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چکیده    مقاله          اطالعات  
در  یو نقش مهم دهندیرا به خود اختصاص م یاقتصاد هایتیاز فعال یمهم یبخش نانیکارآفر 

به اهداف خود در بحث توسعه  دنیرس یدارند، برارا به عهده ییو توسعه در مناطق روستا زاییاشتغال

اما  باشند؛خود  یوکارهابه اقتصاد سبز در کسب یبه دنبال گذار از اقتصاد سنت دیبا ییروستا داریپا

 نیراستا هدف ا نیرو هستند. در همروبه یبا موانع رانیمناطق، در ا نیاقتصاد سبز در ا یاجرا یبرا

در موانع توسعه اقتصاد سبز  ییاست، شناسا یفیک کردیبا رو یفیتوص قیتحق کیپژوهش که 

نفر از  19 یفیدر بخش پژوهش ک ی. جامعه آمارباشدیاستان اصفهان م ییمناطق روستا ینیکارآفر

بودند  ییروستا یو توسعه ینیاقتصاد، کارآفر ینظر و خبره در حوزهکه صاحب یعلمئتیه یاعضا

 یمحقق ساخته گردآور یاکتشاف افتهیساختار مهین ی-مصاحبه قیالزم از طر هایدادند و داده لیتشک

بر در قالب پرسشنامه  ها. مقولهدیاستخراج گرد یمقوله 22محتوا  لیشد. با استفاده از راهبرد تحل

حوزه  نانینفر کارآفر 19دوم قرار گرفت که برابر با  یجامعه آمار اریدر اخت کرتیل فیط اساس

ور منظقرار گرفتند. به یو کل اعضا، موردبررس دیاستان اصفهان برآورد گرد ییروستا-یکشاورز

 KMO ،90/9شد. مقدار  تفادهاس SPSS افزاربا نرم یاکتشاف یعامل لیتحل کیاز تکن رهایمتغ صیتلخ

 یعامل لیتحل جیبود. نتا داریدرصد معن 00به دست آمد که در سطح  190/180و مقدار آزمون بارتلت 

درصد  101/89 ،یموردبررس هایهیشده از گوعامل استخراج 1توسط  انسیکل وار نیینشان داد، تب

و  یفن -یتیریموانع مد ،یطیمح -یموانع ساختار ،یجیترو -یپژوهش، موانع آموزش نیاست. در ا

 291/0درصد و  898/11درصد،  182/10درصد،  889/28 نییبا تب بیبه ترت یزشیانگ -یتیموانع حما

 استان اصفهان ییروستا در مناطقاقتصاد سبز  یموانع توسعه نتریمهم عنوانبهکل،  انسیدرصد از وار

 شدند. ییشناسا
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 مقدمه
فایده و -های اقتصووادیه هزینههای اخیر، مبتنی بر مدلتوسووعه در دهه و سووویر رشوود مرسوووم و ی  راهبردهایتداوم 

این الگوها، گرچه  .در سرتاسر جهان شده است یطیمحستیزدر حوزه شدیدی  هاینگرانیباعث های مالی، حسابداری

 بیها، تخر، افزایش آلودگیستیزطیمحشده است، اما عمدتاً به تنزل و افت وت های رشد و تولید ثرباعث ارتقاء شاخص

ست یجهیثروت درنتنابرابر  یع، توزمنابع محیطیو زوال  شده ا شورها و مناطق منجر  سعه در ک  Boden) ناپایداری تو

et al, 2017) .درواقع قبل بوده اسووت. سووه دهه طی  ریزی محیطی و فضوواییپایداری ی  هدف برجسووته در برنامه

 ستی معکوحو یا  شن کاهآهای گوناگون باهدف تسهیل توسعه اقتصادی و اجتماعی و در راستای ای از برنامهمجموعه

 ,Orenstein and Shach-Pinsleyو پیشوووبرد قرارگرفته اسوووت ) مورد توجّه یطیمحسوووتیزهای سووویبآکردن 

سالهم بر (.2017:255 ساس در  سبزهای اخیر مفهوم جدیدی با عنوان ین ا صاد  سعهگفتمان در 0اقت ی پایدار های تو

 یطیمحستیز یاست که هدف آن کاهش خطرات و کمبودها یاقتصادسبز،  اقتصاد .قرارگرفته است موردتوجه، جهانی

ست صادی ا صاد  یکیرابطه نزد مفهوم جدید، نی. ادر کنار درآمدهای اقت سدارد یطیمحستیزبا اقت سی، اما تمرکز   یا

بعد  به 2102از سووال بنابراین ؛ (Mickiewicz and Jurczak, 2021: 314-317) همراه داردی را با خود به ترشیب

سبز  صاد  صادی و ابزاری  تتغییرا شبرای کاه بی  چارچو عنوانبهاقت شد اقت سبز برای ر اقلیمی، ی  محرک جدید 

 یدستیابی به توسعه تدر جه شبخ تو سرع کنندهیلن ارائه ی  تسهآشده است که هدف کلی فقر ارائه شبرای کاه

شد )پایدار می سبز عمالً  .(UNEP 2011; OECD 2012; World Bank 2012; Bergius et al, 2017با صاد  اقت

 عتی، طبیعیطب طیمح یهامؤلفهاز   یدهد که ممکن است بر هر یقرار م ریرا تحت تأث یبشر تیفعال یهانهیزم هیکل

شرا سل یزندگ یکیاکولوژ طیو  ساسبگذارد.  ریتأث ندهیو آ یفعل یاهجوامع، ن شورها اروپا بر ا صییتجربه ک سبز ، اقت اد 

 .(Jurczak and Mickiewicz, 2021: 322بود )خواهد  یاو منطقه یدر توسعه محل یعامل اساس  ی

الگوهای رشووود و توسوووعه در ایران نیز، گر چه به پیروی از روندهای پیموده شوووده جهانی، به تولید ثروت و افزایش 

های درآمدی و نیز اخالل در تحقیق هدف ، اما نابرابریشده استهای مختلف اقتصادی منجر ناشی از بخش افزودهارزش

سعه پایدار را به همراه  ستو تو شته ا صوصبه دا شدارهای  خ سوی دیگر این روندها در کنار ه ستایی. از  در مناطق رو

در رتبه  2106ایران در سووال  ( کهUNFCCC, 2017کربن )ی جهانی هایی هم چون پروژهدر گزارش شوودهمنعکس

شار  ش   کنندهنگرانو نیز آمار  کندبندی میکربن جهان طبقه دیساکیدهفتم میزان انت ستی، هم چون خ محیط زی

های اخیر نسبت های شدیدی را در دههها و زمین طبیعی، نگرانیهای داخلی، آلودگی هوا و تخریب جنگلشدن دریاچه

ست )های مرسوم رشد برانگیخته به الگو توان با توجه به آنچه با آن در میبنابراین ؛ (0931ندایی طوسی و مل  خانی،ا

ستیم اذعان کرد  روروبهایران  ضعیه ستای بهبود و شور در را صادی چندان  یطیمحستیزت هنوز ک سعه اقت و بهبود تو

ست  تهشمحسوسی ندات پیشرف سبز جه یهاو شاخصا تحقق  تتوسعه پایدار و رویکردهای جدیدی همچون اقتصاد 

 باشد.در مناطق روستایی در ابتدای راه می پایداری چه در مناطق شهری و چه

سبز  طورهمان صاد  شد اقت شاره  ست و در یشپکه ا سعه پایدار ا ستسنیاز تو سعهریزیها و برنامهگذارییا  ای درها تو

سعه ستایی ایران، تو شه جایگاهی محوریی پایدار رو شتهبرنامهدر این  همی ست )زاهدی و همکاران، ها دا (. به 0930ا

ستایی مثل فقر، مهاجرت و  شکالت حوزه رو سعه توجه بیش...همین منظور برای رفع م صادی تو ده شتری ، به بعد اقت

ی ی  مداخله یمنزلهو بهمهم اقتصووادی  بخش یرزی   عنوانبههای توسووعه روسووتایی، کارآفرینی . در برنامهاسووت

 های حاصل ازدر کنار تمامی مزیتاما ؛ است موردتوجه ریع بخشدی روستایی را تستواند فرایند توسعهراهبردی که می

همراه  را به یطیمحسوووتیزهای اقتصوووادی، تخریب نباید فراموش کرد که کارآفرینی هم مانند دیگر فعالیتکارآفرینی 

های گاهو منابع طبیعی در سوووکونت سوووتیزطیمحمدیریت صوووحیر در این حوزه باعث عدم پایداری در  دارد و عدم

از  یگروه (.0931؛ قربانی و بنی عامریان،Howley et al. 2014; Abbasian et al. 2017) شووده اسووتروسووتایی 
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شگران سایش خاک و تغییرات آب و هوایی را نمونه پژوه از  هاییعدم پایداری تولید و کاهش امنیت غذایی، آلودگی، فر

صحیر فعالیت سکونتاثرات نا ستایی میها رگاههای کارآفرینی در  سازمان؛ (Chick, 2009دانند )و ها و بنابراین دولت، 

صی و عمومیشرکت صو صر ای جز این ندارند که خود چاره یطیمحستیزبرای کاهش تأثیرات  های خ با اهداف و عنا

 این تفاسیر کارآفرینان نیز که بخشی مهمی از با های اقتصادی در مناطق روستایی هم گام شوند.اقتصاد سبز در فعالیت

زایی و توسووعه در مناطق روسووتایی را به دهند و نقش مهمی در اشووتغالهای اقتصووادی را به خود اختصوواص میفعالیت

صاد دارندعهده سنتی به اقت صاد  ستایی باید به دنبال گذار از اقت سعه پایدار رو سیدن به اهداف خود در بحث تو ، برای ر

شند. وکارهاکسبدر سبز  ا سازگار بو ت و خدمات پایدار المحصوسبز، تولید  هاینوآوریبا  کارآفرینان چراکهی خود با

سبز( می) ستیزطیمح سبز به کارآفرینی  صاد  صمتوانند در اجرای عملیاتی اقت ستسو  رانیگ میت ناطق گذاران در میا

اسووتان اصووفهان  .(0931مطیعی لنگرودی و یاری، ؛ 0911سووعیدی و رسووتگار، دهند )روسووتایی کم  شووایانی انجام 

 کشوواورزی،های هایی که اکوسوویسووتم کارآفرینی فعالی در حوزه کارآفرینی روسووتایی در حوزهعنوان یکی از اسووتانبه

س روروبهو با مشکالت محیط زیستی زیادی نیز از این قاعده مستثنی نیست دارد  صنعت، خدمات و گردشگری ت که ا

های کارآفرینی روستایی است. کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایی در و فعالیت وکارهاکسبز آن ناشی از بخشی ا

ستان باعث شده است آلودگی منابع آب و تخریب  طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را برای  یاندازهاچشماین ا

ستاها به ارمغان  صفایی،) یاوردبرو ضوانی و  ش0910ر شکالتی از قبیل تخریب یعصناگری در حوزه ( و یا گرد ستی م د

ست. شته ا سماند را به همراه دا ستا  در منابع محلی، افزایش زباله و پ ضرحتحقیق همین را سی و ارزیابی موانع  ا به برر

سعه سبزی تو صاد  صفهان ینیدر کارآفر اقت ستان ا ستایی ا ست مناطق رو صلی از انجام این پژوهش پرداخته ا . هدف ا

سایی  سعهشنا سبز  یموانع تو صاد  ستا در مناطقاقت شاورزی  ییرو صفهان از دیدگاه کارآفرینان ک ستا -ا این  رد ییرو

ستان است. امید است که با شناسایی مشکالت و موانع بتوان گامی در جهت رفع آنان و ایجاد بستر مناسب رای تری با

 سبز برداشت. دست یافتن به اقتصاد

 پژوهش و پیشینه مبانی نظری
صاد نیآخر شان میجهان یتحول اقت صاد دهد که با ی ن سرماانیبندانشاقت سان هی، نقش   یهایها و فناوری، نوآوریان

توان مشواهده کرد، بر اقتصواد سوبز، یکه امروزه م یو روشون دیروند جداین  ؛ وکرده اسوتی ایجاد کیارتباط نزد دیجد

بنابراین با ؛ (Magnuszewski, 2010سبز و مشاغل سبز متمرکزشده است ) یهاشرکتکارآفرینی سبز، توسعه سبز، 

اه با برخی مشکالت همر اقتصاد سبز ریصر فیتعرتوجه به مشخص شدن اهمیت اقتصاد سبز باید اذعان کرد که هنوز 

ست  صطالح نیا چراکها سب یا سان ا دیتاً جدن شنا ست و کار ستند، در ابتدای راه یحوزه نیا بنابراین بین تعاریف  ه

همین سووبب  به .(Bednarz and Kulawczuk, 2014: 16-18دارد )موجود از این اصووطاله هنوز اختالفاتی وجود 

ل جهانی یا اصووو لمللیاینبشووده یرفتهی  تعریف پذ نبود :شووده اسووتیز برانگچالش، دالیل زیربه مفهوم اقتصوواد سووبز 

سبز فراگیر صاد  سالشکل، برای اقت صطالحات مرتبط به هم ولی متفاوت در  شد گیری مفاهیم و ا های اخیر )مانند ر

سعه کم صاد سبز، تو صاد پایدار، اقت شفافیت پیرامون (ر آنیو نظا ایپاحالتکربن، اقت سبرنامه کهنیا، عدم  ست های  یا

سائلی را در  سبز چه م صاد  صادی و ربا اولویت و چطور گیردیبرماقت شد اقت شهها و اهداف ملی مرتبط با ر قر ف کنیی

ر کتب ذینفع اقدام به نش المللیینهای بسازی مفهوم اقتصاد سبز سازمانشفاف منظوربه همین راستا در .شودتلفیق می

اقتصاد سبز برای اولین بار در سال  مفهوم .اینددانشی را پر نم خألتا این نمودند  و مقاالتی از ابعاد مختلف در این حوزه

تنظیم دسووتور کارهای عملیاتی  باهدف، سووتیزطیمحمیالدی توسووط گروهی از اقتصوواددانان پیشوورو در زمینه  0313

سعه سنجش و اندازهتو سعهی پایدار و تدوین چارچوب  ستای اهداف تو صاد در را شرفت اقت ر دی پایدار، گیری میزان پی

سبز یبرا یطرح» قالب گزارش صاد  شد «اقت شر  ستان منت سط دولت انگل ست که  توجهقابلاما آنچه ؛ تو ست این ا ر دا

ه است ک یو دائم داریاز مفهوم توسعه پا یعمل یاجرا  یاند که اقتصاد سبز از کارشناسان موافق یاریحال حاضر، بس

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
.0411زمستان، 93-24، 6، شماره 2پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي، دوره  
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ب اهداف، بازتا نیبه ا یابیخاص امکان دست یهااهداف و روش عنوانبه استیشدن و انتقال به س یاتیعدم عمل لیبه دل

از کاهش ترس و نگرانی  ها به خاطربسیاری از دولت چراکه .(Ryszawska, 2013:145) نکرده است دایخود را پ یعمل

 Towards) یستنممکن اقتصاد سبز  یاجرامعتقدند ، یعیکاهش استفاده از منابع طب جهیدرنت یرشد اقتصاد ییایپو

a Green Economy, 2011)سال  نی. ا سازمان ملل در  سئله در کنفرانس  س موردبحث 2102م قرار گرفت.  یو برر

سبز به یاهیانی، بجهیدرنت صاد  صل یاز ابزارها یکیعنوان شامل اقت ست یبرا یا سعه پا یابید و فراهم  یو دائم داریبه تو

 یالمللینببازرگانی  اتاق (.Szyja, 2015:34شد ) بیت  کشورها تصوت ی هااستیشکل دادن به س یبرا یکردن ابزار

(ICCصادی تعریف می سبز را اقت صاد  صادی»کنند که در آن (، نیز اقت شد و بهبود اقت سئولیت»و  «ر ط پذیری محیم

اقتصاد سبز، . (Bacher,2011; UNEP,2012باشند )ی اجتماعی نیز پشتیبان توسعه زمانهمبوده و  راستاهم «زیستی

 ودر آن خطرها  کهیدرحال دیآیم دیپد یو عدالت اجتماعهای پیشوورفته اقتصووادی اسووت که در سووایه زندگی انسووان

این تعاریف  با (.056: 0931قربانی و بنی عامریان،داد )رخ خواهد ممکن  میزان نیتردر کم یطیمحسووتیز یهابیآسوو

سبز  سبه زم برای دستیابی ال نهیزمشیپاقتصاد   یعنی توسعهی تلی پیشرفصسه فاکتور ا یرندهزیرا دربرگ تپایداری ا

صادی، اجت ست )ماقت ست که  تیاهم .(Jurczak and Mickiewicz, 2021اعی و محیطی ا سبز به حدی ا صاد  اقت

شناخته میبه سعه پایدار  سعه گریدعبارتبه؛ شودعنوان کلید تو ست درگروی پایدار تو سبز ا صاد  سمت اقت  ؛گذار به 

 ,Diyar et alاسووت ) رممکنیغو حتی  اثریبی پایدار در منطقه، بنابراین دسووتیابی به اقتصوواد سووبز بدون توسووعه

سعهتوان بیان کرد که (. پس می2014:697 ستیابی به تو سبز ابزاری برای د صاد  ستایی  یاقت ست.پایدار رو  راکهچ ا

با در ا رحیات بشری  زندگی و یفیتدر ک و بهبوداست  یطیمحستیز حفاظت ریناپذییجداجزو  توسعه پایدار روستایی

ستم  گرفتننظر  ست که  کند ودنبال میظرفیت تحمل اکوسی ساسنوعی از توسعه ا س و درون بین عدالت بر ا ها به لن

ستی و رفاهدنبال تحقق  سان زندگی بهزی ست )برای ان سعه در (.Richards.2002ها ستایی، ینظام تو افزایش  پایدار رو

ستانداردهای زندگی و بهبود کیفیت زندگی ضه کاال ،ا شاورزی، عر صنایع مرتبط با تولیدات ک راهم و خدمات، ف افزایش 

شارکت مردمی در برنامه ستاندارد زندگی، م سایل رفاهی برای افزایش ا سانی، آوردن و سعه، ارزش به کرامت ان های تو

صو نفساعتمادبهحس  شد مح شرایط محیطی در جهت ر کاهش فقر و جلوگیری از  ،ترت زراعی بیشالو فراهم آوردن 

بریم (. نسبت به آنچه بیان شد به این مسئله مهم پی میJamil,1999) یمباشبه شهرها را دارا می رویهیهای بمهاجرت

اد سبز نیستند و برای همین غرابت و نزدیکی اهداف ی پایدار روستایی بیگانه با اهداف اقتصها و اهداف توسعهکه ویژگی

ست که  سبز را بها صاد  سعهاقت  ,Diyar et al ؛0931حسین زاده و همکاران، کنند )ی پایدار معرفی میعنوان کلید تو

ساخت فیو تعر مشاهده .(2014 سبز،  یسازادهیو پ داریپا یمرتبط با توسعه یارتحوالت  ق و تحقیموضوع   یاقتصاد 

  ی لیوتحلهیتجزبه  ازین اسووتمدارانی، سووطرف یاز رایاسووت، ز اسووتیعلم و سوو نیاغلب در مرز ب اسووت که تأملقابل

عه -یاقتصووواد سوووتمیسووو جام ند و  یده دار ماعی پیچ جارب  یریگجهیبه نت یعمل راتییتغ یدر اجرا یعلماجت و ت

 (.Jurczak and Mickiewicz, 2021) دارند ازین مداراناستیس

تی های بخش دولگذارییهسرمال توسط مد و اشتغاآرشد درمعتقد است  است که ایاندیشه، اقتصاد سبز نروشبه بیان 

شکلی انجام گیرد  سانحودگی را به آلو  نکه انتشار کربو خصوصی باید به  و از  هداد شکارایی منابع را افزایده و داقل ر

ریق طاز  عمدتاًتی التحو نچنی. (UNEP, 2011کند ) تمی جلوگیریسووواکوسوووی تزیسوووتی و خدما عتنو شکاه

صاد و اقت المللیینبت از تجار« جدید سبز»الت ، ایجاد بازار برای محصو«سبز»مشاغل  جادیا ،«زسب» یهاگذارییهسرما

شمدور تحقق پیدا می سبز، مبارزن و کلی کند. هدف رو صاد  شورهای  حمایتبا فقر و  هاقت سعهدرحالاز ک ست با  تو ا

سووبز  ونقلحملو  اصووالحات مالی و محیطی، انرژی تجدید پذیر، وسووازسوواختوری انرژی در عناصوور اصوولی، بهره

(Kasztelan, 2017:490) ایجاد با  اجتماع، اقتصووواد و سوووتیزطیمح ییعنی تعادل بین سوووه عرصوووه آن و تحقق؛

صت شغلیفر ستهجدید  های  شای ستا و  سین ) ییبرای نیروی کار رو ستا طره  (.0931زاده و همکاران، ح در همین را

ی ملل متحد، در کانون توجه گفتمان توسعه ستیزطیمحمشاغل و کارآفرینی سبز با ابتکار سازمان جهانی کار و برنامه 
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ستسریزان و . به همین خاطر برنامهقرار گرفتپایدار  شورگذاران در یا سعههاک صمیم گرفتند تو یدار ی پای مختلف ت

صادی  صادی مبتنی بر خالقیت و نوآوری و کارآفرینی را جایگزین الگوهای اقت  رروزههکه یطوربهکنند.  شدهیتهدااقت

زیرا ؛ گیری اسووتی کوچ  و متوسووط مقیاس در سووطر کشووورها در حال شووکلوکارهاکسووبها و ها، شوورکتبنگاه

قدند که کارآفرینان با اسووتفاده از قدرت نوآوری، خالقیت و برقراری ارتباط بین عوامل و نظران اقتصووادی معتصوواحب

ع های تولید بازاریابی، توزیریزی و مدیریت اقتصادی جدید در عرصهها و برنامهپذیرش ریس ، قادر به شناسایی فرصت

م  های مختلف کگاهسکونت دراقتصادی سبز توانند اقتصاد محلی را شکوفا سازند و به رونق و رشد می ؛ واندو مصرف

ستفاده از ظرفیت ستثنا نبوده و با ا ستایی نیز از این امر م ستا جامعه رو صتکنند. در همین را های موجود در ها و فر

 (.0935الدین افتخاری،ی قیداری و رکنسجاساند )های کشاورزی و غیر کشاورزی به دنیای کارآفرینی ورود کردهفعالیت

سعه ینیآفرکار سریع تو سبز کم  کند باید اهداف پایداری و رویبرای اینکه بتواند به ت صاد  ستایی و اقت رد کی پایدار رو

ت و التا محصوووباشووند هایی به دنبال نوآوریو  را در تمام فرایند چرخه کارآفرینی در نظر بگیرد سووتیزطیمحمدیریت 

اما ؛ (Sekerka and Stimel, 2011باشووود ) سوووتیزطیمحخدمات پایدار تولید نموده و یا تولیداتشوووان سوووازگار با 

موانع  نیا رو هستند.شان همیشه با موانع و مشکالتی روبهوکارکسبای از پایداری در کارآفرینان برای رسیدن به نقطه

ستانیز در کارآفرینی  سیار زیاد به چشم می هم ییرو ستا و ییازآنجاخورد و ب سویه بین رو و  ستیزطیمحکه ارتباط دو

بر همین ت، تر اسها بیشگاهنسبت به دیگر سکونت ستیزطیمحهای روستایی از گاهیرپذیری هر چه بیشتر سکونتتأث

ک موانع و مشووکالت گذار کارآفرینی به سوومت کارآفرینی پایدار و یا کارآفرینی که هم گام با اهداف اسوواس، نیاز به در

 (.munoz snd Dimov, 2015است )اقتصاد سبز باشد از اهمیت باالیی برخوردار 

ستا و موانع و چالش مطالعه با سبز رو صاد  صورت  های محدودهای آن پژوهشدر ادبیات جهانی و داخلی در حوزه اقت

زمینه  تر در اینشکاف تحقیقاتی در این حوزه و ضرورت انجام تحقیقات بیش یدهندهنشاناین مسئله  است کهگرفته 

به موضوع پژوهش حاضرمعرفی  شدهانجامهای ترین پژوهشی نزددهد، بنابراین سعی شد بهترین منابع و را نشان می

سی2120) 0ورچاکیو  چیویکیم. شوند ستا ( در برر سبز در مناطق رو صاد  سعه اقت ستان ییموانع تو به این نتیجه  له

س ست یافتند که با  شاغل  یآگاه رییتغ یبرا یاجتماع یهانیکمپ یدهازماند سبز، م صاد  و آموزش مردم در مورد اقت

تفع لهستان را مرتوانند برخی از موانع توسعه اقتصاد سبز در روستاهای ی میاجتماع تیو مسئول داریپا یسبز، توسعه

سبز: چالش( در پژوهش خود با عنوان 2121) 2سودرهلم  یپاتر .کنند صاد  ی داریپا یبرا یفناور رییتغ یهاانتقال اقت

 و گذارانیاسووتتوسووط سوو دیاسووت که با داریپا یفناور رییتغ یرو شیپ یهااز چالش یتعداد در موردبحث به دنبال 

به  داریپا یفناور ریید که تغرسیاستدالل مبه این  تیدرنهاو  درک شود یدرستمتخصصان در سطوه مختلف جامعه به

ص یابیبه ارز بیترت صو صنعت خ شن یاندهیفزا طوربه دیبا ندهیآ قاتیدارد و تحق ازیو دولت ن یمجدد نقش  سابه   ییا

( در 2103) 9وفدورووا . الکسوواندروبپردازد یمختلف نهاد یهانهیدر زم دیجد اسووتیابزار سوو باتیترک یها و اجراچالش

به دنبال  «هیدر روسووبیکاری روسووتایی و خود توسووعه ارضووی : اقتصوواد سووبزاقتصوواد دیجیتال و »پژوهشووی با عنوان 

سیه بودند و  ستاهای کشور رو ساختن مشکالت بیکاری در رو تند به این نتیجه دست یاف تاًینهاراهکارهایی برای مرتفع 

ستایی را  صاد رو سازی کنند  با کم که اقت سعه نو صاد ینیدر کارآفرمحلی را  و جامعهابزارهای خود تو ال دیجیت و اقت

و دست یافتن به اقتصاد سبز پیشرفت  ستیزطیمحمشارکت دهند و ضمن رفع مشکل بیکاری از این طریق در حفظ 

صل کنند. هم شیناحا سیوا وتر صادی اق»( در تحقیق با عنوان 2101) 0چنین تامبو سیل اقت صادپتان سعه در« سبز» ت  تو

یی ی اقتصاد سبز در نواحی روستابه این نتیجه رسیدند که برای رسیدن پتانسیل اقتصادی در حوزه «مناطق روستایی
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 دری و توکلی /...و  ینیموانع توسعه اقتصاد سبز در کارآفر

 

و همچنین منابع آمادگی اجتماعی  یگذارهیو سوورمامالی ، جمعیتی، زیرسوواختی، فنی، چون طبیعی ییهامؤلفه ازمندین

تواند موانعی را برای ایجاد یم هامؤلفهاسووت و به طبع نبود هر ی  از این  «سووبز»اقتصوواد جوامع محلی برای توسووعه 

ها اقتصاد سبز: چالش»( در تحقیق با عنوان 2101) 0اقتصاد سبز در نواحی روستایی به همراه داشته باشد. ماران و ندلئا

ین این تربزرگکه  روبرو اسووت یشووماریب یهاچالشاقتصوواد سووبز با کنند که این مسووئله اشوواره می به« هاو فرصووت

 01در  ر اروپاییوکشوو جرویکرد پنسووی پس از برر (2106) 2و همکاران ننیتکیهسووتند. پ یو فناور یامور مال هاچالش

سبز صاد  ستیتموفقی عملی و راجکه ا یابندمیدر بخش اقت سیا ستلزم رهبری و هماهنگی آمیز  سبز م صاد  های اقت

ست و این نفع متقابل  ای هسازی تحقیق و توسعه در فرایندارزیابی آثار معتبر و یکپارچه درگرواهداف چندگانه متعدد ا

 «اقتصاد سبز در منطقه گو تنگ یمعما در اجرا»( در تحقیق با عنوان 2105) 9ین گریموالکسیسچنهمعملیاتی است. 

های اقتصاد سبز را، وضعیت راهبردترین دلیل عدم اجرای ای، مهممنطقه کنشگرانگذاران و یاستسصاحبه با پس از م

 .کنندای و تضادهای ناشی از مسیرهای رشد قدیمی با مسیر اقتصاد سبز اعالم میناپایدار تاریخی اقتصاد منطقه

ی پایدار و بدون تخریب ز برای دسووتیابی به توسووعهسووباقتصوواد »عنوان ( در پژوهش خود با 0931) یانعامرقربانی و 

شاره دارند که یکی از ویژگی «ستیزطیمح سئله ا سبز را از رژیمبه این م صاد  صادی قبل متمایز های که اقت های اقت

ادی گذاری اقتصهای طبیعی مانند تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی از طریق ارزشسازد، ارزیابی مستقیم سرمایهمی

های استان ای با رویکرد اقتصاد سبز شهرستانیداری منطقه( در ارزیابی پا0931) یکاشفزاده و دیمن یمابراههاست. آن

محیطی و مخاطرات برترین نقش و قدرت تبیین را در  متالشوواخص سوو شوود که روروبهبا این نتایج  آذربایجان غربی

ترین نقش و قدرت کم شووواخص خدمات محیطی و رفاهه موردمطالعه داشوووته و پایداری در محدود ققتح بینییشپ

چارچوب ( در 0931) یخانین ندایی طوسی و مل  چنهم. پایداری استان آذربایجان غربی دارد قتأثیرگذاری را در تحق

  شش مناطق بهبه این مهم دست یافتند که  سنجش و ارزیابی وضعیت مناطق استانی ایران از منظر مفهوم اقتصاد سبز

ناطق اظتی و توزیعی، مفح ، مناطقیختهگسناپایدار، مناطق دارای رشد لجام ، مناطقیافته(نتوسعه)ابتدایی  مناطق هگون

سبز طبقه یسوگذار به در حال صاد  سبز و مناطق دارای اقت صاد  سین زاده و  تیدرنهاشوند. ی میبنداقت همکاران ح

شی با 0931) سعه های مهارتی ونقش آموزش»عنوان ( در پژوه ستاییکارآفرینی در تو سبز و پایدار رو شاغل   به «ی م

گذاری در زم اسوت جهت توسوعه سورمایهالبرای سورعت بخشویدن به اقتصواد سوبز روسوتایی، این نتیجه رسویدن که 

ن تریسووازی شووده و با توجه به اینکه آموزش روسووتایی، اثربخشهای روسووتایی و تقویت بازارهای سووبز ظرفیتشوورکت

سعهسازوکار بر ست، آموزش یای تو ستایی ا سبپایدار رو سب با ک  سبز مانند یوکارهاهای مهارتی و کارآفرینی، متنا

ه قرار گیرد و از سوووی دیگر، کشوواورزی ارگانی ، تولید غذای سووالم، صوونایع فراوری و مدیریت تلفیقی آفات مورد توجّ

 .ی نهادینه شودآن در مناطق روستای درازمدتفرهنگ اقتصاد سبز و بازده اقتصادی 

ی اقتصاد سبز در مناطق روستایی، پژوهشی های توسعهی تحقیق مشخص شد در حوزه موانع و چالشبا بررسی پیشینه

چنین به مفهوم اقتصاد سبز در کنار مفهوم کارآفرینی روستایی نیز با توجه به اهمیت . هماست شدهیفتعربسیار کمی 

ضوع،  سی قرار  موردپژوهشمو ست؛ و برر ضر پژوهش بامطالعه تیدرنهااما نگرفته ا شابه و نزدی  به پژوهش حا های م

 یلقبها و موانع متعددی از چالشبا توان نتیجه گرفت که برای گذار از اقتصوواد سوونتی به سوومت اقتصوواد سووبز می

  اد سبز، مشاغلو آموزش مردم در مورد اقتص یآگاه(، چالش Maran and Nedelea, 2017) یو فناور یمال هایچالش

صاد منطقهJurczak and Mickiewicz,2021سبز ) ضعیت ناپایدار تاریخی اقت سیرهای (، و شی از م ضادهای نا ای و ت

چنین برای دستیابی به توسعه اقتصاد ( مواجه هستیم. همPitkeanen et al,2016رشد قدیمی با مسیر اقتصاد سبز )

ها نسبت به اقتصاد سبز و هکار، آموزش و مهارت مردم و افزایش فرهنگ آنرا نیمؤثرتراند که سبز به این نتیجه رسیده

                                                            
1- Maran and Nedelea 

2- Pitkeanen et al 

3- Graeme and Alexis 
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صاد  ست ) درازمدتبازده اقت شینه تحقیق دیده نمی آنچه (.0931حسین زاده و همکاران، ا ها و موانع شود چالشدر پی

ر ما بنابراین در پژوهش حاض؛ یژه در کنار مفهوم کارآفرینی روستایی استوبهی اقتصاد سبز در مناطق روستایی توسعه

چالش بال بررسوووی این موانع و  به به دن با مشوووخص کردن دقیق این موانع،  که بتوانیم  ید  به این ام ها هسوووتیم، 

 هایسازی برنامهبخصوص در سطر جوامع روستایی برای پیادهگذاران و متخصصان در سطوه مختلف جامعه استیس

 ت اقتصاد سبز در حوزه کارآفرینی روستایی گامی مثبت برداریم.مناسب برای گذار از اقتصاد سنتی به سم

 هاو روشمواد 
این  استاستان اصفهان  ییروستا در مناطقموانع توسعه اقتصاد سبز با در نظر گرفتن هدف این پژوهش که بررسی 

های ادهمحتوا برای تحلیل دتحقیق از نوع توصیفی بوده و بر اساس رویکرد کالن، کیفی است که در آن، از راهبرد تحلیل 

ها از میان منابع در های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش است و نمونهت، کتب و پژوهشالشامل مقامتنی 

. این پژوهش در استان اصفهان انجام شد و جامعه آماری آن شامل دو گروه متخصصین حوزه دسترس استخراج شد

دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد  یعلمئتیهشامل اعضای  اقتصاد، کارآفرینی و توسعه روستایی

وله برفی گیری گلای، نمونهشبکه یتصادف ریغ؛ که به روش باشنداصفهان می آبادنجفخوراسگان( و دانشگاه آزاد اصفهان )

نفر  01-05های همگن تعداد گروه ( در2101) 0جانسونمطابق نظر ) یفیکو بر مبنای غنای نظری در بخش پیمایش 

ها هیچ اطالعات جدیدی به دست گیری تا حد اشباع مقوله یعنی تا جایی که در جریان مصاحبه( نمونهکندکفایت می

ای نامهدر بخش پیمایش پرسشاز افراد خبره و متخصصین پایان یافت. نفر  01حجم نمونه  تیدرنهانیامده، ادامه یافت و 

 5) یگردشگر(، نفر 22) یلیتبدهای مختلف کشاورزی و صنایع از کارآفرینان رشتهنفر  01 یاکتشافل جهت تحلیل عام

شرکت ( نفر 0) ییروستا(، بازاریابی اینترنتی محصوالت نفر 9) یساز(، بازیافت و کمپوستنفر 3) یدستیعصنانفر(، 

. البته منظور آن دسته از کارآفرینانی هستند که از زمان معرفی و شروع به کارآفرینی تا مرحله رشد اندداشته

سال است )امینی  9وکار اندازی و رشد ی  کسبزمان متوسط برای راه چراکهسال گذشته باشد؛  9حداقل  وکارشانکسب

کشاورزی استان اصفهان، سازمان جهاد  یهندسمنظام(. با بررسی مراکزی چون سازمان 0936و حسینی ماچ  پشتی، 

-کانون کارآفرینان استان، دفتر عمران روستایی استانداری، بخشداریکشاورزی استان و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، 

استان اصفهان، جامعه ها و اداره کل تعاون روستایی های شهرستان، مراکز خدمات جهاد کشاورزی واقع در دهستان

قرار گرفتند و از  یموردبررسیل محدود بودن حجم جامعه، کل اعضا به دلنفر برآورد گردید که  01ر با آماری براب

 یمهن یین مصاحبهچنهماز طریق بررسی پیشینه تحقیق و اسناد و مدارک و  ازیموردنهای داده گیری استفاده نشد.نمونه

صاحبه به این صورت بود که ابتدا زمان هر مصاحبه، با گردآوری شد. روش انجام م محقق ساختهیافته اکتشافی ساختار

ریزی شد. شوندگان و اطمینان از عدم ایجاد اختالل و مزاحمت کمتر در برنامه کاری آنان برنامهمصاحبه یراحتبهتوجه 

گرفت ساعت زمان برد. گفتگوهای مفیدی در حین مصاحبه صورت می 2تا  0و یا تلفنی حدود  رودرروهر جلسه مصاحبه 

نشده بود. در حین مصاحبه حجم زیادی رونوشت بینییشپ هاسؤالگردید که در که منجر به کشف اطالعاتی می

دانی ی میها از روش تحلیل محتوا استفاده شد زیرا مطالعهآمد. برای آنالیز داده به دست شدهضبطو صداهای  اللفظتحت

. این شده استدادهنشان  0انجام تحلیل محتوا در نه گام در شکل تر دارای طبیعت اکتشافی است. جزئیات کیفی بیش

-شرکت توسط شدهاستفادهیل ماهیت ساده زبان به دلهاست. تحلیل وتحلیل هر ی  از متون مصاحبهیهتجزفرایند شامل 

کلمات و جمالتی را که توسط شرکت ت ت صورت دستی انجام شد. محققان با دقت تمام معنی کنندگان در مصاحبه به

                                                            
1- Jansen 
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متغیرها  بندی عوامل وهای قیاسی و استقرایی برای دستهشده بود تفسیر نمودند. سپس ترکیبی از روشیانبکنندگان 

 (.Miles & Huberman, 1994) استفاده شد

 
 فرایند تحلیل محتوا. 0شکل 
 092 :0935سرایی و همکاران،  :مأخذ

(. ی  فرایند استقرایی در تحلیل متن 0گام شد )وتحلیل یهتجزصورت دستی و با دقت ها بهمصاحبهدر ابتدا متن همه 

(. در این مرحله 2گام گردید )بررسی کلیدی های در آن هر کلمه و جمله برای کشف الگوها یا زمینه شد کهگرفته  به کار

های هری  از کلمات یا عبارات کلیدی . برچسب و گروه(9گام شدند )کلمات و عبارات کلیدی برای استفاده آتی استخراج 

های رابطه بین عامل ازآنپس( و 5گام شدند )(. عوامل سطر باال و متغیرهای مربوطه شناسایی 0گام گردید )مشخص 

شده با عواملی ییشناسا یهامؤلفه(. ی  فرایند قیاسی در اینجا انجام شد که در آن 6گام گردیدند )هر متن شناسایی 

و بدون تغییر  قرارگرفتهها مورد بازبینی (. این عامل1گام شد )بودند تطبیق داده  شدهکشفکه قبالً در ادبیات موضوع 

ها و متغیرهای جدول عامل تیدرنها(. 1گام شدند )از مصاحبه، اصاله و بروز  آمدهدستبهجدی در عوامل و متغیرهای 

نامه در اختیار جامعه آماری قرار را در قالب ی  پرسش هاآنها، از استخراج مقوله پس (.3گام گردید )هر مصاحبه ایجاد 

منظور تلخیص متغیّرها از تکنی  تحلیل عاملی بر اساس طیف لیکرت پرسیده شد. سپس به هاآنداده و درجه اهمیت 

های چندمتغیره است که برای پی روش ملهازجاستفاده شد. تحلیل عاملی  03نسخه  SPSSافزار اکتشافی با کم  نرم

 قرار مورداستفادهها بردن به ابعاد پنهان ی  پدیده یا خالصه کردن تعداد زیادی از متغیّرها در تعداد محدودی از عامل

 هایرا در قالب عامل هاآن تیدرنهاپردازد و گیرد. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها میمی

ن یچنهمهایی که احتماالً ابعاد پنهان متغیّرهای یادشده هستند و منظور تشخیص عاملکند. بهمحدودی تبیین می

(. مقدار 11: 0930قرار گرفت )رضوی و همکاران،  مورداستفادهتعیین ساختار ساده آن، روش چرخش واریماکس 

Suppress absolute values شده استگرفتهدر نظر  5/1این تحلیل عاملی  در. 
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 موردمطالعهی محدوده

دقیقه عرض شمالی و  21درجه و  90دقیقه تا  02درجه و  91بین ، لومترمربعیک 011105استان اصفهان با مساحت 

ششمین استان پهناور  و شده استدقیقه طول شرقی در بخش مرکزی ایران واقع 92درجه و  55دقیقه تا  91درجه و  03

های های یزد و خراسان جنوبی، از شمال به استاناستان اصفهان از شرق به استان .است کشوریت و سومین استان پرجمع

های کهگیلویه و بویراحمد ، از جنوب به استانیاریچهارمحال و بخت های لرستان وسمنان و قم و مرکزی، از غرب به استان

زاگرس در غرب و جنوب  یهاکوهرشته طبیعی نیز استان به دشت کویر در شرق و شمال، ازنظرو فارس محدود است. 

 هایی را برای استانها و مزیتها و از طرف دیگر پتانسیلمحدودیت طرفی که این موقعیت طبیعی، از محدودشده است

آخرین آمار و  اساس بر .است در ایران یدستعیصنا نیچنهماصفهان قطب تولید آهن، فوالد و  .فراهم نموده است

 پانصدهزار و  باًیتقرروستا دارد که  911بیش از سه هزار و شهرستان است و  25تقسیمات کشوری این استان دارای 

زندگی روستایی را در استان  یهزارنفر 100روستا با جمعیت حدود  صدهشتروستا خالی از سکنه است و حدود هزار و 

هزار هکتار اراضی  561در بخش کشاورزی با داشتن حدود  0931استان اصفهان در سال . روستاهای دهندرونق می

درصد  5میلیون تن تولید محصوالت کشاورزی داشته که حدود  5/1حدود  درمجموعمیلیون واحد دامی  6کشاورزی و 

طوف به منابع طبیعی است توجه به اینکه منابع درآمدی در روستا مع با .دهداز تولیدات کشاورزی کشور را تشکیل می

ها در حال گسترش است بنابراین توجه به حفظ دستی، کارآفرینی نیز در همین حوزهیعصنامانند کشاورزی، گردشگری، 

در روستاها در کنار افزایش درآمدهای اقتصادی از توجه خاصی باید برخوردار شود و گامی از سوی اقتصاد  ستیزطیمح

سازمان مدیریت ؛ 0935مرکز آمار ایران،) برداشته شودرای حفظ منابع محیطی این استان سنتی به سمت اقتصاد سبز ب

 (.0931،استان اصفهان یزیرو برنامه

 های تحقیقبحث و یافته
کارآفرین  01کنندگان در پژوهش حاضر مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد در ابتدا اطالعات جمعیت شناختی شرکت

روستایی استان اصفهان در این مطالعه شرکت داشتند. این افراد با میل و عالقه در این پژوهش شرکت کردند -کشاورزی 

دستی روستایی و یعصناویژه اینکه در حوزه کشاورزی و تجارب کاری خود و به لیدل بهو الزم به ذکر است که آنان 

بیعی و ط منابع ازین گردشگری و بازاریابی و بازیافت در مناطق روستایی مشغول به فعالیت اقتصادی هستند و چنهم

در این حوزه کامالً آگاهی داشتند  موردنظرهای کند و از مشکالت و چالشبرداری میاین مناطق بهره ستیزطیمح

 دهد.گویان ارائه میتری از مشخصات دموگرافی  پاسخاطالعات دقیق 0شدند. جدول  هگرفتعنوان جامعه آماری در نظر به

 پاسخگویان یشناخت یتجمع. مشخصات 0جدول 
 درصد فراوانی هاگروه ویژگی

 جنسیت
 5/1 9 زن

 5/32 91 مرد

 سن

 5/02 5 سال 23-90

 25 01 سال 92-90

 5/22 3 سال 95-91

 5/22 3 سال 91-01

 5/01 1 به باال سال 00

 هل تاوضعیت 
 5 2 مجرد

 35 91 متأهل

 میزان تحصیالت
 25 01 دیپلم

 61 20 کارشناسی
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 05 6 کارشناسی ارشد و دکتری

 وکارکسبمنابع مالی برای شروع 

 0 5/2کم  بالعوض

 02 1/91وام

 0 1/01خود آورده

 29 5/51خود آوردهوام و 

 اختراع و نوآوری
 5/01 03 بله

 5/52 20 خیر

دند یی شناسایی شروستا مناطق درهای موجود در توسعه اقتصاد سبز های مختلف محدودیتاز طریق تحلیل محتوا مقوله

عدم آموزش و ترویج اقتصاد سبز یا مشاغل »شود دو عامل . چنانچه مالحظه میاست شدهدادهنشان  2که در جدول 

عنوان موانع توسعه اقتصاد توسط کل جامعه آماری به «های سبزویژه دولت از کارآفرینان با ایده تیحماعدم»و  «سبز

اند. بوده موردتوجهدرصد از جامعه آماری  31هشت عامل توسط بیش از  درمجموع. اندشدهمطرهیی روستا مناطق درسبز 

 هایتیفعال یپاک در حوزه یهاونقلاستفاده از حمل عدم»، «هاحوزه رینابرابر رقابت با سا طیشرا»ین سه عامل چنهم

درصد جامعه  51تر از توسط کم «سبز یاقتصاد هایتیبه فعال نانیکم کارآفر عالقه»و  «ییدر مناطق روستا یاقتصاد

 اند.قرار داشته موردتوجهآماری 

 ییروستا مناطق دری اقتصاد سبز شده در توسعهییشناسا. موانع 2جدول 
 درصد فراوانی متغیر ردیف

 011 01 عدم آموزش و ترویج اقتصاد سبز یا مشاغل سبز 1

 011 01 های سبزویژه دولت از کارآفرینان سبز با ایده تیحماعدم 2

2 
اد فعالیت در راستای اقتص دیتائهای اقتصادی و نبود سازمان یا نهاد مشخص برای نظارت بر فعالیت

 سبز
91 35 

 91 35ی سبز(وکارهاسبز )کسبهای اقتصادی استاندارهای خاص برای کنترل فعالیتنبود مقررات و  1

 5/32 91 نبود یا محدودیت بازارهای مشخص برای فروش محصوالت سبز 2

 5/32 91 های اقتصادی روستاهاگذاری برای سبز شدن بخشیهسرماعدم اولویت دولت در  2

 91 5/32کنندیی که از منابع طبیعی استفاده میوکارهاکسبعدم تصویب مالیات سبز برای  0

 96 31منابع طبیعی های سبز، منظور حفاظت ازکارگیری فناوریبهعدم  8

0 
های و سبز شدن حساب های خصوصیشرکتهای های محیط زیستی در حسابواردکردن هزینهعدم 

های محیط زیستیسازی هزینهشفاف منظوربه شرکت
95 5/11 

19 
 بر دیتأکبا  یررسمیغ ورسمی  مؤسسات رانیمد و رانیگ میتصمافزایش دانش محیط زیستی عدم 

اقتصادی یهابخش
95 5/11 

11 
های نو، صنعت بازیافت، انرژی ازجمله سبز یوکارهابرای جوانان در کسبینی کارآفرآموزش عدم 

و ی کشاورزی ارگان
90 15 

 15 90 های مبتنی بر خالقیت سبزعدم توجه به روش 12

12 
ی هابخشگذاری سبز در یهسرماهای حمایتی و تشویقی از کارآفرینان سبز روستایی یا نبود طره

 روستایی مختلف اقتصادی
92 11 

11 
ر د الزامات حرکت به سمت اقتصاد سبز ازجمله سبز اقتصادایجاد سازوکار مناسب برای ترویج عدم 

مناطق روستایی
92 11 

 91 15روستایی و شهری کنندگانمصرفعدم ترویج و آموزش استفاده از تولیدات و خدمات سبز برای  12

 91 15روستاها در حمایت از اقتصاد سبز در حوزه ها-ها و کمبود تشکل 12

 5/12 23 ی روستاییوکارهاکسبپاک( در ) یرپذعدم استفاده از منابع انرژی تجدید  10

 21 11های اقتصادی سبزدر زمینه فعالیت مؤثری و تبلیغ رساناطالععدم  18
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 20 61خدمات سبزهای تولید محصوالت و یا عدم آشنایی با فناوری و یا روش 10

 20 5/52یرانه در فرایند کسب مارک تولیدات سبزگسختهای وجود قوانین و نظارت 29

21 
در مورد  یرساناطالعه آن و و تسهیل دسترسی ب آمار و اطالعاتو به هنگام سازی  یسازشفاف

دریاچه وآب، ، لمرتع، جنگل، خاک، میزان استحصا) ستیزطیمح توضعی
20 5/52 

 21 51ی سبزوکارهاکسبمالی از  یهاتیحماعدم 22

 02 91هاشرایط نابرابر رقابت با سایر حوزه 22

 25 01 های اقتصادی در مناطق روستاییی پاک در حوزه فعالیتهاونقلحملعدم استفاده از  21

 25 01 های اقتصادی سبزعالقه کم کارآفرینان به فعالیت 22

یی استان اصفهان و شناخت مضامین اصلی، از تحلیل روستا مناطق درجهت تحلیل موانع و مشکالت توسعه اقتصاد سبز 

درصد  33آمد که در سطر  دست به 013/013و مقدار آزمون بارتلت   ،110/1 مقدارعاملی استفاده گردید. 

ها برای تحلیل عاملی در حد و مناسب بودن داده واردشدهدار بود و حاکی از مناسب بودن همبستگی متغیّرهای معنی

فتند که قرار گر مدنظرهایی بندی متغیرها از معیار مقدار پیشین استفاده گردید و عاملمنظور دستهبسیار خوبی بود. به

شود، ه مالحظه میطور ک. همانشده استارائه 9بود. نتایج این تحلیل عاملی در جدول  تربزرگاز ی   هاآنمقدار ویژه 

 درصد است. 010/11ی، موردبررسهای از گویه شدهاستخراجعامل  0تبیین کل واریانس توسط 

آموزشی و ترویجی اقتصاد  مسائلگویه در عامل اول قرار گرفتند که همگی به  1ی، موردبررسگویه  25شود از مالحظه می

درصد  111/91نام نهاد که  «ترویجی -موانع آموزشی»ت عنوان توان تحبنابراین، عامل اول را می؛ شدندمی مربوط سبز

 012/01گذاری شد، نام «محیطی -موانع ساختاری» الشعاعتحتاز واریانس کل را تبیین کرد. متغیّرهای عامل دوم که 

ه مرتبط هستند کدرصد از واریانس کل را تبیین کردند. تمامی متغیّرهایی که در این عامل قرار گرفتند مربوط به موانعی 

باشد. می موردمطالعهی اقتصاد سبز در جامعه های این بخش در حوزهمحیطی استان و محدودیت -با نظام ساختاری 

ها هایی که سازمانقرار گرفتند که همگی به محدودیت «فنی -موانع مدیریتی» عنوانمتغیرهای عامل سوم تحت 

ان( در حوزه مدیریت و مهارت و دانش فنی دارند با آن مواجه هستند اشاره کارآفرینافراد )خصوصی و دولتی(، نهادها و )

متغیر و با تبیین  5گروه چهارم شامل  تیدرنها ؛ ودرصد از کل واریانس را تبیین نمودند 111/00دارد. این متغیرها 

 -موانع حمایتی»نوان های حمایتی داشتند که تحت عاز واریانس کل، همگی اشاره به موانع و محدودیت درصد 910/3

 نامیده شدند. «تشویقی
 اقتصاد سبز مناطق روستایی استان اصفهان یشده در توسعهییشناسا. موانع 9جدول 

ف
ردی

 

ل
عام

ها
 

 ها(متغیرها )گویه

بار عامل
مقدار ویژه ی

 

درصد 

واریانس 

 تبیین شده

درصد 

واریانس 

 تجمعی

1 

ی
ی و ترویج

موانع آموزش
 

 620/1اقتصاد سبز یا مشاغل سبزعدم آموزش و ترویج 

150/5 111/91 111/91 

های محیط زیستی در واردکردن هزینهعدم ترویج و آموزش 

 شرکتهای و سبز شدن حساب های خصوصیشرکتهای حساب

های محیط زیستیسازی هزینهشفاف منظوربه

612/1 

 رانیمد و رانیگ میتصمافزایش دانش محیط زیستی عدم 

های اقتصادیبخش بر دیتأکبا  یررسمیغ ورسمی  مؤسسات
315/1 

 ازجمله سبز یوکارهابرای جوانان در کسبینی آموزش کارآفرعدم 

های نو، کشاورزی ارگانی  وصنعت بازیافت، انرژی
129/1 

های تولید محصوالت و یا خدمات عدم آشنایی با فناوری و یا روش

 سبز
130/1 
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 310/1 زهای اقتصادی سبدر زمینه فعالیت مؤثری و تبلیغ رساناطالععدم 

عدم ترویج و آموزش استفاده از تولیدات و خدمات سبز برای 

 روستایی و شهری کنندگانمصرف
119/1 

2 

ی
حیط

ی و م
موانع زیرساخت

 

 الزامات ازجمله سبز اقتصادایجاد سازوکار مناسب برای ترویج عدم 

در مناطق روستایی حرکت به سمت اقتصاد سبز
622/1 

290/2 012/01 162/56 

 100/1های سبزویژه دولت از کارآفرینان سبز با ایده تیحماعدم

های اقتصادی نبود سازمان یا نهاد مشخص برای نظارت بر فعالیت

فعالیت در راستای اقتصاد سبز دیتائو 
101/1 

های مقررات و استاندارهای خاص برای کنترل فعالیتنبود 

ی سبز(وکارهاسبز )کسباقتصادی 
110/1 

 161/1نبود یا محدودیت بازارهای مشخص برای فروش محصوالت سبز

یرانه در فرایند کسب مارک گسختهای وجود قوانین و نظارت

تولیدات سبز
610/1 

های اقتصادی ی پاک در حوزه فعالیتهاونقلحملعدم استفاده از 

 در مناطق روستایی
600/1 

2 

ی
ی و فن

موانع مدیریت
 

 یوکارهاکسبپاک( در ) یرپذعدم استفاده از منابع انرژی تجدید 

روستایی
699/1 

325/0 111/00 163/11 

 106/1های مبتنی بر خالقیت سبزعدم توجه به روش

 611/1منابع طبیعی های سبز، منظور حفاظت ازفناوریکارگیری بهعدم 

و تسهیل دسترسی  آمار و اطالعاتو به هنگام سازی  یسازشفاف

مرتع، جنگل، )ستیزطیمح تدر مورد وضعی یرساناطالعه آن و ب

دریاچه وآب، ، لخاک، میزان استحصا

106/1 

های گذاری برای سبز شدن بخشیهسرماعدم اولویت دولت در 

اقتصادی روستاها
191/1 

یی که از منابع طبیعی وکارهاکسبعدم تصویب مالیات سبز برای 

کننداستفاده می
655/1 

1 

ی
موانع حمایت

- 
ی

شویق
ت

 533/1 ی سبزوکارهاکسبمالی از  یهاتیحماعدم 

213/0 910/3 010/11 

 693/1 هاشرایط نابرابر رقابت با سایر حوزه

 512/1 های اقتصادی سبزعالقه کم کارآفرینان به فعالیت

 ها در حمایت از اقتصاد سبز در حوزهها و کمبود تشکل

 روستاها
556/1 

های حمایتی و تشویقی از کارآفرینان سبز روستایی یا نبود طره

 ی مختلف اقتصادی روستاییهابخشگذاری سبز در یهسرما
623/1 
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 گیرینتیجه
 برای رسیدن به این هدفمداوم  طوربه دیبا یمل یاقتصاد یهااستیس ودارد؛  یخاص نیازهاییشاقتصاد سبز پ تیموفق

عه آن اتخاذ گردد. گذار به توس یگذار به اقتصاد سبز ممکن نیست مگر آنکه سازوکارهابنابراین د؛ نو اجرا شو نیتدومهم 

ها به وجود خواهد های بازسازی مهارتهای جدید و برنامهبرای مهارت تقاضا وکربن و پایدار، تغییراتی را در بازار کار کم

ریزی و نیازسنجی آموزشی است. نیل به توسعه پایدار از طریق اقتصاد سبز روستایی، در ین خود، نیازمند برنامهآورد که ا

در این راستا، حمایت از . است یرپذامکان یطیمحستیزهای اقتصادی، اجتماعی و صورت انسجام و سازگاری سیاست

از  توسعه پایدار روستایی استگام مهمی برای رسیدن به در روستاها و توسعه اقتصاد سبز سبز های اقتصادی فعالیت

های موجود بر سر راه توسعه اقتصاد سبز در ها و چالشهمین رو برای رسیدن به این امر مهم نیاز است که به محدودیت

ها و تسهیل کردن مسیر اقتصاد سبز بتوان راهکارهای مناسب را به کار مناطق روستایی پی برد تا برای مرتفع شدن آن

 یی استان اصفهان وروستا مناطق دربررسی و شناخت موانع و مشکالت توسعه اقتصاد سبز  باهدفگرفت. این پژوهش 

بندی دسته 0ه در موانع توسعه اقتصاد سبز در مناطق روستایی شناسایی کرد ک عنوانبهمانع را  25شناخت مضامین اصلی، 

 «یقیتشو –حمایتی »موانع  تیدرنهاو  «فنی–مدیریتی »موانع ، «محیطی -زیرساختی»موانع ، «ترویجی -آموزشی»موانع 

ز در سازی اقتصاد سبتوان اذعان کرد برای تثبیت کردن و پیادهقرار گرفتند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می

رسانی و آگاهی بخشی و ترویج  بااطالعهای اقتصادی مناطق روستایی اولین مانع، بحث آموزش و ترویج است که فعالیت

گیرند به سطوه مختلف جامعه چه فعاالن حوزه اقتصاد سبز قرار می رمجموعهیزو اشاعه اقتصاد سبز و مشاغل سبز که 

اهی را داد که برای رسیدن به توسعه اقتصاد سبز باید از روستایی این آگ کنندگانمصرفاقتصاد مثل کارآفرینان و چه 

های اقتصادی خود همگام در فعالیت ستیزطیمحها سبز، محصوالت و تولیدات سبز حمایت کرد و برای حفاظت از فناوری

رساختی موانع زیین دولت و نهادها باید برای رفع چنهم اقتصاد سنتی گذر کرد. از بتوان تا کنندبا اهداف اقتصاد سبز عمل 

 های سبز، حمایت ازهای مناسب مانند ارائه تسهیالت و یارانهتشویقی سیاست -فنی و حمایتی -محیطی، مدیریتی –

های اقتصادی، تصویب مالیات سبز برای در فعالیت یطیمحستیزبازارهای سبز، ایجاد و ضمانت اجرایی قوانین و لوایر 

 العاتی آمار و اطسازی و به هنگام سازشفافین چنهمکنند، اتخاذ کنند و استفاده مییی که از منابع طبیعی وکارهاکسب

ب، ل آمرتع، جنگل، خاک، میزان استحصا) ستیزطیمح ترسانی در مورد وضعیه آن و اطالعبهمگان و تسهیل دسترسی 

های پیش روی رتفع سازی موانع و چالشها قرار دهند. از دیگر راهکارهای مها و شرکتسازمان دستور کار...( در دریاچه و

وستاها های اقتصادی رگذاری برای سبز شدن بخشاین خواهد بود که اولویت دولت، در سرمایه ییروستا سبزتوسعه اقتصاد 

 برای های سبزکارگیری فناوریبه تاًینهاگذاری در این حوزه باشد و و حمایت و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه

بنابراین برای ؛ از اهمیت و توجه خاص برخوردار شودطبیعی منابع ازحفاظت  منظوربه ،های تولیدیو فعالیت وکارهاکسب

-تگذاری در شرکی سرمایهسرعت بخشیدن و جلوگیری از موانع اقتصاد سبز در مناطق روستایی، الزم است جهت توسعه

د و آموزش مهارتی و کارآفرینی متناسب با اقتصاد سبز صورت بگیر یسازتیظرفهای روستایی و تقویت بازارهای سبز، 

قرار بگیرد و از سوی دیگر  موردتوجهپاک( سبز ) سمیتور اکوهای نو، کشاورزی ارگانی  و مانند صنعت بازیافت، انرژی

آن در مناطق روستایی نهادینه شود. در پایان باید بیان کنیم که  درازمدتفرهنگ و آموزش اقتصاد سبز و بازده اقتصادی 

 توان به آن به دیده ی خاص ی  تعهد و ی  ضرورت است و نمی طوربهعام و توسعه روستایی  صورتبهی پایدار توسعه

خواهد بود. ریزناپذیگرانتخاب نگریست، پس در این صورت گذار به سمت اقتصاد سبز امری 
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 منابع

 ای: مطالعهنیزنان کارآفر نانهیهوش کارآفر هاییژگیو یی(. شووناسووا0936) مایماچ ، شوو ینیو حسوو ؛رضووایعل ،ینیام

 .910-953، صص 0936، تابستان (2)01،ینیکارآفر یتوسعه ،یقراردادی محتوا لیبا استفاده از تحل یفیک

سین زاده، علی ضا؛ ح سف پور، محمدر سعید؛ و یو سید  در ی مهارتی و کارآفرینی هاآموزش(. نقش 0931. )احد زاده، 

 .15-11 صص، 201ی ، شمارهنشریه کار و جامعهی مشاغل سبز و پایداری روستایی. توسعه

های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی: فرصت یا تهدید، گردشگری خانه(. 0910.)وادصفایی، جحمدرضا؛ و رضوانی، م

 013- 02، صص 91های جغرافیایی، شماره پژوهش یموردی: نواحی روستایی شمال تهران، فصلنامه یمطالعه

(. تحلیل موانع کارآفرینی در 0930ی، خلیل. )و کالنتر، احمد؛ رضووووان فررضووووی، مصوووطفی؛ فاله حقیقی، نگین؛ 

 .53-11(، صص 01)0های کشاورزی ایران )از دیدگاه دانشجویان(، مدیریت دولتی، دانشکده

ریزی توسعه روستایی در های نظری برنامهیکاست .(0930و ابراهیمی لویه، عادل.) ؛مرضاالغفاری، غ ؛زاهدی، محمدجواد

 .0-20دانشگاه تهران، صص ، (02)0های روستایی، ایران، پژوهش

سووازمان ، اناصووفه آمایش اسووتان سوونتز مطالعات گزارش(. 0931. )اسووتان اصووفهان یزیرسووازمان مدیریت و برنامه

 .وبودجه کشوربرنامه

سی قیداری، حمداهلل؛ و  ضاالدرکنسجا سعه0935.)ین افتخاری، عبدالر شگری با (. تو بر  دیتأکی پایدار کارآفرینی گرد

 .01-0صص مناطق روستایی، انتشارات سمت، 

 ICTسووازی مدیریت پایدار دفاتر (. مدل0935یی، سووودابه؛ افراخته، حسوون؛ ریاحی، وحید؛ و جاللیان، حمید. )سوورا

 .009-005(، صص 0)23ی روستایی با استفاده از هوش تجاری، فرایند مدیریت و توسعه، دوره

ستگار ؛سعیدی، عباس شی طره(. 0911) .و ابراهیم ر سعه یهاها و پروژهاثربخ صادی  یعمرانی در تو اجتماعی و اقت

، 01 ی، نشریه علمی و پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، شماره)بخش ورای شهرستان مهر( ییروستای هاسکونتگاه

 .69-22صص 

ی پایدار و بدون تخریب (. اقتصووواد سوووبز برای دسوووتیابی به توسوووعه0931. )بنی عامریان، سوووجاد؛ و قربانی، محمد

 .060-006(، صص 0) 5، مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، ستیزطیمح

 کار.آمارگیری نیروی طره نتایج (. 0935) کشور. و بودجه برنامهمرکز آمار ایران سازمان 

ریزی توسعه فیزیکی روستا با تأکید بر و برنامه ستیزطیحفاظت مح(. 0931). ارسطو یاری، و ؛مطیعی لنگرودی، حسن

 .61-05 صص (،9)20ریزی محیطی،مجله جغرافیا و برنامه ،روستایی هادی هایارزیابی طره

سحر؛ و مل  خانی، عاطفه. ) سی،  ستانی ایران از منظر  (.0931ندایی طو ضعیت مناطق ا سنجش و ارزیابی و چارچوب 

 .611-660(، صص 0)00،شناسییطمح، مفهوم اقتصاد سبز
 

Abbasian, A. R., Chizari, M., and Bijani, M. (2017). Farmers’ views on the factors inhibiting the 

implementation of soil conservation practices (the case of Koohdasht Township, Iran). Journal 

of Agricultural Science and Technology (JAST), 19(4), 797-807. 

Bacher, A. (2011). 10Conditions for a transition toward a GREEN ECONOMY. Paris, France: 

Policy Manager - Environment and Energy International Chamber of Commerce (ICC), 213-

18/7. 

Bednarz, P., and Kulawczuk, P. (2014(. Strategia Rozwoju zielonej Gospodarki I Zielonego 

Rynku Pracy W Wielkopolsce, Fundacja, Instytut Badań NAD Demokracją i 

Przedsiębiorstwem, www.zielonawielkopolska.pBergius, 205. 

Boden, T. A., Andres, R.J., and Marland, G. (2017). Global, Regional, and National Fossil-Fuel 

CO2 Emissions 1751–2014. 

Chick, A., 2009, Green Entrepreneurship: A Sustainable Development Challenge. London: SAGE 

Publications.139 - 150. 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي

http://www.zielonawielkopolska.pbergius/


38     
 

 .0411زمستان، 93-24، 6، شماره 2پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي، دوره  
 

 

 

Diyar, S., Akparova, A., Toktabayev, A., and Tyutunnikova, M. )2014(. Green Economy - 

Innovation-Based Development of Kazakhstan, Procedia - Social and Behavioral Sciences 140, 

695 – 699. 

Graeme, G., and Alexis, S. (2015). Conundrums in implementing a green economy in the Gauteng 

City-Region. Current Opinion in Environmental Sustainability, 79–87 

Howley, P., Yadav, L., Hynes, S., Donoghue, C.O., and Neillc, S.O. (2014). Contrasting the 

attitudes of farmers and the general public regarding the ‘multifunctional’ role of the 

agricultural sector. Land Use Policy, 38, 248–256. 

Jamil, M. (1991) Rural Development Model in Malaysia, pp20-21. 

Jansen, H. (2010). The Logic of Qualitative Survey Research and its Position in the Field of Social 

Research Methods. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social 

Research, 11(2). https://doi.org/10.17169/fqs-11.2.1450 

Kasztelan, A. (2017). Green Growth, Green Economy and sustainable development: 

terminological and relational discourse. Prague Economic Papers, vol. 26, pp. 487–499. 

Magnuszewski, A. (2010). Zastosowanie techniki GIS w ocenie zagrożeń naturalnych - dawnych 

i przyszłych, [w:] Ciupa T., Suligowski R. (red.) Woda w badaniach geograficznych. Instytut 

Geografii Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce. 

Maran, R. M., and Nedelea, A. M. (2017).  Green Economy: Challenges and Opportunitles, 

Volume 6, Issue 3(13). 

Mickiewicz, B., andJurczak, R. (2021). Barriers to the Development of Green Economy in Rural 

Areas of Selected Districts of the Greater Poland Province, European Research Studies Journal 

Volume XXIV, Issue 2, pp. 314-324. 

Miles, M. B., and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded 

sourcebook2nd Ed), Sage Publications, Inc., Arizona State University. 

Muñoz, P. and Dimov, D., 2015, The call of the whole in understanding the development of 

sustainable ventures, Journal of Business Venturing, Vol. 30 No. 4, pp. 632 -654 . 

OECD (2012). Green growth and developing countries: A summary for policymakers. Paris: 

OECD. 

Orenstein, D. E., and Shach-Pinsley, D. (2017). A Comparative Framework for Assessing 

Sustainability Initiatives at the Regional Scale, World Development Vol. 98, pp. 245–256, 2017 

0305-750X/ 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved. 

Pitkeanen, K., Antikainen, R., Droste, N., Loiseau, E., Saikku, L., and Aissani, L. (2016). What 

can be learned from practical cases of green economy? Studies from five European countries 

.Journal of Cleaner Production, 666-676. 

Richards, J. P. (2002). Sustainable development and the minerals industry, department of earth 

and atmospheric sciences, university of Alberta, (publicized in the society of economic 

geologists newsletter, January). 

Ryszawska, B. (2013). Zielona gospodarka-teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej 

wdrażania w Unii Europejskiej, Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Namber247, 250 

Sekerka, L. E., & Stimel, D. (2011). How durable is sustainable enterprise? Ecological 

sustainability meets the reality of tough economic times. Business Horizons, 54(2), 115-124. 

Soderholm, P. (2020). The green economy transition: the challenges of technological change for 

sustainability, Sustainable Earth, Economics Unit, Luleå University of Technology, Luleå, 

Sweden, 2-11. 

Szyja, P. (2015). Pojęcie, tworzenie i pomiar zielonej gospodarki. Gospodarka w praktyce i teorii, 

2(39), 21-38, http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.39.02. 

Tambovceva, T., & Tereshina, M. (2018). Economic potential of “green” economy in 

development of rural territories. In Economic Science for Rural Development Conference 

Proceedings (Vol. 48, pp. 259-267). 

Towards Green Growth: Monitoring Progress. (2011). OECD Indicators. 

https://www.oecd.org/greengrowth/48224574.pdf. 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي

https://doi.org/10.17169/fqs-11.2.1450
https://www.oecd.org/greengrowth/48224574.pdf


39   
 

 دری و توکلی /...و  ینیموانع توسعه اقتصاد سبز در کارآفر

 

UNEP. (2012). Briefing (Green Economy). Nairobi, Kenya: United Nation Environment 

Program. 

UNESCAP (2012). Green Growth, Resources and Resilience. Environmental Sustainability in 

Asia and the Pacific. Bangkok. ISBN 978-92-1-120635-7. 

United Nations Environment Program (UNEP). )2011(. Towards a Green Economy: Pathways to 

Sustainable Development and Poverty Eradication. UNEP/GRID, Arendal, Nairobi/Arendal. 

World Bank. (2012). Inclusive Green growth: The pathway to sustainable development. 

Washington, DC: World Bank. 

 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي


