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  چکیده 
محیطـی و بـه   زیسـت  مسائل به پاسخ هاي اخیر، درمحیطی یکی از راهبردهایی است که در سالزیست کارآفرینی
 کاري و کسب ایجاد ایده داللت بر معرفی شده است. این نوع از کارآفرینی، ،سبز اقتصاد به سنتی اقتصاد منظور تبدیل

 کارهـاي  و است. کسـب  آینده و حاضر نسل اجتماعی و محیطیزیست نیازهاي براي دهنده یک نگرانینشان دارد که
و  هاآلودگی از بزرگی داده و سهم را تشکیل کارها و کسب توسعه، اکثر حال در کشورهاي خرد، به ویژه در کوچک و

 محلـی  کارآفرینـان  ها و هدایت ابتکاردادن آندهند. بنابراین مورد توجه قرارنیز به خود اختصاص می را منابع مصرف
 منجـر بـه   توانـد کوچک، می مقیاس هاي کارآفرینانه درمحیطی در فعالیتنگرانی و مسئولیت زیستلحاظ کردن  براي

اسـنادي،  -ايسبز گردد. مقاله حاضر با استفاده از مطالعه کتابخانـه  محیطی و ظهور صنایعهاي زیستگسترش نوآوري
کارهاي کوچک و  و ؛ سپس کسبدادهمحیطی را مورد توجه قرار و کارآفرینان زیست ابتدا مفهوم و ماهیت کارآفرینی

موانع  ادامهدر . است کردهبررسی را کارها  و کسباز این نوع  محیطی وبین کارآفرینان زیست ارتباطخرد روستایی و 
  . استگرفته و تجارب تعدادي از کشورهاي موفق در توسعه آن، مورد بحث قرار  هاي این نوع از کارآفرینیو فرصت

  
  کارهاي روستایی. و کارهاي کوچک و خرد، کسب و محیطی، کسبزیست کارآفرینی :هاي کلیديواژه

  
  1 مقدمه

 پیامدهاي آلـودگی  از یکی محیطیزیست تغییرات
عنـوان   بـه  ايفزاینـده  طور به انسانی است که رفتار و

 گیـرد مورد توجـه قـرار مـی    جهانیمهم  موضوع یک
)Kasim and Mohd Nor, 2015( .یکـی  طبیعی منابع 

                                                             
  mshirkhani950@yahoo.com *نویسنده مسئول: 

 صـنعتی  و بیشتر سود دلیل بهکه  است تولید عوامل از
 ایـن مسـئله   و اسـت رفـتن  بیناز حال در ،سریع شدن
 Demir Uslu( گرددمی ییهوا و آب راتبه تغیی منجر

et al., 2015( .اکنـون  هم در حال رشد جهان جمعیت
 رشـد  هـا، آن شـدید  تخریب و منابع محدود ماهیت با

زیستی مواجه اسـت   تنوع رفتنبیناز و جمعیت سریع
)Volery, 2002( . زیسـت  اثـرات  کـاهش  ضـرورت-
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 ها است کهسال اقتصادي هايفعالیت از ناشی محیطی
 پذیرفتـه  جهـان  سراسـر  در جوامـع  و هادولت توسط

 ،یافتـه توسعه کشورهاي هايبه ویژه دولت. است شده
-زیسـت  مسائل بر روي ،گذشته از بیشتر اکنون بسیار

 مربوط بـه  مسائل به پاسخ اند. درمحیطی تمرکز کرده
هایی طبیعی، تالش منابع کمبود و هواییوآب تغییرات

انـواع   از طریق پایدار به سنتی اقتصاد به منظور تبدیل
هـاي سـبز در حـال انجـام     ها و برنامهمتنوعی از طرح

 از یکـی  شـاید  و هـا حـل ایـن راه  از اسـت کـه یکـی   
-می 1محیطیزیست کارآفرینی توسعه ها،موثرترین آن

  .)Gevrenova, 2015; Wei-Loon et al., 2015باشد (
در  کـه  است پویا و نوآورانه فرآیند یک کارآفرینی

 شـود و مـی  خلـق  جدیـد  کـار  و کسـب  یک آن، طی
 اشـتغال  هـاي فرصت و است تغییر کاتالیزور کارآفرین

 ,.Sharma et al( آوردبه وجـود مـی   دیگران براي را

 اقتصادي رشد موتور کارآفرینی به بیانی دیگر ).2012
بیـان کـرد،    )1934( 2شـومپیتر طور کـه   همان است و
 د،نشـو مـی  خلـق  کارآفرینـان  توسط که هایینوآوري
 اصـلی  عوامل و اقتصادي توسعه در استراتژیک عوامل

 موجـود  شواهد حال، این با. هستند تجارت چرخه در
نیسـت و   همراه طبیعت حفظ با رشد که دهدمی نشان
 در ٣محیطـی زیست مسئولیت روزافزون براي نیاز یک

-کـارآفرینی زیسـت   دیگـر،  عبـارت  به یا ،کارآفرینی

 حاضـر  حال در .)Volery, 2002( وجود دارد محیطی
 هايآلودگی که همراه با کار و معمول کسب هايمدل

 و انـد انتقاد قرار گرفتهمورد  زیاد و سود محور هستند،
 پایـداري  به دنبـال  که هامدلاین  متفاوتی از نوع لزوم
 مالحظـات  در را محیطـی زیسـت  هـاي نگرانی و بوده
 ، پذیرفتـه شـده اسـت   کنـد ترکیـب مـی   4و زیان سود

                                                             
1. Environmental Entrepreneurship, Enviro-
preneurship 
2. Schumpeter 
3. Environmental Responsibility 
4. Bottom line 

)Volery, 2002; Wei-Loon and Izaidin, 2013(. 
 و کسـب  دنیاي دررا  زیادي تغییرات پایدار کارآفرینی

 ,Wei-Loon and Izaidin( اسـت  آورده وجود به کار

-بودن آن سازگار و محصوالت امروزه کیفیت .)2013

مشتریان  یکسانی براي معنی تقریبا زیست، محیط ها با
 بـا  سـازگار  هـاي گذارينشانه گسترش و معرفی. دارد

 میـان  در همیشـه  مردم تا کندمی کمک 5زیست محیط
-جهـت  بـازار  در موجود کاالهاي از ايگسترده طیف

گیري شده قرار بگیرند و محصوالتی را انتخاب کننـد  
 ,Gevrenovaکنـد ( را برطـرف مـی   هاآن نیازهاي که

2015.(   
 بـراي اجـراي   حـال  بـه  تـا  اقداماتی کـه  وجود با

 انجـام  هـاي تجـاري  در فعالیت محیطیزیست الزامات
 نیسـت  بخش رضایت آمده دست به نتایج است، شده

 و نوآورانـه  خـدمات  و محصـوالت  و ضرورت تولید
 دستیابی بـه  با هدف تنها نه _ها آن مدیریت همچنین

بلکـه   گذارد،نمی تاثیر زیست که بر محیط فرآیندهایی
 ,Gevrenova( وجــود دارد _ تقویـت آن  بـه منظــور 

 هــاياتخــاذ شــیوه ایــن در حــالی اســت کــه .)2015
 از حفاظـت  همچون بازیافت، محیطیزیست مدیریت

 بـا  مقابله انرژي براي مدیریت هايسیستم و یآبمنابع 
 مـدیران  توسـط  ،محیطـی این قبیل مشـکالت زیسـت  

 نــه بــزرگ و هــايشــرکت کارآفرینــان و هــاشــرکت
صـورت گرفتـه اسـت     ،متوسط و کوچک هايشرکت

)Kasim and Mohd Nor, 2015 .(  دراز طرف دیگـر 
 و متحـده  ایـاالت  ویـژه  بـه  یافتـه  توسـعه  کشورهاي

ــه ــودي در زمین ــی کمب ــژوهش اروپــاي غرب ــاره پ  درب
 مـورد  در نـدارد، امـا   محیطی وجـود زیست کارآفرینی
-Tandohنیست ( گونه این توسعه حال در کشورهاي

Offin, 2009( هـاي متعـدد   و ضرورت انجام پژوهش
ــه وجــود دارد ــن زمین ــین در کشــورهاي  .در ای همچن

 ،ياقتصاد هايرشته سایر با مقایسه در یافته نیز توسعه
                                                             
5. Eco markings 
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 چـارچوب  تعریـف  به منظـور  علمی تحقیقات کمبود
 ,Gevrenova( دارد وجـود  محیطـی زیست کارآفرینی

ــر ایــن .)2015 کارهــاي  و کســب مــورد در عــالوه ب
-زیست هايجنبش در هاآن نقش و متوسط و کوچک

است و  گرفته صورت کمی نسبتا محیطی نیز تحقیقات
 ,Schaperشود (می گرفته نادیده معموال هاآن اهمیت

2002a; Wei-Loon and Izaidin, 2013( .حـوزه  در 
 محیطیزیست کارآفرینی زمینه در تحقیق طبیعی، منابع

 طبیعی که منابع به وابسته جوامع به درك اینکه چگونه
ــا اغلــب ــز ب ــر نی  هســتند، ابتکــار مواجــه مســتمر فق

 کارهـاي  و کسـب  ایجـاد  را بـراي  محلـی  کارآفرینان
کنـد  کننـد، کمـک مـی   سـودآور هـدایت مـی    و پایدار

)Allen and Malin, 2008; Petrzelka et al., 2006; 

Peluso et al., 1994(ترتیب هدف کلـی مقالـه   . بدین
 محیطی و نقش کسبزیست حاضر بررسی کارآفرینی

-کارهاي کوچک و خرد روستایی در توسعه آن می و

-ايباشد. این مقالـه بـا اسـتفاده از مطالعـه کتابخانـه     
ماهیت محیطی و زیست ابتدا مفهوم کارآفرینی ،اسنادي

محیطی را مورد توجه زیست هاي کارآفرینانو ویژگی
کسب و کارهاي کوچـک و خـرد   سپس  ؛دهدقرار می

این  ومحیطی کارآفرینان زیست بین ارتباطو روستایی 
در نهایت موانع و . گرددنوع کسب و کارها بررسی می

تجــارب و  محیطــیزیســت هــاي کــارآفرینیفرصــت
تعدادي از کشورهاي موفـق در توسـعه کـارآفرینی و    

مـورد بحـث قـرار    محیطـی،  زیسـت  کارهاي و کسب
   گیرد.می

 زمینـه  در تحقیقـات : محیطیزیست مفهوم کارآفرینی
 آغاز گذشته قرن آخر دهه در محیطیزیست کارآفرینی

 و نویســندگان. )Gevrenova, 2015اســت ( شــده
 متفاوتی همچون کارآفرینی با عناوین مختلف محققان

، 3پایـدار ، کـارآفرینی  2شناسـانه ، کـارآفرینی بـوم  1سبز

                                                             
1. Green Entrepreneurship 

و  5شناسـانه داري بـوم سـرمایه ، 4مدارکارآفرینی اخالق
 ;Gevrenova, 2015اند (اشاره کرده مفهوماین  به غیره

Tandoh-Offin, 2009; Dean and McMullen, 
2005; Taylor and Walley, 2004; Isaak, 2002; 

Schaper, 2002b, Larson, 2000.(  مـی  کـارآفرینی-

-حوزه در مثبت تغییرات براي ایجاد کاتالیزوري تواند

). Volery, 2002باشد ( زیست محیط و هاي اقتصادي
نیست  جدیدي کامال محیطی موضوعزیست کارآفرینی

 محیط جهانی کمیته ،1980 دهه اواخر در که طوري به
 تـالش  در را پایـدار  توسـعه  مفهوم، 6توسعه و زیست

-مسـائل زیسـت   بـا  اقتصـادي  رشـد  دادن آشتی براي

 اجـالس  همچنـین در . داد توسعه اجتماعی و محیطی
 پایـدار،  توسـعه  کار دستور ،1992 سال در 7زمین ریو

 آن آمـده ) 1992( 21 کـار  دسـتور  در کـه  طور همان
 یـک  از. مسـائل اسـت   مجموعـه  مربوط به دو است،
 فرآینـدهاي  از که دارد وجود فراوانی مشکالت طرف،

 صـنعتی  و یافتـه  توسعه کشورهاي تولیدات و مصرف
مربـوط بـه    مشکالت دیگر، سوي از. است شده ناشی

بنابراین . را در بر گرفته است ملل فقیرترین مردم ،فقر
 محیطـی زیسـت  مشـکالت  حل دنبال به پایدار توسعه

 اجتمـاعی  مشـکالت  و فراوانـی و ثـروت  مربوط بـه  
 از تغییـر شـکل یافتـه    رویکـرد  یک در مربوط به فقر

   .)Volery, 2002است ( توسعه فرآیند

زمینـه   در علمـی  منـابع  روزافـزون  تعداد وجودبا 
 روي ها صـرفا بـر  تمرکز آن محیطی،زیست کارآفرینی

تعریفی اسـت   ارائه بر بلکه نیست، محیطیزیست ایده
 باشد و در نتیجه ممکن است مورد پذیرش گسترده که

کمرنـگ   زیسـت،  محـیط  آن یعنی حفظ اصلی هدف

                                                                                   
2. Ecological Entrepreneurship, Eco-
entrepreneurship, Ecopreneurship 
3. Sustainable Entrepreneurship, 
Sustainopreneurship 
4. Ethical Entrepreneurship 
5. Eco-capitalism 
6. World Commission on Environment and 
Development 
7. Rio Earth Summit 
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 محیطـی زیسـت  کـارآفرینی ترتیـب  بـدین . شده باشـد 
 آینـده  گیـري با جهـت  کارآفرینی اي ازشاخه عنوانبه

اي است کـه هنـوز تعریـف     پدیده شود ومی شناخته
ــولی ــارآفرین  قابــــل قبــ ــین از کــ از آن و همچنــ

 .)Gevrenova, 2015محیطی ارائه نشده است (زیست
 تـرین تعـاریف کـارآفرینی   در اینجا به تعدادي از مهم

  گردد. اشاره میمحیطی زیست
 عنـوان به محیطیزیست در یک تعریف کارآفرینی

 کارهـاي  و کسـب  شـود کـه  تعریـف مـی   سیستم یک
 هاينوآوري از استفاده با محیطی رازیست و اجتماعی

در تعریــف  .)Isaak, 2002کنـد ( دگرگــون مــی مهـم 
) ارائه شد، 2005( 1مولندیگري که توسط دین و مک

 هايفرصت کشف و تعیین فرآیند یک عنوان به را آن
 هـاي جنبـه  در هـا به منظـور تصـحیح نقـص    اقتصادي

 همچنـین کـارآفرینی   کنند.می توصیف ،محیطیزیست
ها نوآوري در ارزش خلق یک عنوان به محیطیزیست

ــت  ــوالت زیس ــیو محص ــی  محیط ــف م ــردد تعری گ
)Shaltegger, 2002( .ــوبر ــارآفرینی  )1998( 2لـ کـ

ــا خــدمات محصــوالت، ایجــاد محیطــی رازیســت  ی
 بـازار  هايفرصت به دستیابی براي جدید هايسازمان
 ) آن را2002( 3کند و والـري عنوان می محیطیزیست
 دانـد. کارآفرینی می در محیطیزیست مسئولیت معادل

 محیطـی ) کـارآفرینی زیسـت  ، ب2200( 4از نظر شاپر
 ها است وشرکت براي ابزاري و جدید استراتژي یک
 به رسیدن به منظور محیطیزیست نظارتی مکانیزم یک

محیطـی  زیسـت  منابع پایدار از برداريبهره سطحی از
 کسـب  زمینه در متعددي تحقیقات که او دهد.ارائه می

کند ادعا می ،انجام داده است محیطیزیست کارهاي و
 محیطیزیستکارآفرینی  بین مشخصی هايشباهت که
. دارد وجـود  سـود  و نوآوري ریسک، از قبیل سنتی و

                                                             
1. Dean and McMullen 
2. Lober 
3. Volery 
4. Schaper 

هـا  بـین آن  توجهی نیز قابل هايتفاوت حال، در عین
-زیســتکــارآفرینی . )Schaper, 2005( دارد وجــود

به عنوان یک نقطه مشترك از سه نوع مختلف  محیطی
 کارآفرینی اجتماعی سنتی، کارآفرینی شامل کارآفرینی

 ,Gevrenovaشـود ( پایدار توصیف مـی  و کارآفرینی

 مثبـت  اثـر عامل  دو هر اهمیت )2005( شاپر). 2015
 تجاري هايفعالیت از حاصل سود و زیست محیط بر
   .داندبرابر میمحیطی در کارآفرینی زیسترا 

دربـاره   کـه  مختلفـی  رویکردهـاي  از یـک  هر در
 مضمون یک ،محیطی ارائه شده استزیست کارآفرینی

 اسـت  واقعیـت  این انداز طنین که وجود دارد مشترك
 ایجـاد  ایـده  داللـت بـر   محیطـی زیست کارآفرینی که

 بـراي  نشان دهنده یک نگرانی دارد که کاري و کسب
 آینده و حاضر نسل اجتماعی و محیطیزیست نیازهاي

ــت ( ــدین). Schaper, 2002bاس ــف ب ــب تعری  ترتی
ــت ــارآفرینی زیس ــیک ــه محیط ــده دامن اي از دربرگیرن

 تجـاري  هـاي شـیوه  پـذیرش  شـامل مفاهیم است که 
 در سـبز  هايزیست و همچنین شیوه محیط با سازگار
 تا خلق ارزش )Toyne, 2003(کارآفرینی  هايفعالیت

ــوآوري در ــت نـ ــوالت زیسـ ــا و محصـ ــیهـ  محیطـ
)Shaltegger, 2002ــهباشــد کــه ) مــی ــن مقال  ،در ای

ایــن طیــف از محیطــی در هــر دو کــارآفرینی زیســت
   است. گرفتهقرار تحلیل و بررسی مورد مفاهیم، 
 هـاي گـروه  توسـط  محیطیکارآفرینی زیست رشد
 همچنـین  آن و طرفـداران  و کننـدگان مصرف مختلف

 مقامات، سبز توسط محصوالت مداوم براي تقاضاهاي
زیـادي   میـزان بـه   ،یافته توسعه کشورهاي در ویژه به

-ترتیـب کـارآفرینی زیسـت    این به .شودمی پشتیبانی

اسـت کـه    5متنـوع  بازار بر مبتنی رویکرد محیطی یک
 زنـدگی از  کیفیـت  بهبـود  هـاي فرصت شناسایی براي

رود مطلوب به کار مـی  محیطیزیست هايشیوه طریق
 دانـش  و عالقـه  افرادي که و این کار از طریق تشویق

                                                             
5. Diversified market-based approach 
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 بـه  آرزوهـا  و رویاها تبدیل براي ابزارهاي الزم ایجاد
 ,Tandoh-Offinگیـرد ( صورت می ،واقعیت را دارند

جدیدي  هايفرصت محیطیزیست کارآفرینی .)2009
 کارهـایی کـه   و کسـب  و جامعه از هاییگروه را براي

تخریب منابع طبیعـی قـرار دارنـد، فـراهم      تاثیر تحت
  ).Demir Uslu et al., 2015آورد (می

 مفهـوم  توصـیف  یا بنديطبقه دامنه از نظر صرف
 از فراتـر  موفقیت براي الزام محیطی،زیست کارآفرینی

 الزامـات،  ایـن . اسـت  پـول  و شانس مربوط به مسائل
 ایـده،  ایجـاد  منسـجم و  ریزيبرنامه یندآفر یک شامل

 بخشی در پذیري محاسبه ریسک و نوآوري، خالقیت،
کنند می شروع هایی رابرنامه چنین که افرادي است از
)Offin, 2009-Tandoh( . 1الرسـون )سـه  ) نیـز 2000 

-هاي کارآفرینانه زیسـت فعالیت توضیح را براي شرط

   از: عبارتند شرایط این. محیطی شناسایی کرده است
 و تمرکز تغییر به منظور هدفمند استراتژي یک) الف(

 منطقـی  کاهش هدف با کارها و کسب عملیات سبک
 سـمت  بـه  تولیـد  فرآینـدهاي  تغییر و منابع از استفاده

   پایداري؛
 انجـام  بـراي  بهتـر  هـایی خلـق روش  تمایل بـه ) ب(

 زیـاد  توجـه  با زیست محیط در کار و کسب عملیات
   منابع؛ برداري پایدار ازبهره به
 که 2و یکنواخت تدریجی کارآفرینی پذیريامکان) ج(

 اسـت کـه هدفشـان    نـوآوري  اندیشـمندان  مربوط بـه 
 پایـداري  ایجـاد  به عنوان ابزاري براي هاهزینه کاهش

   .است زیست محیط در کار و کسب عملیات در
واژه شـود کـه   مشاهده مـی  توجه به آنچه گفته شد،با 

مفهـومی کلیـدي در تعریـف     محیطیزیست نکارآفری
شناخت ماهیـت  باشد که می محیطیزیست کارآفرینی
تـاثیر   این تعریف،تر شدن در روشن آنهاي و ویژگی

  باید مورد توجه قرار گیرد. وبسزایی دارد 

                                                             
1. Larson 
2. Incremental Entrepreneurship 

: محیطـی زیسـت  کارآفرینـان هـاي  ویژگیماهیت و 
 فـردي  عنـوان به کارآفرین را ،اقتصادي هاينظریه اکثر

و سـرمایه   نوآور و عالقه مند به ریسک کـه صـاحب  
-می است، تعریف مدیریت براي معین کاري و کسب

عواملی هستند  کارآفرینان ).Gevrenova, 2015( کنند
 درك کرده و ریسـک  را جدید تجاري هايفرصت که

 پذیرنـد را مـی  واقعیت بهها ایده تبدیل براي نیاز مورد
)Schaper, 2002b( .  ــوان ــه عنــ ــان بــ کارآفرینــ

کاتالیزورهایی براي تغییر و پیشرفت در هـر دو جنبـه   
 Voleryکننـد ( محیطـی عمـل مـی   اقتصادي و زیست

2002; Anderson, 1998; Isaak 1998( .شــومپیتر 
 کارآفرینـان  کـه  کـرد  ادعـا  چندین دهه قبـل  )1934(

 شده پذیرفته هايروش تغییر شکلاز طریق  توانندمی
» 3خـالق  تخریـب «موجـب   کار، و در عملیات کسب

 محصوالت فناوري، تغییر عمل اصطالح بهشوند. این 
ایـن   نقشی که و هاي پایدارنوآوري طریق از بازارها و

 تغییر براي اساسی نیروي یک عنوان به هانوآوري قبیل
   دارد کننـد، اشـاره  بـازي مـی   جامعه و کار و کسب در
)Tandoh-Offin, 2009; Allen and Malin, 2008; 

Larson, 2000(. ــردي  از ســوي دیگــر  حــس کــهف
 اصـول  دیگـر  و پایـداري  ادراك با را يمشتاقانه تجار

آمیزد، توسط محققان حـوزه  می محیطیزیست جنبش
، کارآفرین حـامی  4محیطیکارآفرینی، کارآفرین زیست

شـود  و غیره نامیده می 6، کارآفرین سبز5محیط زیست
)Tandoh-Offin, 2009; Schaper 2005; Larson, 

با وجود افزایش توجه به این حـوزه، ماهیـت    ).2000
کارآفرینـان و چگـونگی کـارکرد و    از نقش این نـوع  

-عبـداهللا عملکرد آنان همچنان مبهم باقی مانده است (

  ).1393زاده، زاده و شریف

                                                             
3. Creative destruction 
4. Enviropreneur, Environmental Entrepreneur 
5. Ecopreneur, Eco-entrepreneurs 
6. Green entrepreneur 
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 کـه  هستند نوآوريافراد  محیطیکارآفرینان زیست
 محیطـی زیست هايارزش داراي را خود کار و کسب

 کـه بـه   ؛داننـد می خود هویت اصلی املوع ی ازیک و
 ,Gerlach( کنـد کمک می بازار در هاآن رقابتی مزیت

 منحصر انداز چشم دلیل به به طور عمده هاآن. )2003
 توسـعه  بـراي شان تعهد احساس یا و مشتاق و فرد به

ــاي ــاعی هنجاره ــه ،اجتم ــوان ب ــل عن ــرات عوام  تغیی
 ,Anderson, 1998; Pastakia( کنندمی عمل اجتماعی

1998; Keogh and Polonsky, 1998(. ایـن  کـه  آنچه 
 حــد ایــن تــا تجــارت دنیــاي در را نــوع کارآفرینــان

 بین که غیرمعمولی است ارتباط قوي کند،می استثنایی
ــه کارشــان و و کســب  هــايارزش و اشــتیاق و عالق

 و کسب اشتیاق نه براي این. دارد وجود هاآن شخصی
مربـوط  عنوان مثال کـار  به -شانحرفه براي بلکه کار،

 هـا آن الهـام  باعث است که – صنعتی نان یا چوب به
 به امر این. شده است کسب و کارهایشان شروع براي

 ایجـاد  باعـث  ،یمحیطـ زیسـت  عالقه اشتیاق و همراه
-مـی  غیرمعمـول  هايکار و کسب صاحبان از تعدادي

 محـیط  تواننـد مـی  دهد که کارآفرینانشود و نشان می
مـرتبط کـرده و    هم به را تجاري حس گرایی وزیست
 ,Allen and Malinباشـند (  خـالق  تخریـب  عامـل 

-هایی کـه در زمینـه مسـائل زیسـت    پیشرفت ).2008

 عامـل  سـه  دلیل به عمدتا است آمده دست محیطی به
-نـوآوري  محلـی،  سطح در بیشترگیري تصمیم: است

 امـور  در بـازار  نیروهـاي  افزایش و تکنولوژیکی هاي
 کارآفرینـان ). The Economist, 2002( محیطیزیست
 ایفـا  آخـر  عامـل  دو در را اصلی نقشمحیطی زیست

 و کننـد مـی  شناسایی را هافرصت هاآن کنند؛ یعنیمی
 تجاري برداريبهره براي را جدید مفاهیم و هافناوري

 ,Shane and Venkataraman( کننـد فراهم مـی  فعال

2000.(   
 که اندازه همان به گراهازیست محیط و کارآفرینان

تفـاوت   در بـاطن رسـند،  متفاوت به نظر می ظاهردر 

 خـود، از وضـعیت   واقعـی ذات  کارآفرینان در. ندارند
 و کننـد و اسـتخراج مـی   خلـق  هایی راارزش ،موجود

 هـاي ایده در عمیقا نیز خودشان را گراهامحیط زیست
 تالقـی غیرمعمـول   بـا . یابنـد مـی  ي اجتماعیهاارزش

 ،1ادراك تجــاري و محیطــیزیســت هــاينگرانــی
 فردي به منحصر موقعیت در محیطیکارآفرینان زیست

 کسـب  دیگر اکثر که دهند انجام را آن کاري تا هستند
 یکـی  و ادغـام یعنـی   ؛انجام دهنـد  توانندنمی کارها و

یـک   درونـی  طرز کار در يفرد ارزش ادراکات کردن
 ,Anderson(زیسـت   محـیط  بـا  سازگار کار و کسب

1998( .  
 هايانگیزه که کنندمی تأکید )2004( 2تیلور و والی

ــی ــوع درون ــاي و متن ــارجی ســاختاري نیروه ــر خ  ب
 چهـار  هاآن. گذارندمی تأثیر محیطیکارآفرینان زیست

کـه   معرفی کردند را محیطیزیست کارآفرینان از دسته
   عبارتند از:

  ؛3نوآور کارآفرینان -

  ؛4یمحیطی تک هدفزیست کارآفرینان -

  و 5اخالقی پیشرویان -

  .6الهامی قهرمانان -

 از ،این چهار دسته از کارآفرینـان  هايانگیزه دامنه
-سـرمایه  نظـام  تغییـر  به تمایل تا تجاري هاينگرانی

 ننـا قهرما یعنـی دسـته  آخـرین  . اسـت  متفاوت ،داري
محیطی نوع از کارآفرینان زیستترین گراتحول الهامی،

 دیده فرهنگ دو بین ضاوت کنندهق عنوان بههستند و 
ــی ــوم ــزاك ). Taylor and Walley, 2004(د نش آی

 یـا  و 7سـبز  -سـبز  هايانواع تجارت بیننیز ) 2200(
 با سبز کارهاي و کسب. قائل است تفاوت 8سبز-سبز

                                                             
1. Business savvy 
2. Taylor and Walley 
3. Innovative entrepreneurs 
4. Ad hoc enviropreneurs 
5. Ethical mavericks 
6. Visionary champions 
7. Green 
8. Green- Green 
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در طول  اما اند،نشده شروع محیطیزیست هاينگرانی
 و یا بازاریابی مزایاي راستاي در را هایینوآوريمسیر 

 سـوي  از. کننـد مـی  خلق اخالقی هاينگرانی دلیل به
یعنـی   محیطـی کارآفرینـان زیسـت   آلایـده  نوع دیگر،

 )،2004چهارمین دسته از کارآفرینـان تیلـور و والـی (   
 زمـان  از کـه  آفرینندمیرا سبز – سبز کارهاي و کسب
 بـا  محیطیکارآفرینان زیست. هستند سبز کامال شروع

ی بخشـ  تبدیل منظور به را کاري و کسب ،دیدگاه این
ــازار از ــه ب ــد شــرکت آن در ک  بخــش صــنعتی، .دارن

 چیـز  هـر  یـا  فروشـی  خـرده  تفریحـی،  و گردشگري
  .ندنکمی معرفی دیگري
 کارآفرینـان  و 1معمـولی  کارآفرینـان  بین تمایز در
 را خـود  هـاي فعالیـت  چگونـه  محیطی و اینکهزیست

 دو هـر  کـه  مختلفی هايابتدا باید حوزه کنند،اداره می
هر . قرار گیردبررسی مورد  ،ی هستندهایشباهت داراي

 و استراتژیک و منسجم ریزي برنامه در ماهیمفاین  دو
 انسـانی،  و مـالی  منابع هدایت همچنین و ایده توسعه
 همــه، از بــاالتر و نــوآور و خــالق هــايروش اتخــاذ
-سازمان و افراد توسط شده حساب هايپذیريریسک

ایـن   وجـود  بـا . )Schaper, 2002b( مشابه هستند ،ها
دارنـد   هاییویژگی محیطیزیست کارآفرینان ها،تشابه

 کـه  این یاو  وجود نداردیا  معمولی کارآفرینان در که
 هـاي فعالیـت  کـه  حالی در. اندعمدا از آن امتناع کرده

 در و تلفـات  ضایعات ایجاد باعثمعمولی  کارآفرینان
ــره ــرداريبه ــابع از ب ــت من ــیزیس ــی محیط ــرددم  ،گ

 محیطی کسـانی هسـتند کـه جوامـع    زیست کارآفرینان
 ایجـاد  ،زیسـت  در قبـال محـیط   ی رامسـئول  و جدید
ــان هــم اگرچــه،. کننــدمــی و هــم  معمــولی کارآفرین

 بـراي  قـوي  انگیزه به وسیله محیطیزیست کارآفرینان
 شـوند، مـی  ترغیب جدید محصوالت خلق یا و تبدیل

سـوي   که به جوامعی در محیطیزیست کارآفریناناما 
 اقـدامات  اتخـاذ  بـه کننـد،  حرکـت مـی   پایدار توسعه

                                                             
1. Mainstream entrepreneurs 

 هـاي چـالش  و هـا فرصـت  بـه توجـه   بـراي  اصالحی
 از بسیاري از همچنین هاآنپردازند. می محیطیزیست
 طریـق  از هـا رسـانه  بیرونی و رونید اقتصادي مزایاي

 ,Tandoh-Offin( رایگان برخـوردار هسـتند   تبلیغات

2009(.   

 و معمـولی  کارآفرینان هایی کهحوزه از دیگر یکی
 توانـایی  ،با هم تفاوت دارندمحیطی زیست کارآفرینان

 کسـب  توسعه در آنان محیطیزیست هوشیاري اعمال
 از اسـتفاده  جهـت  تغییـر بـه منظـور   ها است که کار و

نجـام  پایـداري ا  سـمت  به محیطی جامعهزیست منابع
 محیطـی زیسـت  . به عنـوان مثـال کارآفرینـان   شودمی

 و کسـب  به سمت ایجـاد  کنند کهرا اتخاذ می ايشیوه
. کننـد حرکـت مـی   جدیـد  نوپـا و  سـبز -کارهاي سبز

ـ  تکیـه بـا   کارآفرینـان  نوع از اینهمچنین   سلسـله  رب
مغـرور و  ، نـد اهایجـاد کـرد  خـود   کـه  یقـدرت  مراتب

-زیسـت  کارآفرینـان  نگـرش  . اینگردندخودبین نمی

 اسـتفاده  و پـذیرش  بـه آنـان را   امان بی میل ،محیطی
ـ کشـد کـه   به تصویر می نوآورانه ابزارهاي مداوم از ه ب

 و کسـب  کهاست هایی روش به بخشیدن تنوع منظور
 توسـعه  رشد به رو و شدید میل برآوردنبراي  ،هاکار

 .)Isaak, 2002( گیرنـد بـه کـار مـی    ،جوامع در پایدار
مهـم و   حـوزه ، یـک  کارهـا  و کسـب  انواع کـوچکتر 

شـود  محیطی محسوب میکلیدي در کارآفرینی زیست
مـورد   ،در ایـن زمینـه  و باید در مطالعات و تحقیقات 

  قرار گیرد. توجه
ــتایی و   ــاي کوچــک و خــرد روس کســب و کاره

 بـه  اقتصـاد  و شناسـی بـوم : محیطیزیستکارآفرینی 
دو  بر این است که بین ایـن  غالب که دیدگاهاین دلیل 
 اغلب ،وجود دارد ثابت و ذاتیگزینش و سنجش یک 

ایـن گـزینش و    طرف یک در. رسندبه نظر می متضاد
ــنجش ــاي ،سـ ــاعی مزایـ ــرار دارد اجتمـ ــه قـ  از کـ

 شودمی ناشی محیطیزیست سختگیرانه استانداردهاي
 کسـب و کـار   خصوصی هايهزینه ،دیگر سوي در و
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 بـه  منجر که هاییهزینه – پاکسازي و پیشگیري براي
 وجود دارد _شودمی رقابت کاهش و هاقیمت افزایش

)Volery, 2002( .ــرانس در ــد کنف ــل متح ــاره  مل درب
ــعه ــدار توس ــال در پای ــو( 2012 س ــی از ) 20 ری یک

 در سـبز  کـه مطـرح شـد، اقتصـاد     کلیدي موضوعات
 مفهـومی  سـبز  اقتصـاد  .بود فقرزدایی و پایدار توسعه
 ظهـور  جوامـع  از بسیاري در به طور برجسته که است
 و اقتصـادي  رشـد  آن در کـه  اسـت  اقتصـادي  و کرده

-به نحو تقویت کننـده  متقابال محیطیزیست مسئولیت

اجتماعی  توسعه از حال عین در و کرده اي با هم کار
انسانی  رفاه همزمان طور به کنند. همچنینحمایت می

 قابـل  طـور  بـه  دهند ورا بهبود می اجتماعی و عدالت
کمبود اکولوژیکی  و محیطیزیست مخاطرات توجهی

 بـدین ترتیـب  ). UNEP, 2010دهنـد ( را کـاهش مـی  
ــاد ــبز اقتص ــعه ،س ــادي توس ــدون را اقتص ــب ب  تخری
بـه   آورد وبه ارمغان می ،یک کشور طبیعی هايدارایی

ــژه در ــا کــه توســعه حــال در کشــورهاي وی  و کااله
 هاست،آن معیشت از وسیعی جزء اکوسیستم خدمات
 سـازي سـبز  مثـال،  عنـوان  به. رسدمی نظر به ضروري

 در توانـد می توسعه حال در کشورهاي در 1کشاورزي
 وابسته به آن هستند، فقرا که طبیعی سرمایه عین حفظ

  . )UNEP, 2011( دهد کاهش را فقر
 یافته توسعه کشورهاي دو هر جهانی در سطح در

 کوچـک،  بخش کسـب و کارهـاي   توسعه، حال در و
خـرد،   و کوچـک  هايبنگاه ویژه به و 2متوسط و خرد

دهند و به می تشکیل را هابنگاه اتفاق به قریب اکثریت
 بـازده  و مسـئول تولیـد اشـتغال    میزان قابـل تـوجهی  

 هـایی و اثرات مثبت قابل توجه بـر شـاخص   اقتصادي
 درآمد و افزوده ارزش داخلی، ناخالص تولید همچون
 Kljucnikov etهاي دولتـی اسـت (  بودجه از حاصل

al., 2016; Kantis et al., 2004; OECD, 2001 .(

                                                             
1. Greening agriculture 
2. Small, Micro and Medium sized enterprise 

 و مصـرف  هـا آلـودگی  از بزرگـی  ها سهمهمچنین آن
به خود  را )درصد 60 تا کشورها از بسیاري در( منابع

 ).The World Bank, 2012( دهنــداختصــاص مــی
-راه نـرخ  بـا  کشورهایی که است داده نشان تحقیقات

 اقتصـادي  رشـد  از این کسـب و کارهـا،   باالي اندازي
این نوع کسـب  ). OECD, 2001برخوردارند ( باالتري

انـد کـه در   بنـدي شـده  و کارها به طرق مختلفی طبقه
  گردد.اشاره می ،هاترین آنبه تعدادي از مهم ینجاا

خـرد،   ) کسب و کارهاي2016و همکاران ( 3مولر
 بنـدي کردنـد:  طبقه شکلاین متوسط را به  و کوچک

کسـب و  ، کارمنـد  نفـر  9 تـا  کسب و کارهـاي خـرد  
کسب و کارهاي و  کارمند 49 تا 10 ،کارهاي کوچک

این قبیـل   4اروپا کمیسیون کارمند. 249 تا 50 ،متوسط
کسـب و   :شـامل  متفاوتیکسب و کارها را به صورت 

کسـب و کارهــاي   ،کارمنـد نفــر  9 تـا  کارهـاي خـرد  
 ،کسب و کارهاي متوسط و کارمند 99 تا 10 ،کوچک

 Kenny et(بندي کرده است طبقهکارمند  499 تا 100

al., 2018.(  5توسعه صنعتی ملل متحد سازمانتعریف 
و  در حـال توسـعه   کشـورهاي  براي از کسب و کارها

باشد به ایـن  می متفاوتیبه صورت  صنعتی کشورهاي
کسـب و  در حـال توسـعه    صورت که در کشـورهاي 

کسـب  ، کارمند 5هایی با کمتر از کارهاي خرد شرکت
کسب و کارهـاي   ،کارمند 19تا  5 ،و کارهاي کوچک

 ،کسب و کارهـاي بـزرگ  کارمند و  99تا  20متوسط، 
 برايباشند؛ و می کارمند 100هایی با بیشتر از شرکت

-شـرکت  ،کارهاي کوچکصنعتی کسب و  کشورهاي

 ،کسب و کارهاي متوسط، کارمند 99هایی با کمتر از 
کسب و کارهاي و  کارمند 499تا  100هایی با شرکت
تعریـف   کارمنـد  500هایی با بیشـتر از  شرکت ،بزرگ

در  ).Kayanula and Quartey, 2000( شــده اســت

                                                             
3. Muller 
4. European Commission 
5. UNIDO 
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 ) کسب و کارهاي1989و همکاران ( 1تعریف گریندل
با اعضاي دائمی کمتر یا مساوي هایی شرکت کوچک

بـه   )زمـین  اسـتثناي  بـه ( ثابت هايو با دارایی نفر 25
 Kayanulaدالر آمریکا عنـوان شـد (   50،000ارزش 

and Quartey, 2000.(     در تعریـف دیگـري اصـطالح
 براسـاس  آماري بنديطبقه یک ،کسب و کارهاي خرد

 عنوان شده اسـت  یک کسب و کار از مشخصی اندازه
نفـر را   9 هایی با تعداد کارکنـان تـا  بنگاه ،اروپا در که

). ایـن کسـب و   Kenny et al., 2018شـود ( شامل می
 هاآن اکثر هستند که بسیار کوچکی هايشرکت ،کارها

). Langer et al., 1999یـا مالـک دارنـد (    کارمند یک
هـاي  تعدادي از ویژگـی ) 2011و همکاران ( 2باشفیلد

شامل موارد زیر عنوان  راخرد  خاص کسب و کارهاي
  :کردند

 ایفـا  مهمـی  نقش خرد، مالک کسب و کارهاي در -
 اسـت،  دخیـل  کار و کسب در مستقیماً کند. اومی

 و گیـرد مـی  عهـده  بـه  را عمده شخصی مسئولیت
 ؛باشد مستقل مالی لحاظ از که دهدمی ترجیح

 خرد اغلب کسب و کارهاي خدمات و محصوالت -
 کـه  معنـی  بـدین . گردنـد کم تولیـد مـی   مقدار به

 روابـط  طریـق  از کـه  مدیریتی، و فنی هايمهارت
کسـب   در مهمی نقش شوند،می منتقل فرد به فرد

 هـا مهارت مثال این عنوان به کنند.می و کارها ایفا
 ؛یابنداستاد و شاگردي انتقال می هاينظام طریق از

 هايسازمان و مشتریان با نزدیکی ارتباطات اغلب -
کسـب و   از بسـیاري  دارد و وجـود  دستی صنایع

 محلـی  جوامـع  در مهمـی  نقـش  خرد نیز کارهاي
 ؛دارد اختصاصی یک شخصیت ،کنند و کارمی ایفا

 را خـود  محصوالت خرد معموال کسب و کارهاي -
به فروش  ،محلی فروشی خرده هايبازار طریق از

                                                             
1. Grindle 
2. Buschfield 

درگیـر   شخصـی  تحویـل  در اغلـب  رسـانند و می
 هستند.

زمینـه کسـب و کارهـاي    مختلفی کـه در   تعاریف
 کـه  دهـد نشان می ،کوچک و متوسط ارائه شده است

 ؛نـدارد  وجـود  آن بـراي  فـرد  بـه  منحصر یک تعریف
 در هــر تحقیــق و بررسـی بــه یــک تعریــف  بنـابراین 
تـر  مناسـب  خود خاص هدف گروه براي که عملیاتی

 .)Kayanula and Quartey, 2000(اسـت   نیـاز  ،باشد
 بـه  مختلفـی  هـاي شـیوه  بـه  کسب و کارهـا این قبیل 

-ایـده  تبدیل کنند که شاملمی کمک اقتصادي توسعه

-شـبکه  احیاي اقتصادي، هايفرصت به نوآورانه هاي

-وري مـی بهـره  افـزایش  و تولیـدي  و اجتماعی هاي

  . )OECD, 2001(باشد
 در خـرد  کسب و کارهاي کوچـک و  پویاي نقش

 رشـد،  موتورهـاي  عنوان به توسعه حال در کشورهاي
 Kayanula and(اسـت   شده شناخته ها است کهسال

Quartey, 2000.(  حـال  در کشـورهاي  از آنجایی کـه 
 متمرکـز  کوچـک مقیـاس   تولیـدات  بر معموال توسعه
 خرد کسب و کارهاي توسط کل اشتغال سهم هستند،

ــاالتر کوچــک و  ,Mead and Liedholmاســت ( ب

 حـال  در کشورهاي در ). کسب و کارهاي خرد1998
ارائـه   را تولیـدي  هـم کاالهـاي   و هم خدمات توسعه،

 مزارع کسب و کارهاي کوچک هاآن بیشتر کند کهمی
 .)Schreiner and Woller, 2003هســتند ( معیشــتی

 روسـتایی  توسـعه  در مهمـی  نقش تواندمی کارآفرینی
در مطالعه ) 2012( 3بوسورت .)Ojha, 2016ایفا کند (

روستایی را شـامل   کارهاي و هاي کسبویژگی خود،
ت بــه جمعیـت روســتایی، فـروش یــک   اخـدم ارائـه  

محصول روستایی و قرار داشـتن در منطقـه روسـتایی    
 هنگـام  به طور آشـکار در  جغرافیایی داند. موقعیتمی

 عامـل  یـک  روسـتایی،  کار و کسب ساختن مشخص
 قلب در طبیعت که کندبیان می همچنین او. است مهم

                                                             
3. Bosworth 



 1397  زمستان) 4( شماره ،)5( کشاورزي در کارآفرینی نشریه

10 

ــت ــاري فعالی ــتایی تج ــرار روس ــیاري و دارد ق  از بس
 طبیعـت  با نزدیکی ارتباط داراي هاي روستاییتجارت
 بـراي ادراك  جامعه، به خدمت حس عالوه به. هستند

 ضــروري اســت. روســتایی هــايتجــارت از بسـیاري 
 خـدمات  اهمیـت معتقد اسـت کـه   ) 2012( بوسورت

 عنوان به تواندمی ،روستاییوفادار  مشتري حفظ براي
 بـه روسـتایی   هايتجارت بنديطبقه براي پارامتر یک

 روستایی منطقه یک در نشدواقع همچنین رود. شمار
 سـایر  یا همچون غذا روستایی محصول یک فروش و

 هـاي فعالیـت  سـنتی،  دستی صنایع طبیعی، محصوالت
محیطی، دو پارامتر دیگر زیست کاالهاي یا و تفریحی

 ) نمـایش 1باشد که در شکل (بندي میبراي این طبقه
  اند.داده شده

   
  
  
  
  
  
  

  
  

 )Bosworth, 2012هاي روستایی (بندي تجارتطبقه -1شکل 

 
) در تحقیق خود بر روي کسب و 2015( 1هارتمن

 روسـتایی، محتـواي   مناطق در کشاورزي غیر کارهاي
 چگونگی مقایسه را براي روستایی توسعه برنامه هفت

 و تجزیـه  این کسب و کارهـا، مـورد   از هاآن حمایت
 حمایـت  اصلی داد. او نشان داد که عناصر قرار تحلیل

-برنامه در روستایی کشاورزي غیر کسب و کارهاي از

 کسب و کارهـا،  توسعه و ایجاد توسعه روستایی، هاي
 اکثـر  .اسـت  تجـاري  هـاي مهـارت  بهبود و کارآفرینی
 در اولیـه  تسـهیالت  نبود علت به روستایی کارآفرینان

ــاطق ــتایی من ــورهاي روس ــال در کش ــعه، ح ــا توس  ب
 آموزش دلیل فقدانبه. هستند مواجه بسیاري مشکالت

 فکـري  و فنـی  توانـایی  مـالی و  مشکالت پرورش، و
روســتایی بــراي  منــاطق در صــنایع تاســیس ناکــافی،

). Ojha, 2016است ( دشوار بسیار روستایی کارآفرینان
 حـل راه تنها کوچک، مقیاس در ترتیب کارآفرینیبدین

                                                             
1. Hartman 

 منـابع  از مناسب برداريبهره و بیکاري مشکالت براي
 هـاي تـوده  زندگی شرایط بهبود و انسانیغیر و انسانی

به ویژه کسب  .)Meenakshi et al., 2013است ( فقیر
 و اجتمـاعی  براي توسـعه  موثر ابزاري و کارهاي خرد

) و محققـان  Sharma et al., 2012هسـتند (  اقتصادي
 راهـی  عنـوان بـه  را کسـب و کارهـاي خـرد    مختلـف 

 و کـارگران فقیـر، بیکـاران    بـه  کمـک  براي امیدبخش
 داننـد کنند، میمی دریافت دولتی هايکمک که کسانی

)Schreiner and Woller, 2003.( نیازطور خالصه، به 
روسـتایی در کشـورهاي در حـال     صـنایع  رشد براي

 : است زیر ضروري دالیل به توسعه،

 را ايگسـترده  شـغلی  هايفرصت روستایی صنایع -1
 کنـد کـه همچـون   مـی  ایجـاد  روسـتایی  بخش در

 ؛هستندمبتنی بر کارگر  صنایع روستایی از بسیاري

 
خدمت به جمعیت 

 روستایی
 فروش یک محصول

 روستایی
 

ج              الف 

 شده در منطقهواقع
 روستایی

 ب

 د
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 مهـاجرت  جلـوگیري از  بـه  قادر روستایی صنایع -2
 بیشـتر  صـنایع  توسـعه  طریق از ،شهري-روستایی
 ؛هستند روستایی

از طریـق کــاهش   کـارآفرینی روســتایی  صـنایع و  -3
 و روسـتایی  مردم درآمد در هانابرابري و هاشکاف

 کمک روستایی مردم سرانه درآمد بهبود بهشهري، 
 ؛کندمی

شـهرها را   در صـنعت  تمرکـز  روستایی کارآفرینی -4
اي منطقـه  متعـادل  رشـد  نتیجه در و کندکنترل می

 ؛بخشداقتصادي را ارتقا می

 فراهم کردن دسترسی دلیل به روستایی کارآفرینی -5
 روشنایی ها،جاده توسعه اصلی، بازارهاي به هاآن

بخـــش  دررا  غیــره  و آشـــامیدنی آب خیابــان، 
 ؛کندمی روستایی تسهیل

هـاي  محله رشد فقر، تواندمی روستایی کارآفرینی -6
 در نـا آگـاهی   و شـهرها  در آلـودگی  پایین شـهر، 

 ؛دهد کاهش را ساکنان گرفتن نادیده

 تحصـیل  جوانـان  براي راهی روستایی کارآفرینی -7
 یک عنوان به را آن تا کندمی ایجاد روستایی کرده
  .)Meenakshi et al., 2013( دنده توسعه شغل

 یک به کسب و کارهاي خرد بههاي مربوط برنامه
 در روسـتایی  توسـعه  استراتژي و تحقیقی مهم نگرانی
 هااست و دولت شده تبدیل توسعه المللی بین محافل

مالی کمکی  هايهاي مالی، برنامهکمک هايسازمان و
انـد  داده گسـترش  درآمـد  کـم  کشـورهاي  را در 1خرد

)Christy et al., 2000.(  کـه  اسـت  بنابراین ضـروري 
 کامـل  طـور  بـه  سـبز  رشـد  و سبز اقتصاد راهبردهاي

کسـب و   ایـن  مـدیریت  و هـا فنـاوري  تولید، عملیات
هایی با این مورد مالحظه قرار دهد و سیاست را کارها
 Creech etدهنـد ( اي مـی گیري، نویدهاي ویژههدف

al., 2014; The World Bank, 2012(.   بـدین ترتیـب 
 تواننـد مـی  متوسـط  و خرد کوچک، کسب و کارهاي

                                                             
1. Microfinance programs 

 و محیطـی هـاي زیسـت  نوآوري کلیدي هايبرندهپیش
 ,OECDباشند ( سبز ظهور صنایع در کلیدي بازیگران

محیطـی بـه   زیسـت  کارآفرینی ). تشویق راهبرد2010
 اهمیت محیطی رادیکالزیست هاينوآوري براي ویژه

 اغلـب  جوان و نو کسب و کارهاي زیرا دارد، فراوانی
آن  از بـرداري بهـره  الزم بـراي  ظرفیت و تمایل داراي

 کـه  هستند تجاري و تکنولوژیکی هايدسته از فرصت
نادیـده گرفتـه شـده     موجود هايبیشتر شرکت توسط
با توجه به آنچـه گفتـه   ). Creech et al., 2014است (

نقش و ارتباط بین کارآفرینان  در ابتدا، شد، الزم است
محیطی و کسـب و کارهـاي کوچـک و خـرد     زیست

توسـعه   هـاي و راه هـا د تا زمینـه شوروستایی بررسی 
  د.گردمشخص بهتر اقتصاد سبز در این حوزه 

محیطـی و کسـب و   بین کارآفرینان زیسـت  ارتباط
 اغلب شدنجهانی: کارهاي کوچک و خرد روستایی

 و کسب صاحبان گردد کهمی موجب ایجاد این نگرش
 درآمد ایجاد براي خود کار و کسب از توانندمی کارها

 و جامعــه هــايارزش و رفتارهــا بــر کننــد و اســتفاده
بگذارنـد   تـأثیر  طبیعـی،  منـابع  مـدیریت  همچنین بـر 

)Allen and Malin, 2008(. ــان ــب و  کارآفرین کس
 طبیعـت  يواسطه به ،کوچک و متوسطخرد، کارهاي 

ــرادي  ،خــود ــااف ــوآور و پوی ــه کــه هســتند ن ــر علی  ب
 ,.Kenny et al( کنندمی قیام بوروکراسی و تشریفات

دربـاره کارآفرینـان   مسائل مهمی کـه   از جمله .)2018
 درهـا  آنشود این اسـت کـه   مطرح میمحیطی زیست

 بـا  کسب و کارهاي کوچـک و خـرد روسـتایی    زمینه
هایی ممکـن  یا شباهتها تفاوتچه  عادي کارآفرینان

در این زمینه چگونه  هاو ماهیت آن است داشته باشند
کـه   هایی مانند ایـن پرسش ).Schaper, 2002a( است

هـاي  روش پایـداري را در  کارها و کسب این چگونه«
 انجام را کار این چرا«، »؟کنندترکیب می خود تولیدي

 ،»؟دهـد مـی  انگیـزه  هـا آن چیزي بـه  چه« ،»؟دهندمی
 چگونه« و »؟کنندمی حفظ را خود هايدیدگاه چگونه«
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، از جملـه  »؟کننـد مـی  برقـرار  ارتبـاط  خـود  جوامع با
ها پاسـخ گفـت   مهمی است که باید به آن هايپرسش

)Allen and Malin, 2008(نشـان  حقیقات مختلف. ت 
کسب و کارهاي کوچـک و خـرد    صاحبان که دهدمی

 دارنـد  زیسـت  محـیط  از حفاظـت  به تمایلروستایی 
)Schaper, 2002a(، محـدود  منـابع داشتن  دلیل به اما 

 در پـذیرش  عمومـا  ،ي بـزرگ هاشرکت با مقایسه در
 کـه  زمـانی  هر چند تر هستند.انفعالی ،سبز هايروش
 ايجنبـه  در هر تقریبا کوچک بنگاهیک  مدیر یا مالک

شـرایط را بـه طـور     توانـد مـی بنگاه دخالت دارد و  از
 این واضح درك کند و کلیات و جزییات کار را ببیند،

 Keogh and( شــوند نفــیممکــن اســت  فرضــیات

Polonsky, 1998.(  
کــه بــر روي  مطالعــاتی ) در2008آلــن و مــالین (

ــان زیســت ــد مشــخص  کارآفرین محیطــی انجــام دادن
ــد کــه صــاحبان کســب و کارهــاي ســبز داراي   کردن

ــک ــب ی ــر ترکی ــول غی ــه از معم ــارآفرینی روحی ، 1ک
ــتیاق  ــور و اش ــه  2ش ــبت ب ــود،  نس ــار خ ــار ک  ابتک

 عنــوان نقــش شــان بــه مــورد در 4، فروتنــی3تجــاري
ــدگان ــرات نماین ــاعی و تغیی ــاس اجتم ــق احس  تعل

و جامعـه بـوده و    زیسـت  محـیط  بـه  نسبت 5شخصی
هـا  ترتیـب آن بـدین . نیسـتند  عـادي  دارانیسرمایه تنها

ــان زیســت  ــد از کارآفرین ــوع جدی ــک ن ــی را ی محیط
اي هـاي زمینـه  هـا ویژگـی  معرفی کردند. همچنـین آن 

 اقتصـادي،  موفقیـت  بـه  عالقـه  پـایین  از جمله سـطح 
-زیســت تــاثیرات مــورد در آگــاهی از بــاالیی ســطح

 بـراي  نگرانـی  بـاالي  سـطح  و کـار  و کسـب  محیطی
-زیســت اجتمــاعی را بــراي کارآفرینــان   عــدالت

-ویژگـی  ایـن،  بـر  عـالوه  مشـخص کردنـد.   محیطی

                                                             
1. Entrepreneurial spirit 
2. Passion 
3. Business initiative 
4. Humility 
5. Sense of personal obligation 

ــاختاري  ــاي سـ ــددي هـ ــه از متعـ ــزه جملـ  و انگیـ
ــت ــی مأموری ــل ،6شخص ــت و مح ــاع اهمی  و 7اجتم

 پایــداري مــورد در 8رو بــه جلـو  گیــري تفکـر جهـت 
مفهــــوم تعـــدادي از ایــــن  . را معرفـــی کردنـــد  

ارائـه   )2008کـه توسـط آلـن و مـالین (     اصـطالحات 
  باشد:به اختصار به شرح زیر میشد، 

بـه ایـن معنـی اسـت کـه اکثـر        :شور و اشـتیاق  -
ــبز  ــاي سـ ــب و کارهـ ــاحبان کسـ ــت  ،صـ کیفیـ

ــت  ــئولیت زیس ــول و مس ــی را محص داراي محیط
ــی  ــانی م ــاي یکس ــد. آنمعن ــقدانن ــا داراي عش  ه

ــق ــه عمیـ ــتند  بـ ــود هسـ ــار خـ ــیط و کـ  محـ
 ،هـا همچـون کسـب و کارشـان    گرایـی آن زیست

. اسـت  شـده  شـکوفا  اولیـه  شـوق  و شـور  این از
 بعضی از صاحبان کسـب و کارهـا بـه دلیـل ایـن     

یـک مشـکل یـا معضـل بـر       منفـی  تاثیر شاهد که
ــوده ــه ب ــه راهجامع ــد، ب ــدازي ان ــار ان ــب و ک کس

-خود و با هدف کمک بـه جامعـه ترغیـب شـده    

  اند. 
هــاي صــاحبان یکــی دیگــر از ویژگــی :فروتنــی -

ــه ایــن معنــی   کســب و کارهــاي ســبز اســت و ب
کــار خــود را از  و کســب هــا تــاثیراســت کــه آن

 اجتمـاعی و حتـی   هـاي جنـبش  در شاننظر نقش
ــاثیر ــرات  تـ ــین اثـ ــادي و همچنـ ــت اقتصـ  مثبـ

ــت ــیزیس ــی  محیط ــد کم ــیدر ح ــا م ــد و ب دانن
 بـه  وجود منحصر به فـرد بـودن و انتقـال آگـاهی    

  گرایانه ندارند. نخبه گیريجامعه، جهت
به این معنی است که  :شخصی مأموریت و انگیزه -

 و شـور  بـه  کـردن  به منظور خـدمت  کار و کسب
زیسـت   محـیط  و یک حرفه براي شخصی اشتیاق

                                                             
6. Personal motivation and mission 
7. Locality and the importance of community 
8. Forward-thinking orientation 
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مفـاهیم شـور و    ،این مـورد  که ؛شروع شده است
  گیرد.فروتنی را نیز در بر می و اشتیاق

 صـاحبان  از بسیاري براي :اجتماع اهمیت و محل -
 روابط تقویت بوده و با مهم کارهاي سبز و کسب
به این معنـی   است. مرتبط جامعه داخل در محلی

 کسـب و کارهـاي تولیـد مـواد     از تعداديمثال که 
 تـا  اصرار دارنـد  محلی بر تهیه محصوالت غذایی
 و هـم  تولید کنند کیفیت محصوالت باهم  بتوانند

. کنند پشتیبانی خودشان مانند محلی از کارآفرینان
 و محیطـی زیست هايبا نگرانی اغلب نگرانی این

 و اکثـر کسـب  . شـود هـا مـرتبط مـی   آن اجتماعی
 آگـاهی  سطح به متاثر کردن و بهبود کارهاي سبز،

 جامعـه  اعضاي میان در اجتماعی و محیطیزیست
  . هستندمتمایل  خود

به این معنـی اسـت کـه     :جلو به تفکر گیريجهت -
و کسب و کار سبز بیشتر  محیطیکارآفرینی زیست

دنبال  به ایجاد کند، مدت درآمدکوتاه که در این از
 مدت است.طوالنی ها درارزش تاثیر بر

  یا فرد یک اقدامات تأثیرات بینیپیش بر :پایداري -

 و همچنـین  آینـده  هـاي نسل بر کار و کسب طرح
 کسـب  طرح و زندگی شیوه یک تشویق و ترغیب

  تاکید دارد. ،پایا کار و
آینـده،   هـاي نسـل  و امـروز  کودکـان  براي نگرانی

 عمومی آگاهی محیطی، تغییرهاي زیستگسترش پیام
ها دوام به منظور انتقال آنعقیده، تولید محصوالت با و

بـه   ارگانیکمحلی  هاي بعد، تولید محصوالتبه نسل
پایـدار و غیـره از    کشـاورزي  هايشیوه ترویج منظور
مشخصات صاحبان کسب و کارهاي سبز دیگر جمله 

آلن در عین حال  .)Allen and Malin, 2008( باشدمی
 ) در تحقیقات خود نشان دادند که همه2008و مالین (

ــین ممکــن اســت کســب و کارهــاي ســبز  داراي چن
بـر اسـاس مطالعـات خـود     ها آن باشند.نهایی ویژگی

 کارآفرینان هايساختارهاي مربوط به انگیزه و هازمینه
ـ    محیطـی زیست را در قالـب   انو اثـرات اجتمـاعی آن
 هـاي مـدل  هـا هـاي آن یافتـه ارائـه دادنـد.    )،2( شکل

 سـبز  هـاي کار و کسب ترکیب به منظوررا  اينوآورانه
آشکار  ،طبیعی منابع مدیریت و محیطیزیست علل در
  .کندمی

  

  
  اجتماع بر انآن و اثرات محیطیزیست کارآفرینانهاي انگیزه شخصی روابط بین زمینه -2شکل 

منگرانی اقتصادي ک  

ی آگاهی منابع طبیع
 زیاد

 

نگرانی عدالت 
 اجتماعی زیاد

 شور و اشتیاق
فهنسبت به حر  

 ابتکار تجاري

 

هاي فعالیت
و  کارآفرینانه/کسب
 کارهاي سبز

 تقویت اجتماع/محل

افزایش آگاهی منابع 
 طبیعی در اجتماع

ب و تغییر در تمرکز کس
 کارها به بزرگ

اه پایداري/داشتن دیدگ
 بلندمدت

 انگیزش فردي
ها)(زمینه   ابراز انگیزش 

ع اثرات انگیزش بر اجتما
 (حال و آینده)

 اجتماع فرد



 1397  زمستان) 4( شماره ،)5( کشاورزي در کارآفرینی نشریه

14 

شود که آگـاهی، نگرانـی،   ترتیب مشخص میبدین
محیطـی و سـایر   عالقه و انگیزش کارآفرینـان زیسـت  

تواند در ایجاد هاي درونی آنان تا چه اندازه میویژگی
محیطی نقش داشـته  و توسعه کسب و کارهاي زیست

مــدت و بلندمــدتی بــر جامعــه باشـد و اثــرات کوتــاه 
یــا در واقــع هــا ایــن ویژگــیکــه طــوريبــه بگــذارد؛
تري نسبت به سایر داراي سهم و نقش مهمها، فرصت
و  هـا فرصـت  حـال بیرونی باشد. بـا ایـن    هايویژگی

نقـش   ،موجود به عنوان عوامـل بیرونـی   ویژه موانعبه
محیطی مهمی در توسعه یا بازداشت کارآفرینی زیست

  د. نبگیرد که باید مورد توجه قرار ندار
 یکـی : محیطیزیست هاي کارآفرینیموانع و فرصت

 است این محیطیکارآفرینی زیست مهم هايویژگی از
به  ،ها پیش از آن که خلق شوندنوآوريبسیاري از  که

 ابتـدا  در آن چیزي که تشخیص توانایی افزایش منظور
 تبـدیل  ورسـید  مـی  نظر بهدشواري  یا و مانع، مشکل

مـورد توجـه    ،بـازار  در هـاي عرضـه  فرصـت  به هاآن
 و موانـع کـه   آنچـه  بـین  تمـایز  معنـا،  این در. اندبوده

 دهـد محیطی را تشکیل میمشکالت کارآفرینی زیست
 در که چرا است، دشوار حدودي تا ،آن هايفرصت از

کـه پشـتیبانی نهـادي الزم موجـود      در جـایی  نهایت،
 تبدیل فرصت به مشکالت و موانع است، محتمال همه

بــا ایــن وجــود  .)Tandoh-Offin, 2009( دنشــومــی
هاي توسعه کارآفرینی محققان مختلف موانع و فرصت

  اند.محیطی را به طور مجزا مشخص کردهزیست
ــوتن ــارآفرینی   )2005( 1نیـ ــعه کـ ــع توسـ موانـ

 اجـرا،  ابلــــ ق مقررات فقدان شامل را محیطیزیست
 بـالقوه  کـاربران  مقاومـت  و محیطـی  نامطلوب شرایط

 ،محیطـی کارآفرینان زیسـت  توسط شده ارائه خدمات
ــراي  ــاوري تعــویضب  و محصــوالت جــایگزین و فن
در  .دانـد مـی  معنوي حقوق مالکیت از ناکافی حمایت

 اقتصـادي،  و سـازمانی  تحقیقات دیگري موانع نهادي،
                                                             
1. Newton 

 کـالن محـدود کننـده و    2محیطیزیست هايخصومت
مشـخص شـدند.    3رقـابتی  و بازاریـابی هاي خصومت
 کارآفرینـان  هـاي نـوآوري  بـراي  مالی مسائلهمچنین 

ایـن   تــــپیشرف براي عمده مانع یک محیطیزیست
 ,Sinding, 2000; Pastakiaعنـوان گردیـد (   مفهـوم 

) نیـــز موانـــع 1395رضـــایی و همکـــاران ( .)1998
اقتصادي، زیرسـاختی، آموزشـی، فنـی و مـدیریتی و     

دانستند که بـر سـر راه   ترین موانعی حمایتی را از مهم
  محیطی وجود دارد. زیست توسعه کارآفرینی

در بحـــث قـــوانین و مقـــررات  )2005( نیـــوتن
 و هـا دولـت  هايفعالیت که کرد استداللمحدودکننده 

 پیشـرفته  جوامع اکثر محیطی درزیست فشار هايگروه
 محیطـی توسعه کارآفرینی زیست براي عمده مانع یک

 هوشـیاري  اروپـا،  مثـال در  عنـوان بـه . کنـد ایجاد مـی 
 شده تبدیل اجتماعی نظم از به بخشی 4محیطیزیست
سبز به ايفزاینده طور به کارآفرینان که طوري به است

ترغیــب  بــازار در مانــدن زنـده  منظــور اندیشـیدن بــه 
 اسـت  ايگونـه  به متحده ایاالت در وضعیت شوند.می
حمایـت   قـانون  توسـط  کامال 5گراییزیست محیط که
محیطـی  سبز و زیسـت  هايانتخاب بنابراین شود ومی

 ,Isaak( گـردد کار حمایت می و کسب جامعه توسط

1998; Newton, 2005 .(ایــن در مقــررات بنــابراین 
 کار و کسب براي اضافی عملیاتی هايبه هزینه جوامع

 در کـه  اسـت  جالـب  امـا . اندشده کارآفرینان تبدیل و
محیطـی  کارآفرینان زیست از تعدادي موارد از بسیاري

محیطـی از درون  زیسـت  مختلـف  هايخلق فرصت با
هایشـان را محـدود   بسیاري از این مقرراتی که فعالیت

دادنـد   نشـان  واکـنش  کرده اسـت، بـه ایـن مقـررات    
)Isaak, 1998 .(محیطـی زیست فعاالن همچنین نقش، 

ــی ــرین از یکـ ــع بزرگتـ ــعه موانـ ــه توسـ  کارآفرینانـ

                                                             
2. Environmental Hostilities 
3. Marketing and Competitive Hostilities 
4. Environmental Consciousness 
5. Environmentalism 
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 بـه کـارآفرینی   کـارآفرینی  از انتقـال  محیطی یازیست
 بـه  هـا آن اقـدامات . شـود محسوب می محیطیزیست
 شـامل  است ممکن گردد ومی آشکار مختلفی اشکال
 به منظور بازاریابی هاياستراتژي و هارسانه از استفاده
 طریـق  از همچنـین  و محصـوالت  براي تحریم مبارزه

 زمـانی  هـا آن مقاومـت  افراطـی  شکل. تظاهرات باشد
 هـاي سازمان مانند موجود بالقوه موسسات از که است
 بـر  فشـار  بـراي  سـهامداران  حتـی  و قانونی یا دولتی
کننـد  محیطی ویژه استفاده میزیست کارهاي و کسب

)Tandoh-Offin, 2009.(  
 مربوط بـه  مختلف مسائل) 1994( 6پست و آلتمن

 بـر  مبتنـی  محیطی را به موانعکارآفرینی زیست توسعه
 ارزش و موانـع  محـور ، موانع بـازار 7اجراي دستورات

اجــراي  بـر  مبتنـی  موانـع  .بنـدي کردنــد محـور طبقـه  
 ملی، همکاري نظام مقررات و قوانین شامل دستورات

 عنـوان  بـه  محوربازار موانع. است جهانی و اي منطقه
 اشتباهات کنترل براي تنظیمی براي اقدامات جایگزین

 .هـا اسـت  شـرکت  توسـط  شـده  انجام محیطیزیست
 مفهـوم  یک عنوانبه محیطیکارآفرینی زیستهمچنین 

 و نـامطلوب  ، به منظور بـاقی مانـدن در رقابـت   جدید
از طـرف   ،محیطیزیست هايکار و شدیدي که کسب

مـالی دریافـت    موسسـات  و کارهاي موجود و کسب
 و مـالی موانع مربوط به  اقتصادي تمشکال با کنند،می

 ,Pastakia( مواجـه اسـت   رقـابتی  موانـع  یا بازاریابی

هـــاي کارآفرینانــــه  فعالیـــت  از . بســـیاري )1998
بـه   دشوار موجود مالی موسسات محیطی برايزیست

 و کـن  صـبر «مالی نگرش  این موسسات رسد.نظر می
 و کسـب  و اعـم  طـور  به هارا در مورد نوآوري» 8ینبب

 .گیرنـد ، در پـیش مـی  اخـص سـبز بـه طـور     هايکار
محیطـی،  کارآفرینانـه زیسـت   توسعه به کمکمنظور به

انجـام   مـالی  هـاي فرصـت  ایجـاد بـراي   ییهـا تـالش 
                                                             
6. Post and Altman 
7. Compliance-based 
8. Wait and see 

 بـراي هـا  نـوآوري  ایـن  کـه  هنگامی ویژه بهگیرد؛ می
ــالح ــدادي  اص ــتباهات ازتع ــته اش ــوزه در گذش  ح

از  منبـع  یـک  عنـوان بـه  -9پـذیر خطـر  گـذاري سرمایه
ــرمایه ــا   س ــاي نوپ ــب و کاره ــذاري کس ــراي 10گ  ب
  ). Sinding, 2000( باشد -محیطیزیست هاينوآوري

محیطـی،  یکی دیگر از موانـع کـارآفرینی زیسـت   
 مالکیـت  حقـوق  از ناکـافی  حمایـت  یا ناامنی مشکل
 ،یافتـه  توسعه اقتصادهاي در بزرگ هايشرکتاست. 

 اقتصـادهاي  کارآفرینـان در  آورانهنو هايوريافن امتیاز
 توسـعه  بـه دلیـل مشـکالت    کـه را  یافته توسعه کمتر
شـده  محدود  ها در این کشورهاآن اجراي ،ساختیزیر

 از زرگب هايبنابراین شرکت آورند.به دست می ،است
 کـه عمـال پـاداش   آن  بـدون  برنـد میشرایط نفع  این

آن  سزاوار که 12یشهرت و 11اعتبار بخشی با را نوآوران
منجـر بـه   هـایی  شـیوه  چنـین . ، پرداخت کننـد هستند
در  عمـده مانع  یک و نشدهبیشتر  هاينوآوري تشویق
 ,Tandoh-Offin( شـود محسوب مـی  نوآوري توسعه

2009(.  
 پیشـرفت  بـراي  شـانس  یـک عنـوان  بـه  هافرصت

ــی ــه شــوندتوصــیف م ــراي ک ــه توســعه ب  کارآفرینان
کـه در   هسـتند  عامـل  چند به مشروطمحیطی، زیست

 بـه  محیطـی زیست اشتباهات تبدیل ها تواناییمیان آن
 ریزيبرنامه و بازاریابی طریق از ،مولد سبز محصوالت

هسـتند   توجـه  قابـل  ،مطلوب کار استراتژیک و کسب
)Bowen, 2000.(     ایجــاد فرصــت بــراي توســعه 

 13تعهـد  سـطح  همچنین بـه محیطی زیست کارآفرینانه
 جهـت  را در هـایی که گام دارد بستگی افراد کارآفرین

 خـارجی  مقررات برخی پیروي از طریق از یا پایداري
 اجتمــاعی هـاي مسـئولیت  از بخشــی عنـوان  بـه  یـا  و

                                                             
9. Venture capital 
10. Start-up capital 
11. Accreditation 
12. Publicity 
13. Commitment 
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 هـا شـرکت  اجتماعی مسئولیت. دنداربر می ،هاشرکت
 کـار  و کسـب  استراتژي یک نتیجه در به خودي خود

 به حتی یا مقررات و به یک پاسخ عنوان به یا ،حقیقی
 از نظر صرف. است بازار نیروهاي از نتیجه یک عنوان

ـ پاسـخ  کـه  اقـداماتی  از ايمجموعه یا اقدام آن  یـگوی
 پایـداري  بـه  مربـوط  مسـائل  بـه  شـده  درك سازمانی
کـه   رسـد می نظر به دهد،محیطی را افزایش میزیست
ــث ــد بح ــادي دارد تعه  ;Newton, 2005( وزن زی

Keogh and Polonsky, 1998; Shrivastava, 1995(. 
 محـیط  به تعهد که معتقدند) 1998پولونسکی ( و کیو

 و ریـزي برنامـه  از ناپـذیر  جـدایی  بخشی باید زیست
) 1998( 14کروگر .باشد کار و کسب استراتژیک فلسفه
 بلکه ؛بینندها را نمیفرصت ،هاسازمان که است معتقد

. بینندها را میآن ،کنندایجاد می را هاسازمان که افرادي
 بـه  تـــ نسب قوي گیريجهت با هاسازمان رو، این از

 فردي هاينوآوري و ابتکارات باید ،هافرصت مشاهده
 کنندمی ادعانیز ) 2004( والی و تیلور. کنند را حمایت

 کار و کسب هايفرصت شناسایی براي افراد تعهد که
 محـیط  بـه  توجـه  به تمایل از ناشی ،زیست محیط در

 نقطـه  از امـر  ایـن  که هنگامی اما طبیعی است، زیست
 برخـی بایـد   ،شـود انجـام مـی   بزرگ هاينظر شرکت

اشـته  حرکت وجود د هر پشت در خارجیهاي نیروي
 بـراي  تـالش تنهـا   کار این صورت، این غیر در ،باشد
   .خواهد بود بیشتر سود

 که اقتصادهایی در که است مدعی) 1998آیزاك (
 نظم از مهمی به بخش محیطیزیست هوشیاري آن در

 و اروپـا آنچه که در  مانند ؛است شده تبدیل اجتماعی
 کارآفرینـان  ،وجـود دارد  آسـیایی  کشورهاي از برخی

 خـود  تفکـر  به دادن شکل از غیر دیگري انتخاب هیچ
یعنـی   ،خواهـد مـی  هـا آن از جامعه که آنچه همراه به

ــراي هــاییفرصــت و خلــق تشــویق ــوآوري ب  هــاين
 ایـاالت  در کـه  معتقد اسـت  او. ندارند ،محیطیزیست

                                                             
14. Krueger 

 بـه  قانون توسط محیطیزیست مقررات اگرچه متحده
 و آزادي تا حدي رسدمی نظر به اما است، وجود آمده

 و تولیـد  هـــب قوي تعهد توسعه که دارد وجود سستی
 درمـواردي   ماننـد  ،کنـد نمـی  را تشویق سبز بازاریابی

 و آلمـان  مثـل  آسـیایی  و اروپایی کشورهاي از برخی
   شود.تري دیده میبسته سیستم آن در که ژاپن

هسـتند   زیسـت  محیط در مثبتی ها شرایطفرصت
حرکتی است براي نفع بـردن از   بوده و که قابل کنترل

 عمـدي  فرآیندي عنوان به ،محیطیزیست هايفرصت
شـرایط مطلـوب، بـه     درك و پـذیري امکان که توسط

بنـابراین   .)Krueger, 1998و بـرده شـده اسـت (   ـجل
نفـع   بـراي به عنوان افرادي محیطی کارآفرینان زیست

 نظـر  هـــ ب موانع ابتدا در است ممکن که آنچه از بردن
 و نوآوري قـــطری از فرصت به هاآن تبدیل و برسد،

، دیـده  تعهـد  و بلندمدت انداز چشم و پذیريمخاطره
کـه   دهـد می اجازه محیطیزیست . کارآفرینیشوندمی
 سـوي  از شده اعمال ايـــهمحدودیت از فراتر هاآن

 رفتـه  دست از ايـــهفرصت و ببینند را موجود منابع
ــد ( شناســایی ،را دیگــران توســط  Keogh andکنن

Polonsky, 1998 .(پایـداري کـه    کنتـرل  به دلیلها آن
 عملیات همچنین و خود مدیریت هايشیوه بر معموال

ـ مـی  اعمال خود هايگذاريسرمایه روز به روز  ،ندـکن
 ،یـــ شرکت سطح در هستند ارــــک این انجام به قادر

ــق از فرصــت شــناخت ــايسیســتم پشــتیبانی طری  ه
را بیشـتري   ها، پیشـرفت شرکت اطالعات ارتباطات و

 مرتبط کردن اعضاي شرکت دنبال به کند کهفراهم می
 خـارجی  فرصـت  منابعچندین  همچنین و یکدیگر با

 هـا و فنـاوري  دولـت،  رقبـا،  مشـتریان،  از شکل گرفته
). Holstager et al., 1998( محلـی اسـت   هـاي شـبکه 

نسـبت بـه موسسـات     سـبز  هايکار و کسبهمچنین 
 یـافتن  و جـذب  بـراي  بیشـتري  شـانس  ،عمـده مالی 

 امـا  ؛دارندآمیز مخاطره گذاريسرمایه از مالی حمایت
مدت نیطوال در تواندنمی وضعیتی چنیندر عین حال 
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 طـور  بـه  و خـوبی  به ها بایدفرصت دوام داشته باشد.
. شـوند ارزیـابی   احتمـالی  تهدیدهاي مقابل در مستمر
 هـاي فرصت از ناشی کنونی موفقیت ازرضایت  وقتی

 اکتشاف ممکن است مانع از شود،احساس می موجود
 محـیط  در یافته بهبود و جدید هايفرصت براي بیشتر

 اقـدام هوشـیاري   گونـه  هـر  از ایـن رو . شـود زیست 
منحط  احتماال و واقعی غیر است ممکن محیطیزیست

 کـه  گفت توانمی مجموع،در . گردد ناپایدار توسعه به
 موسسـات  دیگر انواع همه مانند سبز هايکار و کسب
 و تجزیه اساس را بر بازاریابی هايبرنامه ،کار و کسب

 محـیط  آنچه و عمومی سیاست از درك دقیق تحلیل و
 ،کنـد مـی  نتقلها مآن عملیاتشان به از بازار و غیربازار
 ,Tandoh-Offinنـد ( نکطراحی مـی  یا به عهده گرفته

هاي تر از فرصتبرداري مناسبه منظور بهرهب .)2009
محیطـی و درك بهتـر   موجود براي کارآفرینی زیسـت 

هاي الزم بـراي توسـعه آن و کسـب و کارهـاي     زمینه
بـاره  هاي کشورهاي موفق در ایـن مربوطه، باید تجربه

مورد توجـه قـرار گیـرد. بـه همـین منظـور در ادامـه        
بررسـی گردیـده    ،دي از این کشـورها هاي تعداتجربه
  است.

تجارب تعـدادي از کشـورهاي موفـق در توسـعه     
: محیطــیزیســت و کســب و کارهــاي کــارآفرینی

 کشور اجتماعی یک-اقتصادي توسعه ستون کارآفرینی
 رشـد  سـطح  کـه  اسـت  شـده  ثابت خوبی به است و
 سـطح  به بستگی زیادي میزان به منطقه، یک اقتصادي

ــت ــايفعالیــ ــارآفرینی هــ ــه در کــ   دارد  آن منطقــ
)Ojha, 2016( .تر نیز اشـاره شـد،   طور که پیش همان

شناسایی  ایده متضمن محیطیزیست کارآفرینی مفهوم
 هـاي شیوه تلفیق طریق از تجاري، هايراه ها وفرصت

 و کسـب  روزانـه  عملیـات  در محیطیزیست مدیریت
 با توجه به. )Tandoh-Offin, 2009( معمول است کار

مشکالت زیرساختی فراوانی که در منـاطق روسـتایی   
توسعه وجود دارد، لزوم گسـترش   حال در کشورهاي

ــاطق کوچــک و کســب و کارهــاي  ــن من خــرد در ای
بـراي گسـترش ایـن     ضروري است. نیازهاي مهـارتی 

بـازار،   و مشـتري  گیـري کسب و کارها شـامل جهـت  
 هـاي خارجی و مهـارت  درباره بازارهاي دانش توسعه

). از طرف Buschfeld et al., 2011باشد (مدیریتی می
کسب و کارهاي خـرد،   تعداد دیگر آمارهایی همچون

 در اسـت؛  شده اساس تعداد ثبت کوچک و متوسط بر
 زیادي تعداد است و ها بسیار بیشترآن تعداد که حالی

فعالیـت   جامعه غیررسمی هايبخش در کارآفرینان از
 مانند عواملی به با توجه .)Kenny et al., 2018دارند (

 هـوایی  و آب شرایط فرعی، مشاغل زراعی، هايزمین
 شخصـــی و اجتمـــاعی خصوصـــیات و کشـــاورزي

کسب و کارهاي خرد  هايحوزه کارآفرینان روستایی،
است؛ که به طور کلی  دیگر متفاوت مکان به مکانی از

توان تحـت  این کسب و کارها را می توسعه هايحوزه
  بندي نمود: عمده طبقهسه عنوان 

 کشاورزي به کسب و کارهاي خرد مربوط توسعه -1
 کشـت  ماننـد  کشـاورزي  بـا  مرتبط هايفعالیت و

 روغنـی  هايتولید دانه ها،گل ارگانیک، سبزیجات
 عسـل  زنبـور  و قـارچ  پـرورش  بـه عـالوه   بذر، و

هـاي  حـوزه  بعضـی . هاسـت تعدادي از این حوزه
 خشک کـردن  هایی همچونفعالیت تواندمی دیگر
 خیارشـور،  کـردن  کنسـرو  سـبزیجات،  و هـا میوه

 محصـوالت  دیگـر  و لبنیـات  کدو، مربا، ها،ترشی
 تـرین طبقـه شـایع   ایـن . براي مصرف باشند آماده
 روستایی مناطق کسب و کارهاي خرد در از شکل
 .است

ــعه -2 ــوط    توس ــرد مرب ــاي خ ــب و کاره ــه کس  ب
 تولید لبنیـات،  مانند دامداري مدیریت هايفعالیت

ــداري، ــد مرغ ــوراك تولی ــی  و دام خ ــد ورم  تولی
 حـوزه  حیـوانی،  ضـایعات  از استفاده با کمپوست

ــم ــت مه ــري اس ــه دیگ ــتایی ک ــان روس  کارآفرین
 و فنــی خــود هــايطریــق مهــارت تواننــد ازمــی
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ایجـاد   بـه  دام، و مزرعه از اولیه خام همچنین مواد
 درآمـد  کوچک و کسب زراعی فرآوري واحدهاي

 .کنند اقدام توجه قابل

 عملیـات  بـه  کسب و کارهاي خرد مربوط توسعه -3
 مربـوط  هايکه به طور کلی بنگاه خانوار، بر مبتنی

ــه ــنایع ب ــتی ص ــه اســت دس ــوص ک ــان بخص  زن
 گلـدوزي،  دوزنـدگی،  بافندگی، مانند هاییفعالیت
 ,.Sharma et al( دهندمی انجام غیره بافی وقالب

2012; Sidhu and Kaur, 2006(.   
بـه   هـا کار و کسـب  به جلو راندن براي تالش در

ــور  نهــایی نتــایج مــورد مالحظــه قــرار دادن   منظ
 هــا،دولـت  زیسـت،  محـیط  روي هایشـان بـر  فعالیـت 
کشــورهاي  در ذینفعــان ســایر و ســهامداران جوامــع،
ــف ــرد ،مختل ــايرویک ــی ه ــه در را مختلف ــا مواجه  ب

ــین و عملیــات تجــاريشــده  درك اشــتباهات  همچن
 منابع از استفاده پایدار از اطمینان براي ابزاري عنوانبه

 ,Tandoh-Offin( انــدکــرده اتخــاذ ،محیطــیزیســت

ترین اقـداماتی کـه   در اینجا به تعدادي از مهم .)2009
براي این منظـور، توسـط کشـورهاي مختلفـی ماننـد      

 ماننـد  اروپایی آمریکا، کانادا، کشورهاي متحده ایاالت
ــتان، ــد، انگلسـ ــان، هلنـ ــا آلمـ ــورهاي و ایتالیـ  کشـ
 صنعتی اقتصادهاي دیگر نروژ و و سوئد اسکاندیناوي

 دیگـر کشـورها   هند و و آسیایی مانند ژاپن و اروپایی
  . شوداشاره می انجام گرفته است،

 نشـان  موضـوع ایـن   بـا  مـرتبط  ادبیات بر مروري
 هـاي سازمان و دولت یعنی عمده گروه سه که دهدمی

 و دولتـی غیر يکارهـا  و کسب و هاگروه ،آن مختلف
 ،شــهروندي یــا مــدنی حقـوق  از دفــاع هــايسـازمان 

انجـام و   و هـا سیاسـت  تدوین را در کلیدي یگرانباز
ــه  ــراي برنام ــه اج ــاي مربوط ــکیل ،ه ــی تش ــدم . دهن

 هـا، فعالیـت سـایر   میـان  در بازیگران این هايفعالیت
 درمحیطـی  زیسـت  جـراي دسـتورات  ا تضـمین  براي

 هـاي کار و کسـب  نسـل  تشویق در نتیجه ها وشرکت

 کسب استراتژیک ریزيبرنامه و نوآوري طریق از ،سبز
 جامــــ ان اشتباهات ازی برخ اصالح منظوربه و کار و

 بنـابراین . رودبـه کـار مـی    ،زیسـت  محـیط  در گرفتـه 
 محـیط  تخریـب  مسـبب  کارها که و بسیاري از کسب

 عنـوان شـرکایی  بـه بعد از آن  ،اندشده شناخته زیست
براي  نیاز مورد هايحلراهتوانند می که شونددیده می

 ,.Drake et al(نـد  را ارائـه ده حفظ محـیط زیسـت   

2004; Sinding, 2000.(  
 رشـد  تشویق براي سیاستی هايبرنامه طورکلی،به

 و یـــ فرمانده« عنوان تحت سبز، کارآفرینی توسعه و
اجبـاري   افشـاي « ،»بـازار  بـر  مبتنیابزارهاي «، »کنترل

ــات  ،»دولــت-کــار و کســب مشــارکت« و »اطالع
 طریـق  از» کنتـرل  و فرماندهی«. شده است بنديطبقه

 ،یارانـه  و مالیـاتی  اصـالحات  عمـده،  طور و به تنظیم
 را اسیـاسـ  محیطـی زیست ايــهسیاست ارچوبهچ

 در دولتـی  هـاي اهــــدستگ از عمدتا که کندمی فراهم
 و اروپـایی  تیــصنع کشورهاي دیگر و متحده ایاالت

ابزارهـاي  «دیگـر   سوي از. گیردمی سرچشمهآسیایی، 
و  هـا بنگـاه  کـه  هـایی هسـتند  سیاست ،»بازار بر مبتنی

کنـد کـه   ی میهایبرنامه از استفاده به قادر ها راشرکت
 ،خارجی عملیاتی زیست محیط از نفع بردن به منظور

. )Prakash and Kollman, 2004( انـد طراحـی شـده  
ــاهش ضــرورت ــرات ک  از ناشــی محیطــیزیســت اث

 انگیـزه  و محور باشـد بازار باید اقتصادي، هايفعالیت
محیطـی مانـدن حفـظ کنـد     زیسـت  براي کارآفرین را

)Gevrenova, 2015 .(ــس ــاي« آن از پ ــاري  افش اجب
 دو رـــ ه هاشرکت که ندـــــکمی تضمین »اطالعات

 ذینفعان براي دسترس قابل بازار و غیر اطالعات بازار
 نمونه این. ارائه دهندرا  کنندگان مصرف مانند مربوطه

 و نـام  برچسـب گـذاري ثبـت    متحـده،  ایاالت در کار
-کـار  و کسـب  مشـارکت « در نهایـت . ستامحصول 

 میـان  داوطلبانـه  هـاي توافـق به معنی  که است» دولت
 هدف بااست که ها کننده تنظیم و انفرادي هايشرکت
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 بـه منظـور   و هاکننده تنظیمراي فرصت بفراهم کردن 
انجـام  هـا  شـرکت  عملیات از طریقخودشان  ارزیابی

 اسـتانداردهاي  تـدوین  بـه  قادرها آن بنابراینشود. می
 از بـرداري کسـب و کارهـا   بهـره  هدایت براي مناسب
 ,Prakash and Kollman(باشـند مـی  ،زیسـت  محیط

2004.(  
ــورهاي ــعه در کشـ ــه، توسـ  چهـــارچوب یافتـ

مقـررات   چرخـه  یـک  از محیطـی زیست هايسیاست
-نـوآوري -محیطـی بـا مزایـاي بیشـتر قـانونی     زیست

). Starik and Heuer, 2002کنـد ( اقتصادي پیروي می
 اروپـایی  اتحادیـه  کشورهاي دیگر و متحده ایاالت در

 دولتی هايدستگاه از عمده طور به قوانین آلمان، مانند
 بـر  نظارت و تنظیم این معناست که به و گرفته نشات

از این است  اطمینان براي ،هاکار و کسب هايفعالیت
 بـه  مطلوب بازده براي فراهم کردن هاآن تالش که در

 محـیط  بـر علیـه   سازشـی  گونـه  هـیچ  سهامدارانشان،
اجـراي   بـراي  تـالش  . سپس ایـن ندارد وجود زیست

 از اطمینـان  کـه بـراي   مقرراتـی  و و قوانین دستورات
 محیطی پذیرفتـه شـده اسـت،   صحیح زیست مدیریت
ــر ــه منج ــوآوري ب ــده و ن ــابراین ش ــه بن ــترش ب  گس
 کنـد مـی  کمـک  هـا شـرکت  کـار  و کسب هايفعالیت

)Drake et al., 2004.( و افراد کـارآفرین  و هاشرکت 
حـامی محـیط زیسـت،     هـاي گـروه  و جامعه همچنین

 بـراي  هاییقانونی، نهاده فرآیندهاي طریق از توانندمی
 در. آورنـد محیطـی فـراهم   زیست هايسیاست تدوین
 در کننـده  تسـهیل  نقـش بایـد   دولـت  شرایطی، چنین

محیطـی را  زیست اجراي دستورات از اطمینان حصول
 ،تشکیالت نظارتی سایر و مالیاتی اصالحات طریق از

انتظـار   حـال  این با .)Tandoh-Offin, 2009کند ( ایفا
 بـه  قـادر  کارهـا  و کسـب  زمان، گذشت با که رودمی

ــول ــعه و تح ــايراه توس ــد ه ــراي جدی ــه ب ــا مقابل  ب
 زیسـت  محـیط  از هـا آن اسـتفاده  از ناشی هايچالش

 رقابـت  نتیجـه  توانـد می نوآوري این، بر عالوه. دنباش

 تالش ها درشرکت ).Starik and Heuer, 2002باشد (
 براي دسترس در بازار از بیشتري بخش تصاحب براي

 کــار ایــن کــه هــاییراه از یکــی و هســتند خودشــان
 کشـف  طریـق  از ،شـود  انجـام  مـوثر  طـور به تواندمی

 ویژه به ؛است دادن کارها انجام جدید هايراه خالقانه
ـ  کـار  و کسـب  عملیـات  که هنگامی  تـاثیر  ه منظـور ب

 کنترل بنابراین. شودزیست دیده می محیط گذاشتن بر
 و کسـب  هـاي فعالیت تنظیم و نظارت ه منظورب بیشتر

الزم خواهـد بـود    ،سالم رقابت از اطمینان براي هاکار
)Tandoh-Offin, 2009.(   

 و شناسایی براي محیطیزیست کارآفرینان توانایی
 عملکـرد  بررسـی  بـراي محیطی زیست مقررات تبدیل

 سـهامداران  به که هاییفرصت در هاآن محیطیزیست
 ،هـا دولـت  و کننـدگان مصـرف  ماننـد  دیگر ذینفعان و

 هـاي سبک اکثر. است چالش کند، بزرگترینمی کمک
 حصـول  منظـور  بـه  ،مختلـف  کشـورهاي  در یسیاست

فرض  که ؛است اقتصادها این ماندگار بقاي از اطمینان
خـود   نقـش  قادر بـه تشـخیص   هاکار و کسبکند می

 در موجـود  هـاي فرصـت  از اسـتفاده  بـه  مایل و بوده
  . )Larson, 2000( هستند ،زیست محیط

 وفقیتـــ م براي ضروري هايمولفه از دیگر یکی
 که است ییهاشبکه ساختار ،محیطیزیست کارآفرینان

 خودشــان، میــان در و دولتــی هــايســازمان بــا هـا آن
ــورد در خصوصــا ــالش م ــدیریت سیاســتی هــايت  م

 ,Larson( کننـد مـی  ایجـاد  سـازمانی،  محیطیزیست

 هـاي پیوسـتگی  و هـا همکـاري  این، بر عالوه .)2000
 بـین  منطقـه و  فرعی بخـش،  سطوح در هوشمند رشد

 ظرـــ من از را اجتمـاعی  و روسـتایی  توسعه که ایالتی
 کـار راه عنوانبه ،مطلوب طیــــمحیزیست مدیریت

 براي تواندمی کند،می تشویق سبز کار و کسب توسعه
 منـابع  مـورد،  ایـن  در همچنـین . باشد سودمند جوامع
ـ  براي هدف  تواننـد مـی  ،اسـتفاده  مـورد  هـاي وريافن

 بـه  منجـر  تواندمی که باشند داشته جهانی هايدیدگاه
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 بازارهـاي  در محلی اقتصادي توسعه هايارائه ظرفیت
  . )Tandoh-Offin, 2009( شود المللی بین

ــراي  راه ــر بـ ــار دیگـ ــعه کـ ــارآفرینی  توسـ کـ
 هـا دانشکده و هادانشگاه توسط تحقیق ،محیطیزیست

 مثـال،  بـراي . اسـت  مراکـز رشـد  هاي برنامه توسعه و
 هـاي اهـــدانشگ و هادانشکده بین همکاري چگونگی
ــع و مختلــف ــاالت در جوام  از بســیاري و متحــده ای

ــورهاي ــر، کش ــه دیگ ــی، ب ــعه معرف ــال و توس  انتق
 هـاي سیاسـت  بـه  کمـک  بـراي  بازیافـت  هايوريافن

 گروهـی  .شودمیمنجر  جوامع محیطیزیست مدیریت
 توسـعه  بـراي  ابتکـارات  این قبیـل  که هاییفرصت از

از  اسـت،  وجـود آورده  بـه  محیطـی کارآفرینی زیست
هــاي بازگشــت و اشــتغال و تقویــت افــزایش طریــق

 هايدرآمـد  طریق از هادولت و سهامداران به اقتصادي
 کشورهاي کانادا، نیز در مشابهی ترتیبات .است مالیاتی

ــایی ــد اروپ ــتان، مانن ــد، انگلس ــان، هلن ــا آلم  و ایتالی
 دسـترس  در نـروژ  و سـوئد  اسـکاندیناوي  کشورهاي

 توسـعه  در محیطـی زیسـت  آگـاهی  گنجانـدن . هستند
مشابهی است کـه   اقداماتاز دیگر ، تجاري و صنعتی

ــورد هنــد،  و کشــورهایی همچــون ژاپــن، آســیا در م
 هـاي رویکرد در تفـاوت . استفاده قـرار گرفتـه اسـت   

 منـاطق  در مختلـف  کشـورهاي  توسـط  پذیرفته شـده 
ـ  اهداف اما ؛باشد فراوان است ممکن ،مختلف  یـنهای

هـا  آن مکـانی  موقعیـت  به توجه بدون یکسان وها آن
ــت ــر .اس ــورها اکث ــدیریت کش ــت م ــیزیس را  محیط

 امــانج براي راه بهترین که کنندمی درك و پذیرندمی
 دولتی، نهادهاي میان مشارکت نوعی طریق از کار، این

معـرض   در معموالً که است وامعیــــج و هاشرکت
نهـایی   محیطیزیست لفــــمخت هايآسیب دریافت
با  که هاییتالش که گفت توانمی ترتیب بدین .هستند
 راه یـک  عنـوان  به سبز ارتـــتج توسعه بهبود هدف

 ،ردـــ گیمی انجام اجتماعی توسعه ایجاد براي مطمئن

 جوامع دولتی، نهادهاي بین قوي همکاري پایه بر باید
   .)Tandoh-Offin, 2009( گیرد قرار سازمانی دنیاي و
  

  و پیشنهادها گیرينتیجه
ــان،    ــروزه انس ــف، ام ــات مختل ــاس مطالع ــر اس ب

باشد بزرگترین عامل تخریب و تغییر محیط زیست می
هاي گوناگونی از جمله تولیـدات ناپایـدار   به شیوهکه 

حال نابود کردن منابع طبیعی،  اقتصادي، به سرعت در
تولیــد اســت. بــراي حــل  عوامــلعنــوان یکــی از بــه

ــالش ــاي چ ــته ــی زیس ــی، یک ــوثرترین  از محیط م
محیطی بوده زیست راهکارهاي مطرح شده، کارآفرینی

تواند با مورد مالحظه قرار دادن کسـب و  که میاست 
خرد، به ویژه در منـاطق روسـتایی    کوچک و کارهاي

براي رسیدن به این مهم به  ،کشورهاي در حال توسعه
دهـد کـه اکثـر    مطالعـات نشـان مـی    کار گرفته شـود. 

 ترکیـب  صاحبان کسـب و کارهـاي سـبز داراي یـک    
نسـبت   کارآفرینی، شور و اشتیاق روحیه از غیرمعمول

شان نقش مورد در تجاري، فروتنی ابتکار کار خود، به
 تعلق احساس اجتماعی و تغییرات نمایندگان عنوان به

. و جامعـه هسـتند   زیسـت  محـیط  بـه  شخصی نسبت
 اقتصـادي،  موفقیـت  بـه  عالقه ترپایین همچنین سطح

 طیـــمحیزیست تاثیرات مورد در آگاهی باالي سطح
اجتماعی، داشـتن   عدالت براي نگرانی و کار و کسب

آینــده،  هــاينســل بــراي دیــدگاه بلندمــدت، نگرانــی
 محیطی، تولید محصـوالت هاي زیستگسترش آگاهی

پایدار و غیره  کشاورزي هايشیوه محلی سالم، ترویج
محیطـی  کارآفرینـان زیسـت  از جمله دیگر مشخصات 

 محیطـی در هـاي زیسـت  باشد. بسیاري از نـوآوري می
 هستند که ایـن نـوع از کارآفرینـان    مانع و مشکل ابتدا
. کنندبازار، تبدیل می در هاي عرضهفرصت به ها راآن

 اقتصـادي همچـون فقـدان    و سـازمانی  موانع نهـادي، 
 محیطی، نامطلوب شرایط اجرا، قابل و مقررات قوانین
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حقـوق   از ناکـافی  بـالقوه، حمایـت   مشتریان مقاومت
 مسائل رقابت و و بازاریابی معنوي، مشکالت مالکیت

محیطـی هسـتند   از جمله موانع کارآفرینی زیست مالی
کــه ایــن مشــکالت در منــاطق روســتایی دو چنــدان  

ــراد  مــی ــزایش ســطح تعهــد اف ــل، اف ــد. در مقاب گردن
هــاي و آگــاهی کــارآفرین و گســترش هوشــیاري  

 توانـد منجـر بـه خلـق    محیطی در جامعـه مـی  زیست
محیطـی از بـین   زیست هاينوآوري براي هاییفرصت

  موانع مذکور گردد.
ــازمان  ــت، س ــش دول ــه بخ ــی و س ــاي غیردولت ه

ــازمان ــايس ــدي  ه ــی کلی ــدنی نقش ــعه  م را در توس
کنند. بنابراین تدوین، محیطی، ایفا میکارآفرینی زیست
محیطی، زیست هايو سیاستقوانین  اجرا و نظارت بر

ــاد ــزه ایج ــراي انگی ــادي ب ــاي اقتص ــوآوري ه ــاين  ه
محیطـی، ارائـه خـدمات آموزشـی و گسـترش      زیست

محیطی در جامعه، ایجـاد تقاضـا بـراي    آگاهی زیست
محیطـی، ایجـاد فضـاي    محصوالت و خدمات زیست

هـاي  کارآفرینی روستایی و افـزایش دانـش و مهـارت   
ایجاد بسترهاي مناسب براي  کارآفرینانه به روستاییان،

هـاي مـالی الزم از جملـه    سالم و ارائه حمایت رقابت
اقداماتی است که به منظور توسـعه کسـب و کارهـاي    

محیطی کوچک و خرد روستایی، بایـد توسـط   زیست
سه بخش مذکور انجام پذیرد. افراد کارآفرین، کسب و 

حامی محیط زیست و جامعه همگی  هايکارها، گروه
محیطی نقش موثري در توسعه کارآفرینی زیستداراي 

اجـراي   از اطمینـان  حصول نیز باید در هستند. دولت
 و مالیاتی اصالحات طریق محیطی، اززیست دستورات

کنـد.   ایفـا  کنندهتسهیل نقشی تشکیالت نظارتی، سایر
محیطـی و  همچنین باید بین کسب و کارهاي زیسـت 

 هارشد، دانشگاه دولتی و غیردولتی، مراکز هايسازمان
اسـتانی و   اي،منطقـه  سطوح ها و جامعه دردانشکده و

ارتباط و همکاري و مشارکت وجـود داشـته    کشوري

محیطی بهتر و توسعه زیست باشد تا منجر به مدیریت
  محیطی گردد.هاي زیستنوآوري
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Abstract 

In response to problems with environmental degradation, environmental entrepreneurship is 
one of the strategies that has been introduced to convert traditional economic to green one, in 
recent years. This kind of entrepreneurship connotes the idea of developing an enterprise while 
at the same time demonstrating a concern for ecological and social needs of present and future 
generations. In developing countries, in particular, small and micro enterprises, account for the 
vast majority of enterprises and they account for the large contributions of pollution and 
resources consumption, too. Therefore, noticing them and harness the initiative of local 
entrepreneurs to consider environmental concerns and responsibilities in small-scale 
entrepreneurial activities can promote the development of eco-innovatons and the emergence of 
green industries. The present paper uses a library-documentary research to first consider the 
concept and the nature of environmental entrepreneurship and environmental entrepreneurs; 
then, rural small and micro enterprises, and the relationship between enviropreneurs and these 
kinds of enterprises are studied. After that, the barriers and opportunities of environmental 
entrepreneurship and the experiences of some successful countries to promote it are discussed. 
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