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 125 تا 115صفحه: 
 

 مبسوط چکیده
 زیست و رعایت استانداردها، محیطای که بر پایه حفظ گونههاست بهزیرساختکارآفرینی سبز فرآیند ایجاد دگرگونی در تجارت و : و هدف مقدمه
با  ذینفعاناز دیدگاه کارشناسان و  توسعه کارآفرینی سبزهای چالشبررسی موانع و  حاضر هدف از مقالهیابد. میتری گذاری و توسعه اقتصادی رونق بهسرمایه

 باشد.می رویکرد ترکیبیاستفاده از 
 و رویکردی  باشدمیتحلیلی  -تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی :هامواد و روش

. باشدمی ذینفعانو گروه دوم  مرتبط با موضوعکارشناسان اساتید دانشگاه و شامل دو گروه است. گروه اول شامل پژوهش . جامعه آماری کمی دارد -کیفی
 1230ه دوم بر اساس آمار حاصل گروبرای و گردید نفر انتخاب  28ای زنجیرهگیری گلوله برفی یا نمونهبا استفاده از  پژوهش برای گروه اولحجم نمونه 

نفر  276فرمول کوکران  گیری تصادفی ساده و بر اساسصورت روش نمونهبه در نهایت که ندانتخاب شدمنطقه مورد مطالعه در نواحی روستایی بهره بردار 
دلفی به استخراج موانع و تکنیک یفی تحقیق با استفاده از در فاز ک انجام گردید. SPSS23افزار نرمبا استفاده از  ی پژوهشاهتجزیه و تحلیل داده .تعیین شد

تبیین الگوی  هاعاملهای اساسی یا متغیرهای کارآفرینی سبز پرداخته شد. در فاز کمی تحقیق از روش تحلیل عاملی استفاده گردید تا با شناسایی چالش
 دست آید.های مشاهده شده بهمتغیرهمبستگی بین 

با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان  توسعه کارآفرینی سبزهای موجود فراروی چالشمهمترین  بیانگر آن بود کهتحقیق  بخش کیفی درنتایج  ها:یافته
و  آموزشی -ترویجی، زیرساختی عوامل اقتصادی، شاملترتیب عامل که بهچهار در قالب اکتشافی تفاده از تحلیل عاملی اس در بخش کمی با .استخراج گردید

 . دننمایمیدرصد از واریانس کل را تبیین  62/65این عوامل که  بود فرهنگی -اجتماعی 
 -آموزشی و اجتماعی -ساختی، ترویجیزیراز جمله موانع اقتصادی،  زیست محیطهای کارآفرینی چالشبرطرف شدن موانع و توان با می گیری:نتیجه

 های کارآفرینی سبزمنظور ارتقاء شاخصشود بهمیپیشنهاد  های اشتغال و توسعه روستایی بود.فرصتیع زشاهد برطرف شدن فقر روستایی، بازتوفرهنگی، 
 آموزشی مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا برایند نهایی بهبود یابد. -ترویجیعامل 

 

 سبزکارآفرینیسواحل مکران،  ،ها و موانعچالش، جوامع روستایی ،توسعه :های کلیدیواژه
 

 دمهمق
نوعی از کارآفرینی همراه با  محیط زیستیکارآفرینی     

های برداری از فرصتنوآوری است که در راستای بهره
خالقانه برای منافع اقتصادی و عدالت در جامعه، با رعایت 

مصرف بهینه به و زیست پایدار و حفظ محیط اصول توسعه
 (. 9کند )میبهبود کیفیت زندگی جوامع کمک 

برداری از فرصت رآفرینی فرآیند ایجاد، ارزیابی و بهرهبا کا  
تولید کاال و خدمات آتی همراه با صرف وقت، تالش  منظوربه

 دستهبسیار و پذیرش خطر مالی، روحی، اجتماعی برای ب
(. 2آوردن منابع مالی، رضایت شخصی و استقالل است )

های مختلف کارها و راهها، سیاستها و استراتژیمطالعۀ برنامه
توسعه )درسطوح مختلف( در زمینۀ توسعۀ کارآفرینی در 

روی ما ها و نکات کلیدی بسیار مهمی را پیشروستاها، درس
 ها و یادگیری نکات، باعث روشنگذاشته است که توجه به آن

شدن فضای کارآفرینی در روستاها و تسهیل و تسریع فرآیند 
در روستاها طبیعاٌ گذاری در این زمینه خواهد شد. سیاست

های کارآفرینی سبز اندازی فعالیتهایی جهت راهمحدودیت
ریزی توان جهت برنامهها میوجود دارد که با شناسایی آن

زیست از آن استفاده نمود زایی و حفظ محیطبهتر، اشتغال
(. در واقع موضوع اساسی در مطالعه کارآفرینی روستایی، 11)

وی ر های پیشو موانع و چالش دهنده بررسی عناصر تشکیل
طورکلی نتایج تحقیقات پیشین (. به4فرآیند کارآفرینی است )

دهد که کارآفرینی زیست محیطی یک مدل جدید از نشان می
رشد اقتصادی و اشتغال  -1 کارآفرینی با سه حوزه عمده:

توسعه پایدار است که اگر شرایط  -3کارآفرینی و -2پایدار، 
ستاها فراهم شود و موانع آن برطرف شود ایجاد آن در رو

منجر به مهاجرت معکوس، ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و 
های موسسهگردد. میفقر اقتصادی و حفظ محیط زیست 

های فرصتتوسعه کارآفرینی روستایی را قابلیتی برای ایجاد 
عنوان راه حلی کنند، سیاستمداران آن را بهمیشغلی تلقی 

شناسند، کشاورزان یری از آشفتگی روستا میمهم برای پیشگ
کارآفرینی را ابزاری برای بهبود درآمدهای کشاورزی در نظر 

 عنوان موتور متحرکریزان روستایی آن را بهبرنامهگیرند و می
( نقش 7) آوررند. داسمیشمار برای توسعه روستایی به

د کارآفرینی روستایی در توسعه اقتصادی را در عواملی مانن
ای، بهبود استاندارهای زندگی روستاییان، توسعه متوازن منطقه

افزایش درآمد روستاییان خوداتکایی ملی و توزیع متناسب 
قدرت اقتصادی برشمرده و معتقد است که کارآفرینی روستایی 

آوری مجدد فرصت  این مزایا و منافع مهم را در بردارد: فراهم
ن، رشد متوازن اییهای شغلی، جلوگیری از مهاجرت روستا

های هنری، جلوگیری از اعتیاد فعالیتای، ارتقای منطقه
 های اجتماعی. جوانان روستایی و ناهنجاری

دهد وجود بیکاری از یک سیر تحوالت جهانی نشان می   
های ناشی از تغذیه ناسالم از حد بیماریاز  طرف و شیوع بیش

ینی سبز مورد طرف دیگر، باعث شده تا در عصر حاضر، کارآفر
عنوان کلید تلف قرار گیرد. کارآفرینی سبز بهتوجه جوامع مخ

ویژه جوامع روستایی مطرح حل معضل بیکاری در جامعه و به
های بالقوه خود قادر است که با توجه به مزیت (3) باشدمی

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی
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های گسترش استفاده از محصوالت سبز را افزایش دهد. زمینه
بر دستیابی به گردیده تا عالوههای فوق باعث یتمجموعه مز

های اشتغال بسیاری از روستاییان محصول ارگانیک، زمینه
نیاز امروز جوامع انسانی به غذای سالم و اشتغال فراهم شود. 

نیازمند و  (5) آیدحساب میری بهپایدار از نکات ضرو
باشد. تکیه بر این مردان میریزی از سوی دولتبرنامه

تواند نیازهای اجتماعی ی عالوه بر اینکه میهای بومتوانمندی
زیست و محیطجامعه را برطرف کند، نقش مهمی در حفظ 

  تعقیب با همزمان سبز کارآفرین توسعه پایدار دارد.
 کارهای و کسب ریسک پذیرش و بازار در موجود هایپتانسیل

. داندمی محیط زیستی اصول رعایت به ملزم را خود ،موفق
 هایدولت با کار وسیلهبه توانندمی سبز تصادیاق هایبنگاه

 محیط با سازگار خدمات و کاال به مدام نیاز که ملی و محلی
 ایجاد برای عالوهبه. کنند پیدا دسترسی بازار به دارند، زیست

 زیست خطربی مشاغل ساختن برای هاییفرصت با کارآفرین
 قتصاد،ا میان ارتباط سبز اقتصادی هایبنگاه ،(1) محیطی
 این از. دهندمی افزایش را محیط زیستی هایارزش و اجتماع
 جوامع اقتصادی پایدار توسعه سرعتبه سبز کارآفرینی طریق

همچنان که کارآفرینی در حوزه کسب و کار  .دهدمی قدرت را
مرور وارد کرد، بهمیهای کلیدی و محوری خود را ایفا نقش

رد ادبیات تدریج وای بههای جدیدواژهها شد و حوزهسایر 
طوری که میخائیل بل پیشنهاد کرد کارآفرینی گردید. همان

یک نسل جدید از کارآفرین در ردیف مشاغل قرار گرفته است 
گرایی با روحیه کارآفرینی با پتانسیل زیستکه ترکیب محیط 

باشد. میحرکت به سمت شناسایی کردن جامعه اکولوژیک 
ا عنوان کارآفرین سبز یا کارآفرین نوع جدید کارآفرینی که ب

مفهوم کسب وکارها را با آگاهی  ،شودمیبیان  محیط زیستی
ترکیب  محیط زیستیاز پایداری و سایر اصول مسلم نهضت 

اهمیت اصطالح کارآفرینی سبز در دو حوزه علمی  .کرده است
زیست به حدی است که از یک محیطکارآفرینی و اقتصاد 
زیست نواقص بازار را مهمترین یطمحطرف اقتصاددانان 

محیط زیست دانسته و از طرف دیگر، ادبیات  پیامدهایدالیل 
نماید که نواقص بازار نقش مهمی در میکارآفرینی عنوان 

 های جدید توسط کارآفرینان پیشرو داردفرصتبرداری از بهره
زیست، منابع طبیعی و محیط بر اساس دیدگاه اقتصاددانان 

دلیل این که ارزشی به محیط زیستیمتفاوت دارایی های 
به درستی آزاد اقتصادی دقیقی ندارند از طریق فرآیند بازار 

تخصیص نیافته، ضمن اینکه نارسایی در قوانین فعلی در 
زیستی در بخش بزرگی محیطهای همین زمینه و نبود آگاهی
های اقتصادی در ها و بنگاهشرکتاز جامعه منجر گردیده تا 

رویه از منابع برداری بیه)پیامدهای منفی( و بهر د آلودگیایجا
های جبرانی بابت هزینهطبیعی نقش داشته و از پرداخت 

با وجود این که  .تخریبی که ایجاد کرده اند معاف باشند
اما نمود آن در  ،ی فقر یک مشکل جهانی استمساله

 تر حاکم است، تحوالت شگرف و روستاهای ما بیش
های زندگی بشری و ی که هر روزه در تمامی عرصهاگسترده

وجب شده تا کارآفرینی دهد، مفرهنگ حاکم بر جوامع رخ می
عنوان یک راهبرد اثر بخش برای کاهش فقر، روستایی به

توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار شناخته شود. در این 

گذاری در مشاغل سرمایهراستا در کشورهای در حال توسعه، 
تواند کمک بزرگی به ایجاد بز و آموزش کارآفرینی سبز میس

 زیستطمحی حفظ و اجتماعی ،اشتغال پایدار و رشد اقتصادی
عنوان یکی از عالوه براین، توسعه کارآفرینی سبز به .(20) کند

کارهای کاهش فقر و توسعه روستایی قابل طرح مهمترین راه
یکی از عوامل اصلی در  (، زیرا اشتغال و کارآفرینی7باشد )می

 . (1) ثبات پایداری و نظم روستاهاست
 احتساب  گواتر با جاسک تا نی مکران ازالسواحل طو   

 این منطقه به است. کیلومتر111 های ساحلی بیش ازدماغه
 ای ومنطقه های اقتصادی دارای سه سطح ملی،ظرفیتلحاظ 

ان و تسلط کیلومتر مرز آبی سواحل مکر 111 المللی است.بین
های آبی ترین راهاستراتژیک وترین مهماین منطقه بر یکی از 

کشور پاکستان ویژگی خاصی به این  جواری باهم جهان،
در زمینه کشاورزی سواحل مکران با  منطقه بخشیده است.

ای دارد. ویژههای گرمسیری اهمیت میوهدرصد از  50تولید 
میلیون  200بیش از  موز ساالنه حداقل این سواحل در تولید

از سوی دیگر نرخ بیکاری در  .دارندجویی ارزی صرفهدالر 
لذا با توجه به  باشد.میدرصد متغیر  60تا  40این سواحل از 

الذکر، کارآفرینی سبز در منطقه مکران اهمیت فوقموارد 
تواند در میها چالشکه شناسایی موانع و کند میای پیدا ویژه

امید است  ل و مشکالت موثر واقع گردد.برون رفت از مسای
ها گامی مؤثر در جهت که با واکاوی این موانع ومحدویت

گسترش اهداف کارآفرینی سبز در بستر مورد مطالعه و سایر 
بنابراین الزم  نقاط کشور که شرایط مشابه دارند، برداشته شود.

ویژه است تا تمهیدات خاصی جهت توجه به کارآفرینی سبز به
 بکار گرفته شود. مکران مناطق روستایی حاشیۀ در 
 مطرح زیر سوال حاضر پژوهش در شده بیان موارد به توجه با

 .گرددمی
 در روی کارآفرینی سبزپیش وانعها و مچالش ترینمهم -1

 ند؟کدام مکران منطقه روستاهای
 ررسی اهمیت کارآفرینی سبز و محققان مختلفی به ب

در این قسمت به بیان اند. رداختههای پیش روی آن پچالش
مطالعات انجام شده که بیشترین قرابت معنایی را با پژوهش 

 شود:پراخته میحاضر دارند 
های ای به بررسی مولفهمقاله( در 6) ابراهیمی و همکاران  

 هایمؤلفه لحاظ توسعه کارآفرینی پرداختند. نتایج نشان داد به
 هایمؤلفه به مربوط یتوضع بهترین ترتیببه کارآفرینی

عنابستانی و . باشدمی زیرساختی و فردی مهارتی، روانشناختی،
 توسعه هایچالش بررسی به اییمقاله( در 1) تیغجهان

نتایج  سیستان پرداختند. منطقه در ایدریاچه سبز کارآفرینی
نامه کارشناسان سلسله مراتبی فازی حاصل از پرسش تحلیل

 41/0رساختی و فنی با ضریب تأثیر دهد عامل زینشان می
درصد 39/0درصد رتبه اول، عامل اقتصادی با ضریب تأثیر 

فرهنگی به  -حمایتی و اجتماعی  -رتبه دوم، عامل آموزشی 
ای سوم و هدرصد رتبه09/0و  11/0ترتیب با ضریب تأثیر 

خود اختصاص های کارآفرینی سبز بهچهارم را در ایجاد چالش
تک  T) نامه روستاییین نتایج حاصل از پرسشاند؛ همچن داده

دهد چالش کارآفرینی سبز در دو بعد میای( نشان نمونه
درصد و اقتصادی با میانگین  13/3زیرساختی فنی با میانگین 
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شی حمایتی درصد، بیشتر از میانه نظری است و دو بعد آموز3
و  46/2های ترتیب با میانگینفرهنگی به - و اجتماعی

 های سوم و چهارم را در ایجاد رصد، رتبهد92/1
 برزگری و زمانی .های کارآفرینی سبز کسب کردندمحدودیت

های توسعه ایی به بررسی موانع و چالشمقاله( در 3)
کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی پرداختند. عوامل زیر 

در توسعه ساختی از جمله توسعه خالقیت و ایجاد انگیزه 
پناهی و  همچنین باشد.میدار معنایار مهم و بسکارآفرینی سبز 

( به بررسی موانع کارآفرینی در مناطق روستایی 16) همکاران
شهرستان مرودشت در جهت کاهش بیکاری پرداختند. دو 

فقدان توانایی مدیریتی  دسته عوامل درونی )شامل:
ای، های اثربخشی فنی و حرفهکارآفرینان، ضعف ارائه آموزش

گذاری، فراهم نبودن های سرمایهلویتوا مشخص نبودن
)تورم و رکود( از موانع  های فنی در روستا( بیرونیزیرساخت

 ( به بررسی15) نجفی و صفادر این راستا باشند.کارآفرینی می
 هایچالش و موانع و کارآفرینانه خانگی کارهای و کسب
ها روستایی پرداختند. مهمترین چالش مناطق در هاآن توسعۀ

عبارتند از عدم وجود طرح کسب و کار مناسب، در این زمینه 
نبود تجربه و تخصص الزم در روستاییان، عدم دسترسی 
مناسب روستاییان به بازار، عدم دسترسی به اطالعات و منابع 

گذاری کسب اطالعاتی، عدم تأمین اعتبار مالی جهت سرمایه
معصوم و یقدیر باشد.و کار خانگی و وجود موانع قانونی می

به تحلیل موانع توسعۀ در پژوهش خود ( 12) همکاران
کارآفرینی در نواحی روستایی، دهستان غنی بیگلو، شهرستان 
زنجان پرداخته است. عامل اقتصادی، فردی و زیرساختی با 

درصد واریانس، مهمترین عامل توسعۀ  64/13توجیه 
( در 13گوهر شادی ) .باشدکارآفرینی در نواحی روستایی می

پژوهش با عنوان کارآفرینی سبز در روستا با تاکید بر توسعه 
مزرعه کربن الگوی سیستم پروژه ترسیب کند میپایدار بیان 

های مناسب عنوان ظرفیتکوچک و کشاورزی ارگانیک به
اهای جهت توسعه مشاغل سبز و کارآفرینی سبز در روست

قبیل موارد آیند. موانعی از استان خراسان شمالی بشمار می
کارآفرینی تی و زیرساختی از مهمترین عوامل بازدارنده یمدیر
 شود. شناخته میسبز 

در پژوهش خود، پنج نقص عمده  (7)نیکوالوا و همکارانش   
محیطی شده  ت زیستبازار را که منجر به ایجاد مشکال

ر خارجی همانند ترافیک و تردد آثا -های عمومیبصورت: کاال
 ی منجر به کاهش رفاه مردم و افزایش هاآلودگیو یا 
های صاحبان تولید به جهت رعایت استانداردهای محیط هزینه

عات ناقص و مداخله الاط ،فروش انحصاری قدرت ،زیستی
( 21) اسمیت و موسانگو اند.نمودهها معرفی نامناسب دولت

های پرهزینه و دشوار سبز در ایاالت تحقیقی با عنوان شغل
به این نتیجه رسیدند که  انجام دادند و 2012ل متحده در سا

هایی که ایاالت متحده در ایجاد شغل با آن هزینهبرخی از 
هایی است که سازمان کار و انرژی از برنامه ،روبرو بوده است

گیری این تحقیق تجارب  کند. در قسمت نتیجهمیآن حمایت 
مورد  کارآفرینی سبزها در استفاده از آمریکاییها و چینی

است که اگر  مقایسه قرار گرفته و بر این اساس تاکید شده
های دولتی باشند باعث مزیت این مشاغل سبز مشمول کمک

فارینلی و همکاران شود. ها میشغلمشاغل نسبت به سایر 
کند که کارآفرینان سبز از اهمیت حیاتی می( بیان 6)

 و  ل توجهی در ایجاد شغل دارندبرخوردارند و سهم قاب
 شود.میعنوان موتور متحرک تحوالت به رسمیت شناخته به

 زیرساختی، عامل چهار در کارآفرینی سبز هبازدارند عوامل
 درصد 94/51 مجموع با گذاریسیاست و مدیریتی بازاریابی،
شواهد حاصل از بررسی مطالعات  .شدند شناسایی واریانس
اکنون، گرفته در کارآفرینی حاکی از آن است که تصورت

مطالعات فراوانی در زمینه اثرات و عوامل مؤثر بر کارآفرینی 
 روستایی انجام شده است. اما آنچه حائز اهمیت است

روی آن در مناطق روستایی های پیشکارآفرینی سبز و چالش
طور مستقل به آن پرداخته نشده باشد که تاکنون بهمی مکران
 است. 

 

 هامواد و روش
 تغییرپذیر( -روش ترکیبی )راهبرد متوالی از این پژوهشدر    

های کیفی و از تلفیق روشو ها گردآوری و تحلیل داده جهت
است  شده کمی با تأکید بیشتر به روش کیفی بهره گرفته

برای انجام فرآیند روش کیفی در در این راستا  (.10،19)
و روش مورد استفاده در مرحله  روش دلفی تجزیه و تحلیل از

روش دلفی در عمل، باشد. اکتشافی میتحلیل عاملی  ،کمی
همراه های متوالی بههها یا دورای از پرسشنامهمجموعه

بازخورد است که تالش دارد به اتفاق نظر میان گروه از افراد 
طبق این راهبرد خبره درباره یک موضوع خاص دست یابد. 

 بر اساس روش دلفی های کیفینخست دادهترکیبی، 
های کمی )در آوری دادهبه جمع در ادامه وری و سپسگردآ

 (. جامعه آماری پژوهش10( اقدام گردید )تکمیلیقالب طرح 
نفر از اساتید دانشگاهی و کارشناسان  30شامل  در فاز کیفی

جهاد کشاورزی سازمان )کارشناسان مرتبط با کارآفرینی سبز 
نفر،  28یت که در نها .ندبودتعاون روستایی مکران( سازمان و 

بر اساس مطالعات مختلف، اگر پرسشنامه را تکمیل نمودند. 
نفر باشند  15های آماری در تکنیک دلفی بیشتر از نمونهتعداد 

که در این  (17)خواهد بود  8/0پایایی پرسشنامه باالتر از 
 باشد که پایایی آن تایید مینفر  28پژوهش تعداد نمونه 

وجود در توسعه کارآفرینی سبز جهت تعیین موانع م. گرددمی
 3در نواحی روستایی سواحل مکران از روش دلفی در طی 

مرحله بهره گرفته شد. در مرحله اول پرسشنامه حاوی یک 
سوال باز در رابطه با تعیین موانع فراروی توسعه کارآفرینی 
سبز در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار گرفت. پس از 

ای پرسشنامههای متخصصان یدگاهدریافت پاسخ و بررسی د
ها خواسته شد با ختیار متخصصان قرار گرفت و از آنبسته در ا

استفاده از طیف لیکرت به رتبه بندی موانع موجود استخراج 
شده بپردازند. در مرحله سوم متخصصان موافقت یا مخالفت 

ند تا در نهایت در مورد خود را با هر کدام از موانع بیان نمود
 .ندآمده به اجماع رسیددستع بهموان

دست های بهمقولهآمده در فاز کیفی دستبعد از نتایج به  
تهیه و در قالب طیف  محققای توسط پرسشنامهآمده در قالب 

( آماده و وارد فاز 5تا خیلی زیاد=  1)کم=  لیکرت پنج سطحی
 کمی گردید.
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کران، حاصل از کانون کارآفرینی ناحیه م آمار اساس بر   
 یروستا 10بردار در بهره 1230جامعه آماری در مرحله کمی 

آباد، )تیس، کمب مراد  ناحیه مکران خانوار 100باالی 
پشت، جر، رمین، دمبدف، کمبل بالد، سیتار محمود، پسابندر، 

صورت تصادفی ساده انتخاب به کهاست  بوده کمبل سلیمان(
کمی مرحله در  .شد تعیین نفر 276 کوکران فرمول اساس بر و

از روش تحلیل  جهت انجام فرآیند تجزیه و تحلیل تحقیق
های اساسی متغیرعاملی استفاده گردید تا با سعی در شناسایی 

های متغیرتبیین الگوی همبستگی بین  منظوربهها یا عامل

دست آید. این روش نقش مهمی در شناسایی ه بهمشاهده شد
های مشاهده متغیرها از طریق عاملهای پنهان یا همان متغیر

برای حصول شایستگی الزم از استفاده  ،همچنین شده دارد.
استفاده گردید.  KMOاین روش از آزمون بارتلت و شاخص 

دامنه آن بین صفر و یک است و هرچه مقدار آن به عدد یک 
 باشد.مینزدیک باشد، گویای مناسب بودن دادهای مورد نظر 

از کمی از آلفای کرونباخ استفاده شده برای محاسبه پایایی ف
 .( آورده شده است1است که نتایج آن در جدول)

 

 کرونباخ پرسشنامهآلفای مقادیر  -1جدول
Table1. Amounts Cronbach's alpha questionnaire 

 میزان آلفا گویه ها
 89/0 اقتصادی
 78/0 زیرساختی

 81/0 آموزشی -ترویجی
 79/0 فرهنگی -اجتماعی

 1400های تحقیق، ماخذ: یافته
 

اساس  محدوده مورد مطالعه، ناحیه مکران است، که بر   
خصوصیات جغرافیایی تعریف و تحدید شده است. این ناحیه 
بخشی از فضای جغرافیایی است که در جنوب استان سیستان 
و بلوچستان با مرزهای سیاسی چهار شهرستان سرباز، 

اق دارد. ناحیه یاد شده از لحاظ نیکشهر، قصرقند و فنوج انطب
درجه  27تا  25های جغرافیایی بین عرضجغرافیایی موقعیت 

درجه شرقی و ارتفاع  62تا  58شمالی، طول جغرافیایی بین 
(. 1متر از سطح دریا واقع شده است )شکل  2000تا  85بین 

 4/31لحاظ موقعیت جغرافیایی، حدود در ناحیه مکران به
ورد مطالعه واقع در نیمه جنوبی ناحیه یا درصد روستاهای م

 7/45دقیقه و کمتر(،  20درجه و  26تر )های پایینعرض

 26دقیقه تا  21درجه و  26های میانی )بین درصد در عرض
های باالتر )بیشتر درصد در عرض 9/22دقیقه( و  40درجه و 

لحاظ ارتفاع از سطح اند. بهدقیقه( واقع شده 40درجه و  26از 
درصد  3/34متر،  600درصد روستاها در ارتفاع زیر  4/31ریا، د

درصد در  3/34متر( و  900تا  600در ارتفاعات میانی )بین 
این ناحیه اند. متر( استقرار یافته 900های مرتفع )باالتر از پهنه

ای خشک، گرم و خیلی گرم از نظر اقلیم کشاورزی دارای پهنه
 مکران دارای قلمرو است. همچنین بخش غالب ناحیه 

 و ماهانه زیاد دمای بیابانی است. بارندگی کم، میانگیننیمه
 و خشک اقلیم نشانگر حاکمیت ساالنه آفتابی ساعات ساالنه،
  .آن است بیابانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موقعیت سیاسی و جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه و طبقات ارتفاعی آن -1شکل 
Figure 1. Political and geographical location of the studied area and its elevation classes 

 

 نتایج و بحث
 درصد 4/46شود می( مشاهده 2طور که در جدول )همان  

درصد  1/32 کارشناسی، افراد مورد مطالعه دارای مدرک
درصد دارای مدرک تحصیلی دکتری  1/21کارشناسی ارشد و 

. مربوط به سطح کارشناسی بود بودند. بیشترین فراوانی

( 54/7)انحراف معیار  5/43میانگین سن پاسخگویان تقریبا 
 58ترین آنها سال و مسن 32ترین آن ها جوانسال بود که 

 36و  انمرد جامعه آماری رادرصد از  64 سال سن داشت.
. میانگین سابقه خدمت دادآن را زنان تشکیل میدرصد 

که حاکی از داشتن سابقه و  سال بود 92/17پاسخگویان 
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 تجربه الزم جهت اظهار نظر در زمینه مورد مطالعه بوده است.
 درصد از پاسخگویان توسعه روستایی، 25 رشته تحصیلی

، درصد برنامه ریزی روستایی6/28مدیریت،  درصد 9/17
 درصد کارآفرینی بود. 1/7 و درصد رشته اقتصاد 4/21

 

 های توصیفیوانی متغیرادرصد و فر -2 جدول
Table 2. Percentage and frequency of descriptive variables 

 جنسیت رشته تحصیلی تحصیالت
 فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد 

 18 64 مرد 7 6/28 ریزی روستاییبرنامه 13 4/46 کارشناسی
 10 36 زن 8 25 توسعه روستایی 9 1/32 کارشناسی ارشد

 سابقه   سن 6 4/21 اقتصاد 6 1/21 خصصیدکتری ت
 9 32 حداقل 5 9/17 مدیریت 28 100 کل

 28 58 حداکثر 2 1/7 کارآفرینی آمار توصیفی
  1400های تحقیق، ماخذ: یافته

 

نفر از  28در مرحله اول با استفاده از یک سوال باز از    
های چالشکارشناسان و متخصصان خواسته شد که موانع و 

را بیان نماید. نتایج این مرحله از فن رآفرینی سبز توسعه کا
 ( ارایه شده است.3دلفی در جدول )

 

  در مرحله اول از دیدگاه کارشناسان کارآفرینی سبزموانع  -3جدول 
Table 3. Barriers to green entrepreneurship from the perspective of experts in the first stage  

 فراوانی آفرینی سبزموانع توسعه کار
 23 خرید محصوالت سبز با قیمت کم توسط دالالن

های دولت در زمینۀ توسعۀ بازار محصولنامناسب بودن حمایت  23 
های مجاورنشدن محصول به استانصادر  22 

 21 نداشتن نام و برند تجاری مشخص
 21 اطالع نداشتن از بازار تقاضای محصول

 20 عدم شفافیت قیمت محصول
بودن قیمت محصول در بازارباال  19 

تولید محصول باال بودن هزینه کارگر جهت  19 
قیمت محصول ساالنه تورم  19 

 19 کاهش تولید و درآمد با کشت محصوالت سبز
بودن هزینه نگهداری محصولباال  18 

های مجاورموقع محصوالت مشابه از استانواردات بی  18 
توسط دولت عدم خرید تضمینی محصول  18 

 18 نبود سردخانه و انبار جهت نگهداری محصول
 14 نبود امکانت حمل و نقل سریع جهت توزبع محصول به بازار

 12 نبود بازار فروش مشخص
 12 نبودن امکانات ارتباطی نوین جهت بازاریابی محصول

 11 تولید و عرضه ناکافی محصوالت سبز به نسبت رشد جمعیت
های نهادی مناسب برای حمایت از کارآفرینی سبزنبود چهارچوب  10 

 10 نبود سازمان یا شرکت مشخص برای نظارت و تأیید محصول سبز
 10 نبود مقررات و استانداردهای خاص برای کنترل محصول

های حاصلخیر و مناسب برای کشاورزی سبزنبودن زمیندر دسترس  9 
حصول سبزنداشتن مهارت و دانش کافی برای تولید م  9 

 8 کمبود نیروی ماهر
های مرتبطجهاد کشاورزی و سایر سازمانسازمان عدم ارائه خدمات مناسب توسط   7 

رسانی و تبلیغ مؤثر در زمینه تولید و مصرف محصوالت سبزعدم اطالع  7 
های علمی از سوی دانشگاه منطقهها و ایدهنبود طرح  7 

رشناسان کشاورزی در زمینه کارآفرینی سبزبودن سطح دانش و اطالعات کاپایین  7 
ها به تولید محصوالت سبزهای تولیدی مثل اتحادیهعدم تمایل تشکل  6 

های رسمی و غیررسمینبود آموزش  6 
 6 عدم آشنایی با فناوری تولید محصوالت سالم

کنندگان در مورد محصوالت سبزبودن سطح آگاهی و آشنایی مصرفپایین  6 
اری دهیاری و شورای روستا جهت ایجاد بسترهای کارآفرینی سبزعدم همک  6 

 6 عدم اهمیت جامعه به تولید محصول سبز
بودن سطح سواد کشاورزانپایین  6 

بودن عالقه روستاییان به تولید محصوالت سبزپایین  6 
  1400های تحقیق، ماخذ: یافته

 

بندی ا دستههپاسخ پس از جمع آوری پرسشنامه مرحله اول،   
شده و مبنای تنظیم پرسشنامه مرحله دوم قرار گرفت. در این 

های ارایه شده از مرحله میزان موافقت کارشناسان با چالش

لحاظ اهمیت از طریق طیف لیکرت )از خیلی کم تا خیلی 
 ( آمده است.4زیاد( بررسی شد که نتایج حاصله در جدول )
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 ( مرحله دوم=28nاز دیدگاه کارشناسان ) توسعه کارآفرینی سبزوانع ها و ممیزان اهمیت چالش -4جدول
Table 4. The importance of challenges and obstacles to the development of green entrepreneurship from the  
                 perspective of experts (n= 28) Second stage 

 انحراف معیار (5میانگین از ) موانع توسعه کارآفرینی سبز

 264/0 93/4 خرید محصوالت سبز با قیمت کم توسط دالالن
های دولت در زمینۀ توسعۀ بازار محصولنامناسب بودن حمایت  93/4 263/0 

های مجاورنشدن محصول به استانصادر  93/4 262/0 
 261/0 93/4 نداشتن نام و برند تجاری مشخص

ر تقاضای محصولنداشتن از بازااطالع  86/4 416/0 
 357/0 85/4 عدم شفافیت قیمت محصول

بودن قیمت محصول در بازارباال  82/4 475/0 
تولید محصول بودن هزینه کارگر جهتباال  82/4 390/0 

قیمت محصول ساالنه تورم  75/4 440/0 
 461/0 71/4 کاهش تولید و درآمد با کشت محصوالت سبز

هداری محصولبودن هزینه نگباال  60/4 628/0 
های مجاورموقع محصوالت مشابه از استانواردات بی  60/4 566/0 

 638/0 5/4 عدم خرید تضمینی محصول توسط دولت
 773/0 32/4 نبود سردخانه و انبار جهت نگهداری محصول

 896/0 28/4 نبود امکانت حمل و نقل سریع جهت توزبع محصول به بازار
ش مشخصنبود بازار فرو  25/4 751/0 

 752/0 25/4 نبودن امکانات ارتباطی نوین جهت بازاریابی محصول
 689/0 21/4 تولید و عرضه ناکافی محصوالت سبز به نسبت رشد جمعیت

های نهادی مناسب برای حمایت از کارآفرینی سبزنبود چهارچوب  17/4 665/0 
ول سبزنبود سازمان یا شرکت مشخص برای نظارت و تأیید محص  17/4 772/0 

 722/0 17/4 نبود مقررات و استانداردهای خاص برای کنترل محصول
های حاصلخیر و مناسب برای کشاورزی سبزنبودن زمیندر دسترس  14/4 803/0 

 831/0 1/4 نداشتن مهارت و دانش کافی برای تولید محصول سبز
 758/0 1/4 کمبود نیروی ماهر

های مرتبطجهاد کشاورزی و سایر سازمان سازمان وسطعدم ارائه خدمات مناسب ت  03/4 838/0 
رسانی و تبلیغ مؤثر در زمینه تولید و مصرف محصوالت سبزعدم اطالع  03/4 881/0 

های علمی از سوی دانشگاه منطقهها و ایدهنبود طرح  00/4 816/0 
آفرینی سبزبودن سطح دانش و اطالعات کارشناسان کشاورزی در زمینه کارپایین  00/4 720/0 

ها به تولید محصوالت سبزهای تولیدی مثل اتحادیهعدم تمایل تشکل  96/3 881/0 
های رسمی و غیررسمینبود آموزش  96/3 881/0 

 881/0 96/3 عدم آشنایی با فناوری تولید محصوالت سالم
کنندگان در مورد محصوالت سبزبودن سطح آگاهی و آشنایی مصرفپایین  92/3 899/0 

 766/0 92/3 عدم همکاری دهیاری و شورای روستا جهت ایجاد بسترهای کارآفرینی سبز
 772/0 67/3 عدم اهمیت جامعه به تولید محصول سبز

بودن سطح سواد کشاورزانپایین  6/3 916/0 
بودن عالقه روستاییان به تولید محصوالت سبزپایین  6/3 875/0 

  1400های تحقیق، ماخذ: یافته
 

ای هچالشدر مرحله سوم جهت رسیدن به اجماع در مورد    
ا یاز کارشناسان خواسته شده تا موافقت  به دست آمده،

ر تایج دنها بیان کنند. چالشرا با هر کدام از  مخالفت خود
 .( ارایه شده است5جدول )

اولویت  36دهد، تعداد ( نشان می5همانطور که در جدول )  
همان ترتیب مرحلۀ ر مرحلۀ سوم نیز تقریبا بهبه دست آمده د

دوم بوده، لذا احتیاجی به تکرار فرایند تحقیق نیست، چون 
های استخراج شده اتفاق نظر توان گفت که در مورد چالشمی

 دست آمده است. بهعبارت دیگر اجماع کلی بهوجود دارد و به

یدگاه های موجود توسعه کارآفرینی سبز از داین ترتیب چالش
 کارشناسان و متخصصان این زمینه تعیین شد. 

لحاظ دستیابی به حقایق و داده پردازی، که در فاز کمی به   
های فردی و همبستگی است ابتدا ویژگی -از نوع توصیفی

ای پاسخگویان و سپس برای انجام فرآیند تجزیه و حرفه
. تحلیل از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است

است و  روشی برای پیدا کردن الگوهای پنهانلیل عاملی تح
ها پوشانی دارند و کدام ویژگیطور همدهد الگوها چهنشان می

 شوند. در الگوهای چندگانه مشاهده می
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 ( =28n)مرحله اول از دیدگاه کارشناسان  توسعه کارآفرینی سبزموانع  -5جدول 
Table 5. Barriers to green entrepreneurship development from the perspective of experts (n= 28), first stage 

 درصد موافقت توسعه کارآفرینی سبزموانع 
 100 خرید محصوالت سبز با قیمت کم توسط دالالن

های دولت در زمینۀ توسعۀ بازار محصولنامناسب بودن حمایت  100 
ورهای مجاصادر نشدن محصول به استان  100 

 100 نداشتن نام و برند تجاری مشخص
 100 اطالع نداشتن از بازار تقاضای محصول

 100 عدم شفافیت قیمت محصول
 100 باال بودن قیمت محصول در بازار

تولید محصول باالبودن هزینه کارگر جهت  100 
قیمت محصول ساالنه تورم  100 

 1/94 کاهش تولید و درآمد با کشت محصوالت سبز
 2/88 باال بودن هزینه نگهداری محصول
های مجاورواردات بی موقع محصوالت مشابه از استان  2/88 

 2/88 عدم خرید تضمینی محصول توسط دولت
 2/88 نبود سردخانه و انبار جهت نگهداری محصول

 2/88 نبود امکانت حمل و نقل سریع جهت توزبع محصول به بازار
 4/82 نبود بازار فروش مشخص

 4/82 نبودن امکانات ارتباطی نوین جهت بازاریابی محصول
 4/82 تولید و عرضه ناکافی محصوالت سبز به نسبت رشد جمعیت

های نهادی مناسب برای حمایت از کارآفرینی سبزنبود چهارچوب  4/82 
 4/82 نبود سازمان یا شرکت مشخص برای نظارت و تأیید محصول سبز

اردهای خاص برای کنترل محصولنبود مقررات و استاند  5/76 
های حاصلخیر و مناسب برای کشاورزی سبزدر دسترس نبودن زمین  5/76 

 5/76 نداشتن مهارت و دانش کافی برای تولید محصول سبز
 5/76 کمبود نیروی ماهر

های مرتبطجهاد کشاورزی و سایر سازمانسازمان عدم ارائه خدمات مناسب توسط   5/76 
رسانی و تبلیغ مؤثر در زمینه تولید و مصرف محصوالت سبزععدم اطال  5/76 

های علمی از سوی دانشگاه منطقهها و ایدهنبود طرح  5/76 
 5/76 پایین بودن سطح دانش و اطالعات کارشناسان کشاورزی در زمینه کارآفرینی سبز

ها به تولید محصوالت سبزهای تولیدی مثل اتحادیهعدم تمایل تشکل  5/76 
های رسمی و غیررسمینبود آموزش  5/76 

 5/76 عدم آشنایی با فناوری تولید محصوالت سالم
کنندگان در مورد محصوالت سبزبودن سطح آگاهی و آشنایی مصرفپایین  5/76 

 5/76 عدم همکاری دهیاری و شورای روستا جهت ایجاد بسترهای کارآفرینی سبز
ل سبزعدم اهمیت جامعه به تولید محصو  4/72 

بودن سطح سواد کشاورزانپایین  4/72 
بودن عالقه روستاییان به تولید محصوالت سبزپایین  4/72 

  1400ماخذ: یافته های تحقیق، 
 

جامعه آماری  شودمی( مشاهده 6همانطور که در جدول )  
درصد  5/47و  دیپلمدرصد  35 درصد کارشناسی، 5/17 شامل

 5/41ین سن پاسخگویان تقریبا میانگ. بودند زیر دیپلم

سال  22ترین آن ها ( سال بود که جوان54/7 :)انحراف معیار
درصد از آنان مرد و  58سال سن داشت .  63ترین آنها مسنو 

 درصد زن بودند.  42
 

 درصد و فرآوانی متغیرهای توصیفی -6 جدول
Table 6. Percentage and frequency of descriptive variables 

 جنسیت تحصیالت
 فراوانی درصد  فراوانی درصد 

 158 2/57 مرد 130 1/47 زیر دیپلم
 118 7/42 زن 98 5/35 دیپلم

 سابقه                سن                    48 3/17 کارشناسی
 4 22 حداقل 276 100 کل

 31 63 حداکثر آمار توصیفی
 1400های تحقیق، ماخذ: یافته

 زیر آمده است. (7)در جدول KMO آزمون نتایج حاصل از
 

 و آزمون بارتلت KMOمقدار  -7 جدول
Table 7. KMO value and Bartlett test 

 سطح معنا داری بارتلت KMO نام آزمون
 00/0 13/1386 734/0 مقدار

 1400های تحقیق، ماخذ: یافته
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پس از اطمینان از مناسب بودن و انجام تحلیل عاملی، از   
 دارمعنیهای عاملیابی به برای دست سرخش واریماکچ

اریانس مربوط درصد و 62/65استفاده شد. این عوامل مجموعا 
 .(8)جدول  نمایدمیرا تبیین 

 

 و درصد تجمعی عوامل اصلی تحقیق، مقدار ویژه و درصد واریانس هر کدام -8جدول
Table 8. The main factors of research, specific value and percentage of variance of each and cumulative percentage 

 درصد تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه هاعامل
 07/19 07/19 177/6 اقتصادی
 2/37 13/18 725/3 زیرساختی

 43/53 22/16 11/3 آموزشی -ترویجی
 61/65 17/12 872/2 فرهنگی -اجتماعی 

 1400های تحقیق، ماخذ: یافته
 

از چرخش بر مبنای قرار پس ها عاملوضعیت بارگذاری 
( آمده 9) در جدول 5/0ها با بار عاملی بزرگتر از متغیرگرفتن 

 است.
 

 عوامل اصلی تحقیق و متغیر های مربوط به آن و بار عاملی آن ها -9 جدول
Table 9. The main factors of the research and its related variables and their factor load 

 بار عاملی موانع معیار

 عوامل اقتصادی

 دالالن توسط کم قیمت با سبز محصوالت خرید

 محصول بازار توسعۀ زمینۀ در دولت هایحمایت بودن نامناسب
 مجاور هایاستان به محصول نشدن صادر

 مشخص تجاری برند و نام نداشتن

 محصول تقاضای بازار از نداشتن اطالع
 محصول قیمت فیتشفا عدم

 بازار در محصول قیمت بودن باال
 محصول تولید جهت کارگر هزینه بودن باال

 محصول قیمت تورم

 سبز محصوالت کشت با درآمد و تولید کاهش
 محصول نگهداری هزینه بودن باال

 مجاور هایاستان از مشابه محصوالت موقع بی واردات

833/0 
752/0 
726/0 
715/0 
665/0 
658/0 
648/0 
651/0 
602/0 
594/0 
578/0 
566/0 

 عوامل زیرساختی

 دولت توسط محصول تضمینی خرید عدم
 محصول نگهداری جهت انبار و سردخانه نبود

 بازار به محصول توزبع جهت سریع نقل و حمل امکانت نبود
 مشخص فروش بازار نبود

 محصول بازاریابی جهت نوین ارتباطی امکانات نبودن

 جمعیت رشد نسبت به سبز محصوالت یناکاف عرضه و تولید
 سبز کارآفرینی از حمایت برای مناسب نهادی هایچهارچوب نبود

 سبز محصول تأیید و نظارت برای مشخص شرکت یا سازمان نبود

 محصول کنترل برای خاص استانداردهای و مقررات نبود
 سبز کشاورزی برای مناسب و حاصلخیر هایزمین نبودن دسترس در

 سبز محصول تولید برای کافی دانش و هارتم نداشتن

 ماهر نیروی کمبود

828/0 
754/0 
721/0 
701/0 
655/0 
624/0 
612/0 
599/0 
545/0 
532/0 
524/0 
514/0 

 

 آموزشی -ترویجی عوامل

 مرتبط هایسازمان سایر و کشاورزی جهاد توسط مناسب خدمات ارائه عدم

 سبز محصوالت مصرف و دتولی زمینه در مؤثر تبلیغ و رسانیاطالع عدم
 منطقه دانشگاه سوی از علمی هایایده و هاطرح نبود

 سبز کارآفرینی زمینه در کشاورزی کارشناسان اطالعات و دانش سطح بودن پایین
 سبز محصوالت تولید به هااتحادیه مثل تولیدی هایتشکل تمایل عدم

 غیررسمی و رسمی هایآموزش نبود

 سالم محصوالت لیدتو فناوری با آشنایی عدم
 سبز محصوالت مورد در کنندگانمصرف آشنایی و آگاهی سطح بودن پایین

745/0 
713/0 
700/0 
675/0 
615/0 
601/0 
578/0 
541/0 

 

 فرهنگی-عوامل اجتماعی

 سبز کارآفرینی بسترهای ایجاد جهت روستا شورای و دهیاری همکاری عدم
 سبز کارآفرینی بسترهای ایجاد جهت روستا شورای و دهیاری همکاری عدم

 سبز محصول تولید به جامعه اهمیت عدم

 کشاورزان سواد سطح بودن پایین
 سبز محصوالت تولید به روستاییان عالقه بودن پایین

847/0 
745/0 
714/0 
643/0 
534/0 

 1400های تحقیق، ماخذ: یافته
 

 کلی گیرینتیجه
ای های جدیدی را برتواند فرصتکارآفرینی سبز می  

روستاییان ایجاد کند تا درآمد و سرمایه خود را افزایش دهند. 

همچنین با ایجاد مؤسسات جدید و کسب و کارهای کوچک و 
متوسط استانداردهای زندگی در جوامع روستایی را بهبود 
بخشید. نقش کارآفرینی سبز در توسعۀ اقتصادی روستاها 
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ن به کاال و هایی نظیر دستیابی روستاییاتواند در زمینهمی
خدمات مورد نیاز، رشد اقتصادی روستاها، کاهش پدیده 
مهاجرت به شهرها، تشویق به ایجاد کسب و کارهای جدید و 

  .(6)ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و رفاه در روستا باشد 
از  کارآفرینی سبزتوسعه فرآروی شناسایی موانع  منظوربه   

یک دلفی طی سه نظر متخصصان و کارشناسان در قالب تکن
ده گردید. نتایج پایانی استفااکتشافی مرحله و تحلیل عامل 

 کارآفرینی سبزموانع موجود فراروی توسعه  ،د کهنشان دا
، زیرساختی، اقتصادی عوامل سواحل مکرانروستایی نواحی 
. در فرهنگی می باشد –و اجتماعی  آموزشی -ترویجی عوامل

 است. ی قرار گرفته شدهبررسمورد ها چالشادامه هر یک از 
درصد از تغییرات واریانس  09/19به تنهایی  اقتصادیچالش 

ین اهای متغیرکند و در اولویت اول قرار دارد. میرا تبیین 
 توسط کم قیمت با سبز محصوالت خریدعامل عبارتند از 
 بازار توسعۀ زمینۀ در دولت هایحمایت بودن دالالن، نامناسب
 مجاور، نداشتن هایاستان به حصولم نشدن محصول، صادر

 تقاضای بازار از نداشتن مشخص، اطالع تجاری برند و نام
 قیمت بودن محصول، باال قیمت شفافیت محصول، عدم

محصول،  تولید جهت کارگر هزینه بودن بازار، باال در محصول
 کشت با درآمد و تولید محصول، کاهش قیمت تورم

 محصول، واردات نگهداری هزینه بودن سبز، باال محصوالت
عنوان به مجاور هایاستان از مشابه محصوالت موقعبی

 بندی شدند. بر پایه دسته اقتصادیها و موانع چالش
رغم ، علیتوان به این نتیجه رسید کهمی اقتصادیهای چالش

 اقتصادی نگردر راستای هماهنگی یکپارچه و کلیاقداماتی که 
جای بخش دولتی انجام بهبخش خصوصی  حرکت به سمت و

کارآفرینی سبز زیادی در راه توسعه  اقتصادی شده است، موانع
را سامان معیشت ساکنان منطقه باشد و نتوانسته وضعیت می

و  (5)ابراهیمی و همکاران بخشد. در این راستا مطالعات 
در این مطالعات . باشدمیهمسو  (1) عنابستانی و جهانتیغ

د که ندارمیبیان کارآفرینی نع ها و مواچالشبررسی 
یک رویکرد چالش برانگیز است، چرا که مستلزم کارآفرینی 
ی می باشد و های مختلف دولتی و خصوصبخشهماهنگی 

کم  ،دلیل بازده کم اقتصادیمشارکت بخش خصوصی به
 بازده کم اقتصادی سبب عدم پویایی و رقابت می گردداست. 

 اغلب  صادی می گردد.های اقتچالشکه خود زمینه ساز 
های کارآفرینی با کمبود منابع مالی مواجه هستند و از طرح

بینی شده برای این وی دیگر ممکن است منابع مالی پیشس
های زیر بنایی و برنامهنظیر  های دیگرفعالیتها صرف طرح

ها و طرحساختاری شود. این روند موجب جاماندن اجرای این 
 شود.مین زمینه های مربوط در ایپروژه

درصد از تغییرات واریانس را  13/18 زیرساختی طبقه عامل  
 تضمینی خرید عدم :های آن عبارتند ازمتغیرکند و میتبیین 

 نگهداری جهت انبار و سردخانه دولت، نبود توسط محصول
 توزبع جهت سریع نقل و حمل تاامکان محصول، نبود

 امکانات ص، نبودنمشخ فروش بازار بازار، نبود به محصول
 ناکافی عرضه و محصول، تولید بازاریابی جهت نوین ارتباطی

 هایچارچوب جمعیت، نبود رشد نسبت به سبز محصوالت
 یا سازمان سبز، نبود کارآفرینی از حمایت برای مناسب نهادی

 سبز، نبود محصول تأیید و نظارت برای مشخص شرکت
 محصول، در کنترل برای خاص استانداردهای و مقررات
 کشاورزی برای مناسب و خیزحاصل هایزمین نبودن دسترس

سبز و  محصول تولید برای کافی دانش و مهارت سبز، نداشتن
قرار  های زیرساختیچالشدر طبقه  ماهر نیروی کمبود

توان گفت پس از گذشت نیم قرن هنوز میدر مجموع  گرفتند.
که ریطوحل نشده است. به زیر ساختی و فنیمشکالت 
نبود کارخانجات و یا ، امکانات ارتباطی و ترانزیتیهمچنان 

در  کارآفرینی سبز، توسعه های صنایع تبدیلیحتی کارگاه
 در این راستا .را دچار مشکل نموده است مورد مطالعهنواحی 
که به علت  تحقیقات خود به این نتیجه رسید در( 24) یاسوری

موانع  وی دولت،جامع از س ایتوسعهبرنامه نبود یک 
توسعه هر  کند ومیزیرساختی روز به روز نمود بیشتری پیدا 

که با این  چار مشکل نموده استها را دبخشیک از زیر 
 . باشدمیتحقیق همراستا 

درصد، کل واریانس را تببین  22/16 با ارزش ویژه این طبقه  
 توسط مناسب خدمات ارائه عدم شاملهای آن متغیرو  کرد

 رسانیاطالع مرتبط، عدم هایسازمان سایر و کشاورزی جهاد
 سبز، نبود محصوالت مصرف و تولید زمینه در مؤثر تبلیغ و

 بودن منطقه، پایین دانشگاه سوی از علمی هایایده و هاطرح
 زمینه در کشاورزی کارشناسان اطالعات و دانش سطح

 هااتحادیه مثل تولیدی هایتشکل تمایل سبز، عدم کارآفرینی
 غیر و رسمی هایآموزش سبز، نبود محصوالت تولید به

 سالم، پایین محصوالت تولید فناوری با آشنایی رسمی، عدم
 مورد در کنندگانمصرف آشنایی و آگاهی سطح بودن

 . باشدمی سبز محصوالت
رسمی که از دوران های غیرآموزشبه دلیل جوامع روستایی    

گردد و تا دوران جوانی ادامه میکودکی در بستر خانواده شروع 
دانش بومی باشند. میدانش بومی متکی به  یابد، شدیدامی

باشد، دارای نقایصی میرغم مزایای بسیار زیادی که دارا علی
تواند این میهای رسمی و کالسیک آموزشباشد که مینیز 

 یبایستآموزش غیر رسمی  در نتیجه ساختار خال را پر نماید.
 تغییراتی ایجاد شود.آموزش روستاییان و در الگوی  تغییر کرده

. کمبود که تلفیقی از هر دو نوع آموزش ارایه گرددطوریبه
 نیز در مطالعات مامبوال در آموزش نیروهای ماهر اعتبارات

از سوی دیگر نبود پلی بین تبادل باشد. میهمسو ( 14)
 سببها با ترویج و آموزش های پژوهشیافتهاطالعات و 

گردیده که کارآفرینی سبز بالندگی مورد انتظار را نداشته باشد 
گران که با توجه به اهمیت مشارکت و ارتباط بین این کنش

هنوز در کشور ما برای انسجام بخشیدن به انتقال متاسفانه 
ای اندیشیده نشده چارههای تحقیقاتی و تبادل اطالعات یافته
فرهنگی،  -قه اجتماعیدر طبهای قابل توجه از چالش است.
 بسترهای ایجاد جهت روستا شورای و دهیاری همکاری عدم

سبز،  محصول تولید به جامعه اهمیت سبز، عدم کارآفرینی
 عالقه بودن کشاورزان، پایین سواد سطح بودن پایین

 18/12مل این عاباشد. می سبز محصوالت تولید به روستاییان
 کند.مین درصد از تغییرات را تبیی

این است که  کارآفرینی سبزیکی از عوامل مهم در توسعه   
های ساختارالگوی توسعه کارآفرینی سبز بایستی منطبق با 
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فرهنگی و اداب و رسوم محلی باشد و تحقیقات در اینکه در 
کدام منطقه و با توجه به شرایط منطقه مستعد چه شغلی و چه 

نظر نگرفتن که در  مهمی استاز ضروریات  باشدمیفعالیتی 
 (.2) سازدنمیگیری را محقق آن موفقیت چشم

احی ای نوبا توجه به نتایج فوق و ایجاد الگویی فراگیر بر  
گی ارندبباشند و از میروستایی که درگیر خشکسالی و کم آبی 

 ت:ذیل بیان شده اس باشند پیشنهادهایمیبرخوردار کم

های حمایتاستفاده از ظرفیت بخش خصوصی در جهت  -1
 .مادی و غیر مادی

استفاده از ظرفیت دانشگاهی در جهت بهبود تلفیق  -2
 .های رسمی و غیر رسمیآموزش

استفاده از ظرفیت جهاد کشاورزی در جهت ایجاد  -3
 .های مربوطزیرساخت

 .خرید تضمینی محصوالت سبز توسط دولت -4
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Extended Abstract  
Introduction and Objective: Green entrepreneurship is the process of creating a 
transformation in business and infrastructure in such a way that based on the preservation of the 
environment and compliance with standards, investment and economic development will be 
better. The purpose of this article is to investigate the obstacles and challenges of green 
entrepreneurship development from the point of view of experts and stakeholders using a 
combined approach. 
Material and Methods: The current research is applied research in terms of purpose and 
descriptive-analytical research in terms of nature and has a qualitative-quantitative approach. 
The statistical population of the research includes two groups. The first group includes 
university professors and experts related to the subject, and the second group includes 
stakeholders. For the first group of research, 28 people were selected using snowball or chain 
sampling, and for the second group, 1230 users were selected based on the statistics obtained in 
the rural areas of the study area, which was finally determined based on Cochran's formula of 
276 people. The research data was analyzed using SPSS 23 software. In the qualitative phase of 
the research, the obstacles and challenges of green entrepreneurship were extracted using the 
Delphi technique. In the quantitative phase of the research, the factor analysis method was used 
to identify the basic variables or factors to explain the correlation pattern between the observed 
variables. 
Results: The results in the qualitative part of the research indicated that the most important 
challenges for the development of green entrepreneurship were extracted using the opinions of 
experts. In the quantitative part, using exploratory factor analysis in the form of 4 factors that 
included economic, infrastructural, promotional-educational and social-cultural factors, which 
explained 65.62% of the total variance. 
Conclusion: With the elimination of environmental entrepreneurship obstacles and challenges, 
including economic, infrastructural, promotion-educational and social-cultural obstacles, we can 
witness the elimination of rural poverty, redistribution of employment opportunities and rural 
development. It is suggested that in order to improve the indicators of green entrepreneurship, 
the promotional-educational factor should be given more attention to improve the final result. 
 
Keywords: Challenges and obstacles, Development, Green entrepreneurship, Makran beaches,  
                     Rural communities   
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