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پایدار روستایی باید به دنبال گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد سبز در کسبوکارهای خود باشند؛ اما
پژوهش که یک تحقیق توصیفی با رویکرد کیفی است ،شناسایی موانع توسعه اقتصاد سبز در
کارآفرینی مناطق روستایی استان اصفهان میباشد .جامعه آماری در بخش پژوهش کیفی  19نفر از
اعضای هیئتعلمی که صاحبنظر و خبره در حوزهی اقتصاد ،کارآفرینی و توسعهی روستایی بودند
تشکیل دادند و دادههای الزم از طریق مصاحبه-ی نیمه ساختاریافته اکتشافی محقق ساخته گردآوری
شد .با استفاده از راهبرد تحلیل محتوا  22مقولهی استخراج گردید .مقولهها در قالب پرسشنامه بر
اساس طیف لیکرت در اختیار جامعه آماری دوم قرار گرفت که برابر با  19نفر کارآفرینان حوزه
کشاورزی-روستایی استان اصفهان برآورد گردید و کل اعضا ،موردبررسی قرار گرفتند .بهمنظور
تلخیص متغیرها از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی با نرمافزار  SPSSاستفاده شد .مقدار 9/90 ،KMO
و مقدار آزمون بارتلت  180/190به دست آمد که در سطح  00درصد معنیدار بود .نتایج تحلیل عاملی
نشان داد ،تبیین کل واریانس توسط  1عامل استخراجشده از گویههای موردبررسی 89/101 ،درصد
است .در این پژوهش ،موانع آموزشی -ترویجی ،موانع ساختاری -محیطی ،موانع مدیریتی -فنی و
موانع حمایتی -انگیزشی به ترتیب با تبیین  28/889درصد 10/182 ،درصد 11/898 ،درصد و 0/291
درصد از واریانس کل ،بهعنوان مهمترین موانع توسعهی اقتصاد سبز در مناطق روستایی استان اصفهان
شناسایی شدند.
کلید واژهها :اقتصاد سبز ،توسعه ،کارآفرینی ،روستایی.
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مقدمه
تداوم راهبردهای مرسوووم و ی سووویر رشوود و توسووعه در دهههای اخیر ،مبتنی بر مدلهای اقتصووادیه هزینه-فایده و
حسابداریهای مالی ،باعث نگرانیهای شدیدی در حوزه زی ستمحیطی در سرتاسر جهان شده است .این الگوها ،گرچه
باعث ارتقاء شاخصهای رشد و تولید ثروت شده است ،اما عمدتاً به تنزل و افت محیطزیست ،افزایش آلودگیها ،تخریب
و زوال منابع محیطی ،توزیع نابرابر ثروت درنتیجهی ناپایداری تو سعه در ک شورها و مناطق منجر شده ا ست ( Boden
 .)et al, 2017پایداری ی هدف برجسووته در برنامهریزی محیطی و فضووایی طی سووه دهه قبل بوده اسووت .درواقع
مجموعهای از برنامههای گوناگون باهدف تسهیل توسعه اقتصادی و اجتماعی و در راستای آن کاهش و یا حتی معکوس
کردن آسووویبهای زیسوووتمحیطی مورد توجّه و پیشوووبرد قرارگرفته اسوووت ( Orenstein and Shach-Pinsley,
 .)2017:255بر همین ا ساس در سالهای اخیر مفهوم جدیدی با عنوان اقت صاد سبز 0در گفتمانهای تو سعه ی پایدار
جهانی ،موردتوجه قرارگرفته است .اقتصاد سبز ،اقتصادی است که هدف آن کاهش خطرات و کمبودهای زیستمحیطی
در کنار درآمدهای اقت صادی ا ست .این مفهوم جدید ،رابطه نزدیکی با اقت صاد زی ستمحیطی دارد ،اما تمرکز سیا سی
بیش تری را با خود به همراه دارد ()Mickiewicz and Jurczak, 2021: 314-317؛ بنابراین از سووال  2102به بعد
اقت صاد سبز بهعنوان ی چارچوب برای کاهش تغییرات اقلیمی ،ی محرک جدید سبز برای ر شد اقت صادی و ابزاری
برای کاهش فقر ارائه شده است که هدف کلی آن ارائه ی تسهیلکننده و سرعت بخش در جهت دستیابی به توسعهی
پایدار میبا شد ( .)UNEP 2011; OECD 2012; World Bank 2012; Bergius et al, 2017اقت صاد سبز عمالً
کلیه زمینههای فعالیت بشری را تحت تأثیر قرار میدهد که ممکن است بر هر ی از مؤلفههای محیط طبیعی ،طبیعت
و شرایط اکولوژیکی زندگی جوامع ،ن سلهای فعلی و آینده تأثیر بگذارد .بر ا ساس تجربه ک شورها اروپایی ،اقت صاد سبز
ی عامل اساسی در توسعه محلی و منطقهای خواهد بود (.)Jurczak and Mickiewicz, 2021: 322
الگوهای رشووود و توسوووعه در ایران نیز ،گر چه به پیروی از روندهای پیموده شوووده جهانی ،به تولید ثروت و افزایش
ارزشافزوده ناشی از بخشهای مختلف اقتصادی منجر شده است ،اما نابرابریهای درآمدی و نیز اخالل در تحقیق هدف
و تو سعه پایدار را به همراه دا شته ا ست بهخ صوص در مناطق رو ستایی .از سوی دیگر این روندها در کنار ه شدارهای
منعکسشووده در گزارشهایی هم چون پروژه ی جهانی کربن ( )UNFCCC, 2017که ایران در سووال  2106در رتبه
هفتم میزان انت شار دیاک سید کربن جهان طبقهبندی میکند و نیز آمار نگرانکننده محیط زی ستی ،هم چون خ ش
شدن دریاچههای داخلی ،آلودگی هوا و تخریب جنگلها و زمین طبیعی ،نگرانیهای شدیدی را در دهههای اخیر نسبت
به الگوهای مر سوم رشد برانگیخته ا ست (ندایی طو سی و مل خانی)0931،؛ بنابراین میتوان با توجه به آنچه با آن در
ایران روبهرو ه ستیم اذعان کرد هنوز ک شور در را ستای بهبود و ضعیت زی ستمحیطی و بهبود تو سعه اقت صادی چندان
پیشرفت محسو سی ندا شته ا ست و شاخصهای توسعه پایدار و رویکردهای جدیدی همچون اقت صاد سبز جهت تحقق
پایداری چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی در ابتدای راه میباشد.
همانطور که ا شاره شد اقت صاد سبز پیشنیاز تو سعه پایدار ا ست و در سیا ستگذاریها و برنامهریزیها تو سعهای در
ایران ،تو سعه ی پایدار رو ستایی همی شه جایگاهی محوری در این برنامهها دا شته ا ست (زاهدی و همکاران .)0930،به
همین منظور برای رفع م شکالت حوزه رو ستایی مثل فقر ،مهاجرت و  ،...به بعد اقت صادی تو سعه توجه بیش تری شده
اسووت .در برنامههای توسووعه روسووتایی ،کارآفرینی بهعنوان ی زیر بخش مهم اقتصووادی و بهمنزلهی ی مداخلهی
راهبردی که میتواند فرایند توسعهی روستایی را تسریع بخشد موردتوجه است؛ اما در کنار تمامی مزیتهای حاصل از
کارآفرینی نباید فراموش کرد که کارآفرینی هم مانند دیگر فعالیتهای اقتصوووادی ،تخریب زیسوووتمحیطی را به همراه
دارد و عدم مدیریت صوووحیر در این حوزه باعث عدم پایداری در محیطزیسوووت و منابع طبیعی در سوووکونت گاههای
روسووتایی شووده اسووت (Howley et al. 2014; Abbasian et al. 2017؛ قربانی و بنی عامریان .)0931،گروهی از
1- Green Economic
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پژوه شگران عدم پایداری تولید و کاهش امنیت غذایی ،آلودگی ،فر سایش خاک و تغییرات آب و هوایی را نمونههایی از
اثرات نا صحیر فعالیتهای کارآفرینی در سکونتگاهها رو ستایی میدانند ()Chick, 2009؛ بنابراین دولت ،سازمانها و
شرکتهای خ صو صی و عمومی برای کاهش تأثیرات زی ستمحیطی خود چارهای جز این ندارند که با اهداف و عنا صر
اقتصاد سبز در فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی هم گام شوند .با این تفاسیر کارآفرینان نیز که بخشی مهمی از
فعالیتهای اقتصووادی را به خود اختصوواص میدهند و نقش مهمی در اشووتغالزایی و توسووعه در مناطق روسووتایی را به
عهدهدارند ،برای ر سیدن به اهداف خود در بحث تو سعه پایدار رو ستایی باید به دنبال گذار از اقت صاد سنتی به اقت صاد
سبز در کسبوکارهای خود با شند .چراکه کارآفرینان با نوآوریهای سبز ،تولید مح صوالت و خدمات پایدار و سازگار با
محیطزی ست (کارآفرینی سبز) میتوانند در اجرای عملیاتی اقت صاد سبز به ت صمیم گیران و سیا ستگذاران در مناطق
روسووتایی کم شووایانی انجام دهند (سووعیدی و رسووتگار0911 ،؛ مطیعی لنگرودی و یاری .)0931 ،اسووتان اصووفهان
به عنوان یکی از اسووتانهایی که اکوسوویسووتم کارآفرینی فعالی در حوزه کارآفرینی روسووتایی در حوزههای کشوواورزی،
صنعت ،خدمات و گردشگری دارد نیز از این قاعده مستثنی نیست و با مشکالت محیط زیستی زیادی روبهرو است که
بخشی از آن ناشی از کسبوکارها و فعالیتهای کارآفرینی روستایی است .کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایی در
این استان باعث شده است آلودگی منابع آب و تخریب چشماندازهای طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را برای
رو ستاها به ارمغان بیاورد (ر ضوانی و صفایی )0910،و یا گرد شگری در حوزه صنایعد ستی م شکالتی از قبیل تخریب
منابع محلی ،افزایش زباله و پ سماند را به همراه دا شته ا ست .در همین را ستا تحقیق حا ضر به برر سی و ارزیابی موانع
تو سعهی اقت صاد سبز در کارآفرینی مناطق رو ستایی ا ستان ا صفهان پرداخته ا ست .هدف ا صلی از انجام این پژوهش
شنا سایی موانع تو سعهی اقت صاد سبز در مناطق رو ستایی ا صفهان از دیدگاه کارآفرینان ک شاورزی  -رو ستایی در این
استان است .امید است که با شناسایی مشکالت و موانع بتوان گامی در جهت رفع آنان و ایجاد بستر مناسبتری برای
دست یافتن به اقتصاد سبز برداشت.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
آخرین تحول اقت صادی جهانی ن شان میدهد که با اقت صاد دانشبنیان ،نقش سرمایه ان سانی ،نوآوریها و فناوریهای
جدید ارتباط نزدیکی ایجاد کرده اسوت؛ و این روند جدید و روشونی که امروزه میتوان مشواهده کرد ،بر اقتصواد سوبز،
توسعه سبز ،کارآفرینی سبز ،شرکتهای سبز و مشاغل سبز متمرکزشده است ()Magnuszewski, 2010؛ بنابراین با
توجه به مشخص شدن اهمیت اقتصاد سبز باید اذعان کرد که هنوز تعریف صریر اقتصاد سبز با برخی مشکالت همراه
ا ست چراکه این ا صطالحی ن سبتاً جدید ا ست و کار شنا سان این حوزه ی در ابتدای راه ه ستند ،بنابراین بین تعاریف
موجود از این اصووطاله هنوز اختالفاتی وجود دارد ( .)Bednarz and Kulawczuk, 2014: 16-18به همین سووبب
مفهوم اقتصوواد سووبز به دالیل زیر ،چالشبرانگیز شووده اسووت :نبود ی تعریف پذیرفتهشووده بینالمللی یا اصووول جهانی
فراگیر برای اقت صاد سبز ،شکلگیری مفاهیم و ا صطالحات مرتبط به هم ولی متفاوت در سالهای اخیر (مانند ر شد
سبز ،تو سعه کمکربن ،اقت صاد پایدار ،اقت صاد حالتپایا و نظایر آن) ،عدم شفافیت پیرامون اینکه برنامههای سیا ست
اقت صاد سبز چه م سائلی را در برمیگیرد و چطور با اولویتها و اهداف ملی مرتبط با ر شد اقت صادی و ری شهکنی فقر
تلفیق میشود .در همین راستا بهمنظور شفافسازی مفهوم اقتصاد سبز سازمانهای بینالمللی ذینفع اقدام به نشر کتب
و مقاالتی از ابعاد مختلف در این حوزه نمودند تا این خأل دانشی را پر نمایند .مفهوم اقتصاد سبز برای اولین بار در سال
 0313میالدی توسووط گروهی از اقتصوواددانان پیشوورو در زمینه محیطزیسووت ،باهدف تنظیم دسووتور کارهای عملیاتی
تو سعهی پایدار و تدوین چارچوب سنجش و اندازهگیری میزان پی شرفت اقت صاد در را ستای اهداف تو سعهی پایدار ،در
قالب گزارش «طرحی برای اقت صاد سبز» تو سط دولت انگل ستان منت شر شد؛ اما آنچه قابلتوجه ا ست این ا ست که در
حال حاضر ،بسیاری از کارشناسان موافقاند که اقتصاد سبز ی اجرای عملی از مفهوم توسعه پایدار و دائمی است که
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به دلیل عدم عملیاتی شدن و انتقال به سیاست بهعنوان اهداف و روشهای خاص امکان دستیابی به این اهداف ،بازتاب
عملی خود را پیدا نکرده است ( .)Ryszawska, 2013:145چراکه بسیاری از دولتها به خاطر ترس و نگرانی از کاهش
پویایی رشد اقتصادی درنتیجه کاهش استفاده از منابع طبیعی ،معتقدند اجرای اقتصاد سبز ممکن نیست ( Towards
 .)a Green Economy, 2011این م سئله در کنفرانس سازمان ملل در سال  2102موردبحث و برر سی قرار گرفت.
درنتیجه ،بیانیهای شامل اقت صاد سبز به عنوان یکی از ابزارهای ا صلی برای د ستیابی به تو سعه پایدار و دائمی و فراهم
کردن ابزاری برای شکل دادن به سیاستهای ت ت کشورها تصویب شد ( .)Szyja, 2015:34اتاق بازرگانی بینالمللی
( ،)ICCنیز اقت صاد سبز را اقت صادی تعریف میکنند که در آن «ر شد و بهبود اقت صادی» و «م سئولیتپذیری محیط
زیستی» همراستا بوده و همزمان پشتیبان توسعهی اجتماعی نیز باشند ( .)Bacher,2011; UNEP,2012اقتصاد سبز،
اقتصووادی اسووت که در سووایه زندگی انسووانهای پیشوورفته و عدالت اجتماعی پدید میآید درحالیکه در آن خطرها و
آس ویبهای زیسووتمحیطی در کم ترین میزان ممکن رخ خواهد داد (قربانی و بنی عامریان .)056 :0931،با این تعاریف
اقت صاد سبز پیشزمینه الزم برای د ستیابی به پایداری ا ست زیرا دربرگیرنده سه فاکتور ا صلی پیشرفت یعنی تو سعهی
اقت صادی ،اجتماعی و محیطی ا ست ( .)Jurczak and Mickiewicz, 2021اهمیت اقت صاد سبز به حدی ا ست که
به عنوان کلید تو سعه پایدار شناخته می شود؛ بهعبارتدیگر تو سعه ی پایدار درگرو گذار به سمت اقت صاد سبز ا ست؛
بنابراین دسووتیابی به اقتصوواد سووبز بدون توسووعه ی پایدار در منطقه ،بیاثر و حتی غیرممکن اسووت ( Diyar et al,
 .)2014:697پس میتوان بیان کرد که اقت صاد سبز ابزاری برای د ستیابی به تو سعه ی پایدار رو ستایی ا ست .چراکه
توسعه پایدار روستایی جزو جداییناپذیر حفاظت زی ستمحیطی است و بهبود در کیفیت زندگی و حیات بشری را با در
نظر گرفتن ظرفیت تحمل اکو سی ستم دنبال میکند و نوعی از تو سعه ا ست که بر ا ساس عدالت بین و درون ن سلها به
دنبال تحقق بهزی ستی و رفاه زندگی برای ان سانها ست ( .)Richards.2002در نظام تو سعهی پایدار رو ستایی ،افزایش
ا ستانداردهای زندگی و بهبود کیفیت زندگی ،افزایش صنایع مرتبط با تولیدات ک شاورزی ،عر ضه کاال و خدمات ،فراهم
آوردن و سایل رفاهی برای افزایش ا ستاندارد زندگی ،م شارکت مردمی در برنامههای تو سعه ،ارزش به کرامت ان سانی،
حس اعتمادبهنفس و فراهم آوردن شرایط محیطی در جهت ر شد مح صوالت زراعی بیش تر ،کاهش فقر و جلوگیری از
مهاجرتهای بیرویه به شهرها را دارا میباشیم ( .)Jamil,1999نسبت به آنچه بیان شد به این مسئله مهم پی میبریم
که ویژگیها و اهداف توسعهی پایدار روستایی بیگانه با اهداف اقتصاد سبز نیستند و برای همین غرابت و نزدیکی اهداف
ا ست که اقت صاد سبز را بهعنوان کلید تو سعهی پایدار معرفی میکنند (ح سین زاده و همکاران0931 ،؛ Diyar et al,
 .)2014مشاهده و تعریف تحوالت ساختاری مرتبط با توسعهی پایدار و پیاده سازی اقتصاد سبز ،ی مو ضوع تحقیق و
قابلتأمل اسووت که اغلب در مرز بین علم و سویاسووت اسووت ،زیرا ازی طرف ،سویاسووتمداران نیاز به تجزیهوتحلیل ی
سووویسوووتم اقتصوووادی-اجت ماعی پیچ یده دار ند و جام عه علمی در اجرای تغییرات عملی به نتی جهگیری و ت جارب
سیاستمداران نیاز دارند (.)Jurczak and Mickiewicz, 2021
به بیان روشن ،اقتصاد سبز اندیشهای است که معتقد است رشد درآمد و اشتغال توسط سرمایهگذاریهای بخش دولتی
و خ صو صی باید به شکلی انجام گیرد که انت شار کربن و آلودگی را به حداقل ر سانده و کارایی منابع را افزایش داده و از
کاهش تنوع زیسوووتی و خدمات اکوسووویسوووتمی جلوگیری کند ( .)UNEP, 2011چنین تحوالتی عمدتاً از طریق
سرمایهگذاریهای «سبز» ،ایجاد مشاغل «سبز» ،ایجاد بازار برای محصوالت «سبز جدید» از تجارت بینالمللی و اقتصاد
مدور تحقق پیدا میکند .هدف رو شن و کلی اقت صاد سبز ،مبارزه با فقر و حمایت از ک شورهای درحالتو سعه ا ست با
عناصوور اصوولی ،بهرهوری انرژی در سوواختوسوواز ،انرژی تجدید پذیر ،اصووالحات مالی و محیطی و حملونقل سووبز
()Kasztelan, 2017:490؛ و تحقق آن یعنی تعادل بین سوووه عرصوووه ی محیطزیسوووت ،اقتصووواد و اجتماع با ایجاد
فر صتهای شغلی جدید و شای سته برای نیروی کار رو ستایی (ح سین زاده و همکاران .)0931 ،در همین را ستا طره
مشاغل و کارآفرینی سبز با ابتکار سازمان جهانی کار و برنامه محیطزیست ملل متحد ،در کانون توجه گفتمان توسعهی
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پایدار قرار گرفت .به همین خاطر برنامهریزان و سیا ستگذاران در ک شورهای مختلف ت صمیم گرفتند تو سعه ی پایدار
اقت صادی مبتنی بر خالقیت و نوآوری و کارآفرینی را جایگزین الگوهای اقت صادی هدایت شده کنند .بهطوریکه هرروزه
بنگاهها ،شوورکتها و کسووبوکارهای کوچ و متوسووط مقیاس در سووطر کشووورها در حال شووکلگیری اسووت؛ زیرا
صوواحبنظران اقتصووادی معتقدند که کارآفرینان با اسووتفاده از قدرت نوآوری ،خالقیت و برقراری ارتباط بین عوامل و
پذیرش ریس  ،قادر به شناسایی فرصتها و برنامهریزی و مدیریت اقتصادی جدید در عرصههای تولید بازاریابی ،توزیع
و مصرفاند؛ و میتوانند اقتصاد محلی را شکوفا سازند و به رونق و رشد اقتصادی سبز در سکونتگاههای مختلف کم
کنند .در همین را ستا جامعه رو ستایی نیز از این امر م ستثنا نبوده و با ا ستفاده از ظرفیتها و فر صتهای موجود در
فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی به دنیای کارآفرینی ورود کردهاند (سجاسی قیداری و رکنالدین افتخاری.)0935،
کارآفرینی برای اینکه بتواند به ت سریع تو سعهی پایدار رو ستایی و اقت صاد سبز کم کند باید اهداف پایداری و رویکرد
مدیریت محیطزیسووت را در تمام فرایند چرخه کارآفرینی در نظر بگیرد و به دنبال نوآوریهایی باشووند تا محصوووالت و
خدمات پایدار تولید نموده و یا تولیداتشوووان سوووازگار با محیطزیسوووت باشووود ()Sekerka and Stimel, 2011؛ اما
کارآفرینان برای رسیدن به نقطهای از پایداری در کسبوکار شان همیشه با موانع و مشکالتی روبهرو هستند .این موانع
نیز در کارآفرینی رو ستایی هم ب سیار زیاد به چ شم میخورد و ازآنجاییکه ارتباط دو سویه بین رو ستا و محیطزی ست و
تأثیرپذیری هر چه بیشتر سکونتگاههای روستایی از محیطزی ست نسبت به دیگر سکونتگاهها بیشتر است ،بر همین
اسوواس ،نیاز به درک موانع و مشووکالت گذار کارآفرینی به سوومت کارآفرینی پایدار و یا کارآفرینی که هم گام با اهداف
اقتصاد سبز باشد از اهمیت باالیی برخوردار است (.)munoz snd Dimov, 2015
با مطالعه در ادبیات جهانی و داخلی در حوزه اقت صاد سبز رو ستا و موانع و چالشهای آن پژوهشهای محدود صورت
گرفته است که این مسئله نشاندهندهی شکاف تحقیقاتی در این حوزه و ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه
را نشان میدهد ،بنابراین سعی شد بهترین منابع و نزدی ترین پژوهشهای انجام شده به موضوع پژوهش حاضرمعرفی
شوند .میکیویچ و یورچاک )2120( 0در برر سی موانع تو سعه اقت صاد سبز در مناطق رو ستایی له ستان به این نتیجه
د ست یافتند که با سازماندهی کمپینهای اجتماعی برای تغییر آگاهی و آموزش مردم در مورد اقت صاد سبز ،م شاغل
سبز ،توسعهی پایدار و مسئولیت اجتماعی میتوانند برخی از موانع توسعه اقتصاد سبز در روستاهای لهستان را مرتفع
کنند .پاتری سودرهلم )2121( 2در پژوهش خود با عنوان انتقال اقت صاد سبز :چالشهای تغییر فناوری برای پایداری
به دنبال بحث در مورد تعدادی از چالشهای پیش روی تغییر فناوری پایدار اسووت که باید توسووط سوویاسووتگذاران و
متخصصان در سطوه مختلف جامعه بهدرستی درک شود و درنهایت به این استدالل میرسد که تغییر فناوری پایدار به
ترتیب به ارزیابی مجدد نقش صنعت خ صو صی و دولت نیاز دارد و تحقیقات آینده باید بهطور فزایندهای به شنا سایی
چالشها و اجرای ترکیبات ابزار سویاسووت جدید در زمینههای مختلف نهادی بپردازد .الکسوواندرو وفدورووا )2103( 9در
پژوهشووی با عنوان «اقتصوواد دیجیتال و اقتصوواد سووبز :بیکاری روسووتایی و خود توسووعه ارضووی در روس ویه» به دنبال
راهکارهایی برای مرتفع ساختن م شکالت بیکاری در رو ستاهای ک شور رو سیه بودند و نهایتاً به این نتیجه د ست یافتند
که اقت صاد رو ستایی را با کم ابزارهای خود تو سعه نو سازی کنند و جامعه محلی را در کارآفرینی و اقت صاد دیجیتال
مشارکت دهند و ضمن رفع مشکل بیکاری از این طریق در حفظ محیطزی ست و دست یافتن به اقتصاد سبز پیشرفت
حا صل کنند .همچنین تامبو سیوا وتر شینا )2101( 0در تحقیق با عنوان «پتان سیل اقت صادی اقت صاد « سبز» در تو سعه
مناطق روستایی» به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن پتانسیل اقتصادی در حوزهی اقتصاد سبز در نواحی روستایی

1- Jurczak & Mickiewicz
2- Soderholm
3- Aleksandrov and Fedorova
4- Tambovceva and Tereshina
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موانع توسعه اقتصاد سبز در کارآفرینی و  /...دری و توکلی

نیازمند مؤلفههایی چون طبیعی ،فنی ،زیرسوواختی ،جمعیتی ،مالی و سوورمایهگذاری و همچنین منابع آمادگی اجتماعی
جوامع محلی برای توسووعه اقتصوواد «سووبز» اسووت و به طبع نبود هر ی از این مؤلفهها میتواند موانعی را برای ایجاد
اقتصاد سبز در نواحی روستایی به همراه داشته باشد .ماران و ندلئا )2101( 0در تحقیق با عنوان «اقتصاد سبز :چالشها
و فرصووتها» به این مسووئله اشوواره میکنند که اقتصوواد سووبز با چالشهای بیشووماری روبرو اسووت که بزرگترین این
چالشها امور مالی و فناوری هسووتند .پیتکینن و همکاران )2106( 2پس از بررسووی رویکرد پنج کش وور اروپایی در 01
بخش اقت صاد سبز درمییابند که اجرای عملی و موفقیتآمیز سیا ستهای اقت صاد سبز م ستلزم رهبری و هماهنگی
اهداف چندگانه متعدد ا ست و این نفع متقابل درگرو ارزیابی آثار معتبر و یکپارچه سازی تحقیق و تو سعه در فرایندهای
عملیاتی است .همچنین گریموالکسیس )2105( 9در تحقیق با عنوان «معما در اجرای اقتصاد سبز در منطقه گو تنگ»
پس از م صاحبه با سیاستگذاران و کنشگران منطقهای ،مهمترین دلیل عدم اجرای راهبردهای اقتصاد سبز را ،وضعیت
ناپایدار تاریخی اقتصاد منطقهای و تضادهای ناشی از مسیرهای رشد قدیمی با مسیر اقتصاد سبز اعالم میکنند.
قربانی و عامریان ( )0931در پژوهش خود با عنوان «اقتصوواد سووبز برای دسووتیابی به توسووعه ی پایدار و بدون تخریب
محیطزی ست» به این م سئله ا شاره دارند که یکی از ویژگیهای که اقت صاد سبز را از رژیمهای اقت صادی قبل متمایز
می سازد ،ارزیابی مستقیم سرمایههای طبیعی مانند تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی از طریق ارزشگذاری اقتصادی
آنهاست .ابراهیمزاده و دیمن کاشفی ( )0931در ارزیابی پایداری منطقهای با رویکرد اقتصاد سبز شهرستانهای استان
آذربایجان غربی با این نتایج روبهرو شوود که شوواخص سووالمت محیطی و مخاطرات برترین نقش و قدرت تبیین را در
پیشبینی تحقق پایداری در محدوده موردمطالعه داشوووته و شووواخص خدمات محیطی و رفاه کم ترین نقش و قدرت
تأثیرگذاری را در تحقق پایداری استان آذربایجان غربی دارد .همچنین ندایی طوسی و مل خانی ( )0931در چارچوب
سنجش و ارزیابی وضعیت مناطق استانی ایران از منظر مفهوم اقتصاد سبز به این مهم دست یافتند که مناطق به شش
گونه مناطق ابتدایی (توسعهنیافته) ،مناطق ناپایدار ،مناطق دارای رشد لجامگسیخته ،مناطق حفاظتی و توزیعی ،مناطق
در حال گذار به سوی اقت صاد سبز و مناطق دارای اقت صاد سبز طبقهبندی می شوند .درنهایت ح سین زاده و همکاران
( )0931در پژوه شی با عنوان «نقش آموزشهای مهارتی و کارآفرینی در تو سعه ی م شاغل سبز و پایدار رو ستایی» به
این نتیجه رسویدن که برای سورعت بخشویدن به اقتصواد سوبز روسوتایی ،الزم اسوت جهت توسوعه سورمایهگذاری در
شوورکتهای روسووتایی و تقویت بازارهای سووبز ظرفیتسووازی شووده و با توجه به اینکه آموزش روسووتایی ،اثربخشترین
سازوکار برای تو سعهی پایدار رو ستایی ا ست ،آموزشهای مهارتی و کارآفرینی ،متنا سب با ک سبوکارهای سبز مانند
کشوواورزی ارگانی  ،تولید غذای سووالم ،صوونایع فراوری و مدیریت تلفیقی آفات مورد توجّه قرار گیرد و از سوووی دیگر،
فرهنگ اقتصاد سبز و بازده اقتصادی درازمدت آن در مناطق روستایی نهادینه شود.
با بررسی پیشینهی تحقیق مشخص شد در حوزه موانع و چالشهای توسعهی اقتصاد سبز در مناطق روستایی ،پژوهشی
بسیار کمی تعریف شده است .همچنین به مفهوم اقتصاد سبز در کنار مفهوم کارآفرینی روستایی نیز با توجه به اهمیت
مو ضوع ،موردپژوهش و برر سی قرار نگرفته ا ست؛ اما درنهایت بامطالعه پژوهشهای م شابه و نزدی به پژوهش حا ضر
میتوان نتیجه گرفت که برای گذار از اقتصوواد سوونتی به سوومت اقتصوواد سووبز با چالشها و موانع متعددی از قبیل
چالشهای مالی و فناوری ( ،)Maran and Nedelea, 2017چالش آگاهی و آموزش مردم در مورد اقتصاد سبز ،مشاغل
سبز ( ،)Jurczak and Mickiewicz,2021و ضعیت ناپایدار تاریخی اقت صاد منطقهای و ت ضادهای نا شی از م سیرهای
رشد قدیمی با مسیر اقتصاد سبز ( )Pitkeanen et al,2016مواجه هستیم .همچنین برای دستیابی به توسعه اقتصاد
سبز به این نتیجه رسیدهاند که مؤثرترین راهکار ،آموزش و مهارت مردم و افزایش فرهنگ آنها نسبت به اقتصاد سبز و
1- Maran and Nedelea
2- Pitkeanen et al
3- Graeme and Alexis
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بازده اقت صاد درازمدت ا ست (ح سین زاده و همکاران .)0931 ،آنچه در پی شینه تحقیق دیده نمی شود چالشها و موانع
توسعهی اقتصاد سبز در مناطق روستایی بهویژه در کنار مفهوم کارآفرینی روستایی است؛ بنابراین در پژوهش حاضر ما
به دن بال بررسوووی این موانع و چالش ها هسوووتیم ،به این ام ید که بتوانیم با مشوووخص کردن دقیق این موانع ،به
سیا ستگذاران و متخ ص صان در سطوه مختلف جامعه بخ صوص در سطر جوامع رو ستایی برای پیاده سازی برنامههای
مناسب برای گذار از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد سبز در حوزه کارآفرینی روستایی گامی مثبت برداریم.

مواد و روشها
با در نظر گرفتن هدف این پژوهش که بررسی موانع توسعه اقتصاد سبز در مناطق روستایی استان اصفهان است این
تحقیق از نوع توصیفی بوده و بر اساس رویکرد کالن ،کیفی است که در آن ،از راهبرد تحلیل محتوا برای تحلیل دادههای
متنی شامل مقاالت ،کتب و پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش است و نمونهها از میان منابع در
دسترس استخراج شد .این پژوهش در استان اصفهان انجام شد و جامعه آماری آن شامل دو گروه متخصصین حوزه
اقتصاد ،کارآفرینی و توسعه روستایی شامل اعضای هیئتعلمی دانشگاه اصفهان ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه آزاد
اصفهان (خوراسگان) و دانشگاه آزاد نجفآباد اصفهان میباشند؛ که به روش غیر تصادفی شبکهای ،نمونهگیری گلوله برفی
و بر مبنای غنای نظری در بخش پیمایش کیفی (مطابق نظر جانسون )2101( 0در گروههای همگن تعداد  01-05نفر
کفایت میکند) نمونهگیری تا حد اشباع مقوله یعنی تا جایی که در جریان مصاحبهها هیچ اطالعات جدیدی به دست
نیامده ،ادامه یافت و درنهایت حجم نمونه  01نفر از افراد خبره و متخصصین پایان یافت .در بخش پیمایش پرسشنامهای
جهت تحلیل عامل اکتشافی  01نفر از کارآفرینان رشتههای مختلف کشاورزی و صنایع تبدیلی ( 22نفر) ،گردشگری (5
نفر) ،صنایعدستی ( 3نفر) ،بازیافت و کمپوستسازی ( 9نفر) ،بازاریابی اینترنتی محصوالت روستایی ( 0نفر) شرکت
داشتهاند  .البته منظور آن دسته از کارآفرینانی هستند که از زمان معرفی و شروع به کارآفرینی تا مرحله رشد
کسبوکارشان حداقل  9سال گذشته باشد؛ چراکه زمان متوسط برای راهاندازی و رشد ی کسبوکار  9سال است (امینی
و حسینی ماچ پشتی .)0936 ،با بررسی مراکزی چون سازمان نظاممهندسی کشاورزی استان اصفهان ،سازمان جهاد
کشاورزی استان و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ،کانون کارآفرینان استان ،دفتر عمران روستایی استانداری ،بخشداری-
های شهرستان ،مراکز خدمات جهاد کشاورزی واقع در دهستانها و اداره کل تعاون روستایی استان اصفهان ،جامعه
آماری برابر با  01نفر برآورد گردید که به دلیل محدود بودن حجم جامعه ،کل اعضا موردبررسی قرار گرفتند و از
نمونهگیری استفاده نشد .دادههای موردنیاز از طریق بررسی پیشینه تحقیق و اسناد و مدارک و همچنین مصاحبهی نیمه
ساختاریافته اکتشافی محقق ساخته گردآوری شد .روش انجام مصاحبه به این صورت بود که ابتدا زمان هر مصاحبه ،با
توجه بهراحتی مصاحبهشوندگان و اطمینان از عدم ایجاد اختالل و مزاحمت کمتر در برنامه کاری آنان برنامهریزی شد.
هر جلسه مصاحبه رودررو و یا تلفنی حدود  0تا  2ساعت زمان برد .گفتگوهای مفیدی در حین مصاحبه صورت میگرفت
که منجر به کشف اطالعاتی میگردید که در سؤالها پیشبینینشده بود .در حین مصاحبه حجم زیادی رونوشت
تحتاللفظ و صداهای ضبطشده به دست آمد .برای آنالیز دادهها از روش تحلیل محتوا استفاده شد زیرا مطالعهی میدانی
کیفی بیشتر دارای طبیعت اکتشافی است .جزئیات انجام تحلیل محتوا در نه گام در شکل  0نشان دادهشده است .این
فرایند شامل تجزیهوتحلیل هر ی از متون مصاحبههاست .تحلیل به دلیل ماهیت ساده زبان استفادهشده توسط شرکت-
کنندگان در مصاحبه بهصورت دستی انجام شد .محققان با دقت تمام معنی ت ت کلمات و جمالتی را که توسط شرکت

1- Jansen
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کنندگان بیانشده بود تفسیر نمودند .سپس ترکیبی از روشهای قیاسی و استقرایی برای دستهبندی عوامل و متغیرها
استفاده شد (.)Miles & Huberman, 1994

شکل  .0فرایند تحلیل محتوا
مأخذ :سرایی و همکاران092 :0935 ،

در ابتدا متن همه مصاحبهها بهصورت دستی و با دقت تجزیهوتحلیل شد (گام  .)0ی فرایند استقرایی در تحلیل متن
به کار گرفته شد که در آن هر کلمه و جمله برای کشف الگوها یا زمینههای کلیدی بررسی گردید (گام  .)2در این مرحله
کلمات و عبارات کلیدی برای استفاده آتی استخراج شدند (گام  .)9برچسب و گروههای هری از کلمات یا عبارات کلیدی
مشخص گردید (گام  .)0عوامل سطر باال و متغیرهای مربوطه شناسایی شدند (گام  )5و پسازآن رابطه بین عاملهای
هر متن شناسایی گردیدند (گام  .)6ی فرایند قیاسی در اینجا انجام شد که در آن مؤلفههای شناساییشده با عواملی
که قبالً در ادبیات موضوع کشفشده بودند تطبیق داده شد (گام  .)1این عاملها مورد بازبینی قرارگرفته و بدون تغییر
جدی در عوامل و متغیرهای بهدستآمده از مصاحبه ،اصاله و بروز شدند (گام  .)1درنهایت جدول عاملها و متغیرهای
هر مصاحبه ایجاد گردید (گام  .)3پس از استخراج مقولهها ،آنها را در قالب ی پرسشنامه در اختیار جامعه آماری قرار
داده و درجه اهمیت آنها بر اساس طیف لیکرت پرسیده شد .سپس بهمنظور تلخیص متغیّرها از تکنی تحلیل عاملی
اکتشافی با کم نرمافزار  SPSSنسخه  03استفاده شد .تحلیل عاملی ازجمله روشهای چندمتغیره است که برای پی
بردن به ابعاد پنهان ی پدیده یا خالصه کردن تعداد زیادی از متغیّرها در تعداد محدودی از عاملها مورداستفاده قرار
میگیرد .این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها میپردازد و درنهایت آنها را در قالب عاملهای
محدودی تبیین میکند .بهمنظور تشخیص عاملهایی که احتماالً ابعاد پنهان متغیّرهای یادشده هستند و همچنین
تعیین ساختار ساده آن ،روش چرخش واریماکس مورداستفاده قرار گرفت (رضوی و همکاران .)11 :0930 ،مقدار
 Suppress absolute valuesدر این تحلیل عاملی  1/5در نظر گرفتهشده است.
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محدودهی موردمطالعه
استان اصفهان با مساحت  011105کیلومترمربع ،بین  91درجه و  02دقیقه تا  90درجه و  21دقیقه عرض شمالی و
 03درجه و  91دقیقه تا  55درجه و  92دقیقه طول شرقی در بخش مرکزی ایران واقعشده است و ششمین استان پهناور
و سومین استان پرجمعیت کشور است .استان اصفهان از شرق به استانهای یزد و خراسان جنوبی ،از شمال به استانهای
سمنان و قم و مرکزی ،از غرب به استانهای لرستان و چهارمحال و بختیاری ،از جنوب به استانهای کهگیلویه و بویراحمد
و فارس محدود است .ازنظر طبیعی نیز استان به دشت کویر در شرق و شمال ،رشتهکوههای زاگرس در غرب و جنوب
محدودشده است که این موقعیت طبیعی ،ازی طرف محدودیتها و از طرف دیگر پتانسیلها و مزیتهایی را برای استان
فراهم نموده است .اصفهان قطب تولید آهن ،فوالد و همچنین صنایعدستی در ایران است .بر اساس آخرین آمار و
تقسیمات کشوری این استان دارای  25شهرستان است و بیش از سه هزار و  911روستا دارد که تقریباً هزار و پانصد
روستا خالی از سکنه است و حدود هزار و هشتصد روستا با جمعیت حدود  100هزارنفری زندگی روستایی را در استان
رونق میدهند .روستاهای استان اصفهان در سال  0931در بخش کشاورزی با داشتن حدود  561هزار هکتار اراضی
کشاورزی و  6میلیون واحد دامی درمجموع حدود  1/5میلیون تن تولید محصوالت کشاورزی داشته که حدود  5درصد
از تولیدات کشاورزی کشور را تشکیل میدهد .با توجه به اینکه منابع درآمدی در روستا معطوف به منابع طبیعی است
مانند کشاورزی ،گردشگری ،صنایعدستی ،کارآفرینی نیز در همین حوزهها در حال گسترش است بنابراین توجه به حفظ
محیطزیست در روستاها در کنار افزایش درآمدهای اقتصادی از توجه خاصی باید برخوردار شود و گامی از سوی اقتصاد
سنتی به سمت اقتصاد سبز برای حفظ منابع محیطی این استان برداشته شود (مرکز آمار ایران0935،؛ سازمان مدیریت
و برنامهریزی استان اصفهان.)0931،

بحث و یافتههای تحقیق
در ابتدا اطالعات جمعیت شناختی شرکتکنندگان در پژوهش حاضر مورد ارزیابی قرار گرفت .تعداد  01کارآفرین
کشاورزی -روستایی استان اصفهان در این مطالعه شرکت داشتند .این افراد با میل و عالقه در این پژوهش شرکت کردند
و الزم به ذکر است که آنان به دلیل تجارب کاری خود و بهویژه اینکه در حوزه کشاورزی و صنایعدستی روستایی و
همچنین گردشگری و بازاریابی و بازیافت در مناطق روستایی مشغول به فعالیت اقتصادی هستند و از منابع طبیعی و
محیطزیست این مناطق بهرهبرداری میکند و از مشکالت و چالشهای موردنظر در این حوزه کامالً آگاهی داشتند
بهعنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند .جدول  0اطالعات دقیقتری از مشخصات دموگرافی پاسخگویان ارائه میدهد.
جدول  .0مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان
ویژگی
جنسیت

سن

وضعیت تا هل
میزان تحصیالت

گروهها

فراوانی

درصد

زن

9

1/5

مرد

91

32/5

 90-23سال

5

02/5

 90-92سال

01

25

 91-95سال

3

22/5

 01-91سال

3

22/5

 00سال به باال

1

01/5

مجرد

2

5

متأهل

91

35

دیپلم

01

25

کارشناسی

20

61
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6

05

کارشناسی ارشد و دکتری
بالعوض

0

2/5

وام

02

91/1

خود آورده

0

01/1

وام و خود آورده

29

51/5

بله

03

01/5

خیر

20

52/5

کم
منابع مالی برای شروع کسبوکار

اختراع و نوآوری

از طریق تحلیل محتوا مقولههای مختلف محدودیتهای موجود در توسعه اقتصاد سبز در مناطق روستایی شناسایی شدند
که در جدول  2نشان دادهشده است .چنانچه مالحظه میشود دو عامل «عدم آموزش و ترویج اقتصاد سبز یا مشاغل
سبز» و «عدمحمایت ویژه دولت از کارآفرینان با ایدههای سبز» توسط کل جامعه آماری بهعنوان موانع توسعه اقتصاد
سبز در مناطق روستایی مطرهشدهاند .درمجموع هشت عامل توسط بیش از  31درصد از جامعه آماری موردتوجه بودهاند.
همچنین سه عامل «شرایط نابرابر رقابت با سایر حوزهها»« ،عدم استفاده از حملونقلهای پاک در حوزهی فعالیتهای
اقتصادی در مناطق روستایی» و «عالقه کم کارآفرینان به فعالیتهای اقتصادی سبز» توسط کمتر از  51درصد جامعه
آماری موردتوجه قرار داشتهاند.
جدول  .2موانع شناساییشده در توسعهی اقتصاد سبز در مناطق روستایی
فراوانی

درصد

ردیف
1

عدم آموزش و ترویج اقتصاد سبز یا مشاغل سبز

01

011

2

عدمحمایت ویژه دولت از کارآفرینان سبز با ایدههای سبز

01

011

2

نبود سازمان یا نهاد مشخص برای نظارت بر فعالیتهای اقتصادی و تائید فعالیت در راستای اقتصاد
سبز

91

35

1

نبود مقررات و استاندارهای خاص برای کنترل فعالیتهای اقتصادی سبز (کسبوکارهای سبز)

91

35

2

نبود یا محدودیت بازارهای مشخص برای فروش محصوالت سبز

91

32/5

2

عدم اولویت دولت در سرمایهگذاری برای سبز شدن بخشهای اقتصادی روستاها

91

32/5

0

عدم تصویب مالیات سبز برای کسبوکارهایی که از منابع طبیعی استفاده میکنند

91

32/5

8

عدم بهکارگیری فناوریهای سبز ،منظور حفاظت از منابع طبیعی

96

31

0

عدم واردکردن هزینههای محیط زیستی در حسابهای شرکتهای خصوصی و سبز شدن حسابهای
شرکت بهمنظور شفافسازی هزینههای محیط زیستی

95

11/5

19

عدم افزایش دانش محیط زیستی تصمیم گیران و مدیران مؤسسات رسمی و غیررسمی با تأکید بر
بخشهای اقتصادی

95

11/5

90

15

12

عدم توجه به روشهای مبتنی بر خالقیت سبز

90

15

12

نبود طرههای حمایتی و تشویقی از کارآفرینان سبز روستایی یا سرمایهگذاری سبز در بخشهای
مختلف اقتصادی روستایی

92

11

11

عدم ایجاد سازوکار مناسب برای ترویج اقتصاد سبز ازجمله الزامات حرکت به سمت اقتصاد سبز در
مناطق روستایی

92

11

12

عدم ترویج و آموزش استفاده از تولیدات و خدمات سبز برای مصرفکنندگان روستایی و شهری

91

15

12

کمبود تشکلها و -ها در حمایت از اقتصاد سبز در حوزه روستاها

91

15

10

عدم استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر (پاک) در کسبوکارهای روستایی

23

12/5

18

عدم اطالعرسانی و تبلیغ مؤثر در زمینه فعالیتهای اقتصادی سبز

21

11

11

متغیر

عدم آموزش کارآفرینی برای جوانان در کسبوکارهای سبز ازجمله صنعت بازیافت ،انرژیهای نو،
کشاورزی ارگانی

و
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10

عدم آشنایی با فناوری و یا روشهای تولید محصوالت و یا خدمات سبز

20

61

29

وجود قوانین و نظارتهای سختگیرانه در فرایند کسب مارک تولیدات سبز

20

52/5

20

52/5
51

شفافسازی و به هنگام سازی آمار و اطالعات و تسهیل دسترسی به آن و اطالعرسانی در مورد

21

وضعیت محیطزیست (مرتع ،جنگل ،خاک ،میزان استحصال ،آب ،دریاچه و

22

عدمحمایتهای مالی از کسبوکارهای سبز

21

22

شرایط نابرابر رقابت با سایر حوزهها

02

91

21

عدم استفاده از حملونقلهای پاک در حوزه فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی

01

25

22

عالقه کم کارآفرینان به فعالیتهای اقتصادی سبز

01

25

جهت تحلیل موانع و مشکالت توسعه اقتصاد سبز در مناطق روستایی استان اصفهان و شناخت مضامین اصلی ،از تحلیل

ردیف

عاملها
موانع آموزشی و ترویجی

بار عاملی

1

متغیرها (گویهها)
عدم آموزش و ترویج اقتصاد سبز یا مشاغل سبز

1/620

عدم ترویج و آموزش واردکردن هزینههای محیط زیستی در
حسابهای شرکتهای خصوصی و سبز شدن حسابهای شرکت
بهمنظور شفافسازی هزینههای محیط زیستی

1/612

عدم افزایش دانش محیط زیستی تصمیم گیران و مدیران
مؤسسات رسمی و غیررسمی با تأکید بر بخشهای اقتصادی

1/315

عدم آموزش کارآفرینی برای جوانان در کسبوکارهای سبز ازجمله
صنعت بازیافت ،انرژیهای نو ،کشاورزی ارگانی

و

عدم آشنایی با فناوری و یا روشهای تولید محصوالت و یا خدمات
سبز

1/129
1/130

مقدار ویژه

عاملی استفاده گردید .مقدار  1/110 ،و مقدار آزمون بارتلت  013/013به دست آمد که در سطر  33درصد
معنیدار بود و حاکی از مناسب بودن همبستگی متغیّرهای واردشده و مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی در حد
بسیار خوبی بود .بهمنظور دستهبندی متغیرها از معیار مقدار پیشین استفاده گردید و عاملهایی مدنظر قرار گرفتند که
مقدار ویژه آنها از ی بزرگتر بود .نتایج این تحلیل عاملی در جدول  9ارائهشده است .همانطور که مالحظه میشود،
تبیین کل واریانس توسط  0عامل استخراجشده از گویههای موردبررسی 11/010 ،درصد است.
مالحظه میشود از  25گویه موردبررسی 1 ،گویه در عامل اول قرار گرفتند که همگی به مسائل آموزشی و ترویجی اقتصاد
سبز مربوط میشدند؛ بنابراین ،عامل اول را میتوان تحت عنوان «موانع آموزشی -ترویجی» نام نهاد که  91/111درصد
از واریانس کل را تبیین کرد .متغیّرهای عامل دوم که تحتالشعاع «موانع ساختاری -محیطی» نامگذاری شد01/012 ،
درصد از واریانس کل را تبیین کردند .تمامی متغیّرهایی که در این عامل قرار گرفتند مربوط به موانعی هستند که مرتبط
با نظام ساختاری  -محیطی استان و محدودیتهای این بخش در حوزهی اقتصاد سبز در جامعه موردمطالعه میباشد.
متغیرهای عامل سوم تحت عنوان «موانع مدیریتی -فنی» قرار گرفتند که همگی به محدودیتهایی که سازمانها
(خصوصی و دولتی) ،نهادها و افراد (کارآفرینان) در حوزه مدیریت و مهارت و دانش فنی دارند با آن مواجه هستند اشاره
دارد .این متغیرها  00/111درصد از کل واریانس را تبیین نمودند؛ و درنهایت گروه چهارم شامل  5متغیر و با تبیین
 3/910درصد از واریانس کل ،همگی اشاره به موانع و محدودیتهای حمایتی داشتند که تحت عنوان «موانع حمایتی-
تشویقی» نامیده شدند.
جدول  .9موانع شناساییشده در توسعهی اقتصاد سبز مناطق روستایی استان اصفهان

5/150

درصد

درصد

واریانس

واریانس

تبیین شده

تجمعی

91/111

91/111
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2

موانع زیرساختی و محیطی

2

موانع مدیریتی و فنی

1

موانع حمایتی -تشویقی

موانع توسعه اقتصاد سبز در کارآفرینی و  /...دری و توکلی

عدم اطالعرسانی و تبلیغ مؤثر در زمینه فعالیتهای اقتصادی سبز

1/310

عدم ترویج و آموزش استفاده از تولیدات و خدمات سبز برای
مصرفکنندگان روستایی و شهری

1/119

عدم ایجاد سازوکار مناسب برای ترویج اقتصاد سبز ازجمله الزامات
حرکت به سمت اقتصاد سبز در مناطق روستایی

1/622

عدمحمایت ویژه دولت از کارآفرینان سبز با ایدههای سبز

1/100

نبود سازمان یا نهاد مشخص برای نظارت بر فعالیتهای اقتصادی
و تائید فعالیت در راستای اقتصاد سبز

1/101

نبود مقررات و استاندارهای خاص برای کنترل فعالیتهای
اقتصادی سبز (کسبوکارهای سبز)

1/110

نبود یا محدودیت بازارهای مشخص برای فروش محصوالت سبز

1/161

وجود قوانین و نظارتهای سختگیرانه در فرایند کسب مارک
تولیدات سبز

1/610

عدم استفاده از حملونقلهای پاک در حوزه فعالیتهای اقتصادی
در مناطق روستایی

1/600

عدم استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر (پاک) در کسبوکارهای
روستایی

1/699

عدم توجه به روشهای مبتنی بر خالقیت سبز

1/106

عدم بهکارگیری فناوریهای سبز ،منظور حفاظت از منابع طبیعی

1/611

شفافسازی و به هنگام سازی آمار و اطالعات و تسهیل دسترسی
به آن و اطالعرسانی در مورد وضعیت محیطزیست(مرتع ،جنگل،

1/106

خاک ،میزان استحصال ،آب ،دریاچه و

عدم اولویت دولت در سرمایهگذاری برای سبز شدن بخشهای
اقتصادی روستاها

1/191

عدم تصویب مالیات سبز برای کسبوکارهایی که از منابع طبیعی
استفاده میکنند

1/655

عدمحمایتهای مالی از کسبوکارهای سبز

1/533

شرایط نابرابر رقابت با سایر حوزهها

1/693

عالقه کم کارآفرینان به فعالیتهای اقتصادی سبز

1/512

کمبود تشکلها و ها در حمایت از اقتصاد سبز در حوزه
روستاها

1/556

نبود طرههای حمایتی و تشویقی از کارآفرینان سبز روستایی یا
سرمایهگذاری سبز در بخشهای مختلف اقتصادی روستایی

1/623

2/290

0/325

0/213

01/012

00/111

3/910

56/162

11/163

11/010
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نتیجهگیری
موفقیت اقتصاد سبز پیشنیازهای خاصی دارد؛ و سیاستهای اقتصادی ملی باید بهطور مداوم برای رسیدن به این هدف
مهم تدوین و اجرا شوند؛ بنابراین گذار به اقتصاد سبز ممکن نیست مگر آنکه سازوکارهای آن اتخاذ گردد .گذار به توسعه
کمکربن و پایدار ،تغییراتی را در بازار کار و تقاضا برای مهارتهای جدید و برنامههای بازسازی مهارتها به وجود خواهد
آورد که این خود ،نیازمند برنامهریزی و نیازسنجی آموزشی است .نیل به توسعه پایدار از طریق اقتصاد سبز روستایی ،در
صورت انسجام و سازگاری سیاستهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی امکانپذیر است .در این راستا ،حمایت از

فعالیتهای اقتصادی سبز و توسعه اقتصاد سبز در روستاها گام مهمی برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی است از
همین رو برای رسیدن به این امر مهم نیاز است که به محدودیتها و چالشهای موجود بر سر راه توسعه اقتصاد سبز در
مناطق روستایی پی برد تا برای مرتفع شدن آنها و تسهیل کردن مسیر اقتصاد سبز بتوان راهکارهای مناسب را به کار
گرفت .این پژوهش باهدف بررسی و شناخت موانع و مشکالت توسعه اقتصاد سبز در مناطق روستایی استان اصفهان و
شناخت مضامین اصلی 25 ،مانع را بهعنوان موانع توسعه اقتصاد سبز در مناطق روستایی شناسایی کرد که در  0دستهبندی
موانع «آموزشی -ترویجی» ،موانع «زیرساختی -محیطی» ،موانع «مدیریتی –فنی» و درنهایت موانع «حمایتی – تشویقی»
قرار گرفتند .با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان اذعان کرد برای تثبیت کردن و پیادهسازی اقتصاد سبز در
فعالیتهای اقتصادی مناطق روستایی اولین مانع ،بحث آموزش و ترویج است که بااطالع رسانی و آگاهی بخشی و ترویج
و اشاعه اقتصاد سبز و مشاغل سبز که زیرمجموعه اقتصاد سبز قرار میگیرند به سطوه مختلف جامعه چه فعاالن حوزه
اقتصاد مثل کارآفرینان و چه مصرفکنندگان روستایی این آگاهی را داد که برای رسیدن به توسعه اقتصاد سبز باید از
فناوریها سبز ،محصوالت و تولیدات سبز حمایت کرد و برای حفاظت از محیطزیست در فعالیتهای اقتصادی خود همگام
با اهداف اقتصاد سبز عمل کنند تا بتوان از اقتصاد سنتی گذر کرد .همچنین دولت و نهادها باید برای رفع موانع زیرساختی
–محیطی ،مدیریتی  -فنی و حمایتی -تشویقی سیاستهای مناسب مانند ارائه تسهیالت و یارانههای سبز ،حمایت از
بازارهای سبز ،ایجاد و ضمانت اجرایی قوانین و لوایر زیستمحیطی در فعالیتهای اقتصادی ،تصویب مالیات سبز برای
کسبوکارهایی که از منابع طبیعی استفاده میکنند ،اتخاذ کنند و همچنین شفافسازی و به هنگام سازی آمار و اطالعات
و تسهیل دسترسی همگان به آن و اطالعرسانی در مورد وضعیت محیطزیست (مرتع ،جنگل ،خاک ،میزان استحصال آب،
دریاچه و )...در دستور کار سازمانها و شرکتها قرار دهند .از دیگر راهکارهای مرتفع سازی موانع و چالشهای پیش روی
توسعه اقتصاد سبز روستایی این خواهد بود که اولویت دولت ،در سرمایهگذاری برای سبز شدن بخشهای اقتصادی روستاها
و حمایت و تشویق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این حوزه باشد و نهایتاً بهکارگیری فناوریهای سبز برای

کسبوکارها و فعالیتهای تولیدی ،بهمنظور حفاظت از منابع طبیعیاز اهمیت و توجه خاص برخوردار شود؛ بنابراین برای
سرعت بخشیدن و جلوگیری از موانع اقتصاد سبز در مناطق روستایی ،الزم است جهت توسعهی سرمایهگذاری در شرکت-
های روستایی و تقویت بازارهای سبز ،ظرفیتسازی صورت بگیرد و آموزش مهارتی و کارآفرینی متناسب با اقتصاد سبز
مانند صنعت بازیافت ،انرژیهای نو ،کشاورزی ارگانی و اکو توریسم سبز (پاک) موردتوجه قرار بگیرد و از سوی دیگر
فرهنگ و آموزش اقتصاد سبز و بازده اقتصادی درازمدت آن در مناطق روستایی نهادینه شود .در پایان باید بیان کنیم که
توسعهی پایدار بهصورت عام و توسعه روستایی بهطور خاص ی تعهد و ی ضرورت است و نمیتوان به آن به دیده ی
انتخاب نگریست ،پس در این صورت گذار به سمت اقتصاد سبز امری گریزناپذیر خواهد بود .
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موانع توسعه اقتصاد سبز در کارآفرینی و  /...دری و توکلی

منابع
امینی ،علیرضووا؛ و حس وینی ماچ  ،ش ویما ( .)0936شووناسووایی ویژگیهای هوش کارآفرینانه زنان کارآفرین :مطالعهای
کیفی با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی ،توسعهی کارآفرینی ،)2(01،تابستان  ،0936صص .910-953
ح سین زاده ،علی؛ یو سف پور ،محمدر ضا؛ و احد زاده ،سید سعید .)0931( .نقش آموزشهای مهارتی و کارآفرینی در
توسعهی مشاغل سبز و پایداری روستایی .نشریه کار و جامعه ،شمارهی  ،201صص .15-11
رضوانی ،محمدرضا؛ و صفایی ،جواد .)0910(.گردشگری خانههای دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی :فرصت یا تهدید،
مطالعهی موردی :نواحی روستایی شمال تهران ،فصلنامهی پژوهشهای جغرافیایی ،شماره  ،91صص 013- 02
رضووووی ،مصوووطفی؛ فاله حقیقی ،نگین؛ رضووووان فر ،احمد؛ و کالنتری ،خلیل .)0930( .تحلیل موانع کارآفرینی در
دانشکدههای کشاورزی ایران (از دیدگاه دانشجویان) ،مدیریت دولتی ،)01(0 ،صص .53-11
زاهدی ،محمدجواد؛ غفاری ،غالمرضا؛ و ابراهیمی لویه ،عادل .)0930(.کاستیهای نظری برنامهریزی توسعه روستایی در
ایران ،پژوهشهای روستایی ،)02(0 ،دانشگاه تهران ،صص .0-20
سووازمان مدیریت و برنامهریزی اسووتان اصووفهان .)0931( .گزارش سوونتز مطالعات آمایش اسووتان اصووفهان ،سووازمان
برنامهوبودجه کشور.
سجا سی قیداری ،حمداهلل؛ و رکنالدین افتخاری ،عبدالر ضا .)0935(.تو سعه ی پایدار کارآفرینی گرد شگری با تأکید بر
مناطق روستایی ،انتشارات سمت ،صص .01-0
سوورایی ،سووودابه؛ افراخته ،حسوون؛ ریاحی ،وحید؛ و جاللیان ،حمید .)0935( .مدلسووازی مدیریت پایدار دفاتر ICT
روستایی با استفاده از هوش تجاری ،فرایند مدیریت و توسعه ،دورهی  ،)0(23صص .009-005
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