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  کیدهچ
 هاي مختلفوکارهاي کوچک و متوسط ایجاد شده در بخشدهند که در عمل بسیاري از کسبها نشان میبررسی

دلیل مواجهه با موانع و  محیطی برخوردار نبوده و بهاد اقتصادي، اجتماعی و زیستاز سطح پایداري مناسبی در ابع
 ها در کشورهاي مختلف از جمله ایران با تردیدهاي فراوانی همراه شده است.مشکالت مختلف، رشد و ماندگاري آن

ت نظري و تجربی مرتبط و با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این مقاله که مبتنی بر مرور وسیع و گسترده ادبیا
مرور ادبیات مرتبط نشان  .کارها بودوکسب ها و الگوهاي سنجش سطح پایداريباشد، بررسی مدلاي میمنابع کتابخانه

، مدل سرآمدي سازمان، ISO/cd 9004 مدلشامل  متنوعی هايمدل ،از سوي محققان و پژوهشگران مختلفکه  داد
مدل تجزیه و تحلیل عوامل سیاسی، محیطی، سهامدار به کمک بازیابی زیستمدل ارزش افزوده براي اجتماع و 

 و گانهمدل سود سه)، TBLگانه (سه پایین خط یا گانهمدل سود سه)، PEST( اقتصادي، اجتماعی و تکنولوژیکی
جیره مدل خانه مدیریت زنو  )GRI( طرح گزارش جهانی ، الگوي3Pمدل )، TBL+ 4 Facetsپشتیبان ( جنبه چهار

ها و اکثر مدلدر  براساس نتایج مرور ادبیات، کارها ارائه شده است.وجهت سنجش پایداري کسب ،تأمین پایدار
مورد  ، در قالب رویکرد جامع و سیستمیمحیطیالگوهاي مطرح شده، سه بعد پایداري اقتصادي، اجتماعی و زیست

هاي کوچک و متوسط ایجاد تعادل بین سالمت اجتماعی، کارواهداف پایداري در کسبلذا، گرفته است. توجه قرار 
  .محیطی و رفاه اقتصادي استکیفیت زیست

  
  کارهاي کوچک و متوسط، کشاورزي وهاي سنجش پایداري، کسبپایداري، مدل کلیدي: هاي هواژ

  
  1  مقدمه

 نیتر کوچک و متوسط از متداول يوکارها کسب  
که نقش  دشون یاقتصادي محسوب م يها بنگاه اشکال

کشورها  شتریدر ب یاقتصاد مل ربنايیعنوان ز ها به آن

                                                             
  Sharafi.lila@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

 ,Hallback and Gabrielsson( شده است رفتهیپذ

 جادیو ا یدرآمد مل شیبه افزا اديیز حد تا ) و2013
توسعه  حال و در افتهی اشتغال در کشورهاي توسعه

 ;Skibinski and Sipa, 2015کنند (می کمک

Christina  et  al., 2014 ،در همین راستا .(
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اند که در قرن بیست و مطالعات پرشماري نشان داده
ي کوچک و متوسط منشاء اصلی وکارها کسبیکم، 

و تمهید محیط کارآفرینی، تسریع در  اشتغال مولد
هاي نوین خالقیت و نوآوري و گشایش فرصت

 ,Nyroun؛ 1391اند (عقیلی و همکاران، تجاري بوده

که  داشت انیب توان یم ،یعبارت به). 2005
کوچک و متوسط با توجه به  يوکارها کسب

 جمله ساختار منحصر به فردشان از هاي مشخصه
در جذب و  يریپذ انعطاف یژگیو و یررسمیغ

 از تر عیسر توانند یم شرفته،یپ يها ياستفاده از فناور
 طیو متناسب با شرا دیها محصوالت جد شرکت ریسا

 از را ارائه دهند و یجهانو  يا منطقه ،یمحل یرقابت
باعث سودآوري، رشد اقتصادي و کاهش  قیطر نیا
 یبررس .)Matlay, 2011( در کشورها شوند کاريیب

 زانیم کوچک و متوسط در يوکارها سهم کسب
 یداخل ناخالص دیافزوده و تول ارزش جادیاشتغال، ا

 95 از شیاز آن است که ب یکشورها در جهان حاک
 نوع نیبه ا مربوط شده جادیا کل اشتغالاز درصد 

 21 ، در1998، تا سال نمونه برايوکارها است.  کسب
وکار  کسب ونیلیم 40 حدود اپک مانیکشور عضو پ

 60تا  30 نیکوچک و متوسط وجود داشتند که ب
 از شیکشورها و ب نیا یناخالص داخل دیتول درصد

(حجی و  نمودندیم جادیدرصد اشتغال را ا 80
شرکت  ونیلیم 16از  شیدر اروپا، ب). 1388پاسبانی، 

 يها ها را شرکت درصد آن کیکمتر از  که وجود دارد
کوچک و  يها شرکت ها بیشتر آنو  داده لیبزرگ تشک

کوچک  يها شرکتبه همین منوال،  .باشند یمتوسط م
 هیانوسیاق -ایآس منطقه و متوسط ستون فقرات اقتصاد

رصد اشتغال و د 48تا  32، ها درصد شرکت 90بوده و 
 نیکشورهاي ا یداخل ناخالص دیدرصد تول 80تا  60

. باشد یو متوسط م کوچکي ها منطقه مختص شرکت
در این کشور اقتصاد  عملکردنیز،  متحده االتیادر 
و توسعه  جادیا ونیمد اديیتا حد ز ریهاي اخسال

 درصد 43است که  یکوچک و متوسط يوکارها کسب
 اند به خود اختصاص دادهرا  ییزا اشتغال از شاخص

. به موازات توسعه )1394مالشاهی و همکاران، (
وکارهاي کوچک و متوسط در سایر کشورها، کسب

هاي اخیر مورد وکارها در ایران نیز در سالاین کسب
 اساس آماراند، به نحوي که بر توجه قرار گرفته

ماه  تا پایان شهریور ،وزارت صنعت، معدن و تجارت
 92هزار واحد صنعتی کوچک معادل  81اد تعد ،1393

درصد کل واحدهاي صنعتی کشور با اشتغال 
درصدي،  16/8 افزوده با سهم ارزشو  نفر ونیلیم کی

ده درصدي و صادرات صنعتی  17ارزش تولیدات 
سازمان صنایع کوچک دارد (درصدي در کشور وجود 

با  مجموع در). 1393 صنعتی ایران، يها و شهرك
توان بیان داشت که الب اشاره شده، میتوجه به مط

ویژه از نظر اقتصادي تا حدود توسعه هر کشوري به
ي کوچک و وکارها کسبزیادي بستگی به موفقیت 
 ;Ismail et al., 2014متوسط در آن کشور دارد (

Jansson et al., 2017وکارها از )، چرا که این کسب
دار کارکردهاي بسیار مهمی در ابعاد مختلف برخور

کوچک و متوسط  يها بنگاه ،یدر بعد اجتماعهستند؛ 
را جامعه افراد و بهبود کیفیت زندگی  شرفتیپ مسیر

وکارها  کسب نیا ،یاسیدر بعد سکنند. تسهیل می
و از تمرکز  کردهرا اصالح  ی جامعهاسیس ساختار

. آورند یعمل م به ريیجلوگ بزرگ قدرت در شهرهاي
که اشاره شد طور  همان لحاظ اقتصادي، از

کوچک و متوسط از عوامل عمده  يوکارها کسب
 ز،ینظر فردي ن . ازشوند یمحسوب م اشتغال جادیا

را براي توسعه  نهیکوچک و متوسط زم يوکارها کسب
 يا روشن حرفه يها افق جادیو ا یتخصص فردي و

 نیا ،بیترت نی. بدآورند یفراهم مبراي افراد جامعه 
و  ایپو ،یرقابت اقتصاددر  ییاها سهم بسز گروه از بنگاه

مداوم، ایجاد اشتغال  رشد ییتوانا زیبر دانش و ن یمبتن
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و تحکیم انسجام اجتماعی دارند (مالشاهی و 
  ).1394همکاران، 

هایی ترین حوزهبخش کشاورزي یکی از مهم  
کارهاي کوچک و متوسط در آن واست که کسب

ي وکارهانمایند. به رغم اهمیت کسبفعالیت می
کوچک و متوسط کشاورزي و نقش غیرقابل انکار 

ها در توسعه کشورها، از آنجایی که ایده اولیه  آن
وکارها در حوزه اقتصادي طرح گیري این کسبشکل

شده و توسعه آنها با تأکید بر اهداف تجاري و 
رو، در ادامه درآمدزایی صورت گرفت، از این

اي وکارههاي مختلفی فراروي توسعه کسب چالش
کوچک و متوسط کشاورزي قرار گرفت. تحقیقات در 
این زمینه نشان داد، هر چند، یک شرکت در حوزه 

هاي تجاري کشاورزي ممکن است از طریق فعالیت
مدت به سود دست یابد، ولی معیارهایی خود در کوتاه

مانند رفتار اجتماعی شرکت، پاسخگویی اخالقی و در 
شود است که باعث مینظر گرفتن منافع دیگر ذینفعان 

حفظ شده و بتواند به  درازمدتبقاي شرکت در 
پور و شفیعی فعالیت خود ادامه دهد (خدامی

). به همین منوال، رویکرد تک بعدي 1392آباد،  همت
ها و باال بردن سود بدون تجاري در توسعه شرکت
ها، منجر به ایجاد پیامدهاي  توجه به محیط اطراف آن

، گرم وهوا آبهمچون آلودگی محیطی منفی زیست
شدن زمین، کاهش تنوع جانوران و گیاهان و غیره، 
گردید. با توجه به ایجاد چنین مسائلی، بسیاري از 

بر این باورند که واحدهاي  نظرانمحققان و صاحب
که بقاي خود را در  کشاورزي براي این وکار کسب

 هاتن نهجامعه تضمین کنند، باید تدابیري بیاندیشند که 
منافع سهامداران، بلکه منافع دیگر ذینفعان مانند 

هاي ، سازمان، مشتریان، دولتکنندگان نیتأمکارکنان، 
نظر بگیرند  درغیردولتی و حتی محیط زیست را نیز 

)Freeman, 1984.( هاي وکارهایی بنگاهچنین کسب

شوند که عالوه بر حفظ پایداري محسوب می
، ودآورسطح س کیخود در  يها تیفعال

که خود  یکیاکولوژ -ینظام اجتماع يها تیمحدود
 دهندباشند را مورد توجه قرار میمیاز آن  یبخشنیز 

)Atkinson, 2010(وکارها  کسب . در واقع، پایداري
برد براي  -به بازي برد منجر داریتوسعه پا ریدر مس
از سوي  ستیز طیو جامعه و مح سو کیاز  نانیکارآفر

با توجه به مباحث  ).Parrish, 2010( شود یم گرید
کارهاي کشاورزي نیازمند وفوق، پایداري کسب

دیدگاه یکپارچه و ترکیبی است تا در چارچوب آن 
غذایی، افزایش درآمد، حفظ افزایش امنیت

زایی، توزیع ثروت، خالقیت و زیست، اشتغال محیط
جانبه در نهایت مشارکت فراهم شود. لذا، توجه همه

کارهاي کوچک و ومختلف پایداري کسببه ابعاد 
متوسط کشاورزي اهمیت بسزایی دارد تا بتوان از این 
طریق، تغییر کیفیت زندگی مردم و استفاده بهینه از 

 زیست و اهداف توسعه پایدار را مشاهده نمود.محیط
کارهاي وبنابراین، به رغم اهمیت پایداري کسب
هاي مدلکشاورزي، این تحقیق در راستاي بررسی 

کارهاي کوچک و متوسط کشاورزي وپایداري کسب
  انجام شده است. 

بخش کشاورزي و اهمیت آن در زمینه اشتغال: 
بخش کشاورزي، براي تعدیل موضعی و موقتی بحران 

هاي اقلیمی و بر پتانسیل اشتغال و بیکاري، عالوه
براي  توجهیهاي نسبی قابلمحیطی، از مزیتزیست
وقت تا زمان حل عقالنی و فراگیر این زایی ماشتغال

). بر 1393مهدیی، مسأله، برخوردار است (نادري
هاي نسبی این اساس، در ادامه به بررسی مزیتهمین 

بخش در زمینه خوداشتغالی و کارآفرینی پرداخته شده 
  است. 

سازگاري توسعه اشتغال کشاورزي با پراکندگی  -
بر خالف  : بخش کشاورزيتوزیع جمعیت روستایی
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هاي جمعیتی انبوه و متراکم نیاز صنعت که به کانون
نظیري براي انطباق با پراکندگی دارد، قابلیت کم

). با وجود این 1393مهدیی، جمعیت دارد (نادري
درصد شاغالن ده ساله و باالتر  50فقط  ،سازگاري

ساکن در نقاط روستایی در بخش کشاورزي به کار 
  . )1383ازندرانی، م(زاهدي اشتغال دارند

نیاز بودن ایجاد اشتغال نسبت به صنعت:  اقتصادي -
گذاري زایی بخش کشاورزي به سرمایهکمتر اشتغال

توجهی براي این بخش به  ارزي، مزیت نسبی در خور
سازد. بر این ویژه در شرایط کمبود ارز فراهم می

اساس، ایجاد اشتغال در بخش کشاورزي با اتکا به 
پذیرتر از بخش لی داخلی به مراتب امکانمنابع ما

تر از آن است (فرجادي و             ً        صنعت و موقتا  اقتصادي
  ).1387عبادي، 

: سهولت بیشتر جهت ادغام با بازارهاي جهانی -
هاي نسبی صادراتی بیشتري بخش کشاورزي از مزیت

نسبت به بخش صنعت برخوردار است و همین 
شرایط  مزیت، توسعه اشتغال در این بخش را در

تر و مناسب کمتر، دستکنونی اگر نه عقالنی
  ). 1393(نادري مهدیی، سازد تر میعملیاتی

بخش مهمی از قابلیت ارتقاي کیفی نظام تولید:  -
هاي هاي تولیدي کشاورزي در کشور به روشفعالیت

                        ً        گیرد. کشاورزي سنتی عمدتا  فقط از سنتی صورت می
ر منابع طبیعی طریق گسترش سطحی و افزایش مقادی

یابد، در پایه (آب و خاك) مورد استفاده توسعه می
توان از طریق هاي سنتی را میحالی که این فعالیت

ریزي سنجیده براي توسعه کیفی و اصالح نظام برنامه
، که فعالیتی است تولید به کشاورزي کارآمدتر و عمقی

با قابلیت بازدهی تولیدي باالتر و درآمدزایی بیشتر 
تواند رابطه بدیل کرد. این نوع کشاورزي میت

زایی تري با بازار و اشتغالشدهتر و نهادینه مطلوب
  ). 1393تر برقرار کند (نادري مهدیی، بزرگ مقیاس

اي و هاي حرفهنیاز کمتر شاغالن به آموزش -
وجود دانش بومی کارآمد در بخش تخصصی: 

کشاورزي و قابلیت انتقال تجربی بسیاري از 
اي در بخش کشاورزي هاي تولیدي و حرفه مهارت

براي بخش اعظم نیروي شاغل در این بخش، نیروي 
هاي آموزشی کار این بخش را از گذراندن دوره

گیري نیاز کرده و امتیاز چشمگیر بیبر و وقتسرمایه
براي کارآفرینان این بخش از حیث استخدام کارگران 

فراهم ساخته است                           ً     و کارکنان با دستمزد نسبتا  کمتر
  ). 1393(نادري مهدیی، 

در زایی: قابلیت تکاثري کارآفرینی و اشتغال -
گذاري مطلوب سرمایهاز  صورتی که بخش کشاورزي

هاي کارآفرینی و بیشتري برخوردار شود و فعالیت
که مبتنی بر کشاورزي پیشرفته و مکانیزه آن چنان

د، با توجه پذیر است در آن گسترش یاببایسته و امکان
هاي صنعتی و خدماتی به نیاز این بخش به فعالیت

اي ها، رشتهپسین و پیشین وابسته به این فعالیت
هاي طوالنی و مفید از مجموعه این قبیل فعالیت

آید و یا در صورت وجود وابسته نیز یا پدید می
ها به نحو قابل توجهی کمیت اشتغال موجود در آن

  ). 1383مازندرانی، یابد (زاهديافزایش می
محل استقرار قسمت نگهداري جمعیت روستایی:  -

عمده شاغالن کشاورزي، مناطق روستایی است؛ از 
تواند از روند رو، توسعه اشتغال کشاورزي میاین

شدید مهاجرت روستاییان به شهرها بکاهد که این 
هاي هنگفت تأمین خدمات فرایند به نوبه خود هزینه

از موانع جدي هدایت منابع مالی  شهري را که یکی
دهد (نادري به سوي فعالیت تولیدي است، کاهش می

  ). 1393مهدیی، 
 :يوسط کشاورزتکوچک و م يوکارها بکس

وکارهایی اشاره کسبکشاورزي به  وکارهايکسب
پرورش گل، پرورش  همچون ییهاتیفعالدارد که به 
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، مرغداري، یزراع محصوالت کشت ،ییدارو اهانیگ
 ،یبزي پروري، دامداري، فرآوري محصوالت لبنآ

مرتبط با کشاورزي  عیصنا ریسا و ییغذا عیصنا
 ،منظراین  از). Mohanty, 2006(پردازند  یم

بستري براي  ایعرصه  کیعنوان  کشاورزي به
شود و توسعه یدر نظر گرفته م کار و سبک

 نانهیرفتار کارآفر یتجل زیکشاورزي ن کارهايو کسب
 ).1393زاده، (شریف شودیخش محسوب مب نیدر ا

 ي کوچک و متوسط در حوزهوکارها کسبدر واقع، 
 واحدهاي تجاري کشاورزي همانکشاورزي 

)Agribusiness (مختلف  يها هستند که حلقه
به  یفرآوري منته د،یکشاورزي شامل تول رهیزنج

 را باهم یابیو بازار عی، توزيبند افزوده، بسته ارزش
متعارف  يبردار بهره يها و نسبت به نظام داده وندیپ

و  بازاري گرا، تجاري،سکیر کردیکشاورزي، از رو
 وکارهااین کسب تیریمدهستند.  سودگرا برخوردار

 از يریگ و بهره یدانش و مهارت تخصص ازمندین
 ءافزوده، ارتقا براي کسب ارزش دیجد يها يفناور

مات خد محصوالت و تیفیو بهبود ک يور مستمر بهره
. )Apo, 2003( شده به بازار است عرضه
وکارهاي کوچک و متوسط کشاورزي عالوه بر  کسب

وکارهاي کوچک و هاي عمومی کسبداشتن مشخصه
متوسط، به دلیل ماهیت متفاوت بخش کشاورزي 

هاي منحصر به فرد مانند زمینه داراي برخی مشخصه
فعالیت بسیار متنوع آنها و گستردگی بازار فروش 

)،  قرار داشتن Rezaei et al., 2017والت (محص
وکارها در مرحله نوپایی یا در حال بسیاري از کسب

)، Zarafshani et al., 2015ظهور از چرخه زندگی (
تر زیاد بودن متغیرهاي اثرگذار بر عملکرد و پیچیده

ها، خصوصی بودن  گیري در آنبودن فرایند تصمیم
فعالیت آن، ماهیت  تر بودن محیطوکار و رقابتیکسب

ها  متفاوت محصوالت تولیدي و بازار فروش آن

)Van Fleet et al., 2014 و ریسکی بودن فعالیت (
دلیل نوسان زیاد شرایط اقلیمی و  کار بهوکسب

 ,Bagheri and Shabanali Famiاقتصادي (

وکارهاي )، نیز هستند. به هر حال، توسعه کسب2016
ون سایر کوچک و متوسط کشاورزي همچ

پرشماري  دستاوردهايتوانند مزایا و وکارها می کسب
اشتغال، کاهش فشار بر منابع  جادیاداشته باشند که 

هاي تیمتوازن از ظرف ريیگحفظ و بهره ی،عیطب
کشاورزي و حرکت در راستاي  بخش ديیتول

نظام  دارسازيیبه منابع درآمدي و پا یبخش تنوع
از  ريیگري، بهرهوري، نوآوبهره ،ییروستا شتیمع
 دیتول ،ییزاو ارزش افزوده یهاي نسبتیمز

و جذب  دیتول د،یخدمات جد هئارا محصوالت و
و  هیگردش سرما اسازيی، پوهیثروت و سرما

با بازارها  یکپارچگو ی فناوري سطحء اعتبارات، ارتقا
به شمار ها  مهمترین آناز  ،هاي اقتصاديانیو جر

  . )1393زاده، (شریف دنرو یم
هاي به هر حال، همچنان که اشاره شده، بنگاه  

کنندگان اصلی اشتغال جدید کوچک و متوسط، تأمین
رو، اهمیت و منشاء تحول و نوآوري هستند. از این

بسیاري در اقتصاد کشورهاي در حال توسعه دارند 
اند ها نشان داده). بررسی1396(پارساپور و همکاران، 

ارهاي کوچک و متوسط کوکه درصد زیادي از کسب
هاي ابتدایی تأسیس با شکست مواجه در سال

تواند خسارت ها میشوند و پایدار نبودن این بنگاه می
پور و ناپذیري به اقتصاد کشور وارد کند (فیضجبران

که در  ). با این1391آذر و همکاران، ؛ 1390همکاران، 
هاي زیادي در کشورهاي در حال توسعه، پژوهش

ها در حیات اقتصادي پایداري و ماندگاري بنگاهزمینه 
                                          ً      انجام شده، اما این موضوع در کشور ما تقریبا  مورد 

هاي غفلت قرار گرفته است. دسترسی نداشتن به داده
مورد نیاز در این حوزه از یک سو و توجه بیشتر به 
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هاي جدید به جاي ایجاد اشتغال از طریق ایجاد بنگاه
ها از سوي موجود و رشد آن هايحفظ اشتغال بنگاه

ها از چرخه فعالیت دیگر، غافل ماندن از خروج بنگاه
هاي اشتغال ایجاد شده و در نتیجه از بین رفتن فرصت

اساس، پرداختن به مسأله را باعث شده است. بر همین
باشد. با ها در خور توجه ویژه میپایداري این بنگاه

ررسی و تبیین توجه به اهمیت موضوع، در ادامه به ب
کارها پرداخته ومبانی نظري مرتبط با پایداري کسب

  شده است.
که مفهوم نظر از اینصرف :وکار کسبپایداري 

 طیمح بیبه تخرپاسخ پایداري براي نخستین بار در 
، پس از آن در افتی تیتوسط انسان استفاده و عموم

وکارها به ویژه به دلیل هاي اخیر توسعه کسبسال
ها بر ابعاد اقتصادي و دستیابی به بیش از حد آنتأکید 

هاي جدي مواجه شد، مفهوم سود بیشتر با چالش
ابعاد  انیم یبه مثابه ابزاري براي تعادل و آشتپایداري 

 وکارهامحیطی و اجتماعی کسبی و زیستکیاکولوژ
وکار نیز ها در ادبیات کسب بعد مالی و اقتصادي آنبا 

وکار به طور فزاینده داري کسبوارد شده و مفهوم پای
مورد توجه محققان و صاحبنظران مختلف قرار گرفت 

کار، و). پایداري کسب1394پناه و موحدي، (سپه
دستیابی استراتژیک و تلفیق اهداف اجتماعی، محیطی 
و اقتصادي شرکت از طریق هماهنگی سیستماتیک 
فرایندهاي تجاري درون سازمانی اصلی براي بهبود 

رد اقتصادي بلندمدت یک شرکت و شبکه عملک
 ,Carter and Rogresباشد (ارزش شرکت می

پایداري مفهومی ). البته، بایستی توجه داشت که 2008
متفاوت از استمرار و تداوم فعالیت شرکت است و 

کار در باقی ماندن وبیشتر به توانایی واحدهاي کسب
نظام  در محیط و اجتماع و در نهایت ماندگاري در کل

). در واقع، 1391گردد (مشیرزاده، اقتصادي برمی
پذیري بیشتر کار منجر به انعطافوپایداري کسب

سازد شود، به طوري که آنها را قادر میها میشرکت

 ,Spenceخود را با تغییرات ایجاد شده انطباق دهند (

هاي ). بر اساس تحقیقات پیشین، خلق ارزش2015
کارآیی اجتماعی، اثربخشی مطلوب اجتماعی، شامل 

اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، عدالت بین نسلی و 
کارهاي پایدار هم ونگري چیزي است که کسبآینده

کار خود و هم براي جامعه به دنبال آن وبراي کسب
نگر از ). با یک تفصیل کلGibbs, 2009هستند (

طرح ارزش یعنی ارزش درهم تنیده اجتماعی، 
کارهاي ونسلی، کسبژیکی و دروناقتصادي، اکولو

پایدار قادر به تطبیق اهداف دوگانه توسعه پایدار و 
کسب ثروت و در نتیجه حل دوگانگی میان 

دوستانه یا گرا و نیکوکاري نوعکار فرصت و کسب
). با توجه به Parrish, 2010دیگرخواه هستند (

، اهداف پایداري در ماهیت توسعه پایدار
چک و متوسط ایجاد تعادل بین کارهاي کو و کسب

محیطی و رفاه سالمت اجتماعی، کیفیت زیست
وکار عبارت دیگر، در پایداري کسب اقتصادي است. به

محیطی (حفاظت، بهبود و مسئولیت هاي زیستارزش
هاي اقتصادي (قیمت، کیفیت و زیست)، ارزشمحیط

هاي اجتماعی (مرتبط با اخالق، منافع هزینه) و ارزش
ولیت اجتماعی) در قالب رویکرد مدیریت و مسئ

). Jonas, 2007گیرند (یکپارچه مورد توجه قرار می
هاي استیس کارهاوکسب شتریببر این اساس، 

آن  یرا با محور توجه به سه جنبه اصلخود  داريیپا
تأکید مثبت همزمان با  یبه عملکرد مال یابیدست ،یعنی

 ا در رأسر محیطیستیو ز یعملکردهاي اجتماعبر 
 ).Elkington, 1999اند (هاي خود قرار دادههبرنام

وکارهاي کوچک و متوسط توجه به پایداري کسب
محیطی، اجتماعی و اقتصادي تواند مزایاي زیستمی

مختلفی را به همراه داشته باشد که از جمله مهمترین 
ها جویی در هزینهتوان به مواردي مانند صرفهها می آن

هاي غیرضروري، سوخت و ت، انرژي(کاهش ضایعا
ها و خطرات ها)، مدیریت بهتر ریسکدیگر ورودي
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اي کارها (مقابله با فشارهاي زنجیرهوروي کسبپیش
گیرانه، اتخاذ راهبردهاي پایدار تولید و مقررات سخت

هاي ها و جلوگیري از صرف هزینهدر ابتداي فعالیت
اجتماعی سنگین در مواقع اضطراري) و حفظ پذیرش 

یا مجوز براي عمل به معناي حفظ ارتباطات قوي با 
ذینفعان یا سهامدارن مختلف از قبیل کارکنان، 

ها و مشتریان، جامعه محلی، دیگر شرکت
). در این Spence, 2015کنندگان اشاره کرد ( تعدیل

و حفظ منابع  عاتیهاي کاهش ضابرنامه زمینه، تمامی
در قبال  کارهاوکسب یتاز مسئول ییهانمونه به عنوان

قرار هستند که مورد توجه  ستیزطیجامعه و مح
بر نفع  عالوههایی تیمسئول نیچنتعهد به  .اندگرفته
براي  اديیمنافع ز ست،یزطیمح به جامعه و میمستق

دارد و موجب  یدر پ زیاجرا کننده آن ن کارهايوکسب
 شودیآنها م ديیعا شیبراي افزا یهایفرصت جادیا
)Ambec and Lanoie, 2008(.  به هر حال، آنچه

هاي آتی وکارها در برابر نسلکسبمسلم است 
بوده و مجاز نیستند براي کسب سود بیشتر،  مسئول

 ازحقوق آیندگان نسبت به منابع اقتصادي جهان، 
ها را از بین ببرند. در و سایر انسان ستیز طیمح جمله
ا و تداوم کارهو، پایداري کسبصورت نیاغیر 

نخواهد بود؛ ضمن آنکه  ریپذ امکانها سودآوري آن
 گذارتأثیرها، بر نظام اقتصادي جهان پایداري شرکت

ها و ، ناپایداري یا سقوط سازمانتینها دراست و 
هاي تجاري موجب رکود و حتی سقوط بنگاه

  ). 1391اقتصادي جهانی خواهد شد (مشیرزاده، 
م پایداري در حوزه با در نظر گرفتن اهمیت مفهو  

هاي اخیر تعاریف مختلفی در وکار، در سالکسب
در یک وکار ارائه شده است؛ خصوص پایداري کسب

) 2014            ً                        برداشت نسبتا  ساده، سازمان ملل متحد (
کار ووکار را هدایت عملیات کسبپایداري کسب

جهت دستیابی به نیازهاي موجود بدون تأثیر بر 

ر تأمین نیازهایشان و توجه هاي آینده دتوانایی نسل
محیطی، اجتماعی و اداره به تأثیر آن بر مسائل زیست

زندگی جامعه در نظر گرفته است. در یک تعریف 
) پایداري یک ISO/CD9004 )2007دیگر، استاندارد 

شرکت/ سازمان را وابسته به ایجاد توازن بین منافع 
محیطی آن سازمان اقتصادي، اجتماعی و زیست -مالی

دانسته و این مقوله را به ذینفعان مستقیم یا غیرمستقیم 
پایداري شرکت، کند. در واقع، سازمان مرتبط می

نتیجه  و بلندمدت در عملکرد توسعه یا حفظ توانایی
است  طول زمان درشرکت  نفعان يذ تداوم رضایت

). مفهوم پایداري راجع 1395؛ خیاطیان، 1396 (یگانه،
هاي بردارنده تعهدات واحدها در به فعالیت شرکت

تجاري نسبت به انجام اصالحات اصولی جهت 
ساختن دنیایی عادالنه، همراه با رفاه و آسایش براي 
همگان است که در آن، محیط پیرامون و نیز فرهنگ 

 ازهاي آینده نیز اصلی مردم حفظ شده و سهم نسل
 در). 1385زاده و همکاران، منابع باقی بماند (مراد نیا
محیطی پایداري شرکتی بیشتر بر اشکال زیست ذشتهگ

اکنون ابعاد و داشت، ولی هم تأکیدو راهبردهاي سبز 
تري نظیر جایگاه هاي مختلف و گستردهجنبه

هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ها در محیط شرکت
ها را نیز در بر هاي عملکرد آنها در این زمینهو روش

هایی مثل روابط جد ارزشگیرد. پایداري شرکتی مومی
ها، شفافیت، روابط بهتر با کارکنان و درازمدت شرکت

، پایداري شرکتی واقع درکند. کارآیی منابع را ارائه می
مفاهیم سنتی و قدیمی براي توصیف  افتهی تکاملشکل 

). مفهوم 1391هاست (مشیرزاده، رفتار اخالقی شرکت
اجتماعی را کار مسئوالنه وکار پایدار، کسبوکسب

مدنظر داشته که متضمن ایجاد یک شرکت با روابط 
کند و اي است که در آن فعالیت میمثبت با جامعه

رابطه شرکت با جامعه و محیط، عاملی کلیدي در 
الدین توانایی آن براي عملکرد اثربخش است (رکن
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). گاسپاراتوس و همکاران 1394افتخاري و همکاران، 
ت طوالنی، تعریف زیر را در )، پس از مطالعا2008(

  اند:کارهاي پایدار ارائه کردهومورد کسب
محیطی و تلفیق مسائل اجتماعی، اقتصادي، زیست -

  ها،طور در نظر گرفتن تعامل میان آنبنگاهی و همین
  هاي فعلی در آینده،در نظر گرفتن نتایج فعالیت -
 هاي فعلی ما ممکن است دارايکه فعالیتتأیید این -

بایست محتاطانه تأثیرات منفی بوده و در نتیجه می
  عمل کرد،

  در نظر گرفتن حقوق مردم، و -
  در نظر گرفتن حقوق صاحبان شرکت.  -

 داریپاوکار کسبتوان بندي کلی میدر یک جمع  
 :)Spence, 2015وکاري تعریف نمود که (را کسب

  ،کند. ارزش اقتصادي ایجاد 1
 يبرا مناسب سازوکارهمراه با  یعموم ثروت. 2

 ، دهد شیافزا را آن عیتوز

 ، باشد. توجیه اقتصادي داشته 3

 ید، ننما بیتخر را ستیزطیمح. 4

 ، و شود تیهدااخالقی  .5

  .باشد. مطابق با قوانین و مقررات 6
البته، ذکر این نکته نیز ضروري است که از جهتی   
کارهاي کوچک و وتوان بیان داشت که کسبمی

کارهاي پایدار هستند، ودر اصل از نوع کسبمتوسط 
ها داراي ارتباط بیشتري با مشتریان، زیرا این بنگاه

باشند و نسبت به کنندگان میکارکنان و تأمین
هاي بزرگ از درك و سازگاري بیشتري با  شرکت

 Mitchellاجتماع و محیط طبیعی برخوردار هستند (

et al., 2011گاهی ). برخالف این ادعا، با ن
گرایانه به موضوع و شرایط موجود در ایران،  واقع

محیطی از سوي توجه به مسائل اجتماعی و زیست
کارها هنوز چندان نهادینه نشده است و به نظر وکسب

هاي اجتماعی و رسد دنبال نمودن ارزشمی
کارها به شرطی تحقق ومحیطی از سوي کسب زیست

ها تأثیري مثبت یابد که در سودآوري اقتصادي آنمی
کارها در ایران به وعبارت دیگر، کسب داشته باشد. به

هاي موجود در شرطی تمایل به استفاده از فرصت
محیطی دارند هاي اجتماعی  و زیسترابطه با فعالیت

ها مزیت رقابتی به دنبال داشته باشد و که براي آن
الدین ها گردد (رکنسبب افزایش سود اقتصادي آن

). اما، واقعیت کنونی در 1394ي و همکاران، افتخار
جهان امروز این است که توجه به پایداري یک 

وکارهاي پایدار باید چندبعدي ضرورت است و کسب
بوده و نه تنها مسئول عملکرد مالی شرکت باشند، 

محیطی هاي اجتماعی و زیستبلکه با مقررات دارایی
 محیطیکه اثرات اقتصادي، اجتماعی و زیست

دهد، سازگار هاي جدید را مورد توجه قرار می بنگاه
  باشند.

سنجش پایداري، مبنا و  :وکارکسب پایداري سنجش
معیاري عقالیی براي تعیین استانداردهاي محیطی 

برداري از منابع را تعیین و کنترل است و میزان بهره
کارها به نوعی وکند. سنجش پایداري کسبمی

نده میزان و معیار فاصله بین کنکننده و بیان تعیین
وضعیت پایدار و اولیه و وضعیت جدید یک واحد 

زمان ظرفیت کار است. در تحلیل پایداري هموکسب
منابع و ماندگاري اقتصادي در ارتباط با نیاز تولیدي 

شود نظر، بررسی، تحلیل و کنترل می مورد
  ). 1395نائینی و همکاران،  (نکویی

کارهاي وش پایداري کسبکه سنجرغم اینعلی  
هاي خاص و مفهومی که از دلیل ویژگی کشاورزي به

کارها در نظر است بسیار دشوار است، وپایداري کسب
بندي آن، امري ضروري منظور سطح اما این موضوع به

هاي متفاوت در مورد است. وجود نظرات و دیدگاه
ها، کارها، باعث شده تا روشومفاهیم پایداري کسب

ها و معیارهاي متفاوتی نیز براي سنجش میزان اخصش
). در واقع، 1396ها ارائه شود (عمانی، پایداري آن

ي است که چندبعدوکار مفهومی مفهوم پایداري کسب



 و همکاران لیال شرفی
  

9 

گیري مستقیم اندازه طور بهی و راحت بهتوان آن را نمی
ها کرد. بر همین اساس، با توجه به این نوع از برداشت

هایی کارها، طراحی و اجراي روشواز پایداري کسب
کارهاي کوچک و وبراي ارزیابی پایداري کسب

هاي متوسط کشاورزي و همچنین، شناسایی شاخص
ها، به عنوان یک مناسب جهت سنجش پایداري آن

چالش اصلی براي پژوهشگران کشاورزي مطرح است 
). به عبارت دیگر، این 1394زاده و همکاران، (عبداله
است که بتوان  ها شاخصي از ا مجموعهیازمند مفهوم ن

وکارها در آن براي ارزیابی عملکرد کسب لهیوس به
رابطه با هر یک از ابعاد مختلف پایداري (اجتماعی، 

رو، ی و اقتصادي) استفاده کرد. از اینطیمح ستیز
کارهاي کشاورزي و وجهت سنجش پایداري کسب

ها، ان روشعوامل مؤثر بر آن، کارشناسان و متخصص
اند که در ها و معیارهاي پرشماري را ارائه دادهشاخص

ها پرداخته شده ادامه به تبیین برخی از مهمترین آن
  است. 
تعداد کارها: وهاي سنجش پایداري کسبروش

توانند براي شود میهایی که ادعا میابزارها و روش
سنجش پایداري استفاده شوند، هر روز در حال 

ها در زمان بسیاري از آنت و به طور همافزایش اس
ها و هاي کاربردي، دادهمقایسه با قبل دستورالعمل

تجارب بهتري را در انجام و مطالعه موردي ارائه 
که با توجه )، به طوريNess et al., 2007دهند ( می

هاي بنديبه مطالعات صورت گرفته، تاکنون طبقه
ابی و سنجش ها و ابزارهاي ارزیمختلفی از شیوه

ها پایداري صورت گرفته است که در مجموع همه آن
 Streimikieneکلی قرار داد ( توان در سه طبقهرا می

et al., 2009 :(  
در این شیوه  ها:اساس شاخص سنجش پایداري بر -

از یک یا چندین شاخص و نماگر براي سنجش 
ها، شود. سنجش بر اساس شاخصپایداري استفاده می

                                            ً    مات ساده و اولیه براي ارزیابی هستند که غالبا  به اقدا
منظور بیان وضعیت اقتصادي، اجتماعی و 

شوند. در کارها به کار گرفته میومحیطی کسب زیست
برخی از مواقع نیز چندین شاخص با یکدیگر ترکیب 

ها و معیارها شوند و پایداري از طریق شاخصمی
آن از گذشته تا  شود و روندگیري و محاسبه میاندازه

گردد تا در نهایت با درك این روند، حال پیگیري می
مدت براي تصمیمات مرتبط به امکان بینشی کوتاه
). بنابراین، Ness et al., 2007آینده ایجاد شود (

ابزارها در شیوه گفته شده از سنجش پایداري، یا غیر 
-توانند با پارامترهاي طبیعیاند که نمییکپارچه
اند بدین معنی که ی ادغام شوند، یا یکپارچهاجتماع

ابزارهاي ترکیبی براي مجموع ابعاد مختلف به شمار 
  ). Streimikiene et al., 2009روند (می
این شیوه سنجش  سنجش پایداري تولید محور: -

ها و اقدامات      ً                             عمدتا  به برآیند پایدار بودن فعالیت
قتصادي و هاي ااجرایی توجه داشته و بیشتر در حوزه

هاي محیطی کاربرد دارد. در این شیوه بر جریانزیست
مرتبط با تولید و مصرف کاال و خدمات و نتایج 

شود. در واقع، در این ها تأکید میمحیطی آنزیست
هاي مختلف در تمرکز معطوف ارزیابی جریانطبقه 

خصوص محصوالت مختلف و یا خدمات است. به 
بیانی دیگر، میزان استفاده از منابع و اثرهاي 

محیطی در طول زنجیره تولید و یا از طریق  زیست
شود که هدف از آن چرخه عمر محصول ارزیابی می

ریزي، مدیریت و شناسایی ناکارآمدي در سطح برنامه
جرا و خطرهاي خاص ناشی از آن در ایجاد ا

محیطی است و نتیجه ویژه اثرهاي زیستناپایداري، به
اي گذاري توسعهگیري و سیاستآن کمک به تصمیم

   ).Ness et al., 2007( در پهنه سرزمین خواهد بود
مند (رویکرد سنجش پایداري یکپارچه یا نظام -

کارهاي پایدار، وریزي کسبدر زمینه برنامه وار):اندام
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گیري، به منظور چالش مؤثر پیچیدگی این تصمیم
وار جهت ارزیابی پایداري اقتصادي، رهیافت نظام

شود محیطی پیشنهاد میاجتماعی و زیست
)Schultink, 2000 در این شیوه سنجش، تمرکز .(

هایی از ارزیابی پایداري اساسی بر روي ابزارها و شیوه
یستم به لحاظ پایدار بودن است که به سنجش کل س

پردازد (خسروبیگی و در ابعاد مختلف آن می
). در این رویکرد سه نظام اصلی؛ 1390همکاران، 

نظام انسانی، نظام حمایتی و نظام محیطی و در قالب 
این سه، شش نظام فرعی؛ توسعه فردي، نظام 
اجتماعی، حکومت، زیرساخت، نظام اقتصادي و منابع 

بل طرح است. همچنین، خصوصیات زیست قاو محیط
نظام پایدار در این رویکرد عبارتند از: موجودیت، 

زیستی و اثربخشی، آزادي عمل، امنیت، سازگاري، هم
). 1382الدین افتخاري، بدري و رکننیازهاي روانی (

هاي استفاده از این رهیافت و قرار دادن ویژگی
عاد افقی هاي پایدار و شش نظام فرعی به عنوان اب نظام

گیري و عمودي در قالب یک جدول، منجر به شکل
وار توان به عنوان ماتریس نظامشود که میماتریسی می

عنوان  کار پایدار معرفی کرد و از آن بهوکسب
ها استفاده ها و شاخصچارچوبی براي تدوین معرف

توان این ماتریس را بسط داد و از آن نمود. البته، می
          ً                 یکرد نسبتا  کاملی براي سنجش عنوان یک رو به

الدین افتخاري و پایداري استفاده کرد (رکن
). همچنین، در این رویکرد براي 1386هیر،  آقایاري

ها بیش سازي شاخصها، امکان بومیانتخاب شاخص
از سایر رویکردها فراهم است (خسروبیگی و 

  ). 1390همکاران، 
توان گفت هر کدام از طور خالصه می به  

باشند، اما هاي ذکر شده داراي مزایا و معایبی می روش
استفاده از یک روش ترکیبی در خصوص ارزیابی و 

تواند بسیار مؤثر کارها میوسنجش پایداري کسب
  باشد. 

الگوهاي سنجش و ارتقاء سطح پایداري 
از سوي محققان و هاي اخیر، در سال :کارها و کسب

گوناگونی به هاي پژوهشگران مختلف الگوها و مدل
وکارها گیري و بهبود سطح پایداري کسبمنظور اندازه

معرفی شده است که در ادامه به بررسی و تبیین برخی 
  از این الگوها پرداخته شده است. 

این مدل در سال : )ISO/cd 9004 )2007 مدل -1
المللی استاندارد ارائه شده توسط سازمان بین 2007

) پایداري ISO/CD9004 )2007است؛ استاندارد 
 -یک سازمان را وابسته به ایجاد توازن بین منافع مالی

محیطی آن سازمان اقتصادي، اجتماعی و زیست
دانسته و این مقوله را به ذینفعان مستقیم یا غیرمستقیم 
سازمان (مانند سهامداران، کارمندان، مشتریان، 

ها) مرتبط هاي فشار و انجمنکنندگان، گروهمصرف
. این استاندارد درجات پایداري سازمانی را به کندمی

فعال، منعطف، نوآور و پایدار پنج سطح مبتدي، پیش
قدرت  گرو درتقسیم نموده و دستیابی به پایداري را 

  داند. سازمان در مواجهه با تغییرات محیطی خود می
 مدلآخرین ویرایش : سازمان سرآمدي مدل -2

 European Foundation for( یسازمان سرآمدي

Quality Management توسط بنیاد  2003) در سال
پایداري را در  ،کیفیت اروپا ارائه شده است. این مدل

گرو کسب رضایت متوازن تمام ذینفعان سازمان 
 صورت بهداند. در این مدل، درجه پایدار سازمانی  می

شود و منطق یک امتیاز بین صفر تا هزار تعیین می
درجه پایداري و امتیازبندي به آن، به ارزیابی و ارتقاء 

هاي این منطق رادار مشهور است. عناصر و ویژگی
  ): 1391منش، منطق به شرح زیر است (رضائی

بخشی  عنوان به): تعیین نتایج مورد انتظار Rنتایج ( -
  ی و راهبردها؛مش خطاز فرایند تدوین 

ي، ایجاد و توسعه زیر برنامه): Aرویکرد ( -
یکپارچه از رویکردهاي منطقی و مطلوب  يا مجموعه

  حال و آینده؛ ازین موردجهت دستیابی به نتایج 
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ي رویکردها به روشی ساز يجار): Dي (ساز يجار -
  ؛ وآنهاجهت اطمینان از اجراي کامل  مند نظام

): ارزیابی و بازنگري A & Rارزیابی و بازنگري ( -
رویکردها و اجراي آن بر اساس بررسی و تحلیل 

 دري یادگیري جاري و ها تیفعالو  آمده دست بهنتایج 
ي و اجراي زیر برنامهي، بند تیاولوشناسایی،  تینها

  .ازین موردبهبودهاي 
مدل ارزش افزوده براي اجتماع و سهامدار به  -3

مدل ارزش افزوده براي محیطی: کمک بازیابی زیست
محیطی اجتماع و سهامدار به کمک بازیابی زیست

)Shareholder and Social Added Value With 

Environment Restoration به  2008) در سال
عنوان طرز فکري جدید براي پایداري شرکتی ارائه 
شد؛ در این روش، پایداري شرکتی تنها یک هدف 
نیست، بلکه فرایندي است که باعث تغییر شکل 

گردد. براي ها میها یا شرکتبنیادي سازمان
دهند که چگونه ین روش، ابتدا نشان میکارگیري ا به

ها و گردد درهاي سازمانابتکار و نوسازي موجب می
ها به روي مدلی جدید براي دستیابی به شرکت

سودآوري بیشتر و ورود به بازارهاي جدید و 
ها به نهادهایی نخورده گشوده شود و شرکت دست

مند و منسجم تبدیل راهبردي از طریق رهیافتی نظام

ند. شاید این نگرش به نوعی، ساختارشکن باشد و شو
هاي جدیدي را براي مدیران از جمله ارتباط پیچیدگی

هاي غیردولتی، جوامع محلی، ها با سازمانشرکت
ها ایجاد نمایند ها و نهادهاي دولتی و نظیر آندولت

). این مدل مستلزم ایجاد توازن بین 1391(مشیرزاده، 
زیست ان، اجتماع و محیطگذارهاي سرمایهخواست

سازي منابع، رشد و بنگاه ). بهینه1است (شکل
هاي دهد هدفاجتماعی عواملی است که نشان می

کار جدا از جامعه و محیطی که در آن فعالیت وکسب
هاي کند، نبوده و در صورتی که تنها به هدفمی

توجهی به آثار مدت اقتصادي توجه شود، بیکوتاه
طی آنها ممکن است باعث ناپایداري اجتماعی و محی

آن بنگاه یا شرکت و در نهایت نظام اقتصادي گردد 
)Grayson et al., 2008 ،اما به رغم منافع این مدل .(

هاي باید پذیرفت که پاسخگویی به نیازها و خواست
ها سهامداران به تنهایی موجب پایداري شرکت
ت، نخواهد شد. استفاده از منابع، مدیریت ضایعا

هوایی و وجلوگیري از آلودگی، تغییرات آب
زیستی همگی موارد با اهمیتی هستند که باید  تنوع

براي پایداري مورد توجه قرار گیرند (مشیرزاده، 
1391(  

  

  )1391زیست (مشیرزاده، گذاران و محیطهاي جامعه، سرمایهتوازن بین خواست -1شکل 
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اقتصادي، مدل تجزیه و تحلیل عوامل سیاسی،  -4
مدل تجزیه و تحلیل عوامل اجتماعی و تکنولوژیکی: 

سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و تکنولوژیکی 
)Political, Economic, Social, 

Technological چارچوبی است که مشاوران (
استراتژي، براي بررسی محیط کالن بیرونی مورد 

دهند که شرکت در آن محیط فعالیت استفاده قرار می
(یعنی عوامل سیاسی،  PEST. عوامل کندمی

اقتصادي، اجتماعی و تکنولوژیکی) در ایجاد ارزش 
کنند. با هاي یک استراتژي نقش مهمی ایفا میفرصت

                  ً                              این حال آنها معموال  از کنترل شرکت خارج بوده و به 
شوند. عنوان تهدید یا فرصت ذکر می صورت طبیعی به

توانند میباید توجه داشت که عوامل کالن محیطی 
براي کشورها و یا حتی مناطق مختلف متفاوت باشند؛ 

باید براي هر کشور یا منطقه  PESTبنابراین، تحلیل 
صورت جداگانه انجام شود. این مدل یک ابزار ساده  به

و در عین حال مهم و با قابلیت استفاده گسترده است 
وکار در آن که به درك شرایط محیطی که کسب

). مدل 1394کند (مرادي، د، کمک مینمایفعالیت می
PEST  به دالیل زیر از اهمیت زیادي برخوردار است

)Saunders, 2002 :(  
 مورد تغییراتاز طریق استفاده مؤثر از این مدل،  -

عوامل  تغییرات بینیپیش با وکار، متناسبکسب در نظر

وکار کسب در طریق، تغییر از و شودمی انجام محیطی
شود،  محسوب بنگاه بقاي براي هدیديت که آن جاي به

 کرد، خواهد را تضمین آن ابقاي
به  PESTاستفاده صحیح از تجزیه و تحلیل  -

کند از انجام اقداماتی که منجر به کمک میوکار کسب
شود و دالیل این شکست که میوکار کسبشکست 

از عدم پایش محیط خارجی سازمان است، اجتناب 
 نماید، و

 یک فعالیت ابتداي در PESTتجزیه و تحلیل  -

 در اداره که شودمی باعث و شده واقع وکار مفیدکسب

 با و اقدامات  نشده استفاده عقالیی غیر امور از امور

 .داده شوند تطبیق محیط واقعیات
 مدلگانه: گانه یا خط پایین سهمدل سود سه -5 -

توسط  1999) در سال TBLگانه (خط پایین سه
که شامل سه جز محیط طبیعی، الکینگتون مطرح شد 

باشد. بر اساس نظریه جامعه و عملکرد اقتصادي می
)، یکی از معتبرترین 2015ونکاترامان و نایاك (

وکار، رویکردها براي سنجش عملیاتی پایداري کسب
باشد. پایداري شرکتی بر مبناي گانه میخط پایین سه

داراي سه شاخص اصلی توسعه اجتماعی،  TBLمدل 
باشد و توسعه اقتصادي می ستیز طیمحت از حفاظ

 .)2(شکل 

  

 
  )1999 گانه (الکینگتون،مدل خط پایین سه -2شکل 
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: کارتر و گانه و چهار جنبه پشتیبانمدل سود سه -6
گانه مدلی را ) بر اساس مدل سود سه2008راجرز (

اند که شامل عملکرد سازمان براي پایداري ارائه داده
همراه  ماعی، اقتصادي و محیطی بهدر سه بعد اجت

چهار جنبه پشتیبان شامل مدیریت ریسک، شفافیت، 
باشد و به مدل استراتژي و فرهنگ سازمانی می

TBL+ 4 Facets 3 معروف است (شکل.(

  )2008گانه و چهارجنبه پشتیبان (کارتر و راجرز، مدل سود سه -3شکل 
  
ن سازمان ذینفعا )2013گوپتا و کومار (: 3P مدل -7

 در پایداري شرکتی را در سه بخش مردم و کارکنان
)People ،(زمین )Planet (و سود/ سهامداران 
)Profit( توان این بندي نموده است که میدسته

وکارها زمانی نامید. در حقیقت، کسب 3Pرویکرد را 
 عنوان بهپایدار خواهند بود که در قبال مردم و کارکنان 

وکار عملکرد مناسبی لی کسبیکی از ذینفعان اص
داشته باشند (توسعه اجتماعی)، هیچ آسیب یا کمترین 
زیان ممکن را به زمین وارد کنند (حفاظت از 

) و سود، ارزش و منافعی مناسب و ستیز طیمح
مطابق با انتظارات سهامداران ایجاد نمایند (توسعه 

  اقتصادي).
 برنامه 1997در سال روش طرح گزارش جهانی:  -8

هاي غیردولتی محیطی ایالت متحده به همراه سازمان
اي براي اقتصاد پاسخگو در برابر ایاالت متحده، برنامه

محیط ایجاد کردند که منجر به ارائه شاخص طرح 
 )Global Reporting Intiative( گزارش جهانی

گردید. هدف این برنامه افزایش کیفیت، دقت و مفید 
). این GRI, 2013(بودن گزارشات پایداري بود 

گیري هاي اندازهترین شیوهشدهروش جزء شناخته
ي طرح گزارش جهانی هاپایداري است. شاخص

شامل سه بعد اصلی عملکرد اقتصادي، محیطی و 
هاي حقوق انسانی، شیوه اجتماعی است که به دسته

کار و طرز کار شایسته و مسئولیت محصول و جامعه 
هاي اضافه هم در سري شاخصشود. یکتفکیک می

قسمت ضمیمه وجود دارد که شامل خدمات مالی، 
هاي نقل، انبارداري و مواد، آژانسولجستیک، حمل

در این روش، . عمومی، ارتباطات راه دور و غیره است
هفتاد شاخص کلیدي معرفی شده و توضیحات 

هاي ها و رفرنسشناسی، حیطه کاربرد شاخصروش
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نصرآبادي،  الفت و مزروعیشود (فنی دیگر ارائه می
 طرح گزارش جهانی ). یکی از مزایاي روش1393

امکان استفاده از الگوبرداري است. از معایب این 
ها نام برد؛ توان از تعداد زیاد شاخصروش نیز می

چرا که با توجه به اینکه این روش براي بسیاري از 
شود، تعداد زیادي شاخص تعریف صنایع مطرح می

هایی مناسب براي یک نتخاب شاخصشده که ا
سازد. همچنین، در صنعت را سخت و دشوار می

ها ساده نبوده و به گیري شاخصاندازه GRIروش 
 Isakssonنیازهاي مشتري توجه کافی نشده است (

and Steimle, 2009 .(  

: این مدل مدل خانه مدیریت زنجیره تأمین پایدار -9
معرفی شده  )2010تراك (توسط توتبرگ و ویتس

باشد که سه است. مدل مزبور به صورت بنایی می
هاي این بنا، سه بعد اصلی پایداري ستون دارد. ستون

محیطی) بوده که براي (اجتماعی، اقتصادي و زیست
باشند. مدیریت متعادل نگه داشتن بنا ضروري می
دهد. مطابق این ریسک، فونداسیون بنا را تشکیل می

به منافع و سود بلندمدت باید  مدل، براي دستیابی
  ).4ا شناسایی و کاهش داده شوند (شکل هریسک

  
  )2010تراك، مدل خانه مدیریت زنجیره تأمین پایدار (توتبرگ و ویتس -4شکل 

  
  گیرينتیجه

منظور  ، بهررسی منابع و تحقیقات نشان دادب  
هاي کارهاي کشاورزي مدلوارزیابی پایداري کسب

ه رائه شده است کي محققان مختلف امتنوعی از سو

 ارائه شده استخالصه این نتایج در جدول زیر 
  .)1(جدول 
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  .کارهاوها و الگوهاي سنجش پایداري کسبمدل -1جدول 

  ارائه دهنده / سال  مدل/ الگو
  ها/ ابعاد پایداريمؤلفه

  / ویژگیمشخصه
  محیطیزیست  اجتماعی  اقتصادي

  ISO/cd 9004مدل 
المللی بین سازمان

  √  √  √  )2007استاندارد (

توازن بین منافع پایداري وابسته به ایجاد 
اقتصادي، اجتماعی و  - مالی

محیطی/ درجات پایداري  زیست
فعال، سازمانی در پنج سطح مبتدي، پیش

  منعطف، نوآور و پایدار

  مدل سرآمدي سازمان
  بنیاد کیفیت اروپا

)2003(  
 -   -   -  

یت متوازن پایداري در گرو کسب رضا
  تمام ذینفعان سازمان

مدل ارزش افزوده براي اجتماع 
و سهامدار به کمک بازیابی 

  محیطیزیست

Grayson et al  
)2008(  √  √  √  

پایداري مستلزم ایجاد توازن بین 
گذاران، اجتماع و هاي سرمایهخواست

زیست/ اهداف پایداري: محیط
  منابع، رشد و بنگاه اجتماعی سازي بهینه

  ارائه دهنده / سال  / الگومدل 
  ها / ابعاد پایداريمؤلفه

  مشخصه/ ویژگی
  محیطیزیست  اجتماعی  اقتصادي

مدل تجزیه و تحلیل عوامل 
سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و 

  )PESTتکنولوژیکی (

Aguilar 
1967)(  √  √   -  

بررسی محیط کالن بیرونی/ توجه به 
بر  عوامل سیاسی و تکنولوژي عالوه

  تصادي و اجتماعیعوامل اق

  گانهمدل خط پایین سه
)Triple Bottom Line(  

Elkington  
1999)( √  √  √  

یکی از معتبرترین رویکردها براي 
وکار/ سنجش عملیاتی پایداري کسب

شامل سه جز محیط طبیعی، جامعه و 
  عملکرد اقتصادي

گانه و چهار جنبه مدل سود سه
  پشتیبان

Carter and 
Rogers 
2008)( 

√  √  √  
همراه مدیریت  گانه پایداري بهابعاد سه

ریسک،  شفافیت، استراتژي و فرهنگ 
  سازمانی

  3Pمدل 
Gupta and 

Kumar 
(2013) 

√  √  √  
در سه بخش مردم کارها وپایداري کسب

  و کارکنان، زمین  و سود/ سهامداران
  طرح گزارش جهانی

(GRI) 
  √  √  √ ایالت متحده

ارائه هفتاد شاخص کلیدي جهت 
  زیابی پایداريار

مدل خانه مدیریت زنجیره 
  تأمین پایدار

Teuteberg and 
Wittstruck 

(2010) 
√  √  √  

صورت یک بنا با سه ستون پایداري  به
محیطی/  اقتصادي، اجتماعی و زیست

  عنوان فونداسیون بنا مدیریت ریسک به
    

ها و نتایج مرور ادبیات نشان داد که در بیشتر مدل  
 ه شده از رویکردي جامع و دیدگاهیالگوهاي ارائ

بعدي جهت سنجش پایداري استفاده شده است. چند
عبارت دیگر، یک اصل مهم و اساسی بین تمامی  به

خورد که عبارت است از رویکرد الگوها به چشم می
گانه پایداري، یعنی پایداري اقتصادي، سه

توان نتیجه محیطی و اجتماعی. براین اساس، می زیست
که یک مدل جامع جهت سنجش پایداري،  گرفت
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ي پایداري اقتصادي، مدلی است که هر سه مؤلفه
  محیطی را در نظر بگیرد.اجتماعی و زیست

اهداف  نتایج مرور ادبیات حاکی از آن است که  
کارهاي کوچک و متوسط ایجاد وپایداري در کسب

محیطی و تعادل بین سالمت اجتماعی، کیفیت زیست
عبارت دیگر، در پایداري  ي است. بهرفاه اقتصاد

محیطی (حفاظت، بهبود هاي زیستوکار ارزشکسب
هاي اقتصادي زیست)، ارزشو مسئولیت محیط

هاي اجتماعی (قیمت، کیفیت و هزینه) و ارزش
(مرتبط با اخالق، منافع و مسئولیت اجتماعی) در 
قالب رویکرد جامع و سیستمی مورد توجه قرار 

گیرند.  می
  

  نابعم
کارهاي کوچک و متوسط وبندي عوامل مؤثر بر موفقیت کسباولویت .1391آذر، ع.، صادقی، آ و کردنائیچ، ا.  - 1
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 .103-129): 1( 1فصلنامه کارآفرینی در کشاورزي،  .کشاورزي نانهیکارهاي کارآفر
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 . 39-53: 20پایداري محیط، 
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Abstract 2 
 Investigations show that in practice, many of small and mid-sized businesses created in 
various factors do not have an appropriate sustainability level in economic, social and 
environmental dimensions and in different countries including Iran, their growth and survival 
are along with many doubts due to various obstacles and problems. Given the importance of this 
issue, the main purpose of the present paper was to investigate measuring patterns and models 
of sustainability level in businesses; this paper is based on the vast and extensive review of 
related theoretical and empirical literature and library resources. The review of the related 
literature showed that various models including ISO/cd 9004 model, organizational excellence 
model, value-added model for the community and shareholder with the help of environmental 
retrieval, political, economic, social and technological factors analysis model (PEST), triple 
profit model or the triple bottom line (TBL), triple bottom line and four supporting facets (TBL 
+4 facets), 3P model, Global Reporting Initiative (GRI) and the house of sustainable supply 
chain management model were provided by researchers and investigators in order to measure 
the sustainability of businesses. According to the results of literature review, in most proposed 
models and patterns, three dimensions of economic, social and environmental sustainability 
have been taken into consideration in the form of a comprehensive and systematic approach. 
Therefore, the goals of sustainability in small and medium businesses are to create a balance 
between social health, environmental quality and economic Prosperity. 
 
Keywords: Sustainability, Sustainability measurement models, Small and medium-sized (mid-
sized) businesses, Agriculture  

 

                                                             
*Corresponding author: Sharafi.lila@yahoo.com 

 


