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 ده:یچك
این تحقیق با هدف تدوین چارچوبی برای تبیین مفهومی و ارزیابی میدانی 

گرایی و بومبوم کارآفرینی سبز در استان گلستان مبتنی بر پیوند زیستزیست
شناسی آمیخته گیری از روشگرایی انجام شد. این تحقیق با بهرهکارآفرینی

حله انجام شد. مرحله اول این تحقیق، به روش مطالهه دلفی در چند مر
یاز از طریق مصاحبه موردنکالسیک در سه دور به انجام رسید. اطالعات 

ای ساختارمند )در دورهای اول( و پرسشنامه در دور نهایی با نمونهنیمه
وکار و کارآفرینی استان گلستان به بوم کسببرگزیده از فهاالن مطلع زیست

نشانگر به شرح زیر  50شامل انجام رسید. در نتیجه این مرحله، هفت مؤلفه 
 10هادی از توسهه کارآفرینی سبز )برانگیزش و حمایت ن .1شناسایی شد: 

توسهه  .3نشانگر(،  3پژوهش و فناوری در حوزه کارآفرینی سبز ) .2نشانگر(، 
سازی و ترویج کارآفرینی فرهنگ .4نشانگر(،  5بازار کاال و خدمات سبز )

نشانگر(،  8آموزش و توانمندسازی سبز نیروی انسانی ) .5نشانگر(،  9سبز )
مدیریت و  .7و  نشانگر( 5ردی توسهه کارآفرینی سبز )ریزی راهببرنامه .6

نشانگر(. در  10حکمروایی برای توسهه کارآفرینی سبز در استان گلستان )
مک و نیز، افزار میکبا استفاده از نرم نگارییندهآمرحله دوم با رویکرد 

یوی سـنار چهاردرمجموع  یوویــزارد،افزار سـنارنرم کمکبـا سناریونگاری 
)گلستان  مطلـوب یاربسـ یویسـنار مهرفی شد: یکراج و خاست ورکردنیبا

)گلستان  ادامه وضع موجود ینابین مبتنی برب یک سناریوی ،سبز(
 یویسنار یکو )گلستان زرد(  یبحران بسیار یویسنارخاکستری(، یک 

به  یفراوان یدهایاگرچه ام یاحتمال یوهایسنار .کامل )گلستان قرمز( بحران
وقوع  یگرد طرف از یولـ دهندیرا نشان م استان مطلـوب در یطاوقوع شر

 .دانندیرا دور از انتظار نم یبحران یطشرا

وکار سبز، کارآفرینی سبز، کسب ،بوم کارآفرینیزیست :يلیدیهای واژه

 نگاری، سناریوهای آینده.آینده

Abstract: 
The purpose of this research was to develop a 
framework for conceptual explanation and field 
assessing the ecosystem of green entrepreneurship in 
Golestan province based on the nexus of 
entrepreneurialism and environmentalism. This research 
was carried out using mixed-method approach in two 
phases. The first phase of this research was done using 
classic Delphi technique. The data and information were 
gathered through a semi-structured interview (early 
rounds) and questionnaire (last round) with a sample of 
informant stakeholders of the green enterprise and 
entrepreneurship ecosystem in the Golestan province. As 
a result of this phase, seven dimensions which 
composition of 50 indicators, as: 1. Motivation and 
institutional support for the development of green 
entrepreneurship (10 indicators), 2. Research and 
technology in the field of green entrepreneurship (3 
indicators), 3. Development of the market of green 
goods and services (5 indicators), 4. Cultural promotion 
and extension of green entrepreneurship (9 indicators), 
5. Training and empowerment of green manpower (8
indicators), 6. Strategic planning of green
entrepreneurship development (5 indicators), and 7.
Management and governance development of green
entrepreneurship (10 indicators). In the second phase, a
"foresight" approach using MICMAC software and
scenarios development approach using Scenario Wizard
Software led to extract 4 incredible scenarios, as very
desirable scenario (Green Golestan), a midway Scenario
based on the status quo (Gray Golestan), a very critical
scenario (Yellow Golestan) and a Complete Crisis
scenario (Red Golestan). Desirable scenarios, although
they show high hopes for the occurrence of favorable
conditions in the province, but on the other hand do not
consider the occurrence of critical conditions as
unexpected

Keywords: Entrepreneurship Ecosystem; Green 
entrepreneurship, Green Enterprise; Foresight. 

يارآفرینی سبز در استان گلستان بومیستزتحلیل 
2زاده، غالمحسین عبداهلل1زادهمحمدشریف شریف*

دانشیار، دانشکده مديريت کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان. 2.1

(17/10/1399پذیرش:        21/05/1399 :دریافت )

An Investigation of Green Entrepreneurship Ecosystem in Golestan Province 

*Mohammad Sharif Sharifzadeh1, Gholamhossein Abdollahzadeh2

1,2. Associate Professor, Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences 
and Natural Resources 

 (Received: 2020.08.11 Accepted: 2021.01.06) 

Original Article, DOI: 10.30473/ee.2021.53411.2218

mailto:sharifzadeh@gau.ac.ir


 کارآفرینی سبز در استان گلستان بومیستتحلیل ز :زادهعبداهللو  زادهشریف                84

 

 مقدمه
ای از پایدارگرایی در کارآفرینی یا گونه عنوانبهکارآفرینی سبز 

های پایداری و کارآفرینی پایدار، بازتاب تلفیق اصول و ارزش
نوآوری و توسهه  فرایندمحیطی در مالحظات زیست یژهوبه

 ,Schlangeوکار با رویکرد مسئوالنه تهریف است )کسب
2009; Tilley &Parrish, 2009.)  کارآفرینی سبز را

عنوان ایجاد محصول، خدمت یا سازمان جدید در توان بهمی
های زیست و در جهت استفاده از فرصتراستای حفظ محیط

. کارآفرینی سبز در پی رشد (Lober, 1998) بازار تهریف کرد
محیطی تر مبتنی بر مدیریت زیستسبز از طریق تولید پاک

 ,Severo et al., ; 2017Sakr & Abo Sena)است 
2012Mathews,  ;2017)  و پیوند نزدیکی با کارآفرینی
آن، کارآفرینان در نقش  موجببهمحیطی دارد که زیست

ظاهر  (ecopreneurs)گرا آفرین یا کارآفرینان بومبوم
ها یاری بومشوند و به حفظ و ارتقای توان و ظرفیت زیستمی
 & Hörisch et al., 2017; Affolderbach)رسانند می

Krueger, 2017) پذیری و پاسخگویی و مسئولیت
را تحقق  (ecological responsiveness)محیطی زیست

 هرگونهبنابراین ب (Bansal & Roth, 2000)بخشند می
در راستای  افزودهارزشصنهت، عرضه خدمت یا کاالی دارای 

عنوان کارآفرینی سبز در تواند بهزیست میحفاظت از محیط
 ,Abdollahzadeh & Sharifzadehنظر گرفته شود )

2015.) 
راهبردی اثربخش برای  عنوانبهسبز  امروزه کارآفرینی

توسهه اقتصادی ـ اجتماعی کشورها شناخته شده است و 
زایی پایدار، کاهش تواند نقش مهمی در اشتغالتوسهه آن می

ها و امراض ناشی از ، کاهش بیماریمحیطیزیستمشکالت 
 Rezaeeو نظایر آن داشته باشد ) مصرف مواد غذایی ناسالم

et al., 2016 بروز و رشد کارآفرینی سبز همانند سایر .)
وجود یک محیط توانمندساز و اقدامات کارآفرینانه مستلزم 

توان از است. برای تشریح و تبیین این محیط می تسهیلگر
بوم زیستبوم کارآفرینی بهره برد. چارچوب مفهومی زیست

ها و نهادهایی اشاره دارد که محرک اد، سازمانکارآفرینی به افر
یا مانع تصمیم فرد برای کارآفرینی هستند و بر احتمال 

کارآفرینانه  وکارکسباندازی موفقیت فرد در صورت راه
کند که الزم بوم محیطی را ایجاد می. یک زیستیرگذارندتأث

های نوآور با یکدیگر همراه است عناصر آن برای رشد بنگاه
. (Suresh & Ramraj, 2012; Spigel, 2017) وندش

نفهان بوم کارآفرینی حائز اهمیت است وجود ذیزیستآنچه در 

و همکاری متقابل آنها است که منجر به ایجاد شرایط مناسب 
 شودها میآن وکارکسببرای فهالیت کارآفرینان و توسهه 

(2017Alvedalen & Boschma, .) های یکی از مزیت
وکارهای کوچک و آفرینی سبز امکان تحقق آن در کسبکار

ای منجر به توسهه طور فزایندهبه است که (SMEs) متوسط
 ,Tilley &Young) شونداقتصادی در سراسر جهان می

وکارها بهضاً کاربر بوده و لذا، سهم این کسب. (2009
دهند زایی را به خود اختصاص میگیری از اشتغالچشم

(Roth, 2012). توان از ظرفیت با توسهه کارآفرینی سبز می
وکارهای کوچک و متوسط برای پیشبرد رشد اقتصادی کسب

ها نیازمند محیطی گیری و رشد این شرکتشکلبهره گرفت. 
بهترین شیوه، در چارچوب توانمندساز و منسجم است که به 

بنابراین، ب بوم کارآفرینی قابل تبیین و ترسیم استزیست
ها برای رشد اقتصادی پایدار بومیابی و تکامل زیستسامان

با در نظر گرفتن ملزومات کارآفرینی سبز از  ضروری است.
 ,Bergquist,  ;2007Dixon & Clifford)سو یک

بوم برای زیستهای مفهومی مطرح و چارچوب( 2018
 ,Davari & Najmabadi)کارآفرینی از سوی دیگر 

2006Cohen, ; 2017Lappi & Lee, ; 2018 ،)

یک اکوسیستم کارآفرینی  توانرا می کارآفرینی سبزبوم زیست
نظیر ای از عامالن مختلف به هم وابسته )شامل مجموعه

ایط، های تحقیقاتی، منابع انسانی واجد شرها و سازماندانشگاه
-ارائه ،گذارانها، سرمایه، دولتغیررسمیهای رسمی و شبکه

 در نظر گرفتای و فرهنگ کارآفرینی( دهندگان خدمات حرفه
گیری، رشد و توسهه شکلکننده چارچوبی برای فراهمکه 

وکارهای موجود ی سبز یا سبزسازی کسبوکارهای نوپاکسب
ی پیوند بوم کارآفرینی سبز پالتفرمی براهستند. زیست

 & York)است  1زیستمحیطکارآفرین با 
Venkataraman, 2010) رسی و موجب هم

 شود.گرایی میزیستگرایی یا محیطگرایی و بومکارآفرینی
بوم، در سطوح توسهه کارآفرینی سبز در چارچوب زیست

های ها که دارای ظرفیتمختلف، از جمله مناطق و استان
های ظرفیت ،بارهیندرااست.  توجهقابلای هستند، ویژه

های مختلف کشاورزی، صنهت و خدمات در ای در بخشتوسهه
ساز استقرار تواند زمینهاست که می یاگونهبهاستان گلستان 

گردی، کشاورزی ارگانیک، وکارهای سبز در حوزه بومکسب
وکارهای سبز بازیافت و نظایر آن را فراهم آورد. توسهه کسب

                                                      
1. entrepreneur–environment nexus 
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بوم کارآفرینی تان زمانی پایدار است که زیستدر استان گلس
-سبز در این استان سامان یابد. فراسوی سبزسازی کسب

های کارآفرینی وکارهای کنونی، جریانی پیوسته از خلق فرصت
سبز توسط کارآفرینان پایدارگرا شکل گیرد و آحاد جامهه، 

متوازن از آن حمایت نمایند و  صورتبهدولت، بخش خصوصی 
مند شوند. اقداماتی در سطح ملی ابل، از منافع آن بهرهدر مق

نظیر تدوین و رونمایی از سند ملی اشتغال سبز و همکاری بین 
وکار و اشتغال با با توسهه کسب ربطذیهای سازمانی ارگان

ی زیستمحیطبرای سبزسازی و رعایت مالحظات  زیستمحیط
ای و نیز سهههای توهای اقتصادی و فهالیتگذاریدر سرمایه

در سطح استانی )از جمله جلسات طرح مباحث اشتغال سبز در 
 اجتماعی رفاه و کار تهاون، کل اداره پژوهش و آموزش کمیته
-گلستان و شورای اشتغال این استان و نظایر آن( نشان استان

دهنده دغدغه نهادی در امر توسهه کارآفرینی سبز است 
(Sharifzadeh et al., 2019این .)  اقدامات در صورتی

افزا و اثربخش خواهد بود که در قالب یک چارچوب انسجام هم
گیری یک محیط توانمندساز مبتنی یابد. با توجه به لزوم شکل

های کارآفرینی بومای در چارچوب زیستهای منطقهبر ظرفیت
(Gibbs and O’Neill, 2012 ب حال پرسش این است آیا)

نی چه ملزومات و شرایطی نیاز است بوم کارآفریاز منظر زیست
گیری و توسهه کارآفرینی سبز در استان گلستان برای شکل

بایست در پیش فراهم است؟ و چه سازوکارها یا تدابیری می
گیری و توسهه کارآفرینی سبز در گرفته شود تا روند شکل

 استان گلستان تسهیل و تسریع شود؟

 ها،وهشپژ بنا بر: های پیشینمروری بر پووهش
وکار پایدارمحور است که کارآفرینی سبز نوعی فهالیت کسب

زیست و کاهش تخریب آن از محیط کاراییبیشتر متوجه بهبود 
طریق حفاظت از منابع طبیهی، استفاده از منابع انرژی 
تجدیدپذیر، کاهش آلودگی و کربن تولیدی، ضایهات و کاهش 

کز اولیه این کننده جو زمین است. تمرنشر گازهای تخریب
زیستی و اجتماعی رویکرد بر کاهش تولیدات مضر محیط

(Larson, 2000 و اخیراً بر امکان تولید کاالهای مفید )
دانان محیطی و اجتماعی بوده است. به باور اقتصادزیست
زیست، رویکردهای اخیر به کارآفرینی سبز ممکن است محیط

زیستی و های مختلف محیطشکست بازار باشد. دارایی به علت
که ارزش اقتصادی دقیقی ندارند از این به علتمنابع طبیهی 

یابند. بازار آزاد به شیوه درستی تخصیص نمی فرایندطریق 
ها، وجود پنج نقص عمده در بازار باعث ایجاد طبق پژوهش

 زیستی شده است: کاالهای عمومی، اثراتمشکالت محیط

زیست که باعث )مشکالت ترافیکی، آلودگی محیط 1بیرونی
کاهش رفاه مردم و افزایش هزینه واحدهای تولیدی جهت 

شود(، بازار انحصاری، زیستی میرعایت استانداردهای محیط
 مداخله نامناسب دولتی ناشی از قوانین نارسا و اطالعات ناقص

(Nikolaoua et al., 2011.)  تغییرات گسترده در
هایی باعث ایجاد فرصت یجتدربهزیست ممکن است حیطم

. (Allen & Malin, 2008)برای کارآفرینی سبز شود 
وکارهای سبز های کسبکارآفرینانی که در فهالیت

اند ممکن است در بلندمدت سود اقتصادی گذاری کردهسرمایه
باالتری کسب کنند. برای نمونه در مورد تولید محصوالت آلی 

های سموم و کودهای شیمیایی و ( با کاهش هزینه)ارگانیک
کنندگان به این نوع همچنین افزایش تمایل مصرف

محصوالت، سود کشاورزان در بلندمدت بیشتر خواهد بود. 
عالوه های پایدارمحور ها برای فهالیتهای بیشتر شرکتانگیزه

تر، حفظ اعتبار کاری، پرهیز از تهقیب قانونی و از همه مهم بر
های نوآورانه، ستیابی به مزیت رقابتی از طریق ارائه فرصتد

 ,.Hall et al)ای است هزینه کاراییتوسهه بازار و بهبود 
عنوان یکی . برخی مطالهات، مشارکت شهروندی را به(2010

گذاری در ها برای سرمایههای قوی مدیریت شرکتاز انگیزه
 ,Ivan & Sascha) دانندهای توسهه پایدار میفهالیت
ها عامل مهم پذیری اجتماعی شرکتمسئولیت (.2012

به ها است. عملیات پایداری در حوزه فهالیت شرکتبرنده پیش
 ترازهم 2علت، در برخی موارد، اصطالح پایداری شرکتی ینهم

 Basu) ها مطرح شده استپذیری اجتماعی شرکتمسئولیت
2008Palazzo, &  2008بChoi & Gray, .)  ًعموما 

 Cohen)تواند بر دو گونه کلی باشد وکار سبز میتوسهه کسب
& Winn, 2007.) وکارهای دایر مدیریت در گونه اول، کسب

زیستی را با هدف ایجاد نوآوری و کسب مزیت رقابتی محیط
رابطه مثبت بین مدیریت  (.Reinhardt, 1998)گزینند برمی

های پذیری اجتماعی یا نظامزیستی )در قالب مسئولیتمحیط
های رقابتی و نوآوری در زیست( و کسب مزیتمدیریت محیط

ب Nill & Kemp, 2009)مطالهات مختلف ثابت شده است 

Hull & Rothenberg, 2018.) عالوه برخی به
بر  یاتیلعمگران اعتقاد دارند که پذیرش چنین پژوهش

 Hartman)اساسی ندارد  تأثیرها وکارکسبهای کلی هزینه
& Stafford, 1997 .) وکارهای کسب یرندهدربرگگروه دوم

                                                      
1. Externalities 
2. Corporate sustainability 
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های کنترل آلودگی مهطوف به جلوگیری از آلودگی )مثاًل سایت
 یرندهکارگبهفاضالب، نوسازی مهادن و ...( و  یهتصفهوا، آب، 

جدید )از خاک، آب،  منابع طبیهی برای توسهه محصوالت
های مختلفی ها و مراتع( است. نمونهها، جنگلها، دریاچهکوه

های جدید بازار برای خدمات وجود دارد که بیانگر ایجاد فرصت
، نشر گردوغبارزیستی )مراکز اطالعات هوا و اقلیم، محیط

 ,Dean & McMullen)کربن و غیره( است  اکسیدید
های مختلفی برای فرصت به شیوه مشابهی نیز(. 2007
های جدید در حوزه گردشگری طبیهی، کشاورزی وکارکسب

پایدار و ارگانیک ایجاد شده است. در بسیاری از کشورها، 
بوده است.  مؤثرحمایت دولت برای پیشبرد کارآفرینی سبز 

با حمایت در آلمان های گمرکی موجود تهرفه نظامبرای نمونه، 
های اند، تهرفهبز پیروی کردهاز محصوالتی که از اصول س

با و  کنداعمال میمحصوالت، دیگر کمتری را نسبت به 
 این کشورانگیزه تولیدکنندگان و همچنین خریداران، افزایش 

به بزرگترین بازار انرژی خورشیدی و محصوالت مرتبط را 
سازی و شبکهطبق تجربه این کشور، . نموده استتبدیل 

های وضع تهرفه در کنارهای اجتماعی استفاده از ظرفیت
در روند توسهه تر برای محصوالت سبز، گمرکی پایین

 ,.Boromisa et al)بوده است  تأثیرگذارکارآفرینی سبز 
. طبق مطالهات صورت گرفته، گرایش کارآفرینانه سبز (2015

تواند به مزیت و گرایش بازاری همراه با یادگیری سازمانی می
 ,.Pratono et al)ها منجر شود در سطح شرکترقابتی پایدار 

( با مطالهاتی که 2013) 1ریموند و همکاران-فالکسا (.2019
برای توسهه مشاغل  وکارکسباند به ناتوانی محیط انجام داده

و  یازموردنسازی، کمبود قوانین های آگاهسبز، فقدان برنامه
سبز در موانع کارآفرینی  عنوانبهافزایش بروکراسی اداری 

های حلبه بررسی راه (2013) 2سندگرناند. نیویورک پی برده
سبزسازی  منظوربهدر سوئد و روسیه  محیطیزیست
وکارها و نیز کارآفرینی سبز پرداخته است. طبق نتایج، کسب

های سیاست یجابهعالوه بر توسهه فناوری پاک، نیاز است 
ت پایدارگرایانه، با باال به پایین مبتنی بر وضع قوانین و مقررا

گیری از علوم انسانی و اجتماعی، درک موجود از بهره
گیری وکار و چگونگی شکلهای کسبفرایندکارآفرینان و 

ذهنیت کارآفرینان توسهه یابد تا بتوان با رویکردی 
های کارآفرینان گرایی را در دیدگاهزیستپدیدارشناسانه، محیط

                                                      
1. Falxa-Raymond et al. 
2. Sandgren 

اندازی راه( با بررسی 2019) 3خسروی و همکارانتلفیق نمود. 
راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای  عنوانبهکارآفرینی سبز 

کارآفرینی سبز اند که توسهه به این نتیجه رسیدهروستایی 
فرهنگ »و « های حمایتیچارچوب»، «هازیرساخت» مستلزم
 4و همکاران زادهشریف است.« محصوالت سبزو مصرف تولید 

های بندی زمینهشناسایی و اولویت با هدفدر تحقیقی  (2019)
زمینه دارای  28، وکارهای سبز در استان گلستانتوسهه کسب

در این بین بر اساس . و مهرفی کردندشناسایی  رافرصت 
سه حوزه دارای اولویت باال ، موردمطالههگانه مهیارهای هفت

به شرح زیر وکارهای سبز در استان گلستان برای توسهه کسب
، کشاورزی ارگانیک و گردشگری با دستییعصنا: فی شدمهر

( با موضوع 2019) 5تحقیق لی و همکاران. گردیبر بوم تأکید
ای در توسهه صنهت سبز مبتنی بر نوآوری نقش عوامل منطقه
تواند به توسهه صنهت دهد: )الف( نوآوری میدر چین نشان می

رف منابع، و در نتیجه کاهش مص سبز و تولید با کربن پایین
بهبود عملیات اقتصادی و کاهش آلودگی کمک کندب )ب( 

ای صنهت سبز و نوآوری رابطه مهینی بین سطح توسهه منطقه
وکارها در این صنهت وجود داردب و )ج( همکاری دولت و کسب

کریمی و نبوی  است. مؤثردر پیشبرد نوآوری در صنایع سبز 
وکارهای کسب ای بر روی( با انجام مطالهه2019) 6چشمی

های صنهتی تهران به این کوچک و متوسط مستقر در شهرک
نوآوری سبز،  تأثیراند که کارآفرینی سبز، نتیجه رسیده

 -، مزیت رقابتی و مسئولیت اجتماعییسازمانفرهنگ
را  موردمطالهههای محیطی بر عملکرد مالی شرکتزیست

کند. عالوه بر این، نوسان بازار اثر کارآفرینی سبز بر تهدیل می
در  (2020) 7کند. هو و همکارانعملکرد مالی را تهدیل می

یک  طراحی منظوربهچارچوب کار اجتماعی سبز از  یتحقیق
آموزشی مبتنی بر خانواده و کودک محور در بافت  الگوی

، شدهیطراحسبز  آموزشی الگوی. اندبهره گرفتهشهری چین 
 تهاونییادگیری مشارکتی و  فرایندای را در حرفه کارگزاران

های عملی برای امنیت غذایی که دارای حلبرای کشف راه
 محیطی هستند، درگیر کردهمحیطی زیستارزش اجتماعی و 

آگاهی ، گیری از اقدام پژوهی در این تحقیقبهرهاست. 
های آموزشی را به یتدر فهال کنندهی مشارکتهاخانواده

افزایش  ارتباط عاطفی با محیط طبیهی با توأمای گسترده شیوه

                                                      
3. Khosravy et al. 
4. Sharifzadeh et al. 
5. Li et al. 
6. Karimi & Nabavi Chashmi 
7. Hou et al. 
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بازاندیشانه آنها  کنشتوسهه آگاهی انتقادی و  داده و موجب
کار  طراحیهای مفیدی برای این برنامه بینش شود.می

اجتماعی سبز و آموزش عمومی برای بهبود عدالت 
رباره اقدام پژوهی و روش هایی را دو نیز آموزهمحیطی زیست

با مرور  .در پی داشته استاجتماعی  همکاری کارگزاران
وکار، در بوم کارآفرینی و کسبتحقیقات پیشین در حوزه زیست

ب شامل: مؤلفهاین تحقیق چارچوبی متشکل از چندین 
ها و راهبردها، نقش دولت و نهادهای مسئول، سیاست
، بازار و فرهنگ و یازدنمورهای ها، منابع و زیرساختحمایت

 حمایت اجتماعی شد.
 

 شناسی پژوهشروش
ها از نوع میـدانی، از منظـر این پژوهش از منظر گردآوری داده

هدف، کاربردی به  ازلحاظکنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و 
رود. این پژوهش در چند مرحله کلی به انجـام رسـید. شمار می

در مرحله نخست از تکنیـک دلفـی کالسـیک یـا دوری بـرای 
بوم کـارآفرینی سـبز در ها و نشانگرهای زیستشناسایی مؤلفه

استان گلستان بهره گرفته شد. در مرحله بهد، پس از رسیدن به 
بوم کـارآفرینی سـبز، بـه ارزیـابی اجماع درباره چارچوب زیست

نگری مبتنــی بــر بوم بــا رویکــرد آینــدهوضــهیت ایــن زیســت
شناسی طرح آمیخته این سناریونگاری اقدام شد. به لحاظ روش

پژوهش از نوع اکتشافی، الگوی توسهه ابزار )تأکیـد بـر کمـی( 
(2007Clark, -Creswell & Plano ( بوده اسـت )شـکل
1.) 

 سیر مراحل اصلی پژوهش .1شکل 
Fig. 1. Stages of the research process 

 

و اول با کمک فرم مصاحبه  مرحله، پژوهش به لحاظ ابزار
با استفاده از پرسشنامه  مرحله دومرسشنامه بدون ساختار و پ

به یرات متقابل تأثتشکیل ماتریس ارزیابی  منظور)ساختارمند( به
جامهه آماری از نوع محدود شامل گروه خبرگان،  انجام رسید.
بوم اندرکاران زیستنمایندگان ذینفهان/ دست متشکل از

-کارآفرینی سبز در استان گلستان بود. با توجه به ماهیت روش
گیری هدفمند برای دلفی(، از نمونه فرایندشناسی )مبتنی بر 

بت به ها بهره گرفته شد. ابتدا تیم پژوهش نسانتخاب نمونه
بررسی و تدوین چهارچوب خبرگان با نظرخواهی از مجامع 

ربط و پژوهشگران دانشگاهی فهال در این حوزه در استان و ذی
نیز بر مبنای جستجوی پیشینه کاری آنهاب شامل فهرستی از 

نظران مرتبط با موضوع اقدام نمود اندرکاران صاحبدست
ریتی و سوابق گیری نظری(. تجربه کارشناسی یا مدی)نمونه

علمی )پژوهش، آموزش، مشاوره،...( و آشنایی علمی با موضوع 
بوم کارآفرینی سبز مالک تدوین این چهارچوب بود. پس زیست

از تدوین این چهارچوبب نسبت به تماس با خبرگان و طرح 
موضوع و دعوت از آنها برای مشارکت در مطالهه دلفی اقدام 

نفر برای مشارکت در  14موافقت  شد. در نتیجه رایزنیب در ابتدا
دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه  .1 آمد: به دستپژوهش 

نماینده مطلع  .2با سابقه فهالیت در مراکز رشد و کارآفرینیب 
 .3 بو منابع طبیهی استان کشاورزی و آموزش مرکز تحقیقات

نماینده مطلع پارک علم و فناوری با سابقه برگزاری رویدادهای 
پژوهشگر و فهال مطلع درباره سند  .4تارت آپی در استانب اس

ب وبودجهبرنامهآمایش سرزمین و برنامه توسهه استان از سازمان 
مشاور علمی و  .6 نماینده مطلع اداره صنهت و مهدنب .5

پژوهشگر و فهال  .7کارآفرینی و نماینده اتاق بازرگانیب 

 تدوین پرسشنامه و ماتریس متقاطع
Developing 

questionnaire and a 
cross-impact matrix 

های احتمالی تحلیل وضهیت
 ی کلیدیهامؤلفه

Analyzing possible 
situations of key 

components 

 مرحله دوم سناریو ویزاردتکمیل پرسشنامه 

Completing the questionnaire 
of Scenario Wizard in the 

second phase 

بوم مهرفی سناریوهای مطلوب زیست
 کارآفرینی سبز

Introducing favorable 
scenarios for the green 

entrepreneurship ecosystem 

بوم کارآفرینی ی زیستهامؤلفهشناسایی 
 ا مطالهه دلفیسبز ب

Identifying the 
components of green 

entrepreneurship 
ecosystem through the 

Delphi study 

مک میک افزارنرمتحلیل ماتریس متقاطع با 
 ی کلیدیهامؤلفهو استخراج 

Analyzing the cross-impact 
matrix with the MICMAC 

and extracting the key 
components 
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نماینده مطلع  .8اقتصادی در زمینه تولید محصوالت ارگانیکب 
نماینده اداره کل . 9اداره کل تهاون، کار و رفاه اجتماعی استانب 

دفتر  نماینده مطلع .10ای استانب های فنی و حرفهآموزش
پژوهشگر و  .11ب استانداری گذاریجذب و حمایت از سرمایه

نماینده  .12ب استان زیستمحیط اداره کل حفاظت نماینده مطلع
میراث نماینده مطلع  .13مطلع سازمان جهاد کشاورزی استان و 

ی، گلوله برف. به شیوه دستی و گردشگری استانصنایع ،فرهنگی
(. با توجه n=20این گروه، شش فهال دیگر را مهرفی نمودند )

هش که از نوع کیفی بوده است و با در به ماهیت اصلی این پژو
ها، شامل اسناد مرتبط، گونه پژوهشینانظر گرفتن ملزومات 

های دقت در انتخاب پاسخگویان )به لحاظ تنوع و پوشش حوزه
مختلف دانشگاهی و اجرایی و نیز ژرفای اطالعاتی آنها در 

(ب استفاده از چند کدگذار در مرحله اول موردمطالههحوزه 
ها( و مشاهده و مصاحبه با محتوای کیفی متن مصاحبه )تحلیل

گیری از فهاالن حوزه کارآفرینی سبز در محل کار، بهره
ای تهاملی و تسهیلگر جهت هموارسازی و هدایت بحث به شیوه

دقیق )در چارچوب موضوع بحث( و تداوم آن جهت رسیدن به 
 Chioncel et al., 2003, O’Reilly) اشباع از نوع داده

& Parker, 2013،) افزایی دو مرحله پژوهش از طریق هم
شناسی آمیخته از جمله ها به شیوه روشیافته بازخوردان

بندی یی یا مثلثچندجانبه گرا قاعدهبهاند که تدابیری بوده
(Carter et al., 2014 بررسی کدهای ،)توسط  شدهاستخراج

همکاران شوندگان منتخب و نیز اعضای تیم پژوهش، مصاحبه
(Member, Audit, and Peer review checking )

 موجب ارتقای روایی و پایایی نتایج این پژوهش شده است.
 

 های پژوهشیافته

 مرحله اول
با  گروه کانونیدر دور اول مطالههب در قالب یک پانل به شیوه 

کننده در پژوهش با موضوع حضور گروه مطلع مشارکت
بوم شاکله زیست هایمؤلفهکننده و شناسایی عوامل تهیین

های در استان گلستان در چارچوب پرسشکارآفرینی سبز 

بوم اقدام شد. این شیوه ابهاد اصلی این زیست عنوانبهکلیدی 
متن  سازیدلفی است. پس از پیاده اجالساز کار همانند 

و  هامؤلفهنشستب به بازخوانی و کدگذاری اقدام شد تا 

در استان گلستان کارآفرینی سبز بوم نشانگرهای زیست

ها یا کدها به دو شیوه: جریان کدگذاری، گویه در استخراج شود.
های مستقیم یا تفسیرشده مستخرج از متن پس از )الف( گویه

یان نشست تیم پژوهش در جر هاییادداشتنشست و )ب( 
( تدوین شد. فهرست مستخرج در دور اول، Memo ها)شناسه

باز برای نظردهی و تکمیل به گروه ای نیمهدر قالب پرسشنامه
کننده ارسال شد تا نظر موافق/ مخالف خود را مطلع مشارکت

را بیان کنند. دور دوم  موردنظراعالم و نیز، نشانگرهای دیگر 
هدف اصلی  عنوانبهاجماع نظر رسیدن به مطالهه دلفی در پی 

 80 توافق سطح شناسان،روش در این خصوص، .مطالهه، بود
 اندکرده تهیین اجماع به رسیدن برای را باال به درصد

(Dalkey, 1972; Jenkins & Smith, 1994.)  بیشتر
 17اند اما درصد را کسب کرده 80نشانگرها، مهیار باالی 

این دور موافقت قطهی پاسخگویان را نشانگر از ابهاد مختلف در 
 67پس از پاالیش  و از دور بهدی حذف شدند. کسب ننموده

مورد، برای ارزیابی  50و کاهش آن به  شدهشناسایینشانگر 
مضمون و  برحسببندی آنها بهتر پاسخگویان، نسبت به دسته

اقدام شد و مجدداً به  مؤلفه 7مفهوم زیربنایی مشترک به 
ارزیابی در دور سوم ارایه شد تا در قالب خبرگان جهت 

ای ارزیابی و طیف لیکرت پنج نقطه برحسبجداگانه  هایمؤلفه
گرفته، مدیریت و شکل هایمؤلفهبندی شود. در بین رتبه

حکمروایی توسهه مشاغل سبز و برانگیزش و حمایت نهادی از 
نشانگر و پژوهش و فناوری در  10توسهه کارآفرینی سبز با 

نشانگر، بیشترین و کمترین نشانگر  3ه کارآفرینی سبز با حوز
 نمایانگر را دارند.
 هایمؤلفه(، آمار توصیفی نشانگرها به تفکیک 1در جدول )

، نشانگرهای زیر به تفکیک بیندراینگانه ارایه شده است. هفت
دهنده اند که نشانآورده دست به، باالترین رتبه را هامؤلفه

اجماع بیشتر خبرگان در مورد اهمیت آنها برای استقرار و توسهه 
شناسایی و  .1بوم کارآفرینی سبز در استان گلستان است: زیست

دار در مناطق های شغلی سبز اولویتمهرفی منظم فرصت
ریزی راهبردی )برنامه مختلف استان گلستان با رویکرد آمایشی

عملیاتی نمودن سند اشتغال سبز در  .2آفرینی سبز(ب توسهه کار
بین  کاریمتقساستان از طریق تنظیم نگاشت نهادی برای 

اندرکار )مدیریت و حکمروایی توسهه نهادهای مختلف دست
وکارها و مشاغل ای ویژه از کسبحمایت بیمه .3مشاغل سبز(ب 

 دایر در استان )برانگیزش و حمایت نهادی از توسهه سبز
حمایت از ابتکارات کارآفرینی اجتماعی سبز  .4ب (کارآفرینی سبز

سازی و بر مشارکت جوامع محلی در استان )فرهنگ تأکیدبا 
کاهش مالیات بر مصرف  .5ب (ترویج کارآفرینی سبز

افزوده( محصوالت و خدمات سبز )توسهه بازار کاال و )ارزش
صی به های پیشرفته و تخصارایه آموزش .6خدمات سبز(ب 

https://golestanp.ir/
https://golestanp.ir/
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وکارها و مشاغل سبز مستقر در استان )آموزش و کسب
تهریف بودجه تحقیقاتی  .7 توانمندسازی سبز نیروی انسانی(ب و

مهین برای پژوهش در حوزه مشاغل سبز )پژوهش و فناوری در 
 حوزه کارآفرینی سبز(.

میانگین بیشتر نشانگرها از  بودن باالرفته، با توجه به همروی
نسبی مقادیر  بودن کوچکطیف لیکرت و  مقدار حد وسط

توان به این نتیجه رسید که انحراف مهیار و ضریب تغییرات، می
 موردنظرپاسخگویان توافق مناسبی در خصوص نشانگرهای 

 دارند.
 سوم(بوم کارآفرینی سبز در استان گلستان )دور بندی نشانگرهای زیسترتبه. 1جدول 

Table 1. Ranking of Green Entrepreneurship Ecosystem Indicators in Golestan Province (Third Round) 

 هامؤلفه

Components 
 نشانگرها

Indicators 

 میانگین

Mean 

 انحراف معیار
Standard 

deviation 

c.v. 
 رتبه

Rank 

ریزی برنامه

راهبردی توسعه 

 کارآفرینی سبز
Strategic 

planning for 
green 

entrepreneurship 
development 

دار در مناطق مختلف های کارآفرینی سبز اولویتشناسایی و مهرفی منظم فرصت
 استان گلستان با رویکرد آمایشی

Systematic identification and introduction of prioritized 
green entrepreneurship opportunities in different regions 
of Golestan province with a spatial approach 

3.28 1.04 0.32 1 

 وکارها و مشاغل سبز در استانبنیان برای کسبهای ارزش دانشتهریف زنجیره

Formulating knowledge-based value chains for 
businesses and green enterprises and jobs in the province 

2.66 0.88 0.33 2 

ربط برای بسترسازی توسهه های ذیتهریف یک پروژه استانی با مشارکت دستگاه
 وکارها و مشاغل سبزکسب

Establishing a provincial project based on related 
stakeholder collaboration to facilitate the development of 
green businesses and jobs 

3.26 1.12 0.34 3 

انداز تحقق وکارهای سبز با چشمهای پاک و کسبیفناورپژوهشی در حوزه آینده
 بنیان در استان گلستاناقتصاد سبز دانش

Future study in the area of clean technologies and green 
businesses with the perspective of achieving a 
knowledge-based green economy in Golestan province 

2.54 0.93 0.37 4 

وکارها و مشاغل سبز ذیل سند ملی اشتغال سبز و تهیه برنامه راهبردی توسهه کسب
 برنامه آمایش سرزمین استان گلستان

Strategic planning for the development of green 
enterprises and jobs referring to National Green 
Employment Programme and the Spatial Development 
Plan of Golestan Province 

2.87 1.21 0.42 5 

مدیریت و 

حکمروایی توسعه 

وکارها و کسب

 مشاغل سبز
Management 

and governance 
of developing 

green 
enterprises and 

jobs 

عملیاتی نمودن سند اشتغال سبز در استان از طریق تنظیم نگاشت نهادی برای 
 اندرکارکار بین نهادهای مختلف دستیمتقس

Operationalization of the green employment document in 
the province by setting up an institutional mapping for 
work division among the related various institutions 

3.87 0.87 0.22 1 

های همکاری مشترک دو یا چندجانبه بین نامهتفاهمانهقاد و عملیاتی نمودن 
 ربط در حوزه کارآفرینی سبزهای ذیدستگاه

Contracting and Operationalizing the bilateral or 
multilateral memorandum of understanding for joint 
cooperation among relevant agencies in the field of green 
entrepreneurship 

4.05 1.17 0.28 2 

استانی کارآفرینی سبز با کمک پارک علم و فناوری و نهادهای  دهندهشتاباستقرار 
 ربطدانشگاهی و اجرایی ذی

Establishment of a provincial accelerator of green 
entrepreneurship with the help of the Science and 
Technology Park and relevant academic and executive 
institutions 

3.08 0.89 0.29 3 

 توسهه شبکه اجتماعی کارآفرینی سبز در استان
Development of social network of green entrepreneurship 
in the province 

2.64 0.82 0.31 4 
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وکار و مشاغل در حوزه ترویج کسب نهادمردمهای حمایت از استقرار و فهالیت سازمان
 سبز

Supporting the establishment NGOs in the field of 
business and green jobs promoting 

3.22 1.05 0.33 5 

رسانی و خدمات کارآفرینی در حوزه گیری از ظرفیت مراکز مشاوره، اطالعبهره
 کارآفرینی سبز در استان

Utilizing the capacity of consulting centers and 
entrepreneurship services in the field of green 
entrepreneurship in the province 

2.63 0.94 0.36 6 

 تشکیل کارگروه استانی برای راهبری و تسهیل امور کارآفرینی سبز
Forming a provincial working group to lead and facilitate 
green entrepreneurship 

3.12 1.27 0.41 7 

 ها برای حمایت از کارآفرینی سبز در حوزه صنفی خویشترغیب اصناف و اتحادیه
Encourage guilds and unions to support green 
entrepreneurship in their field 

2.27 1.11 0.49 8 

 سبز در استانوکارهای تشکیل انجمن یا اتحادیه صنفی دربرگیرنده کسب
Forming an association or trade union involving green 
businesses in the province 

2.45 1.25 0.51 9 

المللی کار( در توسهه المللی )نظیر سازمان بینبین هایگیری از همکاریبهره
 کارآفرینی سبز در استان

Using international cooperation (such as the International 
Labor Organization) in the development of green 
entrepreneurship in the province 

2.28 1.19 0.52 10 

برانگیزش و حمایت 

نهادی از توسعه 

 کارآفرینی سبز

Institutional 
stimulation and 

support for 
developing 

green 
entrepreneurship 

 دایر در استان وکارها و مشاغل سبزاز کسبای ویژه حمایت بیمه
Special insurance support for green businesses in the 
province 

3.65 0.74 0.20 1 

های عامل )نظیر صندوق اختصاص بخشی از ظرفیت اعطای تسهیالت بانک
 خط اعتباری ویژه سبز( باز کردنوکار سبز )های کسبکارآفرینی امید( به طرح

Allocate part of the bank loans (such as Omid 
Entrepreneurship Fund) to green business plans (opening 
a special green credit line) 

3.52 0.75 0.21 2 

 دایر در استان وکارها و مشاغل سبزهای مالیاتی به کسبتخفیف
Tax rebates for green businesses in the province 

4.11 0.89 0.22 3 

مند محیطی سبزسازی )بازسازی سبز( زمانتدوین و اجرای الزامات زیست
 زیستوکارهای موجود )متهارف یا ناپاک( در استان با محوریت اداره کل محیطکسب

Development and implementation of timely 
environmental requirements for greenery (green 
reconstruction) of existing businesses (normal or unclean) 
in the province with the leading of the General 
Department of Environment 

3.87 0.98 0.25 4 

وکارهای جدید به سمت سبزینگی با افزودن مالحظات و های کسبهدایت طرح
 محیطیالزامات زیست

Directing new business plans towards greenery by adding 
environmental considerations and requirements 

4.17 1.07 0.26 5 

های حمایتی نظیر اشتغال های شغلی در طرحگنجاندن مشاغل سبز در فهرست رسته
 فراگیر، تکاپو و غیره

Inclusion of green jobs in the list of job categories in 
support plans such as inclusive employment, endeavor, 
etc. 

3.18 0.85 0.27 6 

 گنجاندن مهیارهای سبزینگی در فرایند انتخاب و تجلیل از کارآفرینان برتر استانی
Inserting the green criteria in the process of selecting and 
honoring the top provincial entrepreneurs 

4.25 1.19 0.28 7 

 وکارها و مشاغل سبز در استانکسب روزبهتهیه بانک اطالعاتی 
Preparing an up-to-date database of green businesses in 
the province 

4.36 1.25 0.29 8 

تهریف و عملیاتی نمودن استانداردهای شایستگی شغلی مرتبط با کارآفرینی سبز در 
 استان

3.77 1.14 0.30 9 
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Defining and implementing job competency standards 
related to green entrepreneurship in the province 

وکارها تهیه بانک اطالعاتی متخصصین، مدرسین و مشاورین ذیصالح در حوزه کسب
 در استان و مشاغل سبز

Preparation of a database of competent experts, teachers 
and consultants in the field of green businesses and jobs 
in the province 

2.95 1.05 0.36 10 

سازی و فرهنگ

ترویج کارآفرینی 

 سبز

Creating a 
culture and 

promoting of 
green 

entrepreneurship 

جوامع محلی در حمایت از ابتکارات کارآفرینی اجتماعی سبز با تأکید بر مشارکت 
 استان

Supporting green social entrepreneurship initiatives with 
emphasis on the participation of local communities in the 
province 

4.24 0.86 0.20 1 

وکارها و مشاغل سبز )بانک های حامی کسبتهریف و اعطای نشان سبز به سازمان
 سبز، دانشگاه سبز...(

Defining and awarding green badges to organizations 
who support green businesses (Green Bank, Green 
University, etc) 

4.11 0.92 0.22 2 

وکارها و مشاغل سبز تهیه و تدوین و انتشار محتوای آموزشی ترویجی در حوزه کسب
 در قالب کتابچه، گاهنامه ...در استان

Preparing, compiling and publishing of training and 
extension materials in the field of green businesses in the 
form of booklets, periodicals ... in the province 

3.61 1.08 0.30 3 

وکارها و مشاغل سبز در استان رسانی در حوزه کسبتهیه و انتشار منظم نشریه اطالع
 هاروابط عمومیبا کمک 

Preparation and regular publication of journal in the field 
of Identify and introduce successful national and 
international initiatives in the field of green businesses 
and in the province with the help of public relations 

3.91 1.26 0.32 4 

 المللی در زمینه کارآفرینی سبزشناسایی و مهرفی ابتکارات موفق ملی و بین
Identify and introduce successful national and 
international initiatives in the field of green 
entrepreneurship 

3.39 1.12 0.33 5 

( در حوزه مشاغل و ویکندآپ استارتپردازی و کارآفرینی )برگزاری رویدادهای ایده
 وکارهای سبز در استان با همکاری مراکز رشد و...کسب

Holding idea-making and entrepreneurship events (Start-
up Weekend) in the field of green businesses in the 
province with the cooperation of incubators and ... 

3.37 1.16 0.34 6 

های یما و رسانهصداوسای در حوزه کارآفرینی سبز با کمک سازی رسانهگفتمان
 اجتماعی فهال استان

Media discourse in the field of green entrepreneurship 
with the help of radio and television and active social 
media in the province 

2.97 1.04 0.35 7 

های منظم در استان مرتبط با مشاغل و ها و نمایشگاهجشنوارهبرگزاری 
 وکارهای سبزکسب

Holding regular festivals and exhibitions in the province 
related to green businesses 

3.59 1.31 0.36 8 

 های سبز و دیگر ابتکارات شهروندان در حوزه سبزسازی شهرانتخاب بام
Choosing green roofs and other citizens' initiatives in the 
field of green urban planning 

2.56 1.14 0.45 9 

توسعه بازار کاال و 

 خدمات سبز

Developing 
green goods and 
services market 

 افزوده( محصوالت و خدمات سبزکاهش مالیات بر مصرف )ارزش
Reduction of consumption tax (value added) of green 
products and services 

3.75 0.83 0.22 1 

 تهریف و حمایت از برندهای استانی در حوزه محصوالت و خدمات سبز در استان
Defining and supporting provincial brands in the field of 
green products and services in the province 

4.19 1.21 0.29 2 

بندی واحدهای تولیدی و خدماتی بر اساس استانداردهای صدور گواهی و رتبه
 شده برای کاال و خدمات سبز در استانیفتهر

3.94 1.22 0.31 3 
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Issuing the certificates and ranking for production and 
service units based on defined standards for green goods 
and services in the province 

ای از طریق اتاق تسهیل صادرات محصوالت و خدمات سبز به بازارهای منطقه
 بازرگانی و ...

Facilitate the export of green products and services to 
regional markets through the Chamber of Commerce and 
... 

3.46 1.08 0.31 4 

 های عمومییمای مرکز استان و رسانهصداوستسهیل تبلیغ کاال و خدمات سبز در 
Facilitate the advertisement for green products and 
services in the local radio and television and public media 

2.74 1.16 0.42 5 

آموزش و 

توانمندسازی سبز 

 نیروی انسانی

Green training 
and 

empowerment 
of human 
resources 

 وکارها و مشاغل سبز مستقر در استانهای پیشرفته و تخصصی به کسبارایه آموزش
Providing advanced and specialized training to green 
businesses in the province 

4.41 0.94 0.21 1 

کارشناسان و مدیران مسئول حوزه کارآفرینی و اشتغال استان با موضوع  آشنا نمودن
 کارآفرینی سبز

Familiarizing experts and managers in charge of 
entrepreneurship and employment in the province with 
the subject of green entrepreneurship 

3.42 0.97 0.28 2 

های تولیدی استان در زمینه کارآفرینی صاحبان صنایع و کارگاهآموزش کارفرماها و 
 سبز مبتنی بر نیازسنجی

Training of employers and owners of industries and 
production workshops in the province in the field of 
green entrepreneurship based on needs assessment 

4.15 1.24 0.30 3 

 کردن مدارس سبز در استان گلستان دایر
Establishing green schools in Golestan province 

3.65 1.18 0.32 4 

تدوین و ابالغ برنامه آموزشی ساالنه استانی در حوزه کارآفرینی سبز مبتنی بر 
 نیازسنجی

Compilation and communication of the annual provincial 
training program in the field of green entrepreneurship 
based on needs assessment 

3.42 1.35 0.39 5 

های گنجاندن سرفصل و محتوای مرتبط با کارآفرینی سبز در برنامه درسی رشته
 مختلف دانشگاهی

Include green entrepreneurship-related topics and content 
in the curriculum of various academic disciplines 

3.22 1.29 0.40 6 

 تربیت، بازآموزی و صدور گواهی برای مربیان و تسهیلگران سبز در استان
Training, retraining and issue certification for instructors 
and green facilitators in the province 

2.87 1.14 0.40 7 

 استفاده از مربیان و تسهیلگران سبز آموزش کارآفرینی سبز در مدارس با
Green entrepreneurship education in schools using green 
instructors and facilitators 

2.96 1.31 0.44 8 

پیشبرد پووهش و 

فناوری در حوزه 

 سبزکارآفرینی 
Fostering 

research and 
technology in 

the field of 
green 

entrepreneurship 

 تهریف بودجه تحقیقاتی مهین برای پژوهش در حوزه کارآفرینی سبز
Allocating a specific research budget for research in the 
field of green entrepreneurship 

3.52 0.89 0.25 1 

های تدوین برنامه کار پژوهشی ساالنه استانی در حوزه کارآفرینی سبز شامل اولویت
 پژوهشی

Develop an annual provincial research work program in 
the field of green entrepreneurship, including research 
priorities 

3.48 0.94 0.27 2 

های پاک بخشی به تحقیق و توسهه در حوزه کارآفرینی سبز با تأکید بر فناوریاولویت
 در استان

Prioritize research and development in the field of green 
entrepreneurship with emphasis on clean technologies in 
the province 

3.26 1.03 0.32 3 
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را بر اساس آزمون فریدمن  هامؤلفهبندی کلی ( رتبه2جدول )
برانگیزش و حمایت  هایمؤلفهدهد. بر این اساس، نشان می

نهادی از توسهه کارآفرینی سبز در استان گلستان، پژوهش و 
فناوری در حوزه کارآفرینی سبز در استان گلستان و توسهه بازار 
کاال و خدمات سبز در استان گلستان رتبه باالتری دارند. 

مدیریت و حکمروایی )ساختارسازی  هایمؤلفههمچنین 
( توسهه کارآفرینی سبز نگ شدههماههای ای و همکاریشبکه

ریزی راهبردی توسهه کارآفرینی سبز در استان گلستان و برنامه
 تری داشته است.در استان گلستان رتبه پایین

 بوم کارآفرینی سبز در استان گلستانهای زیستبندی مؤلفهرتبه. 2جدول 
Table 2. Ranking of the components of green entrepreneurship ecosystem in Golestan province 

Components 
 میانگین

Mean 
 رتبه

Rank 

 برانگیزش و حمایت نهادی از توسهه کارآفرینی سبز در استان گلستان
Institutional stimulation and support for developing green entrepreneurship 

5.00 1 

 پژوهش و فناوری در حوزه کارآفرینی سبز در استان گلستانپیشبرد 
Fostering research and technology in the field of green entrepreneurship 

4.04 2 

 توسهه بازار کاال و خدمات سبز در استان گلستان
Developing green goods and services market 

4.46 3 

 کارآفرینی سبز در استان گلستانسازی و ترویج فرهنگ
Creating a culture and promoting of green entrepreneurship 

4.61 4 

 آموزش و توانمندسازی سبز نیروی انسانی در استان گلستان
Green training and empowerment of human resources 

4.21 5 

 گلستان ریزی راهبردی توسهه کارآفرینی سبز در استانبرنامه
Strategic planning for green entrepreneurship development 

2.61 6 

 شده( توسهه کارآفرینی سبز در استان گلستانهای هماهنگای و همکاریمدیریت و حکمروایی )ساختارسازی شبکه
Management and governance of developing green enterprises and jobs 

3.07 7 

 Chi-square: 14.89, sig: 0.021 021/0داری: ، مهنی89/14اسکویر: کایمقدار 

 

 مرحله دومنتایج 
عوامل  عنوانبه)نشانگر(  یرمتغ 50پژوهش، مرحله قبلی این در 

 یسـاختار/متقابل اثرات یلو سپس با روش تحل ییمؤثر شناسا
نشانگرهای کلیـدی و یـا  استخراججهت  MICMACر افزابا نرم
 بوم کـارآفرینی سـبززیسـت ییندهآ یتبر وضه تأثیرگذارعامل 
 شـدهییشناسامطابق با عوامـل  قرار گرفتند. یلمورد تحلاستان 

تـا  گرفـتقـرار  گفتهگروه خبرگان پیش یاردر اخت یاپرسشنامه
ــ یــزانم ــ)نشــانگرها(  ین متغیرهــاارتبــاط ب  3-0 یــفط ینرا ب

 جهـت افـزارنرمگیـری از با بهره یتتا در نها ایندنم یازبندیامت

بـر اسـاس  شـوند. ییشناسا نشانگرها ترینمهم ها،داده یلتحل
بـار در  2بود. تهداد تکرارها  50×50 یسماتر یرها ابهادتهداد متغ

 یـندر ا یـابیقابل ارز یرابطه 2450از مجموع شد. نظر گرفته 
 1143 یـک،عدد  یرابطه 922 فر،عدد ص یرابطه 50یس ماتر

عدد سه بـوده اسـت. از طـرف  یرابطه 385 دو و ی عددرابطه
 بـار چـرخش 2بـا  یآمـار یهاصبر اساس شاخ یگر ماتریسد

 بـوده درصد برخوردار 96/97شدگی ینهو به یتاز مطلوب ایداده
اسـت  آن یهاپرسشـنامه و پاسـخ الیبـا یـیاز روا یکه حـاک
 .(3)جدول 

 
 طعماتریس اثرات متقا یهاداده ییهاول یلتحل. 3جدول 

Table 3. Preliminary analysis of cross-effects-matrix data 
 ابهاد ماتریس
Matrix 

dimensions 

 تهداد تکرار
iteration 

تهداد صفر )بدون 
 تأثیر(
Zero 

frequency 
(no effect) 

یک تهداد 
 )تأثیرگذار(

 One 
frequency 
(effective) 

 کننده(تهداد دو )تقویت
Two frequency 

(amplifier) 

 تهداد سه )توانمند ساز(
Three frequency 
(empowering) 

 جمع
Sum 

 درجه پرشدگی
degree of 

filling 

50×50 2 50 922 1143 385 2450 97.96% 
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یرمسـتقیم متغیرهـا توسـط در قالـب غتأثیرات مسـتقیم و 
 طهرکـدام از روابـشود. در ایـن مـاتریس، ماتریس سنجیده می

و ...  2، 3، 4، 5به تـوان  MICMAC رافزانرم طها توسیرمتغ

شـده  یدهسنج یرهامتغیرمستقیم غ اثرات اساس ینرسانده و بر ا
 (.4)جدول  است

 
 بر یکدیگر ( نشانگرهاMII) یرمستقیمغو  (MDI)یم مستق یراتتأث یزانم. 4جدول 

Table 4. The amount of direct effects (MDI) and indirect effects (MII) of items on each other 

 متغیر )نشانگر(
 یرمستقیمغ یراتتأث یممستق یراتتأث

 تأثیرپذیری تأثیرگذاری تأثیرپذیری تأثیرگذاری

دار در مناطق مختلف استان گلستان با های کارآفرینی سبز اولویتشناسایی و مهرفی منظم فرصت
 رویکرد آمایشی

Systematic identification and introduction of prioritized green 
entrepreneurship opportunities in different regions of Golestan 
province with a spatial approach 

104 112 801477 855708 

 وکارها و مشاغل سبز در استانبنیان برای کسبهای ارزش دانشتهریف زنجیره

drawing knowledge-based value chains for businesses and green 
enterprises and jobs in the province 

94 112 722133 799338 

وکارها و ربط برای بسترسازی توسهه کسبهای ذیتهریف یک پروژه استانی با مشارکت دستگاه
 مشاغل سبز

Establishing a provincial project based on related stakeholder 
collaboration to facilitate the development of green businesses and 
jobs 

82 80 634505 614408 

انداز تحقق اقتصاد سبز وکارهای سبز با چشمهای پاک و کسبیفناورپژوهشی در حوزه آینده
 بنیان در استان گلستاندانش

Future study in the area of clean technologies and green businesses 
with the perspective of achieving a knowledge-based green 
economy in Golestan province 

72 86 555361 688837 

وکارها و مشاغل سبز ذیل سند ملی اشتغال سبز و برنامه آمایش تهیه برنامه راهبردی توسهه کسب
 سرزمین استان گلستان

Strategic planning for the development of green enterprises and 
jobs referring to National Green Employment Programme and the 
Spatial Development Plan of Golestan Province 

88 108 681242 833257 

کار بین یمتقسعملیاتی نمودن سند اشتغال سبز در استان از طریق تنظیم نگاشت نهادی برای 
 اندرکارنهادهای مختلف دست

Operationalization of the green employment document in the 
province by setting up an institutional mapping for work division 
among the related various institutions 

113 111 861478 847012 

ربط در های ذیهای همکاری مشترک دو یا چندجانبه بین دستگاهنامهانهقاد و عملیاتی نمودن تفاهم
 حوزه کارآفرینی سبز

Contracting and Operationalizing the bilateral or multilateral 
memorandum of understanding for joint cooperation among 
relevant agencies in the field of green entrepreneurship 

91 95 699315 730067 

استانی کارآفرینی سبز با کمک پارک علم و فناوری و نهادهای دانشگاهی و  دهندهشتاباستقرار 
 ربطاجرایی ذی

Establishment of a provincial accelerator of green entrepreneurship 
with the help of the Science and Technology Park and relevant 
academic and executive institutions 

74 90 569860 702258 

 توسهه شبکه اجتماعی کارآفرینی سبز در استان
Development of social network of green entrepreneurship in the 
province 

106 90 816516 691291 

 وکار و مشاغل سبزدر حوزه ترویج کسب نهادمردمهای حمایت از استقرار و فهالیت سازمان
Supporting the establishment NGOs in the field of business and 
green jobs promoting 

77 86 601044 986272 

رسانی و خدمات کارآفرینی در حوزه کارآفرینی سبز در گیری از ظرفیت مراکز مشاوره، اطالعبهره
 استان

Utilizing the capacity of consulting centers and entrepreneurship 
services in the field of green entrepreneurship in the province 

94 81 731251 631444 
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 تشکیل کارگروه استانی برای راهبری و تسهیل امور کارآفرینی سبز
Forming a provincial working group to lead and facilitate green 
entrepreneurship 

89 105 687983 813607 

 ها برای حمایت از کارآفرینی سبز در حوزه صنفی خویشاصناف و اتحادیهترغیب 
Encourage guilds and unions to support green entrepreneurship in 
their field 

106 91 814396 702480 

 وکارهای سبز در استانتشکیل انجمن یا اتحادیه صنفی دربرگیرنده کسب
Forming an association or trade union involving green businesses 
in the province 

80 106 616699 833648 

المللی کار( در توسهه کارآفرینی سبز در المللی )نظیر سازمان بینبین هایگیری از همکاریبهره
 استان

Using international cooperation (such as the International Labor 
Organization) in the development of green entrepreneurship in the 
province 

61 59 471037 452482 

 دایر در استان وکارها و مشاغل سبزای ویژه از کسبحمایت بیمه
Special insurance support for green businesses in the province 

71 56 557354 438730 

های عامل )نظیر صندوق کارآفرینی امید( به بانک اختصاص بخشی از ظرفیت اعطای تسهیالت
 خط اعتباری ویژه سبز( باز کردنوکار سبز )های کسبطرح

Allocate part of the bank loans (such as Omid Entrepreneurship 
Fund) to green business plans (opening a special green credit line) 

84 95 654490 745931 

 دایر در استان وکارها و مشاغل سبزهای مالیاتی به کسبتخفیف
Tax rebates for green businesses in the province 

71 75 559837 586723 

وکارهای موجود مند کسبمحیطی سبزسازی )بازسازی سبز( زمانتدوین و اجرای الزامات زیست
 زیستمحیط)متهارف یا ناپاک( در استان با محوریت اداره کل 

Development and implementation of timely environmental 
requirements for greenery (green reconstruction) of existing 
businesses (normal or unclean) in the province with the leading of 
the General Department of Environment 

99 93 769886 714740 

وکارهای جدید به سمت سبزینگی با افزودن مالحظات و الزامات های کسبهدایت طرح
 محیطیزیست

Directing new business plans towards greenery by adding 
environmental considerations and requirements 

110 109 854001 845252 

های حمایتی نظیر اشتغال فراگیر، تکاپو و طرحهای شغلی در گنجاندن مشاغل سبز در فهرست رسته
 غیره

Inclusion of green jobs in the list of job categories in support plans 
such as inclusive employment, endeavor, etc. 

76 98 597359 760816 

 انتخاب و تجلیل از کارآفرینان برتر استانی فرایندگنجاندن مهیارهای سبزینگی در 
Inserting the green criteria in the process of selecting and honoring 
the top provincial entrepreneurs 

83 74 647213 572927 

 وکارها و مشاغل سبز در استانکسب روزبهتهیه بانک اطالعاتی 
Preparing an up-to-date database of green businesses in the 
province 

114 93 877468 715033 

 تهریف و عملیاتی نمودن استانداردهای شایستگی شغلی مرتبط با کارآفرینی سبز در استان
Defining and implementing job competency standards related to 
green entrepreneurship in the province 

80 77 621736 593304 

 وکارها و مشاغل سبزتهیه بانک اطالعاتی متخصصین، مدرسین و مشاورین ذیصالح در حوزه کسب
 در استان

Preparation of a database of competent experts, teachers and 
consultants in the field of green businesses and jobs in the province 

95 76 735318 584136 

 حمایت از ابتکارات کارآفرینی اجتماعی سبز با تأکید بر مشارکت جوامع محلی در استان
Supporting green social entrepreneurship initiatives with emphasis 
on the participation of local communities in the province 

91 72 708137 562698 

وکارها و مشاغل سبز )بانک سبز، دانشگاه های حامی کسبسازمانتهریف و اعطای نشان سبز به 
 سبز...(

Defining and awarding green badges to organizations who support 
green businesses (Green Bank, Green University ...) 

86 73 667898 562453 
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وکارها و مشاغل سبز در قالب کسبتهیه و تدوین و انتشار محتوای آموزشی ترویجی در حوزه 
 کتابچه، گاهنامه ...در استان

Preparing, compiling and publishing of training and extension 
materials in the field of green businesses in the form of booklets, 
periodicals ... in the province 

99 71 766621 548788 

وکارها و مشاغل سبز در استان با کمک رسانی در حوزه کسبمنظم نشریه اطالعتهیه و انتشار 
 هاروابط عمومی

Preparation and regular publication of journal in the field of 
Identify and introduce successful national and international 
initiatives in the field of green businesses and in the province with 
the help of public relations 

92 75 707795 572602 

 المللی در زمینه کارآفرینی سبزشناسایی و مهرفی ابتکارات موفق ملی و بین
Identify and introduce successful national and international 
initiatives in the field of green entrepreneurship 

85 58 659237 448942 

وکارهای ( در حوزه مشاغل و کسبآپ ویکنداستارتپردازی و کارآفرینی )برگزاری رویدادهای ایده
 سبز در استان با همکاری مراکز رشد و...

Holding idea-making and entrepreneurship events (Start-up 
Weekend) in the field of green businesses in the province with the 
cooperation of incubators and ... 

106 81 807152 623750 

های اجتماعی فهال یما و رسانهصداوسای در حوزه کارآفرینی سبز با کمک سازی رسانهگفتمان
 استان

Media discourse in the field of green entrepreneurship with the 
help of radio and television and active social media in the province 

116 82 895011 635195 

 وکارهای سبزهای منظم در استان مرتبط با مشاغل و کسبها و نمایشگاهبرگزاری جشنواره
Holding regular festivals and exhibitions in the province related to 
green businesses 

94 88 719548 680350 

 های سبز و دیگر ابتکارات شهروندان در حوزه سبزسازی شهرانتخاب بام
Choosing green roofs and other citizens' initiatives in the field of 
green urban planning 

87 80 687028 618641 

 افزوده( محصوالت و خدمات سبزکاهش مالیات بر مصرف )ارزش
Reduction of consumption tax (value added) of green products and 
services 

68 92 533938 711512 

 تهریف و حمایت از برندهای استانی در حوزه محصوالت و خدمات سبز در استان
Defining and supporting provincial brands in the field of green 
products and services in the province 

85 95 663725 733330 

شده برای کاال یفتهربندی واحدهای تولیدی و خدماتی بر اساس استانداردهای صدور گواهی و رتبه
 و خدمات سبز در استان

Issuing the certificates and ranking for production and service units 
based on defined standards for green goods and services in the 
province 

81 85 636364 651405 

 ای از طریق اتاق بازرگانی و ...تسهیل صادرات محصوالت و خدمات سبز به بازارهای منطقه
Facilitate the export of green products and services to regional 
markets through the Chamber of Commerce and ... 

87 89 675599 699804 

 های عمومییمای مرکز استان و رسانهصداوستسهیل تبلیغ کاال و خدمات سبز در 
Facilitate the advertisement for green products and services in the 
local radio and television and public media 

84 82 656934 641301 

 مشاغل سبز مستقر در استانوکارها و های پیشرفته و تخصصی به کسبارایه آموزش
Providing advanced and specialized training to green businesses in 
the province 

94 85 732550 665327 

 کارشناسان و مدیران مسئول حوزه کارآفرینی و اشتغال استان با موضوع کارآفرینی سبز آشنا نمودن
Familiarizing experts and managers in charge of entrepreneurship 
and employment in the province with the subject of green 
entrepreneurship 

104 110 800010 845199 
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های تولیدی استان در زمینه کارآفرینی سبز مبتنی بر آموزش کارفرماها و صاحبان صنایع و کارگاه
 نیازسنجی

Training of employers and owners of industries and production 
workshops in the province in the field of green entrepreneurship 
based on needs assessment 

98 93 756033 729183 

 دایر کردن مدارس سبز در استان گلستان
Establishing green schools in Golestan province 

59 66 427869 509079 

 ابالغ برنامه آموزشی ساالنه استانی در حوزه کارآفرینی سبز مبتنی بر نیازسنجیتدوین و 
Compilation and communication of the annual provincial training 
program in the field of green entrepreneurship based on needs 
assessment 

91 78 704361 611941 

 های مختلف دانشگاهیمرتبط با کارآفرینی سبز در برنامه درسی رشتهگنجاندن سرفصل و محتوای 
Include green entrepreneurship-related topics and content in the 
curriculum of various academic disciplines 

78 86 606391 667434 

 تربیت، بازآموزی و صدور گواهی برای مربیان و تسهیلگران سبز در استان
Training, retraining and issue certification for instructors and green 
facilitators in the province 

78 93 596565 724017 

 آموزش کارآفرینی سبز در مدارس با استفاده از مربیان و تسهیلگران سبز
Green entrepreneurship education in schools using green 
instructors and facilitators 

70 70 538108 542632 

 تهریف بودجه تحقیقاتی مهین برای پژوهش در حوزه کارآفرینی سبز
allocating a specific research budget for research in the field of 
green entrepreneurship 

70 102 537764 796372 

 های پژوهشیکارآفرینی سبز شامل اولویتتدوین برنامه کار پژوهشی ساالنه استانی در حوزه 
Develop an annual provincial research work program in the field of 
green entrepreneurship, including research priorities 

86 99 661936 770344 

 در استان های پاکبخشی به تحقیق و توسهه در حوزه کارآفرینی سبز با تأکید بر فناوریاولویت
Prioritize research and development in the field of green 
entrepreneurship with emphasis on clean technologies in the 
province 

63 101 484133 788666 

 
(ب درجه مطلوبیت ماتریس اثرات مستقیم و 5در جدول )

ای از هچرخش داد دو باردهد که با نشان می یرمستقیمغ
برخوردار بوده که حاکی از  درصد 100شدگی مطلوبیت و بهینه

 های مربوط است.روایی باالی پرسشنامه و پاسخ
 

 یرمستقیمغدرجه مطلوبیت ماتریس اثرات مستقیم و  .5جدول 
Table 5. The desirability degree of the matrix of direct and indirect effects 

 تکرار

Frequency 

 تأثیر

Effect 

 وابستگی

Dependency 
1 98 99 

2 100 100 

 یـنایرگذاری تأث یو چگونگ یزانم، آمدهدستبه یجطبق نتا
بوم کـارآفرینی سـبز در یت زیسـتو بر وضـه یکدیگرعوامل بر 

و  یبررس یمستقیرمو غ یمبه روش مستق توجه بااستان گلستان 
 عنوانبـه نشـانگر 9شـدهب یبررس عامـل 50یـان م یت ازدر نها

هر دو روش  در عامل 9 یهمه .مؤثر انتخاب شد یدیکل عوامل
مل کلیـدی عـواملی عوا تکرار شده است. یرمستقیمو غ یممستق

هستند که بر موفقیت و یا ناکامی تصمیم اصلی/پرسش کانونی، 
 (.6ب جدول 1گذارد )شکل تأثیر می
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 بوم کارآفرینی سبز در استان گلستانزیست یدیکل نشانگرهای .6جدول 
Table 6. Key items of green entrepreneurship ecosystem in Golestan province 

 Key drivers (direct and indirect) یرمستقیم(غهای کلیدی )مستقیم و پیشران

 متغیر عالمت

Variable 

تأثیرگذاری 

 مستقیم

direct effect 

 متغیر عالمت

Variable 

تأثیرگذاری 

 غیرمستقیم

Indirect 

effect 

Var32 

ای در حوزه کارآفرینی سبز با کمک سازی رسانهگفتمان

 های اجتماعی فهال استانیما و رسانهصداوس

Media discourse in the field of green 
entrepreneurship with the help of 
radio and television and active social 
media in the province 

265 Var32 

ای در حوزه کارآفرینی سبز با سازی رسانهگفتمان

های اجتماعی فهال یما و رسانهصداوسکمک 

 استان

Media discourse in the field of 
green entrepreneurship with the 
help of radio and television and 
active social media in the 
province 

265 

Var23 

متخصصین، مدرسین و مشاورین تهیه بانک اطالعاتی 

 در استان وکارها و مشاغل سبزذیصالح در حوزه کسب

Preparation of a database of 
competent experts, teachers and 
consultants in the field of green 
businesses and jobs in the province 

261 Var23 

وکارها و مشاغل کسب روزبهتهیه بانک اطالعاتی 

 سبز در استان

Preparing an up-to-date database 
of green businesses in the 
province 

259 

Var06 

عملیاتی نمودن سند اشتغال سبز در استان از طریق 

کار بین نهادهای یمتقستنظیم نگاشت نهادی برای 

 اندرکارمختلف دست

Operationalization of the green 
employment document in the 
province by setting up an institutional 
mapping for work division among the 
related various institutions 

259 Var06 

عملیاتی نمودن سند اشتغال سبز در استان از 

کار بین یمتقسطریق تنظیم نگاشت نهادی برای 

 اندرکارنهادهای مختلف دست

Operationalization of the green 
employment document in the 
province by setting up an 
institutional mapping for work 
division among the related 
various institutions 

255 

Var20 

وکارهای جدید به سمت های کسبهدایت طرح

 محیطیزیستسبزینگی با افزودن مالحظات و الزامات 

Directing new business plans towards 
greenery by adding environmental 
considerations and requirements 

252 Var20 

وکارهای جدید به سمت های کسبهدایت طرح

سبزینگی با افزودن مالحظات و الزامات 

 محیطیزیست

Directing new business plans 
towards greenery by adding 
environmental considerations 
and requirements 

252 

Var09 

 توسهه شبکه اجتماعی کارآفرینی سبز در استان

Development of social network of 
green entrepreneurship in the 
province 

243 Var09 

 توسهه شبکه اجتماعی کارآفرینی سبز در استان

Development of social network 
of green entrepreneurship in the 
province 

241 

Var13 

ها برای حمایت از کارآفرینی ترغیب اصناف و اتحادیه

 سبز در حوزه صنفی خویش

Encourage guilds and unions to 
support green entrepreneurship in 
their field 

243 Var13 

از ها برای حمایت ترغیب اصناف و اتحادیه

 کارآفرینی سبز در حوزه صنفی خویش

Encourage guilds and unions to 
support green entrepreneurship 
in their field 

241 
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Var31 

آپ استارتپردازی و کارآفرینی )برگزاری رویدادهای ایده

وکارهای سبز در استان ( در حوزه مشاغل و کسبویکند

 با همکاری مراکز رشد و...

Holding idea-making and 
entrepreneurship events (Start-up 
Weekend) in the field of green 
businesses in the province with the 
cooperation of incubators and ... 

243 Var31 

پردازی و کارآفرینی برگزاری رویدادهای ایده

( در حوزه مشاغل و آپ ویکنداستارت)

استان با همکاری مراکز  وکارهای سبز درکسب

 رشد و...

Holding idea-making and 
entrepreneurship events (Start-up 
Weekend) in the field of green 
businesses in the province with 
the cooperation of incubators and 
... 

239 

Var01 

المللی در شناسایی و مهرفی ابتکارات موفق ملی و بین

 زمینه کارآفرینی سبز

Identify and introduce successful 
national and international initiatives 
in the field of green entrepreneurship 

238 Var01 

شناسایی و مهرفی ابتکارات موفق ملی و 

 المللی در زمینه کارآفرینی سبزبین

Identify and introduce successful 
national and international 
initiatives in the field of green 
entrepreneurship 

237 

Var41 

کارشناسان و مدیران مسئول حوزه  آشنا نمودن

 کارآفرینی و اشتغال استان با موضوع کارآفرینی سبز

Familiarizing experts and managers 
in charge of entrepreneurship and 
employment in the province with the 
subject of green entrepreneurship 

238 Var41 

کارشناسان و مدیران مسئول حوزه  آشنا نمودن

کارآفرینی و اشتغال استان با موضوع کارآفرینی 

 سبز

Familiarizing experts and 
managers in charge of 
entrepreneurship and 
employment in the province with 
the subject of green 
entrepreneurship 

236 

 

 تأثیرپذیری -نقشه پراکندگی متغیرها و جایگاه آنها در محور تأثیرگذاری .1شکل 
Figure 1. Map of the distribution of variables and their position in the axis of influence-affectivity 
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گروه  مرحله از یندر ا یاحتمال هایین وضهیتتدوجهت 
 44آنها  یبندبا جمع یتشده که در نها ینظرخواه خبرگان

 هاییت. وضهیف گردیدعامل تهر 9ی محتمل برا یتوضه
 اهتنبود و  ایر عواملاز س فاوتهر عامل مت یمحتمل برا

نامطلوب تا  هاییتوضه از یفیمشترک آنها وجود طیژگی و
 یتوضه 5 و یا 4، 3به  یفط ینکه بهضاً امطلوب است 

 .شده است فکیکت یدیکلعوامل  یطبا شرا بمتناس

 در آینده بوم کارآفرینی سبز در استان گلستانیدی زیستکل هایمؤلفه یاحتمال هاییتوضه .7جدول 
Table 7. Possible situations of key components of green entrepreneurial ecosystem in Golestan province in 

the future 
نام 

 یاختصار

 عامل

 ی عوامل کلیدیاحتمال هاییتوضع یدیعوامل کل
-یتوضع یتمطلوب یدرجه

 یاحتمال های
ی رنگ یفط

 هایتوضع

A 

ای در سازی رسانهگفتمان
حوزه کارآفرینی سبز با کمک 

های یما و رسانهصداوس
 اجتماعی فهال استان

Media discourse in 
the field of green 
entrepreneurship 
with the help of 

radio and television 
and active social 

media in the 
province 

A1دهی یک گفتمان منسجم قوی در قالب یک : شکل
 اینهضت رسانه

A1 Forming a strong cohesive discourse 
in the form of a media movement 

 مطلوبیت
Desirability 

 سبز
Green 

: A2 ایهای رسانهیش فهالیتافزا 
A2 Increase media activities 

 روندی مطلوب
Favorable trend 

 نسبتاً سبز
Relatively 

Green 

A3 ایادامه وضهیت موجود در حوزه گفتمان رسانه 
A3 Continuation of the current situation 

in the field of media discourse 

 حفظ وضع موجود و حالتی بینابین
Maintaining the status 

quo and the 
intermediate state 

 زرد
Yellow 

:A4 ای موجود در زمینه کمی و کیفی گفتمان رسانه افت
 کارآفرینی سبز

A4 Quantitative and qualitative decline 
of the existing media discourse in the 

field of green entrepreneurship 

روندی نامطلوب و در آستانه 
 بحران

Unfavorable trend and 
on the verge of crisis 

 نسبتاً قرمز
Relatively 

red 

A5  ها به موضوعتوجهی رسانهیبغفلت و 
A5 Media neglect and indifference to 

the issue 

 بحرانی
Critical 

 قرمز
Red 

B 

تهیه بانک اطالعاتی 
متخصصین، مدرسین و 

مشاورین ذیصالح در حوزه 
 وکارها و مشاغل سبزکسب

 در استان
Preparation of a 

database of 
competent experts, 

teachers and 
consultants in the 

field of green 
businesses and jobs 

in the province 

B1 گیری یک بانک اطالعات روزآمدشکل 
B1 Creating an up-to-date database 

 مطلوبیت
Desirability 

 سبز
Green 

B2 افزایش تدریجی اطالعات موجود 
B2 Gradual increase of available 

information 

 روندی مطلوب
Favorable trend 

 نسبتاً سبز
Relatively 

Green 

B3 وضع موجود ادامه 
B3 Continuation of status quo 

 حفظ وضع موجود و حالتی بینابین
Maintaining the status 

quo and the 
intermediate state 

 زرد
Yellow 

B4 کاهش کم و کیف اطالعات مرتبط با کارآفرینی سبز 
B4 Qualitative and quantitative 

reduction of information related to 
green entrepreneurship 

روندی نامطلوب و در آستانه 
 بحران

Unfavorable trend and 
on the verge of crisis 

 نسبتاً قرمز
Relatively 

red 

B5 از دست رفتن اطالعات موجود 
B5 Loss of available information 

 بحرانی
Critical 

 قرمز
Red 

C 

عملیاتی نمودن سند اشتغال 
سبز در استان از طریق 

تنظیم نگاشت نهادی برای 
کار بین نهادهای یمتقس

 اندرکارمختلف دست
Operationalization 

of the green 
employment 

document in the 

C1 اجرای کامل سند 
C1 Full implementation of the 

document 

 مطلوبیت
Desirability 

 سبز
Green 

C2 اجرای تدریجی 
C2 Gradual implementation 

 روندی مطلوب
Favorable trend 

 نسبتاً سبز
Relatively 

Green 
C3 های موجود با در نظر گرفتن سند تداوم فهالیت

 )هماهنگی با سند(
C3 Continuation of existing activities 

considering the document (coordination 

 حفظ وضع موجود و حالتی بینابین
Maintaining the status 

quo and the 
intermediate state 

 زرد
Yellow 
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province by setting 
up an institutional 
mapping for work 
division among the 

related various 
institutions 

with the document) 

C4 فهالیت بدون توجه به سند 
C4 Activity regardless of document 

روندی نامطلوب و در آستانه 
 بحران

Unfavorable trend and 
on the verge of crisis 

 نسبتاً قرمز
Relatively 

red 

C5 به کنار گذاشتن سند 
C5 Discard the document 

 بحرانی
Critical 

 قرمز
Red 

D 

 هایهدایت طرح
وکارهای جدید به کسب

سمت سبزینگی با افزودن 
مالحظات و الزامات 

 محیطیزیست
Directing new 
business plans 

towards greenery 
by adding 

environmental 
considerations and 

requirements 

D1 کامل صورتبهها هدایت همه طرح 
D1 Guide all designs completely 

 مطلوبیت
Desirability 

 سبز
Green 

D2 مقتضی صورتبهها هدایت برخی طرح 
D2 Guide some projects as appropriate 

 روندی مطلوب
Favorable trend 

 نسبتاً سبز
Relatively 

Green 

D3 هاادامه روند موجود در هدایت طرح 
D3 Continuation of the existing process 

in project guidance 

 موجود و حالتی بینابینحفظ وضع 
Maintaining the status 

quo and the 
intermediate state 

 زرد
Yellow 

D4 محیطی توجهی به مالحظات و الزامات زیستبی
 کامل طوربه

D4 Completely disregard to 
environmental considerations and 

requirements 

روندی نامطلوب و در آستانه 
 بحران

Unfavorable trend and 
on the verge of crisis 

 نسبتاً قرمز
Relatively 

red 

D5 محیطیمخالفت با ملزومات زیست 
D5 Opposition to environmental 

requirements 

 بحرانی
Critical 

 قرمز
Red 

E 

توسهه شبکه اجتماعی 
 کارآفرینی سبز در استان
Development of 
social network of 

green 
entrepreneurship in 

the province 

E1 استقرار کامل شبکه اجتماعی 
E1 Full deployment of social network 

 مطلوبیت
Desirability 

 سبز
Green 

E2 استقرار تدریجی افزایش تهامالت و 
E2 Increase interactions and gradual 

deployment 

 روندی مطلوب
Favorable trend 

 سبز نسبتاً
Relatively 

Green 

E3 سازیادامه وضع موجود در شبکه 
E3 Continuation of the current situation 

in networking 

 حفظ وضع موجود و حالتی بینابین
Maintaining the status 

quo and the 
intermediate state 

 زرد
Yellow 

E4 ای موجودافت تهامالت شبکه 
E4 Decline of existing network 

interactions 

روندی نامطلوب و در آستانه 
 بحران

Unfavorable trend and 
on the verge of crisis 

 نسبتاً قرمز
Relatively 

red 

E5 مخالفت و گریز از تهامل و همکاری 
E5 Opposition and avoidance of 

interaction and cooperation 

 بحرانی
Critical 

 قرمز
Red 

F 

ها ترغیب اصناف و اتحادیه
برای حمایت از کارآفرینی 
 سبز در حوزه صنفی خویش
Encourage guilds 

and unions to 
support green 

entrepreneurship in 
their field 

F1 حمایت کامل اصناف 
F1 Full support from the guild 

 مطلوبیت
Desirability 

 سبز
Green 

F2 حمایت مقتضی اصناف 
F2 Appropriate Support from the Guild 

 روندی مطلوب
Favorable trend 

 نسبتاً سبز
Relatively 

Green 

F3 تداوم روند حمایتی کنونی اصناف 
F3 Continuation of the current support 

process from the Guild 

 حفظ وضع موجود و حالتی بینابین
Maintaining the status 

quo and the 
intermediate state 

 زرد
Yellow 

F4 تفاوتی اصنافبی 
F4 Incuriosity of the guilds 

روندی نامطلوب و در آستانه 
 بحران

Unfavorable trend and 
on the verge of crisis 

 نسبتاً قرمز
Relatively 

red 

F5 گیری و مخالف اصنافجبهه 
F5 Confrontation and opposition of 

guilds 

 بحرانی
Critical 

 قرمز
Red 

G  برگزاری رویدادهایG1 سبز مطلوبیت برگزاری فراگیر رویدادهای نوآفرینی سبز 
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پردازی و کارآفرینی ایده
( در حوزه آپ ویکنداستارت)

وکارهای سبز مشاغل و کسب
در استان با همکاری مراکز 

 رشد و...
Holding idea-
making and 

entrepreneurship 
events (Start-up 
Weekend) in the 

field of green 
businesses in the 
province with the 

cooperation of 
incubators and ... 

G1 Inclusive holding of green 
innovation events 

Desirability Green 

G2 برگزاری مقتضی رویدادهای نوآفرینی سبز 
G2 Proper holding of green innovation 

events 

 روندی مطلوب
Favorable trend 

 نسبتاً سبز
Relatively 

Green 
G3  تداوم روند موجود در برگزاری رویدادهای نوآفرینی

 سبز
G3 Continuation of the trend in holding 

green innovation events 

 حفظ وضع موجود و حالتی بینابین
Maintaining the status 

quo and the 
intermediate state 

 زرد
Yellow 

G4 کاهش کم و کیف برگزاری رویدادهای نوآفرینی سبز 
G4 qualitative and quantitative eduction 

of holding green innovation events 

روندی نامطلوب و در آستانه 
 بحران

Unfavorable trend and 
on the verge of crisis 

 قرمزنسبتاً 
Relatively 

red 

G5 عدم برگزاری رویدادهای نوآفرینی سبز 
G5 Not holding green innovation events 

 بحرانی
Critical 

 قرمز
Red 

H 

شناسایی و مهرفی ابتکارات 
المللی در موفق ملی و بین

 زمینه کارآفرینی سبز
Identify and 

introduce 
successful national 
and international 
initiatives in the 

field of green 
entrepreneurship 

H1 هامهرفی مستمر و منظم فرصت 
H1 Continuous and regular introducing 

of opportunities 

 مطلوبیت
Desirability 

 سبز
Green 

H2 هامهرفی مقتضی فرصت 
H2 Appropriate introducing of 

opportunities 

 مطلوب روندی
Favorable trend 

 نسبتاً سبز
Relatively 

Green 

H3 هاادامه روند کنونی در مهرفی فرصت 
H3 Continuation of the current trend in 

introducing of opportunities 

 حفظ وضع موجود و حالتی بینابین
Maintaining the status 

quo and the 
intermediate state 

 زرد
Yellow 

H4 هاتوجهی یا عدم مهرفی فرصتبی 
H4 Ignorance or failure to introduce 

opportunities 

روندی نامطلوب و در آستانه 
 بحران

Unfavorable trend and 
on the verge of crisis 

 نسبتاً قرمز
Relatively 

red 

I 

کارشناسان و  آشنا نمودن
مدیران مسئول حوزه 

کارآفرینی و اشتغال استان با 
 موضوع کارآفرینی سبز
Familiarizing 
experts and 

managers in charge 
of entrepreneurship 
and employment in 
the province with 

the subject of green 
entrepreneurship 

I1 آشنایی کامل 
I1 Complete familiarization 

 مطلوبیت
Desirability 

 سبز
Green 

I2 آشنایی مقتضی 
I2 Appropriate familiarization 

 روندی مطلوب
Favorable trend 

 نسبتاً سبز
Relatively 

Green 

I3 ادامه وضهیت کنونی آشنایی 
I3 Continuation of the current status of 

familiarization 

 بینابینحفظ وضع موجود و حالتی 
Maintaining the status 

quo and the 
intermediate state 

 زرد
Yellow 

I4  عدم توجه به توجیه و آشناسازی کارشناسان و مدیران
 مسئول

I4 Lack of attention to justification and 
familiarization of experts and 

responsible managers 

روندی نامطلوب و در آستانه 
 بحران

Unfavorable trend and 
on the verge of crisis 

 نسبتاً قرمز
Relatively 

red 

I5  کاهش آگاهی و یا عدم توجیه کارشناسان و مدیران
 مسئول

I5 Decreased awareness or lack of 
justification of experts and managers 

 بحرانی
Critical 

 قرمز
Red 

 
های احتمالی عوامل کلیدی در ارتباط متقابل با وضهیت

گیری سناریوهایی خواهد شد که یکدیگر منجر به شکل
اندرکاران و گذاری برای دستو سیاست یزیربرنامهقابل

بوم کارآفرینی سبز در استان گلستان هستند ذینفهان زیست
یک سناریوی  عنوانبهدر صورتی (. یک سناریو 7)جدول 

شود که در هر حالت دارای حداکثر سازگار در نظر گرفته می

امتیاز اثر مربوط به باالنس اثر عامل کلیدی باشد. بهد از اینکه 
سناریوهای سازگار یا موافق مشخص شد به تحلیل هر یک از 
سناریوها پرداخته و در نهایت با توجه به سناریوهای سازگار 

ریزی بر پایه سناریو برای به برنامه شدهانتخابل قوی محتم
 شود.آینده اقدام می
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 ارزیابی فرایندهای احتمالی در فراوانی وضهیت .8جدول 
Table 8. Frequency of possible situations in the evaluation process 

 Items      A5 A4 A3 A2 A1  نشانگرها

 سبز کارآفرینی حوزه در ایرسانه سازیگفتمان

Media discourse in the field of green 
entrepreneurship 

050.0% 000.0% 025.0% 000.0% 025.0% 

 استان در سبز وکارها و مشاغلکسبروز به اطالعاتی بانک تهیه

Preparing an up-to-date database of green 
businesses in the province 

B5 B4 B3 B2 B1 

050.0% 000.0% 025.0% 000.0% 025.0% 

 استان در سبز اشتغال سند نمودن عملیاتی

Operationalization of the green employment 
document in the province 

C5 C4 C3 C2 C1 

050.0% 000.0% 025.0% 000.0% 025.0% 

 سبزینگی سمت به جدید وکارهایکسب هایطرح هدایت

Directing new business plans towards 
greenery 

D5 D4 D3 D2 D1 

025.0% 025.0% 025.0% 000.0% 025.0% 

 استان در سبز وکارها و مشاغلکسب اجتماعی شبکه توسهه

Development of social network of green 
entrepreneurship in the province 

E5 E4 E3 E2 E1 

050.0% 000.0% 025.0% 000.0% 025.0% 

 سبز کارآفرینی از حمایت برای هااتحادیه و اصناف ترغیب

Encourage guilds and unions to support 
green entrepreneurship 

F5 F4 F3 F2 F1 

050.0% 000.0% 025.0% 000.0% 025.0% 

 ویکند آپاستارت کارآفرینی و پردازیایده رویدادهای برگزاری

Holding idea-making and entrepreneurship 
and ideation events, start-up weekend 

G5 G4 G3 G2 G1 

050.0% 000.0% 025.0% 000.0% 025.0% 

 در داراولویت سبز کارآفرینی هایفرصت منظم مهرفی و شناسایی

 استان مختلف مناطق

Identify and regularly introduce priority 
green entrepreneurship opportunities in 
different regions of the province 

 H4 H3 H2 H1 

 050.0% 025.0% 000.0% 025.0% 

 استان اشتغال و کار حوزه مسئول مدیران و کارشناسان نمودن آشنا

 سبز کارآفرینی موضوع با

Familiarizing experts and managers in charge 
of entrepreneurship and employment in the 
province with the subject of green 
entrepreneurship 

I5 I4 I3 I2 I1 

050.0% 000.0% 025.0% 000.0% 025.0% 

 
 افـزارمختلف با نرم هاییتمربوط به وضه یهاداده تحلیل

 ســایر از یشرا بــ یوســنارچهــار احتمــال وقــوع  یوویزارد،ســنار
 بسـیار را در حد یوهاسنار یردانسته و احتمال وقوع سا یوهاسنار
 کنشـیهـم از یوهاسـنار ینکرده است. ا یابیارز یفو ضه یزناچ

هر  هایوضهیت از عوامل در ارتباط با یکهر  هاییتوضه ینب

تـوان مـیشوند. بر این اساسب یاستخراج م یگراز عوامل د یک
برای رسیدن به اهـداف  موردمطالههبوم نتیجه گرفت که زیست

ها و مسائلی روبرو است که خود و نیل به آینده مطلوب با چالش
توجه به وقوع آنها و آمـادگی بـرای آن، ضـروری و الزم اسـت 

 .(9)جدول 
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 بوم کارآفرینی سبز در استان گلستانتابلوی سناریوهای سازگار زیست .9جدول 
Table 9. Board of compatible scenarios of green entrepreneurship ecosystem in Golestan province 

 1سناریوی شماره 
Scenario 1 

 2سناریوی شماره 
Scenario 2 

 3سناریوی شماره 
Scenario 3 

 4یوی شماره سنار
Scenario 4 

 کارآفرینیای در حوزه سازی رسانهگفتمان
دهی یک گفتمان منسجم قوی شکل :سبز

 ای در قالب یک نهضت رسانه
Media discourse in the field 
of green entrepreneurship: 
forming a strong cohesive 
discourse in the form of a 

media movement 

 :سبز رینیکارآفای در حوزه سازی رسانهگفتمان
 ایادامه وضهیت موجود در حوزه گفتمان رسانه

Media discourse in the field of 
green entrepreneurship: 

Continuation of the current 
situation in the field of media 

discours 

غفلت و  :سبز کارآفرینیای در حوزه سازی رسانهگفتمان
 ها به موضوعتوجهی رسانهبی

Media discourse in the field of green 
entrepreneurship: media neglect and 

indifference to the issue 

سبز  کارآفرینیروز تهیه بانک اطالعاتی به
گیری یک بانک اطالعات شکل :در استان

 روزآمد
Preparing an up-to-date 

database of green businesses 
in the province creating an 

up-to-date database 

 :روز مشاغل سبز در استانتهیه بانک اطالعاتی به
 ادامه وضع موجود

Preparing an up-to-date database 
of green businesses in the 
province: loss of available 

information: continuation of 
status quo 

از دست  :سبز در استان یکارآفرینروز تهیه بانک اطالعاتی به
 رفتن اطالعات موجود

Preparing an up-to-date database of green 
businesses in the province: loss of available 

information 

 :عملیاتی نمودن سند اشتغال سبز در استان
 کامل سند یاجرا

Operationalization of the 
green employment document 

in the province: full 
implementation of the 

document 

تداوم  :عملیاتی نمودن سند اشتغال سبز در استان
 های موجود با در نظر گرفتن سندفهالیت

Operationalization of the green 
employment document in the 

province: continuation of existing 
activities considering the 

document (coordination with the 
document) 

 کنار گذاشتن سند :عملیاتی نمودن سند اشتغال سبز در استان
Operationalization of the green 

employment document in the province: 
discard the document 

وکارهای جدید به های کسبهدایت طرح
ها همه طرح یتهدا :سمت سبزینگی

 صورت کاملبه
Directing new business plans 
towards greenery: guide all 

designs completely 

وکارهای جدید به سمت های کسبهدایت طرح
 هاادامه روند موجود در هدایت طرح :سبزینگی

Directing new business plans 
towards greenery: continuation of 

the existing process in project 
guidance 

های هدایت طرح
وکارهای جدید به کسب

روند  ادامه :سمت سبزینگی
 هاطرحموجود در هدایت 

Directing new 
business plans 

towards greenery: 
continuation of the 
existing process in 
project guidance 

وکارهای های کسبهدایت طرح
 :گیجدید به سمت سبزین

توجهی به مالحظات و یب
طور محیطی بهالزامات زیست

 کامل
Directing new 
business plans 

towards greenery: 
disregard to 

environmental 
considerations and 

requirements 

سبز در  کارآفرینیتوسهه شبکه اجتماعی 
 استقرار کامل شبکه اجتماعی ن:استا

Development of social 
network of green 

entrepreneurship in the 
province: full deployment of 

social network 

 :سبز در استان کارآفرینیتوسهه شبکه اجتماعی 
 سازیادامه وضع موجود در شبکه

Development of social network of 
green entrepreneurship in the 
province: continuation of the 

current situation in networking 

مخالفت و گریز  :سبز در استان کارآفرینیتوسهه شبکه اجتماعی 
 از تهامل و همکاری

Development of social network of green 
entrepreneurship in the province: 

Opposition and avoidance of interaction 
and cooperation 

ها برای حمایت از ترغیب اصناف و اتحادیه
 کامل اصناف یتحما :سبز کارآفرینی

Encourage guilds and unions 
to support green 

entrepreneurship: full support 
from the guild 

ها برای حمایت از ترغیب اصناف و اتحادیه
 تداوم روند حمایتی کنونی اصناف :سبز کارآفرینی

Encourage guilds and unions to 
support green entrepreneurship: 

Continuation of the current 
support process from the Guild 

 :سبز کارآفرینیها برای حمایت از ترغیب اصناف و اتحادیه
 گیری و مخالف اصنافجبهه

Encourage guilds and unions to support 
green entrepreneurship: confrontation and 

opposition of guilds 
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پردازی و کارآفرینی برگزاری رویدادهای ایده
برگزاری فراگیر  :آپ ویکنداستارت

 رویدادهای نوآفرینی سبز
Holding idea-making and 
entrepreneurship events, 

Start-up Weekend: inclusive 
holding of green innovation 

events 

پردازی و کارآفرینی رویدادهای ایدهبرگزاری 
تداوم روند موجود در برگزاری  :آپ ویکنداستارت

 رویدادهای نوآفرینی سبز
Holding idea-making and 

entrepreneurship events, Start-up 
Weekend: continuation of the 

trend in holding green innovation 
events 

 :آپ ویکندازی و کارآفرینی استارتپردبرگزاری رویدادهای ایده
 عدم برگزاری رویدادهای نوآفرینی سبز

Holding idea-making and entrepreneurship 
events, Start-up Weekend: not holding 

green innovation events 

های شناسایی و مهرفی منظم فرصت
دار در مناطق مختلف سبز اولویت کارآفرینی

 هامستمر و منظم فرصتمهرفی  :استان
Systematic identification and 

introduction of prioritized 
green entrepreneurship 

opportunities in different 
regions of province: 

continuous and regular 
introducing of opportunities 

 کارآفرینیهای شناسایی و مهرفی منظم فرصت
ادامه روند  :در مناطق مختلف استان دارسبز اولویت

 هاکنونی در مهرفی فرصت
Systematic identification and 

introduction of prioritized green 
entrepreneurship opportunities in 

different regions of province: 
continuation of the current trend 
in introducing of opportunities 

دار در سبز اولویت کارآفرینیهای ایی و مهرفی منظم فرصتشناس
 هاتوجهی یا عدم مهرفی فرصتبی :مناطق مختلف استان

Systematic identification and introduction 
of prioritized green entrepreneurship 
opportunities in different regions of 

province: ignorance or failure to introduce 
opportunities 

آشنا نمودن کارشناسان و مدیران مسئول 
حوزه کار و اشتغال استان با موضوع 

 آشنایی کامل :سبز کارآفرینی
Familiarizing experts and 

managers in charge of 
entrepreneurship and 

employment in the province 
with the subject of green 

entrepreneurship: complete 
familiarization 

آشنا نمودن کارشناسان و مدیران مسئول حوزه کار 
ادامه  :سبز کارآفرینیو اشتغال استان با موضوع 

 وضهیت کنونی آشنایی
Familiarizing experts and 

managers in charge of 
entrepreneurship and employment 
in the province with the subject of 

green entrepreneurship: 
Continuation of the current status 

of familiarization 

آشنا نمودن کارشناسان و مدیران مسئول حوزه کار و اشتغال 
کاهش آگاهی و یا عدم توجیه  :سبز کارآفرینیاستان با موضوع 

 کارشناسان و مدیران مسئول
Familiarizing experts and managers in 

charge of entrepreneurship and employment 
in the province with the subject of green 

entrepreneurship: decreased awareness or 
lack of justification of experts and 

managers 

 

 گیریبحث و نتیجه
ای و هـای منطقـهدر توسهه کارآفرینی باید مزیت از آنجایی که

ــرد ــوری موردتوجــه قــرار گی از تقلیــد  ، بنــابراین بایــدکش
و در عــوض، تــالش شــود تــا های موفــق اجتنــاب بومزیســت
وکار هر منطقـه ترسـیم و توسـهه بوم کارآفرینی و کسبزیست
ایــن تحقیــق در  (.Moradnezhadi et al., 2019یابــد )

هـدف شناسـایی و تحلیـل وضـهیت خـاص  همین راسـتا و بـا
بوم کارآفرینی سبز در استان گلستان در دو مرحله متوالی زیست

به انجام رسید. در مرحله نخست از تکنیک دلفی کالسـیک یـا 
ــه ــایی مؤلف ــرای شناس ــتدوری ب ــانگرهای زیس بوم ها و نش

کارآفرینی سبز در استان گلستان بهره گرفته شد. در مرحله بهد، 
بوم کـارآفرینی، سیدن به اجماع درباره چارچوب زیسـتپس از ر

نگری مبتنـی بوم با رویکرد آینـدهبه ارزیابی وضهیت این زیست
 بر سناریونگاری اقدام شد.

 گروه کانونیدر دور اول مطالههب در قالب یک پانل به شیوه 
پس از با حضور مطلهان کلیدی اقدام شد. در این مرحله، 

 17مورد )پس از حذف  50اهش آن به نشانگر و ک 67پاالیش 

الزم(، برای ارزیابی بهتر پاسخگویان،  مورد فاقد میزان اجماع
مضمون و مفهوم زیربنایی  برحسببندی آنها نسبت به دسته

ریزی راهبردی توسهه برنامه .1اقدام شد:  مؤلفه 7مشترک به 
مدیریت و حکمروایی  .2سبز در استان گلستانب  کارآفرینی

( توسهه شده هماهنگهای ای و همکاریارسازی شبکه)ساخت
برانگیزش و حمایت  .3سبز در استان گلستانب  کارآفرینی

 .4سبز در استان گلستانب  کارآفرینینهادی از توسهه 
 .5سازی و ترویج کارآفرینی سبز در استان گلستانب فرهنگ

آموزش و  .6توسهه بازار کاال و خدمات سبز در استان گلستانب 
 .7توانمندسازی سبز نیروی انسانی در استان گلستانب و 
از پژوهش و فناوری در حوزه کارآفرینی سبز در استان گلستان. 

های این تحقیق و منظر تطبیقی، نوعی همسویی بین یافته
برای  شدهیمهرفنتایج مطالهات پیشین در زمینه ارکان 

دوم، یهنی  همؤلفوجود دارد. برای نمونه،  موردمطالههبوم زیست
های ای و همکاریمدیریت و حکمروایی )ساختارسازی شبکه
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( 2018) 1شده( پیشتر در تحقیق میثمی و همکارانهماهنگ
بوم کارآفرینی مورد اشاره قرار تحت عنوان حاکمیت در زیست

سازی و ترویج در چهارمب یهنی فرهنگ مؤلفهگرفته است. 
(ب 2011) 2ر آیزنبرگبسیاری از مطالهات منتشرشده پیشین نظی

(ب داوری 2018ب میثمی و همکاران )(2017) 3داوری و همکاران
( و 2019) 5(ب کردحیدری و همکاران2018) 4آبادیو نجم

یک کارکرد اساسی  عنوانبه( 2019) 6مرادنژادی و همکاران
 هایمؤلفهقرار گرفته است.  تأکیدبوم کارآفرینی مورد زیست

پنجم، ششم و هفتمب یهنی: توسهه بازار کاالب آموزش و 
 عنوانبهتوانمندسازی نیروی انسانی و پژوهش و فناوری 

های کارآفرینی در مطالهات بومکارکردهای محوری زیست
(ب داوری و 2018میثمی و همکاران ) یرنظپیشین متهددیب 

( و 2019(ب کردحیدری و همکاران )2018آبادی )نجم
( پرداخته شده است. از بین 2019دی و همکاران )مرادنژا

زاده و محدود مطالهات پیشین در حوزه کارآفرینی سبز، شریف
تحقیق و  هایمؤلفهمشابهی به  طوربه( 2019همکاران )

پنجم، ششم و هفتم(  هایمؤلفه ترازهمب بازارب آموزش )توسهه
 اند.اشاره داشته

، چندجانبه نگرنگاهی  فراهم آوردناین چارچوب با 
به شناخت و برطرف نمودن مسایل و مشکالت تواند می

ریزی طرحدر  کارآفرینی سبز در استان گلستان کمک کند و
و مدیریت امور  گذارییاستسچارچوبی سیستمی برای 

های فراهم کردن زمینه تحقیق برای پژوهشکارآفرینی سبز و 
یان گفتگو م و هدایت جریان تخصصی با موضوعات ویژه

 همگرا نمودنکارآفرینی سبز با هدف فهاالن حوزه 
بازشناخت کارکردها و گرایان، گرایان و کارآفرینیبومزیست
تدوین مبنایی برای امر و سرانجام، اندرکاران های دستنقش

کارآفرینی سبز در استان گلستان و بوم ارزیابی طولی زیست
 لی سودمند باشد.ها در سطح ممطالهه تطبیقی آن با سایر استان

 ترینمهم ییو شناسا یپژوهش به بررس ینادر مرحله دوم 
های یتوضه یینو تب یرگذاریتأث یو چگونگ یزانمؤثر، م عوامل

یی و شناسا یاحتمال یوهایسنار ینتدو در نهایتو  محتمل
بوم کارآفرینی سبز زیست ییندهآ یتدر وضه سناریوهای سازگار
 چهاراز آن استب  یحاک یج. نتاشدپرداخته  در استان گلستان

                                                      
1. Maysami et al. 
2. Isenberg 
3. Davari et al. 
4. Davari & Najmabadi 
5. Kordheydari et al. 
6. Moradnezhadi et al. 

 یانکه از م تصورندقابل یط پیش رودر شراباورپذیر  یویسنار
 یویسنار دو، )گلستان سبز( مطلوبیط شرا یویسنار یکآنها 
 یگرد یک سناریویو )گلستان زرد و قرمز(  یبحران یطشرا
 ییجهنت .دهندیرا نشان م)گلستان خاکستری(  ینابینب یطشرا
 یندهآ یتکه وضه بودآن  ی ازحاک یقتحقمرحله از  ینا یاصل

 دهندهادامه بوم کارآفرینی سبز در استان گلستان بیشترزیست
خواهد  یطشدن شرا نامساعد نامطلوب و یبا روند یفهل یطشرا

 یریتیمد ین و نهادهاالسئویژه متوجه و یازمندن ،روینازابود و 
گذاری سناریوها بر نام باشد.یط میدر جهت بهبود شرا طو مرتب

اساس ماهیت موضوع یهنی تحقق سبزینگی در محیط و فضای 
وکار و کارآفرینی استان گلستان صورت گرفته است. کسب

گلستان سبز، سناریوی شرایط مطلوب است که به مهنی استقرار 
بوم کارآفرینی سبز در استان گلستان و و کارکرد مطلوب زیست

بوم در کارکرد همه عناصر این زیست در نتیجه، تلفیق سبزینگی
بوم است. گلستان خاکستری تداوم وضع موجود زیست

سازی بستر فراهم ازلحاظکارآفرینی در استان گلستان 
وکارهای سبز است. این سناریو بازتاب گیری و رشد کسبشکل

بوم کارآفرینی استان این وضهیت است که برخی عناصر زیست
ه پیشبرد کارآفرینی سبز ندارند. گیری خاصی به مقولجهت

گلستان زرد و گلستان قرمز به ترتیب دو سناریوی بحرانی و 
وکار استان بازتاب بوم کارآفرینی و کسبحاد را برای زیست

 یبازدارندگشرایط و حتی  فراهم بودندهند و گویای عدم می
 باشد.نیروها برای تحقق کارآفرینی سبز می

به وقوع  یفراوان یدهایه اماگرچ یاحتمال یوهایسنار
 یگرد طرف از یولـ دهندیرا نشان م استان مطلـوب در یطشرا

تحقق سناریوی  .دانندیرا دور از انتظار نم یبحران یطوقوع شرا
 ,.Lappi et alبوم )مطلوب که بازتاب سالمت یک زیست

( پرورش 1998) 7وار اندرسون( و یا به تهبیر استهاره2017
استب تحت عنوان گلستان سبز و در نتیجه،  8بهشت )باغ( عدن

پیشگیری از تحقق سناریوهای بحرانی گلستان زرد و قرمزب با 
دهنده این سناریوها های زیربنایی شکلدر نظر گرفتن فرض
 ( نیازمند تدابیر زیر است:تأثیرگذار)نشانگرهای کلیدی 

شغلی کارآفرینی و های شناسایی و مهرفی منظم فرصت -
با رویکرد آمایش  دار در مناطق مختلف استانسبز اولویت

ها و مراکز علمی تحقیقاتی سرزمینب در این زمینه، دانشگاه
توانند به تهریف زنجیره ارزش سبز حول محصوالت استان می

                                                      
7. Anderson 
8. Cultivating the garden of eden 
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های هگذاری در زمیندارای مزیت در استان و راهبری سرمایه
 دار اقدام کنند.اولویت
در  دسترسقابلو  یک بانک اطالعات روزآمددهی شکل -

 یازمندنوکارها و مشاغل سبز در استان. این مهم زمینه کسب
و گردآوری اطالعات اولیه و سپس، طراحی و استقرار  یمایشپ

وکارهای سبز در یک سامانه مدیریت اطالعات مشاغل و کسب
یا اداره کل تهاون،  وبودجهبرنامهاستانداری، استان با محوریت 

 کار و رفاه اجتماعی استان استب
پردازی و رویدادهای ایدهفراگیر و پیوسته برگزاری  -

نوآفرینی با موضوع کارآفرینی سبز ) آپ ویکندکارآفرینی استارت
و غیرهب پارک علم و  ینیکارآفر( با همکاری مراکز رشد و سبز

توانند با همکاری سایر مهین در استان می اهفناوری و یا دانشگ
ها و البته بخش خصوصی، این رویدادها را در جوار دستگاه

نمایشگاه و رویدادهای استانی هفته پژوهش و فناوری برگزار 
نمایند. برگزاری این رویدادها در یا با مشارکت مدارس و مراکز 

وی کار آموزشی سبب آشنایی و هدایت نسل کارآفرینان و نیر
 آینده به موضوع خواهد شد.

دهی یک گفتمان منسجم قوی در شکلسازی و فرهنگ -
با موضوع کارآفرینی سبز با  ایقالب یک نهضت رسانه

های اجتماعی فهال استان با و رسانه یماصداوسمشارکت 
های ها و نیز نمونهها و زمینهکارکرد شناسایی و مهرفی فرصت

 سبزببارز و موفق کارآفرینی 
از  سند اشتغال سبز در استانکامل عملیاتی نمودن  -

بین نهادهای  کاریمتقسطریق تنظیم نگاشت نهادی برای 
اندازی و توسهه سازی امور راهاندرکارب یکپارچهمختلف دست

وکارهای سبز در استان در قالب یک پنجره واحد با کسب
لب و یا در قا زیستمحیطمحوریت یک سازمان مهین نظیر 

 نماید.می مؤثرمجازی  پلتفرمیک 
وکارهای جدید به سمت های کسبطرحهمه هدایت  -

با افزودن مالحظات پایدارگرایانه و الزامات  سبزینگی
پذیری اجتماعی رویکرد مسئولیت عنوانبهمحیطی زیست
با  توأمها های ویژه به این طرحوکارهاب تخصیص حمایتکسب

نهادهای فهال در حوزه  مالی و مؤسساتدهی مشارکت
کارآفرینی، همانند صندوق کارآفرینی امید، بنیاد برکت و نظایر 

 است. یتوجهآن سازوکار درخور 
وکارها و کسبشبکه اجتماعی و استقرار کامل توسهه  -

مبتنی بر تهامل کارآفرینان و همه  مشاغل سبز در استان
 اندرکاران کارآفرینی سبزبذینفهان و دست

ها از کارآفرینی و اتحادیه حمایت کامل اصنافترغیب  -
 وکارها و ایجاد مشاغل سبز در استانبگیری کسبسبز و شکل

کارشناسـان و مـدیران مسـئول حـوزه جانبه همهآشنا نمودن -
برگـزاری  .سـبز کارآفرینیو اشتغال استان با موضوع  آفرینیکار

در  های آموزشی، گنجاندن مهیارهای کار و مـدیریت سـبزدوره
انتخاب و ارتقای نیروی انسانی در نظام اداری اسـتان و انتشـار 
خبرنامه مجازی با موضوع مدیریت سبز در این راه کارگشـا بـه 

 رسد.نظر می
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