاد مواد ،آب و
انرژی) هستند )فاتوکی .(2019 2،چراکه یکی از عوامل مهم در فعالیت شرکتها از تأمین مواد اولیه گرفته تا
تولید محصول جدید در کارخانه و مسائلی که حین استفاده از محصول توسط مصرفکننده پیش میآید،
مسائل زیستمحیطی است (باربیرولی و راجی .)2003 3،با توجه به اینکه ایده اصلی توسعه پایدار این است
که فعالیتهای که منجر به افزایش رفاه انسانی میشود نباید فرآیندهای اجتماعی و اکولوژیکی که در آن قرار
دارند را تخریب کنند (عبداهلل زاده و شریفزاده .)1393،بنگاهها و شرکتها باید به شیوهای منابع را استفاده
کنند که عالوه بر اینکه رفاه نسل حاضر را تضمین کنند فرصتهای نسل آینده را محدود نسازند .با این
اوصاف میتواند گفت عواملی چون؛ پیدایش مسائل زیستمحیطی ،جهانیشدن ،بحرانهای مالی و ...فضای
کسبوکار را تغییر داده است و منجر به شکلگیری محیطهای جدید کسبوکار شده است (کریمی سارمه و
اسماعیلپور .)1398،این در حالی است که ویژگی بارز اقتصاد معاصر ،تغییرات سریع است .این تغییرات شامل
توجه به مسائل زیستمحیطی و توسعه پایدار (اقتصاد سبز) و از طرفی توجه به تغییر ایدهها و خلق نوآوریها
(کارآفرینی) است (یعقوبی و همکاران.)1397 ،
با توجه به نیاز رو به رشد فعلی برای دستیابی به پایداری ،کارآفرینی میتواند نوعی گذار برای رسیدن به
جامعه پایدار باشد (سالجیک4و همکاران .)2015 ،درواقع کارآفرینی از قدرت خالقانهای برای شکل دادن به
انقالب صنعتی آینده برخوردار است و بهعنوان موتور توسعه پایدار عمل خواهد کرد (دورتی5و همکاران،
 .)2014سیر تحوالت جهانی نشان میدهد وجود بیکاری از یکسو و شیوع بیشازحد بیماریهای ناشی از
تغذیه ناسالم از سوی دیگر باعث شده است در عصر حاضر ،جوامع مختلف توجه ویژهای به کارآفرینی سبز
داشته باشند (عنابستانی و جهانتیغ .)1397 ،از طرفی با توجه به اینکه دنیای مدرن امروز ،موجب افزایش
آلودگیها و مشکالت زیستمحیطی و درنتیجه افزایش نگرانی دولتها و سازمانها در رابطه با محیطزیست
شده است این نگرانیها موجب به وجود آمدن مفهوم جدیدی تحت عنوان نوآوری سبز شد (مروتی
شریفآبادی و همکاران .)1393 ،درواقع در پاسخ به این چالشها بود که کارآفرینان در پی ارائه نوآوریهایی
برآمدند که محصوالت و خدمات پایدارتری را تولید کند و زمینه نوآوریهای جهت حفاظت محیطزیست و
کارآفرینی پایدار شکل گرفت (عبداهلل زاده و شریفزاده .)1393 ،لذا نوآوری بهعنوان عنصر محوری
کارآفرینی ،میتواند در پاسخ به مشکالت و چالشهای زیستمحیطی مثالً با ایجاد یک فناوری جدید کاهش
آلودگی یا تولید محصولی دوستدار محیطزیست صورت گیرد .در این حالت هدف کارآفرینی تلفیق اهداف
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محیطزیستی درون فرصتهای جدید خلقشده یا فرآیندهای ایجاد کسبوکار است (هرتین1و همکاران،
.)2001
بنـابراین توجـه بـه کـارآفرینی سـبز بهعنوان راهحل تعـدیل پیامـدهای منفـی توسـعه کسبوکار ،رو بـه
افـزایش اسـت (شریفزاده و همکاران .)1398 ،ضرورت مطالعه کارآفرینی به علت نقش آن در رشد اقتصادی،
ایجاد شغل ،افزایش بهرهوری ،نوآوری فنی و تغییرات ساختاری است (رضایی و همکاران .)1396 ،امروزه
کارآفرینی سبز ،بهعنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناختهشده است و
توسعه آن نقش مهمی در اشتغالزایی پایدار ،کاهش مشکالت زیستمحیطی ،کاهش بیماریهای ناشی از
مصرف مواد غذایی ناسالم و باروری بیشتر زمینهای کشاورزی دارد (عنابستانی و جهانتیغ .)1397 ،کارآفرینی
سبز منجر به ایجاد مشاغل پایداری با عنوان مشاغل سبز شده و بهسرعت توسعه پایدار اقتصادی جوامع را
قدرت میبخشد (برزگری و زمانی .)1390 ،درواقع کارآفرینی سبز یک پدیدهی در حال رشد است ،اما هنوز
نیازمند بررسیهای زیادی میباشد .درحالیکه نابرابری جهانی و افزایش بیکاری ،چالش عمدهای را بر
سیاستگذاران تحمیل میکند ،تخریب محیطزیست گستردهی جهانی و سکونتگاههای طبیعی ،همراه با تأثیرات
وسیع تغییرات آب و هوایی و کمبود تنوع زیستی ،بار آسیبپذیری گروههای اجتماعی و اکوسیستمها را
افزایش میدهد .تأثیر منفی که فعالیتهای اقتصادی ازنظر ابعاد محیطی و ناکارآمدی بر محیط و بهتبع آن بر
اقتصاد دارند ،سیاستگذاران را مجبور کرده که بر نیاز فوری به حرکت بهسوی مسیر توسعه محیطی پایدار از
طریق تشویق به انجام اقدامات ماندگار و متناسب با محیط و تکنولوژیها و فناوریهای پاکتر ،تأکید نمایند
(غضنفر زاده کپته و حسین زاده لنج آبادی .)1397 ،با این اوصاف پژوهش حاضر ،مروری بر پدیده کارآفرینی
سبز و ارتباط آن با نوآوری سبز را ارائه میدهد.

تاريخچه كارآفرينی و نوآوري سبز
تا قبل از دهه هفتاد میالدی ،در تمامی پروژههای توسعه ،صرفاً دیدگاه اقتصادی و ایجاد درآمد و بازده اقتصادی
بیشتر ،مدنظر بود؛ درواقع بر این باور بودند که رشد و توسعه اقتصادی در یک نظام ،زمانی میسر خواهد بود
که افرادی در بین سایر آحاد جامعه با خطرپذیری ،اقدام به نوآوری کرده و با این کار روشها و راهحلهای
جدید جایگزین راهکارهای ناکارآمد و کهن قبلی شود؛ بنابراین تمامی مکاتب اقتصادی به نحوی کارآفرینی
را در نظریههای اقتصادی خود تشریح نمودند (رضایی و همکاران .)1395،مطالعه اجمالی در ادبیات کارآفرینی
نشان میدهد که ابتدا کارآفرینی در حوزه موزیـک مطـرح گردیـده اسـت .سپس کارآفرینان وارد حوزه وسیع
کسبوکار شدند و از آن به بعد بهعنوان موتور توسعه اقتصادی ،مطرح گردیدند همچنان که کارآفرینی در
حوزه کسبوکار دوازده نقش کلیدی و محوری خود را ایفا میکرد ،بهمرور ،وارد سایر حوزهها شد و واژههای
جدیدی بهتدریج وارد ادبیات کارآفرینی گردید (برزگری و زمانی .)1390 ،لذا از دههی  1970بحث کارآفرینی
سبز بهمنزله یک هدف اجتماعی وسیع با تمرکز بر ضرورت تلفیق و پیگیری رفاه انسانی همراه با توقف
تخریب محیطزیست مطرحشده است (عنابستانی و جهانتیغ .)1397 ،پیشازاین اقتصاد و محیطزیست ،دو
Hertin and et al
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جنبه رقابت کننده با یکدیگر شناخته میشدند و به نحوی رشد اقتصادی بدون تخریب محیط امکانپذیر نبود؛
اما در کارآفرینی سبز فرصتهای اقتصادی باید به نحوی سازگار با دو هدف توسعه یابد (همان) .این در حالی
است که تا دههی  1990در مورد کارآفرینی سبز مطالعهای انجامنشده بود .بنت ( )1991و برل ( )1991و بولو
( )1990ابتدا مفاهیم ،کارآفرینی محیطی ،کارآفرینی سبز و کارآفرینی اکولوژیک را در مطالعاتشان مطرح کردند
(غضنفر زاده کپته و حسین زاده لنج آبادی .)1397 ،شواهدی وجود دارد که نشان میدهد نوآوری سبز در
طول قرن بیستم ،حتی در صورت عدممداخله دولت ،وجود داشته است (سیلورسون.)2011 1،

تعريف كارآفرينی سبز
بین نحوه نگاه به کارآفرینی سبز در کشورهای توسعهیافته و کشورهای درحالتوسعه تفاوت اساسی وجود
دارد .کشورهای توسعهیافته و سازمانهای بینالمللی تمایل دارند بیشتر بر اصطالح "سبز" و فرصتهای بازار
تأکید کنند ،درحالیکه کشورهای درحالتوسعه تمایل دارند بیشتر روی اصطالح "کارآفرینی" و نیازهای بازار
تمرکز کنند (خانا .)2011 2،این در حالی است که اصطالح کارآفرینی سبز در دو حوزه علمی کارآفرینی و
اقتصاد محیطزیست موردتوجه قرارگرفته است (کارگران و چیتساز زاده .)1396 ،ازجمله اصطالحات موجود
که کارآفرینی سبز را توصیف میکند موارد زیر است :کارآفرینی سازگاربامحیطزیست ،کارآفرینی محیطزیست،
کارآفرینی پایدار و کارآفرینی زیستمحیطی (بورزینسکا3و همکاران .)2018 ،چودری و پاتیل در مطالعات
خود در مورد کارآفرینی سبز ،آن را نوعی نوآوری فناوری تعریف میکنند که تأثیر منفی فعالیتهای انسان بر
محیطزیست را کاهش میدهد (بورزینسکا و همکاران .)2018 ،کارآفرینی سبز شکلی نو از ایجاد کسبوکار
است که با نیازهای شرکت برای سودآوری و توسعه با در نظر گرفتن ابعاد زیستمحیطی تطابق دارد و از
ارزشهای زیستمحیطی بهعنوان جزء اصلی هویت خود استقبال میکنند و به آن بهعنوان مزیت رقابتی شرکت
خود در بازار مینگرند (رضایی و همکاران .)1397،کارآفرینی سبز مشاغلی هستند که در فعالیتهای اقتصادی
درگیرند و به حفاظت یا بازیابی محیطزیست و یا حفظ منابع طبیعی کمک میکنند(روت .)2012 4،کارآفرینی
سبز را میتواند بهعنوان عمـل شـروع کسبوکار جدید در پاسخ به یک فرصـت شناختهشده برای دستیابی
به سود و ایجاد (حداقل سازی) اثر جانبی زیستمحیطی تعریـف نمـود (والنبرگ .)2012 5،کارآفرینی سبز
نوعی از کارآفرینی همراه با نوآوری است که در راستای بهرهبرداری از فرصتهای خالقانه برای منافع اقتصادی
و عدالت در جامعه ،با رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ محیطزیست و مصرف بهینه به بهبود کیفیت زندگی
جوامع کمک میکند (هال6و همکاران .)2018 ،درواقع کارآفرینی سبز را میتواند اینگونه تعریف کرد:
کسبوکاری که کاال و خدماتی را فراهم میکند که به حرکت در اقتصاد کمک کند و منجر به کاهش کربن و
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راندمان بیشتر منابع شود (کارگران و چیتساز زاده .)1396 ،با این اوصاف اکو توریسم ،بیوتکنولوژی ،معماری
سبز و نظایر آن ،ازجمله کسبوکارهای سـبز مبتنـی بـر فعالیتهای اقتصادی نوآور و توأم با حفظ
محیطزیست هستند .عموماً این نوع کسبوکارها بـا نـام کلـی «کـارآفرینی سـبز» ردهبندی میشوند .ایـن
کسـب وکارهـا بـه ارائـه ایدههایی بـرای ایجـاد شرکتهای جدیـد ،بـازآفرینی فرآینـدهای تولیـد ،تغییـر
محصـوالت و خـدمات بـا توجـه بـه معیارهای محیطزیست و نیز توسعه پایدار مبتنی بر سه اصل کاهش
استفاده از منابع -بهویژه از نوع تجدید ناپذیر ،بازیابی و استفاده مجدد از منابع اسـتوار اسـت (نیکوالی1و
همکاران.)2011 ،

كارآفرين سبز چه كسی است و چه خصوصیاتی دارد؟
کارآفرینان سبز از اهمیت بسیار باالیی برای اقتصاد برخوردار هستند زیرا در ایجاد اشتغال سهم بسزایی دارند.
آنها همچنین بهعنوان موتورهای تغییر شناخته میشوند (بورزینسکا و همکاران .)2018 ،کارآفرینان پایدار،
مالحظات زیستمحیطی را در کلیه مراحل ایجاد و توسعه کسبوکار خود رعایت میکنند و میتوانند نقش
بیشتری را در بهبود کارایی بهرهبرداری از منابع ،کاهش ریسکهای زیستمحیطی ،کاهش ضایعات و تضمین
کیفیت فرهنگی و اجتماعی ایفا کنند (کریمی سارمه و اسماعیلپور .)1398،کارآفرینان سبز بهعنوان عواملی
برای تغییر اجتماعی عمل میکنند (اندرسون .)1998 2،اینان فعاالن اقتصادی هستند که از طریق تبدیل الگوها
و پیش نمونهها به محصوالت ملموس تجاری ،کارآفرینی سبز را محقق میسازند (غضنفر زاده کپته و حسین
زاده لنج آبادی .)1397 ،درواقع کارآفرین سبز همزمان با تعقیب پتانسیلهای موجود در بازار و پذیرش ریسک
کسبوکارهای موفق خود را ملزم به رعایت اصول زیستمحیطی میداند (برزگری و زمانی .)1390 ،غضنفر
زاده کپته و حسین زاده لنج آبادی ( )1397در پژوهش خود اذعان داشتند کارآفرینان سبز ،فرصتهای
کسبوکار و سرمایهگذاریهایی را بر عهده میگیرند که معموالً ریسک باالیی دارند .پیامد این سرمایهگذاریها
اغلب غیرقابلپیشبینی است .کارآفرینان سبز بهطور درونی برانگیخته میشوند .فعالیتهای تجاری آنها یک
تأثیر کلی مثبت بر محیط طبیعی و ثبات اقتصاد داشته و هدفشان تضمین آیندهای امن و باثبات است .از طرفی
کارگران و چیتساز زاده ( )1396در پژوهش خود در خصوص ویژگیهای کارآفرینان سبز بیان داشتند :آنها
بهعنوان کارآفرینان عمل میکنند ،ایدههای خود را با سطح باالیی از ریسکها میبینند؛ آنها انگیزه درونی
داخلی دارند که به حساسیت باالتری نسبت به مسائل زیستمحیطی میپردازند؛ فعالیتهای تجاری آنها تأثیر
مثبت خالص بر محیط طبیعی دارند و درعینحال آنها ازلحاظ مالی پایدار هستند؛ آنها بهصورت آگاهانه
تالش میکنند تا به آیندهای پایدارتر کمک کنند .برزگری و زمانی ( )1390در پژوهش خود در بیان هنرهای
کارآفرین زیستمحیطی اظهار داشتند کارآفرینان زیستمحیطی دارای ارزشهای تعاملی فردی شامل موارد
ذیل میباشند:

Nikolaoua and et al
Anderson

149

1
2

جغرافیا و روابط انسانی ،بهار  ،1401دوره 4شماره4

 عقالنیت (حساسیت به فرآیندهای طبیعی) شجاعت اعتدال (صرفهجویی) عدالت (احترام به دیگران) عشق یا وفاداری (شامل توجه و همدردی) جامعهگرایی ،ساده زیستی ،فروتنی مسئولیتپذیری ،جوابگویی و یک شخصیت برای انجام نظارت مؤثر آن چیزی که موردتوجه اوستانواع كارآفرينان سبز
تیلور و والی ( )2004تأکید کردهاند که تفاوت درونی انگیزهها و اجبارات ساختاری بیرونی روی کارآفرینهای
زیستمحیطی تأثیر میگذارد .آنها چهار طبقه زیر از کارآفرینهای سبز را معرفی کردند:
.1

کارآفرینهای نوآور

.2

کارآفرینان زیستمحیطی غیررسمی

.3

افراد مستقل پایبند به اخالق

.4

تأثیرپذیر از فشارهای ساختاری .طبقه تأثیرپذیر از فشارهای ساختاری ،بیشترین قابلیت تغییر

را دارند و بهعنوان یک رابط بین دو گرایش دیده میشود (رضایی و همکاران.)1397 ،
گرایشات اقتصادی

تمایل به پایداری

شکل  – 1نوع شناسی کارآفرین سبز (رضایی و همکاران)1397 ،
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طبقات كارآفرينی سبز
محققین بر این عقیدهاند که دودسته کارآفرینی سبز وجود دارد ،دسته اول ،کارآفرینی است که به دنبال سود
است و رویکرد اقتصادی را دنبال میکند و دسته دوم رویکرد پایداری را در پیشگرفته است و به تغییر و
بهبود وضعیت محیطزیست کمک میکند .در توضیح این طبقهبندی میتوان گفت ،این دو در دو سوی
کارآفرینی سبز قرار دارند .به این شکل که دریک سو کارآفرینانی وجود دارند که به یک تجارت سبز را شروع
میکنند و در سوی دیگر کارآفرینانی وجود دارند که میخواهند تجارت خود را سبز نمایند (خدا وردی
زاده .)1395،گروه دیگری از پژوهشگران همچنین کارآفرینی مبتنی بر محیطزیست را به دودسته :آنهایی که
راهبردهای پیشرو محیط زیستی را برای شناسایی فرصتهای جدید بازار به کار میگیرند و گروهی که
موضوعات زیستمحیطی را در مرکز فعالیتهای مدیریتی شرکت (مثالً محیطزیست گرایی یا مدیریت بوم
گرایی) قرار میدهند ،تقسیم کردهاند (منجاک و اوزن .)2005 1،با این اوصاف میتوان گفت عموماً کارآفرینی
سبز میتواند به دوطبقه اصلی تقسیمبندی شود و میتواند رویکردهای متفاوتی داشته باشد (نیل و

کمپ2،

.)2009
الف) کسبوکارهای موجود که عملیات مدیریت محیطزیست یا فرآیندهای تولید پاک را میپذیرند
ب) کسبوکارهای جدید که بر مبنای حفاظت منابع طبیعی و اکولوژیکی ایجاد میشود (مانند شرکتهای
انرژی خورشیدی و اکو توریسم)
مزايا و دستاوردهاي حاصل از كارآفرينی سبز
آلن و میالن )2008( 3،معتقدند که کــارآفرینی ســبز میتواند:


شغل ایجاد کند و فرصتهای کارآفرینی ارائه دهد؛



کارایی انرژی را افـزایش دهـد ،درنتیجه از منـابع طبیعی حفاظت کند و هزینهها را کاهش دهد؛



صدمات و اثرات مخرب محیط کار را بـر کارکنـان کاهش دهد؛



بنگاههای اقتصادی را قادر سازد که به منابع جدیـد سرمایههای محلی ،ایالتی و دولتی مجهز شوند؛



سـبب تشــویق مصرفکنندگان بـه اســتفاده از کاالهای سازگار با محیطزیست شـود.

برزگری و زمانی ( )1390در پژوهش خود موارد ذیل را بهعنوان مزایای کارآفرینی سبز بیان کردند :کسب
شهرت و نگرش مثبت به بنگاه ،وابستگی کمتر به منابع ،انگیزش بیشتر کارکنان و دلربایی برای کارکنان جدید،
بهرهوری در تولید با استفاده از تکنولوژی برتر و مهارت باالی کارکنان ،بینش عمیقتر در شناسایی فرصتهای
بازار ،کنترل ریسک (حوادث محیطی ،شایعات ،تبلیغات سوء و غیـره) ،هزینههای کمتر ناشی از تغییر در
قوانین محیطی و اجتماعی ،مسئولیت اجتماعی بنگاه ،پویایی درونی کسبوکار ،مشارکت بنگاههای کوچک با
سایر کارآفرینان پایدار فعال در عرصه و مشارکت بنگاههای کوچک با بنگاههای بزرگ فعال در عرصه جهانی.

1

Menguc and Ozanne
Nill and Kemp
3
Allen and Malin
2
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ابزارهاي تاكتیکی براي توسعه كارآفرينی سبز
آمیختهای از ابزارهای تاکتیکی برای سبز بودن شرکت (آمیخته سبز) و برای توسعه کارآفرینی سبز الزم است
که میتوانند کنترل شوند و برای تأثیرگذاری تقاضای محصوالت استفاده شوند که شامل محصول ،قیمت،
ترویج و توزیع میباشد که ضمن حداقل نمودن زیانهای زیستمحیطی ،مصرفکنندگان را نیز بهسوی رفتاری
محیطزیست دوستانه سوق دهند (رضایی و همکاران:)1397 ،
الف) محصول سبز :محصول سبز محصولی است که به محیطزیست زیان نرسانده و همچنین حاوی عناصری
است که بهطور بالقوه برای محیطزیست مضر نیستند بسیاری از صنایع میتوانند با اجرای توسعه محصول
سبز از نتایج آن از قبیل صرفهجویی هزینه ،افزایش بهرهوری ،افزایش بازده و بهبود کیفیت محصول بهرهمند
شوند.
ب) تبلیغ سبز :بانرجی ،تبلیغ سبز را بهعنوان تبلیغی تعریف نموده که حداقل دارای یکی از این معیارها باشد:
 )1صراحتاً یا ضمناً رابطه بین یک محصول یا خدمت را با محیطزیست بیان کند؛
 )2نوعی سبک زندگی سبز را ترویج دهد؛
 )3مسؤولیت پذیری زیستمحیطی شرکت را بیان نماید.
ج) قیمت سبز :قیمت عامل بحرانی و مهم آمیخته سبز است .محصوالت سبز اغلب قیمتی باالتر نسبت به
کاالهای سنتی دارند .اغلب آنها هزینههای ابتدایی و خروجی باالتری دارند اما هزینههای بلندمدت آنها کمتر
است .اکثر مصرفکنندگان تنها در صورتی حاضر به پرداخت قیمت باالتر هستند که ارزشافزوده محصول را
دریابند .مطالعات مختلف بیانگر اهمیت قیمت در خرید مشتری و همچنین رضایت وی میباشد.
د) توزيع سبز :زنجیره عرضه چارچوبی برای رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار برای تمام بخشهای درگیر
است .توزیع سبز باید با کاهش آلودگی و نگهداری منابع در انتقال محصوالت به بازار همراه باشد.
نقاط قوت ،ضعف و فرصتها و تهديدهاي توسعه كارآفرينی سبز
توسعه کارآفرینی سبز ،دارای نقاط قوت ،ضعف و فرصتها و تهدیدهای نیز است که در انواع مختلف
کسبوکار مشترک است؛ بنابراین راهبردهای توسعه آن نیز از اصول مشترکی پیروی میکند که الزم است
موردتوجه دولتها و سیاستگذاران بخش عمومی قرار گیرد .برخی از مهمترین نقاط قوت ،ضعف ،فرصت
و تهدیدهایی که سازمانهای بخش عمومی در طراحی و اجرای سیاستهای کارآفرینی سبز با آن مواجه
هستند به شرح شکل زیر است (عبداهلل زاده و شریفزاده.)1393،
قوتها
جود منابع طبیعی کافی

ضعفها
تقاضای پایین برای

فرصتها
ایجاد فرصتهای جدید؛

محصوالت سبز؛

تهديدها
شرایط سخت دسترسی به
منابع برای تولید کاالهای
دوستدار محیطزیست؛

وجود نواحی حفاظتشده

نبود چارچوبهای نهادی

طبیعی؛ سطح باالی فرهنگ

مناسب برای حمایت از

کارآفرینی جامعه؛

کارآفرینی سبز؛

کسب مزیتهای رقابتی؛
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وجود زیرساختها حفاظتی؛

دانش اندک در مورد

افزایش جذابیت

شرایط نابرابر رقابت با سایر

فناوریهای سبز؛

محصوالت دوستدار

حوزهها؛

محیطزیست؛
سطح دانش و مهارتهای

هزینههای باالی

افزایش کیفیت

کاهش احتمالی تقاضا و

کارآفرینان محلی درزمینهی

سرمایهگذاری در تولید

محیطزیست؛

سرمایهگذاری در زمینههای

کارآفرینی سبز؛

محصوالت سبز؛

وجود دانشگاهها با موضوعات

ریسک باالی تولید

تخصصی محیطزیست؛

محصوالت سبز؛

حساسیت سازمانهای

سطح پایین توسعه

غیردولتی و گروههای مردمنهاد

زیرساختی برای تولیدات

به تخریب محیطزیست؛

سبز؛

سطح همکاری و تعامل مردم

نبود بازارهای مشخص برای

و سازمانهای غیردولتی

محصوالت سبز؛

کارآفرینی سبز؛
افزایش انسجام اجتماعی

سطح پایین نشر فناوریهای
سبز؛

درزمینهی حفاظت
محیطزیست؛
وجود فرصتهای کارآفرینانه

نبود تخصص و مهارت

درزمینهی حفاظت از

برای تولید محصوالت سبز؛

محیطزیست؛
منافع اقتصادی بالقوه برای

نبود اطالعات و سازمانهای

کارآفرینی سبز؛

اطالعرسانی کافی درباره
موضوعات کارآفرینی سبز؛
نبود مقررات ،استاندارد و
قانون خاص برای کارآفرینی
سبز؛

راهبردها
 بیوتکنولوژی -تسویه آب و فاضالب -انرژیهای تجدید پذیر -زراعت ارگانیک -دامپروری ارگانیک -باغبانیارگانیک -اکو توریسم -احیا و بازیابی معادن -واحدهای تحقیق و توسعه محصوالت سبز
شکل  - 2تحلیل راهبردی توسعه کارآفرینی سبز (عبداهلل زاده و شریفزاده)1393،

مفهوم نوآوري سبز و هدف آن
نوآوری سبز بدین معنی است که هرگونه نوآوری باید سهمی در ارتقای کارایی زیستمحیطی سازمان داشته
باشد؛ مانند نوآوری در فرآیندهای تولید که موجب صرفهجویی در مصرف انرژی و منابع طبیعی ،بهبود فرآیند
بازیافت و یا کاهش آلودگیهای محیطی میشوند( .مورات آر .)2012 1،نوآوری سبز بهعنوان یک دیدگاه،
ایده ،محصول ،خدمت یا فرآیندی جدید در نظر گرفته میشود که به دنبال کاهش آثار منفی زیستمحیطی
است (سمن2و همکاران .)2012 ،هدف از نوآوری سبز ،کم کردن اثرات نامطلوب زیستمحیطی است و این

Murat Ar
Seman and et al
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عامل قابلمالحظه ،در کل زنجیره ارزش از تأمینکننده تا مصرفکننده مطرح میشود (زوو سرکیس.)2010 1،
بهطورکلی میتواند گفت نوآوری سبز بهمنزلۀ طراحی محصوالت و خدمات و بازاریابی و فروش آنها
بهگونهای که با محیطزیست سازگار باشد (پورتر2و همکاران .)1995 ،و هدف از نوآوری سبز ،کم کردن
اثرات نامطلوب زیستمحیطی است (تسنگ3و همکاران.)2013 ،
ويژگی نوآوران سبز
نوآوران موفق سبز انگیزه ذاتی برای پیشرفت از طریق آزمایش دارند و درعینحال قادر به ایجاد مشاغل موفق
هستند .آنها همچنین بیشتر سود خود را دوباره در بهبود محصول سبز یا فناوری خود سرمایهگذاری میکنند.
با انجام این کار ،آنها سودهای رفاهی اجتماعی و زیستمحیطی زیادی ایجاد میکنند (ایرن.)2010 4،
ابعاد نوآوري سبز
نوآوری سبز سازمان سه بعد کلی دارد که عبارتاند از :نوآوری محصول سبز ،نوآوری مدیریتی ســبز و
نوآوری فرآیند سبز)هوانگا5و همکاران .)2015 ،پژوهشگران پیشین نوآوری سبز را متشکل از چهار بعد اصلی
دانستهاند :نوآوری مدیریتی سبز ،نوآوری محصول سبز  ،نوآوری فرآیند سبز و نوآوری فناورانه سبز .در ادامه
به توصیف و تعریف هر یک از ابعاد پرداخته میشود (شریفآبادی و همکاران:)1393،
نوآوري مديريتی سبز :نوآوری مدیریتی سبز ،اشاره دارد به توانایی سازمان در توسعه و پیادهسازی پروژههای
سبز مانند مدیریت زنجیره تأمین سبز و سیستمهای مدیریت زیستمحیطی.
نوآوري محصول سبز :نوآوری محصول سبز شامل بهبود کیفیت و تنـوع محصـول همزمـان بـا توجـه بـه
مالحظـات زیستمحیطی اسـت.
نوآوري فرآيند سبز :نوآوری فرآیند بهصورت بهبود فرآیندهای موجود و توسعۀ فرآیندهای جدید باهدف
کاهش عدم قطعیت و افزایش بهرهوری و بازده فرآیندهای درونسازمانی تعریفشده است
نوآوري فناورانه سبز :نوآوری فناورانۀ سبز ،شامل سرمایهگذاری در تهیۀ تجهیزات و ماشینآالت سبز و
بهکارگیری فناوریهای پیشرفتۀ سبز است.

1

Zhu and Sarkis
Porter and et al
3
Tseng and et al
4
Aerni
5
Huanga and et al
2

154

خسروی پور و همکاران

ارتباط بین كارآفرينی سبز و نوآوري سبز
ارتقاء و توسعهی کسبوکارهای سبز و توسعهی اقتصادها و اکوسیستمهای طبیعی ،ما را ناگزیر به
تجزیهوتحلیل عمیقتر شرایط و عواملی میکند که کارآفرینی سبز را تحت تأثیر قرار میدهند .بهعالوه الگوهای
توسعهی تکنولوژی و بهکارگیری آنها بهطور قابلتوجهی تحت تأثیر تکامل نوآوری و عوامل تعیینکنندهی
آن است .همچنین این امر بسیار حائز اهمیت است که از پیششرطهای خلق نوآوری سبز ،عواملی که بهعنوان
محدودیت یا مشوق عمل میکنند ،تکنولوژیهای جدید ،منابع و تأثیر بازارها بر روی پویاییهای حاصل از
تغییرات نوآوری و مدیریت ،آگاهی یابیم (غضنفر زاده کپته و حسین زاده لنج آبادی .)1397 ،در مهرومومهای
اخیر تأکید بر نوآوری برای پایداری محیطزیست ،از اهمیت ویژهای در بین تصمیم گیران سازمانی برخوردار
بوده است (واراداراجان .)2015 1،امروزه بسیاری از محققان کارآفرینی سبز را با نوآوریها مرتبط میدانند
(باقرنژاد2و همکاران .)2016 ،نوآوری سبز میتواند زمینهساز ایجاد کارآفرینی سبز و کسبوکارهای سبز،
باشد (زیزایالنی3و همکاران .)2014 ،رویکرد کارآفرینی سبز ،ناشی از نوآوری میباشد و پایداری و مزیت
رقابتی برای شرکت به همراه میآورد و پایداری زیربنای راهبرد در تصمیمگیریهای کسبوکار میباشد
(مکاور .)2013 4،با این اوصاف میتواند گفت بین نوآوری سبز و رشد عملکرد مالی در شرایط تالطم بازار
با در نظر گرفتن نقش میانجی کارآفرینی سبز ارتباط معناداری وجود دارد (اوکواک5و همکاران.)2013 ،

نتیجهگیري و پیشنهادها
امروزه نوآوری سبز و در کنار آن کارآفرینی سبز باهدف تولید محصوالت دوستدار محیطزیست در طی
فرآیندهای تولیدی موردتوجه جدی قرارگرفته است .نوآوری سبز میتواند زمینهساز ایجاد کارآفرینی سبز و
کسبوکارهای سبز ،باشد .کارآفرینی سبز در واقع میتواند یک راهکار مفید و اثر بخش برای توسعه کشورها
در ابعاد مختلف خصوصاً اقتصادی -اجتماعی باشد که اگر محقق شود قطعاً در بحث امنیت غذایی ،کاهش
مشکالت زیستمحیطی ،بهبود برنامههای اشتغالزایی و توسعه کشاورزی تأثیر بسزایی داشته باشد .با بررسی
و تحلیل مطالب میتواند کارآفرینی سبز را بهعنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی -اجتماعی کشورها
محسوب کرد که با توسعه آن گام بلندی در اشتغالزایی پایدار ،کاهش مشکالت زیستمحیطی ،کاهش
بیماریهای ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم و بهرهوری بیشتر زمینهای کشاورزی برداشت (رضایی و
همکاران .)1397،در این پژوهش تالش شد تا تاریخچه کارآفرینی و نوآوری سبز ،مفهوم کارآفرینی سبز،
کارآفرین سبز و ویژگیهای آن ،مزایا و دستاوردهای حاصل از کارآفرینی سبز ،نقاط قوت ،ضعف و فرصتها
و تهدیدهای توسعه کارآفرینی سبز ،هدف نوآوری سبز و مفهوم آن ،نوآوری سبز ،ارتباط بین کارآفرینی سبز
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و نوآوری سبز و سایر مباحث مرتبط تشریح شود .با عنایت به مطالب مطرح شده محورهای زیر برای توسعه
کارآفرینی سبز پیشنهاد میشود:
-

برگزاری کارگاه و دورههای آموزش کارآفرینی زیستمحیطی بهمنظور آشنایی و اطالعرسانی به

اقشار مختلف جامعه.
-

راهاندازی طرحهای تشویقی و حمایتهای عملی و کافی دولت از شرکتها و کسبوکارهای سبز

در راستای استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و بهکارگیری طرحهای نوآورانه حفاظت از محیطزیست.
-

برگزاری جشنوارههای کشاورزی سبز بهصورت مستمر و در فصلهای مناسب برای عرضه و تبادل

طرحها و برنامههای نوین کارآفرینانه توسط شرکتهای دستاندرکار و کارآفرینان.
-

حمایتهای مادی و معنوی دولت از کسبوکارهای سبز فعال و ایدههای نو از طریق پرداخت

وامهای کمبهره ،اعتبارات ،یارانه و...
-

شناسایی ،آموزش و حمایت از کارآفرینان بالقوه در راستای نوآوری و بهرهگیری از فرصتهای

شغلی سبز و همراهی با آنان تا پایدار شدن کسبوکار ایجادشده.
-

فراهم آوردن زیرساختهای الزم در مؤسسات آموزشی در راستای زمینهسازی آموزشهای متناسب

و ترویج کارآفرینی سبز در میان جامعه دانشگاهی (اعضای هیئتعلمی ،کارکنان و دانشجویان).
فهرست منابع:
.1

برزگری ،زهره و زمانی ،محسن .)1390( .کارآفرینی سبز؛ نگرشی نوین در توسعه اقتصادی (موانع

و محرکها) .کنفرانس ملی کارآفرینی ،تعاون ،جهاد اقتصادی ،نایین ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نایین،
https://www.civilica.com/Paper-NCECEJ01-NCECEJ01_066.html

.2

خدا وردی زاده ،نرجس .)1395(.نگرشی بر کارآفرینی سبز .کنگره بینالمللی مطالعات رفتاری جامعه

و سبک زندگی سالم .تهران ،مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه .
https://www.civilica.com/Paper-BSLH01- BSLH01-_002.html

.3

دهقانی ،مسعود ،یعقوبی ،نور محمد ،امیدوار ،ملیحه".)1397( .استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در

اکوسیستم کارآفرینی" .پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی .دوره  ،8شماره  ،4زمستان .1397
.4

رضایی ،بیژن ،نادری ،نادر و رستمی ،سحر .)1397( .ضرورت توسعه کارآفرینی سبز در بخش

کشاورزی.

نشریه

علمی

کارآفرینی

در

کشاورزی،

Doi: 1-16،)1(5

.

10.22069/jead.2018.14398.1299.
.5

رضایی ،بیژن ،نجف پور ،هدا و نادری ،نادر .)1396( .موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی سبز در

شهرستان کرمانشاه .فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی .سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  .)20تابستان 1396
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