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  1چکیده
مشارکت جهانی براي تداوم و پویایی رشد اقتصادي، عدالت  ،توسعه پایداردر بنیان معنایی، 

 هاي نسلبلکه براي  حال حاضرنه تنها براي  ،محیطی زیست هاي حفظ و نوزایی ظرفیتاجتماعی و 
. بشر استنگري و تعهد همگانی براي بهبود آیندة مشترك  جامعنوعی  تابد و مبین را برمیآتی 

ریزي و پیگیري  پایدار بسان یک فضیلت امر نیک نیازمند طرح ها، تحقق توسعه پردازي فراسوي نظریه
ورزي در این وادي با در نظر گرفتن  راهبردهاي مقتضی در عرصه عمل است. این مهم مستلزم اندیشه

هاي غربی  مقتضیات خاص هر جامعه و با پرهیز از الگوبرداري مد روز نظري و مفهومی از اندیشه
کار و کارآفرینی  و  ا ضرورت پرداختن به پایداري در عرصه کسباست. در این مقاله، در ابتد

کارهاي  و  هاي توسعه پایدار بیان شده است. پایدارگرایی در قالب کسب راستا با اصول و ارزش هم
کارآفرینی در زمینه توسعه پایدار و  سبز تشریح شده است. سپس، توسعه پایدار در زمینه کارآفرینی و

اي مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه، کارآفرینی سبز  و توسعه پایدار منطقهجایگاه کارآفرینی 
عنوان مانع یا  کار همراه با موضوعات مرتبط، نواقص بازار به و  عنوان تجلی پایداري در حوزه کسب به

 ها و ملزومات کارآفرینی سبز کارآفرینی سبز، سیاست عمومی و کارآفرینی سبز و انگیزه  برنده پیش
کار  و  تشریح شده است. در پایان نیز پیشنهادهایی براي ترویج پایداري در حوزه کارآفرینی و کسب

  ارایه شده است.
  

 ارآفرینی پایدارگراککسب و کار پایدار، ، سبز کارآفرینی :يکلیدهاي  واژه
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  مقدمه
وري،  رهعلت نقش آن در رشد اقتصادي، ایجاد شغل، افزایش به ضرورت مطالعه کارآفرینی به

عنوان یک  نیز توسعه پایدار به 1970). از دهه 1996شین، نوآوري فنی و تغییرات ساختاري است (
هدف اجتماعی وسیع با تمرکز بر ضرورت تلفیق و پیگیري رفاه انسانی همراه با توقف تخریب محیط 

ار این است طور که در مباحث پیشین گفته شد، بحث اصلی توسعه پاید زیست مطرح شده است. همان
ها صورت گیرد. هر  که منابع طبیعی محدود است و تأمین رفاه انسانی باید در قالب این محدودیت

برداري از منابع  پذیر در توسعه پایدار محدود نشده است اما بهره برداري از منابع تجدید چند بهره
هاي بین نسلی  این جنبهغیرقابل تجدید باید به نحوي کاهش یابد که سهم نسل آینده را حفظ کند. 

هاي مختلفی را  زیستی شده و چالش توسعه پایدار باعث پیوند اهداف اجتماعی، اقتصادي و محیط
زیستی و  ایجاد کرده است. در واقع در فرآیند توسعه پایدار کسب و کارها باید براي اهداف محیط

پیش از این اقتصاد و  اجتماعی در مقابل اهداف اقتصادي اهمیت یکسانی قائل شوند. هر چند
شدند به نحوي رشد اقتصادي بدون  کننده با یکدیگر شناخته می اي رقابت عنوان دو جنبه زیست به محیط

هاي اقتصادي باید به نحوي  پذیر نبود اما در قالب توسعه پایدار فرصت زیست امکان تخریب محیط
اي  ها باید به شیوه ها و شرکت بنگاه. )2010(هال و همکاران،  سازگار با دو هدف دیگر توسعه یابد

هاي نسل آینده را  که رفاه نسل حاضر را تضمین کنند فرصت بر این منابع را استفاده کنند که عالوه
هایی برآمدند که  ها بود که کارآفرینان در پی ارائه نوآوري این چالش  محدود نسازند. در پاسخ به

زیست و  هاي جهت حفاظت محیط و زمینه نوآوريمحصوالت و خدمات پایدارتري را تولید کند 
  کارآفرینی پایدار شکل گرفت. 

گذاران جهت دستیابی  ثر در کمک به سیاستؤاین ترتیب کارآفرینان همواره در پی ایفاي نقش م به
اند. تحقیقات اندك  گذاري مشروع و ضروري بوده عنوان یک اولویت سیاست به اهداف توسعه پایدار به

مایر و همکاران، هاي اجتماعی و عمومی کارآفرینان ( افزایش در این حوزه متمرکز به انگیزهاما رو به 
زیستی را در یک کسب                ً                                  ) بوده و مشخصا  چگونگی تلفیق اهداف اجتماعی و محیط2009؛ شیپر، 2006

ها و  رزش). با توجه به ا2009؛ تایلی و پریش، 2009پریش و تایلی، اند ( و کار کارآفرینانه تبیین کرده
نامند  می 1ها را اغلب کارآفرینی پایدارگرا شود آن ها می هایی که باعث ایجاد این نوع فعالیت انگیزه

                                                             
1- Sustainability-driven entrepreneurship 
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کارآفرینان   به فعالیت هایی که منجر ها و ارزش ). فرض اصلی بر این است که انگیزه2009اشالنگ، (
تر به سوي توسعه پایدار شود  یعاقتصادي وس -به تغییرات اجتماعی شود ممکن است منجر پایدارگرا می

 ).2009تایلی و یانگ، (

هاي که منجربه  ایده اصلی توسعه پایدار این است که فعالیت: توسعه پایدار در زمینه کارآفرینی
شود نباید فرآیندهاي اجتماعی و اکولوژیکی که در آن قرار دارند را تخریب  افزایش رفاه انسانی می

که چطور یک واحد تولیدي کوچک مقیاس مانند یک کسب و کار کنند. سوال اساسی این است 
تواند در راستاي توسعه پایدار  خصوصی که از طریق کسب درآمد ابقاي خود را تضمین کرده است، می

  عمل کند. 
کسب و کارهاي خصوصی درون یک محیط پویایی از نهادهاي رسمی، غیررسمی و فردي عمل 

دهند. بنابراین یک کسب و کار  شده از این محیط واکنش نشان می کنند که نسبت به شرایط تحمیل می
هاي خود را در یک سطح سودآور حفظ کند و همزمان  موفق باید هم قادر باشد تا فعالیت 1پایدارگراي
آتکینسون، اکولوژیکی که خود بخشی از آن است را رعایت کند ( -هاي نظام اجتماعی محدودیت

داند که که  ) تولید پایدار را تولیدي می1997تر اوهارا ( یفی تخصصی). در تعر2007؛ پریش، 2000
. او خدمات اکولوژیکی پایدار کندزمینه اجتماعی و بیوفیزیکی که خود قسمتی از آن است را حفاظت 

از قبیل حفاظت از تعادل گازهاي اتمسفر، چرخه تغذیه، ظرفیت جذب اکوسیستم براي حفاظت از 
هاي فیزیکی، احساسی و روانی تأمین شده توسط  ماعی پایدار مانند حمایتکیفیت آب و خدمات اجت

دهد و بیان که تولید پایدار نیازمند این است که کارکردهاي  خانوارها و جوامع را مورد تأکید قرار می
بماند. بنابراین یک روش براي تبیین چگونگی مشارکت   اکولوژیکی پایدار باقی -هاي اجتماعی نظام

جاي تحلیل  توانند به ها می است که آن هایی کارها در توسعه پایدار در نظر گرفتن روشکسب و 
  ها را تقویت کنند.  برداري منطقی آن خدمات و منابع موجود با بهره

کنند  اندازي کسب و کار می که کارآفرینان با انگیزه کسب منافع شخصی اقدام به راه با فرض این
اي براي کسب سود تبیین  عنوان وسیله ها در فرآیند توسعه پایدار به بنابراین چگونگی مشارکت آن

هاي سود در  . از این دیدگاه، وجود انگیزه)2007مولن،  ؛ دین و مک2007(کوهن و وین،  شود می
ویژه کسب و کارهایی که در راستاي حفاظت محیط  به توسعه پایدار به هاي اقتصادي منجر فعالیت

                                                             
1- Sustainability-driven enterprise 
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کند. در واقع  گونگی مشارکت کارآفرینان در فرآیند توسعه پایدار را تبیین میاند چ زیست ایجاد شده
زیستی ایجاد شده و در راستاي                          ً                     و کارهایی هستند که مشخصا  جهت کاهش خسارات محیط  اینها کسب

شوند. بنابراین  ها می ها باعث افزایش شهرت و اعتبار آن پذیري اجتماعی شرکت مسئولیت
گیرد  هایی که در این راستا صورت می ها و فعالیت زیستی شرکت ی و محیطهاي اجتماع مسئولیت

به  هایی که منجر             ً       شود و نهایتا  نوآوري ها می عنوان منبعی براي مشروعیت بخشی به مزیت رقابتی آن به
هایی را  یابند. کسب و کارهایی که چنین فعالیت گیرند و توسعه می شوند شکل می حفاظت بیشتر می

هاي  و رهیافت 3، اکولوژي صنعتی2مادي شدن ، غیر1تر دهند تحت عناوین مختلف تولید پاك انجام می
شوند. تمرکز اولیه بر کاهش  ) شناخته می1992اشمیدهینی، زیست ( بر بهبود کارآیی محیط مبتنی

         ً                                 ) و اخیرا  بر امکان تولید کاالهاي مفید محیط 2000الرسن، زیستی و اجتماعی ( تولیدات مضر محیط
تواند  هاي مرسوم کارآفرینی می زیستی و اجتماعی است. این دیدگاه بیانگر این است که چطور رهیافت

نیازهاي اکولوژیکی و انسانی از قبیل؛ نیاز به آب تصفیه شده، خدمات بهداشتی، غذاي سالم، را تأمین 
سیعی از بخش نیازهاي مربوط به کیفیت زندگی اجتماعی منبع و کند. در واقع تأمین رضایت

اي از مشارکت کارآفرینی در مسیر توسعه پایدار  کند. چنین شیوه هاي سودآور را ارائه می فرصت
 شود زیست از سوي دیگر می برد براي کارآفرینان از یک سو و جامعه و محیط - به بازي برد منجر

رکت کارآفرینی در نیاز ضروري براي مشا عنوان پیش هاي بازاري نیز به . بنابراین مشوق)2010(پریش، 
هاي دیگري نیز براي کسب و کارهاي           ً       ها، اخیرا  رهیافت جدا این این شود. توسعه پایدار شناخته می

یا وجود تقاضاي بازار  ها را مبتنی بر کسب منافع شخصی و پایدارگرا مطرح شده است که فعالیت آن
ب و کار بهبود رفاه انسانی و محیط اندازي کس کنند بلکه هدف راه هاي پایدار تبیین نمی براي فعالیت

  این هدف مطرح است.  اي براي دستیابی به عنوان وسیله زیستی است و کسب درآمد از بازار به
زیست   با بررسی چگونگی ارتباط بین کسب و کار و حفظ محیط: کارآفرینی در زمینه توسعه پایدار

توانند در راستاي حمایت  ها می تحلیل کرد. آن توان رابطه بین کارآفرینی و توسعه پایدار را است که می
هاي بازاري حمایت کننده توسعه  هاي و فرصت یا تضاد با یکدیگر شکل بگیرند. از طرفی سیاست

هاي اقتصادي جدید شوند. کسب و کارهاي  ها و فعالیت به ایجاد بنگاه توانند منجر پایدار، خود می

                                                             
1- Cleaner production 
2- Dematerialization 
3- Industrial ecology 
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سازي منابع بیشتر براي تولید خدمات و محصوالت  راهمهاي جدیدي را براي ف توانند روش جدید می
هاي اکولوژیکی و همچنین فشارهاي محیط  پیدا کنند. از طرف دیگر کسب و کارهاي جدید ریسک

هاي جدید شوند  زیستی (ایمنی، اخالق، اجتماع، قوانین و مقررات) که ممکن است مانع ایجاد فرصت
تواند  عنوان عنصر محوري کارآفرینی، می . نوآوري به)2005ان، لردکیپاندیز و همکار( را در نظر بگیرند

آوري جدید کاهش آلودگی یا           ً               محیطی مثال  با ایجاد یک فن هاي زیست در پاسخ به مشکالت و چالش
زیست صورت گیرد. در این حالت هدف کارآفرینی تلفیق اهداف   تولید محصولی دوستدار محیط

(هرتین و  لق شده یا فرآیندهاي ایجاد کسب و کار استهاي جدید خ زیستی درون فرصت محیط
  . )2001همکاران، 

فرض بر این است که کارآفرینی پایدار در ماهیت خود، با انواع دیگر کارآفرینی متفاوت نیست 
کند. بنابراین کارآفرینان  زیستی و اجتماعی را با اهداف اقتصادي لحاظ می بلکه آن موضوعات محیط

کنند. در  زیستی را در کلیه مراحل ایجاد و توسعه کسب و کار خود رعایت می محیطپایدار مالحظات 
تواند نقش بیشتري را در بهبود کارآیی  ، نیز اشاره شده که کارآفرینی پایدار می21دستورکار 

  زیستی، کاهش ضایعات و تضمین کیفیت ها و خطرات محیط برداري از منابع، کاهش ریسک بهره
  . )2002دي، اسان(یو عی ایفا کندفرهنگی و اجتما

که بسیاري  ویژه این در توسعه اقتصادي نقش زیادي پیدا کرده است. به 1     ً                  اخیرا  کارآفرینی مسئوالنه
هاي  نظر در توسعه فعالیت زیستی کشورها را مجبور به رعایت استانداردهاي مورد هاي محیط از پروتکل

برداري از منابع  اي از بهره بر شیوه مبتنی 2زیست ه در قبال محیطنماید. کارآفرینی مسئوالن کارآفرینانه می
اي باید بر به  ها را تضمین کند. تأکید ویژه هاي موجود در طبیعت است که دوام بلندمدت آن و فرصت

هایی که در زمینه کارآفرینی  هاي غیرمادي و منابع طبیعی تجدیدپذیر صورت گیرد. اغلب شرکت ارزش
ثري براي کمک به جوامع براي ؤکنند کوچک مقیاس هستند که قابلیت م عمل می 3بر طبیعت مبتنی
طور کلی، انواع  به زیست را دارا هستند. بخشی به منابع درآمد و معیشت بدون صدمه به محیط تنوع

 توان به شرح زیر برشمرد: بر طبیعت را می کارآفرینی مبتنی

  

                                                             
1- Responsible entrepreneurship 
2- Environmentally responsable entrepreneurship 
3- Nature-based entrepreneurship 
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  معادن و سایر منابع طبیعی؛ها، مراتع،  برداري پایدار از جنگل بهره -1
 فرآوري پایدار و کوچک مقیاس از چوب و سایر تولیدات جنگلی، معدنی و کشاورزي؛ -2

 هاي ایجاد شده توسط طبیعت؛ ها و فرصت گردشگري مسئوالنه و دیگر فعالیت -3

 قابل تجدید از قبیل آب و خاك، چشمه، و قنات؛   برداري پایدار از منابع غیر بهره -4

 هاي تجدیدپذیر خورشیدي، بادي و آبی، جزر و مد؛ و ستفاده بیشتر از انرژيا -5

ورزشی،  -هاي تفریحی هاي جنگلی، فعالیت بر طبیعت (پارك استفاده پایدار از دیگر خدمات مبتنی -6
  هاي طبیعی، حیات وحش). تفرجگاه

          ً چنین اخیرا  زیستی، جهانی شدن و هم مشکالت محیط: یک تحلیل راهبردي :1کارآفرینی سبز
هاي جدید براي کسب و کارها شده است.  گیري محیط به شکل هاي مالی در بیشتر کشورها منجر بحران

زیستی بوده که در بیشتر جوامع رو به  گیري کارآفرینی سبز نیز توجه به مسائل محیط زمینه شکل
عنوان یکی از عوامل  ها به هاي آن که وجود کسب و کارها و فعالیت علت این افزایش بوده است. به

؛ هارت، 1997گیفورت، زیستی ایجاد شده، مطرح شده است ( اصلی مسئول در بیشتر مشکالت محیط
حل تعدیل پیامدهاي منفی توسعه کسب  عنوان راه ي توجه به کارآفرینی سبز بهها ) بنابراین زمینه1997

  و کار رو به افزایش بوده است. 
ها تغییر  آن  ها و همچنین نوع فعالیت به نحوه عمل شرکتزیستی بسته      ً           اصوال  مشکالت محیط

هاي مختلف کسب و کار راهکارهاي خاص خود را براي تلفیق توسعه پایدار در  کند بنابراین بخش می
                          ً                                                       کارآفرینی خواهند داشت. مثال  فعالیت معمول بخش معدن ممکن است باعث آلودگی، آب، خاك و 

است تعادل بین تنوع محل، میراث فرهنگی و محیط و منظر  هوا شود یا بخش گردشگري، نیز ممکن
هاي مختلفی را جهت بسترسازي توسعه  حل ها و راه ). چنین تنوعی روش2007ماد، را بر هم بزند (

هایی را در نظر گرفتند که  ها و طرح برخی کشورهاي غربی برنامه کند. کارآفرینی سبز طلب می
عنوان  ها به گونه طرح طوري که این ها قرار دهد به ي اقتصادي آنها کارآفرینی سبز را در نوك سیاست

عامل ضرروي در توسعه مشاغل جدید جهت دستیابی به نرخ باالي رشد اقتصادي لحاظ شد 
عنوان نیروي  گران زیادي نیز در مورد توان کارآفرینی سبز به عالوه، پژوهش . به)2009سی،  اي  سی(

  ).2002هینتربرگر، ي جدید در اقتصادهاي مدن باشد توافق نظر دارند (پیشران براي شروع رشد اقتصاد

                                                             
1- Green Entrepreneurship  
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هاي صنعتی مختلف،  زیستی ایجاد شده توسط بخش منظور نشان دادن مشکالت محیط از طرفی به
هاي غیردولتی و خصوصی طیف زیادي از ابزارهاي سیاستی، استانداردها و ابزارها را  ها، سازمان دولت

زیستی را تدوین  و اجبار کسب و کارها به رعایت برخی مالحظات محیطبراي تشویق و تسهیل 
، 1زیستی از قبیل قانون هواي پاك هاي مختلفی نیز قوانین و مقرارت محیط عالوه، دولت اند. به کرده

و  5زیستی ، قانون ارزیابی پیامدهاي محیط4، قانون توسعه منابع آب3، قانون دفع ضایعات جامد2سرکال
را جهت تشویق کسب و کارها به پذیرش عملیات مدیریتی خاص براي  II6 سوسو دستورالعمل

. این نوع )2011وا و همکاران، (نیکوال اند هاي خود وضع کرده زیستی فعالیت کاهش پیامدهاي محیط
ها نیز طیفی از  شود. به شکل مشابهی، دولت عنوان دستور و کنترل شناخته می اقدامات پیشگیرانه به

شود و  عنوان ابزارهاي بازارمحور شناخته می اند که به کار گرفته بر اصول اقتصادي به مبتنیاقدامات 
زیست و همچین ارائه و لغو مجوز  هاي حافظ محیط براي فعالیت  زیستی، یارانه هاي محیط شامل مالیات

 و  راي کسب، شو7دهی گزارش هاي غیردولتی (ابتکار جهانی فعالیت است. از طرف دیگر، برخی سازمان
هاي مدیریتی براي کمک به  اي از اقدامات و نظام ، دیلویت و توشی) مجموعه8کار براي توسعه پایدار

گرا)  عنوان ابزارهاي داوطلبانه و کارها جهت سبز بودن عملیات مدیریتی (به  هاي داوطلبانه کسب تالش
کنند که براي ارتقاء  ي را ایجاد میهایی یک چارچوب کارآفرینی نهاد اند. چنین سازمان را فراهم کرده

  کارهاي سبز بسیار مهم است.  و  کسب
گونه اقدامات  زیستی، این هاي محیط نظر از ماهیت اجباري یا داوطلبانه چنین پیشیگري صرف

کشاند. در چنین وضعی، کارآفرینان با چالش  کارآفرینان را به خط مقدم حل مشکالت غامض می
زیستی و حفاظتی) و            ً                             زیستی (مثال  پذیرش برخی انواع عملیات محیط طرعایت استانداردهاي محی

هاي  هاي اقتصادي (با پرداخت جریمه و مالیات) مواجه هستند. در واقع منافع و هزینه گسترش فعالیت
شود. بسته به سخت یا آسان  به تشویق کارآفرینی سبز می  این دو نوع عملیات است که در نهایت منجر

                                                             
1- Clean Air Act 
2- CERCLA 
3- Solid Waste Disposal Act 
4- Water Resources Development Act 
5- Environmental Impact Assessment Act 
6- SEVESO II Directive 
7- Global Reporting Initiative 
8- Business Council for Sustainable Development 
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 و  هاي مختلف اقتصادي، کارآفرینان، در شروع یک کسب زیستی در بخش ردهاي محیطبودن استاندا
زیستی را در نظر  هاي الزم را ارائه و یا تمهیدات ضروري براي حفظ محیط کار جدید نوآوري

به ایجاد فرصت  تواند منجر هاي دستور و کنترل می گیرند. بنابراین ابزارهاي بازار محور یا روش می
؛ آناداله و 1995(پورتر و وندرلیند،  کار جدید شوند و  انه یا مانعی براي ایجاد یک کسبکارآفرین
تواند بر تصمیم کارآفرینان پیشرو براي پذیرش عملیات  ویژه ابزارهاي سیاستی می به ).2003تاپلین، 

بیشتر  یست) تأثیر گذارد. در ز زیست (برخورد انفعالی یا نوآوري براي حفاظت محیط مدیریت محیط
هاي رقابتی و منافع نوآوري مورد  زیستی کارآفرینان و مزیت هاي محیط موارد رابطه مثبت بین تالش

صنعتی و  -هاي بوم . اکوتوریسم، بیوتکنولوژي، پارك)1998(آزون و نوسی،  تأیید قرار گرفته است
تصادي و نوآوري در هاي اق کارهاي سبز با فعالیت و  هایی از کسب شناسی مثال هاي اقلیم  سازمان

کارها تحت یک نام کلی کارآفرینی سبز  و                   ً            زیست هستند. عموما  این نوع کسب راستاي حفاظت محیط
هاي جدید، فرآیندهاي تولید بازسازي  یجاد شرکتهایی براي ا شود که عبارت از ارائه ایده بندي می رده

نیکوالوا و و توسعه پایدار است (زیست  شده، تغییر محصوالت و خدمات با توجه به معیارهاي محیط
زیست مورد  ). اصصالح کارآفرینی سبز در دو حوزه علمی کارآفرینی و اقتصاد محیط2011همکاران، 

گیرند که نواقص بازار  زیست نتیجه می توجه قرار گرفته است. از یک طرف اقتصاددانان محیط
ترین  دولتی، اطالعات ناکافی) مهم(کاالهاي عمومی، اثرات خارجی، امتیازات انحصاري، مداخالت 

). براي این هدف، مداخالت سیاستی عمومی 2007کوهن و وین، زیست است ( دالیل آلودگی محیط
را اجرا کنند. از طرف دیگر،  1زیست ها برخی اقدامات واکنشی نسبت به محیط شود که شرکت منجر می

هاي جدید  برداري از فرصت می در بهرهادبیات کارآفرینی بیانگر این است که نواقص بازار نقش مه
دهد که  ). ادبیات کارآفرینی نشان می2007مولن،  دین و مککند ( توسط کارآفرینان پیشرو ایفا می

منظور کسب منافع ناملموس  را به 2زیستی کارهاي تأسیس شده، راهبردهاي پیشرو محیط و  کسب
پذیرند  کارهاي جدیدتر می و  ایی براي کسبه بر منابع طبیعی) یا ایجاد فرصت هاي مبتنی (رهیافت

هاي دولتی باید  گذاري هاي بخش عمومی و سیاست ). بنابراین سازمان2005زان، اك و امنگ(
راهبردهاي را براي تشویق و تقویت کارآفرینی سبز در فرآیند توسعه اقتصادي طراحی و اجرا کنند. 

ها و تهدیدهاي نیز است که در  ضعف و فرصتعالوه توسعه کارآفرینی سبز، داراي نقاط قوت،  به
                                                             
1- Reactive environmental practices 
2- Proactive environmental strategies 
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کار مشترك است. بنابراین راهبردهاي توسعه آن نیز از اصول مشترکی پیروي  و انواع مختلف کسب
ترین  گذاران بخش عمومی قرار گیرد. برخی از مهم ها و سیاست کند که الزم است مورد توجه دولت می

هاي بخش عمومی در طراحی و اجراي  نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهایی که سازمان
  ). 1 شکلهاي کارآفرینی سبز با آن مواجه هستند به شرح زیر است ( سیاست

  
  .تحلیل راهبردي توسعه کارآفرینی سبز -1 شکل

  تهدیدها  ها فرصت  ها ضعف  ها قوت
  وجود منابع طبیعی کافی؛

  وجود نواحی حفاظت شده طبیعی؛
  سطح باالي فرهنگ کارآفرینی جامعه؛

  ها حفاظتی؛ وجود زیرساخت
هاي کارآفرینان  سطح دانش و مهارت

  محلی در زمینه کارآفرینی سبز؛
ها با موضوعات  وجود دانشگاه

  زیست؛ تخصصی محیط
هاي غیردولتی و  حساسیت سازمان

هاي مردم نهاد به تخریب محیط  گروه
  زیست؛

سطح همکاري و تعامل مردم و 
هاي غیردولتی در زمینه  سازمان

  زیست؛ ظت محیطحفا
هاي کارآفرینانه در  وجود فرصت

  زیست؛ زمینه حفاظت از محیط
صادي بالقوه براي کارآفرینی منافع اقت

  سبز؛

  تقاضاي پایین براي محصوالت سبز؛ - 
هاي نهادي مناسب براي  نبود چارچوب -

  حمایت از کارآفرینی سبز؛
  هاي سبز؛ آوري دانش اندك در مورد فن - 
گذاري در تولید  سرمایه هاي باالي هزینه -

  محصوالت سبز؛
  ریسک باالي تولید محصوالت سبز؛ - 
سطح پایین توسعه زیرساختی براي  -

  تولیدات سبز؛
نبود بازارهاي مشخص براي  -

  محصوالت سبز؛
نبود تخصص و مهارت براي تولید  -

  محصوالت سبز؛
هاي  نبود اطالعات و سازمان -

رسانی کافی درباره موضوعات  اطالع
  کارآفرینی سبز؛

نبود مقررات، استاندارد و قانون خاص  -
  براي کارآفرینی سبز؛

هاي  ایجاد فرصت - 
  جدید؛

کسب  -
  هاي رقابتی؛ مزیت

افزایش جذابیت  -
محصوالت 

دار  دوست
  زیست؛ محیط

افزایش کیفیت  -
  زیست؛ محیط

افزایش انسجام  -
  اجتماعی؛

  

شرایط سخت دسترسی  -
به منابع براي تولید 

هاي دوستدار کاال
  زیست؛ محیط

  گذاري اولیه باال؛ سرمایه -
شرایط نابرابر رقابت با  -

  ها؛ سایر حوزه
کاهش احتمالی تقاضا  -

گذاري در  و سرمایه
  هاي کارآفرینی سبز؛ زمینه

سطح پایین نشر  -
  هاي سبز؛ آوري فن
  

  راهبردها
 - باغبانی ارگانیک؛  -دامپروري ارگانیک؛  -زراعت ارگانیک؛  - هاي تجدیدپذیر؛ انرژي - تسویه آب و فاضالب؛ - بیوتکنولوژي؛ -

  واحدهاي تحقیق و توسعه محصوالت سبز؛ -احیا و بازیابی معادن؛  - اکوتوریسم؛ 
 

حلی جهت غلبه بر  رغم افزایش توجه به کارآفرینی سبز به راه علی: موضوعات اساسی کارآفرینی سبز
یجاد رشد پایدار اقتصادي، اما نسبت به معنی، مفهوم و زیست و ا مشکالت ناشی از تخریب محیط

گران توافق نظر وجود ندارد. ادبیات موجود بیانگر طیف  هاي کارآفرینی سبز در بین پژوهش مولفه
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وسیعی از تعاریف و مفاهیم براي کارآفرینی سبز از قبیل؛ کارآفرینی پایدار، کارآفرینی اکولوژیکی، 
  است. 1گرا کارآفرینی بوم بر طبیعت، کارآفرینی مبتنی

بندي شود: الف) کسب و کارها موجود که  تواند به دو طبقه اصلی تقسیم      ً                 عموما  کارآفرینی سبز می
کارهاي جدید که  و  پذیرند و ب) کسب زیستی یا فرآیندهاي تولید پاك را می عملیات مدیریت محیط

هاي انرژي خورشیدي و  انند؛ شرکتشوند (م بر مبناي حفاظت منابع طبیعی و اکولوژیکی ایجاد می
ها  هاي تفکیک محصول تبیین شود. طبق این نظریه وسیله نظریه تواند به اکوتوریسم). گروه اول می

زیست را با هدف ایجاد نوآوري و کسب مزیت رقابتی انتخاب  ها عملیات مدیریت محیط شرکت
پذیري  زیست (که در قالب مسئولیت یط. رابطه مثبت بین عملیات مدیریت مح)1998(رینهارد،  کنند می

هاي  زیست پذیرش و اجرا شده است) و کسب مزیت هاي مدیریت محیط ها یا نظام اجتماعی شرکت
. )2009؛ نیل و کمپ، 2008هال و روتنبرگ، ( رقابتی و نوآوري در مطالعات مختلف ثابت شده است

هاي کلی کسب و  هایی بر هزینه لیاتگران اعتقاد دارند که پذیرش چنین عم عالوه برخی پژوهش به
) بیان کردند که کسب و 2005). منگاك و ازان (1997هارتمن و استافورد، کارها تأثیر اساسی ندارد (

دست آوردن آن توسط  کنند که در حالت عادي به توانند منابع ناملموس باارزشی کسب  کارهاي سبز می
زیست را به دو دسته:  بر محیط کارآفرینی مبتنیها همچنین  ها بسیار مشکل است. آن سایر شرکت

گیرند و  کار می هاي جدید بازار به زیستی را براي شناسایی فرصت هایی که راهبردهاي پیشرو محیط آن
گرایی یا  زیست                      ً     هاي مدیریتی شرکت (مثال  محیط زیستی در مرکز فعالیت گروهی که موضوعات محیط

  بندي کردند.  سیمدهند، تق گرایی) قرار می مدیریت بوم
هاي مربوط به  هاي بزرگ ایده ) اظهار کردند که شرکت1997در ادامه این روند، منون و منون (

جهت کسب یابی خود هاي بازار گرایی را در ساختار کالن مدیریت و همچنین فرآیند زیست محیط
راهبرد کسب و کارها  . بر اساسکنند تلفیق میهاي جدید بازار  برداري از فرصت مزیت رقابتی و بهره

عنوان تالش افراد و نهادها براي  توان کارآفرینی سبز را به هاي خود، می براي سبز کردن فعالیت
). 1998پاستاکیا، هاي خود تعریف کرد ( زیست در حین فعالیت سازي عملیاتی دوستدار محیط عمومی

ها فعال براي پذیرش  ردهاي شرکتعنوان راهب توان به زیست را می بر محیط همچنین کارآفرینی مبتنی
زیست جهت ایجاد تمایز در محصوالت و یا تغییر در فرآیندهاي تولیدي خود  عملیات مدیریت محیط

                                                             
1- Eco-entrepreneurship 
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منظور کسب مزیت رقابتی و نوآوري تعریف کرد  ) بهEMAS، برچست اکولوژیکی و 14001(ایزو 
  ).2011نیکوالوا و همکاران، (

                                              ً و کسب و کارهاي درگیر در جلوگیري از آلودگی (مثال  ها  گروه دوم در برگیرنده سازمان
هاي کنترل آلودگی هوا، آب، تصویه فاضالب، نوسازي معادن و ...) و به کارگیرنده منابع طبیعی  سایت

هاي  ها و مراتع) است. نمونه ها، جنگل ها، دریاچه براي توسعه محصوالت جدید (از خاك، آب، کوه
زیستی (مراکز  هاي جدید بازار براي خدمات محیط ایجاد فرصتمختلفی وجود دارد که بیانگر 

). به شیوه 2007مولن،  دین و مکاطالعات هوا و اقلیم، گرد و غبار، نشر دي اکسید کربن و ...) است (
هاي مختلفی براي کسب و کارهاي جدید در حوزه گردشگري طبیعی، کشاورزي  مشابهی نیز فرصت

المللی (نهاد حمایت از  اي و بین عالوه برخی نهادها منطقه است. بهپایدار و ارگانیک ایجاد شده 
رسانی به  ) نیز جهت اطالع2المللی براي توسعه پایدار و نهاد بین 1کارآفرینان براي توسعه پایدار

عنوان  توان به اند. بنابراین کارآفرینی سبز را می ایجاد شده کارآفرینی سبزموضوعات کارآفرینان درباره 
زیست و در جهت استفاده از  د محصول، خدمت یا سازمان جدید در راستاي حفظ محیطایجا

. بنابراین هر گونه صنعتی، خدمت یا کاالیی که داراي )1998(لوبر،  هاي بازار تعریف کرد فرصت
عنوان فعالیت کارآفرینی سبز   تواند به زیست باشد می ارزش افزوده بوده و در راستاي حفاظت از محیط

  یف شود. تعر
علت نقص در          ً                             اخیرا  ادعا شده که کارآفرینی سبز به: کارآفرینی سبز  برنده نواقص بازار: مانع یا پیش

دهند که نواقص بازار عامل اصلی براي مشکالت  زیست نشان می دانان محیط بازار است. اقتصاد
که ارزش اقتصادي  نعلت ای زیستی و منابع طبیعی به هاي مختلف محیط زیست است. دارایی محیط

یابند. قوانین نارساي فعلی در  دقیقی ندارند از طریق فرآیند بازار آزاد به شیوه درستی تخصیص نمی
زیستی جوامع مدرن دو دلیل دیگر وجود مشکالت  هاي محیط زیست و سطح پایین آگاهی زمینه محیط

خش بزرگی از جامعه باعث زیستی در ب زیستی هستند. در حقیقت، نبود آگاهی محیط گسترده محیط
رویه از منابع طبیعی و خارج از  برداري بی ها در ایجاد آلودگی (پیامدهاي منفی) و بهره شده تا شرکت

هاي جبرانی بابت تخریبی که ایجاد  بازي داشته باشند و از پرداخت هزینه ظرفیت اکوسیستم دست
ود بیانگر این است که وجود پنج نقص . ادبیات موج)2007مولن،  (دین و مک اند معاف باشند کرده

                                                             
1- Supporting Entrepreneurs for Sustainable Development (SESD) 
2- International Institute for Sustainable Development (IISD) 
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 1زیستی شده است: کاالهاي عمومی، آثار خارجی عمده در بازار باعث ایجاد مشکالت محیط
افزایش هزینه صاحبان  وزیست که باعث کاهش رفاه مردم  (مشکالت ترافیک و تردد، آلودگی محیط

قدرت انحصاري فروش، مداخله ، شود) زیستی می واحدهاي تولیدي جهت رعایت استانداردهاي محیط
  ).2011نیکوالوا و همکاران، نامناسب دولتی و اطالعات ناقص (

ها در بازار عامل ضروري براي  دهد که وجود برخی نقص با وجود این، ادبیات کارآفرینی نشان می
هاي جدید توسط کارآفرینان است. از طرفی رابطه مثبت بین نقص بازار و  برداري از فرصت بهره

). در واقع وجود 2007کوهن و وین، زیست در مطالعات مختلف تأیید شده است ( خریب محیطت
هاي  به ایجاد فرصت زیستی شده که خود منجر ها در بازار باعث ایجاد مشکالت محیط برخی نقص

      ً ). مثال  2007مولن،  دین و مکشود ( کارآفرینانه براي کارآفرینانه جدید براي رفع این مشکالت می
زیستی کارآفرینان را تشویق به ایجاد کسب و کارهاي جدید در زمینه صنایع خدمات  مدهاي محیطپیا

شود.  هاي کارآفرینانه جدید می به فرصت زیست منجر کند. بنابراین تخریب محیط زیستی می محیط
ها و ها و نهاد به تغییر کارکرد شرکت زیست نیز ممکن است منجر عالوه تغییرات گسترده در محیط به

هاي اضافی در زمینه کسب  هاي دولتی شده و خود به تدریج باعث ایجاد فرصت گري همچنین مداخله
هاي کارآفرینی سبز  ). همچنین کارآفرینانی که در فعالیت2007کوهن و وین، و کارهاي سبز شود (

  . 2اند ممکن است سود اقتصادي باالتري در بلندمدت کسب کنند گذاري کرده سرمایه
زیست داشته است  هر چند نقص بازار تأثیر منفی بر کیفیت محیط: ت عمومی و کارآفرینی سبزسیاس

هاي کارآفرینانه شده  اما در برخی موارد پیامدهاي آن باعث ایجاد اثرات مثبتی براي توسعه فعالیت
ي است. این پیامدها هم از منظر طرف عرضه و هم از منظر طرف تقاضا قابل بررسی هستند. از سو

کند که کسب و کارهاي جدید نتیجه شرایط جدید اقتصادي هستند و در واقع  طرف تقاضا، بیان می
زیست باعث توسعه چنین  کنندگان براي محصوالت دوستدار محیط تقاضاي در حال افزایش مصرف

کند که بر تصمیم  است. با وجود این، سمت عرضه بر دیگر عواملی تأکید می  کسب و کارهاي شده
ها از طریق تغییرات در  ثر هستند. دولتؤزیستی م گذاري در راهبردهاي محیط آفرینان براي سرمایهکار

هاي مالی، خدمات اطالعاتی و  زمینه نهادي، قوانین اقتصادي، تغییر نرخ سود و مالیات، کمک

                                                             
1- Externalities 

 هاي سموم و کودهاي شیمیایی و همچنین افزایش تمایل در تولید محصوالت آلی (ارگانیک) با کاهش هزینه - 2
 کنندگان به این نوع محصوالت، سود کشاورزان در بلندمدت بیشتر است. مصرف
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رینی سبز توانند کارآف سازي قوانین می ها و ساده اي، و حذف محدودیت هاي سرمایه زیرساختی، یارانه
ها تأثیر داشته باشند  توانند بر فرآیند تولید و همچنین نوع تولید شرکت ها می را ارتقا بخشند. این مشوق

 گذاري در محصوالت، کاالها و خدمات جدید باشند و همچنین مشوقی براي کارآفرینان جهت سرمایه
  . )2002دبریو و همکاران، (آنجل

ی به دو گروه اصلی تقسیم شده است؛ الف) ملزومات زیست هاي محیط با وجود این سیاست
بر  بر بازار (ابزارهاي مبتنی هاي مبتنی ها و بازدارنده (ابزارهاي دستور و کنترل) و ب) مشوق 1ایجابی

ها را وادار به قبول برخی  زیستی است که شرکت ). گروه اول شامل قوانین و مقررات محیط2بازار
شود که کارآفرینان در  کند. این ابزارهاي سیاستی باعث می شخص میها و استانداردهاي م محدودیت

گذاري  شود سرمایه               ً                        زیستی که مشخصا  باعث کسب مزیت رقابتی می انواعی از عملیات مدیریت محیط
ها به تولید  به تشویق شرکت زیستی که منجر توان قوانین و مقررات محیط کنند. از این دیدگاه، می
). هر 1995پورتر و وندرلیند، شود را مورد حمایت قرار داد ( می 3زیستی طمحصوالت دوستدار محی

هاي مختلف و در کشورهاي مختلف جهان  گران حوزه چند مباحث اخیر هنوز توسط همه پژوهش
مورد پذیرش قرار نگرفته است و در واقع مباحث نوینی هستند. گروه دوم شامل همه ابزارهاي 

ها  شود که شرکت ها و مجوزهاي تجاري است. این ابزارها باعث می یارانه ها، اقتصادي از قبیل مالیات
(مازانتی  گذاري کنند زیست سرمایه بر حفظ محیط  زیستی یا عملیات مدیریتی مبتنی در راهبردهاي محیط

  .)2000؛ رنینگ، 2006و زبولی، 
پایداري از محورهاي اصلی  که مباحث با توجه به این: از کسب و کارهاي پایدار تا کارآفرینی پایدار

هایی در این  ها یا معاونت هاي بخش راهبردهاي توسعه کسب و کار شده است بنابراین بیشتر شرکت
هاي پایداري را با محور توجه به سه جنبه اصلی آن یعنی،  ها سیاست اند. بیشتر شرکت زمینه ایجاد کرده

زیستی را در رأس  لکردهاي اجتماعی و محیطدستیبابی به عملکرد مثبت مالی همزمان با توجه به عم
عنوان  هاي کاهش ضایعات و حفظ منابع به ). همه برنامه1998الکینگتون، اند ( هاي خود قرار داده برنامه
زیست هستند که مورد توجه هستند  هاي در قبال جامعه و محیط هاي شرکت هایی از مسئولیت نمونه

بر نفع مستقیم به جامعه و  پذیري عالوه چنین مسئولیتعالوه  ). به2000کلیلند و همکاران، (
                                                             
1- Compliance-based requirements 
2- Market-based incentives and disincentives 

زیست باشند و در واقع طبق نظریه  محصوالتی که هم باعث افزایش مزیت رقابتی و هم در جهت حفاظت از محیط - 3
 دست آید. زیست به هاي اقتصادي و هم براي محیط نفعت دوجانبه هم براي بنگاهبرد م -برد
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هاي اجرا کننده آن را نیز در پی دارد و موجب ایجاد  زیست، منافع زیادي براي شرکت محیط
اري در توسعه پایدار حاصل گذ شود. منافع مالی که از سرمایه ها می هاي براي افزایش عایدي آن فرصت

شود عبارت است؛ دسترسی بهتر به بازارهاي مشخص؛ تولید کاالهاي متفاوت؛ درآمد از فروش  می
آوري سبز؛ مدیریت بهتر ریسک؛ هزینه پایین مواد اولیه، انرژي و خدمات؛ هزینه کمتر سرمایه؛  فن

  .)2008(آمبک و النویی،  هزینه کمتر نیروي کار
اند. برخی  گیري کارآفرینی را در فرآیند توسعه پایدار بررسی کرده ن کمی جهتدر حقیقت محققا
کنند که فشار در زمینه حفاظت  اند و بحث می کار گرفته ) را به1942شومپیتر ( 1مفهوم تخریب خالق

هاي جدید براي  به ایجاد فرصت کند و منجر زیست انواع مختلفی از نقص بازار را ایجاد می محیط
این نویسندگان کارآفرینی را به عنوان ابزاري در نظر  ).2007(کوهن و وین،  شود نان نوپا میکارآفری

(هاکرت و  کند زیست و انحطاط اجتماعی را برطرف می گیرند که نقص بازار از قبیل تخریب محیط می
هاي  اي حل نقصاي بر عنوان وسیله عالوه ادبیات اقتصادي نیز بر نقش کارآفرینی به . به)2010وستنهاگن، 

؛ 1970؛ نورث و توماس، 1974(کوس،  بازار و بهبود پیامدهاي منفی توسعه اقتصادي تأکید کرده است
کند.  . در واقع ادبیات اقتصاد کارآفرینی چگونگی دستیابی به توسعه پایدار را تشریح می)1970دمستز، 

زیستی  امترهاي اجتماعی و محیط) در زمینه ریسک که در آن پار1970براي مثال؛ کار اولیه نایت (
تر هستند، براي تبیین استلزمات کارآفرینانه و راهبردي در فرآیند توسعه پایدار مورد استفاده قرار  نامعلوم

ور، ناکارآ و مخرب) بامول  (بهره 2شناسی کارآفرینانه . چارچوب گونه)2007(ماتوس و هال،  گرفته است
؛ 2008(هال و همکاران،  زیستی کسب و کار است ی و محیطتراز با پیامدهاي اجتماع ) هم1990(

تواند براي تبیین چگونگی ایجاد  ) می1973نایت ( 3. مفهوم چابکی کارآفرینانه)2003پوتوکان و مولج، 
کار برده شود. در این زمینه، کارآفرینان پیشرو نه فقط نقص  هاي توسعه پایدار براي کارآفرینان به فرصت

دهند که تخصیص منابع  صورت فعال نهادهایی را توسعه می  کنند بلکه به را شناسایی میبازارهاي موجود 
 .  )2007(پاچیکو و همکاران،  زیستی را حمایت کند و عملیات محیط

گیرند که  زیست نتیجه می طور که در مباحث پیشین نیز بیان شد، اقتصاددانان محیط بنابراین همان
ها  کند که فرصت که ادبیات کارآفرینی بیان می ازار است در حالیزیست نتیجه نقص ب تخریب محیط

هاي کارآفرینانه  حل زیستی نیازمند راه شود و ماهیت مشکالت محیط علت نقص در بازار ایجاد می به

                                                             
1- Creative destruction 
2- Entrepreneurial typologies 
3- Entrepreneurial alertness 
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زیست پیشگام  هاي حفاظت محیط تواند در زمنیه ارائه نوآوري همین خاطر کارآفرینان بهتر می است و به
زیست  بازار در حوزه محیط توان نتیجه گرفت که نقص  ). بنابراین می2007مولن،  مکدین و باشند (

به کاهش سرعت  تواند منجر زمان می کند هم هایی براي سودآوري فراهم می که فرصت بر این عالوه
  زیستی نیز بشود.  فرآیندهاي تخریب محیط

هاي پایدار  ها براي درگیر شدن در فعالیت تهاي بیشتر شرک انگیزه: ها و ملزومات کارآفرینی سبز انگیزه
این اعتبار، پرهیز از تعقیب قضایی و از همه مهمتر   بر حفظ اعتبار کاري و جلوگیري از خدشه به محور عالوه

هاي نوآورانه، توسعه بازار و بهبود کارآیی هزینه است  دستیابی به مزیت رقابتی از طریق ارائه فرصت
هاي  بر ارزش ). مدیریت کارآمد و پیشرو که در پی کسب منافع اجتماعی عالوه2012هارمون و همکاران، (

  ). 2اقتصادي باشد، نیز انگیزه قوي دیگري براي پایدارسازي فعالیت کسب و کار است (پیرابند 
  

  .محور -گذاري عملیات پایدار ها در سرمایه هاي بنگاه ترین انگیزه مهم -2 شکل
  درست براي جهان؛اعتقاد بر انجام یک کار  - 
 جویی در هزینه؛ قابلیت آن در صرفه - 

 جلب رضایت مشتریان؛ - 

 قابلیت آن در بهبود تصویر و منزلت شرکت در نزد آحاد جامعه؛ - 

 تسریع در دستیابی به یک اجتماع سالم و موفق؛  - 

 زیستی موجود براي صنایع؛ رعایت مجموعه استانداردهاي محیط - 

 به منابع طبیعی کلیدي؛ تضمین دسترسی آیندگان - 

 قابلیت آن در دستیابی به بازارها و مشتریان جدید؛ - 

 هاي قانونی و اجتناب از تعقیب قانونی؛  رعایت محدودیت - 

 رعایت ایمنی و بهداشت کارگران؛ - 

 گذران و سهامداران؛ جلب رضایت سرمایه - 

 قابلیت آن در ایجاد نوآوري و توسعه یک محصول جدید؛ - 

 آن در کاهش ریسک (از مشکالت قانونی، آشفتگی زنجیره عرضه، مشکالت بخش عمومی)؛ قابلیت - 

 زیست؛ و هاي محیط هاي اجتماعی و فعالیت جلب رضایت گروه - 

  هاي مالیاتی). هاي دولتی، مشوق دسترسی به منابع مالی بیشتر (کمک - 
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ات پایداري در حوزه عملیبرنده  ها عامل مهم پیش پذیري اجتماعی شرکت در واقع مسئولیت
معادل  1همین علت در بیشتر موارد اصطالح پایداري شرکتی ها است. به هاي شرکت فعالیت

پذیري  ها نیز مطرح شده است. مطالعات زیادي نیز بر مسئولیت پذیري اجتماعی شرکت مسئولیت
 اند ر تأکید کردههاي پایدار محو عنوان انگیزه مهم براي درگیر شدن در فعالیت ها به اجتماعی شرکت

همچنین برخی مطالعات در این راستا  .)2008؛ باسو و پاالزو، 2003؛ بانسال، 2000(بانسال و روث، 
گذاري در  ها براي سرمایه هاي قوي مدیریت شرکت عنوان یکی از انگیزه بحث مشارکت شهروندي را به

هاي بیرونی نیز بر فعالیت  موارد، انگیز بر این . عالوه)2012، اشمید( دانند هاي توسعه پایدار می فعالیت
پایدارگرا تأثیرگذار است. یک عامل مهم حفاظت از منابع   هاي مدیریت ها در پذیرش روش شرکت

آمیز فعالیت هر بنگاه اقتصادي ضروري  طبیعی از قبیل آب و خاك است که براي ادامه موفقیت
میزان زیادي توسط  هاي اخیر به ی سالباشد. عامل مهم دیگر تغییرات اقلیمی است که در ط می

ها را ملزم به رعایت  زیست مطرح شده و در این راستا شرکت هاي حفاظت محیط هاي و گروه سازمان
همرفته، ثبات اجتماعی، نهادي، سیاسی و قانونی، دسترسی باثبات  برخی استانداردها کرده است. روي

دار  رو به افزایش براي محصوالت دوست به منابع کافی آب، خاك و انرژي، تقاضاي کافی و
ها، تخریب الیه ازن و غیره از  شدن زمین، آب شدن یخ  زیست، تغییرات اقلیمی از قبیل گرم محیط

 ها در مسیر پایداري هستند.  ثر بر موفقیت شرکتؤجمله عوامل بیرونی م

گفته شد، بیشتر  طور که ). همان3 شکلطیف وسیعی از عملیات پایدار محور شناخته شده است (
زیست و کاهش تخریب آن از طریق حفاظت از منابع  ها مرتبط با بهبود کارآیی محیط این عملیات

انرژي، استفاده از منابع انرژي تجدیدپذیر، و کاهش آلودگی، ضایعات، تلفات و کاهش نشر گازهاي 
؛ بنیاد 2001وا، ؛ الزلو و ژگمبای2009؛ ویالرد، 2007بلکبرن، ( تخریب کننده جو زمین است

  . )2012او، آر پی جی ان
  
  
  
  
  

                                                             
1- Corporate sustainability 
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  .هاي اقتصادي هاي بنگاه محور قابل استفاده در فعالیت -عملیات پایدار -3 شکل
 بازیابی ضایعات؛ -
 بهبود کارآیی انرژي؛ -

 کاهش استفاده از کاغذ و افزایش استفاده از اتوماسیون در فعالیت اداري شرکت؛ -

 اوطلبانه اجتماعی و نیروهاي کار درگیر در این فعالیت؛هاي د حمایت از فعالیت -

 اي؛ کاهش نشر گازهاي گلخانه -

 زیست؛  تمرکز بر ارائه نوآوري در محصوالت مرتبط با حفاظت محیط -
 هاي خبري ماهنانه؛ هاي سالیانه خبري یا بولتن مستندسازي، الگوسازي و نشر عملکرد پایدارمحور شرکت از طریق گزارش -

 راي عملیات خرید سبز (خرید محصوالتی که در راستاي عملیات پایدارمحور تولید شده باشند)؛اج -

 کاهش مصرف آب؛ -

هاي آموزشی درباره  درگیر کردن کارگران در مسیر اهداف پایداري (تشکیل تیم، رقابت، پاداش، افزایش حقوق، لوح تقدیر، برنامه -
 زیست)؛ محیط

 گذاري در عملیات پایدارمحور؛ از سرمایهارزیابی بازده مالی حاصل  -
 ایجاد معیارها و استانداردهایی براي ارزیابی پیشرفت در مسیر پایداري؛ -

 زیستی)؛ هاي با رعایت استانداردهاي محیط هاي سبز (ساختمان ساخت ساختمان -

 رارتی زمین)؛ وپذیر (انرژي خورشیدي؛ باد، هیدروالکتریک، انرژي ح استفاده بیشتر از انرژي تجدید -

 زیست (سموم شیمیایی و ضایعات صنعتی). استفاده کمتر از مواد تخریب کننده محیط -

  
هایی متمرکز بر نوآوري محصول، توسعه بازار و خدمات پس از فروش است.  بیشتر چنین عملیات

منی و ها مربوط به ایجاد و محیط و فرهنگ اثربخش و پایدار از طریق تمرکز بر ای سایر عملیات
بهداشت نیروي کار، تعهدات شغلی، تعادل کار و زندگی، کارهاي داوطلبانه، مشارکت در امور 
شهروندي، حکمروایی اخالقی، همزمان با تلفیق معیارهاي پایداري در نظام مدیریت عملکرد است. در 

گذاران،  نونکنندگان، قا گذاران، عرضه اندرکاران، از قبیل سرمایه این زمینه الزم است سایر دست
ها معیارهاي و                                          ً             هاي فعال در این زمینه درگیر شوند. نهایتا  الزم است شرکت گذاران، گروه سیاست

این ترتیب نتیجه عملکرد  زیستی را در فرآیندهاي گزارش عملکرد خود تلفیق و به استانداردهاي محیط
  خود در این راستا را ارزیابی کنند. 

کند، عناصر سازمانی که باید  نی از مدیریت پایدارمحور حمایت میکه شرایط سازما با توجه به این
؛ الزلو و ژگمبایوا، 2009؛ ویالرد، 2007بلکبرن، ( کار رود عبارت است گونه عملیات به در اجراي این

  :)2012او، آرپیجی؛ بنیاد ان2001
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هایی که از جامعه، حقوق  ویژه آن انداز شرکت به نامه و چشم هاي پایدارمحور در اساس تلفیق ارزش -
  شود؛ کنند و موجب احترام به نیروي کار می شهروندي حمایت می

  حمایت مدیریت ارشد از عملیات پایدارمحور، -
  عنوان راهبرد اصلی کسب و کار، حفظ عملیات پایدار محور به -
  تدوین و استفاده از معیارها و استانداردهاي ارزیابی عملکرد پایدارمحور؛ و -
  هاي پایدارمحور. هاي سازمانی رسمی و غیررسمی در زمینه فعالیت نظیم کردن نظامت -

هاي قابل توجهی در ایجاد این پنج  ها پیشرفت دهد که بیشتر شرکت هاي اخیر نشان می پژوهش
علت وجود  ها در تلفیق مدیریت پایدارمحور به اند. برخی شرکت شرط در طول پنج سال گذشته داشته

هاي شرکت، و رویکرد سودمحور در  ان مختلف با منافع متعدد، تنوع گسترده فعالیتاندرکار دست
  اند. هاي شرکت کمتر موفق بوده فعالیت

مطالعات مختلفی همچنین بر عوامل سازمانی دیگري که تأثیر قوي در اجراي عملیات پایدار محور 
ی از روندهاي پایداري و پیامدهاي ). این عوامل آگاه2012هارمون و همکاران، اند ( دارد اشاره کرده

زیست، استاندارد شفاف براي  هاي قوي براي عملیات دوستدار محیط بالقوه آن بر سازمان، وجود ایده
پذیري  ارزیابی پیشرفت کار و ایجاد فرهنگ و ترتیبات سازمانی در راستاي حمایت از مسئولیت

ترین شرایط الزم براي حمایت از  ن مهمتوا زیستی شرکت است. در این باره، می اجتماعی و محیط
  ین صورت بیان نمود:ا همحور را ب - اجراي عملیات پایدار

 محور؛ -حمایت مدیریت رده باال از عملیات پایدار -

 محور که براي شرکت مهم است؛ -آگاهی از موضوعات پایدار -

 ها و پایبندي عمیق شرکت به پایداري؛ وجود ارزش -

 محور؛ -درباره عملیات مشخص پایدار هاي قوي وجود ایده -

 زیست؛ وجود نیروي کار آگاه و ماهر در زمینه اصول حفاظت محیط -

 عنوان راهبرد رقابتی شرکت؛ وجود محورهاي پایداري به -

 محور؛ - وجود منابع کافی براي اجراي عملیات پایدار -

 یر پایداري؛ ووجود معیارها و استانداردهاي شفاف براي ارزیابی پیشرفت در مس -

  مناسبات نهادي موجود در راستاي پایداري (ساختار سازمانی، فرآیندها و فرهنگ سارمانی). -
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منظور بهبود مزیت رقابتی خود سعی در ارائه  ها به شواهد قابل توجهی وجود دارد که شرکت
ملکرد عملکردهاي پایدارتر نسبت به رقیبان خود دارند. شواهد موجود بیانگر این است که ع

؛ الزلو و ژگمبایوا، 2009؛ ویالرد، 2007بلکبرن، ( تواند مزیت رقابتی را تقویت کند پایدارمحور می
گونه عملکردها نشان  گذار نیز توجه بیشتري به این . افراد سرمایه)2012او، آرپیجی؛ بنیاد ان2001

. مجموعه مطالعاتی که رابطه دهند و در بیشتر بازارهاي سهام شاخص پایداري نیز مورد توجه است می
اند که چنین  گذاري در راستاي پایداري و عملکرد بنگاه را بررسی کردند نشان داده بین سرمایه

؛ اکلس و 2009(سیگل،  شود وقت باعث زیان نمی  بخشد و هیچ گذاري عملکرد را بهبود می سرمایه
  . )2011همکاران، 

  
  بندي جمع

داف اجتماعی براي بهبود و حفظ رفاه انسانی را در یک افق توسعه پایدار مفهومی است که اه
کند. مفهوم اولیه توسعه پایدار بر اهمیت  هاي اکوسیستم طبیعی بیان می بلندمدت درون محدودیت

همین علت توسعه پایدار  کند. به وابستگی متقابل سالمت اکوسیستم و رفاه انسانی پایدار تأکید می
أثیرگذار براي سیاست کارآفرینی و کسب و کار مطرح شده است. همزمان عنوان یک مفهوم چالشی ت به

هاي تجدیدناپذیر و همچنین تغییرات اقلیمی و تخریب  برداري بیشتر از منابع طبیعی و انرژي با بهره
رو به افزایش بوده است. در  اکوسیستم که توسط کسب و کارها ایجاد شده است، آگاهی در این زمینه

زیست در  حث کارآفرینی سبز یا کارآفرینی پایدار با هدف تولید محصوالت دوستدار محیطاین راستا، ب
رغم افزایش توجه به نقش  طی فرآیندهاي تولیدي حفاظتی مورد توجه قرار گرفته است. علی

کارآفرینی در توسعه پایدار، ماهیت نقش کارآفرین در این حوزه و چگونه کارکرد و عملکرد آن 
مانده است. در این مقاله تالش شد تا مفاهیم کارآفرینی سبز، رابطه کارآفرینی و  باقیهمچنان مبهم 

گیري کارآفرینی در طی فرآیند توسعه پایدار تشریح شود. در فرجام  هاي شکل توسعه پایدار و زمینه
  شود:  کار پیشنهاد می و  سخن، محورهاي زیر براي ترویج پایداري در حوزه کسب

  چوب حمایتی براي توسعه کارآفرینی سبز؛توسعه یک چار -
آور کسب و کارهاي  هاي زیان رسانی به جامعه در زمینه ریسک هاي ویژه براي اطالع طراحی برنامه -

  معمول و همچنین اهمیت کارآفرینی سبز؛
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رسانی در مورد نقاط قوت، فرصت، ضعف و تهدیدهاي  هاي مناسب براي اطالع تهیه دستورالعمل -
  زیست؛ هاي محیط گذاري در حوزه سرمایهمرتبط با 

زیستی  کنندگان کاالهاي تولید شده محیط رسانی به مصرف هاي مناسب براي اطالع تهیه دستورالعمل -
 یا کاالهایی که قرار است در طی فرآیندهاي کسب و کار سبز تولید شود؛

ها در قالب  ها و سازمان تتوجه بیشتر به مدیریت پایدارگرا و تشریح منافع بالقوه آن براي شرک -
 هاي آموزشی؛ ها و برنامه گذاري سیاست

کار در زمینه موضوعات اساسی  و  آموزش کارآفرینان بالقوه و بالفعل و صاحبان و مدیران کسب -
ثر براي ؤهاي م گیري ایده به شکل پایداري، در رابطه با فعالیت بنگاه؛ آگاهی بیشتر در این زمینه منجر

 شود؛ پایدارگرا می  یست و همچنین طراحی و اجراي عملیاتز حفاظت محیط

بر مجموعه معیارهاي شفاف براي ارزیابی عملکرد  زیست محیطی مبتنی هاي  توسعه برندها و گواهی -
 گذاري انجام شده در این زمینه؛ و و شناخت بازده سرمایه

 لف.هاي مخت کارهاي سبز و پایدار در حوزه و  پژوهش و الگوسازي کسب -
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Abstract 1 

Conceptually, sustainable development reflect, global partnership for continues 
and dynamic economic growth, social justice and environmental protection and 
potential rebirth not only for the present but also for future generations and 
represent a holistic and universal commitment to improve human common future. 
Beyond theorizing, achieving sustainable development as a virtue requires 
appropriate planning and follow-up strategies in action. This requires thinking in 
this field taking into account the special requirements of any society and avoids 
fashionable theoretical and conceptual modeling of Western ideas. In this paper, 
we first need to address sustainability in business and entrepreneurship is in line 
with the principles and values of sustainable development. Sustainability driven 
was explained in term of green enterprise. Then, the sustainable development of 
entrepreneurship and entrepreneurship in the context of sustainable development 
and the role of entrepreneurship and regional sustainable development have been 
discussed. Then, the green entrepreneurship as an expression of sustainability in 
business with related issues, market imperfections as hindering or promoting green 
entrepreneurship, public policy and green entrepreneurship and its incentives and 
requirements are followed. Finally, some recommendations provide to promote 
sustainability in the field of entrepreneurship and business. 
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