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 پیش گفتار مترجم
ها، دانشگاهن ادبیات و متورا در  تاب آوری بیشترین فراوانیمعیشت پایدار و توسعه پایدار، امروزه اصطالحاتی مانند 

ون گفتمان از در ه هایی بیرون آمدهرنامه ریزان دارند. واژمدنی و در نزد مدیران و ب یو آموزشی، سازمانها مراکز علمی

جهان  یها سر نهادن مشکالت و فالکت فقرزدایی و پشتبمنظور  برنامه هاتوسعه و آزمون و خطای کشورها در اجرای 

انند مهمچنانکه دیگر مقوالت  اله اخیر دستخوش تحول گردیده استس 70توسعه خود در فرایند زمانی  مفهومسوم. 

عه به زمانی که توسگیرند دچار تحول نظری و تجربی شده اند. از  فقر، آموزش، عدالت که در کلیت توسعه جا می

ه شاهد تا به امروز که حقوق شهروندی و محیط زیست در متن آن قرار گرفت مد نظر بودآن  سازه ایپیشرفت  معنای

 این تغییرات بوده ایم.

طق در منا "از قضا سرکنگبین صفرا فزود"محقق سازد و متعارف نتوانست اهداف کشورها را  توسعه نجا کهاز آ 

حقق یدار مکه توسعه پا ما را به این نتیجه رساند نتقاد قرار گرفت و نتایج آنمختلف و توسط افراد زیادی مورد ا

بستگی در سایه کثرت گرایی و هم ظ محیط زیستنخواهد شد مگر با مشارکت واقعی مردم و در کانون قرار گرفتن حف

 جهانی. 

 . در اینه باشیمباید به تعداد فرهنگها الگوی توسعه داشت کهدهد  مرور منابع نظری و تجربیات جهان سوم نشان می

و  ه منابعبها توسط مردمان درگیر زندگی با توجه  ه و فضایی بوجود آید که این الگوباید تمهیداتی اندیشیدراستا 

 هایشان و با استفاده از تجربیات جهانی در فضایی غیر دستوری و دمکراتیک بدست آید.  دارایی

فتاد زدیک به هواضع اصطالح معیشت پایدار رابرت چمبرز از صاحبنظران جهانی توسعه است که تجربه فعالیت در ن

سعه دارد. وی که همه دانش و بینش خود را از میدان عمل بویژه در کشورهای توخود همراه کشور جهان سوم را 

 ی و روشظردر ابعاد نبسزایی  تاثیررده است از کسانی است که نیافته و در روند اجرای برنامه های توسعه گرد آو

 نموده ایفانیز متن حاضر چنانکه در آغاز آمده است وی نقشی اساسی در تدوین و تکمیل شناسی توسعه داشته است. 

 .است
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ی توسعه را در سر داشته ام و از منتقدان جدی برنامه ها راز دهه ها پیش دغدغه توسعه متوازن کشو خوداینجانب 

ا تهدید های آینده ر زندگی نسل ،که ضمن تامین نیازهای نسل فعلیدانم  میتوسعه ای  آنمتعارف بوده و توسعه را 

ا تقویت رو جهانی  یهمبستگی مل و  و عدالت اجتماعی را با هم داشته باشداز منابع نکند و بهره برداری و حفاظت 

 ."فالکت را جانشین فقر کند"رهنما نه آن توسعه ای که بقول متفکر بزرگ ایرانی شاد روان مجید  کند؛

 انه بهتقای بینش و روش خود و دیگران موثر و مفید دانستم و عاشقرا در ار ی حاضرمتن راهنما در همین راستا 

 ه میکمتنی دارد. را پرداختم با این تصور که بقول مورخ بزرگ ابولفضل بیهقی ارزش یکبار خواندن  ه ی آنمترج

 ن، برنامهکارشناسان، کارگزارابرای بازنگری برنامه های توسعه در نظر و عمل  تواند به سهم خود در بازاندیشی و

 دیحمگلی ا سرکار خانمهمکار پر تالشم در پایان از ریزان، دانشگاهیان و فعاالن حوزه توسعه ی پایدار مفید باشد. 

 ی و ویرایش قرار دادند سپاسگزارم.دقت آن را مورد باز بین فرد که با صبر و
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 مقدمه
پروژه های معیشتی و تاثیر آنها را بر محیط زیست در امریکای ( UNDP) 1برنامه توسعه سازمان ملل 2015در سال 

مورد تحلیل قرار داد. این ( اجرا شده بود GEF) 2با حمایت صندوق محیط زیست جهانیکه التین و حوزه کاراییب 

راهنمای استفاده از "ان رو تحت عنو همچنین متن پیش و یک مطالعه کامل دوسند شد:تهیه ها موجب  تحلیل

 ."های معیشت پایدار در پروژه های توسعه چهارچوب

 ایدار درپبا نام تقویت معیشت در اقدام محیط زیستی: رهیافت معیشت  یسند جزییات ایبر نمونه کارها تحلیلایج نت

  تدوین شد: با در نظر گیری دو هدف اصلی 2030به کار گرفته شد که در تدوین سند تر نیز تشار گسترده نبرای ا 2017

متحد در  و نشان دادن اینکه چگونه مداخالت برنامه توسعه مللبازنگری چهارچوب معیشت پایدار  مناسبت ارایه – 1

  محیط زیست در توسعه انسانی نقش داشته است؛

محیط  یبهبود نظارت بر برنامه ها و پروژه ها یبرا (SLF) 3چهارچوب معیشت پایدارروش  یسودمند دنآزمو – 2

 .کنند یلمداوم را تکم یابیارز یندهایتوانند فرا یکه م یشتیمع یبا استفاده از شاخص ها زیستی

. دهد یمنظارت پروژه های محیط زیست ارائه  توسعه ودر بویژه   UNDPحاضر ابزاری را برای برنامه ریزی راهنمای

 وسیاسی  ت سازمان ملل برای حمایتگروه سرمایه طبیعی دفتر برنامه محیط زیس این راهنما متناسب با کارِ همچنین

  ط زیست است.مالی جهانی از محیبرنامه ریزی و واحد حمایت 

 2015 مبردر سپتامتحد سازمان ملل  که به تقاضای 2030سند  آرمان هایای با  ارتباط ویژهدارای همه این جنبه ها 

سترش رویکرد های یکپارچه ای برای گ و در آن هدف گذاری بهتری برای جمعیت های فقیر و توسعه نیافته وهیه ت

 پردازند هستند. همزمان ابعاد مختلف توسعه پایدار می

توسعه بین المللی  مطالبی از منابع مختلف است. اما مطالب عمده و درجه ی اول آن از دپارتمان برگرفته ازمتن این 

شود. هدف می  طول زمان انجام بهتر شدن آن درکه در حال انجام  (. کاری است,1999DFID) 4انگلستان است

                                                 
1 United Nations Development Programme 
2 Global Environment Facility 
3 Sustainable Livelihood Framework 



 

7 

 

در  یها در راستای تقویت انواع مختلف سرمایه هاستراتژتوسعه با یک ابزار عملی جهت تحلیل ا کنشگرانحمایت از 

 است.  های مختلف اجتماعی توسعه و تداوم معیشت در گروهپروژه ها برای 

 شده است:  راهنمای حاضر در سه بخش زیر تنظیممتن 

توسعه به  مختلف های آژانسرایج بکار رفته بوسیله بیان روشها و رویکردهای بخش اول به معرفی معیشت پایدار،  – 1

 می پردازد. منظور دستیابی به معیشت های پایدار در گروههای مختلف اجتماعی

ایدار پچوب معیشت به سرمایه های معیشت پایدار و منابع مختلف مورد نیاز برای عملیاتی کردن چهار بخش دوم – 2

 ش اول شرح داده شده اند اختصاص یافته است.که در بخ

برای  د اهرمینپروژه ها که بتوان ی جهت تحلیل سرمایه های موجود درتوصیه های به توضیح ابزار و بخش سوم – 3

 توسعه ابتکارات جدید باشند می پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
4 UK Department for International Development 
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 معیشت پایدار – 1
ل متحد ملسازمان . برنامه توسعه تاثیر گذاشتانس های توسعه آژبر روی فعالیت  1990دهه  ازتفکر معیشت پایدار 

(UNDP یکی از اولین مشارکت کنندگان و کمک دهندگان به ) ر دواحدی  1995در سال  .مفهومی بودچهارچوب این

با  یشترکز معبه ذکر است که تم الزمفعال بود.  2000بخش فقر راه اندازی کرد و برنامه معیشت پایدار تا اواخر سال 

 مانده است. یباق 2017-2014در حال اجرا  یکهمچنان در برنامه استراتژ یریپذ یبها و آس ییبر دارا یدتاک

توسعه بین المللی دپارتمان و  1991در  5نما توسط چمبرز و کانویراهت معیشت پایدار آمده در این متن رهیاف

شاخص های توصیه شده  کامل شد. 2012در  7تناکونو  2001در  6نورتون و فوستر کارتوسعه یافت و با  1999انگلستان 

( UNDPملل متحد )سازمان برنامه توسعه  محیط زیستی مد از میان پروژه های اجرا شده یو فعالیتهای تولید درآ

 ضروری است.متناسب با نیازها و استراتژی های هر پروژه شاخصها  این  استخراج شده اند. البته تطبیق

  تعریف معیشت پایدار -1-1

راندن شود که افراد و جامعه برای گذ هایی می ها )فیزیکی و اجتماعی( و رهیافت اییارمعیشت شامل مهارتها، د

 ها و بحرانها د با استرسنتوان ین داللت دارد که افراد و جامعه میدر اینجا عنصر پایداری بر ا برند. زندگی بکار می

یر ذخا ردنکتهی و بر آنها فایق آیند و بتوانند حتی داراییها و مهارتهای فعلی و آینده شان را بدون مقابله کنند 

دخانه میته مشورتی محلی روک ،به منظور درک بهتر راههای توسعه و حفظ معیشت مردم ارتقا بخشند. طبیعی حفظ و

وین ابزاری را تحت عنوان چهار چوب معیشت پایدار تد ،مطالعات توسعه موسسهبا همکاری  سویفت ]کشور برزیل[

 واشند بتاثیر گذار  توانند بر گزینه های حوزه معیشت نمود. این چهارچوب تحلیلی برای درک عوامل مختلفی که می

  د.وش چگونگی برهم کنش این عوامل استفاده می بررسی

                                                 
5 Chambers & Conway 
6 Norton & Foster 
7 Thennaktoon 
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 DFID,1999  : چهارچوب معیشت پایدار،1نمودار 

 

 مواردق یرا از طر مفهوم سازی اشرویکرد سیستمی را اتخاذ و  معیشت پایدار جهت درک معیشتها یک چهارچوب

 دهد:  زیر ارائه می

 و سرمایه ای که مردم نیاز دارند؛ کاالها 

  می کنند؛ آنها امرار معاشطرقی که مردم از طریق 

 ؛زمینه ای که نوعی حمایت خاص برای آن طراحی شده است  

  که بتوانند تاب آوری معاش را در مقابله با استرسها و بحرانها تقویت کنند.همه عواملی 

ستراتژیهای ، سرمایه ها، تاثیرات نهادی و اوش ها، رزمینهمتاثر از  متقابلچهار چوب را که شامل روابط  1نمودار 

وجود  زیاد یک وابستگی درونی بین موارد زیر دهد. به احتمال معیشت پویایی که پاسخگوی اینها باشد نمایش می

 دارد:

 زمینه خاصو سطح آسیب پذیری در یک  تحولالف( ساختارها و فرایندها 

 ب( دستاوردهای معیشتی و دارایی هایی که بر معیشتها اثرگذارند.

قبل و بعد از  محلی، میان جوامعدر ی اولیه و پیش بینی آینده ارزیاب سرمایه ها درها و  تمرکز بر دارایی بخشهای زیر با

 .می باشد( UNDPمداخله ی برنامه توسعه سازمان ملل )
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ستقیم بطه علّی مرا هیچ کدام از پیکان ها نشان دهنده نمایانگر مجموعه ای از روابط پویا هستند.، پیکانها 1در نمودار 

م اجزای اصلی اکوسیستای کلی از نم ،از تاثیرات هستند. نمودار مشخصی نیست اما همه ی آنها نشانگر سطحی

 ا ارائه نمیرعوامل کلیه از جزییات  ی. البته نمودار لیسترا نشان می دهدثرگذار کلیدی ه با عوامل اهمراها  معیشت

 و تنظیم شوند. قبطپروژه من اید با نیازهای هربجزییات دهد بلکه 

 ویژگی های اصلی معیشت پایدار - 2 – 1 

 ار مستلزم توجه به ابعاد زیراست:چهارچوب معیشت پایدکاربرد و استفاده از  

 خاص در یک بسترآسیب پذیری  درک 

 استراتژی برای حفظ معیشت ها 

 تحلیلی از انواع مختلف سرمایه: 

  :اشد بمی جسمانی سالم  یتها، تجارب، مهارتهای کاری و وضع سرمایه انسانی شامل قابلیتسرمایه انسانی

 یمشان قادر  را برای مشارکت در راهبردهای مختلف و اجرای اهداف معیشتیجوامع  ،که در ترکیب با هم

  .سازد

  :نبال میدیشتی شان را نها اهداف معبا تکیه بر آ معابه منابع اجتماعی مربوط است که جوسرمایه اجتماعی 

مات محلی، مقا مسولینها،  )در متن حاضر بطور مشخص به سرمایه اجتماعی محلی که شبکه ها، انجمنکنند 

 . (کنند اشاره دارد رسمی محلی و جمعیتهای گسترده تری که کمک های برنامه را دریافت می

  ی تواندمو غیره( که هوا و ذخایر ژنتیکی  خاک، آب،)سرمایه طبیعی: شامل همه منابع و ذخایر طبیعی مانند 

 اک از خ ظتزنجیره ی غذایی، حفامانند  به عنوان ورودی برای ایجاد مزایای اضافی مورد استفاده قرار بگیرد

 د معیشت ها را حمایت کند.نتوان یگر منابع طبیعی که میددر برابر فرسایش و و مناطق ساحلی 

 می ترای حمایت از معیشبتولید های مورد نیاز  سرمایه فیزیکی: شامل همه زیر ساختهای اساسی و ورودی 

 شود.

  :می  بکار برای دستیابی به اهداف معیشتی خودکه جامعه است لی همه ی منابع ما شاملسرمایه های مالی

 گیرد.
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 معیشت پایدار اشکال مختلف سرمایه در پروژه های -2

 سرمایه انسانی -1 -2

قادر می  امجموع آنها مردم ر کهاست  و سالمتی ی کاریها مهارت ها، تجاب، قابلیتسرمایه انسانی در برگیرنده ی  

یین سانی تعدر سطح خانوار، سرمایه ان د.نو به اهداف خود برسد یشتی را بکار گیرنمختلف مع یها یاستراتژ که سازد

 ، تواناییخانواده، سطح تحصیالت اندازهاین موضوع با توجه به است.  در دسترسکننده ی کمّیت و کیفیت نیروی کار 

 رهبری، وضع سالمتی و غیره متفاوت است. 

 اهر میظگذارد  که بر معیشت تاثیر می ای به عنوان یک دارایی و داشته ت پایدارب معیشسرمایه انسانی در چهارچو

ایی به به تنه مورد نیاز است. البته برای استفاده از دیگر اشکال سرمایهن، سرمایه انسانی شود. جدا از ارزش ذاتی آ

 د.معیشت جنبه حیاتی دارقل کافی نیست اما برای دستیابی به نتایج مثبت در هر بعد از عنوان یک منبع مست

 ؟می یابد توسعهانسانی چگونه سرمایه 

 رکتمشارضایت افراد  وجود به هر صورت،تواند مستقیم و غیر مستقیم باشد.  کمک به انباشت سرمایه انسانی می

و  معلمود بعنوان مثال فرایندهای سیاسی، کمباگر ساختار یا فرایندی ) حیاتی است. هر هدفیکننده برای رسیدن به 

 ع بسیارین بردن این موانمانع توسعه سرمایه انسانی شوند حمایت های غیر مستقیم برای از ب هنجارهای اجتماعی(

 را ن حوزهایمربوط به  یکنند برنامه ها یم یتآموزش فعالحوزه که در  یتوسعه ا یمعمول آژانس هابه طور  مهم است.

 می دهند.  یجترو رااست  مستقیم و غیرمستقیم یتکه شامل هر دو نوع حما

 :ها متمرکز شود د بر انباشت داراییتوان حمایت مستقیم می 

 موزشی و آموزش عملی توجه به زیرساختهای بهداشتی، آ 

 ی کارکنان بخش های بهداشت و آموزشتوجه به ظرفیت ساز 

  مهارتها در بین آسیب پذیرترین گروههای اجتماعی تجارب و توجه به توسعه 

 : موارد زیر باشد تواند شامل می )از طریق ساختارها و فرایند های تحول( مستقیمحمایت غیر 

  اصالح سیاستهای مربوط به آموزش و بهداشت 
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 موزشی امور بهداشتی و آ فعال در اصالح سازمانهای 

 ز ا ههای خاصیوبعنوان مثال فرهنگ و هنجارها( که دسترسی گرتغییرات مثبت در نهادهای محلی ) ایجاد

 سازد. حدود میرا به بهداشت و آموزش م(  زنانمثالمردم )

 فرصت انواع دیگری از حمایت های غیر مسقیم می تواند شامل افزایش ارزشهای اجتماعی، برابری جنسیتی و ایجاد

 در آموزش سرمایه گذاری کرده اند باشد. برای کسانیکههای بهتر 

 مایه انسانی مورد نیاز است؟لیل سرچه نوع اطالعات و شاخص هایی برای تح

 یریگ انسان را اندازه رفاهدر  یشرفتآموزش بهداشت وجود دارد که پ یبرا ینسبتاً خوب یدر حال حاضر شاخص ها

داشت ، بهبیماری های گوارشی )مانند اسهال(کودک،  یه، تغذیالت، سطح تحصیلتحص ی، سالهایبرنامه درس کند: یم

ها تن ی، آموزش رسمینعالوه بر ا تر است. یچیدهپ یاربس یشتآموزش بر مع یرو تأث یفیتسنجش کیره. مادر و غ

 .یدرا بهبود بخش یانسان یهتوان سرماب آن از طریقکه  یستن یا یلهوس

ن کرد یکمّ ،شود می یانسان یژگیهایاز و یعیوس یفاست که شامل ط یمفهوم چند وجه یک یانسان یهسرما چون  

و  کرد نییبا دانش و تجربه موجود تعتنها توان  یآن را نمم گرفت که ارزش سه یجهتوان نت یم لذا دشوار است، آن

 ست.وسعه اتاین نیازمند یک ارزیابی از قابلیت فردی برای یادگیری دانش و مهارت جدید با توجه به نیازهای آینده 

، به گذارد یم یرتأث یبر هر انتخاب یمحل ینهچگونه زم ینکه، درک اUNDP محیط زیستی یپروژه ها یبرا یژهبه و

 می تواند تکنیکهای مدرن و متمرکز در کشاورزی مانند استفاده ازها  . انواع خاصی از مهارتهمان اندازه مهم است

یست و ط زبر روی محی منفی توانند تاثیر بسیار شدید میهمین تکنیک ها  با این وجود. بهره وری را افزایش دهد

 اشند.بپایداری آن داشته 

  مهم است که سواالت زیر مطرح شود: به سرمایه انسانی بسیار برای موضوعات مربوط

  اشد محلی مسایل پیچیده و بغرنجی که امکان تاثیر گذاری بر توسعه سرمایه محلی داشته ب بسترآیا در

 بیشتر باشد شناخت آن از همان ابتدا مهمتر است(.  مسئله  ) هرچه پیچیدگی وجود دارد؟

 دسترسی دارند؟ شان موثر باشد بر معیشتتواند  مردم محلی چگونه به اطالعاتی که می 
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 کدام گروهها )اگر وجود دارد( محروم از دسترسی به این اطالعات هستند؟ 

  بر نوع اطالعات قابل دسترسی تاثیر دارد؟آیا این محرومیت ها 

  استفاده  برآمده از داخلعمومی از فناوریهای ؟ آیا به شکل تثبیت شده ای برای نوآوری وجود دارد روشآیا

 کنند؟ می

 هستند؟ اکنند که فاقد بعضی از اطالعات یا مهارته آیا اهالی احساس می 

 حی معیشتشان در چه سطان  و سیاستها و قوانین مربوط به دانش زنان و مردان جامعه نسبت به حقوقش ش

 به چه میزان است؟از آن آگاهی شان  انند،د می آگاهخود را  اگراست؟ 

 سرمایه اجتماعی 2-2

 یداف اساسور دستیابی به اهشود که افراد به منظ ماعی میرمایه اجتماعی شامل منابع اجتسدر زمینه معیشت پایدار 

 :موارد ذیل باشد شاملمی تواند این منابع  کنند. در راستای معیشت بر آنها تکیه می

 یا براراهنم یارهایمعبین افراد با عالیق مشترک(. ( و افقی )شبکه ها و ارتباطات عمودی )سلسله مراتبی 

گروه  یکبه عنوان فعالیت  یرا برا قابلیت های مردماعتماد به نفس و  یداست که آنها با ینموارد ا ینا

 یتعالف یبرا یمدن یا یمل یگروه ها مانند زرگ ترب مقیاس ی درآنها را به موسسات یدهند و دسترس یشافزا

 ؛شان افزایش دهد

 رفین مورد توافق ط اختیاراتهنجارها و  که تمایل به پایبندی به قوانین، مشارکت در گروههای رسمی تر

 ؛دارند

 یاهش مکرا  تبادالت یها ینهد، هزنکن یم یلرا تسه یکه همکار تیمتقابل و مبادالاعتماد مبتنی بر  روابط 

 فقرا فراهم کند. یندر ب یررسمیغ یمنیا یشبکه ها یبرا ای ینهدهد و ممکن است زم

 

به  یاجتماع یهسرمادرک  یجهدر نتسرمایه اجتماعی رابطه ی بسیار نزدیکی با ساختارها و فرایندهای تحول دارد. 

کند.  سطحیدو را  ینا ینممکن است رابطه ب اگرچه باشد، یدتواند مف یم یندهاعنوان محصول ساختارها و فرا
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-تواند به خود دوسویه ایست که می ی باشند. رابطه اجتماعی یهتوانند خود محصول سرما یم یندهاساختارها و فرا

 ماندگاری برسد. 

ری نونگذاسیاستها و قا، ساختارها و فرایندهای تحول در برگیرنده ی نظریه های معیشت مربوط به نهادها، سازمانها

ام سطوح آنها در تموان بر اهمیت آنها تاکید کرد که بیش از این نمی تکنند.  است که به شکل گیری معیشت کمک می

 ین کننده بطور موثری تعییدولتی و بخش خصوصی فعالند و ؛ در بخش و حوزه ها از خانوار گرفته تا سطح بین المللی

 : موارد زیر هستند

 (؛یرگذارهاو تأث یرندگانگ یم، تصمیشتیمع یها ی، استراتژیه)به اشکال مختلف سرما یدسترس 

 ؛یهانواع مختلف سرما ینمبادله ب یطشرا 

 خاص یشتیمع یها یاز استراتژ یناشحاصل ( یگردانواع  یا یسود )اقتصاد. 

ر بدهند که هم  یرا توسعه م یغالباً در سطوح مختلف تعامل دارند و غالباً اقدامات محیط زیستی یپروژه ها

 یم یرأثت دهد یم یرو یکه روابط قدرت و تعامالت اجتماع ییجایعنی ، یاجتماع یو هم بر روندها ینهاد یساختارها

سیب آ. چهارچوب معیشت پایدار تحلیلهای بسیارعمیقی با تاکید بر روابط درونی این سطوح که ظرفیتها و گذارد

 ردممچهارچوب  دهد. ارائه می را شوند راهبردهای معیشتی مشخص میدر نتیجه آن نمایان و را  پذیری های مردم

مرکز مت یگروه ی، بحث هاجامعه محلی ی)به عنوان مثال کارگاه هامیدانی   یعمل یها یکتواند با تکن یم ریمحو

 یاه داده ،وارهاخانمتناسب  یها ی، نظرسنجیریپذ یبآس یابی، ارزییروستا یعسر یابیزنان و مردان، ارز یبرا

-درون های سنجش نابرابری و یاجتماع یاییپو ییامکان شناساو  دشو یبترک( یرهموجود، و غ یاجتماع-یاقتصاد

 کند.را فراهم  روابط قدرت جامعه محلیو  یتیمانند روابط جنس خانوارها

از چهار جامعه قبل و بعد از اجرای پروژه توسعه برای دستیابی به یک گزارش دقیق از وضعیت سازمانها و فعاالن حوزه 

شمول به معنای در ]شمول ارها و فرایندها تاثیر مستقیمی بر کنند. همچنین ساخت چوب معیشت پایدار استفاده می

و فرصتهای جامعه و او بخشی از جامعه است و امکانات  احساس کند که جامعه به فکر او استد برگیرندگی یا اینکه فر

 یجادهدف مشترک ا UNDP یاز پروژه ها یادیاز آنجا که تعداد ز .و رفاه جوامع آسیب پذیر دارند برای او نیز هست[

کنند و در جهت  یم یتحما معیشتمتنوع مربوط به  یها یرا دارند که از استراتژنهادی  یها یطها و مح یاستس
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، خواه به عنوان یردقرار گ توجهمورد  یدبا یندهافرا ینا یلو تحل یهکنند، تجز یرابر به منابع و بازارها کار مب یابیدست

 و خواه در زیر یک چتر فراگیر به نام سرمایه اجتماعی. مستقلعنصر  یک

عاد تاثیر مستقیمی بر دیگر اب ،است خوبضمن اینکه خودبخود  نیز همانند سرمایه ی انسانی، سرمایه اجتماعی

که های شب این سرمایه،روابط اقتصادی و دسترسی برابر به منابع و کاالهای عمومی دارد. بر سرمایه از طریق تاثیر 

انی و طه ی نزدیکی بین سرمایه انسبه همین دلیل راب جتماعی نو آوری، کسب و تبادل دانش را تسهیل می کنند.ا

 سرمایه اجتماعی وجود دارد. 

 می یابد؟ چگونه سرمایه اجتماعی افزایش

ش د افزایمانن)اکثر تالشها به منظور افزایش سرمایه های اجتماعی بر پایه تقویت نهادهای محلی به صورت مستقیم  

یه ماه سریجاد فضای باز و دموکراتیک کو غیر مستقیم از طریق ا ظرفیت های محلی، آموزش رهبران یا تزریق منابع(

 ی میبا گروههای محلموجب تقویت رهبری و روابط بیرونی حمایت مستقیم  .، می باشداجتماعی بتواند شکوفا شود

  شود.

 عات و شاخص هایی مورد نیاز است؟البرای تحلیل سرمایه اجتماعی چه نوع اط

ر ررسی تاثیبمثال  است، فتارهای سرمایه انسانی مهمدرک روند ها و ربرای تحلیل،  از شمردن تعداد سازمان هافراتر 

اسی اساین موضوع در آینده برای درک ماهیت روابط  .بر وضعیت معیشت سازمان های اجتماعیمثبت یا منفی وجود 

 که کسانی در واقع بینشی را در خصوص منابع اجتماعی قابل دسترس برای خانواده ها و خواهد بود.بسیار مهم جامعه 

  داد. ارائه خواهد می شوند رااز این امتیازات کنار گذاشته 

بندی  یبترکدر که اگر  می توانند با مشکل رو به رو شوند مختلف را بر عهده دارند یتهایفعال یتکه مسئول ییگروهها

به عبارتی باید صدای همه شنیده شود. یک نکته مهم دیگر  .رده باشندک یمستثن را  یخاص یاجتماع یگروههاشان 

مردم می توانند به منابع حد توسط جامعه محلی در مواقع رویارویی با بحران است و تا چه  اایجاد استراتژی های بق

ذینفعان ابزار سودمندی برای تحلیل نهادها و روابط یل تحلتکیه کنند. و دستیابی به موفقیت اجتماعی برای این کار 

 باشد. ها، هنجارها، فرهنگ و غیره می ها، قانونگذاری شان اعم از تعامل با سیاست داخلی و خارجی
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 سرمایه طبیعی -3-2

برای ا ع و خدمات بیشتری رمناب ندتوان سرمایه طبیعی اصطالحی است که برای توصیف ذخایر و منابع طبیعی که می

ت وب معیشچهارچدر  می گیرد. دسته قرارمنابع در این  شود. طیف وسیعی از ز آنها تولید کرد بکار برده میمعیشت ا

شوک  زاتعداد زیادی  ویژه ای وجود دارد.رابطه ی نزدیک و سرمایه طبیعی با زمینه های آسیب پذیری  بین پایدار

ستند را تخریب می کند خودشان ناشی از فرایندهای طبیعی ه افراد جامعهراهبردهای معیشت محرومترین هایی که 

اغلب  ا نیزآنه زمان بندی مانند آتش سوزی جنگلها، سیل، خشکسالی و زلزله. که منابع طبیعی را نیز از بین می برند

 است. مختلف ارزش سرمایه های طبیعی در نتیجه تغییرات فصلی

 :مرتبط عبارتند ازطبیعی و خدمات  یسرمایه هانمونه هایی از 

 اراضی و خاک ها 

 تولید غذا 

 جنگلها 

 منابع دریایی و جنگلی 

  آب 

  کیفیت هوا 

  مقابله با فرسایش 

  دفع زباله 

  مقابله با طوفان 

  تامین آب 

 ذخیره و ترسیب کربن 

 مهم است؟ چرا این سرمایه

های متکی بر منابع  طریق فعالیتشان از  پر واضح است که سرمایه طبیعی برای آنهایی که قسمتی یا همه زندگی

منابعی مانند محصوالت کشاورزی، دامداری، چوب بری، استخراج معادن  ،است بسیار با اهمیت می آیدطبیعی بدست 
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خدمات اکوسیستم که برای رفاه ، تاثیری است که آنها در تامین اهمیت قابل مالحظه ی فراتر از این مواردو غیره. اما 

 رند.دااست  عمومی ضروری

 

 ؟دهند یشافزا یعیطب یهخود را به سرما یتوانند دسترس یها چگونه م ینمحروم تر

ور انسان مح ،بر افزایش سرمایه طبیعی است. چهارچوب معیشت متمرکزتوسعه روستایی در درجه ی اوّل  تالشهای

سترسی و محلی مانند دتری از فرایندها شامل مدیریت منابع طبیعی و شیوه های  وسیع مفهوماست و در بردارنده ی 

به  سرمایه طبیعیبه کارگیری درک چگونگی . می باشدتوزیع زمین، قواعد مدیریت جنگل و چیزهایی از این قبیل 

 تنهایی و نیز در پیوستگی با منابع دیگر برای ایجاد و پایداری معیشت اساسی است.

ه الزم بازدارند عوامل یاها  یزهتوانند انگ یم اند که یعیبه منابع طب یدسترستعیین کننده ی  یندهاساختارها و فرا ینا

ود که ش یشتر میارزش منابع ب باشند یافتهتوسعه  یاگر بازارها به خوب. مثال منابع را فراهم کنند یریتبهبود مد یبرا

ی فته برابازارهای توسعه یا ،شها را ایجاد کند هرچند در بعضی مواقعتواند مدیریت بهتری از ارز به سهم خود می

گرچه حمایت  .به دنبال داشته استافزایش فقر  ،ها بازده منفی داشته است. یعنی بجای کاهش محرومترین

 -ستقیمغیرمستقیم از سرمایه طبیعی از طریق ساختارها و فرایندهای تحول بسیار مهم است، با این وجود حمایت م

ا زمانی همی دارد مخصوصمنیز جایگاه  -تمرکز بر خود منابع در مقابل تمرکز بر توانایی مردم در استفاده از آن منابع

، یدارپا شتیمع یکردرو یاز مبان یکی که پای حفاظت برای استفاده در آینده در میان باشد )مانند حفظ تنوع زیستی(.

د شد )ماننکه البته فقط محدود به آن نمی با پایداری محیط زیست شامل آن است یگیریو پ یداریاعتقاد به انواع پا

 منتج از آن(. سرمایه طبیعی و خدمات پایداری 

 

 برای تحلیل سرمایه طبیعی چه نوع اطالعاتی مورد نیاز است؟ 

 یناست، همچنبه همان اندازه مهم نیز به آنها  یکه مهم است. دسترس یستن یعیفقط وجود انواع مختلف منابع طب

  ، مهم است.یفصل ییراتدر طول زمان، مانند تغ یعیمختلف طب یها ییبا دارا یبترک یآنها برا ییو توانا یفیتک

 یاز ارزش کمتر معیشتاز  یتحما یرا از دست داده، برا ی اشاز حد کشت شده و همه مواد مغذ یشکه ب ینیزم
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 یاکاربران به آب  یاصاحبان  ی، اگرچه در صورت عدم دسترسبرخوردار است یزحاصلخ یاربا خاک بس ییننسبت به زم

در کنار منابع  .یابد یکاهش مبرای معیشت  یقابل توجه یزانبه مزمین ارزش هر دو  یرساختی،و ز یزیکیف یهسرما

 مهم است. یزو استفاده ن یفیتمدت در ک یروند طوالن ی، بررسیعیطب

 عبارتند از: سرمایه طبیعی تحلیل  مسائل رایج برای

  جوامع  در انزوا، ی، گروه هایبومجوامع دارند )زنان،  یدسترس یعیاز منابع طب یککدام گروه ها به کدام

 کدامند؟ ینزم مالکیت ی(؟ ساختارهایرهو غ یسنت

 محدود(  ی، اجاره، امالک مشترک، دسترسیخصوص یتمالک مانند) یست؟چبه منابع  یدسترس وقحق یتماه

 در برابر تجاوز دفاع کرد؟ منابع طبیعیتوان از  یم یاو آ چه سطحی استدر آنها  یتامن

 به منابع وجود دارد؟ یدر مورد دسترس شدید یها یریاز درگ یشواهد یاآ 

 در چه سطحی است؟( یره، تناوب محصول، حفاظت از گونه ها و غه حاصلخیزیمنابع )مربوط ب یبهره ور 

 در طول زمان متفاوت بوده اند )به عنوان مثال سطح برداشت( ینهاچگونه ا

 وجود دارد؟ دهد یشمنابع را افزا یکه بتواند بهره ور انواعی از دانش روز یاآ 

 منابع وجود دارد؟ یفیتدر ک یاییتنوع جغراف یاآ 

 هستند؟ یعوامل خارج یرمنابع تا چه اندازه تحت تأث 

 اهداف مختلف استفاده کرد؟ یتوان از آنها برا یم یامنابع چقدر متنوع هستند؟ آ 

 یست؟چ تاب آوری یا یستماکوس مت بهارزش منابع از نظر سهم آنها در خد         

 سرمایه فیزیکی – 4 -2

 ها یرساختز است. یشتمع ینتأم یبرا یازمورد ن یدیتول یو کاالها یاساس یرساختهایشامل زفیزیکی  یهسرما

 یدیتول یکاالها .گذارد یم یرتأث یبه خدمات اساس یکه بر ارتباطات و دسترس شوندی م یطمح ییراتتغموجب 

 دهند. یم یشرا افزا یهستند که بهره ور یزاتیابزارها و تجه

 زیر برای معیشت پایدار بسیار ضروری اند:مولفه های زیرساختی 
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 رسی به جاده و امکانات حمل و نقل؛دست 

 مسکن و ساختمانهای امن؛ 

  مات بهداشتی؛به آب و خددسترسی 

 انرژی پاک و مقرون به صرفه؛ 

 .) دسترسی به اطالعات ) ارتباطات 

 

 ؟ سرمایه فیزیکی مهم استچرا 

قر است. فنوع  ینشانگر اصلزیرساخت ها های مشارکتی متعدد از فقر به این نتیجه انجامیده است که فقدان  ارزیابی

ان زیادی زم مردم اً تیجشود و نت یم بتدریج بدترانسان  ی، سالمتیانرژ یامانند آب  یبه خدمات یکاف رسیبدون دست

ت مربوط فرص -ینههز. ند کردسوخت صرف خواه یچوب برا یاآب  یمانند جمع آور یرمولدغ یتهایانجام فعال یبرا را

 .شود درآمدتولید  یا یبه کمک پزشک یتواند مانع آموزش، دسترس یم یزاستاندارد ن زیر حد یها یرساختبه ز

 

در  ینسب ضرر مشمول یدکنندگاناست که تول یمعن ینو حمل و نقل به ا یدتول )همه انواع سرمایه( ینههز یشافزا

نی یه انساهمچنین سرما را محدود می کند و مردم یظرفیت تولید ناکافی بودن کاالهای تولیدی، .شوند یبازار کار م

ت یک زیر ساخشود.  میو دسترسی به بازار . زمان و زحمت بیشتری صرف تامین نیازهای اولیه دهد می را هدرشان 

ا شان ر دارایی ثابت است که ارائه ی خدمات به محرومین به منظور دسترسی به نیازهای اساسی و ظرفیتهای تولیدی

 کند. فراهم می

 

 برای تحلیل سرمایه فیزیکی چه نوع اطالعاتی مورد نیاز است؟

 مات بیشداران ارزش یکی از خدباید مشارکتی باشد. چون ممکن است برای بهره برهر گونه ارزیابی سرمایه فیزیکی 

 باید مورد توجه قرار گیرد:  ویت بندیدر اول ها این تفاوت دیگری باشد واز 

 وجود نداشته  معلمی یچهمدرسه  یک اگر در کنند؟ به عنوان مثال، یم یبانیها از خدمات پشت یرساختز یاآ

 خواهد داشت. یکم یایمزاوجود مدرسه به مدرسه برسند، به موقع  آموزان نتوانند دانش یاباشد 
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 ی ر طوالنمحلی را دتواند نیازهای بهره برداران  آیا تامین سرمایه فیزیکی می آیا زیر ساختها مناسب اند؟

قاضای تپیش بینی و پاسخ به تغییر در  بلکه تواناییداری خدمات یپا تنهانه این موضوع  مدت تامین کند؟

 دغدغه کلیدی است.. به هر صورت دسترسی یک را تحت تاثیر قرار می دهد سرمایه

  ا سرمایه فیزیکی کدامند؟بهای مختلف مرتبط نیازهای گروه 

 

 سرمایه مالی  -5- 2

د. در اینجا کنن آنها استفاده می یابی به معیشت ازتکه مردم برای دساست مجموعه منابع مالی  منظور از سرمایه مالی

بخش  یکاز  برگرفته یفتعر ینا شود. ، مصرف و تولید میسرمایه مالی شامل منابع در گردش همچنین ذخایر تعریف

 یها یراتژسازد تا است یکه افراد را قادر م می باشدمعادل آن  یادر دسترس بودن پول نقد  یعنی، یشتمع ینمهم تأم

  اذ کنند.را اتخ یشتیمختلف مع

  ی مالی دارای دو منبع اصلی است: سرمایه

یگری وابسته به چیزهای د ندارند و سرمایه ی مالی هستند زیرا بدهیپس اندازها از نوع ارجح موجود:  ذخایر -1

باشد.  احشام و یا جواهرات یا دارایی های نقدی مانند د بصورت نقدی، سپرده های بانکینتوان نیستند. آنها می

 توان از طریق موسسات اعتباری بدست آورد. همچنین منابع مالی را می

، دولتنتقاالت از انقل و  یرسا یا مستمریها حقوق  ینوع ورود ین، متداول تردرآمدها یبه استثنا: ورود منظم پول -2

 ینانمقابل اط یدها با یورود ین، ایمال یهسرمابه به منظور کمک هستند.  و حواله هایط زیست پرداخت خدمات مح

 پرداخت وپرداخت به صورت یکبار  ینب مثال کرد، ینکامل را تضم یناناطم یتقابل یچگاهتوان ه ینم اگر چهباشند )

 (.کنند تفاوت وجود دارد سرمایه ای یزیتوانند براساس آن برنامه ر یمنظم که افراد م

 

سته ه مالی بسرمایردار است. برخوو استفاده گوناگون  پنجگانه از تنوع کاربردرمایه مالی در بین دیگر سرمایه های س

 انواع دیگر سرمایه تبدیل شود. تواند به راحتی به به تغییر ساختارها و فرایندها می

واد غذایی هنگام ناامنی غذایی. مانند خرید م معیشت استفاده شود کسبتواند بصورت مستقیم در  سرمایه مالی می

افراد جامعه  یرترینفق ی، برایجهدر نت. جمعیت های محروم و فقیر حداقل دسترسی را به این دارایی دارندالبته 
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مانند رفاه یا تحصیل دانش ف اهدا یا ییاز دارا یگریاشکال د یبترت ینبه هم. دارند یتاولو یهسرما یگرد یشکلها

 به دست آورد. یمال یهبا استفاده از سرما یماًتوان مستق ید که نمنوجود دار

 

 توان کرد؟ های مالی چه می و دارایی ترین گروهها به سرمایه سی محرومبرای افزایش دستر

 :توان به اشکال زیر اقدام کرد قیم میتسرمایه های مالی بعنوان حمایت غیر مس بهمحرومین برای دسترسی 

  :مات خد یکمک به توسعه سازمانها یقموجود از طر یمال یها یانو جرها پس انداز یبهره ور یشافزاسازمانی

 فقرا. یموثر و متناسب برا یمال

 :جلوگیریرفع موانعی که از دسترسی گروههای خاص تواند شامل  میی لافزایش دسترسی به خدمات ما نهادی 

رد نیاز ضمانت مو ، باشد )خواه با ارایهرائه دهندتوانند ضمانت کافی را ا مانند زنان و جوامع بومی که نمیکنند  می

 .(ندشناسایی مکانیزمهایی که آنها را قادر سازد از دیگر انواع دارایی ها جهت ضمانت استفاده کن یا با

 مایت حیا از طریق کنند  عمل میاز طریق اصالحات در محیطی که خدمات مالی  در اینجاارت: قانونگذاری و نظ

به  یمسئله ثبات نهاد از محرومین )مانند حقوق بازنشستگی(، خدمات می تواند ارایه شود.ای دولتی شبکه ه

  مهم است. یارخرد بس یدر موضوعات مربوط به امور مال یژهو

کن مم ند.به تنهایی مشکالت ناشی از فقر را رفع ک هرچند سرمایه ی مالی چند منظوره و متنوع هست اما نمی تواند

 :شان نباشند قادر به استفاده مناسب از منابع مالیاست که جوامع بدالیل زیر

  (؛اندکی پول بدست آورندمهارت ها را با و نتوانند )آنها ممکن است فاقد مهارتهای الزم باشند 

 فته، سعه نیابازارهای تو به عنوان مثال،)محدود شده باشند  برای تحول کافیا و فرایند های نایا بوسیله ساختاره

 .(یل شرکت های کوچک و غیرهغیر مفید برای تشک های سیاست

 چه نوع اطالعاتی برای تحلیل سرمایه مالی الزم است؟

هم سیار مبی داشتن یک درک شفاف از عوامل زیر مال یهسرما یلو تحل یهتجز یهنگام در نظر گرفتن اطالعات الزم برا

 است:

  مالی )رسمی و غیر رسمی( در حال حاضر وجود دارند؟کدامیک از سازمانهای 
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 شوند )نرخ بهره  یا ضمانت های الزم و غیره(؟ ارائه می شرایطی چه نوع خدمات و تحت چه 

 ین اسی به کدام گروه از مردم به این منابع دسترسی دارند؟ چگونه و چطور بعضی از مردم مثال زنان از دستر

 ؟شوند منابع محدود می

  می مردم محلی چه نوع پس اندازهایی را ترجیحچقدر است؟ ها و پس انداز  ها  وام وضعیتحال حاضر در 

 ؟(یرهو غ یجواهرات، فلزات گرانبها، پس انداز بانک ،)گاو دهند

 نها آبر ارزش  امکان تاثیر گذاریدر است و قآنها چ ینگینقد ریسک های مربوط به این گزینه ها کدامند؟

 حساب چگونه است؟هنگام تسویه 

 سال میکنند و برای خانه پول ار خارج از جامعه زندگی میدر  شان اعضای یچه تعداد و چه نوع خانوادهای 

 ؟کنند

 رسد؟  چگونه این پولها به دست خانواده می 

 ر است؟با چه اطمینانی این حواله ها جریان می یابند؟ آیا تابع تغییرات فصلی اند؟ حجم مالی آنها چقد 

  صورت  ددجسرمایه گذاری ممی کنند و آیا استفاده  ین پرداخت ها کنترل دارد؟ چگونه از آنهاا کسی برچه

 گیرد؟ می

 

 معیشت پایدارپنج ضلعی چهارچوب  -6- 2

م های مرد ییاطالعات در خصوص دارا تسهیل ارایه تصویری ازور به منظدارایی ها سرمایه پنج ضلعی )ابعاد پنج گانه( 

 ها شکل گرفته است. روابط درونی این دارایی تاکید برو 

نقطه ی  .استفاده کرد یهبه سرما یدسترس مربوط به تغییرات یکشمات یشنما برایتوان  یم یشبکه پنج ضلعاین از 

در حالی است  ها به داراییصفر  دسترسی نشانگرمختلف است  مثلث هایراس نقطه اشتراک که مرکزی پنج ضلعی 

به عنوان مثال، اگر شکل به دست آمده در داخل پنج  است. به دارایی ها لبه بیرونی نشانگر حداکثر دسترسی که

بر این  تر یا کمتریپروژه تاکید زیادیا دور باشد، بدین معناست که  ضلعی به لبه ای با عنوان سرمایه فیزیکی نزدیک
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دهد  ینشان م یندهد، ا یلمنظم را تشک یپنج ضلع یک ی،اگر شکل داخل سرمایه داشته است. از طرف دیگر نوع از

  .برابر داده است یوزنیه همه اشکال سرماکه پروژه به 

 

 در وضعیت دارایی ها تغییر

 های مختلف دائما در تغییر است. تبعا همراه با این تغییرات شکل پنج ضلعی نیز تغییر می دارایی در دسترس بودن

 یکمتاسفانه . شود یدهد ییراتتغ یندهد ا یزمان به عنوان بعد سوم، اجازه م، با یچارچوب سه بعد یک کند.

استفاده از  یلو تحل یهدر هر تجز یبعد زمان یکوجود مهم است که  ینبا ا دهد. یاجازه را نم ینا یچارچوب دو بعد

 گنجانده شود. ییدارا

 

 

 

 

 

 های چهار چوب معیشت پایدار دارایی: پنج ضلعی 2نمودار 

 

 تسهیلگری – 7 – 2

، یک ویژگی مهم فراینداما توان استفاده کرد.  از رویکردهای مختلفی در استفاده از چهارچوب معیشت پایدار می

روش تحلیل سرمایه، مقادیر مبتنی بر نقطه را به هر سرمایه . مشارکتی بودن آن است و نیاز به تسهیلگری خوب دارد

 برگه های راهنمای دپارتمان بین المللی توسعه اصلی ترین و قوی ترین مرجع برای تحلیل دارایی اختصاص می دهد.

 های سرمایه ایست.
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برای هر  کمّیت ساز عددی یکتواند به عنوان  یاست که م یفیک یابیارزیک ارائه  یبرا یراه یشنهادپ ،گام یناول

تحلیل بخش به عنوان مثال . است 20-0 ه های معمولی بینمعیشت پایدار نیز عمل کند. دامن شکل دهندهسرمایه ی 

 در قالب رتبه بندی زیر پیشنهاد شده است. 8انرژی در کشور کلمبیا

  :0<سرمایه = <4غیرپایدار 

  :0/4<سرمایه =<8پایداری محدود 

 0/8<سرمایه =<12: یپایدار 

  :0/12<سرمایه= <16پایداری پیشرفته 

  :0/16<سرمایه =<20غنی 

در  .اهد بودمربوطه حساس تر خو یپروژه ها یراتدر طول زمان و تأث ییراتبه تغ یده یازباشد، امت یشتردامنه بهرچه 

 ر موردچهار چوب معیشت پایدارا با استفاده از  ییآب و هوا ییراتو تغ محیط زیستی یپروژه ها UNDP ،2015سال 

 .داستفاده کر 3-1 ینب یازدهیامتدامنه ی  یکمختلف از  سرمایه های یرتبه بند یو برا قرار داد یلو تحل یهتجز

و  ینفعانت ذشامل مشارک یندفرا ینا .کنند یاستفاده م یده یازامت یناز ا مقاله ینا سراسردر ی ارایه شده نمونه ها

 یتبه رسم یجنتا یردر تفس ییها یتدهد اگر محدود یاست که نشان م ی، موردینشد و بنابرا ینم یدانیکار م

 استفاده کرد. یزگسترده ن یها یابیارز یروش برا ینتوان از ا یشناخته شود، م

 جنبه های دیگری که هنگام امتیاز دهی باید مورد توجه قرار گیرد:

 یشتعمموجود در چارچوب  یمبا مفاه یدبا کار ینمسئول ا. الزم است حمایت یهاول یازاتاختصاص امت یبرا 

 شد.با یی داشته آن آشنا یرامونیپ ینهو زم مدنظر پروژه طور متوسط بانا باشد و حداقل به آش یدارپا

 ،و شکل  ظرها از ن یتاولو یندر تخم یر، ناگزرا تعیین کنند یازاتامتخودشان گروه ها  یا اهالی اگر جوامع

ظور معیارها به مندرنظر گیری تسهیگری به بر این اساس،  .به وجود می آید یاختالفات یهسرما یریتمد

 کند. مقایسه و استاندارد سازی کمک می

                                                 
8 Franco, Dyner, & Hoyos (2008).  
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 ینحه بمصال آل چگونه یدهدر حالت ا یاغالب باشد  کدام گروهشود که نظر  یریگ یمالزم است تصم ینبنابرا 

 .صورت بگیردهمه شرکت کنندگان 

 

 .دهد یشرکت کنندگان را نشان م یدگاهکه تفاوت در د یمطالعه موردیک  -8 – 2

رین ید مهمت. اولین و شاچالش هایی ایجاد کند تواند پایدار در پروژهای مختلف و مداخالت میاستفاده از لنز معیشت 

اخالت مد یجادروش ا یندر مورد بهتر یاجتماع یهم افراد و هم گروهها است. اع شرکت کنندگان در قضاوتاجمآنها 

 هک ه استتوسع یکردهایدر مورد رو اتوسعت نظر یانگراختالفات نما ینا اختالف نظر دارند. یدارموثر و پا یاجتماع

 .این بحث را مشخص کرده انددر طول زمان 

در  مهبرنا ین. اقرار گرفتن در بستر موضوع مطرح شده در پاراگراف قبلی کمک کندممکن است به  یرز یمورد فرض 

اسب ا فقط از طریق پیاده ی روستادسترسی به یی که در سایه خدمات دولتی است انجام شده است. جامعه روستا یک

 هستند که معیشت شان ازنها کشاورزان درصد آ 90ی کنند. گی مدتمامی جمعیت در فقر شدید زن .می باشد

آنها  شغولند.م محلی نیز به کارهای مختلفی در جامعهباقیمانده درصد  10 و دام تامین می شود.موز  ،محصوالت پایه ای

اج هداشت، آموزش، آب بهداشتی و برق هستند. فروش محصوالت یا خرید مایحتفاقد زیر ساختهای اساسی مانند ب

 نیازمند دو تا سه روز سفر پیاده است. شان

 یابودجه بر بر این است که آژانسفرض کند.  یک آژانس بین المللی طرح توسعه معیشت را به آنها پیشنهاد می

. ستمعه اافراد جا یبرا یخوب یاستراتژ یستیاوراق قرضه تنوع ز یقاز طر یعیپروژه و استفاده از منابع طب یریتمد

انتشار  تناسب سازی ومرا برای شناسایی و ناسایی راهی برای در گیر کردن اجتماع یک تسهیلگر به منظور شآژانس 

ج حاظ و درلر با سه نوع از بازیگران که باید نظراتشان تسهیلگ .برای جامعه محلی به کار می گیردمعیارهای پروژه 

 خود آژانس. زنان و مردان(، مقامات دولتی وساکنان محلی ) :می کندمشورت  شود

-1ددی عسرمایه ارزش هر  هد بهخوا وی از آنها می دهد ینسبت م یهبه هر سرما ینفعکه هر ذ یتیبه منظور درک اهم

  :در نهایت نتایج زیر بدست آمد نشانه اهمیت بیشتر است(.را اختصاص دهند ) ارزش بیشتر  3
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 سرمایه

 بین المللیکارکنان آژانس  مقامات دولتی اهالی

 مردان زنان مردان زنان مردان زنان

 3 2 2 1 1 2 انسانی

 1 3 3 1 2 1 فیزیکی

 3 2 2 0 3 2 مالی

 1 1 2 0 2 2 طبیعی

 2 1 1 1 1 3 اجتماعی

 

 نشانگر چیست؟این نتایج 

گاه ینفع دیدذهای مختلفی را ارایه دهند. اولین چیزی که به ما می گویند این است که هر  توانند بینش این نتایج می

 تماعی،وضعیت اج ،یفرهنگهویت توانند ناشی از عواملی مانند  این تفاوتها می منحصر بفردی درباره توسعه دارد.

ع ی منابکه رو بسیار حیاتی است افرادی که معاش آنها از کشاورزی می باشد یامثال بر جنسیت و تجارب فردی باشد.

لی ممکن مقامات مح از طرف دیگر گذاری تصمیم بگیرند. ره سرمایهدربابر اساس آن بتوانند ای حساب کنند که مالی 

 ایتاً نه .اولویت باشددر جهت ارائه خدمات اجتماعی ها  زیرساختترجیح دهند که است راهبردهای محلی و ملی را 

را در قبال آن که باشد زیرابهترین گزینه  که خودش پیشنهاد دهد می تواند د پروژه ای را کن آژانس بین المللی فکر می

 .نقش داشته اندجرای آن اچندین جا آزموده اند و خودشان به عنوان متخصص در 

چنین  که دردهد  هها اولویت دارد. تجربه نشان میکند که دیدگاههایش بر دیگر دیدگا ، هر ذینفع فکر میثانیاً 

 نیازهایشان و مربوط بهدارای اعتبار  راهبردهای انتخاب شدهکه  شوند ایی میهنهایتا درگیر پروژه  بازیگران مواقعی

 یاسخ هاپدر شوند، بدون شک  یکبر اساس درآمد تفک یا یسن یدر گروه ها یشترب یمحل یگرانثالثاً، اگر بازباشد. 

 مشاهده خواهد شد. ییرات بیشتریجدول باال تغارائه شده 
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 ابزار – 3
ه اقلیمی ک محیط زیست و تغییرات پروژه منتخب در دهچهارچوب معیشت پایدار را ابزار  ش نمونه ای از کاربرداین بخ

دهد.  یمارائه  ته است( در آمریکای التین و کارائیب مورد استفاده قرار گرفUNDPتوسط برنامه توسعه ملل متحد )

انگر تا نمای ودشتوسعه یافته یا به کارگرفته  ،مناسب یو شاخص ها یارهامع یدبا، های بعدی از این ابزاراستفاده  یبرا

ه برنام صوصخدر این  .چهارچوب معیشت پایدار انجام شده اندکه با استفاده از از پروژه ها باشد  یگروه یاهر پروژه 

 زیر طبقه بندی کرد:  را در سه دسته یه نمونه محیط زیستپروژ ( دهUNDPتوسعه ملل متحد )

 رهیافت ملی و بخشی  -1

 اقتصادی  رهیافت ابزار بازار/ – 2

 یافت برنامه ریزی قلمرو/ سرزمینره – 3

 

 ز و ارتباط اختصاص مقوالت پروژه بر اساس تمرکشبکه ای برای 

 :بود یرپروژه ها در یکی از سه مقوله زیر با توجه به معیارهای ز ،  طبقه بندیاولین گام برای استفاده ابزار

 تمرکز بر قلمرو ابزار بازار تمرکز ملی و بخشی امتیازات

1 

 یموضوع: داده ها یلو تحل یهتجز

را در مورد موضوع  یو بخش یمل

 .دهد یانتخاب شده ارائه م

: اقدامات مربوط به یشنهادپ

 یا یموضوع را در سطح نهاد

 .کند ینم یشنهادپ یجامعه مدن

هیچ اقدامی را ایجاد یا  اقدامات:

 یسماتر موضوع: یلو تحل یهتجز

 ینارزش، تأم یره، زنجیدتول برای

ت موضوعا یرسا یاها  یمت، قیمال

 .دهد یمرتبط با بازار را ارائه م

 یاقدامات مربوط به ابزارها :یشنهادپ

نیازمند به  یتمربوط به جمع یابازار 

 .دهد ینم یشنهادپ حمایت را 

 ینما یکموضوع:   یلو تحل یهتجز

 قلمرو(ین )سرزم یها یاستاز س یکل

تحلیلها در مورد  دهد. یرا ارائه م

موجودیت و وضعیت برنامه های محلی 

 مربوط به مدیریت قلمروی را ارائه می

 دهد.

اقدامات مربوط به موضوع پیشنهاد: 
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بهبودی را در نتایج مرتبط به 

 .دهد پروژه نشان نمی

ارتباط با معیشت پایدار: هیچ 

ری از سرمایه وجود شکل دیگ

 .ندارد

 یاکند  ینم یجادا یاقدامات: اقدامات

 ارائه نمی دهد یجدر نتا یبهبود یچه

شکل  یچ: هارتباط با معیشت پایدار 

 .وجود ندارد یهاز سرما یگرید

 یشنهادرا پ CTM یا ینسرزم یریتمد

 .کند ینم

 یاکند  ینم یجاداقدامات ا اقدامات:

 .ندارد یشتریب یجهنت

شکل  یچهارتباط با معیشت پایدار: 

 .وجود ندارد یهاز سرما یگرید

2 

 یموضوع: داده ها یلو تحل یهتجز

را در مورد موضوع  یو بخش یمل

 .دهد یانتخاب شده ارائه م

: اقدامات مربوط به یشنهادپ

 یا یموضوع را در سطح نهاد

 .کند یم یشنهادپ یجامعه مدن

کند  اقدامات: اقدامی را ایجاد نمی

در نتایج نشان نمی و هیچ بهبودی 

 .دهد

: اشکال یدارپا یشتارتباط با مع

کند، اما  یم ییدرا تأ یهسرما یگرد

 یاکند  ینم یجادا ینهابا ا یارتباط

 ینم یتآنها حما یریاز شکل گ

 .کند

 یسموضوع: ماتر یلو تحل یهتجز

 ینارزش، تأم یره، زنجیدتول ایبر

موضوعات  یرسا یاها  یمت، قیمال

 .دهد یمرتبط با بازار را ارائه م

 یم یشنهادرا پ ی: اقداماتیشنهادپ

به موضوع مرتبط  یکند که تا حد

 یتاز جمع یدرصد فقط یاهستند 

را دارند  یتبه حما یازن یشترینکه ب

 منتفع خواهند شد.

کند  ینم یجادای اقدامهیچ اقدامات: 

نشان نمی  یجدر نتا یبهبود یچهیا 

 دهد.

: اشکال یدارپا یشتارتباط با مع

کند، اما  یم ییدرا تأ یهسرما یگرد

از  یاکند  ینم یجادا ینهابا ا یارتباط

 .کند ینم یبانیآنها پشت یریشکل گ

 ینما یکموضوع:   یلو تحل یهتجز

را ارائه  ینسرزم یها یاستاز س یکل

و  یتموجود یلو تحل یهدهد. تجز یم

مربوط به  یمحل یبرنامه ها یتوضع

 .دهد یرا ارائه م ینسرزم یریتمد

: اقدامات مربوط به تجارب یشنهادپ

را  CTM یا یریت قلمرومد یقبل

 .کند یم یشنهادپ

دهد  یرا توسعه م یاقدامات: اقدامات

 یهستند و با پروژه ها پراکنده اما

 .ارتباط ندارند CTM یا یمحل

 یگراشکال دارتباط با معیشت پایدار:  

 یکند، اما ارتباط یم یقرا تصد یهسرما

 یریکند و از شکل گ ینم یجادا ینهابا ا

 .کند ینم یبانیآنها پشت
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3 

 یموضوع: داده ها یلو تحل یهتجز

را در مورد موضوع  یو بخش یمل

 .دهد یانتخاب شده ارائه م

: اقدامات مربوط به یشنهادپ

 یا یسطح نهادموضوع را در 

 .کند یم یشنهادپ یجامعه مدن

 یرا توسعه م یاقدامات: اقدامات

در رابطه با  یمثبت یجنتا یادهد 

نشان  یشنهادیاقدامات پخروجی 

 .دهد یم

 ارتباط با معیشت پایدار: 

 یقرا تصد یهسرما یگراشکال د 

را با آنها  یوندهاییپ یاکند و  یم

 یریاز شکل گ یاکند  یبرقرار م

 .کند یم یتحما آنها

 یسموضوع:  ماتر یلو تحل یهتجز

 ینارزش، تأم یره، زنجیدتول برای

موضوعات  یرسا یاها  یمت، قیمال

 .دهد یمرتبط با بازار را ارائه م

 یم یشنهادرا پ ی: اقداماتیشنهادپ

به موضوع مرتبط  یکند که تا حد

 یتاز جمع یدرصد فقط یاهستند 

را دارند  یتبه حما یازن یشترینکه ب

 .منتفع خواهند شد

دهد  یرا توسعه م یاقدامات: اقدامات

دهد که نشان  یرا ارائه م یجینتا یا

در  یمثبت دائم ییراتدهنده تغ

 .مسئله است

اشکال ارتباط با معیشت پایدار: 

 یاکند و  یم یقرا تصد یهسرما یگرد

 یاکند  یرا با آنها برقرار م یوندهاییپ

 .کند یم یتآنها حما یریاز شکل گ

ی کل ینما یک: موضوع یلو تحل یهتجز

را ارائه  ینسرزم یها یاستاز س نگر

و  یتموجود یلی ازتحل و دهد یم

مربوط به  یمحل یبرنامه ها یتوضع

 .دهد یرا ارائه م ینسرزم یریتمد

: اقدامات مربوط به تجارب یشنهادپ

را  CTM یا ینسرزم یریتمد یقبل

 .کند یم یشنهادپ

را توسعه  یمجموعه اقداماتاقدامات: 

، هم با یکدیگر یندهد که هم در ب یم

به هم  CTMو هم با  یمحل یپروژه ها

 .خورند یم یوندپ

 یگراشکال دمعیشت پایدار:  ارتباط با

ین ها با ا یاکند و  یم ییدرا تأ یهسرما

 یریاز شکل گ یاکند  یارتباط برقرار م

 .کند یم یبانیآنها پشت
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 انواع سرمایه برای معیشت پایدارشناسایی 

نتایج این  گام بعدی محسوب می شود.آن شناسایی شاخص های پروژه با توجه به تمرکز اصلی پروژه، فعالیتها و نتایج 

  مرحله برای پروژه های نمونه شامل موارد ذیل بود:

 خروجی /محصول سرمایه

 

 

 

 

 

 مالی

 

 

 

 

 

 

و پوشش دادن هزینه گواهینامه سبز و حمایت از  زمین(غالت )تتبدیل به سرمایه کردن مس

 راهبردهای جدید برای ورود به بازار 

 بودجه برای مدیریت پایدار خدمات عمومی و خصوصی جنگل

 افزایش تولیدات و خدمات برای توسعه صنعت گردشگری محلی

 صرفه جویی در قبض برق بدلیل منابع انرژی جایگزین 

 شرکتهای جنگلداری و مشاغل محلید مافزایش در آ

 تولید برای افزایش محصوالت و بهره وری کشاورزیارزش تقویت زنجیره 

( 1 مکانیزم های مختلف شامل :با  دوستدار محیط زیست برای توسعهتشکیل یک صندوق 

 (4 ؛اعتبارات خرد سبز( 3 ؛فعالیتهای پایدار ( تشویق2 پرداخت برای خدمات اکوسیستم؛

  .یه تولید محصوالت سبز و منابع انرژناشی از انتقال ب هزینه هایپرداخت کامل 

امد که حداقل دستمزد در سطح ملی ج پسماندهایایجاد کسب و کارهای مربوط به بازیافت 

 .فروش محصوالت تولید شده از بازیافت را تضمین کندهمچنین درآمد اضافی 

 

 

 فیزیکی

 

 

 

 ارتقای زیرساختهای محلیودجه برای ب

 برقدسترسی به خانوارهای دارای  

 ایجاد مرکزی برای توسعه صنعت توریسم پایدار

 سرمایه گذاری در تجهیزات انرژی های کم مصرف و انرژی خورشیدی در بیمارستانها

نظارت بر امنیت غذایی بهمراه تجهیزات پیش بینی و هشدار اولیه برای حمایت از محصوالت 
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 کشاورزی محلی

 سرمایه گذاری شرکت های جنگلداری در توسعه زیر ساختها

 خانواده ها آبیاری را در نظام تولیدی خود ادغام کنند.

 ارتقای سیستم آبیاری در اراضی 

 منازل و  یدزباله در مراکز خر یطبقه بند یها یستمس

 

 

 

 

 

 انسانی

لی موضوعات تنوع زیستی و استفاده از ابزارهای ماباط با تآموزش ذینفعان پروژه ها در ار

 مناسب

 تلفبرنامه آموزش برای سیاست گذاران، عوامل نظارتی، بازرسان، افراد فنی در نهاد های مخ

 های محلی برای حفظ حقوق تولید کننده تقویت انجمن

 های ویژه ماهیگیری و صنعت توریسم آموزش آگاهی محیط زیست شامل آموزش

ی در هنجارهای سیاسی و ابزارهای نظارتی استفاده از انرژ (1آموزش مقامات دولتی در حوزه: 

با  یدخر راهنمای ( 3 ؛توسعه شاخصهای استفاده و بهره وری از انرژی (2 ؛ساختمانهای عمومی

 .یانرژ یبهره ور یارهایمع

 یو استفاده از مدل ها یستز یطحفاظت از مح یملنهاد های نظارتی آموزش پرسنل شاغل در 

 و به کارگیری آن در ایستگاهای هواشناسی کشاورزی ییآب و هوا ییراتتغ ینیب یشپ

 ی جامعه محلی جنگلدار یسیونو کارکنان کم یجنگلدار یها یسیونکمدر ها  ینآموزش تکنس

 مدیریت منطقه ای و محلی منابع طبیعی برنامه ریزی زمین و آموزش کارکنان مشغول در

 آموزش ذینفعان در زمینه های مختلف به منظور کمک به تقویت اجرای معیشت پایدار در یک

 پروژه

آموزش شاغالن بخش عمومی و خصوصی و همچنین جامعه مدنی. تقویت ظرفیتهای فنی 

همراه با  تنوع زیستیدوستدار  فعالیت هایو متوسط در راستای توسعه  کشرکتهای کوچ
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 برنامه کمک های فنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبیعی

 یگآلود یریتمد یاهی،گ یحفاظت از گونه ها یاستراتژ یدارا یها ینزم یبرا ینامهصدور گواه

 خرد، کوچک یشرکت ها پایداریو  یمثبت در استفاده از خاک، آب و عملکرد کل ییراتها، تغ

 و متوسط

 کاهش آالینده ها از طریق معرفی انرژی های دوستدار محیط زیست

 (و جذب کربن)مانند کوریدورهای حفاظتی مناطق حفاظت شده  یجادا

ی تغییر در شیوهاهمچنین  اجرای پروژه های برداشت پایدار صدف خوراکی و اسفنج از دریا،

 صنعت توریسم، ماهیگیری و کشاورزی که موجب ارتقای تنوع زیستی دریا و خشکی شود. 

 میزان کربننل های خورشیدی جهت کاهش انتشار معرفی پ

 یابیبا محافظت و باز یو مناطق کم ارتفاع ساحل یمناطق حائل در مناطق ساحل یجادا

 شن و ماسهمخزن های مانند باتالق ها و  یساحل یعیطب یپدافندها

ع صدور گواهینامه برای مزرعه و مالکانی که از طریق ایجاد مناطق حفاظت شده به حفظ تنو

 .کنند زیستی کمک می

 ود سطح استفاده ی پایدار از زمیناجرای طرح های کشاورزی ارگانیک و بهب

ور که به ط ییها یند، زمکن یم یگذار یهسرماحفاظتی  یها یوهش رویکه  ینداریمدل زم یجادا

اده ها و استف یکنترل آلودگ یشوند، کاهش استفاده از سموم دفع آفات برا یم یریتمد یدارپا

 .شوند یم یناز زم یدارکه باعث استفاده پا ییها یاز فن آور

 

 

 

اجتماعی/ 

 سیاسی

 را بهبود بخشد. مالکیت پروژه در سطح اجتماع، دولت و بخش خصوصیکه تبلیغ فعال 

 اجرای مدلی برای مدیریت پایدار مناطق ساحلی

 ایجاد کمیته هایی برای افزایش بهره وری انرژی با تاکید بر مشارکت زنان

اهبرد ایجاد یک ر برای)محیط زیستی و بخشی( افزایش سطح هماهنگی بین نهادهای دولتی 

 احل و تغییرات اقلیمی س برنامه ریزیملی به منظور 
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 ینامهصدور گواه یبرا یکیمکز یها و استانداردها یوهش ینتوسعه بهتر

ولوژیک در ایاالت محلی، اراضی کوچک یا سیستم های ت هیدرنامه برای مدیریطراحی یک ب

 آبیاری 

 افزایش مشارکت از طریق شبکه ای از صاحبان زمین و نیز شبکه ای از اراضی جنگلی 

ه بپشتیبانی از ایجاد یک برنامه بین سازمانی )وزارتخانه ای( که بسته به بخشهای مختلف 

 داشت.همکاری در نهادهای مختلف نیاز خواهند 
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 ساخت پنج ضلعی

 یشه به نماک ها  یپنج ضلع یدتول یپروژه در ابزار اکسل برا هر یجهنت به دادن  یازامتدارد به مرحله اختصاص  ینآخر

ورد موجود دارد که  UNDPپروژه  10پنج ضلعیهای  ادامه. در کند یانواع مختلف پروژه کمک م یبرا یجنتا یبصر

 دهد. را نشان میو کشور  تحلیل قرار گرفته اند. هر پنج ضلعی امتیازات اختصاص داده به هر پروژه 
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 شاخص های مرجع

ر دپروژه اجرا شده ی حفاظت محیط زیست و تغییرات اقلیم  10جدول زیر لیستی از شاخص های مرجع است که در 

 التین و حوزه کاراییب مورد استفاده قرار گرفته اند.امریکای 

 شاخص های مرجع سرمایه

 

 

 

 طبیعی

 

 

 دسترسی به منابع طبیعی

 وضعیت منابع طبیعی قابل دسترس برای اجتماع

 شاخص های ارزیابی تنوع زیستی

 پوشش جنگلی

 بهره وری زمین

 کیفیت محیط زیست

 

 

 خانوارسطح تحصیالت اعضای 

 ییدرآمدزا یتتقو یتهایآموزش فعال
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 وضعیت بهداشت انسانی

 

 

 مالی

 

 

 فعالیتهای درآمدزا

 دسترسی به وثیقه ها یا تسهیالت نقدی دولتی 

 دسترسی به اعتبارات

 )و جواهرات سپرده ها ) پول نقد، دارایی های نقدینه میزان و شکل

 دسترسی به حواله ها

 

 فیزیکی

 

 

 یا محل کار به جاده ی اصلیفاصله منزل 

 دسترسی به حمل و نقل عمومی و خصوصی

 (دسترسی به خدمات اصلی و پایه )آب، ارتباطات، برق، مدرسه و مراکز بهداشتی

 قابلیت دسترسی به تجهیزات تولیدی و زیر ساختی

 

 

اجتماعی / 

 سیاسی

 

   (سازماننوع سازمان، خدمات، فعالیت، پایداری عضویت در سازمانها )

 عضویت در کمیته ها یا مجموعه های مربوط به مدیریت

 اجرایی محلی یا شورای شهر یهاعضویت در شورا

 وجود سازمانهای عمومی و میزان نفوذشان

 تاثیرگذارند شکل مثبت یا منفی بر توسعه جامعه محلی قواعد، هنجارها یا قوانینی که به

 

 ترجمه: محمود مرادی 

 فرد  گلی احمدی ویرایش :

 2017 جوالی    UNDP,منبع : 
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