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 02/01/1401تاریخ پذیرش:                                                      18/12/1400تاریخ دریافت:
 چکیده

 هاسازمان و هادولت نگرانی افزایش درنتیجه و محیطیزیست مشکالت و هاآلودگی افزایش موجب امروز، مدرن دنیای

و حادترین مشکل  ترینمهماز زیست یکی محیط یآلودگ همســـئلای که گونهبه است. شده زیستمحیط با رابطه در

 زیاد مصرف و آلودگی) حیطیمزیست هایچالش از بسیاری مسئول مشاغلاین در حالی است که تمدن انسانی است. 

برآمدند که محصوالت  هایینوآوریها بود که کارآفرینان در پی ارائه این چالش در پاسخ به هستند.( انرژی و آب مواد،

 .و کارآفرینی پایدار شکل گرفت زیستمحیطجهت حفاظت  هایینوآوریو خدمات پایدارتری را تولید کند و زمینه 

در طی فرآیندهای  زیستمحیطت دوستدار التولید محصو باهدف کارآفرینی سبزامروزه نوآوری سبز و در کنار آن  الجرم

 انسان هایفعالیت منفی تأثیر که است فناوری نوآوری نوعی سبز، کارآفرینی. است قرارگرفتهجدی  موردتوجهتولیدی 

 هایچالش و مشکالت به پاسخ تواند درمی کارآفرینی، محوری عنصر عنوانبه دهد. نوآوریمی اهشک را زیستمحیط بر

 گیرد. صورت زیستمحیط دوستدار محصولی یا تولید آلودگی کاهش جدید فناوری یک ایجاد با مثالً محیطیزیست

 شود که به دنبالنظر گرفته می یک دیدگاه، ایده، محصول، خدمت یا فرآیندی جدید در عنواندرواقع نوآوری سبز به

پژوهش حاضر، مروری بر پدیده کارآفرینی سبز و ارتباط آن هدف  . با این اوصافاست محیطیزیستکاهش آثار منفی 

 رآفرینی و نوآوری سبز، مفهومباشد. بدین منظور در این پژوهش به بررسی مواردی چون تاریخچه کابا نوآوری سبز می

 سبز، کارآفرینی توسعه تهدیدهای و هافرصت و ضعف قوت، های آن، نقاطسبز و ویژگی سبز، کارآفرین کارآفرینی

بندی، نوآور سبز پرداخته شده و در پایان ضمن جمع و سبز کارآفرینی بین آن، ارتباط مفهوم و سبز نوآوری هدف

 نیز ارائه شده است.پیشنهادهای کاربردی الزم 

 پذیر های تجدیدزیست، انرژیکارآفرینی سبز، نوآوری سبز، محیط واژگان كلیدي:
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 مقدمه

 1زیا) و حادترین مشکل تمدن انسانی است ترینمهماز زیست یکی محیط یآلودگ هدر جهان امروز، مســـئل

 و آب مواد، زیاد مصرف و آلودگی) محیطیزیست هایچالش از بسیاری مسئول مشاغل .(2014و همکاران، 

ین مواد اولیه گرفته تا تأماز  هاشرکتیکی از عوامل مهم در فعالیت  چراکه. )2019، 2فاتوکی(هستند ( انرژی

آید، یمپیش  کنندهمصرفتولید محصول جدید در کارخانه و مسائلی که حین استفاده از محصول توسط 

 است این پایدار توسعه اصلی ایده با توجه به اینکه .(2003، 3)باربیرولی و راجی محیطی استیستزمسائل 

 قرار آن در که اکولوژیکی و اجتماعی فرآیندهای نباید شودمی انسانی رفاه افزایش منجر به که هایفعالیت که

منابع را استفاده  ایشیوهها باید به و شرکت هابنگاه (.1393زاده،کنند )عبداهلل زاده و شریف تخریب را دارند

. با این نسل آینده را محدود نسازند هایفرصتبر اینکه رفاه نسل حاضر را تضمین کنند  کنند که عالوه

مالی و... فضای  هایبحران، شدنجهانی، محیطیزیستعواملی چون؛ پیدایش مسائل تواند گفت اوصاف می

سارمه و کریمی ) استشده  وکارکسبجدید  هایمحیط گیریشکلرا تغییر داده است و منجر به  وکارکسب

 شامل تغییرات این. است سریع تغییرات معاصر، اقتصاد بارز ویژگیاین در حالی است که  (.1398پور،اسماعیل

 هانوآوری خلق و هاایده تغییر به توجه طرفی از و( سبز اقتصاد) پایدار توسعه و محیطیزیست مسائل به توجه

 (.1397)یعقوبی و همکاران،  است( کارآفرینی)

 به رسیدن برای گذار نوعی تواندمی کارآفرینی پایداری، به دستیابی برای فعلی رشد به رو نیاز به توجه با

ای برای شکل دادن به درواقع کارآفرینی از قدرت خالقانه (.2015و همکاران،  4باشد )سالجیک پایدار جامعه

و همکاران،  5دورتی)عنوان موتور توسعه پایدار عمل خواهد کرد انقالب صنعتی آینده برخوردار است و به

 از ناشی هایبیماری ازحدبیش شیوع و سویک از بیکاری وجود دهدمی نشان جهانی تحوالت سیر .(2014

 سبز کارآفرینی به ایویژه مختلف توجه جوامع حاضر، عصر در است شده باعث دیگر سوی از ناسالم هتغذی

 افزایش موجب امروز، مدرن با توجه به اینکه دنیای (. از طرفی1397باشند )عنابستانی و جهانتیغ،  داشته

 زیستمحیط با رابطه در هاسازمان و هادولت نگرانی افزایش درنتیجه و محیطیزیست مشکالت و هاآلودگی

 مروتی) شد سبز نوآوری عنوان تحت جدیدی مفهوم آمدن وجود به موجب هانگرانی این است شده

 هایینوآوریبود که کارآفرینان در پی ارائه  هاچالشاین  پاسخ به درواقع در (.1393 همکاران، و آبادیشریف

و  زیستمحیطجهت حفاظت  هاینوآوریبرآمدند که محصوالت و خدمات پایدارتری را تولید کند و زمینه 

 محوری عنصر عنوانبه نوآوری لذا(. 1393زاده، )عبداهلل زاده و شریف کارآفرینی پایدار شکل گرفت

 کاهش جدید فناوری یک دایجا با مثالً محیطیزیست هایچالش و مشکالت به پاسخ تواند درمی کارآفرینی،

اهداف  تلفیق کارآفرینی هدف حالت این در. گیرد صورت زیستمحیط دوستدار محصولی یا تولید آلودگی
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و همکاران،  1هرتیناست ) وکارکسب ایجاد فرآیندهای یا شدهخلق جدید هایفرصت درون زیستیمحیط

2001.) 

، رو بـه وکارکسبتعـدیل پیامـدهای منفـی توسـعه  حلراه عنوانبهبنـابراین توجـه بـه کـارآفرینی سـبز 

ضرورت مطالعه کارآفرینی به علت نقش آن در رشد اقتصادی، (. 1398زاده و همکاران، شریف) اسـتافـزایش 

 امروزه (.1396ساختاری است )رضایی و همکاران، وری، نوآوری فنی و تغییرات ایجاد شغل، افزایش بهره

 و است شدهشناخته کشورها اجتماعی و اقتصادی توسعه برای اثربخش راهبردی عنوانسبز، به کارآفرینی

 از ناشی هایبیماری کاهش محیطی،زیست مشکالت کاهش پایدار، زاییاشتغال در مهمی نقش آن توسعه

کارآفرینی  (.1397عنابستانی و جهانتیغ، ) دارد کشاورزی هایزمین بیشتر باروری و ناسالم غذایی مواد مصرف

توسعه پایدار اقتصادی جوامع را  سرعتبهسبز منجر به ایجاد مشاغل پایداری با عنوان مشاغل سبز شده و 

 در حال رشد است، اما هنوز یپدیدهکارآفرینی سبز یک (. درواقع 1390بخشد )برزگری و زمانی، میقدرت 

را بر  ایعمدهش النابرابری جهانی و افزایش بیکاری، چ کهدرحالی. باشدمیزیادی  هایبررسینیازمند 

طبیعی، همراه با تأثیرات  هایسکونتگاهجهانی و  یگسترده زیستمحیط، تخریب کندمیتحمیل  گذارانسیاست

را  هااکوسیستماجتماعی و  هایگروه پذیریآسیبوسیع تغییرات آب و هوایی و کمبود تنوع زیستی، بار 

آن بر  تبعبهابعاد محیطی و ناکارآمدی بر محیط و  ازنظراقتصادی  هایفعالیت. تأثیر منفی که دهدمیافزایش 

مسیر توسعه محیطی پایدار از  سویبهرا مجبور کرده که بر نیاز فوری به حرکت  گذارانسیاستاقتصاد دارند، 

 نمایند، تأکید ترپاک هایفناوریو  هاتکنولوژیماندگار و متناسب با محیط و  طریق تشویق به انجام اقدامات

پژوهش حاضر، مروری بر پدیده کارآفرینی  با این اوصاف .(1397 آبادی، لنج زاده حسین و کپته زاده غضنفر)

 .دهدسبز و ارتباط آن با نوآوری سبز را ارائه می

 تاريخچه كارآفرينی و نوآوري سبز

 اقتصادی بازده و درآمد ایجاد و اقتصادی دیدگاه صرفاً توسعه، هایپروژه تمامی در میالدی، هفتاد دهه از قبل تا

 بود خواهد میسر زمانی نظام، یک در اقتصادی توسعه و رشد که بودند باور این بر درواقع بود؛ مدنظر بیشتر،

 هایحلراه و هاروش کار این با و کرده نوآوری به اقدام خطرپذیری، با جامعه آحاد سایر بین در افرادی که

 کارآفرینی نحوی به اقتصادی مکاتب تمامی بنابراین شود؛ قبلی کهن و ناکارآمد راهکارهای جایگزین جدید

ادبیات کارآفرینی  مطالعه اجمالی در(. 1395نمودند )رضایی و همکاران، تشریح خود اقتصادی هاینظریه در را

که ابتدا کارآفرینی در حوزه موزیـک مطـرح گردیـده اسـت. سپس کارآفرینان وارد حوزه وسیع  دهدمینشان 

همچنان که کارآفرینی در  موتور توسعه اقتصادی، مطرح گردیدند عنوانبهشدند و از آن به بعد  وکارکسب

 هایواژهشد و  هاحوزه، وارد سایر مروربه، کردمیفا نقش کلیدی و محوری خود را ای دوازده وکارکسبحوزه 

بحث کارآفرینی  1970 یدههاز لذا  (.1390برزگری و زمانی، ) وارد ادبیات کارآفرینی گردید تدریجبهجدیدی 

 فجتماعی وسیع با تمرکز بر ضرورت تلفیق و پیگیری رفاه انسانی همراه با توقایک هدف منزله بهز بس

، دو زیستمحیطاقتصاد و  ازاینپیش (.1397عنابستانی و جهانتیغ، ) است شدهمطرح زیستمحیطتخریب 

 
1 Hertin and et al 
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؛ نبود پذیرامکانو به نحوی رشد اقتصادی بدون تخریب محیط  شدندمیکننده با یکدیگر شناخته  رقابت بهجن

این در حالی  )همان(.یابد اقتصادی باید به نحوی سازگار با دو هدف توسعه  هایفرصتز باما در کارآفرینی س

 بولو و( 1991) برل و (1991) بنت. بود نشدهانجام ایمطالعه سبز کارآفرینی مورد در 1990 یدهه تااست که 

 کردند مطرح مطالعاتشان در را اکولوژیک کارآفرینی و سبز کارآفرینی محیطی، مفاهیم، کارآفرینی ابتدا( 1990)

 در سبز نوآوری دهدمی نشان که دارد وجود شواهدی. (1397 آبادی، لنج زاده حسین و کپته زاده غضنفر)

 (.2011، 1)سیلورسون است داشته وجود دولت، مداخلهعدم صورت در حتی بیستم، قرن طول

 

 تعريف كارآفرينی سبز

 وجود اساسی تفاوت توسعهدرحال کشورهای و یافتهتوسعه کشورهای در سبز کارآفرینی به نگاه نحوه بین

 بازار هایفرصت و "سبز" اصطالح بر بیشتر دارند تمایل المللیبین هایسازمان و یافتهتوسعه کشورهای. دارد

 بازار نیازهای و "کارآفرینی" اصطالح روی بیشتر دارند تمایل توسعهدرحال کشورهای کهدرحالی کنند، تأکید

 فرینی وکارآفرینی سبز در دو حوزه علمی کارآصطالح ا که(. این در حالی است 2011، 2)خاناکنند  تمرکز

 موجود اصطالحات ازجمله .(1396 زاده، سازچیت و کارگران) است قرارگرفته موردتوجه زیستاقتصاد محیط

 زیست،محیط کارآفرینی زیست،سازگاربامحیط کارآفرینی: است زیر موارد کندمی توصیف را سبز کارآفرینی که

 مطالعات در پاتیل و چودری .(2018و همکاران،  3محیطی )بورزینسکازیست کارآفرینی و پایدار کارآفرینی

 بر انسان هایفعالیت منفی تأثیر که کنندمی تعریف فناوری نوآوری نوعی را آن سبز، کارآفرینی مورد در خود

 وکارکسبکارآفرینی سبز شکلی نو از ایجاد  (.2018دهد )بورزینسکا و همکاران، می کاهش را زیستمحیط

تطابق دارد و از  محیطیزیستاست که با نیازهای شرکت برای سودآوری و توسعه با در نظر گرفتن ابعاد 

مزیت رقابتی شرکت  عنوانبهو به آن  کنندمیجزء اصلی هویت خود استقبال  عنوانبه محیطیزیست هایارزش

 اقتصادی هایدر فعالیت که مشاغلی هستند سبز کارآفرینی (.1397یی و همکاران،نگرند )رضامیخود در بازار 

کارآفرینی (. 2012، 4کنند)روتمی کمک طبیعی منابع حفظ یا و زیستبازیابی محیط یا حفاظت به و درگیرند

برای دستیابی  شدهشناختهجدید در پاسخ به یک فرصـت  وکارکسبعمـل شـروع  عنوانبه تواندمیسبز را 

کارآفرینی سبز (. 2012، 5)والنبرگ تعریـف نمـود محیطیزیستسازی( اثر جانبی  به سود و ایجاد )حداقل

قانه برای منافع اقتصادی الخ یهااز فرصت یبردارنوعی از کارآفرینی همراه با نوآوری است که در راستای بهره

و مصرف بهینه به بهبود کیفیت زندگی  زیستیطعدالت در جامعه، با رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ محو 

: کرد تعریف گونهتواند اینرا می سبز (. درواقع کارآفرینی2018و همکاران،  6)هال کندیجوامع کمک م

و  کربن کاهش به منجر و کند کمک در اقتصاد که به حرکت کندمی فراهم کاال و خدماتی را وکاری کهکسب

 
1 Silverthorne 
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 معماری توریسم، بیوتکنولوژی، . با این اوصاف اکو(1396 زاده، سازچیت و کارگران) شود منابع بیشتر راندمان

 حفظ با توأم و نوآور های اقتصادیفعالیت بـر مبتنـی سـبز وکارهایکسب ازجمله آن، نظایر و سبز

 ایـن. شوندمی بندیرده «سـبز کـارآفرینی»کلـی  نـام بـا وکارهاکسب نوع این عموماً. هستند زیستمحیط

 تغییـر تولیـد، فرآینـدهای بـازآفرینی جدیـد، هایایجـاد شرکت بـرای هاییایده ارائـه بـه کسـب وکارهـا

 کاهش اصل سه بر مبتنی پایدار توسعه نیز و زیستمحیط بـه معیارهای توجـه بـا خـدمات و محصـوالت

و  1)نیکوالی اسـت اسـتوار منابع از مجدد استفاده و بازیابی ناپذیر، تجدید از نوع ویژهبه -منابع از استفاده

 (.2011همکاران، 

 

 چه كسی است و چه خصوصیاتی دارد؟ كارآفرين سبز

. دارند بسزایی سهم اشتغال ایجاد در زیرا هستند برخوردار اقتصاد برای باالیی بسیار اهمیت از سبز کارآفرینان

کارآفرینان پایدار، (. 2018شوند )بورزینسکا و همکاران، می شناخته تغییر موتورهای عنوانبه همچنین هاآن

نقش  توانندمیو  کنندمیخود رعایت  وکارکسبرا در کلیه مراحل ایجاد و توسعه  محیطیزیستحظات الم

کاهش ضایعات و تضمین  ،محیطیزیست هایریسکاز منابع، کاهش  برداریبهرهبیشتری را در بهبود کارایی 

عواملی  عنوانبهسبز  انکارآفرین (.1398پور،)کریمی سارمه و اسماعیل کیفیت فرهنگی و اجتماعی ایفا کنند

 الگوها تبدیل طریق از که هستند اقتصادی النفعا اینان (.1998، 2کنند )اندرسونمیبرای تغییر اجتماعی عمل 

 حسین و کپته زاده غضنفر) سازندمی محقق را سبز کارآفرینی تجاری، ملموس محصوالت به هانمونه پیش و

موجود در بازار و پذیرش ریسک  هایپتانسیلکارآفرین سبز همزمان با تعقیب  درواقع .(1397 آبادی، لنج زاده

 (. غضنفر1390برزگری و زمانی، ) داندمی محیطیزیستموفق خود را ملزم به رعایت اصول  وکارهایکسب

 هایفرصت سبز، در پژوهش خود اذعان داشتند کارآفرینان (1397)آبادی  لنج زاده حسین و کپته زاده

 هاگذاریسرمایه پیامد این. دارند باالیی ریسک معموالً که گیرندمی عهده بر را هاییگذاریسرمایه و وکارکسب

 یک هاآن تجاری هایفعالیت. شوندمی برانگیخته درونی طوربه سبز کارآفرینان است. بینیپیشغیرقابل اغلب

از طرفی  است. باثبات و امن ایآینده تضمین هدفشان و داشته ثبات اقتصاد و طبیعی محیط بر مثبت کلی تأثیر

 هاهای کارآفرینان سبز بیان داشتند: آن( در پژوهش خود در خصوص ویژگی1396)ساز زاده کارگران و چیت

 درونی انگیزه هاآن بینند؛می هاریسک از باالیی سطح با را خود هایایده کنند،می عمل کارآفرینان عنوانبه

 تأثیر هاآن تجاری هایفعالیت پردازند؛می محیطیزیست مسائل به نسبت باالتری حساسیت به که دارند داخلی

 آگاهانه صورتبه هاآن هستند؛ پایدار مالی ازلحاظ هاآن حالدرعین و دارند طبیعی محیط بر خالص مثبت

 ( در پژوهش خود در بیان هنرهای1390برزگری و زمانی ) کنند. کمک پایدارتر ایآینده به تا کنندمی تالش

 موارد شامل فردی تعاملی هایارزش دارای محیطیزیست محیطی اظهار داشتند کارآفرینانزیست کارآفرین

 :باشندمی ذیل

 
1 Nikolaoua and et al 
2 Anderson 



 4شماره 4، دوره1401بهار جغرافیا و روابط انسانی،                       

150 
 

 (طبیعی فرآیندهای به حساسیت) عقالنیت -

 شجاعت -

 (جوییصرفه) اعتدال -

 (دیگران به احترام) عدالت -

 (و همدردی توجه شامل) وفاداری یا عشق -

 فروتنی زیستی، ساده گرایی،جامعه -

 اوست موردتوجه که چیزی آن مؤثر نظارت انجام برای شخصیت یک و جوابگویی پذیری،مسئولیت -

 انواع كارآفرينان سبز

 هایکارآفرینو اجبارات ساختاری بیرونی روی  هاانگیزهکه تفاوت درونی  اندکردهتأکید  (2004) والیتیلور و 

 :سبز را معرفی کردند هایکارآفرینطبقه زیر از  چهار هاآن. گذاردمیتأثیر  محیطیزیست

 نوآور هایکارآفرین .1

 غیررسمی محیطیزیستکارآفرینان  .2

 افراد مستقل پایبند به اخالق .3

طبقه تأثیرپذیر از فشارهای ساختاری، بیشترین قابلیت تغییر . از فشارهای ساختاری تأثیرپذیر .4

 (.1397)رضایی و همکاران،  شودیک رابط بین دو گرایش دیده می عنوانبه و را دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1397)رضایی و همکاران،  شناسی کارآفرین سبز نوع – 1شکل 

 

 تمایل به پایداری

 گرایشات اقتصادی
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 طبقات كارآفرينی سبز

 سود دنبال به که است کارآفرینی اول، دسته دارد، وجود سبز کارآفرینی دودسته که اندعقیده این بر محققین

 و تغییر به و است گرفتهپیش در را پایداری رویکرد دوم دسته و کندمی دنبال را اقتصادی رویکرد و است

 سوی دو در دو این گفت، توانمی بندیاین طبقه توضیح در. کندمی کمک زیستمحیط وضعیت بهبود

شروع  را سبز تجارت یک به که دارند وجود کارآفرینانی سو دریک که شکل این به. دارند قرار سبز کارآفرینی

وردی  خدا) نمایند سبز را خود تجارت خواهندمی که دارند وجود کارآفرینانی دیگر سوی در و کنندمی

هایی که آن زیست را به دودسته:پژوهشگران همچنین کارآفرینی مبتنی بر محیطگروه دیگری از  (.1395زاده،

گیرند و گروهی که های جدید بازار به کار میراهبردهای پیشرو محیط زیستی را برای شناسایی فرصت

زیست گرایی یا مدیریت بوم مثالً محیط) های مدیریتی شرکتمحیطی را در مرکز فعالیتزیست موضوعات

عموماً کارآفرینی توان گفت ین اوصاف می. با ا(2005، 1اند )منجاک و اوزندهند، تقسیم کردهگرایی( قرار می

، 2تواند رویکردهای متفاوتی داشته باشد )نیل و کمپبندی شود و میتواند به دوطبقه اصلی تقسیمسبز می

2009.) 

 پذیرندزیست یا فرآیندهای تولید پاک را میوکارهای موجود که عملیات مدیریت محیطکسب( الف

های مانند شرکت) شودبنای حفاظت منابع طبیعی و اکولوژیکی ایجاد میوکارهای جدید که بر مکسب( ب 

 توریسم( انرژی خورشیدی و اکو

 مزايا و دستاوردهاي حاصل از كارآفرينی سبز

 :تواندــارآفرینی ســبز می( معتقدند که ک2008، )3آلن و میالن

 ؛کارآفرینی ارائه دهد هایفرصتشغل ایجاد کند و  ✓

 ؛را کاهش دهد هاهزینهاز منـابع طبیعی حفاظت کند و  درنتیجهی انرژی را افـزایش دهـد، یکارا ✓

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

 ؛محلی، ایالتی و دولتی مجهز شوند هایسرمایهاقتصادی را قادر سازد که به منابع جدیـد  هایبنگاه ✓

 .شـود زیستمحیطبـه اســتفاده از کاالهای سازگار با  کنندگانمصرفسـبب تشــویق  ✓

 عنوان مزایای کارآفرینی سبز بیان کردند: کسب( در پژوهش خود موارد ذیل را به1390) برزگری و زمانی

 جدید، کارکنان برای دلربایی و کارکنان بیشتر انگیزش منابع، به کمتر بنگاه، وابستگی به مثبت نگرش و شهرت

 هایفرصت شناسایی در ترعمیق بینش کارکنان، باالی مهارت و برتر تکنولوژی استفاده از با تولید در وریبهره

 در تغییر از ناشی کمتر های، هزینه(غیـره و سوء تبلیغات شایعات، محیطی، حوادث) ریسک کنترل بازار،

 با کوچک هایبنگاه مشارکت وکار،کسب درونی پویایی بنگاه، جتماعیا مسئولیت اجتماعی، و محیطی قوانین

 جهانی. عرصه در فعال بزرگ هایبنگاه با کوچک هایبنگاه و مشارکت عرصه در فعال پایدار سایر کارآفرینان

 

 

 
1 Menguc and Ozanne 
2 Nill and Kemp 
3 Allen and Malin 
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 ابزارهاي تاكتیکی براي توسعه كارآفرينی سبز

از ابزارهای تاکتیکی برای سبز بودن شرکت )آمیخته سبز( و برای توسعه کارآفرینی سبز الزم است  ایآمیخته

کنترل شوند و برای تأثیرگذاری تقاضای محصوالت استفاده شوند که شامل محصول، قیمت،  توانندمیکه 

رفتاری  سویبهرا نیز  کنندگانمصرف، محیطیزیست هایزیانکه ضمن حداقل نمودن  باشدمیترویج و توزیع 

 :(1397)رضایی و همکاران،  دوستانه سوق دهند زیستمحیط

زیان نرسانده و همچنین حاوی عناصری  زیستمحیطولی است که به : محصول سبز محصالف( محصول سبز

با اجرای توسعه محصول  توانندمیمضر نیستند بسیاری از صنایع  زیستمحیطبالقوه برای  طوربهاست که 

 مندبهره، افزایش بازده و بهبود کیفیت محصول وریبهرههزینه، افزایش  جوییصرفهسبز از نتایج آن از قبیل 

 .شوند

 :معیارها باشد این از یکی دارای حداقل که نموده تبلیغی تعریف عنوانبه را سبز تبلیغ بانرجی، :سبز تبلیغ( ب

 کند؛ بیان زیستمحیط با را یا خدمت محصول یک بین رابطه ضمناً یا ( صراحتا1ً

 دهد؛ ترویج را سبز سبک زندگی ( نوعی2

 نماید. بیان را شرکت محیطیزیست ( مسؤولیت پذیری3

 نسبت به باالتر قیمتی اغلب سبز محصوالت. است آمیخته سبز مهم و بحرانی عامل قیمت: سبز قیمت( ج

 ها کمترآن بلندمدت هایهزینه اما دارند باالتری خروجی ابتدایی و هایهزینه هاآن اغلب. دارند سنتی کاالهای

 را محصول افزودهارزش که هستند باالتر قیمت پرداخت به صورتی حاضر در تنها کنندگانمصرف اکثر. است

 .باشدمیمطالعات مختلف بیانگر اهمیت قیمت در خرید مشتری و همچنین رضایت وی  دریابند.

درگیر  هایبخشزنجیره عرضه چارچوبی برای رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار برای تمام  د( توزيع سبز:

 .دگی و نگهداری منابع در انتقال محصوالت به بازار همراه باشداست. توزیع سبز باید با کاهش آلو

 و تهديدهاي توسعه كارآفرينی سبز هافرصتنقاط قوت، ضعف و 

انواع مختلف  و تهدیدهای نیز است که در هافرصتتوسعه کارآفرینی سبز، دارای نقاط قوت، ضعف و 

که الزم است  کندمیبنابراین راهبردهای توسعه آن نیز از اصول مشترکی پیروی  ؛مشترک است وکارکسب

نقاط قوت، ضعف، فرصت  ترینمهمبخش عمومی قرار گیرد. برخی از  گذارانسیاستو  هادولت موردتوجه

کارآفرینی سبز با آن مواجه  هایسیاستبخش عمومی در طراحی و اجرای  هایسازمانو تهدیدهایی که 

 (.1393زاده،)عبداهلل زاده و شریفزیر است  شکل د به شرحهستن

 تهديدها هافرصت هاضعف هاقوت

برای  نییتقاضای پا یکاف یعیجود منابع طب

 محصوالت سبز؛

به  یسخت دسترس طیشرا جدید؛ هایفرصتایجاد 

کاالهای  دیمنابع برای تول

 ؛زیستمحیطدوستدار 

 شدهحفاظت یوجود نواح

سطح باالی فرهنگ  ؛یعیطب

 جامعه؛ ینیکارآفر

نهادی  هایچارچوببود ن

از  تیمناسب برای حما

 سبز؛ ینیکارآفر

 باال؛ هیاول گذاریسرمایه ؛یرقابت هایمزیتکسب 
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دانش اندک در مورد  ؛یحفاظت هازیرساختوجود 

 سبز؛ هایفناوری

 تیجذاب شیافزا

محصوالت دوستدار 

 ؛زیستمحیط

 رینابرابر رقابت با سا طیشرا

 ؛هاحوزه

های سطح دانش و مهارت

 یدرزمینه یمحل نانیکارآفر

 سبز؛ ینیکارآفر

باالی  هایهزینه

 دیدر تول گذاریسرمایه

 محصوالت سبز؛

 تیفیک شیافزا

 ؛زیستمحیط

تقاضا و  یکاهش احتمال

 هایدر زمینه گذاریسرمایه

 سبز؛ ینیکارآفر

با موضوعات  هادانشگاهوجود 

 ؛زیستمحیط یتخصص

 دیباالی تول سکیر

 محصوالت سبز؛

 هایفناورینشر  نییسطح پا یانسجام اجتماع شیافزا

 سبز؛

های سازمان تیحساس

 نهادمردمهای و گروه یردولتیغ

 ست؛یزطیمح بیبه تخر

توسعه  نییسطح پا

 داتیبرای تول یرساختیز

 سبز؛

  

سطح همکاری و تعامل مردم 

 یردولتیغ هایسازمانو 

حفاظت  یدرزمینه

 ؛زیستمحیط

نبود بازارهای مشخص برای 

 محصوالت سبز؛

  

 نانهیکارآفر هایفرصتوجود 

حفاظت از  یدرزمینه

 ؛زیستمحیط

نبود تخصص و مهارت 

 محصوالت سبز؛ دیبرای تول

  

منافع اقتصادی بالقوه برای 

 سبز؛ ینیکارآفر

 هایسازمانبود اطالعات و ن

درباره  یکاف رسانیاطالع

 سبز؛ ینیموضوعات کارآفر

  

نبود مقررات، استاندارد و  

 ینیقانون خاص برای کارآفر

 سبز؛

  

 راهبردها

باغبانی  -ارگانیک پروریدام -زراعت ارگانیک -پذیر تجدیدهای انرژی -تسویه آب و فاضالب -بیوتکنولوژی -

 واحدهای تحقیق و توسعه محصوالت سبز -احیا و بازیابی معادن -توریسم اکو -ارگانیک

 (1393زاده،)عبداهلل زاده و شریف تحلیل راهبردی توسعه کارآفرینی سبز - 2شکل 

 و هدف آن مفهوم نوآوري سبز

سازمان داشته  محیطیزیستنوآوری باید سهمی در ارتقای کارایی  هرگونهنوآوری سبز بدین معنی است که 

در مصرف انرژی و منابع طبیعی، بهبود فرآیند  جوییصرفهمانند نوآوری در فرآیندهای تولید که موجب  ؛باشد

یک دیدگاه،  عنواننوآوری سبز به (.2012، 1آر شوند. )موراتمیمحیطی  هایآلودگیبازیافت و یا کاهش 

 محیطیزیستکاهش آثار منفی  شود که به دنبالنظر گرفته می ، محصول، خدمت یا فرآیندی جدید درایده

است و این  محیطیزیستهدف از نوآوری سبز، کم کردن اثرات نامطلوب  (.2012و همکاران،  2)سمن است

 
1Murat Ar   
2 Seman and et al 
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 (.2010، 1شود )زوو سرکیسمیمطرح  کنندهمصرفتا  کنندهتأمینارزش از  زنجیره، در کل مالحظهقابلعامل 

 هاآنطراحی محصوالت و خدمات و بازاریابی و فروش  منزلۀبهوآوری سبز تواند گفت نطورکلی میبه

 کم کردن سبز، نوآوری از هدفو  (.1995و همکاران،  2)پورتر سازگار باشد زیستمحیطکه با  ایگونهبه

 (.2013ران، و همکا 3محیطی است )تسنگزیست نامطلوب اثرات

 ويژگی نوآوران سبز

 موفق مشاغل ایجاد به قادر حالدرعین و دارند آزمایش طریق از پیشرفت برای ذاتی انگیزه سبز موفق نوآوران

. کنندمی گذاریسرمایه خود فناوری یا سبز محصول بهبود در دوباره را خود سود بیشتر همچنین هاآن. هستند

 (.2010، 4کنند )ایرنایجاد می زیادی محیطیزیست و اجتماعی رفاهی سودهایها آن کار، این انجام با

 ابعاد نوآوري سبز

و  ســبز، نوآوری مدیریتی سبز محصولنوآوری  از: اندعبارت که بعد کلی دارد سه سازمان سبز نوآوری

ژوهشگران پیشین نوآوری سبز را متشکل از چهار بعد اصلی پ(. 2015و همکاران،  5هوانگا(نوآوری فرآیند سبز

در ادامه  .وآوری فرآیند سبز و نوآوری فناورانه سبزننوآوری محصول سبز ،  ،مدیریتی سبز نوآوری اند:دانسته

 (:1393آبادی و همکاران،شود )شریفمیبه توصیف و تعریف هر یک از ابعاد پرداخته 

 هایپروژه سازیو پیاده نوآوری مدیریتی سبز، اشاره دارد به توانایی سازمان در توسعه نوآوري مديريتی سبز:

 محیطی.زیستمدیریت  هایسیستمو  تأمین سبززنجیره سبز مانند مدیریت 

نوآوری محصول سبز شامل بهبود کیفیت و تنـوع محصـول همزمـان بـا توجـه بـه : نوآوري محصول سبز

 .اسـت محیطیزیستمالحظـات 

 باهدفبهبود فرآیندهای موجود و توسعۀ فرآیندهای جدید  صورتبهنوآوری فرآیند  وآوري فرآيند سبز:ن

 است شدهتعریف سازمانیدرونو بازده فرآیندهای  وریبهرهقطعیت و افزایش  کاهش عدم

سبز و  آالتشینما در تهیۀ تجهیزات و گذاریسرمایهنوآوری فناورانۀ سبز، شامل  سبز: نوآوري فناورانه

 .پیشرفتۀ سبز است هایفناوری کارگیریبه
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 ارتباط بین كارآفرينی سبز و نوآوري سبز

 به ناگزیر را ما طبیعی، هایاکوسیستم و اقتصادها یتوسعه و سبز وکارهایکسب یتوسعه و ارتقاء

 عالوه الگوهایبه. دهندمی قرار تأثیر تحت را سبز کارآفرینی که کندمی عواملی و تر شرایطعمیق وتحلیلتجزیه

 یکنندهتعیین عوامل و نوآوری تکامل تأثیر تحت توجهیقابل طورها بهآن کارگیریبه و تکنولوژی یتوسعه

 عنوانبه که عواملی سبز، نوآوری خلق هایشرطاز پیش که است اهمیت حائز بسیار امر این همچنین. است آن

 از حاصل هایپویایی روی بر تأثیر بازارها و منابع جدید، هایتکنولوژی کنند،می عمل مشوق یا محدودیت

 هایمهرومومدر . (1397 آبادی، لنج زاده حسین و کپته زاده غضنفر) یابیم آگاهی مدیریت، و نوآوری تغییرات

گیران سازمانی برخوردار  در بین تصمیم ایویژه، از اهمیت زیستمحیطاخیر تأکید بر نوآوری برای پایداری 

 دانندمی مرتبط هانوآوری با را سبز کارآفرینی محققان از بسیاری امروزه(. 2015، 1)واراداراجان بوده است

سبز،  وکارهایکسبایجاد کارآفرینی سبز و  ساززمینه تواندمینوآوری سبز  (.2016و همکاران،  2)باقرنژاد

و پایداری و مزیت  باشدمیرویکرد کارآفرینی سبز، ناشی از نوآوری  (.2014و همکاران،  3)زیزایالنی باشد

 باشدمی وکارکسب هایگیریتصمیمو پایداری زیربنای راهبرد در  آوردمیهمراه  رقابتی برای شرکت به

کرد مالی در شرایط تالطم بازار بین نوآوری سبز و رشد عملتواند گفت (. با این اوصاف می2013، 4اور)مک

 (.2013و همکاران،  5)اوکواک با در نظر گرفتن نقش میانجی کارآفرینی سبز ارتباط معناداری وجود دارد

 

 گیري و پیشنهادهانتیجه

در طی  زیستمحیطت دوستدار التولید محصو باهدف کارآفرینی سبزامروزه نوآوری سبز و در کنار آن 

ایجاد کارآفرینی سبز و  ساززمینه تواندمینوآوری سبز  .است قرارگرفتهجدی  موردتوجهفرآیندهای تولیدی 

تواند یک راهکار مفید و اثر بخش برای توسعه کشورها کارآفرینی سبز در واقع می .سبز، باشد وکارهایکسب

شود قطعاً در بحث امنیت غذایی، کاهش  اجتماعی باشد که اگر محقق -در ابعاد مختلف خصوصاً اقتصادی

 بررسی زایی و توسعه کشاورزی تأثیر بسزایی داشته باشد. باهای اشتغالمحیطی، بهبود برنامهمشکالت زیست

کشورها  اجتماعی -اقتصادی توسعه برای راهبردی اثربخش عنوانبه را سبز کارآفرینی تواندمی تحلیل مطالب و

 محیطی، کاهشزیست مشکالت کاهش پایدار، زاییدر اشتغال بلندی گام آن توسعه با که کرد محسوب

برداشت )رضایی و  کشاورزی هایزمین بیشتر وریبهره ناسالم و غذایی مواد مصرف از ناشی هایبیماری

 سبز، کارآفرینی تاریخچه کارآفرینی و نوآوری سبز، مفهومشد تا  تالش پژوهشدر این  (.1397همکاران،

 هافرصت و ضعف قوت، نقاط سبز، کارآفرینی از حاصل دستاوردهای و مزایا های آن،و ویژگی سبز ارآفرینک

 سبز کارآفرینی بین سبز، ارتباط نوآوری آن، مفهوم و سبز نوآوری هدف سبز، کارآفرینی توسعه تهدیدهای و
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توسعه محورهای زیر برای با عنایت به مطالب مطرح شده تشریح شود. و سایر مباحث مرتبط  سبز نوآوری و

 :شودمیپیشنهاد  کارآفرینی سبز

رسانی به منظور آشنایی و اطالعمحیطی بههای آموزش کارآفرینی زیستبرگزاری کارگاه و دوره -

 اقشار مختلف جامعه.

وکارهای سبز ها و کسبهای عملی و کافی دولت از شرکتهای تشویقی و حمایتاندازی طرحراه -

 زیست.های نوآورانه حفاظت از محیطکارگیری طرحهای تجدید پذیر و بهدر راستای استفاده از انرژی

های مناسب برای عرضه و تبادل صورت مستمر و در فصلهای کشاورزی سبز بهبرگزاری جشنواره -

 آفرینان.اندرکار و کارهای دستهای نوین کارآفرینانه توسط شرکتها و برنامهطرح

های نو از طریق پرداخت وکارهای سبز فعال و ایدههای مادی و معنوی دولت از کسبحمایت -

 بهره، اعتبارات، یارانه و...های کموام

های گیری از فرصتشناسایی، آموزش و حمایت از کارآفرینان بالقوه در راستای نوآوری و بهره -

 وکار ایجادشده.بشغلی سبز و همراهی با آنان تا پایدار شدن کس

های متناسب سازی آموزشدر مؤسسات آموزشی در راستای زمینه های الزمفراهم آوردن زیرساخت -

 علمی، کارکنان و دانشجویان(.و ترویج کارآفرینی سبز در میان جامعه دانشگاهی )اعضای هیئت

 :منابع فهرست

 موانع) اقتصادی توسعه در نوین نگرشی سبز؛ کارآفرینی(. 1390). محسن زمانی، و زهره برزگری، .1

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

 جامعه رفتاری مطالعات المللیبین کنگره. سبز کارآفرینی بر نگرشی(. 1395).نرجس زاده، وردی خدا .2

 .جامعه اجتماعی و فرهنگی هایمهارت دسازیتوانمن مرکز تهران،. سالم زندگی سبک و

https://www.civilica.com/Paper-BSLH01- BSLH01-_002.html 

 در سبز انسانی منابع مدیریت استقرار"(.1397. )ملیحه امیدوار، محمد، نور یعقوبی، مسعود، دهقانی، .3

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

 بخش در سبز کارآفرینی توسعه ضرورت(. 1397. )سحر رستمی، و نادر نادری، بیژن، رضایی، .4

 :Doi .16-1،(1)5 کشاورزی، در کارآفرینی علمی نشریه. کشاورزی

10.22069/jead.2018.14398.1299. 

 در سبز کارآفرینی توسعه راهکارهای و موانع(. 1396. )نادر نادری، و هدا پور، نجف بیژن، رضایی، .5

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

https://www.civilica.com/Paper-NCECEJ01-NCECEJ01_066.html
https://www.civilica.com/Paper-BSLH01-%20BSLH01-_002.html
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 دوازدهم، سال صنعتی، مدیریت مطالعات پژوهشی – علمی سازمان. فصلنامهابعاد نوآوری سبز بر عملکرد 

 .42-25 صص. 93 تابستان ،33 ه شمار

: کارآفرینی فرآیند در پایداری تلفیق(. 1393. )شریف محمد زاده،شریف غالمحسین، زاده، عبداهلل .8
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