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Abstract 
Objective: Purpose: In the modern world, growing percentage of the urban population and 

increasing development of the urban areas resulted in increasing consumption of the material 

containing irresolvable waste and the other extras associated with the modern life; so it evoked the 

urban managers to pay attention to the matter of the waste more seriously. In spite of many ways 

to achieve progress and to increase productivity, taking advantage of the entrepreneurial 

opportunities by applying the new technologies accompanied with creating the new markets can 

increase wealth and improve the national economy of the countries. In this field, having insight and 

identifying the entrepreneurial opportunities made this process valuable.  Utilizing the 

entrepreneurial opportunities in the field of waste is considered as an effective factor in 

productivity, thus it gains the economic advantage for the countries. 
 

Method:  This research with the aim of planning the utilization model of the entrepreneurial 

opportunities in the waste industry tends to create an insight to achieve productivity by identifying 

the aforementioned opportunities. In terms of method, this research is qualitative and exploratory 

and in terms of goal, it is applicable. Information gathering method was the semi- structured 

interviews and the participants were selected purposefully by the snowball method .The interviews 

continued till the saturation point of the theoretical views. The twelfth review was witness to the 

considered goal. In the quality part, analyzing data was done through the content analysis (Khanifer 

& Moslemi, 2018) by the three steps of coding by MAXQDA 2020 software. For reliability of the 

qualitative research, the methods of triangular of data sources, colleague’ review, and participants’ 

checking were used (Khastar, 2009). For validity, two methods of the open test reliability and 

reliability of agreement between two coders were used (Khastar, 2009). 
 

Findings:  Interviews with the participants were continued till the saturation point was achieved in 

the twelfth one. The participants were selected on purpose by the snowball method. Data analysis 

was done through the three steps of coding by MAXQDA2020 software.  Based on the research 

findings, “the rules and upstream documents, culture building and education, technology, and 

institutes” are effective in utilizing of the entrepreneurial opportunities in the waste industry. 
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Abstract 
 

Conclusion: Up to now, in Iran, the matter of the entrepreneurial opportunities in the waste 

industry was not accounted as it deserved, except by a few researchers. Therefore, the present 

research tends to present the model of utilizing the entrepreneurial opportunities in the 

aforementioned industry. So, analyzing data was carried out in the three steps of coding by 

MAXQDA2020 software. Based on the research findings, the factors of rules and upstream 

documents, culture building and education, technology, and institutes were identified. In this 

model, the rules and upstream documents including “amending and improving the laws and the 

supportive laws”; culture building and education including “entrepreneurial culture in the field of 

waste, entrepreneurial education; the institutes including “the formal and informal ones”; 

technology including “attraction and usage” were identified. Parallel with the research results, 

Kornayich et.al (2012) explained that entrepreneurship as a factor of identification, evaluation, and 

opportunity utilization process in the hospital waste disposal can be effective and creates value. 

Mirtorabi et.al (2013) also pointed to the effect of the information sources and the communication 

channels in accepting the waste management and changing as well as improving the knowledge, 

attitudes, and skills of the rustics to fulfill the management requirements that evaluate the effective 

role of culture building and awareness increase, parallel with the research results. Ramavandi et. al 

(2014) demonstrated that in Bushehr city, waste recycling  gained low rate since the industrial 

sector faces with challenges including  lack of awareness  about the advantages of  recycling of 

recycled raw materials, weakness in separation from waste resource and unknown recycle 

advantages for the people and authorities. In a research entitled “the process of creation and 

discovery of the entrepreneurial opportunities”, Rezaee Mirghaed (2015) declared that in spite of 

the various studies conducted in the field of theorizing related to entrepreneurship, there is not any 

acceptable universal conceptual model for the experts in this field yet, unfortunately. 

Entrepreneurship in the meaning of value creation contains Kirzner ‘entrepreneurial discovery and 

Schumpeter’ innovation. Any change in the economic process leads to the value creation; therefore, 

the research approach tries to close the basis of the entrepreneurship theory to the economics. In 

other words, entrepreneurship is changing in the economic process since the process of general 

entrepreneurship is transferring from an economic equilibrium to another resulting in the new 

value. Yan & Yab (2015) emphasized separation from waste resource and separation waste disposal 

by the recycling processes in the waste management systems. Stephen (2020) also mentioned that 

a policy roadmap was suggested to achieve the goal of improving the entrepreneurial opportunity 

in the urban areas in order to achieve the economic competition. Morseletto (2020) expressed that 

the circular economics is a general expression in the field of industrial economy which is based on 

10 common strategies (recovery, recycling, reproduction, recycling, renovation, repair, reuse, 

decrease, rethink, and refusal). Also, Leton et.al (2020) evaluated the role of government and laws 

and upstream documents that affirms the present research results. 
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 چکیده

با  ینیکارآفر یهافرصتاما استفاده از  ؛وجود دارد یبهره ور شیبه رشد و افزا یابیدست یبرا یادیز هایراهکه  یدر حال هدف:
شورها ک یثروت و بهبود اقتصاد مل شیمنجر به افزا یبه شکل قابل توجه دیجد یبازارها جادیو ا دیجد هایفناوریاز  یریگبهره
 .گرددمی

 

ی جهت بینشبر آن است تا  رانیا صنعت پسمانددر نانهیکارآفر یهافرصتاز  برداریبهره یالگو یطراحبا هدف  پژوهش این روش:
و  یپژوهش از لحاظ هدف کاربرد نیادر  قیروش تحق .نماید ایجادی کارآفرینانه هافرصتوری بواسطه شناسایی دستیابی به بهره
 تهمصاحبه نیمه ساختار یاف یفیاطالعات در بخش ک یروش گردآوراست. « محتوا لیتحل»از نوع  یفیک ،اطالعات یاز منظر گردآور

 .است
 

حاصل گردید.  مصاحبه 12با انجام کنندگان تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافته است که این مهم مصاحبه با مشارکت ها:یافته
افزار ا نرمب یبه واسطه سه مرحله کد گذارها داده لیتحلتجزیه و  .اندشدهکنندگان با روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب مشارکت

MAXQDA2020 .در  «نهادها فناوری، سازی و آموزش،قوانین و اسناد باالدستی،فرهنگ» بر اساس نتایج تحقیق بوده است
 ند.مؤثری کارآفرینانه در صنعت پسماند هافرصتاز  برداریبهره

 

و آموزش  سازیفرهنگ؛«اصالح و بهبود قوانین و قوانین حمایتی»در این الگو قوانین و اسناد باالدستی مشتمل بر  گیری:نتیجه
 ؛«نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی»نهادها مشتمل بر  «فرهنگ کارآفرینانه در حوزه پسماند،آموزش کارآفرینانه»مشتمل بر 

س ترسیم بر این اساگردید پیشنهادات کاربردی ارائه  ؛بر اساس نتایج تحقیق مشخص گردید «جذب و کاربرد» مشتمل برفناوری 
 .سازی و استفاده از فناوری نوین پیشنهادگردیدفرهنگ نهادسازی، چشم انداز،

 .قوانین و اسناد باالدستی فناوری، ،سازیفرهنگ پسماند،صنعت  ،فرصت کارآفرینانه کلیدی: هایواژه

 .JEL :M10 ،L26 بندیطبقه
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 مقدمه

 یاریو بس ریناپذ هیپسماند تجز یمصرف مواد دارا شیافزا ،یشهر هایمنطقهو توسعه  یشهر تیروزافزون جمع شیافزا

 ،یاشجع و یخسرو) به پسماندها شده است یشهر رانیمد شتریو مدرن سبب توجه ب ینیماش یزندگ گرید یزهایاز دورر

 یهافرصتاما استفاده از ؛ وجود دارد یوربهره شیافزابه رشد و  یابیدست یبرا یادیز هایراهکه یدر حال ؛(0225

ثروت و بهبود  شیمنجر به افزا یبه شکل قابل توجه دیجد یبازارها جادیو ا دیجد هایفناوریاز  یریبا بهره گ ینیکارآفر

 ینیرکارآف یهافرصت ییو شناسا نانهینگاه کارآفر نهیزم نی. در ا(2102و همکاران،  0نوشلرا) گرددمیکشورها  یاقتصاد مل

در حوزه پسماند  نانهیکارآفر یهافرصتاستفاده از  .(2106، 2سخدری) انجامدیب ندیفرا نیبه خلق ارزش از ا تواندمی

 کشورها محسوب شود. یبرا یاقتصاد تیو کسب مز یدر بهره ور یمؤثر املع تواندمی

ها در تا آن شودمیباعث  نیو ا شوندمیمواجه  یرقابت یها به طور معمول با انواع بازارهااست که سازمان نیا تیواقع

به  دیدمات جدکاالها و خ یمعرف یبرا هافرصت یابیو ارز ییمتفاوت باشند. شناسا هافرصت یریاکتشاف و بکارگ زانیم

ده است موضوع توجه ش نیبه ا اریبس ریو در دهه اخ شودمیمحسوب  ینیکارآفر ندیفرا یچند بازار؛ بخش ضرور ای کی

 .(9602102، 2ماینلجیت و لیوبیکن) وابسته است یبه توسعه اقتصاد توجهی زباله به طور قابل دیسطح تول

 یمتفاوت اندهایپسم دیدر جهان باعث تول یتکنولوژ شرفتیپ تقاضا و شیافزا ینیروز افزون جمعت ،شهر نش شیافزا

 شده امبر اساس مطالعات انج. شودمی دیتول یانسان هایفعالیتمختلف  هایبخشکه در  دهیگرد یادیز اریبس ریدر مقاد

روند  دهنیپسماند در آ دیتول رودمیانتظار و  اندداشته یداراپسماند اثر معن دیو شاخص تورم بر تول تیجمع عاملدو 

له أدر مس .ستا یخانگ پسماندهای شودمی دیاجتماع تول کیکه در  پسماندهاییبخش  بزرگترین .داشته باشد یشیافزا

 تیریمد تواندمی،یکنندگان پسماند شهر دیتول انیو نگرش در م یآگاه مؤلفهدو  یابیارز ،یشهر پسماندهای تیریمد

عوامل  یاز سو رانیپسماند در ا تیریاز مشکالت مد یبخش .دینما یاری شیخو هایبرنامهپسماند را در بهبود مستمر 

 هایعالیتفتولیدی با  پسماندهایمدیریت پسماند مدیریت اعمال شده بر  .هاستشهرداری یعنیپسماند  تیریمد ییاجرا

 (0222 میرترابی و همکاران،) .هاستانسانآنها بر سالمت  انسان است و هدف آن متوقف ساختن یا کاهش اثرهای سوء

 ی کارآفرینانه و خلق ارزش از پسماند است.لذا شناسایی و استفاده ازهافرصترویکرد نوین در مدیریت پسماند توجه به 

ی کارآفرینانه در این حوزه نیازمند کاوش و پژوهش است بدین منظور این تحقیق بر آن است تا با شناسایی هافرصت

ی کارآفرینانه در این حوزه حداقل از دو جنبه مثمر ثمر باشد.اول اینکه از مواد زائد و دوریختنی کسب مزیت هافرصت

 دهد.کند و از طرف دیگر کارآفرینی را در کشور توسعه 

، 4دسوندیوی) گرددمی فیموفق و مؤثر تعر دیجد یاجتماع -یاقتصاد هایفعالیت جادیبه عنوان ا ی کهنیکارآفر

 هایشکافو  هاکاستیاز طرفی . (0229 زاده و همکاران،فیشر) ارزش آفرین باشد تواندمیدر این حوزه نیز ( 2106

 نیموجب بهبود ا دیجد یها یوربا فن آ یبازار شود که همراه دیجد یهافرصتبه  یابیموجب دست  تواندمیموجود 

رصت )به ف وندیپ ینیکه کارآفر ندینمایم شنهادیپ ینیکارآفر نینو یهاهینظر (.2102و همکاران،  نوشلرا) گرددیم ندیفرا

که رفتار  یشرکت ایکند( و عامل )به عنوان فرد یم ریرا مطلوب و امکانپذ نانهیکه رفتار کارآفر یطیعنوان مجموعه شرا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Nuschelera 
2 Sakhdari 

3 Minelgaitė & Liobikienė 
4 Davidsson 



 255/ 2هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 
 

کند یکمک م نیکه به کارآفر یطیو مجموعه شرا طی. مح(2111، 0شان و ون کاتارمن) دهد( استیرا انجام م نانهیکارآفر

عامل  ترینمهم. (2119، 2سوبل) است تیتحقق بخشد، حائز اهم ینیکارآفر یهافرصتاز  یبرداربهره یخود برا دهیکه ا

شان و ون ) کندیم ریو امکانپذ وبرا مطل دهیاست. فرصت، ا نانهیکارآفر یهافرصتو خلق  ییشناسا ینیدر کارآفر

 یطراح ییگوال ،پسماند تیریدر مد نانهیکارآفر یهافرصت ییاست که با شناسا نیا قیتحق نیا هدف لذا .(2111کاتارمن، 

ته و داش یشود که ارزش ماد دیتول ی؛ اول آنکه با مواد زائد محصوالتباشدمی تیشود که حداقل از دو جنبه حائز اهم

مک در سازمان به اشتغال ک ینیکارآفر جادیبا ا گرید یسو ازو  دیرا از جامعه مرتفع سازد و خلق ارزش نما یازیبتواند ن

را در  یرو به رشد ینگران یزباله خانگ دیاست؛ تول یادآوریبه  الزمدر منطقه گردد. یکاریرساند و موجب کاهش ب

شود، یم دیجامد هر سال تول هایزبالهتن  اردیلیاز چهار م شینموده است .ب جادیو در حال توسعه ا افتهیتوسعه  یکشورها

شامل  غالباًهاست و یفروش هشده در خانوارها، دفاتر و خرد دیتول یهااست که شامل زباله یاز آن شهردار یمین تقریباً

 ذاردگمی یبرجا یو محل یطیمح دینشود؛ اثرات شد برداریبهرهو  تیریمد یباشد و اگر به درستیجامد م هایزباله

در  گذاردیم تأثیر افتیبر رفتار باز یتوجهبه طور قابل عاتیکاهش ضا یها برا. تالش(2102و همکاران،  2کاپالن مینتز)

الزم به  .(9602102ماینلجیت و لیوبیکن، ) کندیم نییزباله را تع تیریمد یمنابع، همه رفتارها یورکه نگرش به بهره یحال

سماند از از مواد زائد و پ نهیبه استفادهدهه است که با  نیچندیی اروپا یاز جمله کشورها شرفتهیپ یذکر است کشورها

 .(2102، 4فراموسکا) اندگشتهبرخوردار  یخوب نسبتاًرشد و رفاه 

ی مختلف ردهاکیاست. رو یطیمحستیز تیریمد ستمیس کی ریناپذییبخش جدا پسماند تیریدر نظر داشت ؛مد دیبا

 لیتبد«افتیباز»و  «استفاده مجدد»، «کاهش»براساس  یداریپا جادیا یتر برامؤثرو  یکاربرد نهیگز کیبه  مدیریت پسماند

شمند و پسماند هو تیریمد یهابه طرح یابیدست یکه برا دهدیرا نشان م ینوآورانه مختلف یهاحلراه قاتیاند. تحقشده

مطالعات صورت گرفته  آخریناساس  بر .(2102و همکاران،  5ساباسیش) استاز کشورها گزارش شده یاریدر بس داریپا

 یهافرصت ییو شناسا ینیتوسعه کارآفر یپسماند در راستا تیریبر مد یمبن یامشخص شده است که تاکنون مطالعه

 شود0یمطرح م ریز بیرو به ترت شیپ قیتحق یاصل سؤاللذا  ؛انجام نشده است نانهیکارآفر

 کدام است؟ رانیا صنعت پسماند در نانهیکارآفر یهافرصتاز  برداریبهره یالگو

بندی ث و جمعها ارائه و به بحروش تحقیق و یافته شود.بدین منظور در ادامه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می

 پرداخته شده است.

 پژوهش پیشینهو  مبانی نظریمروری بر 

، اندازدمیزباله دور  لوگرمیک 2/2روزانه  فرد کی، که در آن به طور متوسط امروزی انبوه ییمصرف گرا جهاندر 

 ییجا گرید بزرگ یبردن آنها، شهرها نیشده هنگام از ب دیتول ی. عالوه بر آلودگاندشده لیتبد یبه معضل بزرگ هازباله

 هایاوریفن ظهور ،ینیشهر نش توسعه ت،یندارند.امروزه رشد جمع سوزاندنشاندفن زباله و امکانات  هایمحلساخت  یبرا

 یواز س یعیدر استفاده از منابع طب تیسو و محدود کیمصرف از  یحاصل شده در عادات و الگوها راتییو تغ دیجد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Shane & Venkataraman 
2 Sobel 
3 Kaplan Mintz 

4 Ferramosca 
5 Subhasish 
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 ،یتماعاج هایناسازگاریانسان ،بروز انواع  یزندگ تیفیدر ک دهیچیعالوه بر به وجود آوردن انواع مشکالت پ گرید

 نیهمتراز م یکیهمواره جزء  ریاخ هایسالمواد زائد در  تیریرا به دنبال داشته است.مد یستیز طیمح نهایتاًو  یقتصادا

در صنعت پسماند  هافرصتعالوه شناسایی هب .(02250050 ،ینسب و صفر یرخشان) بوده است یستیز طیمسائل مح

 های اقتصادی بی شماری ایجاد نموده و کارآفرینی را توسعه دهد.تواند مزیتمی

کارآفرینی یک عامل نوظهور است که با دادن گزینه یا انتخاب جدید به مشتری یا اضافه کردن یک چیز جدید به 

.کارآفرینی به دنبال به چالش کشاندن رقبا است.و در این صورت و اگر عامل ورود به بازار رخ کندمیبازار ارزش آفرینی 

بدهد باعث موفقیت و در نتیجه خلق ارزش خواهد بود. کارآفرینی فعالیت اقتصادی است که رفتار بازار را در جهت 

ناسایی ز به نوعی کارآفرینی است که با شکارایی و اثربخشی تغییر می دهدتوسعه جغرافیایی و ورود به بازار جدید نی

در یک بازار و موقعیت جغرافیایی جدید موجب کسب سود و ایجاد ارزش  هافرصتاز  برداریبهره،ارزیابی و 

اثر بخشی  احتماالًشاخص کارآفرینی اثر آن بر سیستم است. ایده کارآفرینانه هرچه جدید ونو باشد  ترینمهم.گرددمی

موفق  هایارآفرینیک مطالعهاجتماعی شناسایی کرد که با  ایپدیده توانمیبر تعاریف فوق کارآفرینی را  بیشتری دارد.بنا

 توانیمبه فهم بهتری از این پدیده دست یافت.با مطالعه و بررسی تعاریف موجود  توانمیو شکست خورده در یک جامعه 

ون، دیویدس) محیط و عامل در آن وجود دارد ایده، رآیند،ف مؤلفهبه تعریف جامعی از کارآفرینی دست یافت که چهار 

2105.) 

 
 (2415 دیویدسون،) مدل کارآفرینی .1شکل 

 . بنا بر نظر دیوید سوندهدمیبه زعم دیویدسون این مدل یک فرایند کامل از کارآفرینی با دیدگاه علمی ارائه 

 انجامدیمایده و محیط و با یک فرایند معلوم به کارایی و عملکرد موفق  کارآفرینی پدیده نوظهور است که با ترکیب عامل،

ن ترکیبی مستقیماً به عملکرد موفق ختم شوند؛ بنابرای تواندنمیالبته باید توجه داشت که هیچکدام از این عوامل به تنهایی 

. در مجموع بایستی در نظر داشت که مجموعه عواملی نیاز است تا با همکاری گردندمیی از این موارد موجب عملکرد بهتر

ظیر نهادهای رسمی و عواملی ن هم کمک کنند که فرآیند کارآفرینی شکل بگیرد و عملکرد موفق کارآفرینی اتفاق بافتد.
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وز آنها و نحوه بر هاایدهرار داریم نوع غیر رسمی و عوامل متعدد دیگر. با توجه به اینکه در چه شرایط و اکوسیستمی ق

 .(2105، 0اسپایگل) متفاوت خواهد بود

از  یی که در خارجهافرصتبه ایجاد سازمان و کسب و کار منجر نخواهند شد، بلکه ممکن است  هافرصتهمه  لزوماً

؛ که شودمیمحدوده این نظریه قرار دارند نیز منجر به ایجاد سازمان و کسب و کار گردند. با نگاهی به گذشته مشخص 

. این فرایندها باشدیم مؤسسعملکرد شرکت وابسته به فرایندهای کارآفرینی بکار گرفته شده توسط کارآفرین و یا تیم 

ت فرصت، ماهیت کارآفرین و زمینه تصمیم گیری هستند. بسیاری از این روابط توسط آلوارز و به نوبه خود وابسته به ماهی

 .شودمی، که در الگوی زیر نشان داده اندشده( مشخص 2117) 2بارنی

 

 

 

 

 

 

 
 

 شناسایی فرصت بر عملکرد سازمان تأثیر .2 شکل

 هایفعالیتاز پیوند و تعامل  هافرصت(کارآفرینی فرایندی است که از طریق آن 2111به زعم شین و ونکاترامان )

از  ایجموعهم؛سپس شوندمیتوسط افراد خاصی )کارآفرینان(شناسایی  هافرصت؛این یابندمیاجتماعی و اقتصادی ظهور 

به  . بعالوه آنها معتقدند برخی افراد نسبتگیرندمیبه سود اقتصادی ملموس به کار  هافرصتراهبردها را برای تبدیل 

ان معتقدند رک کنند؛شین و ونکاترامرا بهتر د هافرصت توانندمیشناختی ، هایتواناییدیگران ،به دلیل اطالعات برتر یا 

 کارآفرینی بر سه مسئله مهم تمرکز دارد0

 مطالعات منابع فرصت (0

 .شوندمی برداریبهرهکشف ارزیابی و  هافرصتفرایندهایی که از طریق آنها  (2

از  برداریبهره یالگو یطراحبر این اساس  .(2114، 2بارون) دهندمیرا انجام  هافعالیتمجموعه افرادی که این  (2

اره مرتبط داخلی و خارجی اش هایپژوهشدر ادامه به باشد که مد نظر می رانیپسماند ا درصنعت نانهیکارآفر یهافرصت

 شده است0

 مرور ادبیات و پیشینه تحقیقات داخلی

 شهر شهرداری موردی )مطالعه مالی تأمین هایروش بر پسماند مدیریت تأثیر»در پژوهشی با عنوان  (0410عشری )اثنی

 تحقیق ینا پرداخته است. روش شهرکرمان شهرداری در مالی تأمین هایروش بر پسماند مدیریت تأثیربه بررسی « کرمان(

 گیرینمونه روش از استفاده با و کرمان تعیین شهر شهرداری کارکنان ماریآ جامعه که همبستگی آزمون نوع از توصیفی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Spigel 
2 Alvares & Barni 

3 Baron 

 ماهیت فرصت

 
 ماهیت کارآفرین

 

 
 زمینه تصمیم گیری

 

 کارآفرینان فرآیندهای

 برنامه ریزی

 رهبری

 استراتژی

 مزیت رقابتی

 فراگیری منابع انسانی

 مالی تأمین

 

 

 عملکرد سازمان
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 مالی تأمین رب پسماند مدیریت داد نشان پژوهش نتایج .شدند انتخاب نمونه عنوان به کوکران فرمول با نفر 062 تصادفی،

 تأمین های اخصش عنوان به رایج سهام از استفاده نقدینگی، جریان استقراض، برمیزان پسماند مدیریت همچنین دارد تأثیر

 .یافت خواهد بهبود مالی تأمین می یابد، بهبود پسماند هرچه مدیریت بنابراین، داشتند؛ تأثیر مالی

تکنیک  «جهان موفق شهرهای از الگوبرداری ضرورت و پسماند بحران»در پژوهشی با عنوان  (0411روستایی )

 دسته و تحلیل و تجزیه مطالعه، دهدمی نشان پژوهش پرداخته است. نتایج های شهریآوری، حمل و نقل و دفع زبالهجمع

 مقابله هایسیاست و راهکارها تولید نهایت در و کالن و خرد هایبرنامه و اهداف تدوین به پسماند مدیریت مباحث بندی

 بازیافتنی، مواد زا مجدد استفاده و بازیافت مقوله به توجه بدون زیست محیط در زاید مواد رویهبی دفع و تولید. شودمی منجر

 برانج صدمات ایجاد و طبیعی منابع رفتن بین از باعث اولیه مواد واردات هزینه و ملی هایسرمایه رفت هدر بر عالوه

 و قالما دستکش، ماسک، از استفاده. اندازدمی مخاطره به جهان در را پایدار توسعه و شودمی زیست محیط بر ناپذیری

 و روریض بیماری با مواجهه در شخصی محافظت برای الکل و کننده ضدعفونی مواد مصرف، بار یک حفاظتی کاالهای

 موجب مواد، این دفع صحیح مدیریت عدم و اقالم این رویه بی مصرف اما شود،می محسوب اجتماعی مسئولیت یک

 .شودمی هاآبراهه شدن بسته و خاک آب، آلودگی

 روش با (0222طاهری )توسط « تهران شهرداری مالی تأمین در پسماند مدیریت نقش»با عنوان در پژوهشی دیگر 

 در پسماند یتمدیر توضیح به هاپژوهش از استفاده با و یافته نگارش کاربردی، هدف با و تحلیلی -توصیفی تحقیق

 ماندپس مدیریت تأثیر نهایتاً و هاشهرداری در آن از حاصل هزینه کاهش مدیریت، این مالی تأمین هایروش ها،شهرداری

 واملیع به پسماند وی به این نتیجه رسیده که مدیریت .است پرداخته تهران، شهرداری هزینه کاهش و مالی تأمین در

 ایدار،پ توسعه تحقق و آن صحیح انجام جهت که شودمی مربوط بازیافت و دفع ونقل، حمل آوری، جمع تولید، همچون

 .بود خواهد ضروری نهاد، چندین همکاری

نقش  الحظهمبا  ها0فرصت صیبر تشخ نانهیکارآفر یخودکارآمدتأثیر» در تحقیقی با عنوان (0227) همکارانی و دیانت

 یارآمدخودک مطرح نمودند؛ «شهر تهران یفناور و علم یهامستقر در پارک انیبندانش یهاشرکت کارآفرینانه اقیاشت

شهر تهران  یناوروفعلم  یهامستقر در پارک انیبندانش یهاشرکت نیب نانهیکارآفر یهافرصت صیبر تشخ نانهیکارآفر

 .گذار استتأثیر نانهیکارآفر اقیبا مالحظه نقش اشت

 ینی)مورد مطالعه0 کارآفر ینیکارآفر یویمدل پورتفول یطراح»در تحقیقی با عنوان  (0225صفری و همکاران )

 تأثیر نیرو منابع دردسترس فرد کارآف نیشیدانش و تجربة پ ،یاجتماع ةیسرما مطرح نمودند؛« در شهر اصفهان( ویپورتفول

بر رشد و توسعة  یمثبت و معنادار تأثیر زین ینیکارآفر یویدارد و پورتفول ینیکارآفر یویبر پورتفول یمثبت و معنادار

 دارد. دیجد یهافرصت صیوکارها و تشخکسب

و  افتیباز یهاندیفرا قیاز طر یکیاز مبداء پسماند و دفع پسماند تفک کیتفکمطرح کردند  (0225ذوقی و همکاران )

 رایندهایفکه استفاده همزمان از  یموارد. در ابدی شیپسماند کشور بهتر است افزا تیریمد هایسیستمدر  یهواز یب هیتجز

 .گرددمی هیتوص افتیباز ندیامکان ندارد، استفاده از فرا یهواز یب هیو تجز افتیباز
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 AHP با استفاده از روش نیشهر قزو یمحل دفن پسماند شهر یابیمکان» در تحقیقی با عنوان (0225) خسروی و اشجعی

وجه دفن سبب ت یمحلها یکیاکولوژو یاقتصاد ،یستیز طیاثرات مخرب محمطرح کردند؛« ArcGIS افزار نرم طیدر مح

 شده است. یشهر یپسماندها یبه انتخاب محل دفن مناسب برا شتریب

 ؛طرح نمودم نانهیکارآفر یهافرصت صیبر تشخ نیشیدانش پ تأثیر با عنوان یدر پژوهش (0225) ینیرفتار و حس کین

ه شده است. براساس شناخت نانهیفرصت کارآفر صیتشخ ندیعوامل مؤثر بر فرا نیتریاز اصل یکی نیکارآفر نیشیدانش پ

 جینتا ن،ی. همچنفرصت دارند ییبر شناسا ییبسزا تأثیر انیبازار و مشتر ،یفناور نیشیپژوهش، دو بعد دانش پ یهاافتهی

وان عالوه بر تبا توجه به منافع اقتصادی تفکیک و بازیافت پسماند از مبدأ در شهر یزد، می حاکی از آن است،پژوهش 

زیست  محیط، از تخریب پسماندهاهای مدیریت و دفن های بخش مدیریت پسماند و کاهش هزینهجبران بسیاری از هزینه

 .و آلودگی منابع آب، خاک و هوا جلوگیری کرد

محیطی بر بازیافت پسماندهای هنجارهای زیست تأثیربررسی در تحقیقی با عنوان  (0224و همکاران )ابیانه آقایی 

 27/2 نیانگیدارند )م یینسبتاً باال یطیمحستیز یشهروندان، هنجارها مطرح کرد؛«هفت تهران  منطقه موردمطالعهخانگی0 

 تاً،یاز پنج( و نها 12/2 نیانگمی) اندانجام داده ییخود را در سطح باال یخانگ اندپسم افتیباز ،یاز پنج(؛ شهروندان تهران

 وجود داشته است. یمثبت متوسط رابطه ریدو متغ نینشان داده که ب قیتحق جینتا

 مرور ادبیات و پیشینه تحقیقات خارجی
 و ئوریکیت بحث اساس بر مطرح نمود؛« فرصت کارآفرینیشهرها به عنوان متولی »در کتابی با عنوان  (2121) 0استفن

 رقابت هب دستیابی برای ، شهری اماکن در ینیفرصت کارآفر تقویت برای سیاستی راه نقشه ، شده ارائه هایچارچوب

 .است شده پیشنهاد ، اقتصادی

از  نقشه برداری -کارآفرینی مربوط به اهداف توسعه پایدارکاوش »در تحقیقی با عنوان (2121و همکاران ) 2هورن

اتفاق  ایگسترده طور به مطرح نموده است؛ «های سرمایه گذاری جدید با تجزیه و تحلیل محتوای نیمه خودکارفعالیت

 شده خصمش الگوهای. دارد فوری اقدام به نیاز هک است روبرو پایداری اساسی هایچالش با بشریت هک نظر وجود دارد

 گذاران سیاست هک است داریاهداف توسعه پا با مرتبط کارآفرینی پتانسیل مورد در آتی تحقیقات برای شروع نقطه یک

 .باشند داشته را داریاهداف توسعه پا در را سهم بیشترین تا کنندمی راهنمایی را کارآفرینان و

 ک اصطالحی ایدایره اقتصادمطرح نموده است؛«ایدایرهاهداف اقتصادی »در تحقیقی با عنوان  (2121) 2مورسل لتو

 یه براهستند ک یکیولوژی، مواد بیابد. اولییان میاست که در آن مواد به دو شکل جر صنعتیاقتصاد  حوزهدر  یعموم

باال  یفیافت در سطح کیباز یبرا اصوالًهستند، که  یمواد فن یاند، و دومشده یست طراحیط زیوارد کردن مجدد در مح

 ایدایرهاستراتژی مشترک اقتصاد  01این مطالعه چارچوبی مبتنی بر  .شوندیم یست، طراحیط زیو بدون وارد کردن در مح

برای بررسی  4، نوسازی، تعمیر، استفاده مجدد، کاهش، بازاندیشی، امتناع( بازیافت)یعنی بازیابی، بازیافت ، تولید مجدد، 

 .شودمیدقیق اهداف انتخاب شده استفاده 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Stephens 
2 Horne, 
3 Morseletto 

4 i.e. recover, recycling, repurpose, remanufacture, 

refurbish, repair, re-use, reduce, rethink, refuse 
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 نتأمی هایزنجیرهبهینه سازی استراتژیک شبکه در  هامدل »در تحقیقی با عنوان (2121) و همکاران 0ون اینگلند

ه چند هدف هایمدلدر  یو عملکرد ی، اجتماعیطیمح ستیز هایشاخص تیبه  اهم حاًیما صرمطرح کرد؛«معکوس زباله

 و هایزباله هب شبکه ، توجه یمعکوس در مدل طراح تأمین رهینفعان مختلف زنج یذ بیترک لی، پتانس کنیممیاشاره 

 جهتشاف آنها ، واکت هایچالشگسترده و اقتصاد مدور و  دیتول یریپذ تیمسئول هایبرنامهمعکوس مانند  تأمین رهیزنج

 .مطرح شده است دهیچیپ کیشبکه استراتژ یطراح هایمدلمقابله با 

گنجاندن کارگران تولید کننده و مدیریت پسماند جامد شهری در »در تحقیقی با عنوان  (2121) و همکاران 2فیدل

جامد  یدهاپسمان تیریمد یمل استیکه س شودمی دیی، تأ بر اساس نتایج «و چشم انداز آینده هاپارادایم، هاشیوهبرزیل0

ه است. در محل کار( کمک کرد یمنیو ا یزندگ تیفی، کیدرآمد، سالمت دی)تول یزندگ یکل طیشرا شیبه افزا یشهر

رد، عملک تیریمد شده عبارتند از افتی یاصل هایسازه، لیدر برز یجامد شهر یپسماندها تیریبه منظور بهبود مد

 یمحصول، گنجاندن اجتماع یسازیتجار تیری، مدیسازمرتب تیریو مد یدبنو حمل و نقل، طبقه یآورجمع تیریمد

در  یمنیو ا تیفی، کو سالمتی ، بهداشت ایحرفه تی، صالح و مشارکت ی، درک در مورد همکار هااسکناس یدیو تول

از عدم شفافیت  هاییدرسبرای فعالیت؟ مجوزهانقش دولت و »در تحقیقی با عنوان  (2121) و همکاران 2لتون کارمحل 

راه حل  کیکه به عنوان  ایپروژه تیدولت در حاکم ینقش اصل؛ مطرح کرد« مدیریت پسماند در فنالند،فرانسه و سوئد

 اریبس هایچالشمتضمن اشاره شده است.این امر  شده است یطراح یمشکل جهان کی ی، حت یمسئله مل کی یبرا یمحل

ه شود ، که چارچوب اضاف یاصل اریکه عناصر وابسته به دولت به چهار مع کندمی شنهادیمقاله پ بعالوهمدت است  یطوالن

 است. ینهادعوامل و اعتماد متقابل و  یاسیس -یو اجتماع یاقتصاد تیشامل مشروع

جامد با استفاده از روش  یپسماندها داریپا تیریموانع مد ییشناسا»در تحقیقی با عنوان  (2121و همکاران ) 4بویی

( 2( اشتراک اطالعات و مشکالت دانش )2) ی( مشکالت فن0است0 ) ریچهار جنبه شامل موارد ز مطرح کرد، «یفاز یدلف

 یاف، بودجه کیخطرناک خانگ هایزبالهموانع به عنوان  ترینمهم. یو اقتصاد مالی( مشکالت 4و ) یمنابع انسان تیمحدود

 یآورجمع یاستاندارد برا ندیفرآ کیکارکنان و عدم وجود  یی، عدم توانایمحل یعمار، ممدیریت پسماند قاتیتحق یبرا

 .شوندمیمشخص  هاداده لیو تحل هیو تجز

ب و کار مدل کس هایاستراتژیرویکرد دینامیک سیستم برای طراحی محصول و » در تحقیقی با عنوان (2102) 5فانکو

 یزندگ یدر ابتدا یرا در مورد رابطه مالحظات طراح ینشی، ب قیتحق نیحاصل از ا جینتا؛مطرح کرد «برای اقتصاد مدور

 دهد. ارائه دیجد دیچرخه تول کیآن در مرحله پس گرفتن محصول با شروع  یامدهایمحصول و پ

رای زباله مرکبات ب تأمیناز ضرورت0 مدیریت زنجیره  مزیتایجاد »در تحقیقی با عنوان  (2109) و همکاران 6ریموندو

اساً مواد ، که اسیفرع هایفرآوردهو  یکشاورز یستفاده کارآمد از پسماندهاا مطرح کردند؛ «کاربردهای زیست اقتصادی

 یبرا یقتصادا ستیمؤثر ز یاستراتژ کی یمحور برا کی، به عنوان  کنندمی لیرا به محصوالت با ارزش افزوده تبد دیزا

 در نظر گرفته شده است. ییتوسعه روستا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Van Engeland, 
2 Fidelis 
3 Lehtonen 

4 Bui, 
5 Franco 
6Raimondo  
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 یآشپزخانه خانگ هایزبالهمنبع  یخدمات جداساز یساکنان برا حاتیترج»در تحقیقی با عنوان  (2105) 0ان و یابی

در  2101ال از س یآشپزخانه خانگ هایزبالهمنبع  یبرنامه جداساز کمطرح کرد ی«یانتخاب شیآزما کردیرو کیدر پکن0 

که  دهدیممطالعه نشان  نی. استیبخش ن تیمشارکت ساکنان به مراتب رضا زانیحال ، م نیپکن برقرار شده است. با ا

 بهبود بخشد. را  مبدأتفکیک از وجود دارد تا خدمات  یدولت محل یبرا گزینه کی

اگر  رح کرد؛مط «ینیکارآفری ریگفرصت و شکل ییدر شناسا ندهایتوجه به فرا» در تحقیقی با عنوان (2105) الوارز

و پیرانی  .شوندمی ترساده نانیکارآفر یبرا یعمل یامدهایمتفاوت باشند آنگاه پ هافرصت جادیکشف و ا نیب یندهایفرآ

 تیریدممطرح کرد؛ «یبررسیک 0 ینواز همانیجامد در صنعت م یپسماندها تیریمد»در تحقیقی با عنوان  (2104) 2ارافت

 است. یمؤسسات متعلق به بخش مهمان نواز ستیز طیمح تیریوجه مهم در مد کیجامد  یپسماندها

 رح کرد؛مط «ینیکارآفر ندیفرا یبرا یسازمفهوم یبرا یعنوان عاملفرصت به» در تحقیقی با عنوان (2102) سمنیبر

ارائه  یزیرامهمانند برن ینیکارآفر یندهایفرآ یمؤثر بر مفهوم ساز اریاز عوامل بس یروشن ریتصو تواندمی هافرصتانواع 

 کنند.

 یریگمیمشترک و تصم یبه عنوان ابزار تالیجید یشهر سه بعد یسکوها» در کتابی با عنوان (2102) 2مالنان و برگران

در این فصل چگونگی استفاده از توسعه و اجرای یک سکوی  مطرح کرد؛ «ییکوچک و مناطق روستا هایشهرداری یبرا

شهر دیجیتال سه بعدی در زمینه مدیریت پسماند جامد و برنامه ریزی پایدار در یک شهرداری کوچک یا مناطق عمدتاً 

دسترسی  برای 1/2وب  هایقابلیتروستایی با منابع محدود مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از تجسم سه بعدی و 

ی و امکانات زباله جامد ، برنامه ریزی برا هاداراییدر مدیریت روزمره  توانندمیدیجیتال شهر  هایپلتفرمبه سهامداران به 

ریزی مسیرهای کارآمد حمل و نقل زباله و شناسایی پسماندهای جامد و امکانات بازیافت و رها سازی، نقشه برداری و برنامه

 تحت نظارت و دامپینگ غیرقانونی داشته باشند. هاییتجمعموضوعاتی از جمله 

تحقیقات در حوزه پسماند در گستره گوناگونی انجام شده است همانطور که مطرح شد برخی از این تحقیقات مربوط 

. برخی به اندپرداختهبرخی دیگر به مباحث مربوط به مسائل مدیریتی این حوزه  به نقش فناوری در حوزه پسماند است.

اشتراک  ی،مشکالت فنمسائل و  عمدتاً و انددادهرا مورد بررسی قرار حوزه صنعت پسماند  هایسیاستها و چالش

ه و بررسی مطالعی را در این صنعت و اقتصادفرهنگی  یمشکالت مال ی ومنابع انسان تیاطالعات و مشکالت دانش؛ محدود

نانه در این حوزه ی کارآفریهافرصتریت پسماند را به منظور شناسایی لذا تحقیقی که با دیدگاه کارآفرینانه مدی. اندنموده

نکه اول ای از دو جهت حائز اهمیت باشد. تواندمی حاضر تحقیقبر این اساس  وجود نداشته است. مورد بررسی قرار دهد

 به لحاظ کاربردی در ارکان کلیدی این صنعت ایجاد نماید. هاییبینشنظری را دراین زمینه پوشش دهد و دوم اینکه  ،خأل

 پژوهششناسی روش

 شاملی در بخش کیف یآمارجامعه  کاربردی است. و به لحاظ هدف کیفی و اکتشافی استاین تحقیق از نظر روش؛ 

نعت پسماند ص یانیم رانیارشد و مد رانیمد خبرگان و حوزه کارآفرینی و پسماند بوده اند. مشارکت کنندگاندر خبرگان 

سازمان ر د یریگنمونه در بخش کمی یابد.الزم به ذکر است مصاحبه تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه می د.نباشیم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Yuan, Yabe 
2 Pirani, S.I., Arafat 

3 Maclennan, Bergeron 
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 عیتوز قیباشد و از طر یم تصادفی ساده ی با روش نمونه گیریری. روش نمونه گردیپذ یصورت م شهرداری و پسماند

مه نی مصاحبه هادادهروش گردآوری  شد. اهداطالعات اقدام خو یپرسشنامه و مصاحبه با خبرگان نسبت به جمع آور

ا رسیدن به اشباع و مصاحبه ت اندشدهکه به صورت هدفمند و گلوله برفی مشارکت کنندگان انتخاب  باشدمیساختار یافته 

در بخش کیفی با استفاده از روش  هادادهروش تحلیل حاصل شد. دوازدهم این مهم در مصاحبه نظری ادامه یافته است.

جهت  بوده است. MAXQDA2020به واسطه سه مرحله کد گذاری با نرم افزار  (0229 ،و مسلمی خنیفر) تحلیل محتوا

خواستار، ) (توسط مشارکت کنندگان یتوسط همکاران و بررس ینیبازب ،هامنابع داده یساز)مثلث از یفیپژوهش ک ییروا

 دوکدگذار نیتوافق ب ییایبازآزمون و روش پا ییایاز روش پا ق،یتحق ییایپا یبررس یاستفاده شده است. برا (0299

 ت.استفاده شده اس (0299 خواستار،)

 پژوهشهای یافته

جداول تحلیل محتوی ارائه و نمودار حاصل از کدگذاری نشان  Maxqda2020بر اساس نتایج کد گذاری با نرم افزار 

 شود.داده می

نوعی نظریه عمومی و انتزاعی در مورد فرآیند کنش یا تعامل بین افراد را بر اساس  کندمیدر این شیوه پژوهشگر تالش 

ها به دست آورد. این فرآیند شامل استفاده از مراحل گوناگون گردآوری داده های مشارکت کنندگان در پژوهشدیدگاه

ی )کد با استفاده ازروش تحلیل محتوا و بر اساس شناسایاین فرایند و پاالیش و رابطه متقابل بین طبقات اطالعاتی است. 

 فریخن)شود قیق احصا و ارائه میالگوی نهایی تح نهایتاًو  گیردمحورهای اصلی شکل می باز،کد محوری و کد گزینشی(

 .(0229 ،و مسلمی
 منبع: محقق یو فرع یمحور ،یاصل هایمؤلفهدگذاری. ک. 1جدول 
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 هافرصتکشف 

 در حوزه پسماندحائز اهمیت است. هافرصت  برداریبهرههوشیاری و توانایی تشخیص برای ارزیابی و 

دانش است که وقتی با منابع مورد نیاز مالی فیزیکی و انسانی همراه باشد قابل  هایقسمتمتشکل از  هافرصت

 است. برداریبهره

 را شناسایی و در راستای پاسخگویی به انها اهتمام گردد. هافرصت شودمیتوجه به نیاز جامعه باعث 

 هافرصتخلق 

 .شودمیبرای خلق کاال و خدمات در آینده ایجاد  هافرصت

خلق  یهافرصتدر راستای ایجاد  یواقع یایدر دن نیصرف کارآفر یاساساً با هوشمند نانهینقش کارآفر

 همراه است.نشده 

 ببینند. هافرصترا بر خلق  یرونیو عوامل ب طیمحنقش  بایستمیکارآفرینان حوزه پسماند 

 تخصیص

جدد ی بازار با تخصیص مهافرصتکارآفرینی در حوزه پسماند ،فرایندی است که در طی آن کارآفرینان از 

 کنند. برداریبهرهمنابع مولد و پویا 

 .اندادهددر این حوزه تخصیص  کسب وکار یهافرصتیی شناسا را برکارآفرینان حوزه پسماند تمرکز خود 

 .شودمی ستهینگر یصیتخص یندیفرا به بازار درحکمدر صنعت پسماند، 

ی کارآفرینانه در صنعت پسماند مشتمل هافرصتاز  برداریبهره MAXQDA2020بر اساس کد گذاری با نرم افزار 

 باشد.می« و تخصیص فرصت هافرصت،خلق هافرصتکشف »بر 
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 منبع: محقق (MAXQDA2020)خروجی نرم افزار  ی کارآفرینانه در صنعت پسماندهافرصتاز  برداریبهرههای مربوط به مؤلفه. 1 شکل

 در صنعت نانهیکارآفر یهافرصتاز  برداریبهرهدر راستای و آموزش  سازیفرهنگمربوط به  هایمؤلفهدر ادامه 

 نشان داده شده است. پسماند
 منبع: محقق یو فرع یمحور ،یاصل هایمؤلفهد گذاری ک .2جدول 

 کد باز کد محوری کد گزینشی
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 کارآفرینانه در حوزه پسماند سازیفرهنگ

 رییو تغ سازیفرهنگاز مشکالت ما در حوزه پسماند در بحث  یکی

 است. هانگرش

از پسماند نقش  افتیحوزه باز سازیفرهنگدر  یآموزش ینهادها

 دارند. یمؤثر

 .قابل انجام است یهیو تنب یقیتشو هایسیاستبا  سازیفرهنگ

ننده ک نیبه عنوان نقش محدود کننده و هم نقشه تحس یعوامل فرهنگ

 .باشدمی نهیزم نیاثر گذار در ا اریبس

طلب مشارکت شهروندان انجام  یدر راستا تواندمی سازیفرهنگ

 شود.

 آموزش کارآفرینانه در حوزه پسماند

 .ردیصورت گ خانوارهاالزم به  یهاآموزش یمل یهارسانه قیاز طر

 شود.شروع  یآموزش از دوران دبستان و کودکنیاز است 

 نهیالزم را در زم یهاشده آموزش جادیا یاجتماع یهااست شبکه ازین

 بدهند. هاخانوادهبه  ینیکارآفر

آنها را  تواندمی شودمیچهره به چهره که به افراد داده  هایآموزش

 کمک کند. سازیفرهنگکرده و به  ریدرگ
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 در صنعت پسماند نانهیکارآفر یهافرصتاز  برداریبهرهسازی و آموزش در راستای فرهنگمربوط به  هایمؤلفه .2 شکل

 منبع: محقق (MAXQDA2020نرم افزار  ی)خروج

از  اریبردبهره یدر راستا یو اسناد باالدست نیقوان یو فرع یمحور ،یاصل هایمؤلفه. یجدول کد گذار (2درجدول )

 نشان داده شده است. (MAXQDA2020نرم افزار  یدر صنعت پسماند)خروج نانهیکارآفر یهافرصت
 منبع: محقق یباالدست اسناد و نیقوان یو فرع یمحور ،یاصل هایمؤلفهد گذاری ک. 3جدول 
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 یتیحما و لگریتسه نیقوان

را  ودشیم جادیکه ا ییهافرصت تواندمیکه   آیدمیبه شمار  نهیزم نیجز  عوامل مهم در ا نیقوان

 قرار دهند. تیمورد حما

از عوامل مهم در  نهیزم نیموجود در ا هایزیرساخت نیهمچنها و دستگاه هایحمایتوجود 

 حوزه پسماند است. نانهیکارآفر یهافرصت ییشناسا

 الزم است. یتیحما نیقوان بیبا تصو ینظارت یهاکنترل دستگاه

 موجب بهبود مستمر در حوزه پسماند است. یتیحما نیوجود قوان

 نیاصالح و بهبود قوان

 الزم است. یطیمح ستیاصول ز یدر راستا نیبهبود قوان نانهیکارآفر یهافرصتاستفاده از  یبرا

 کم بهره الزم است. هایوامارائه  یدر راستا نیاصالح قوان

 الزم است. یهیو تنب یقیتشو هایسیاستاصالح 

 
ر صنعت د نانهیکارآفر یهافرصتاز  برداریبهره یدر راستا یو اسناد باالدست نیقوان یو فرع یمحور ،یاصل هایمؤلفه یکد گذار. 3 شکل

 (MAXQDA2020نرم افزار  ی)خروج پسماند

 یهافرصتاز  یردارهبهره ب یدر راستا فناوری یو فرع یمحور ،یاصل هایمؤلفه. یکد گذار(4در ادامه و در جدول )

 نشان داده شده است0 در صنعت پسماند نانهیکارآفر
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 نبع: محققم در صنعت پسماند نانهیکارآفر یهافرصتاز  یبهره بهردار یدر راستا یفناور یو فرع یمحور ،یاصل هایمؤلفهد گذاری ک .0جدول 

 کد باز کد محوری کد گزینشی

 یفناور

 یجذب فناور

 مهم است. اریبس یانتقال و استفاده از تکنولوژ

 کند.یدر حوزه پسماند م ینیبه توسعه کارآفر یادیکمک ز یواردات یجذب تکنولوژ

 شهروندان است. ازیبه ن ییمفقوده در پاسخگو یاحلقه یتکنولوژ

 یاقتصاد یبه بحث امکان سنج دیبا میوارد کشور خودمان کن گریرا از کشور د یتکنولوژ کی میاگر بخواه

 .میتوجه داشته باش

 یکاربرد فناور
 .است رییقابل تغ یبا توجه به تکنولوژ یشهر یپسماندها اتیمحتو

 گردد.یدر حوزه پسماند م دیجد یگسترش بازارها حس رقابت، قیتشو رفاه، جادیباعث ا یکاربرد تکنولوژ

 
فزار نرم ا ی)خروج در صنعت پسماند نانهیکارآفر یهافرصتاز  برداریبهره یدر راستا یباالدست فناوری هایمؤلفه. یکد گذار .0 شکل

MAXQDA2020) منبع: محقق 

 یهافرصتاز  یردارهبهره ب یدر راستا نهادها یو فرع یمحور ،یاصل هایمؤلفه. یکد گذار(5در ادامه و در جدول )

 نشان داده شده است0 در صنعت پسماند نانهیکارآفر
 منبع: محققنهادها  یو فرع یمحور ،یاصل هایمؤلفهد گذاری ک.5 جدول

 کد باز کد محوری کد گزینشی

 نهادها

دها
نها

 ی
سم

ر
 ی

 .کنندمی فایرا ا ینقش پررنگ نهیزم نیدر ا یآموزش ینهادها

 دارند. یمؤثرحوزه پسماند نقش  نانهیکارآفر یهافرصتدر استفاده از  یفناور یهامراکز رشد و پارک

 کنند. تیدارند ،فعال یو مراکز رشد به عنوان عوامل مهم که موانع را از سر راه حوزه پسماند برم یعلم و فناور هایپارک

 دارد. یمؤثرنقش  نانهیکارآفر یهافرصتاز  برداریبهرهدر  ستیز طیمانند سازمان مح ینظارت ینهادها یو همکار تیفعال

دها
نها

 ریغ ی

سم
ر

 ی

 .فتدیاتفاق ب دیاست که با یمهم اریبحث بس ینیو کارآفر یتکنولوژ یامکان سنج

 حوزه پسماند دارند. نانهیکارآفر یهافرصتاز  برداریبهرهو  ییدر شناسا یمؤثرنقش  یاجتماع هایشبکه

 حوزه پسماند دارد. نانهیکارآفر یهافرصتاز  برداریبهرهو  ییدر شناسا یمؤثرداوطلبانه خانوارها نقش  یهمکار
 

 
 در صنعت پسماند نانهیکارآفر یهافرصتاز  برداریبهره یدر راستا نهادها یو فرع یمحور ،یاصل هایمؤلفه. یکد گذار .5 شکل

 منبع: محقق (MAXQDA2020افزار نرم ی)خروج
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نرمافزار  یخروجکیفی ) هایدادهمدل نهایی تحقیق حاصل از  محوری و گزینشی( بر اساس کدگذاری )باز،

MAXQDA 2020)  0( نشان داده شده است7( و مدل نهایی تحقیق در شکل )6) شکلدر 

 
 منبع: محقق(MAXQDA2020نرم افزار  ی)خروج مدل نهایی تحقیق احصاء از بخش کیفی .2 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 یفیاحصاء از بخش ک قیتحق ییمدل نها. 7شکل 

 و آموزش فرهنگ سازی

 قوانین 

 و 

اسناد 

 باالدستی
 هایفرصتبهره برداری از 

 کارآفرینانه

 در صنعت پسماند

 نهادها

 

 فناوری

فرهنگ کارآفرینانه در 

 حوزه پسماند

آموزش کار آفرینانه در 

 حوزه پسماند

قوانین حمایتی و 

 تسهیلگر

اصالح و بهبود  

 قوانین

 نهادهای غیر رسمی نهادهای رسمی

 کاربرد فناوری جذب فناوری
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 گیریو نتیجه بحث

بر این  اندردهکتوجه در صنعت پسماند  رانیدر ا نانهیکارآفر یهافرصتاز  برداریبهره به یتا امروز پژوهشگران اندک

 نماید. ائهار ایران را پسماندصنعت در  نانهیکارآفر یهافرصتاز  برداریبهره یالگواساس تحقیق حاضر بر آن بود تا 

بر . انجام شده است MAXQDA2020با نرم افزار  یبه واسطه سه مرحله کد گذار هاداده لیو تحل هیتجزبدین منظور

قرار  مورد شناسایی «نهادها ،یفناور و آموزش، سازیفرهنگ ،یو اسناد باالدست نیقوان» هایمؤلفه قیتحق جیاساس نتا

و آموزش  سازیگفرهن؛«یتیحما نیو قوان نیاصالح و بهبود قوان»مشتمل بر  یو اسناد باالدست نیالگو قوان نی. در اگرفتند

 ریغ یو نهادها یرسم ینهادها»مشتمل بر  نهادها«نانهیدر حوزه پسماند،آموزش کارآفر نانهیکارآفر هنگفر»مشتمل بر 

مطرح  (0220) و همکاران جینائدکر ،راستای نتایج تحقیقدر .دیمشخص گرد« جذب و کاربرد»مشتمل بر ی؛فناور«یرسم

بیمارستانی  هایزبالهدر مکانیزم های امحای  هافرصت از برداریبهرهو  یابیارز ،ییشناسا ندیبه عنوان فرا ینیکردند؛کارآفر

ر د یارتباط یهاو کانال یمنابع اطالعات تأثیرنیز به  (0222) و همکاران یرترابیم باشد و خلق ارزش نماید. مؤثر تواندمی

 اندکردهشاره ا پسماند تیریمد کردنییاجرا در انییو بهبود دانش، نگرش و مهارت روستا رییپسماند و تغ تیریمد رشیپذ

نیز  (0222) و همکاران یرماوند .و افزایش آگاهی پرداخته است سازیفرهنگ مؤثرکه همسو با نتایج تحقیق به نقش 

 هیاز مواد اول هفاداست ازاتیاز امت یبخش صنعت یعدم آگاه لیپسماند در شهر بوشهر به دل افتیباز نیی؛ نرخ پاندمطرح کرد

 قائد ریم یرضائ. است نیمردم و مسئول یبرا افتیباز یایپسماند و ناشناخته ماندن مزا مبدأاز  کیضعف در تفک ،یافتیباز

که  ی؛ با وجود مطالعات گوناگونکندمی مطرح«نانهیخلق و کشف فرصت کارآفر ندیفرا»با عنوان  یقیدر تحق (0224)

ه مورد وجود ندارد ک یریفراگ یمفهوم یانجام گرفته است، الگو ینیدر حوزة کارآفر یپردازهینظر نةیتاکنون در زم

و  تیرزنر و خالقک نانةیکشف کارآفر ،ینیفرآارزش یبه معنا ینیباشد. کارآفر زیحوزه ن نینظران ااکثر صاحب رشیپذ

 نیا کردیرو ن،یبنابرا شود؛یم ینیآفرموجب ارزش یاقتصاد ندیدر فرا رییبردارد. هر نوع تغ را در یتریشومپ ینوآور

در  رییت از تغعبارت اس ینیکارآفر گر،یعبارت دبه علم اقتصاد است؛ به ینیکارآفر ةینظر یمبنا کردنکیپژوهش نزد

 یهاانتقال، ارزش نینبال اداست و به گرید یتیبه وضع یتعادل یتیعام، انتقال از وضع ینیکارآفر ندیفرا رایز ،یاقتصاد ندیفرا

دفع پسماند  واز مبداء پسماند  کیتفکنیز به  (2105) ابیو  انیو  (0224) و همکارانابیانه  ییآقا .دیآیوجود مبه دیجد

نقشه  مود؛مطرح ننیز  (2121استفن ) .انداشاره کردهپسماند  تیریمد هایسیستمدر  افتیباز یندهایفرا قیاز طر یکیتفک

مورسل شده است.  نهادشیپ یبه رقابت اقتصاد یابیدست ی، برایدر اماکن شهر ینیفرصت کارآفر تیتقو یبرا یاستیراه س

 01ر ب یمبتنکه است،  صنعتیاقتصاد  حوزهدر  یک اصطالح عمومی ایدایرهاقتصاد  نموده است؛ مطرح (2121) 0لتو

، یشیازاند، استفاده مجدد، کاهش، بری، تعمی، نوسازافتیمجدد، باز دی، تولافتی، بازیابیباز یعنیمشترک ) یاستراتژ

نیز به نقش دولت و قوانین و اسناد باالدستی پرداخته است که نتایج تحقیق حاضر  (2121) لتون و همکارانباشد. میامتناع( 

 کند.می تأییدرا 

اً ، که اساسیفرع هایفرآوردهو  یکشاورز یاستفاده کارآمد از پسماندها مطرح کردند؛ (2109) و همکاران 2موندویر

 یاقتصاد تسیمؤثر ز یاستراتژ کی یمحور برا کیکنند، به عنوان یم لیبا ارزش افزوده تبد صوالترا به مح دیمواد زا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Morseletto 2 Raimondo 
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به  لیتبد نهیپرهز کلمش کی یبه جا تواندمیزباله  شدهعنوان  همچنیندر نظر گرفته شده است.  ییتوسعه روستا یبرا

 .کندمی جادیسبز و مشاغل سبز ا یشغل یهافرصت ستیز طیتجارت سودآور شود و ضمن محافظت از مح کی

 تسیز طیمح تیریوجه مهم در مد کی مدجا یپسماندها تیریمد مطرح کرد، یقیدر تحق نیز (2104و ارافت ) یرانیپ

و  هادارایی مرهروز تیریمد در نیز به نقش فناوری (2102مالنان و برگران ) است. یمؤسسات متعلق به بخش مهمان نواز

 یزیرو برنامه یبردار، نقشهیو رهاساز افتیجامد و امکانات باز یپسماندها یبرا یزیرامکانات زباله جامد، برنامه

اشاره  یرقانونیغ نگیتحت نظارت و دامپ یهاتیاز جمله جمع یموضوعات ییکارآمد حمل و نقل زباله و شناسا یرهایمس

 اندکه همسو با نتایج تحقیق حاضر است.کرده

بر اساس  اید.ایجاد نم صنعت پسماندکاربردی برای ارکان کلیدی و ذینفعان  هایبینشبتواند  قیتحق نیاست ا دیام

 0شودمیکاربردی ارائه اجرایی و نتایج تحقیق در ادامه پیشنهادات 

 اجراییپیشنهادهای 

 0شودمیپیشنهادات اجرایی بر اساس نتایج تحقیق ارائه 

ن پسماند و کسب و کار های مرتبط با ایبهتر است در تدوین قوانین و سیاست های حاکمیتی و رهبری در حوزه  (0

 ،پسماندچون سیاست های کالن اقتصادی در حوزه کسب و کارهای استارت آپی همچونبه موارد مهمی  حوزه

، سیاستهای بهبود کسب و کار در حوزه کسب و کارهای  صنعت پسماندسیاستهای مالی و پولی دولت در حوزه 

 توجه گردد.و ...  حوزه پسماندهای توسعه فناوری در حوزه کسب و کارهای ، سیاستپسمانداستارت آپی 

ساخت د به زیردر صنعت پسمان نهاد می گرددجهت ایجاد بسترهای حمایتی و نهادی در حوزه کسب وکارهاپیش (2

ل های نهادی و تسهیهای فناورانه نرم و سخت در حوزه کسب و کارهای استارت آپی صنعت پسماند، زیرساخت

 ردد.توجه گ و ... گر و توانمندساز در حوزه کسب و کارهای استارت آپی صنعت پسماند

های توسعه سرمایه انسانی در حوزه کسب و کارهای استارت آپی صنعت پسماند در سیاستآموزش و در راستای  (2

توسعه مهارتهای تخصصی نیروی انسانی  متاخذه به نهادهای آموزشی در حوزه کسب و کارهای صنعت پسماند،

نسانی متخصص در حوزه کسب و فعال در حوزه کسب و کارهای صنعت پسماند، ارتقا سطح آمادگی منابع ا

 کارهای صنعت پسماند توجه گردد.

راهبردهای توسعه شبکه توسعه کسب و کارهای حوزه پسماند سرمایه  تأمینجهت تدوین راهبردهای مالی و  (4

ه راهبردهای توسعه فناوری پیشرفت  پیشنهاد می گرددسرمایه گذاری جمعی(  های سرمایه گذاری )جمع سپاری،

ربوط مراهبردهای توسعه فناوری های نوین در جریان های مالی بین المللی در پروژهای  و مالی در صنعت پسماند

 .مد نظر قرار گیرد صنعت پسماندکسب و کارهای  به توسعه

 کاربردی یاهپیشنهاد

 0شودمیپیشنهاد  رانیا پسماندصنعت در نانهیکارآفر یهافرصتاز  برداریبهرهجهت 

 سماندصنعت پدر نانهیکارآفر یهافرصتاز  برداریبهرهاقدام جهت  ترینضروریترسیم نقشه راه اولین و  (0

 مد نظر قرار بگیرد. در سطح کالن )اسناد باالدستی و قوانین( شودمیاست. پیشنهاد  رانیا
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است  رانیدرصنعت پسماند ا نانهیکارآفر یهافرصتاز  برداریبهرهجهت یکی از عوامل کلیدی در  نهادها (2

استانداردهای  ودشمیلذا پیشنهاد  تضمین کند.در این فرایند را  گذاریتأثیرکمیت و  کیفیت، تواندمی رازی

 فرایند مشخص شود. در این )رسمی و غیر رسمی( گذاری نهادها تأثیرالزم برای 

 یهافرصتاز  برداریبهرهجهت  سازیفرهنگیکی از مواردی که غالب صاحبنظران به آن اشاره کردند  (2

 هایوهشیدر سطوح مختلف و  از طریق آموزش شودمیاست.پیشنهاد  رانیدرصنعت پسماند ا نانهیکارآفر

 گوناگون این عامل تقویت شود.

رزش به و خلق ا کندمیکارآفرینانه فناور محور است.فناوری مزیت رقابتی ایجاد  هایفعالیتامروزه غالب  (4

 جذب و کاربرد فناوری نوین در این صنعت مورد توجه قرار گیرد. شودمیلذا پیشنهاد  همراه دارد.

 تقدیر و تشکر

ر پژوهش حاض یدر اجرا یبه خاطر همکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین یاز معاونت محترم پژوهش لهینوسیبد

 .دیآیبه عمل م ریتقد

 منابع
 حیطم هایچالش ملی کنفرانس نخستینکرمان.  شهر شهرداری موردی مالی، مطالعه تأمین هایروش بر پسماند مدیریت تأثیر(. 0410هاجر ) عشری، اثنی

 .https://civilica.com/doc/1491710، تهران، سبز معدن و صنعت0 زیست

0 موردمطالعه منطقه یخانگ یپسماندها افتیبر باز یطیمحستیز یهنجارها تأثیر یبررس .(0224) نیعبدالحس یکالنتر وصادق  ی،صالح ؛بنفشه ،انهیاب ییآقا

 .205-226(، 2)6 ،رانیا یمسائل اجتماع یبررس .هفت تهران

 ، تهران.انتشارات نگاه دانش. )جلد اول(ی نو وکاربرد یکردیرو یفیپژوهش ک یهاروش یاصول و مبان. (0229) دیناه ی،مسلمو نیحس ،فرینخ

 .50-62(، 4)05 ،ستیز طیانسان و مح. AHPبا استفاده از روش  نیشهر قزو یپسماند شهر دفنی ابیمکان . (0225) دیحم ی،اشجعو  ونسی ی،خسرو

 .060-074 ،(59)05 ،یعلوم انسان یشناسروش. یپژوهش یهادر مصاحبه یمرحله کدگذار ییایمحاسبه پا یبرا یروش هئ(. ارا0299حمزه )، خواستار

 یهاشرکت هنانیکارآفر اقیها0با مالحظه نقش اشتفرصت صیبر تشخ نانهیکارآفر یخودکارآمدتأثیر( 0227) یمرتض ی،اکبرو آصف  ؛یمیکر ؛مژگان ی،انتید

 .60-91(، 0)00 ،ینیتوسعه کارآفر. شهر تهران یوفناورعلم یهامستقر در پارک انیبندانش

مر چرخه ع یابیپسماند با استفاده از ارز تیریمد یهاستمیدر س یاانتشار گاز گلخانه سهیمقا .(0225) محسن ی،دیسع و امنیآر ،دلیقو ؛محمدجواد ی،ذوق

(LCA). 20-22(، 2)09 ،ستیز طیمح یعلوم و تکنولوژ. 

 .042-064(، 2)09 ،ستیز طیمح یعلوم وتکنولوژ. پسماند شهر زاهدان تیریمد یراهبرد یزیربرنامه. (0225) جهیخد یصفرو رضا دینسب حمیرخشان

 .205-220(، 2)9، کارآفرینی توسعه پژوهشی علمی فصلنامه. کارآفرینانه فرصت کشف و خلق فرایند(. 0224) محسن میرقائد، رضایی

 .29-26(، 2)02 ،پژوهان .پسماند در شهر بوشهر افتیتوسعه باز یهاو چالش لیپتانس یبررس .(0222) نینسر ی،انیپرن و مهیحل ی،بهروز ؛بهمن ی،رماوند

المللی مدیریت، امور مالی، تجارت، بانک، یازدهمین کنفرانس بین. بحران پسماند و ضرورت الگوبرداری از شهرهای موفق جهان(. 0411) روستائی، مهدی

 .https://civilica.com/doc/1494584 تهران، ،اقتصاد و حسابداری

 .سبز در استان گلستان یتوسعه کسب و کارها یهانهیزم یبندتیلووو ا ییشناسا. (0229) محمد ی،رهبرو  نیغالمحس ،زادهعبداهلل؛ فیمحمدشر ،زادهفیشر

 .210-202 (،2)02د ،ینیتوسعه کارآفر

 صلنامهف(. اصفهان شهر در پورتفولیو کارآفرینی0 مطالعه مورد) کارآفرینی پورتفولیوی مدل طراحی(. 0225) علی شائمی، آرزو و پور،خواجه علی؛ صفری،

 .227-206(، 2)2کارآفرینی،  توسعه پژوهشی علمی

، ، قزوینمدیریت در کمی هایتکنیک و هامدل المللیبین کنفرانستهران.  شهرداری مالی تأمین در پسماند مدیریت (. نقش0222اصغر )علی طاهری،

https://civilica.com/doc/1468999. 

 )مورد مطالعه0 یمارستانیدر صنعت ب نانهیکارآفر یهافرصت صیتشخ. (0220) فرشته یعیرفو  محمدرضا ی،زالی؛ احمدعل ی،خائف اله؛ اسداهلل ،جیکردنائ

 .010-009، 00 ،یبازرگان تیریچشم انداز مد. (یعتیدکتر شر مارستانیب
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پسماند  تیریمد رشیپذ ندیدر فرا یارتباط یهاو کانال یمنابع اطالعات یریبه کارگ. (0222) احمد ،رضوانفرو  فاطمه ی،عیشف؛ الساداتهیمهد ی،رترابیم

 .222-222(، 2)66، نشریه محیط زیست طبیعییی. روستا

نده در کنمشارکت یگردشگر یها)مورد مطالعه0 آژانس نانهیکارآفر یهافرصت صیبر تشخ نیشیدانش پ تأثیر .(0225) الهه ی،نیحسو  بهیط ،رفتارکین

 .720-749 (،4)2 ،ینیتوسعه کارآفر. (رازیشهر ش یگردشگر شگاهینما
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