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:چکیده
  به ندرت که دارد وجود جهان در فقیر میلیارد 4 از بیش امروزه

  بر عالوه موضوع این و قرارگرفته اند کسب وکارها و شرکت ها موردتوجه
  افرایش فزاینده ای طور به نیز را اجتماعی نابرابری فقر، شدت افزایش
  به مربوط پایدار توسعه هدف 17 از مورد 11 اینکه به توجه با .می دهد
  سمت به باید کارها و کسب و جوامع تمرکز لذا است، درآمد کم جوامع

  در گسترده پیشرفت های که گردد توجه باید و باشد اقتصادی رشد
  لذا .گردد ایجاد جامعه افراد همه برای اقتصادی و اجتماعی رفاه

  ضمن بتوان تا تا است فراگیر کسب وکارهای توسعه راهکار جامع ترین
  خصوص به جامعه در حاضر افراد کلیه از پایدار، توسعه اصول به توجه
  مطرح سوال این اینجا در .کرد را استفاده بهترین هرم قاعده افراد

  پایدار توسعه مسیر در چطور فراگیر کسب وکارهای که که می شود
  جستجوی از بعد سوال، این به پاسخ در پژوهش این ؟می کنند عمل

  تا 2005 زمانی بازه در فراگیر کارهای و کسب حوزه مقاالت نظام مند
 برای فراترکیب رویکرد از و داره قرار مطالعه مورد را مقاله 49 ،2021
.است نموده استفاده منتخب، منابع از مستخرج داده های تحلیل

:ادبیات و روش تحقیق  
 برنامه های معرفی با 1990 دهه در کسب وکار در فراگیری ایده

 و گفتارها به موازات و درحال توسعه کشورهای در ساختاری تعدیل
 رژیم های آزادسازی و زدایی مقررات خصوصی سازی، شیوه های

  (Berdegué, et al., 2008).شد پدیدار تجارت و سرمایه گذاری
  تجارت شورای توسط 2005 سال در (IB) فراگیر کسب وکار واژه

 کسب وکاری، مدل یک به عنوان و گردید معرفی پایدار توسعه جهانی
 برای راه هایی ایجاد و خیریه امور از تجارت جداسازی جهت در

 .(Hall & Martin, 2014) آمد وجود به فقر کاهش

 فقرا، از طرفداری شامل موضوعات از مختلفی انواع فراگیر کسب وکار
 و مشترک باارزش کارآفرینی شرکت ها، اجتماعی مسئولیت

 کسب وکارهای اخیراً .می دهد پیوند را فراگیر رشد استراتژی های
 اجتماعی پایداری ایجاد برای ابزاری به عنوان تحقیقات در فراگیر
 شرایط بهبود و (Kelly et al., 2015) غذایی امنیت مانند

  دیده هوایی و آب تغییرات با سازگاری به منظور زیست محیطی
   .(Ros-Tonen et al., 2015 & Pouw, 2019) .می شوند

روش تحقیق مقاله حاضر، مرور نظام مند ادبیات با استفاده از رویکرد 
. فراترکیب برای تحلیل داده های مستخرج از منابع منتخب است  

 :پژوهش های یافته و نتایج
  توسعه مفاهیم به پیشین ادبیات بررسی با تا شده سعی مقاله این در

 پایدار توسعه اهداف مسیر در فراگیر کارهای و کسب حرکت و پایدار
 و اقتصادی اجتماعی، کلیدی اصل سه دارای پایدار توسعه .بپردازد
 جنبه دو بر عمدتاً فراگیر کار و کسب تمرکز و است زیست محیط

  هرم قاعده در حاضر درآمد کم جوامع برای اقتصادی و اجتماعی
  هرم قاعده جوامع در فقر کاهش برای زیادی هایگروه تاکنون .است

 توسعه و فقر کاهش به گذشته راهکارهای اما ،داشته اند فعالیت
 اجرای و اندازی راه مراحل مقاله این در .است نشده منجر اقتصادی

  در کلیدی بازیگران .است شده مطرح نیز فراگیر کار و کسب موثر
  ها شرکت و است ها شرکت و دولت شامل فراگیر کار و کسب یک

 فراگیر کار و کسب ابتدا در باید کار و کسب نوع این به ورود برای
 آن نهایتاً و کنند طراحی و شناسایی کامل طور به را خود نظر مورد

 .دهند توسعه و رشد را

 

 :گیری نتیجه
 داخل از مختلف های محدودیت با فراگیر کسب وکارهای از بسیاری

  بایستی منظور بدین و هستند روبرو هرم قاعده بازار سطح خارج یا
 برای فراگیر کارهای و کسب که متعددی مزایای از استفاده کنار در

  به ... و (کم درآمد افراد) ذینفع افراد کنندگان، تسهیل سازندگان،
  و توسعه زمینه در موجود های چالش و موانع به آورد، می ارمغان
 .شود ای ویژه توجه فراگیر کسب وکار های مدل اجرای

 و کسب شناخت جهت کلیدی نکات تا شده سعی مقاله این در
 در آنها حرکت همچنین و آنها گیری شکل هدف و فراگیر کارهای

  به تواند می مطالعه این لذا و گردد مطرح پایدار توسعه اهداف مسیر
  شکل تر، عمیق دیدگاهی با تا کند کمک حوزه این پژوهشگران

 از اعم مختلف های حوزه در فراگیر کارهای و کسب گیری
 متنوع های ویژگی با جهان کشورهای در را ... و  ICT کشاورزی،

 .نمایند بررسی
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Abstract: 
Today, there are more than 4 billion poor in the world,  

therefore are rarely considered by companies and businesses, 

and this in addition to increasing the severity of poverty also 

increases social inequality. Given that  11 of the 17 goals of 

sustainable development are related to low-income 

communities, so the focus of communities and businesses 

should be on economic growth, in this regard To this end, the 

most comprehensive strategy for the development of inclusive 

businesses is to be able to make the best use of all people in 

the community, especially those at the base of the pyramid 

while paying attention to the principles of sustainable 

development. The question here is how inclusive businesses 

operate in the direction of sustainable development? In 

response to this question, this research, after a systematic 

search of articles in the field of inclusive businesses in the 

period 2005 to 2021, studies 49 articles and discusses them. 
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