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  مقدمه
ر دبودند.  بسياري از متخصصين نگران قحطي و كمبود مواد غذايي در آفريقا و آسيا، 1970در دهه 

حقيقاتي تناگون اقدامات بسياري براي افزايش مواد غذايي در سطح جهاني آغاز گرديد و مراكز گو، نتيجه
  هبود بهره وري محصوالت كشاورزي راه اندازي گرديد. براي ب

تي مازاد ح، تجارب جهاني نشان داد كه افزايش محصوالت كشاورزي در سطح ملي و 1980اما در دهه 
ع براي مناب توليد به معني دريافت مواد غذايي كافي توسط همه خانوارها نيست. كمبود درآمد كافي و

يد كتا، متعاقباً يا بود.مشكل اصلي تعداد زيادي از خانوارهاي فقير در دن، غذاتبادل پول و يا كاال در مقابل 
هاني در جهداف بر افزايش دسترسي خانوارها به مواد غذايي كافي و كاهش سوء تغذيه كودكان به عنوان ا

 جادو اي آسيا اين دهه تعريف گرديدند. ترويج توليدات كشاورزي در سطح خانوار هاي فقير در آفريقا و
  سيستم هاي كوچك كشاورزي مورد تحقيق و بررسي قرار گرفتند. 

از  هاي بشريديدگاه هاي قبلي گسترده تر شده و امنيت غذايي به عنوان يكي از نياز، 1990در دهه 
دور از  اي فقيراقتصادي مطرح گرديد. اما امنيت غذايي بدون درآمد كافي براي خانواره –لحاظ اجتماعي 
 ها براي توصيه بهبود معيشت خانوارها وارد ادبيات سيستم هاي كشاورزي گرديد. اولين، ادسترس بود. لذ

  مشاركت بيشتر مردم نيز در اين برهه زماني ارائه شدند. 
ايدار عيشت پپيوند مشاركت مردمي و بهبود معيشت منجر به تبلور تئوري م، اما در قرن بيست و يكم

شت ار و معيپايد ازمان هاي بين المللي رابطه مستقيمي بين كشاورزيگرديده است. تعدادي از نهاد ها و س
 دسترس و ر قابلكشاورزي پايدار بدون مشاركت مردمي غي، پايدار ترسيم نموده اند. در اين رويكرد جديد

سطح  معيشت پايدار براي بسياري از كشورهاي فقير بدون سيستم هاي كوچك كشاورزي درآمدزا در
اما ، تراعت نيسراه ز كه تنها راه نيل به معيشت پايدار لزوماً از، هد بود. ناگفته نماندخانوار ممكن نخوا

هاي  متكي به بخش، تجربه نشان داده است كه كشورهاي درحال توسعه با زيرساختهاي ضعيف صنعتي
اند در وتزا مي توجه به سيستم هاي كشاورزي درآمد، كشاورزي و دامداري براي امرا معاش مي باشند. لذا

معيشت  كليدي تعاريف مشخصي از واژه هاي، بسياري از مناطق محروم جهان راه گشا باشد. در اين راستا
ژه ها ح اين واه طرب، پايدار تنظيم شده كه مورد تاييد نهادهاي بين المللي مي باشند. جا دارد كه در آغاز

  بپردازيم. 

 معيشت

 اي گذران زندگي و فعاليت هاي الزم بر هادارايي، قابليت ها �

 معيشت پايدار
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ي را زندگ معيشتي پايدار است كه خانوار بوسيله آن قابليت انطباق با شوك ها و استرس هاي �
 آنكه اثر بدون، ايدي فعلي و آتي خود را حفظ يا بهبود نمهاداراييداشته و بتواند قابليت ها و 

 منفي بر روي منابع طبيعي وارد آورد

 امنيت معيشت خانوار

 سترسي كافي و پايدار به درآمد و منابع براي رفع مايحتاج اساسي خانوار د �

 پايداري اقتصادي 

واند حفظ و پايداري سطح مشخصي از هزينه ها و سطح زندگي در طول زمان (اين سطح مي ت �
 شد)رفاه اقتصادي حداقلي يا هر گونه استاندارد ديگر درسطح محلي، ملي يا جهاني با

 پايداري اجتماعي

ت كه قابليت يك واحد جمعيتي (شخص يا خانوار) براي انطباق با شوك ها و استرس ها اس �
هبود فظ و بحاجتماعي و اقتصادي جهت ، بتواند آنها را تحمل نموده و حتي از تغييرات فيزيكي

 قابليت ها در آينده استفاده نمايد

 پايداري زيست محيطي 

ي نسل ي) براطبيعي (بعنوان دارايي و فرصت معيشتحفظ و بهبود پتانسيل ها و بهره وري منابع  �
 كنوني و نسل هاي آتي 

 
 توسعه يافته Chambers, Comway and Frankenbergerاين تعاريف توسط متفكريني مانند 

م پايه ان مفاهيا بعنوربانك جهاني و برنامه عمران سازمان ملل آنها ، اند و نهادهاي بين المللي مانند فائو
  د تا زباني مشترك براي موضوعات مربوطه داشته باشند. پذيرفته ان

هاي  فرصت روشهاي گوناگون معيشت پايدار به دنبال تدوين نگاهي جامع نگر براي يافتن مشكالت و
  برنامه هايشان هستند. در چنين ديدگاهي موارد ذيل مورد توجه قرار مي گيرند:

ي و تاريخ، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، شناسايي روندها و گرايش هاي اجتماعي چارچوب كاري:
  آنها بط باجمعيتي كه بر گزينه هاي معيشتي تاثيرگذاراند و تشخيص آسيب پذيري ها و ريسك هاي مرت

اني و انس، تماعياج، فيزيكي، ي مختلف خانوارها و جوامع محلي (اعم از ماليهاداراييمنابع: تعيين 
  ي) و تشخيص ارتباط آنها با آسيب پذيري هاي مختلف طبيع

مدهاي ر درآنهادها و سازمان ها: بررسي انواع نهاد ها اعم از دولتي و خصوصي كه نقش مهمي را د
  پايدار معيشتي بازي مي كنند
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رفته گكارگيري معيشت پايدار مورد توجه قرار طي سالهاي گذشته تعدادي موضوعات كليدي در ب
  است. 
  

العاتي طه مطمعموال حي، با اينكه برنامه هاي معيشت پايدار مي تواند روي يك بخش خاصي تمركز كند
ا حدود يگزينه هاي معيشتي نيز بر اساس حيطه مطالعاتي مي تواند م، آن فرابخشي است. در نتيجه

ه ها ودن گزينلوب بيني و ارزيابي مستمر برنامه در زمانهاي مختلف اجرايي مي تواند مطگسترده باشد. بازب
ا رنامه را در چارچوب ساختار مطالعاتي محك زده و گزينه هاي مناسب براي دستيابي به اهداف بر

  مشخص نمايد.
  

  شروع برنامه  �
در سطح  هاسياستاقدامات و اما ، رد مورد توجه استبا اينكه خروجي هاي معيشت پايدار در سطح خُ 

طح يا ورد سكالن مي توانند تاثيرات مهمي بر جوامع محلي داشته باشند. در نتيجه تصميم گيري در م
، مچنينهسطوح اجراي اقدامات برنامه معيشتي و تشخيص مرحله شروع آنها بسيار حايز اهميت است. 

دف ز گروه هاراتر گير خواهد نمود كه معموال فبرنامه معيشتي اقشار و بخشهاي گسترده اي از جامعه را در
، اهد شدمند خو گروه هدف در نهايت بهره، صحيح باشد اتخاذ شدهاوليه مي باشند. اگر استراتژي معيشتي 

جار مي تت از حماي، حتي اگر موتور محركه اقدامات اقتصادي بخشهاي ديگر جامعه باشند. به عنوان مثال
  يشت كشاورزان از طريق تسهيل فروش كاالهاي آنها گردد. تواند منجر به بهبود وضع مع

  
  اندازه گيري اثرات �

همچنين  اثير وتارزيابي معيارهاي مرتبط با جوامع تحت ، براي اندازه گيري اثرات يك برنامه معيشتي
ربخشي شانگر اثنند نبايست انجام پذيرد. معيارهاي مرتبط با جوامع ذينفع مي توامعيارهاي اوليه برنامه مي

 ثيرگذاريدم تاروش مشاركتي افراد محلي در برنامه باشند. عدم تغيير محسوس در اين معيارها بيانگر ع
راي ناسب بمد. تعيين معيارهاي اوليه برنامه نيز مي تواند روشي شالزم بر جامعه هدف تلقي خواهد 

يارهاي از مع , گروه ديگريمقايسه اثر بخشي برنامه در منطقه اي خاص با مناطق مشابه باشد. همچنين 
و نوع دهر  وجود ،خاص مي تواند براي حاميان برنامه و بخش هاي دولتي اهميت داشته باشد. در نتيجه

   زم است.اليشتي معيارها (معيارهاي فراگير و معيارهاي ويژه) در پايش و ارزيابي همه جانبه برنامه مع
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 جي هاي پايدارتغيير ساختارها و فرآيندها براي دستيابي به خرو �

  
بايست ايجاد نهادهاي محلي براي ارائه كاالها و خدمات مي، براي پايدار نمودن خروجي هاي معيشتي

در  اي مهمسازمانهاي مدني و بخش خصوصي مي شوند. يكي از بخش ه، شوند. آنها شامل نهادهاي دولتي
ي مت سازي است. اقدامات ظرفيظرفيت سازي جوامع و تقويت نهادهاي ذينفع ، اقدامات برنامه معيشتي

رو را  ي پيشبايست بر روي ارائه خدمات و مديريت ريسك تمركز يابند. نهادهايي كه نتوانند ريسك ها
 تغالبا مديري به سرعت با معضالت جدي براي ادامه كار روبرو خواهند شد.، بطور موثري مديريت نمايند

  ه مي شوند. ريسك در اقدامات بهينه سازي نهادها ناديده گرفت
  

  مديريت منابع طبيعي و اهداف كاهش فقر  مابينايجاد تعادل  �
كن است ما ممامديريت بهينه منابع طبيعي در بسياري از مواقع باعث افزايش منافع عمومي مي گردد. 

 ن مشاركتا ميزاتدر آغاز كار الزم است ، كه منافع مستقيمي را عايد بخش فقير جامعه ننمايد. در نتيجه
ر هر دد. ده فقير در فعاليت هاي پروژه و همچنين اثربخشي فعاليتها بر وضعيت فقيران مشخص گرطبق
اين  د. اگرپذير داشته باشموتور محركه اقتصاد محلي مي بايست اثرات مثبتي بر روي قشر آسيب، حال

دت ات درازماثر گرجامعه عمل پوشيده است. اما ا ،مدت و مستقيم باشند، همه اهداف مورد نظراثرات كوتاه
ر كوتاه امعه دجالزم است تا تمهيدات جانبي براي رفع نيازهاي معيشتي قشر فقير ، و غير مستقيم باشند

   مند گردند.مدت ديده شود تا همه اقشار جامعه محلي از بهبود اقتصاد در كوتاه مدت نيز بهره
  

صار ر اختش هاي مختلف معيشت پايدار در سطح بين المللي به طودر اين بخش به اصول بنيادين رو
 ر مبارزهدالمللي پرداخته مي شود. چهار روش اصلي معيشت پايدار شامل ديدگاه هاي چهار نهاد فعال بين

سفورد كميته آك"، "CAREسازمان همكاري براي كمك و مساعدت "فقر و توسعه اقتصادي از جمله با 
ه بين اداره توسع"و  "UNDPبرنامه عمران سازمان ملل متحد "، "Oxfamدگان براي كمك به قحطي ز

ن ميزا، نديگر هستاست. با اينكه اين نهادها داراي تفاوتها و اولويت هاي متفاوتي با يكد "DFIDالمللي 
 شخصي ازمعريف مشابهت ديدگاهي و اجرايي آنها بسيار بيشتر از اختالفات آنان است. حتي اين نهادها ت

ت بوجود نظرا واند تا زبان مشتركي را براي تبادل اطالعات مفاهيم كليدي معيشت پايدار را قبول كرده
 عاليت درفدهه  آورده و امكان همكاري آنها در مناطق مشترك فراهم گردد. الزم به ذكر است كه حدود دو

الش شين تساس تجارب پيزمينه معيشت پايدار در همه اين نهادها با سير تكاملي سپري شده كه بر ا
  دارند تا اثربخشي فعاليتهاي خويش را بهبود بخشند. 
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  "CARE   سازمان همكاري براي كمك و مساعدت"روش  �
ذا، كمك لارد. دستور كار اين سازمان بر روي كمك به فقيرترين و آسيب پذيرترين قشر جامعه تاكيد د

تي ي معيشمي تواند به عنوان كمك ها وقاتگاهي اهاي فوري از فعاليتهاي مهم آن تلقي مي شود كه 
ديدگاه  . اماها شايد مشخصا به عنوان ترويج معيشت پايدار تلقي نشوندكوتاه مدت باشد. اينگونه كمك

ردد. دار گمدت باعث تقويت معيشت پاير چارچوب ساختاري است كه در درازهاي فوري دكلي، ارائه كمك
نمايد. يرويج متبين بخشي براي ايجاد كار و اشتغال را تشويق و  هاياين سازمان همكاري، در اين راستا

مطرح  1990و پس از ناموفق بودن تجربيات در زمينه امنيت غذايي دهه  1994اين ديدگاه از سال 
انساني  ت هايگرديد. خانوار به عنوان مهمترين ساختار اجتماعي مورد توجه قرار گرفته و تقويت ظرفي

اند. زم مي دبهداشت و آرامش رواني و ...) را در اين واحد اجتماعي ال، ارت فنيمه، (اعم از آموزش
 نسانياايجاد فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال را براي ملموس نمودن اين ظرفيتهاي  CARE، همچنين

 سيبترين و آر فقيراما خانوارها د، پيشنهاد مي كند. با اينكه ساير واحد هاي اجتماعي نيز مد نظر هستند
انداز و د پسد. فعاليتهايي مانند بهبونپذيرترين قشرهاي جامعه در مركز توجه اين ديدگاه قرار دار

هادهاي نتوسعه  و، بهداشت خانواده و سالمتي نيروي كار، تنوع محصوالت كشاورزي و بازاريابي، اعتبارات
 تالش است. در واقعخدماتي در كشورهاي مختلف آفريقايي و آسيايي توسط اين سازمان انجام شده 

CARE قير اي فبراي انتقال از فرآيند حفاظت از معيشت به سمت ترويج و پايداري معيشت در كشوره
  است. 

ملي و  –رابطه محلي، لذا اين رويكرد نسبت به روش هاي ديگر كمتر بر روي چارچوب ساختاري
 وكاهش شوك ها ، هاداراييافزايش ، رد و كالن تاكيد دارد. اما مشاركت مردميارتباط اقتصاد خُ

  د.  وشميده آموزش و پايش در اين مدل دي، بهبود فرآيندهاي اقتصادي با مركزيت خانوارها، هااسترس
 وگيرند اين روش براي جوامعي مناسب است كه فقيران، بخش قابل توجهي از جامعه را در بر مي

براي  ين روشال جامعه را متحول مي نمايد. ك، پذيرريزي براي بهبود اقتصادي قشر فقير و آسيببرنامه
  كشورهاي فقير و كمتر توسعه يافته آفريقايي و آسيايي مناسب است. 

  

  "Oxfamكميته آكسفورد براي كمك به قحطي زدگان "روش  �
تبط نمودن روش معيشت پايدار را انتخاب نمود و ايجاد ساختاري براي مر 1990اين كميته از دهه 
رد. كال مي تغييرات زيست محيطي مانند تغيير اقليم و جهاني شدن اقتصاد را دنبمشكالت معيشتي با 

حيط مجهاني شدن اقتصاد تنها به توسعه شهرهاي بزرگ منتج شده است و مشكالت ، طبق نظر آنها
موضوعات  اين، زيستي مانند خشكسالي و سيل نيز بيش از پيش روستاها را مورد تهديد قرار مي دهد. لذا

  بازدارنده اي در مقابل معيشت پايدار  هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند. عوامل 
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ر كشو 50ز نهادي غير متمركز است كه بيش از هزار سازمان همكاري كننده در بيش ا  Oxfamالبته 
قبلي  مفاهيم مشتركي كه در بخشهاي، الملليهاي بينجهان دارد. اين كميته براي سهولت همكاري

در زمينه  هاي زيادي با ساير روشهاشباهت Oxfamه شد را پذيرفته است. با اينكه اهداف توضيح داد
فقيران  و زندگي اولويت آن حمايت از حق امنيت، امنيت غذايي و درآمد پايدار دارد، اشتغال، سازيظرفيت

و در  رزي استكاربري آن بيشتر در سطح روستا با تاكيد بر كشاو، است. همچنين در قالب معيشت پايدار
ر ز به مرواد نيكند. قابل ذكر است كه اين نهدولتي بيشتر استفاده ميهاي غيرساختار اجرايي از سازمان

ييرات از به تغو ني رد و كالن در مبحث معيشت پايدار وارد شدهزمان بطور روز افزوني به ارتباط اقتصاد خُ
  ح مي دهد. مدت ترجيساختاري درازمدت را نسبت به تغييرات كوتاه

گزار كرده و كشور برنامه هاي آموزشي معيشت پايدار بر 12اين كميته در بيش از ، در سالهاي اخير
  ت. ده اسابزارهاي مديريتي جديد مانند ارزيابي مشاركتي روستايي را در برنامه هايش تلفيق نمو

  
 "UNDPبرنامه عمران سازمان ملل متحد "روش  �

 ست كه دراملل  از برنامه توسعه پايدار انساني برنامه عمران سازمان دستور كار معيشت پايدار بخشي
پايدار  عدالت جنسيتي و معيشت، كارآفريني، به تصويب رسيد. اهداف آن شامل كاهش فقر 1995سال 

ع وسعه جوامت، نهاي ديگري نيز در برنامه عمران سازمان ملل مانند رشد اقتصاد كالاست. البته استراتژي
ش پذير ديريت منابع طبيعي بر اساس مشاركت جامعه محلي دنبال مي شوند. يكي از داليلشهري و م

صا بر هاي سنتي توسعه خصواري استراتژيذبحث عدم تاثيرگ، روش معيشت پايدار توسط اين سازمان
از  ك كاملتواند عدم درتاثيرگذاري ميالمللي است. يكي از اين عوامل عدم كاهش فقر در مجامع بين

ي با ت محيطارتباط فاكتورهاي زيس، كالت زنان و مردان فقير در زندگي روزمره شان باشد. همچنينمش
وند ر، فقر بطور روزافزوني در حال تقويت شدن در انظار متخصصين است. كاهش كيفيت محيط زيست

ر دته است. شگذا مخرب افزايش فقر را دامن زده و فعاليتهاي يك بعدي در زمينه توسعه اقتصادي را ناكام
رنامه باستراتژي هاي مديريتي و زيست محيطي براي مناطق خشك و نيمه خشك مي بايست در ، نتيجه

  ريزي كاهش فقر لحاظ شوند. 
ريزي براي كاهش معيشت پايدار يك چارچوب مفهومي برنامه، در روش برنامه عمران سازمان ملل

، هاي طبيعي/ بيولوژيكيها شامل سرمايهدارايي، نمايد. همانند روشهاي قبليپايدار فقر را ارائه مي
ها و كاربرد فيزيكي و مالي است. پايداري معيشتي نيز بر اساس تطابق دارايي، انساني، سياسي، اجتماعي

مدت و درازمدت تعريف گرديده است. در واقع از منظر سازمان آنها توسط زنان و مردان در فعاليتهاي كوتاه
بيش از ، است. برنامه عمران ملل متحد حكمرواييمحيط زيست و ، نقطه تالقي فقرمعيشت پايدار ، ملل

به علت . هاي مركزي تاكيد داردرد و كالن و رابطه و نقش حكومتساير روشها بر ارتباط بين اقتصاد خُ
سطح ها در بيشتر فعاليتهاي آن در سطح ملي بوده كه در چارچوب آن برنامه ، تعامل اين نهاد با دولتها
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تركيبي  از دو بخش دانش بومي و ، فناوريشوند. منظور از  تعريف مي فناوريمحلي با تاكيد بر استفاده از 
 فناوريكند تا درك بهتري از دانش بومي و هماهنگي آن با جديد است.  برنامه عمران تالش مي فناوري

عاليتهاي خود در بخش هاي كشاورزي و روز دنيا بوجود آيد. اين برنامه روش معيشت پايدار را غالباً در ف
منابع طبيعي دنبال مي كند. البته نقش آن در توسعه شهري و ارتباط شهر و روستا در حال گسترش مي 

هاي تطابق در مبحث منابع طبيعي فرآيندي تلفيقي و بين ها و استراتژيدارايي، باشد. در اين ديدگاه
تلقي مي شود كه نيازمند برخورد خوشه اي بخشهاي بخشي است. فقر به عنوان موضوعي چند بعدي 

  ها و كارآفريني است. زيرساخت، محيط زيست، مختلف اعم از كشاورزي
ح ي دولتي در سطوهاسياستموتور محركه روش معيشت پايدار در برنامه عمران سازمان ملل شامل 

اركت قش مشندر اين ديدگاه  رد از يك طرف و سرمايه گذاري و تكنولوژي از طرف ديگر است.كالن و خُ
  مردمي در رابطه دولت ملي و نهادهاي محلي تعريف شده است. 

  
  "DFIDاداره توسعه بين المللي "روش  �

ل در سا "يالملل اسناد سفيد براي توسعه بين"مفهوم معيشت پايدار در سند راهبردي اين اداره با نام 
ريق طه از يي در كشورهاي در حال توسعه است كتدوين گرديد. هدف اعالم شده اين نهاد فقرزدا 1997

ر اهش فقبلكه ابزاري براي ك، معيشت پايدار قابل حصول است. در نتيجه معيشت پايدار نه يك هدف
  تعريف شده است. 

 روش و، اين تفكر در حال گسترش به بخش هاي غير روستايي مانند سيستم هاي برنامه ريزي ملي
ش تر نقهايي براي پايش و ارزيابي فعاليتها و فهم بهين كارگروههاي بخشي منطقه اي است. همچن

  ها و نهادها در چارچوب معيشت پايدار فعاليت مي كنند. سياست
 مي داند ايدارپالذكر است و معيشتي را مفاهيم كليدي مطابق با تعاريف مورد قبول ساير نهادهاي فوق

 ها را در طولها تاب مقاومت داشته و بتواند داراييها و استرسكه واحد جمعيتي بتواند در مقابل شوك
  بدون آنكه بر منابع طبيعي اثر منفي برجاي گذارد. ، زمان ابقا و حتي توسعه دهد

  

  بر پايه شش اصل استوار است:  DFIDروش  �
 ر رويبكاهش پايدار فقر تنها زماني قابل اجرا است كه تمامي حمايتهاي خارجي  مردم محوري:

عي و اقدامات اجتما، هاي معيشتيهاي مردم محلي متمركز شده باشد و استراتژيظرفيتنيازها و 
 هاي محيطي باشد. اقتصادي در راستاي افزايش تطابق جامعه محلي با ظرفيت

هاي ويتپذير بازيگران اصلي براي شناسايي اولمردم محلي و اقشار آسيب پاسخگويي و مشاركتي:
 بيروني مي بايست پاسخگوي نيازهاي افراد محلي باشد. معيشتي هستند و فعاليتهاي 
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ن طميناكاهش فقر با تاكيد بر يك سطح به وقوع نخواهد پيوست. بلكه  تنها راه، ا چند سطحي:
قياس در م هاها و ساختارهماهنگي و هم افزايي سياست، ردحاصل كردن از موفقيت فعاليتها در سطح خُ 

 كالن كشور مي باشد. 

ده و هاي خصوصي و دولتي مي بايست در فرآيند معيشت پايدار درگير شبخش خشي:همكاري بين ب
 با يكديگر هماهنگ باشند. 

ماعي و اجت، ساختاري، عد اصلي پايداري يعني بخشهاي اقتصاديچهار بُ مابينتعادلي  پايداري:
 محيطي مي بايست ايجاد گردد. 

 تغيرميا و هاي معيشتي ماهيتي پوه استراتژيحاميان غير بومي بايد توجه داشته باشند ك پويايي:
بق داده ي تطابايست با شرايط واقعي محلي و تغييرات دراز مدت اجتماعي و اقتصاددارند. راهبردها مي

 وفقيت يكي در مپذيري و قبول بازخورد از فرآيند پايش و ارزيابانعطاف، شده و تكامل يابند. در نتيجه
 كليدي است. برنامه معيشت پايدار بسيار 

، اعياجتم، هاي طبيعيپنج دارايي اصلي شامل سرمايه DFIDدر ، هاي ذكر شدههمانند ساير روش
دار و نه عيشت پايروي م انساني و مالي مورد توجه قرار مي گيرد. اما تاكيد دارد كه نتايج برنامه بر، فيزيكي
ج معيشت ي نتايع ارزيابي موفقيت و كارايها مي باشد. در واقمالك موفقيت پروژه، هاي كوتاه مدتخروجي

ج ابي نتايارزي پايدار نيز به تنهايي توسط متخصصين ارزيابي نمي گردد. بلكه مشاركت مردمي در پايش و
ي تعريف خاص ريفناوبر استفاده از  هااگر خروجي پروژه، در كاهش فقر الزم االجرا است. به عنوان مثال

  ردد.گشود كه باعث افزايش معيشت پايدار وان موفقيت تلقي ميتنها در صورتي به عن، شده باشد
 . زيراترويج و تشويق مي گردد ،هاي مختلفها و بخشهمكاري مشترك پروژه، همچنين در اين روش

هاي وفقيتمهاي خاص خود باشد و به تنهايي با وصول خروجيها با اي داراي خروجيممكن است هر پروژه
فقيت هر اي مومحك بهتري بر، اما همكاري پروژه و توافق بر روي نتايج مشترك كوتاه مدتي روبرو گردد.

شي عدي و بخبت تك كدام از پروژه ها و فعاليتها خواهد بود. همچنين نقطه ورودي به فعاليتها نيز از حال
اي بر مهيداتت، به جاي تعريف ارائه اعتبارات به عنوان نقطه ورودي، خارج خواهد شد. به عنوان مثال

مكان هم يرا اكاهش آسيب پذيري به شوك ها مي تواند نقطه ورودي بهتري براي فعاليتهاي مالي باشد. ز
  افزايي آن با ساير فعاليتهاي اجتماعي و طبيعي تقويت مي گردد. 

  
  معيشت پايدار را از طريق راهكارهاي ذيل دنبال مي كند: DFIDروش  �

 خصوصا افراد آسيب پذير، جامعهاقشار مختلف  يهاحمايت مستقيم از دارايي

م هي كه به ستهايحمايت از ساختارها و فرايندهايي كه كارايي اجرايي بيشتري دارند. مانند تقويت سيا
 بازاريابي و همكاري بخشهاي خصوصي و دولتي مي انجامد. ، افزايي روابط اجتماعي
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، باشند اشتهددسترس  در تري رارزشهاي با ااين ديدگاه بر اين باور است كه اگر افراد محلي دارايي
يندهاي فرآ، د داشت. و متقابالًننفوذ بيشتري بر روي بهبود و پاسخگويي ساختارها و فرآيندها خواه

 د برنامهص ماننفعاليتهاي خا، تواند دارايي آنها را بيش از گذشته افزايش دهد. در اين ميانمناسب مي
  ود. هند برد بسيار اثربخش خوايتي اقتصادي در مقياس خُآموزشي و مهارتي و ايجاد سازمانهاي حما

ز جمله احليلي تابزار خاصي براي پايش و ارزيابي مشخص نشده است. بلكه هر گونه ابزار ، در اين روش
ك هادي، چارزيابي ن، تحليل اقتصاد كالن، تحليل جنسيتي، تحليل ذينفعان، تجزيه و تحليل اجتماعي
تحليل ، يارزيابي تقابالت راهبرد، (SEA)زيابي استراتژيك زيست محيطي ار، ليست هاي زيست محيطي

، اشداشته بدتجزيه و تحليل بازار و روشهاي مشاركتي كه بتواند با شرايط موجود مطابقت ، حكمروايي
  مورد تاييد و قابل قبول مي باشد. 

، تان راسآورد. در ايتالش دارد تا ديدگاهي شفاف و قابل اجرا براي كاهش فقر فراهم  DFIDروش 
 ي بسيارنهادي/ساختاري و زيست محيط، اجتماعي، ارتباط اجزاي بين بخشي و تلفيق مسائل اقتصادي

  مهم تلقي مي شوند. 
ه، كاهش فقر از طريق معيشت پايدار و مشاركت مردمي است. در نتيج DFIDمهمترين اولويت 

 اشد كهبوجود داشته و نيازمند مكانيزمي اي است كه سطوح مختلف فقر در كنار ثروت مناسب جامعه
  معيشت پايدار را به حركت در آورده و به وسيله آن فقر نيز كاهش يابد. 

  

ويت وي تقرالذكر بيشتر از تفاوتهاي آنها است. همه روشها بر بطور كلي شباهتهاي چهار روش فوق
مه آنها هد. و ها تاكيد دارند. تعاريف كليدي آنها با يكديگر مطابقت دارريپذيها و كاهش آسيبدارايي

  ها و فرآيندها بر روي موفقيت معيشت پايدار را مي پذيرند. نقش سياست
مفهوم پايداري را در پايداري امنيت  CARE، اما در مواردي با يكديگر تفاوت دارند. به عنوان مثال

به مسائل زيست محيطي مانند تغيير اقليم توجه   Oxfamيا روش  معيشتي خانوار متجلي مي بيند.
و   CAREاما نهادهايي مانند ، رد و كالن را قبول دارندبيشتري دارد. با اينكه همه نهادها رابطه متقابل خُ

Oxfam  هاي غيردولتي دارند. در مقابلتاكيد بيشتري بر روي سازمان، دولتي خودبه علت ماهيت غير ،
UNDP ش از ديگران نقش دولت مركزي را پر رنگ مي بيند. از اين منظر بيDFID ، در وسط طيف قرار

دهد. روش اجرايي آنها نيز مي ءگرفته است و هم به رابطه دولت مركزي و هم مشاركت مردمي محلي بها
ر را بر تا حدودي متفاوت است. از آنجايي كه بخشهايي خاص در اين نهادها مسئوليت اجراي معيشت پايدا

سابقه و تجارب كاري آنها در كشورهاي مختلف سبب شده است تا نهادها و قشرهاي مختلفي ، عهده دارند
  CAREرا در كشورهاي در حال توسعه به عنوان گروه هدف يا گروه همكار انتخاب كنند. مثالً 
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با ارتباطات محلي  نهادهاي ملي UNDP ، خانوارهاي روستايي و كشاورز Oxfam، خانوارهاي بسيار فقير
  افراد فقير و متوسط جامعه محلي را بهترين شريكان فعاليتهاي اجرايي خود قلمداد مي كنند.   DFIDو 

مدت يانممدت يا گر كه بتواند همه مشكالت را در كوتاهمعيشت پايدار را يك روش معجزه ،همه نهادها
ريف مي دتي تعفعاليتهاي مستمر و طوالني م نمي دانند. بلكه آن را زيرساخت مناسبي براي، برطرف كند

غان ه ارمبها را در درازمدت ها و استرسآوري در مقابل شوكها و افزايش تابكنند كه تقويت دارايي
شاركت مبر  DFIDبر استفاده از تكنولوژي به عنوان ابزاري قدرتمند و  UNDPخواهد آورد. البته 

  UNDPه اليتهاي اقتصادي تاكيد بيشتري دارند. در نتيجمردمي به عنوان مكانيزم حركت دهنده فع
، گيريالي تصميمنگاهي از پايين به باال در كنار حمايتهاي سطوح با DFID، نگاهي نسبتا باال به پايين

CARE  وOxfam  را ترجيح مي دهند. غيردولتي نيز اقدامات بخش خصوصي و  
نسبتا  UNDP، حيطي و تغيير اقليمينسبتا زيست م Oxfam، نگاهي نسبتا بخشي CAREروش 

ع طبيعي نسبتا متمايل به حفظ مناب DFIDعكس العملي در مقابل بيكاري و معظالت اقتصادي و روش 
  است. 
  

  روش پيشنهادي براي شهرستان قلعه گنج روش پيشنهادي براي شهرستان قلعه گنج   --11--11--22

عه گنج پذير است و براي شهرستان قلبيش از همه انعطاف DFIDروش ، الذكرچهار روش فوق مابين
سد. رمناسب تر بنظر مي ، متوسط و ثروتمند حضور دارند، مختلف درآمدي اعم از فقيركه سطوح 

هاي كالن ملي و گيري از پايين به باال با لحاظ نمودن سياستمشاركت مردمي و تصميم، همچنين
  اي در اين روش قابل مدل سازي است. منطقه
  

ت، لذا ده اسشر به آنها بيشتر پرداخته البته كمبودهايي در اين روش وجود دارد كه در روشهاي ديگ
انند گردد. مسائلي مبراي شهرستان قلعه گنج پيشنهاد مي DFIDتوسعه مدلي جديد بر پايه روش 

ي چراي بيش از حد مراتع و مصرف بي رويه آبها، ي از جمله فرسايش خاكزيست مالحظات محيط
ي دو سال سال گذشته (به استثنا 15در در كنار معضالت تغيير اقليم از جمله خشكسالي ، زيرزميني

، . همچنينشوند بايست در مدل پيشنهادي در نظر گرفتهنسبتا باراني) و افزايش گرد و غبار در منطقه مي
 ش داده وه كاههاي نو مي تواند راندمان مصرف آب و انرژي را در منطقتاكيد بر دانش بومي و تكنولوژي

ب محلي اد غالبميزان قابل توجه تابش نور خورشيد و ، دهد. بعالوه وري كشاورزي و دام را افزايشبهره
ذير هاي تجديد پبررسي بكارگيري انرژي، منابع مناسبي براي كسب انرژي از طبيعت هستند. در نتيجه

ز در به علت محدوديت آب كافي و خاك حاصلخي، رسد. در نهايتخورشيدي و بادي الزم به نظر مي
  . ي گرددمه به فعاليتهاي غير كشاورزي در برنامه ريزي هاي آتي نيز توصيه توج، منطقه مطالعاتي
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  روش پيشنهادي براي شهرستان قلعه گنج به شرح ذيل است:، بطور خالصه

+ مالحظات زيست محيطي + تغيير  DFID= روش  روش معيشت پايدار در شهرستان قلعه گنج
  + فعاليتهاي غير كشاورزي اقليم + انتقال تكنولوژي + انرژي هاي تجديد پذير

  

 وئه شوند م اراتمامي عوامل اصلي تاثيرگذار در معيشت پايدار مي بايست در چارچوبي ساده و قابل فه
يل شود تا تحلمند باعث ميارتباط مابين بخشهاي كليدي مشخص گردد. داشتن چارچوبي منسجم و نظام

هرستان شايدار پتري براي معيشت ريزي دقيقمهم در معيشت پايدار داشته و بتوان برنامهبهتري از عوامل 
  ارائه نمود. 

ر است. ب ييوستارتوسعه، از جمله توسعه  يهاها و برنامهتيفعال يسرلوحه تمام ،يداريامروزه موضوع پا
ه در اشد كب يم محليوامع توسعه ج نهيدر زم كردها،يرو نيدترياز جد داريپا شتيمع كردياساس رو نيا

رفته گقرار  يمورد توجه جد هاآسيب پذيريو كاهش فقر و  ييبه منظور توسعه روستا رياخ يهاسال
ط و رواب ييوستار شتيبر مع تاثيرگذار يتا عوامل اصل دينما يتالش م داريپا شتيمع افتياست. در واقع ره

مع به ويژه جوا جوامع انساني، در ريزيبرنامه هايچالش بزرگترين از يكي .دينما ييرا شناسا آنها نيب
هاي داريبرهرهباند، تامين معيشت است. زيرا روستايي كه كانون تمركز فقرا در كشورهاي در حال توسعه

اك خد آب، و ا (ماننبرداري از منابع موجود در روستاهوري مناسب در بهرهرويه و غير اصولي و عدم بهرهبي
ي معيشت هايي در محيط به عنوان منبع اصلمشكالت معيشتي و ايجاد ناپايداريز بروو غيره) سبب 

  روستايي شده است. 
 ختلفيبدون شك مركز اين چارچوب، خانوارهاي محلي هستند كه از يك طرف داراي سرمايه هاي م

 ندها نيزرآيف ها و نهادها وهاي مختلفي دست به گريبان مي باشند. سياستبوده و از طرف ديگر با آسيب
  ها مي باشند. ها و آسيب پذيريرابط بين اين دارايي

معيتي ها براي واحد جها و آسيب پذيريچارچوب مفهومي معيشت پايدار بر دو محور دارايي، در واقع
  مورد نظر (خانوار) در شهرستان قلعه گنج استوار است. 
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  )چارچوب مفهومي معيشت پايدار1شكل شماره (

 ود.  م بندي نمي هر خانوار را به منابع ملموس و غير ملموس تقسيهاداراييي مي توان بطور اجمال

نقل و  ووسايل حمل ، وسايل و ماشين آالت كشاورزي، دام، درخت، آب، منابع ملموس شامل  (زمين
 ات بانكيراعتبا، سهالب، جواهر، طال، ذخاير مواد غذايي، حساب بانكي، ...) و اندوخته هاي ملموس (پول نقد

 و ....) مي باشند.

، غذا، وادم، تكنولوژي، اطالعات، خدمات، منابع غير ملموس (قابليت استفاده و دسترسي به منابع
تصادي مل مهم اقآب و ساير عوا، دانش و ...) هستند. يعني شايد خانواري داراي زمين، وام، شغل، درآمد
 ود داشتهغيره وج وواگذاري موقتي ، مشاركت، يق اجارهاما امكان استفاده و دسترسي به آنها از طر، نباشد

  ت. ميت اسامكان دسترسي به خدمات و اطالعات در هر فعاليت معيشتي بسيار حائز اه، باشد. همچنين
 .نمود هاي وارده به خانوار تعريفها و استرسآسيب پذيري را نيز مي توان به اختصار به شوك

، بينيابل پيشها فشارهاي قبا تاثيرات عميق و استرس، ل پيش بينيغير قاب، ها اتفاقات ناگهانيشوك
  اهد شد.اده خوفصلي مي باشند كه بعداً در مورد آنها توضيحات بيشتري د گاهي اوقاتدائمي و تجمعي و 
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كي و فيزي، طبيعي، ماعياجت، هاي انسانيتوان به پنج بخش شامل سرمايههاي هر خانوار را ميدارايي
  مالي تقسيم بندي نمود كه به صورت يك پنج ضلعي ترسيم شده است. 

  
  ي معيشتيهادارايي) 2شكل شماره (

  سرمايه انساني �
دانش و توانايي هر نفر براي انجام كار در كنار سالمتي فيزيكي و رواني ، سرمايه انساني نشانگر مهارت

و  عيشت خانوار است. سرمايه انساني، نيروي انساني را براي همكاريالزم براي گذران زندگي و تامين م
جمع آوري آب و غيره) كه ، كند (از جمله ايجاد درآمد، كشاورزيهاي مختلف آماده ميمشاركت در زمينه

 باشد و بيشتر ازباشند. همچنين سرمايه انساني تا حدي با اندازه خانوار مرتبط ميخانوارها با آن درگير مي
 Morse and)آن به سطح آموزش، تجربه، سن، نوع جنسيت، اشتغال و مواردي از اين قبيل ارتباط دارد

McNamara 2013, 106).  

  سرمايه انساني را ميتوان به بخش هاي زير دسته بندي كرد:، در نتيجه، بطور كلي
 بهداشت و سالمت  

 تغذيه  

 تحصيالت  

 دانش و مهارت  

 ظرفيت فعاليت كاري  

  انطباق با شرايط موجودظرفيت  
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 ن با توجهآگذاري تاثيرباشد. كه سرمايه انساني عاملي موثر بر ميزان و كيفيت كار مي، در سطح خانوار
  به اندازه خانوار، سطح مهارت، قابليت رهبري، وضعيت سالمت، و غيره متفاوت است. 

نوان ه به عمي شود به طوريكسرمايه انساني در يك چارچوب كلي به عنوان يك ارزش معيشتي نمايان 
طرح ايي مابزاري براي دستيابي نتايج معيشتي مشخص و حتي خود سرمايه انساني به عنوان نتيجه نه

سايي قر شناهاي فشود. بسياري از افراد با توجه به بيماري يا سطح پايين آموزش به عنوان هستهمي
  ليه معيشتي باشد. شوند كه بهبود وضعيت آنها ممكن است يكي از اهداف اومي

باشت تد. انتواند به صورت مستقيم و غيرمستقيم اتفاق بيافتالش براي انباشت سرمايه انساني مي
، وزشيگذاري بر روي سرمايه انساني خود و با حضور در جلسات آممستقيم توسط مردم با سرمايه

ري به نين كاچآنها از انجام دسترسي به خدمات پزشكي پيشگيرانه، و غيره به وقوع خواهد پيوست. اگر 
هاي ي رسمي و يا هنجارهاسياستوسيله ساختارها و فرايندهاي جانبي محروم شوند (به عنوان مثال، 

عه كند) نقش حمايت غيرمستقيم براي توساجتماعي كه از حضور دختران در مدارس جلوگيري مي
  سرمايه انساني بسيار مهم خواهد شد.  

 ياسب برامن يهاسمي. مكانممكن است نياز باشد حمايتهر دو نوع  بيتركاز موارد به  ياريدر بس
 كي دنناتويم يبخش يهاباشد. برنامه يبرنامه بخش كيممكن است  يبه خوب يبيترك نياز چن تيحما
 قيره از طشد ياطالعات جمع آور يبر روو  ،كنند اتخاذ يانسان هيتوسعه سرما يبرا كپارچهي كرديرو

يشتري تمركز بر روي موردي باشد كه ضرورت ب و ينان حاصل كنندمردم اطم معيشت ليو تحل هيتجز
  دارد.  
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   اهداف معيشت پايدار در حوزه سرمايه انساني :)1جدول شماره (

و آموزش و تغذيه  ارتقاء دسترسي به آموزش با كيفيت باال، اطالعات، فناوري: اهداف معيشت پايدار
  باشد. هاي زير قابل دستيابي ميهبهتر و سالمتي. به شيو

   
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

اشد بت ميهاي دانش، مهارت، مشاركت اقتصادي خانوار، تغذيه و بهداشسرمايه انساني شامل شاخص
  شوند كه در جدول زير نشان داده شده است.هايي تفكيك ميكه هر كدام خود به زيرشاخص

حمايت مستقيم براي انباشت 
  سرمايه انساني

سالمتي / آموزش/ زيرساخت 
  آموزشي؛

سالمتي / آموزش/ آموزش 
  شخصي؛

  توسعه مرتبط با دانش و مهارت 
(اين موارد بايد براي افراد فقير 

 توسعه يابند).

 قي(از طر ميمستقريغ تيحما
  )ندهايساختارها و فرا دگرگوني

سالمت /  يهااستياصالح س
  ؛موزشآموزش / آ

بهداشت و درمان /  بخش اصالح
  ؛آموزش و پرورش / آموزش

 -  يمحل يدر نهادها راتييتغ
به  يكه دسترس - فرهنگ، هنجارها 
 /كندرا محدود ميبهداشت و درمان 

آموزش و پرورش / آموزش (به 
 زنان). يعنوان مثال برا

  بازخورد دستيابي به نتايج معيشتي
وضعيت سالمت به صورت مستقيم با 
درآمد و امنيت غذايي مرتبط است (با 

  توجه به دانش)؛

گذاري سرمايهدرآمد بيشتر معموال با 
  در بخش آموزش ارتباط دارد؛

نرخ تولد را كاهش پذيري كاهش آسيب
با حذف تاثير تغذيه و دهد (مي

 كار).نيروي 
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نه سرمايه انساني) شاخص هاي مورد بررسي در زمي2جدول شماره(   

  زيرشاخص  شاخص  دارايي

  سرمايه انساني

  خانواده فرزندان و همسر سرپرست، تحصيالت ميزان  دانش

  شاخص مهارت

رجوع  ميزان عملي، و فني مهارت ميزان عمومي، مهارت ميزان
 فصل مسائل و حل مسائل، حل و مهارت كسب براي شما به ديگران

 ايساير زمينه ه در تخصص و مهارت ميزان تنهايي، به مشكالت و

  شغلي

مشاركت اقتصادي 
  خانوار

ر د بيكار افراد خانواده، در شاغل افراد خانوار، اعضاي تعداد
  و... ) باغداري دامداري، زراعت،(  مختلف هايهخانواد

  فعاليت  در شاغل خانواده افراد تعداد فرعي، شغل اصلي، شغل

  تغذيه و بهداشت
هفتگي  مصرف برنامه ريزي، در پروتئيني مواد هفتگي مصرف
 يمصرف هفتگ خانواده، تغذيه وضعيت از رضايت ميوه، و سبزيجات
  و درمان بهداشت هزينه هاي تأمين توان غذايي، عناصر ساير

  

  سرمايه طبيعي �
سرمايه طبيعي شامل تمامي امكانات و خدماتي است كه طبيعت در اختيار يك خانوار 

 از جمله:روستايي قرار مي دهد 

  زمين و توليدات كشاورزي 

 (سطحي و زير زميني) منابع آبي  

 توليدات جنگلي  

 (دامي و غير دامي) حيات وحش  

  (بدون سموم و مواد مصنوعي)غذاهاي طبيعي  

 درماني و اقتصادي)، تنوع زيستي (گياهي و جانوري با كاربري هاي متنوع زيستي  

  حات، تفري، خاك حاصلخيز، خود پااليي طبيعت آب شيرين،، زيستي (هواي پاك محيطخدمات
  .....)، آرامش روح و روان، گردشگري
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عيشتي هداف متواند توسط مردم براي رسيدن به ا ي طبيعي به منابع طبيعي اشاره دارد كه ميسرمايه
به با توجه  .شوند مي منابع طبيعي محسوب  ،عنوان مثال زمين، آب و جنگل به آنها به كار گرفته شود

اشد. بپذيري بسيار نزديك ميهاي آسيبچارچوب معيشت پايدار رابطه بين سرمايه طبيعي و زمينه
سرمايه  است كهكنند ناشي از فرآيندهاي طبيعي آنهبسياري از شوكها كه معيشت مردم فقير را ويران مي

اراضي  ،زلزله وسيالب  برد،جنگلها را از بين مي ،برد ( براي مثال آتش سوزيطبيعي را نيز از بين مي
وري از ا بهرهكند) و تغييرات فصلي به طور قابل توجهي تغييراتي را در ارزش يكشاورزي را نابود مي

  كند. سرمايه طبيعي را در طول سال ايجاد مي
بيعي ابع طروشن است كه سرمايه طبيعي براي كساني كه تمام يا بخشي از معيشت آنها مبتني بر من

اما . ستار مهم استخراج مواد معدني، و غيره) بسيا، شاورزي، ماهيگيري، استفاده از جنگلاست (مانند ك
ذاهاي غطي و هاي محياهميت سرمايه طبيعي فراتر از اين است. هيچ كدام از ما بدون استفاده از بهره

  توليد شده از سرمايه طبيعي نمي توانيم زنده بمانيم. 
ابي ل دستيهاي زير قابو مديريت بهتر منابع طبيعي. به شيوه دسترسي ايمن :اهداف معيشت پايدار

  باشد. براي مثال:مي

  : اهداف معيشت پايدار در حوزه سرمايه طبيعي)3جدول شماره (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حمايت مستقيم براي انباشت 
  سرمايه انساني

حفاظت از منابع و تنوع زيستي 
(از طريق فناوري و اقدام 

  مستقيم)؛
خدمات بهتر / تقويت  ارائه

  ها، كشاورزي، شيالت؛جنگل
 

 قي(از طر ميمستق ريغ تيحما
  )ندهايساختارها و فرا دگرگوني

هايي كه به كساني اصالح سازمان
لها، كشاورزي و كه در زمينه جنگ

شيالت فعاليت دارند خدمات ارائه 
  ؛دهندمي

تغييرات در موسساتي كه در 
مديريت منابع طبيعي فعال زمينه 

  مي باشند ؛
و  يستيز طيمح نيقوان

 .يياجرا يسازوكارها

فعال كردن بازارها براي افزايش 
 ارزش محصوالت

بازخورد دستيابي به نتايج 
  معيشتي

استفاده پايدار منابع طبيعي تاثير 
مستقيمي بر روي ماندگاري آنها 

  دارد؛
همبستگي مثبتي بين درآمد 

گذاري در زمينه بيشتر و سرمايه
 سرمايه طبيعي وجود دارد.
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كنند. در واقع نگراني در گان بيشتر بر روي ساخت سرمايه طبيعي تالش ميفعالين و توسعه دهنده
ي توجه را به موضوع مهمتري كه چگونگي استفاده از سرمايه طبيعي در ارتباط با ساير مورد سرمايه طبيع

كند تا تصوير ها در راستاي معيشت پايدار است مبذول مي كند. رويكرد معيشتي تالش ميسرمايه
، تري با تمركز بر مردم و درك آنها از اهميت ساختارها و فرآيندها ( مانند: سيستم تخصيص اراضيواضح

قواعد حاكم بر استخراج از شيالت و غيره ) كه در آن سرمايه طبيعي مورد استفاده قرار گيرد و ارزش آن 
باشد كه در هاي خاص خود ميها و زيرشاخصعوامل طبيعي يا سرمايه طبيعي داراي شاخص ايجاد شود. 

  جدول زير نشان داده شده است.

 نه سرمايه طبيعيهاي مورد بررسي در زمي) شاخص4جدول شماره( 

  زيرشاخص  شاخص  دارايي

  سرمايه طبيعي

  باغي زراعي، زمين ميزان  زمين

  زمين قابليت
 ميزان اراضي، حاصلخيزي سطح مزرعه، خاك حاصلخيزي ميزان

  زمين در گياه رشد
  ضيارا در آب كيفيت باغات، و مزارع آبياري براي كافي آب ميزان  آب قابليت
 منابع به دسترسي

  طبيعي
  قنات و چشمه آب به جنگلي، محصوالت و منابع به دسترسي ميزان

  مختلف هايدام تعداد دام، بودن دارا  دام

  سرمايه مالي �
 : غير نقدي و اعتبارات و تسهيالت مالي است. مانند، سرمايه مالي شامل درآمدهاي نقدي

  درآمد آزاد 

 مزد و حقوق  

  مزاياي غير نقدي 

 پس انداز  

  ها بصورت رسمي و غير رسمياعتبارات/بدهي 

 وام 

  كمك هاي بالعوض 

  معافيت هاي مالياتي 

 حقوق بازنشستگي 
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ستفاده از آن اسرمايه مالي عبارت است از منابع مالي كه مردم براي دستيابي به مقاصد معيشتي خود 
ارد. دوجود  مه فعاليتهاي اقتصادياكنند. منابع مختلفي براي تامين منابع مالي براي شروع و ادمي

  مهمترين منابع مالي عبارتند از:

ب ي محسوبده يه مالي هستند به اين دليل كه جزءنوعي از سرما ،اندازهاپس :سرمايه هاي موجود
ا يانكي و بتواند به صورت پول نقد، سپرده هاي كه مي و معموالَ وابسته به ديگران نيستنمي شود 

قابل  ت اعتباريتواند از طريع موسسامنابع مالي مي ي جاري دام و جواهرات ارائه مي شود.هادارايي
  يابي باشد. دست

ني حقوق قانو به استثناي درآمد بدست آمده، شايع ترين نوع جريانهاي مالي جريانهاي مالي قانوني:
ر ايجاد منظو شود. بهبازنشستگي، يا اشكال ديگر از پرداختهاي مالي هستند كه توسط دولت پرداخته مي

  ثبت به سرمايه مالي اين جريانهاي بايد قابل اعتماد باشند. مشاركت م
قيم ت مستسازمان هاي توسعه در كسب و كار از توزيع پول به مردم فقير بايد پرهيز كنند (حماي

ند توار ميين اماباشد. مالي). دسترسي به سرمايه مالي به جاي حمايت مستقيم مالي به گروه هاي فقير مي
  باشد:قابل اجرا ميهاي زير به شيوه

ارايي كتقاء افزايش روز افزون ميزان پس اندازهاي موجود و جريانهاي مالي به وسيله ار سازماني:
اد و ابل اعتمافي قسازمانهاي مالي جهت كمك به افراد فقير. تا زماني كه  اين نوع سازمانها به اندازه ك

  ع سازمانها اقدام كنند. گسترده نباشند مردم نمي توانند به پس انداز در اين نو

ا يانكي افزايش دسترسي به خدمات مالي، كه شامل برداشتن موانعي كه با موضوع ضامن ب نهادي:
  باشد. ضمانت استفاده كننده از تسهيالت مرتبط مي

به  ايو  ه شودبه صورت عملي ارائ يكه در آن خدمات مال يطياصالح مح يكار برا  قانوني يا نظارتي:
  دهد.     فقرا ارائه يبهتر برا يمنيا يشبكه ها كند تاكمك  دولت
  

  براي مثال:. دسترسي ايمن به منابع مالي: اهداف معيشت پايدار
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  : اهداف معيشت پايدار در حوزه سرمايه مالي)5جدول شماره (

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  

آمد، جمله درهاي مالي و اعتباري جهت معيشت پايدار جامعه محلي شامل شاخصهايي از سرمايه
ها اخصشز اين اباشد كه هر كدام انداز، وام و تسهيالت بانكي، اشتغال و كيفيت اشتغال و درآمد ميپس

  شود كه در جدول زير نشان داده شده است.هايي ميشامل زيرشاخص
  

 يمال) شاخص هاي مورد بررسي در زمينه سرمايه 6(  جدول شماره

  زيرشاخص  شاخص  دارايي

  سرمايه مالي

  ماهيانه هزينه متوسط ساليانه، درآمد ميزان  درآمد
  ساليانه پس انداز ميزان  پس انداز

   و وام
  بانكي تسهيالت

  دريافتي وام تعداد وام، دريافت

  شغل نوع اشتغال، وضعيت  اشتغال

حمايت مستقيم براي انباشت 
  سرمايه مالي

  
مستقيمي و پرداخت هيچ كمك 

 يرد.صورت پذنبايد 

 قي(از طر ميمستق ريغ تيحما
  )ندهايساختارها و فرا دگرگوني

كمك به توسعه خدمات مالي و 
  سازمانها ( پس انداز، وام، بيمه)

به خدمات مالي  دسترسي بيشتر
  سازمانها
بخش قانوني و  ات درتغييراعمال 

 حقوقي منابع مالي

 توسعه بازار ازحمايت 

  يبازخورد دستيابي به نتايج معيشت
  

  افزايش  سببافزايش درآمد 
  شود؛پس انداز مي

منابع  داريپا تيريمدبه  شتريبتوجه 
از  يمال انيجر شيافزاباعث 
 ي مي شود.عيطب يها هيسرما
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 و اشتغال كيفيت

  درآمد

 غل،ش نوع از رضايت انداز، پس توانايي درآمد، ميزان از رضايت

   ،)بازنشستگي و شغلي بيمه( شغلي  يتامن داشتن
 شغلي، پيشرفت و شغلي آينده ي به اميد

 جسمي سالمت منطقه، در متنوع شغلي هاي فرصت داشتن

  موردنظر شغلي فعاليت انجام جهت
  
  سرمايه اجتماعي �

دار سرمايه اجتماعي بيانگر تمامي امكانات و روابط اجتماعي است كه در بهبود معيشت پاي
  ها شامل موارد زير مي شوند:اين سرمايه .نقش دارند
 ها و ارتباطاتشبكه  

 غير  منطقه اي و نهادهاي محلي (رسمي و –هاي ملي سرپرستي و پشتيباني در سطح برنامه
 رسمي)

 (غير رسمي) همكاريها و حمايت هاي محله اي 

 (غير رسمي) خويشاوندي و هم طايفگي  

 ح منطقه اي و محلي)سازي و حمايت متقابل (در سطرابطه اعتماد 

 گروه هاي رسمي و غير رسمي 

 (در سطح محلي و خانوار) قوانين و مقررات عرفي 

  (در سطح محلي و خانوار) ارتباط عوامل اجتماعي و اقتصادي 

 نفي)صمقام روحاني يا ، رياست طايفه، نمايندگي جمعي و مقبوليت اجتماعي (ريش سفيدي 

  اقتصادي)، فرهنگي، امور اجتماعيمكانيزم هاي تصميم گيري مشاركتي (در 

 در سطح محلي (همكاري ها و تقابل هاي نهادهاي رسمي و غير رسمي هدايت و رهبري( 

  
 از منابع گيريسرمايه اجتماعي در زمينه معيشت پايدار به اين معني بكار مي رود كه افراد با بهره

  اشد:ببي ميهاي زير قابل دستياوهاجتماعي به اهداف معيشتي خود دست پيدا كنند كه اين امر با شي
كه  (بين افراد با منافع مشترك)  يا افقي كارفرما) شبكه و ارتباطات، چه به صورت عمودي (حامي /

شود، از باعث افزايش اعتماد و توانايي كار با همديگر و گسترش دسترسي به موسسات گسترده تر مي
بندي به توافق دو طرفه و مي تر كه اغلب مستلزم پايجمله نهادهاي سياسي يا مدني؛ عضويت در گروه رس
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باشد؛ و روابط ناشي از اعتماد، روابط متقابل تسهيل يا عموما پذيرفته شده قوانين، هنجارها و تحريم مي
هاي ارتباط دوطرفه، كه ممكن است پايه و و كاهش هزينه كاهش هزينه هاي مبادله ،كننده همكاري

  رسمي افراد كم توان را فراهم كند.   اساس شبكه هاي ايمني غير
رمايه ست كه سدهد. اين بدين معني اهاي كار با همديگر را كاهش ميروابط و اعتماد متقابل هزينه

  اشد:برسي ميهاي زير قابل برها دارد كه اين امر به شيوهاجتماعي تاثير مستقيمي بر ساير سرمايه
  ش دهد.ا افزايرتواند درآمد و پس انداز مردم اجتماعي ميبا بهبود كارايي روابط اقتصادي، سرمايه 

عمومي  مكاناتدر ارتباط با استفاده از تجهيزات و ا "سواري مجاني"سرمايه اجتماعي به كاهش مشكل 
د ته باشكند. و اين بدين معني است كه تاثير بسزايي در بهبود مديريت منابع طبيعي داشكمك مي

  كند (سرمايه فيزيكي). زيرساختهاي عمومي را تضمين مي (سرمايه طبيعي) و ماندگاري
نابراين، يك ب . نوآوري، توسعه دانش و به اشتراك گذاري دانش را تسهيل ميكند ،شبكه هاي اجتماعي

  رابطه نزديك بين سرمايه اجتماعي و انساني وجود دارد. 
از (تقيم ي، يا به طور مسبيشترين تالش براي ساخت سرمايه اجتماعي بر روي تقويت نهادهاي محل

يجاد يك محيط و يا به طور غير مستقيم از طريق ا طريق ظرفيت سازي، آموزش رهبري و يا تزريق منابع)
  .باز و دموكراتيك كه در آن شكوفا شود

ستيابي دهاي زير قابل به شيوه ،محيط اجتماعي منسجم  با حمايت بيشتر اهداف معيشت پايدار:
  باشد. براي مثال:مي

: اهداف معيشت پايدار در حوزه سرمايه اجتماعي)7جدول شماره (  

  
  
  
  
 
 
 
  
 

  سرمايه انساني در زمينه معيشت 
  

حمايت مستقيم براي انباشت 
  سرمايه اجتماعي

  ها؛هبهبود عملكرد دروني گرو
  رهبري؛
 ؛مديريت

توسعه پيوندهاي بيروني 
 هاي محليگروه

 قي(از طر ميمستق ريغ تيحما
  )ندهايساختارها و فرا دگرگوني

  ساختار و شكل گروه يا شبكه؛
توسعه محيطي بازتر و قابل 
اعتمادتر (حكمروايي خوب 

  شهري)؛
كمك به سازمانها براي كمك به 

اي با توسعه سيستم مشاوره
 جامعه مدني. 

بازخورد دستيابي به نتايج 
  معيشتي

روابط خود تقويتي (مانند موفقيت 
در افزايش پايداري استفاده از 

منابع طبيعي مي تواند به تقويت 
  مديريت گروهي منجر شود)؛

خانوار ممكن است  شتريدرآمد ب
 يهاتيدامنه مشاركت در فعال

 هد.را گسترش د يخارج
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دام هر ك باشد كهداراي سه شاخص اصلي مشاركت، اعتماد و همبستگي و تعامل اجتماعي مي يپايدار
   داده شده است.باشد كه در جدول زير نشان هايي ميها خود داراي زيرشاخصاز اين شاخص

 هاي مورد بررسي در زمينه سرمايه اجتماعي ) شاخص8جدول شماره( 

  زيرشاخص  شاخص  دارايي

سرمايه 
  اجتماعي

  مشاركت
 امناي هيات محل، يمدرسه اولياء انجمن روستايي، تعاوني شركت

 بي،مذه جلسات و برنامه ها ،روستا اسالمي شوراي بسيج، پايگاه مسجد،

  كشاورزي فعاليتهاي در همكاري روستا، در عمراني فعاليتهاي

  اعتماد

 مردم مراجعه فرد، به خود مشكالت و مسائل مورد در مردم مراجعه

 ساكنان شنوي حرف ميزان به فرد، خانوادگي و شخصي امور در

 توان فرد، به دولتي دستگاههاي مسئوالن مراجعه فرد، از روستا

  ديگران به مالي كمك

 و تعامل
 همبستگي

  جتماعيا

 كارهاي در مشاركت خانواده، در يكديگر به كمك و گروهي كار روحيه

 آداب به بنديپاي همسايگان، با صميمانه روابط روستا، عمراني و عمومي

 يكديگر، جشن هاي و شادي مراسم در شركت مذهبي، و قومي رسوم و

 يكديگر، با مهم كارهاي در مشورت يكديگر، عزاي مراسم در شركت

  آنها مشكالت حل براي ديگران به ليما كمك
 

  سرمايه فيزيكي �
هاي در فناوريسرمايه فيزيكي دربرگيرنده زيرساختهاي موجود در منطقه و ابزارها و 

  دسترس يك خانوار مي باشد. از جمله: 
 ها زيرساخت  

 وسايل نقليه و غيره ، جاده ها، حمل و نقل 

  سرپناه و ساختمان هاي امن 

  تامين آب بهداشتي 

 ذير)هاي تجديد پانرژي، برق، هاي نفتيانرژي (سوخت هاي فسيلي اعم از نفت و گاز و فرآورده  

 پست، ....)، اينترنت، موبايل، ارتباطات (تلفن  

  هافناوريابزارها و  
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 (در بخش كشاورزي و صنعتي) ابزارها و تجهيزات توليد 

 كود و آفت كش ها، بذر 

 هاي مدرن و دانش بومي فناوري 

به  دهند تاميرهايي است كه مردم به وسيله آن محيط فيزيكي را تغيير ااختها متشكل از ابززيرس
زارها و د، ابكمك آن نيازهاي اساسي خود را تامين كنند و توليدات بيشتري داشته باشند. وسايل تولي

  شند. اگيري از آنها عملكرد بهتري در زمينه توليد داشته بتجهيزاتي هستند كه مردم با بهره
فا رمايه صرتواند گران قيمت باشند. اين نوع سها) ميهاي فيزيكي (علي الخصوص زيرساختسرمايه

 وكارگيري راي بنيازمند سرمايه گذاري اوليه انساني نيست بلكه نيازمند تضمين منابع انساني و مالي ب
كوتاه  ست درامات كه ممكن باشد. با تاكيد بر اينكه عالوه بر تمهيدات يك سطح از خدماندگاري آن مي
واند تين مي امقرون به صرفه باشد. همچنين  مدت بردارها ضروري نباشد اما در طوالنيمدت براي بهره

 .شود همزمان مهارت و ظرفيت را پشتيباني كند تا از مديريت كارآي جامعه محلي اطمينان حاصل
 شود. درقي ميدن فقرا باشد يك سرمايه تلزيرساختها تا آنجا كه تسهيل كننده خدمات براي توانمند كر

 هاي سرمايه زيرساختي نشان داده شده است. كه درها و زيرشاخصجدول زير مهمترين شاخص
  ها نقش موثري دارند.ريزي و مديريت معيشت پايدار سكونتگاهبرنامه

 فيزيكيهاي مورد بررسي در زمينه سرمايه  ) شاخص9جدول شماره( 

  اخصزيرش  شاخص  دارايي

سرمايه 
  يكيزيف

  مسكن
   ،يمنزل مسكون يبنا ريمسكن، مساحت ز تينوع مالك
  يواحد مسكون ياتاقها تعداد مسكن، تيوضع

 طيمح تيفيك
  سكونت

 ستميمناسب در منزل، وجود س يبهداشت سيوجود حمام و سرو
مناسب در منزل، استفاده از مصالح  يشيو گرما يشيسرما

 يو فضا ييرايداشتن پذ در ساخت منزل، مناسب مقاوم و
  يمسكون طياعضا در مح استراحتي مناسب برا

به  يدسترس
 خدمات و

  امكانات

، سالم يكش به خانه بهداشت، درمانگاه، آب لوله يدسترس زانيم
 لهيسوبانك و عابر بانك،  ،يفاضالب، شبكه گاز رسان دفع شبكه

  شهر، جاده و راه مناسب به شهر به حمل و نقل

 به يدسترس
  آالت نيماش

  يكشاورز

 هنوآتراكتور، گا يپشت يليتر ن،يبه تراكتور، كمبا يدسترس زانيم
مرزكش،  واتور،يبذركار، كود پاش، كولت سك،يد برگردان،

  يغاز پنجه سمپاش،
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 د:با تاثيرات عميق هستند. مانن و غير قابل پيش بيني، اتفاقات ناگهاني ،شوك ها  
 زلزله و ،خشكسالي، طوفان، شوك هاي طبيعي (سيل (.... 

 مرگ در خانواده ، شوك هاي بهداشتي و سالمتي (بيماريهاي همه گير ،(.... 

 اماز دست دادن محصول و دنوسانات نرخ ارز، تورم، ، شوك هاي اقتصادي ( ورشكستگي ،...( 

 جنگ، آشوبهاي فراگير، شوك هاي اجتماعي (سرقت و تاراج ،..(. 

له مكان مقابا، اشدبروي خانوار دارند. هر چه خانوار فقيرتر  شوك ها اثرات بسيار عميق و دراز مدتي بر
ه شي نمودا متالرآن با شوك هاي وارده ضعيف تر خواهد بود. برخي از شوك ها مي توانند شالوده خانواده 

ها ت خانوارمهاجر ها مي توانند باعثو امكان ادامه حيات اقتصادي و اجتماعي را از آن سلب نمايند. شوك 
ش سريع د كاهعد بين المللي ماننو از دست دادن زمين و خانه شان گردد. شوك هاي اقتصادي حتي در بُ

ر دتشان سهيالت مالي به افراد فقير و يا عدم خريد محصوالتقيمت نفت و محدوديت دولت در ارائه 
 بسياري از كشورها ديده شده است. 

  فصلي هستند. مانند گاهي اوقاتدائمي و تجمعي و ، بينيشارهاي قابل پيشف ،هااسترس
 كاهش نيروي كار، تغييرات جمعيتي (افزايش جمعيت ،(.... 

 كاهش منابع آب، تغييرات در منابع (كاهش حاصلخيزي خاك ،(.... 

 عدم تقاضا براي محصول، تغييرات اقتصادي (رقابت شغلي ،(... 

  عدم خريد تضميني محصول ، م ارائه يارانه(عد هاسياستتغييرات در ،(... 

 ) موقعيت هاي شغلي، نيروي كار، محصوالت، در قيمت هاتغييرات فصلي ،(... 

خود  دائمي واما بعلت ماهيت تجمعي ، گرچه استرس ها مشكل حادي را براي خانوار بوجود نمي آورند
ني ماني طوالازه زبانوار جلوگيري نموده و در مي توانند در دراز مدت از بهبود معيشت و توسعه اقتصادي خ

  د. نشالوده خانوار را مورد تهديد قرار ده
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ن تواند از نظر ميزاها ميها دسترسي دارد. اما اين دسترسيبدون شك هر خانوار به تعدادي از دارايي
يا  ور و كود ريد بذاما امكانات مالي براي خ، اي داراي زمين كافي باشدهدواكامال متفاوت باشد. يعني خان

رابر بنوار در ري خاها، آسيب پذيتنوع دارايي ،انتقال محصول به بازار مورد نظر را نداشته باشد. در واقع
 ديگري از دست دادن يك دارايي مي تواند توسط دارايي، د. زيرادهمي كاهشرا  هاها و استرسشوك

ك هاي كوچها از اهميت خاصي برخوردار است. معموال داراييميزان دارايي، جايگزين گردد. همچنين
 انوار درخها براي تعادل بين دارايي، آوري كمتري در مقابل تغييرات بيروني دارند. و از همه مهمترتاب

هاي خود رنج تعادل داراييخانوارها از عدم ، ها حائز اهميت است. در اكثر مواردزمان مشكالت و سختي
  د. قابليت انطباق خود با شرايط جديد را از دست مي دهن، مي برند و با كوچكترين تغييرات

  : اثرات متقابل دارايي و آسيب پذيري)3شكل شماره (

ايه تواند سرم چند وجهي هستند. بعنوان مثال، دام مي هادارايي گاهي اوقاتالزم به ذكر است كه 
بعد  وجهي در چند يهاداراييايه مالي و سرمايه اجتماعي بطور همزمان باشد. پس شناسايي سرم، طبيعي

ده  مثالً در از بعد زماني هاداراييخانوار و محلي در تحليل دارايي مهم است. همچنين بررسي تغييرات در 
 ي هم افزا وهاراييدابا توجه به شرايط موجود الزم ميباشد.  هاداراييسال گذشته و پيش بيني روند آتي 

، چنيند. همآنهايي كه در سطح محلي در تقابل و محدود كننده يكديگر هستند، مي بايست شناسايي شون
ر ه آن كنابيي كه مختص گروهي خاص بوده و گروه هاي ديگر از داشتن مالكيت يا دسترسي هادارايي

ه العط.) الزم به ماعتقادي و ...، فرهنگي ،اقتصادي، گذاشته شده اند در كنار علت اين محدوديت (اجتماعي
  ل است:موارد ذي و آسيب پذيري خانوارها شامل هاداراييو تدقيق است. موارد مهم ديگر در ارتباط با 

 تندشناسايي محصوالت اصلي كشاورزي و تعدادي افرادي كه در توليد هر كدام سهيم هس 

  تعيين اهميت هر محصول در معيشت افراد وابسته 
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 مهم در معيشت زنان و تغذيه سالم كودكان خانوارهاي وابسته  تسايي محصوالشنا 

 عرضه تعيين مقدار محصوالت غذايي كه براي استفاده شخصي بوده و مقداري كه به بازار 
 ميشود

  مقدار نوسان قيمت هاي محصوالت كشاورزي در طول سال 

  پيش بيني نوسانات قيمت به صورت فصلي 

 ي چرخه هاي نوسان قيمت محصوالت كشاورزي با يكديگر بررسي ميزان همبستگ 

  تعيين زمان هايي در طول سال كه درآمد نقدي محصوالت براي خانوارها مهم است 

  به خانوارها كمك هاي نقدي و اعتباري مي كنندكه شناسايي نهادهاي مالي 

  تعيين مقدار كمك ها و خانوارهاي مورد نظر براي دريافت آنها 

 يا كارآفريني، پس انداز، اشتغال، ف كمك ها در راستاي سهولت معيشتشناسايي هد  

 بررسي دوره هاي زماني گرسنگي و سوء تغذيه در طول سال و ابعاد آن 

 ها نقش مهمي دارندهايي كه در اين دورهها و استرسشناسايي شوك 

 ند بررسي اينكه دوره هاي آسيب پذيري در حال كوتاه شدن يا طوالني تر شدن هست 

 رزي تعيين ميزان نوسان فرصتهاي درآمدزايي در طول سال در بخش كشاورزي و غير كشاو 

 عد خانوارها دار بين كشاورزي و دامپروري در بُ بررسي رابطه معني 

ها و آوري آنها در مقابل شوكهاي اجتماعي و جمعيتي آسيب پذير و مقدار تاببررسي بخش
هاي  ، كمكحمل (پس انداز، شغل دوم، بيمه كار، حقوق بازنشستگيها و شناسايي مكانيزم هاي تاسترس
 كمكهاي غير رسمي طايفه اي و خانوادگي و ......)، رسمي

كه در (ضي فر يبه عنوان مثال نمونه اي از معيشت ناپايدار در اينجا نشان داده مي شود. سناريو
ه و، سرمايسناري بررسي مي كنيم. در اينرا  )بسياري از مواقع با واقعيات محدوده مطالعاتي تطابق دارد

ته شند. البفيزيكي و اجتماعي براي خانوارها در جامعه كالً ضعيف ميبا، مالي، طبيعي، هاي انساني
اگر  ستند.ههاي خانوادگي و طايفگي تا حدودي وجود دارد و كارگران از سالمت نسبي برخوردار حمايت

  اشد:باند نزديك وضعيت زير به واقعيت مي تو، ي توضيح دهيمرا كم هاداراييبخواهيم هر كدام از اين 
  

  سرمايه انساني �

  ظرفيت باالي كار و رقابت براي اشتغال 

  پايينتحصيالت سطح  
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 مهارت هاي محدود  

  سالمتي نسبي افراد جوان 

  سرمايه طبيعي �

  افراد فاقد زمين 

  دسترسي محدود به منابع مشترك 

  محدوديت آب و مرتع 

  ليسرمايه ما �

 مزد پايين  

 و وام  عدم دسترسي به اعتبارات 

 عدم پس انداز كافي براي ايام بيكاري دراز مدت 

  سرمايه فيزيكي �

 عدم تامين آب بهداشتي به اندازه كافي  

 مسكن نامناسب  

 شبكه و وسايل ارتباطي ضعيف  

 سرمايه اجتماعي  �

  وضعيت اجتماعي نامناسب و عدم عدالت اجتماعي 

 تبعيض عليه زنان  

 ارتباط قوي با خانواده و دوستان  

  متقابل به شيوه سنتيتبادل  

  .نتيجه چنين تركيبي در پنج ضلعي زير به تصوير كشيده شده است  
نان ز، مينخانوارها در اين وضعيت با شرايط نامطلوبي روبرو هستند. خصوصاً براي افراد فاقد ز

 سرپرست خانوار و كارگراني كه در زمينهاي كشاورزي بصورت فصلي كار مي كنند. 
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  عيشتي موجود فقر و عدم امنيت ، هاي ضعيف و نامتعادلدارايي –وضعيت نامطلوب موجود  :)4شكل شماره (

ها پذيريكاهش آسيب ها وافزايش دارايي، اما هدف از اجراي برنامه معيشت پايدار در چنين جامعه اي
ه ي است. بجتماعاو يا حداقل افزايش تاب آوري خانوارها در مقابل آسيب هاي احتمالي از نظر اقتصادي و 

  تغيير پنج ضلعي فوق الذكر به پنج ضلعي كه در ذيل نشان داده شده است: ، زباني ديگر

مالي

انساني

فيزيكي

اجتماعي

طبيعي

  
  ،مابين آنهاها و افزايش تعادل تقويت دارايي –شرايط مطلوب : )5شكل شماره (

  كاهش فقر و افزايش امنيت معيشتي 

مالي

انساني

فيزيكي

اجتماعي

طبيعي
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اي همسير عبور از شرايط نامطلوب موجود به سمت شرايط مورد نظر مستلزم يكسري استراتژي 
مالي  ادي ومعيشتي متناسب با شرايط و توانايي هاي محلي است. مداخالت خارجي شامل حمايتهاي اقتص

سته ب، وسعهتدر حال كشورهاي عملي گردد. در بسياري از مي بايست در يك بسته برنامه توسعه اقتصادي 
فتهاي د پيشرساختي و توسعه فيزيكي بوده كه با وجواقتصادي شامل فعاليتهاي كالن زيربرنامه توسعه 

اشتغال  گردد. نتوانسته در سطح روستاها باعث كاهش نابرابري طبقاتي و كاهش فقر، ملموس و قابل رويت
ه شهرها هاجرت بمدر دراز مدت باعث تقويت ، اما عدم پايداري اقتصاد محلي، افتهدر كوتاه مدت افزايش ي

يق عدم توف . عللرا فراهم آورده است كه در تضاد با اهداف اوليه بسته برنامه توسعه اقتصادي بوده است
ا از هپذيري ب ه آسيبعدي به توسعه دارائي ها و عدم توجه اين برنامه را به اختصار مي توان به نگاه تك بُ

ص ن خصورد و متوسط از طرف ديگر دانست (كه در اييك طرف و عدم توجه به فعاليتهاي اقتصادي خُ
 بعداً بيشتر توضيح داده خواهد شد). 

  

  نقش برنامه مداخالت در بهبود دارايي ها و كاهش آسيب پذيري ها) 6شكل شماره ( 

  
وسعه تز هر گونه موفقيت در برنامه هاي پيش نيا، لذا مشخص نمودن راهبردهاي معيشتي مناسب

  اقتصادي است. تعدادي از اين راهبردهاي كليدي در ذيل بيان مي گردد:
  ي قابل دسترسهاداراييتلفيق نمودن 

  ي قابل افزايشهاداراييتعيين 

استراتژي هاي معيشتي
بهبود دارايي ها و كاهش آسيب پذيري

مداخالت استراتژيك

برنامه توسعه اقتصادي

مداخالت عملي

دارايي هاي 
معيشتي

دستاورد هاي 
معيشتي

مالي

انساني

فيزيكي

اجتماعي

طبيعي

مالي

انساني

فيزيكي

اجتماعي

طبيعي

قبل
بعد

زمينه آسيب پذيري

نقش برنامه مداخالت



                         ياد علوي)(بن شركت اسكان ايران         طرح آباداني و پيشرفت شهرستان قلعه گنج بر اساس رويكرد معيشت پايدار

                          

1  

 لحاظ نمودن مفهوم آسيب پذيري 

  هادارايياولويت بندي آسيب ها و 

 منطقه اي  –ملي  مشاركت مردمي و ارتباط آن با سطوح 

  ارتباط اهداف محلي با اهداف خانوار 

  نهادها و فرآيندها، هاسياستتعيين نقش حمايتي يا مسدود كننده 

 
د ايست مورر ميبارتباط مابين اجزاء تشكيل دهنده ساختار معيشت پايدا براي نيل به شرايط مورد نظر،

ري ها و آسيب پذيدارايي، محور اصلي اين ساختار دو، بررسي قرار گيرد. همانگونه كه قبال توضيح داده شد
يزان نها كه مآبين  گذارند. اما رابطها هستند. اين دو محور بطور مستمر اثرات متقابلي بر روي يكديگر مي

 ،طح ملينهادها و فرآيندها هستند كه در سه س، هامجموعه سياست، و شدت اثرات را تعيين مي كند
ان مثال ه عنورا ايفا مي كنند. اين مجموعه داراي اجزاء متعددي است كه ب منطقه اي و محلي نقش خود

  برخي از آنها در اينجا ذكر مي گردد: 
  

  هاسياست

  در سطح ملي توسط دولت مركزي �

  استاني و محلي دولت، در سطوح منطقه اي �

 غيردولتي سازمان هاي  �

 نهاد هاي بين المللي �

  نهادها
 ينهادهاي سياسي و قانون گذار �

 نهادهاي اجرايي  �

  نهادهاي قضايي �

 جامعه مدني و اعضاي سازمانهاي اجتماعي  �

 سازمان هاي غير دولتي �

 قوانين و نهادهاي مالي و اعتباري  �

 احزاب سياسي �

 شركتهاي تجاري و توليدي �

 



                         ياد علوي)(بن شركت اسكان ايران         طرح آباداني و پيشرفت شهرستان قلعه گنج بر اساس رويكرد معيشت پايدار

                          

1  

  فرآيندها
  قوانين بازي �

  فرآيند تصميم گيري �

 سنت ها و هنجارهاي اجتماعي  �

 قوميت ، جنسيت، يارتباط طبقات، طبقات اجتماعي �

 و كانالهاي ارتباطي  زبان �

 
نفي و متي اثرات حعدم اثرگذاري ملموس و ، ، نهادها و فرآيندها مي توانند باعث هم افزاييهاسياست

عي موضو در سطوح مختلف شوند. يعني ممكن است مجموعه تصميم گيريها در همه سطوح  در هبازدارند
 م افزاييهنهادها و فرآيندها باعث ، هاسياست، چنين شرايطيخاص به دنبال هدف مشتركي باشند. در 

ها يهبود سرماان بهها را به حداقل مي رسانند و امكپذيريها بر روي افزايش داراييشده و اثرات منفي آسيب
طح ا در سممكن است سياسته، تمل است. اما از طرفي ديگرمدت و درازمدت محبراي خانوارها در ميان

 ايدار درعيشت پاي به دنبال اهدافي باشند كه در تقابل و يا عدم همسويي با اهداف ممنطقهكالن ملي و 
 طوح راساولويت بندي بر روي اهدافي كه حمايت در همه ، سطح محلي قرار گيرند. در چنين وضعيتي

بستر  ها مي تواندندارد، توصيه نمي گردد. پيگيري اهداف مشترك و توانمندسازي از طريق هم افزايي
  . مكن سازدمي را ها را در آينده بوجود آورده و امكان پيگيري ساير اهداف محليل تقابللقمناسبي براي ت

  
  رتباط مابين اجراء و بازخوردهاا - ) ساختار معيشت پايدار 7شكل شماره (

 
دستاوردهاي پايدار  نهدف نهايي محقق شد، همانگونه كه در ساختار فوق نشان داده شده است

 ءدر درازمدت به حركت درآمده و جامعه محلي با اتكا هاداراييعيشتي است تا به وسيله آن چرخه بهبود م
پذيري را كاهش داده و به نوعي تهديدها را به فرصت تبديل نمايد. اما بدون به ظرفيتهاي خود آسيب
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اهند بود. عواقب دستاوردهاي معيشتي ممكن نبوده و يا ضعيف خو، تدوين راهبردهاي مناسب معيشتي
 راهبردهاي نامناسب مي تواند به اشكال زير خود را نمايان سازند: 

 ي معيشتي شكننده و نا متعادل هادارايي

 بيني ل پيشمدت منظم و قابتغييرات فصلي و حتي تغييرات كوتاه، هاعدم قابليت انطباق و هضم شوك

 دهاها و فرآيننهاد، هاسياستعدم دريافت حمايت كافي از 

 هاداراييو فرآيندها در بكارگيري مناسب  هاسياستتقابل برخي از 

  تركيب گزينه هاي معيشتي نامناسب و نتيجتاٌ تكرار سيكل راهبردهاي غير پايدار

  دستاوردهاي معيشتي مي تواند به اشكال مختلفي در جامعه محلي متجلي گردد:
انتقاد  مورد عنوان معيار اصلي معيشت پايدار با اينكه بكارگيري افزايش درآمد به افزايش درآمد:

و  يت غذاييش امنهاي پايداري مي تواند نشان از افزايبسياري از متخصصين قرار دارد، اما در كنار شاخص
 معيشتي خانوار داشته باشد. 

احساس  نفس، اين معيار مي تواند غير فيزيكي و مالي باشد. مانند احساس اعتماد به افزايش رفاه:
، لابل قبووضعيت بهداشت و سالمت ق، امنيت اعضاي خانوار، نترل بر روي سرنوشت فردي و خانوادگيك

ز اضوعاتي و مو، و اجدادي اءحفاظت از ميراث فرهنگي و آب، ي و نظرأداشتن حق ر، دسترسي به خدمات
يش ي خوحلاين قبيل كه در كنار افزايش درآمد باعث وابستگي بيشتر خانوار به سرزمين و جامعه م

 ميگردد. 

ن ور بدومجبورند در شرايطي اضطراب آ عقخانوارهاي فقير در بسياري از موا كاهش آسيب پذيري:
 ند. برايرم كنهيچگونه نقطه اتكاي اقتصادي زندگي كرده و با انواع شوك ها و استرس ها دست و پنجه ن

ت. وردار اسمد برخنسبت به افزايش درآ يت باالتريوتاب آوري در مقابل آسيب ها از اول، چنين خانوارهايي
آوري ابت، ابديعد رواني آن تقليل زيرا احساس آسيب پذيري موضوعي هم مادي و هم رواني است كه اگر بُ

 در مقابل آسيب هاي مادي را بدون هيچگونه تغييرات فيزيكي بيروني افزايش مي هد. 

ي اي اصلهدم امنيت غذايي يكي از ستون ع، بدون شك براي خانوارهاي فقير افزايش امنيت غذايي:
تي و اي دولفعاليته، جدا نمودن عدم امنيت غذايي از ساير آسيب پذيري ها، آسيب پذيري است. همچنين

بعاد اس ترين گرسنگي و سوء تغذيه از ملمو، در اين زمينه را بهتر شفاف مي سازد. بدون شكغيردولتي 
 باشند. محروميت انساني مي

اري از ر بسيشايد اين معيار در كوتاه مدت قابل لمس نبوده و د دار از منابع طبيعي:استفاده پاي
ين نيز تعي عيارهاممدت مي تواند از ساير ثرات تجمعي و ويرانگر آن در درازاما ا، جوامع جدي گرفته نشود

 كننده تر گردد. 
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اي اتژيهند موفقيت استرتواالذكر ميپس ميتوان نتيجه گرفت، كه تنها تركيبي از معيارهاي فوق
  دار و پربار گرداند. معيشتي را محك زده و چرخه پايش و ارزيابي را معني

امل ران شالزم به ذكر است كه بازيگران مختلفي در عرصه فقرزدايي فعاليت مي كنند. اين بازيگ
ي الي و بانكمو موسسات ، نهادها و مجامع بين المللي، و خصوصيغيردولتي سازمانهاي ، نهادهاي دولتي

ستاورد دا چند يبا توجه به اهداف مورد نظر خود كه مي تواند يكي ، شوند. هر كدام از اين بازيگرانمي
  فعاليتهاي توسعه اقتصادي را دنبال مي كنند. ، الذكر باشندمعيشتي فوق

ار ي از اقشعجتمابرخي در دايره سمت چپ در نمودار زير قرار مي گيرند. اين نهادها به دنبال حمايت ا
 و اقشار مندانآسيب پذير بوده و خواهان ايجاد يك تور حمايتي از طريق ارائه كمك هاي نقدي براي مست

گونه ه اينضعيف جامعه مي باشند. اهداف كوتاه مدت مانند رفع گرسنگي و قحطي از اولويت هاي اولي
  برنامه ها است.

ي ا اقتصاده صرفگادنهادهاي مالي و اعتباري كه ديبرخي ديگر در دايره سمت راست قرار دارند. معموال 
ي دمات مالخ، ندازاايجاد صندوق هاي پس ، دارند در اين بخش قرار مي گيرند. آنها به دنبال تامين اعتبار

  باشد.  قتصاديا برنامه توسعه اقتصادي داراي توجيهبه شرط آنكه ، و بيمه اي براي مستمندان مي باشند
دت به مدراز  به دنبال معيشت پايدار بوده و ديدگاهي، ه وسطي قرار مي گيرندگروه سوم كه در داير

ا دغدغه كنند. امآنها نيز تسهيالت و كمك هاي نقدي ارائه مي، موضوع فقر و محروميت دارند. با اينكه
ارائه ، حليت ممكانابع و ابه منا ءايجاد فعاليتهاي درآمدزا با اتكا، رفع فقر در دراز مدت است. لذا، اصلي آنها

ي و دكفايمهارت هاي فني و آموزشي جهت ظرفيت سازي و نهايتاً هدايت مهارت هاي زندگي به سمت خو
عني ايي به مود كفخوداتكايي افراد محلي و خانوارها، از اولويت هاي آنها به شمار مي آيد. البته اين خ

ود در اي موجظرفيت ها و توانمندي هتوليد و مصرف مستقيم در سطح خانوار نيست. بلكه خوداتكايي به 
مي سطح خانوار و جامعه محلي است كه با مداخالت خارجي مي توانند بهتر متبلور شده و تما

ا داشته وسط ر مي بايست نگاه دايره، الذكر را قابل دسترس نمايند. طرح موجوددستاوردهاي معيشتي فوق
زايي و هم اف از طريق مديريت صحيح باعث، في كندو بودن اينكه ارزش فعاليتهاي دايره هاي ديگر را ن

 ارچوبچمشاركت آنها گردد. در واقع معيشت پايدار به دنبال مشاركت و تعامل همه بازيگران در 
  راهبردهاي مناسب معيشتي است. 
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  ) بازيگران مختلف در عرصه فقرزدايي و امنيت معيشتي با اهداف و ديدگاه هاي متفاوت8شكل شماره (

  گروههاي هدف و رويكردهاي متفاوت در حوزه ارتقاء معيشت) 9( شمارهل شك

ا توجه دار بهمانگونه كه در بخش ارائه مدل پيشنهادي معيشت پايدار گفته شد، روش هاي معيشت پاي
ر هاي بسياانواربه گروه هدف با يكديگر تفاوت هايي دارند. برخي به جامعه زير خط فقر شامل افراد و خ

از  توجهي ر و كم درآمد توجه دارند كه مناسب براي جوامعي است كه اين اقشار بخش قابلفقي، فقير
  ه محلي را تشكيل مي دهند. جامع

الزم است ، اما براي جامعه اي مانند شهرستان قلعه گنج كه اقشار مختلف درآمدي در آن وجود دارند
درآوردن آن به دستاوردهاي مورد نظر  تا موتور محركه اقتصاد محلي را شناسايي نموده و با به حركت

، چنين فرآيندي باعث تغيير شرايط اقشار فقير به ان مدت و دراز مدتمعيشتي نايل آمد. معموال در مي
الزم است تا برنامه هاي خاصي براي اين اقشار در كوتاه  گاهي اوقاتسمت معيشت پايدار خواهد شد. اما 

با هدف توسعه معيشت  رد و متوسطخُ رسد كه سرمايه گذاري ، بنظر ميف و اجرا گردد. لذامدت تعري

حمايت اجتماعي
دولت، سازمان هاي حمايتي نظير
 UNHCR, WFP ,  NGO

تامين كمك هاي نقدي
تامين نياز مستمندان و اقشار  

ضعيف جامعه   �

معيشت پايدار
ها  NGO دولت و   

ارائه تسهيالت و كمك هاي نقدي
جهت ايجاد فعاليت هاي درآمد زا؛  

ارائه مهارت هاي فني؛ آموزش 
و هدايت مهارت هاي زندگي   �

خدمات مالي
بانك ها، موسسات مالي و اعتباري  

تامين اعتبارات، ايجاد پس انداز 
از طريق آموزش امور مالي،

ايجاد پوشش هاي اعتباري، پوشش هاي
بيمه اي و ديگر خدمات مالي 
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، راهبردي مطلوب براي اين شهرستان در كنار تمهيدات ع عادالنه درآمدهامحلي و فرآيندهايي براي توزي
  كوتاه مدتي براي اقشار آسيب پذير باشد. 

ر بطو ن زمينهدر بخشهاي بعدي، مدل هاي جايگزين به اختصار معرفي شده و تجارب جهاني در اي
  مجمل ارائه مي گردد. 
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شده  اجرا مدل هاي جايگزيني براي اجراي معيشت پايدار در جهان وجود دارد كه ساختار چهار مدل
  در ادامه نشان داده مي شود. 

  
  ) ساختار معيشت پايدار در سيستم هاي كشاورزي10شكل شماره (
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  اختار معيشت پايدار كانيا) س11شكل شماره (
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  ) ساختار معيشت پايدار در برزيل12شكل شماره (

  
  ) ساختار معيشت پايدار كالج امپريال13شكل شماره (
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ست. اما ار گرفته امورد بحث قر هاداراييپنج عنصر اصلي ، الزم به ذكر است كه در تمامي اين مدل ها
تا نقش  داده اند ها را نيز در چارچوب خود مورد توجه قرارو فرصت هاسياست، برخي از آنها دستاوردها

ات را تهديد وفرصت ها ، ضعف ها، مداخالت خارجي را پر رنگ تر نشان دهند و يا فرآيند بررسي قدرت ها
  تسهيل نمايند. 

  

  تجارب جهاني معيشت پايدار 
نام  "يشاينترف"، در بنگالدش آغاز شد 1990صورت مشترك از اواخر دهه  نام سه پروژه اي كه به

رنامه ت. اين بته اسها بيانگر تغيير در نگرش توسعه در دو دهه گذشدارد. تغييرات انجام شده در اين پروژه
ك ماهي مشتر آن براي كشت يقي آفات و تكنولوژي هاي مرتبط بابر پايه تجارب مثبت پروژه مديريت تلف

هادهاي سازي نايجاد تنوع در درآمدهاي بخش روستايي جهت توانمند، برنج شروع شد. يكي از اهداف آن و
. ر برگرفتددي را اهداف آن مورد تغيير و تحول قرار گرفت و اهداف جدي، روستايي بود. اما به مرور زمان

  از جمله :
 د بودند)م درآمزمين داران ك، ه هدفگرو، افزايش منافع افراد فقير و زنان بدون زمين (در اوايل كار

جهت بهره مند نمودن جوامع ) Farmer Field School-FFS( "در مزرعه همدرس"افزايش نقش 
 محلي و پرداختن به مسائل مشخص تري كه مرتبط با توسعه محلي هستند

  اري توسعه محلي ذحمايت از نهادهاي روستايي براي افزايش اثرگ
در  هسمدر"ق با ارائه تكنولوژي هاي جديد نيز آغاز شده است كه از طري مداخالت خارجي، هم اكنون

ه اثرات كوليد ها از اهدافي مانند افزايش راندمان تبه روستاييان ارائه مي گردد. اين پروژه "مزرعه
ا وق پيدافزايش مالكيت محلي س، غيرمستقيمي بر معيشت جامعه محلي داشتند به سمت مشاركت مردمي

پروژه ها  براي پايداري معيشت استفاده مي گردد. اهداف كنوني اين DFIDهم اكنون روش  كرده است.
، ميتو محرو توجه خاص به امر فقر، ديدگاه مديريتي همه جانبه نگر، شامل ايجاد يك سيستم پايش قوي

ح منطقه و در سط و همچنين سطوح باالتر مديريتي CAREو ايجاد ارتباط با ساير برنامه ها مانند برنامه 
مكاري نابع و ههينه ماثر بخشي استفاده ب، ملي است. مقامات بنگالدشي اميدوارند كه با نتايج اين پروژه ها

  بين نهادي براي كاهش فقر را ارزيابي كنند. 
  
  بوليوي  

پروژه بين منطقه اي مشاركتي ايتاليا براي حفاظت و توسعه سرزمين هاي "با همكاري ) FAO(فائو 
اين برنامه را اجرا مي نمايد. اين برنامه شامل ايجاد  )UNEP( برنامه محيط زيست سازمان مللو  "مرتفع



                         ياد علوي)(بن شركت اسكان ايران         طرح آباداني و پيشرفت شهرستان قلعه گنج بر اساس رويكرد معيشت پايدار

                          

1  

خوشه اي از پنج پروژه پايلوت در مناطق مختلف دنيا است. بررسي و تجميع تجربيات ميداني و لحاظ 
ف اين برنامه نمودن آنها در مديريت و برنامه ريزي محلي و ارائه اطالعات در سطح بين المللي از اهدا

پاكستان و تونس اجرا مي شوند. مركز ، نپال، برونئي، هستند. پنج پروژه پايلوت در كشورهاي بوليوي
  م است. اين پروژه ها در چندين مرحله اجرا شده اند. هماهنگي تحت نظر فائو  در شهر رُ

 هحوض ي در يكپروژه پايلوت در بوليوي بر روش تلفيقي و مشاركتي بر روي مديريت منابع طبيع
ا در رولتي آبخيز متمركز است. اين پروژه تالش دارد تا ارتباطات متقابل جوامع محلي و نهادهاي د

امع اعي جواقتصادي و اجتم، آبخيز بيازمايد و راه حل هايي براي معضالت زيست محيطي حوضه مديريت
ور كار شت در دستراي بهبود معيو افزايش ظرفيت تاب آوري جوامع محلي ب هاداراييمحلي بيابد. تقويت 

قر ارزه با فمب، ستكنترل تخريب محيط زي، ردقرار دارد. اين پروژه در ارتباط با حمايت از سرمايه هاي خُ
ته ست يافدي محلي به موفقيت هايي ياوافزايش آگاهي مردمي و حكمر، روستايي و عدم عدالت اجتماعي

  است. 
  اتيوپي  

ان مه عمربرنا، با مشترك بانك جهاني "سرزمين هاي مرتفع اتيوپي حفاظت از آب و خاك در"پروژه 
ه دولت در اجرا مي گردد. وزارت كشاورزي اتيوپي بعنوان نمايند )FAO( و فائو )UNDP( سازمان ملل

ن بود. در آو جنگ داخلي بعد از  1980اين پروژه دخيل است. منشاء اوليه اين پروژه قحطي هاي دهه 
ه روژه بپاهداف ، دوره عدم موفقيت پروژه به علت عدم اطمينان كشاورزان محلي پس از يك، دهه نود

 ه دستبسمت تقويت مشاركت محلي در برنامه ريزي و اجرا سوق پيدا كرد. هم اكنون فعاليت اصلي 
از  )ژيككنولوتفناورانه (جوامع محلي سپرده شده است. كاربري پايدار سرزمين و استفاده از ظرفيتهاي 

كنولوژي راي تبجديد اين پروژه هستند. يكي از مشكالت موجود چگونگي ايجاد تعادل مابين تقاضا  اهداف
وجه به تش با جهت حفاظت از منابع آب و خاك از يك طرف و نيازهاي اقتصادي كشاورزان براي امرار معا

طق منا هزار خانوار پراكنده در 200وجود خشكسالي از طرف ديگر است. همچنين طريقه مشاركت 
  از ديگر چالش هاي اين پروژه مي باشد. ، كوهستاني با ظرفيتهاي ضعيف نهادهاي محلي

  هندوراس  
هندوراس يكي از فقيرترين كشورهاي امريكاي التين است. بخش اعظم جمعيت كشور در مناطق 

لي افراد روستايي زندگي مي كنند كه درآمدشان پايين بوده و با فقر دست به گريبان هستند. درآمد اص
محلي از كشاورزي به طريق بريدن و آتش زدن و دامداري گسترده گاو است. اين فعاليتها باعث تخريب 

باعث ، روز افزون خاك و منابع طبيعي شده است. شكست اقدامات گذشته در تغيير معيشت افراد محلي
هزار  100تر مربع و بيش از شده است تا فائو منطقه اي خاص (لمپيراي جنوبي) را با وسعت دو هزار كيلوم

ساكن در منطقه اي كوهستاني براي پروژه خود انتخاب نمايد. نود درصد اهالي اين منطقه دور افتاده فقير 
آسيب پذيري اقتصاد ، و وابسته به دامداري و كشاورزي در مقياس كوچك هستند. خشكسالي هاي ممتد
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را بيشتر نموده است. روشي بر مبناي تقاضا براي  وابسته به محصوالت كشاورزي و منابع آب رو به كاهش
انتخاب گرديد. بررسي ذينفعان و نيازهاي آنان به مرور زمان باعث  1990جامعه محلي در اواخر  74

تدوين اقدامات جديدي جهت توسعه پايدار شده است. چارچوب اصلي بر مبناي مشاركت مردمي و 
خارجي و ارائه تكنولوژي هاي جديد تنها در چارچوب  شهرداري هاي محلي تدوين شده است. مداخالت

صادرات غالت از ، تقويب بنيادهاي محلي و همكاري آنها ارائه مي گردد. يكي از موفقيت هاي اين پروژه
صورتيكه اين منطقه قبال وارد كننده غالت بود.  ذرت معمولي و ذرت خوشه اي است. در، جمله لوبيا
كيفيت خاك، نگهداري آب و جنگلكاري با موفقيت هايي روبرو شده است.  اين پروژه در بهبود، همچنين

مشاركت سازمانهاي غيردولتي در آموزش و بكارگيري تكنولوژي هاي جديد در كشاورزي براي كشاورزان 
گسترش شعبات بانك هاي محلي و ، محلي مثمر ثمر بوده است. نيازهاي جديد محلي شامل تحصيالت

ندوق پس انداز براي تعاوني ها در حال افزايش است. شهرداران محلي در متنوع نمودن ارائه وام و ايجاد ص
رد و فرصت هاي جديد كاري همكاري مي نمايند. افزايش محصوالت غالت بازار و ايجاد كسب و كار خُ

م منجر به تدوين استراتژي ايجاد انبارهاي نگه داري از محصوالت در روستاها شده است. اين پروژه ملز
است تا هر ساله اقدامات خود را پايش نموده و اولويت هاي خود را ارزيابي نمايد. يكي از چالش هاي اين 
پروژه مداخالت سياست گذاران در سطح ملي و عدم تطابق اهداف نهادهاي تسهيل گر منطقه اي مي 

  باشد. 

   ماالوي  
كند. دو هدف كليدي ي را اجرا ميبرنامه معيشت پايدار ماالو، )UNDP( برنامه عمران سازمان ملل

راد راي افبمين معيشت پايدار شت پايدار و مديريت توسعه است. تضمعي حكمرواييبراي دولت ماالوي، 
راي بسازي و افزايش درآمد و همكاري ساختار، سازيظرفيت، خصوصا زنان، فقير روستايي و شهري
عيشت يي و مهاي مرتبطي مانند امنيت غذاحورمويژه اين پروژه است.  هدافمديريت پايدار منابع از ا

ار قرار كدستور  و ايجاد برنامه هاي مديريت منابع طبيعي در، توسعه كسب و كار و اشتغال زايي، پايدار
ي هاتسياستجزيه و تحليل ، گرفته اند. پروژه هاي خاصي نيز براي مسائل مشتركي مانند همكاري

ر ايجاد شت پايداو علوم و تكنولوژي براي معي، رتباطات چند وجهيا، مشاركت در معيشت پايدار، فقرزدايي
تدوين  ايدارپاي با عنوان توسعه و آزمايش مشاركتي تحليل و برنامه ريزي معيشت شده اند. آيين نامه

نطباقي اي هاي تقويت سيستم هاي دانش محلي و استراتژ، گرديده است. ارزيابي فعاليت هاي برنامه ريزي
ما ا، ده استجام شاجرا هستند. با اينكه توافقاتي در زمينه نهادسازي براي مشاركت مردمي ان نيز در حال

  . ديده نمي شود، مدارك قويي كه نشانگر اين نهادسازي در سطوح سياست گذاري و بخشي باشد
  مالي كشور  

گو در مسئول پروژه برنامه صندوق توسعه روستاي س (IFAD)صندوق بين المللي توسعه كشاورزي 
ارائه ، كشور مالي است. هدف اصلي اين پروژه مديريت توسعه روستايي توسط افراد و تعاوني هاي محلي



                         ياد علوي)(بن شركت اسكان ايران         طرح آباداني و پيشرفت شهرستان قلعه گنج بر اساس رويكرد معيشت پايدار

                          

1  

اعتبارات براي توسعه محصوالت كشاورزي و بازاريابي و آموزش است. ايجاد صندوق مشترك با مشاركت 
ه اعضاء براي انبارداري محصوالت كشاورزان براي افزايش درآمد افراد فقير در روستا و ارائه امكانات اوليه ب

 207واحد توليدي در  7200حدود ميالدي  2000و بازاريابي از مولفه هاي اين پروژه مي باشد. در سال 
درصد جمعيت محلي پروژه است در اين فرآيند مشاركت پيدا كردند.  با  85روستا كه در برگيرنده حدود 

 15اما حدود بيش از ، هداف خود به طور نسبي رسيده استاينكه اين پروژه به تعدادي قابل توجهي از ا
  سال زمان براي اجراي آن الزم بوده است. 

  
  مغولستان  

ست. از يده اانتقال اين كشور از يك اقتصاد متمركز به يك اقتصاد بازار آزاد باعث رواج فقر گرد
نوان ي به عبخش دامدار، ستن فقير روستايي اگسترده اي در مالكيت خُرده مالكا دام بطور، آنجائيكه

از دست  ستا، وانتقال خانواده ها بين شهر و رو، كليد خروج از فقر شناسايي شد. خصوصي سازي دامداري
ين د. رشد ادارن رفتن شغل باعث شده است كه خانوارهايي به ظهور برسند كه تعداد ناكافي دام در اختيار

  قشر فقير در مراكز استانها بيشتر بوده است. 
دات ه توليكاهش فقر از طريق توزيع مجدد دام بين خانوارهاي فقير و توسع، هدف اصلي اين پروژه

  گياهي بوده است. در ذيل تعدادي ديگر از اهداف اين پروژه ذكر شده است:
 قيرفتوسط خانوارهاي دامدار فقير و بسيار  هاداراييافزايش درآمد ساليانه و مالكيت  �

 ه غذا و يا كاهش آسيب پذيري از طريق بهبود معيشت كاهش هزين، بهبود تغذيه �

 تسهيل در تبديل صنعت دامپروري سنتي منطقه به اقتصاد آزاد از طريق ارائه خدمات  �

اعتبار اين  ميليون دالر 5,5هزار و هفتصد و سي خانوار مشاركت داشتند و حدود  10در اين پروژه 
ساس نها بر اكه ت يت بسيار خوب توزيع مجدد دام بوده استپروژه بوده است. نتايج اين پروژه نشانگر موفق

ود. ري نممعيارهاي تعريف شده انجام شد و روش مشاركتي و شفاف آن از هر گونه پارتي بازي جلوگي
مد زايي امات درآا اقدبهبود توليد گياهان و تغذيه افراد محلي نيز از دستاوردهاي ديگر پروژه بوده است. ام

  لموسي نرسيده اند. يج ماهنوز به نت

  زامبيا  
غاز نوارها آذيه خاژيك پروژه اي را براي افزايش امنيت غذايي و تغلفائو و صندوق بقاي ب، دولت زامبيا

، يتامين آو، رژينموده اند. اهداف اين پروژه دسترسي به تغذيه مناسب در كل سال از جمله غذاهاي با ان
غذيه مزمن و درصد كودكان با سوء ت 50شده داراي بيش از ي است. منطقه انتخاب آهن و ساير مواد مغذ

يجاد استاني كميته هايي در سطح محلي و ا، زندگي در محيط غير بهداشتي است. براي بهبود همكاري ها
  گرديدند. موفقيت هاي اين پروژه در حال بررسي و پايش است. 



                         ياد علوي)(بن شركت اسكان ايران         طرح آباداني و پيشرفت شهرستان قلعه گنج بر اساس رويكرد معيشت پايدار

                          

1  

  پروژه معيشت ماهيگيري پايدار 

ائو انجام بوسيله ف DFIDكشور آفريقاي غربي از طريق روش  25در  پروژه معيشت ماهيگيري پايدار 
ردمي مهاي  مي شود. اين پروژه در ادامه فعاليتهاي فائو در زمينه آگاه سازي عمومي و تقويت شبكه

 توسعه معيشت پايدار در راستاي ماهيگيري مسئوالنه است.، طراحي شده است. هدف اين طرح
 اكثريئوالنه براي حفط منابع دريايي طراحي شده اند. مشاركت حددستورالعمل هاي ماهيگيري مس

  مل:دي شاماهيگيران و كاهش آسيب پذيري آنان از اهداف ويژه اين پروژه مي باشد. خروجي هاي كلي
 و برنامه هاي ملي هاسياستتلفيق دستورالعمل هاي ماهيگيري مسئوالنه در  �

 برنامه ريزي و مديريت ماهيگيريافزايش ظرفيت جوامع محلي و مشاركت آنها در  �

 ايجاد سيستم مديريتي مشاركتي با جوامع محلي �

 بهبود حفاظت از اكوسيستم هاي آبي و منابع طبيعي  �

 ردافزايش بهره مندي اقتصادي و اجتماعي ماهيگيران خُ �

 سياست گذاري بر اساس تجارب جهاني  �

 كشور مورد مطالعه  25پايش و ارزيابي اثرات پروژه بر روي معيشت ماهيگيران در  �

 
  اندونزي  

 DFIDوش رنام اين پروژه براي بهبود معيشت كشاورزان فقير است. اين پروژه بر اساس  "دليوري"
  انجام مي پذيرد. اهداف اين طرح شامل موارد ذيل است:

 اجراي معيشت پايدار با توجه به ظرفيتهاي محلي �

 بهبود معيشت افراد فقير تمركز بر روي فعاليتهاي نهادهاي دولتي در راستاي �

 ي كه بر روي معيشت افراد محلي تاثيرگذار هستند عواملبررسي  �

 و سيستم هاي موجود هاسياستايجاد نهادهاي مورد نياز و انطباق فعاليت ها با  �

 بررسي عملكرد دامداري بعنوان بخشي از برنامه معيشت پايدار  �

 هاجراي طرح هاي پايلوت براي ارزيابي موفقيت پروژ �

 
ن طراحي شاورزاكايجاد نهادي محلي بود كه براي دستيابي به معيشت پايدار ، يكي از نتايج اين پروژه

 ي بوده ون بخششده و مي تواند استراتژي هاي معيشتي آنها را بهتر تدوين نمايد. اين استراتژي ها بي
، روش اين التكي از معضلحاظ كرده است. البته ي فعاليتهاي كشاورزي و دامداري را در كنار يكديگر

  د. بكارگيري آن توسط نهادهاي خدماتي دولتي هستند كه عادت به فعاليتهاي بين بخشي ندارن
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  پاكستان  
از مشكالت  يكي، انجام شده است. محدوديت مالي 1990اين پروژه در ادامه پروژه هاي قبلي در دهه 

اركت ن و بكارگيري روش ارزيابي مشمشاركت زنا، ها بوده است. بررسي عدالت جنسيتياين پروژه
عضالت مر از المللي انجام گرفته است. يكي ديگروستايي در اين پروژه با همكاري مشاورين ملي و بين

ع محلي ه جوامبرداشتهاي بخشي متخصصين جنگلداري بود كه نگاه همه جانبه گرانه در امر توسع، اجرايي
دسترسي  ه دنبالبافراد محلي ، حفاظت از منابع جنگلي بود، هاصلي پروژ نداشتند. با اينكه يكي از اهداف

 بهداشتي والتهايتشخيص ارتباط ت، توالت هاي بهداشتي و افزايش درآمد بودند. در آغاز، به آب آشاميدني
ر ه و دوبي سوادي  گسترده در منطق، ها براي متخصصين محلي دشوار بود. همچنينو حفاظت از جنگل

  ر از ديگر مشكالت پروژه بوده است. دست بودن مناطق فقي
د ل خواهفرآيندي درازمدت است كه اجراي موفق آن سالها به طو ،ترويج معيشت پايدار، بدون شك
نجام نطقه افقر امري نسبي بوده و تعريف آن مي بايست مناسب با وضعيت موجود هر م، انجاميد. ضمنا

  پذيرد. 
  

 حلي درمبهبود وضعيت اقتصادي و كيفيت زندگي افراد ، هدف از برنامه هاي توسعه اقتصاد محلي
رشد  وو خصوصي در ايجاد اشتغال غيردولتي مشاركت بخش ، مدت است. در اين روشمدت و درازميان

د مانناقتصادي بسيار حائز اهميت است. توسعه اقتصاد محلي دربرگيرنده تخصص هاي گوناگون 
رنده دربرگي ستد كوچك و متوسط مي باشد كه البته مي تواند بازاريابي و داد و، ريزي فيزيكيبرنامه

ك و توسعه امال، اقدامات زيرساختي، توسعه كسب و كار، فعاليتهايي همچون برنامه ريزي محيطي
نند اف مااهد، ليفعاليتهاي مالي و اعتباري توسط بخش هاي دولتي و خصوصي باشد. توسعه اقتصاد مح

  موارد ذيل را دنبال مي كند:

 تقويت شرايط محلي براي سرمايه گذاري  �

 آموزش روش ها و مراحل كارآفريني  �

 تشويق كارآفريني و طرح هاي اشتغال زا  �

 جذب سرمايه هاي منطقه اي و ملي در پروژه  �

 فعاليت هاي اقتصادي در مقياس كوچك و متوسط  �

 يت شبكه هاي اقتصاد محليزيرساختهاي فيزيكي براي تقو �

 سرمايه گذاري در زيرساختهاي غير فيزيكي  �
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 كسب و كارهاي خوشه اي با هم افزايي اقتصادي �

 ايجاد فضاي رقابت آزاد ، شفاف سازي �

 كاهش فساد اداري و مالي  �

 كاهش حجم اقتصاد غير رسمي �

 ي محلي بكار گيري حد اكثر فرصت ها �

 
  :نيازمند حمايت دولت در زمينه هاي زير است LEDمطالعات نشان مي دهد كه اجراي موفق 

 ايدرا با فرهنگ محلي تلفيق نم حكمرواييحمايت از نهادها و استراتژي هايي كه بتوانند  �

 زون هاي ين درشفافيت در تصميم گيريها و فرآيندهاي دولتي از جمله قوانين كسب و كار و كاربري زم �
 مختلف 

 گذاري و كسب و كار  ايجاد فضاي امن سياسي براي سرمايه �

 كاهش قوانين دست و پا گير و تقويت اجراي عادالنه قوانين  �

ي نها متلفيق توسعه اقتصادي با معيشت پايدار مستلزم شناخت نقاط اشتراك و خصوصيات ويژه آ
ن جه به ايدم توافتراق هاي مشخصي با روش معيشت پايدار دارند. ع ،باشد. برنامه ريزي هاي كالن توسعه

امه هاي در برن رويكرد مرسوم، اجراي توسعه اقتصاد محلي را دشوار مي سازد. به عنوان مثال، وت هاتفا
  هاي ذيل است:گيتوسعه كالن ملي داراي ويژه

 تصميم گيري هاي از باال به پايين �

 تاكيد بر توسعه اقتصادي در مقياس كالن  �

 توسعه بخشي بر اساس بودجه بندي برنامه اي �

 وسعه اقتصادي در شهرهاي بزرگتقويت مراكز ت �

 افزايش توليد و درآمد ملي �

 عدم تعريف مشاركت مردمي در اقتصاد �

 تاثير پذيري از جهاني شدن اقتصاد  �

 پروژه هاي بزرگ براي ايجاد اشتغال طراحي  �

 توسعه زير ساختهاي فيزيكي �

 )تكنولوژي فناوري (واردات  �
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  : ملههاي خاص و متفاوتي است از جگياي ويژهتوسعه با رويكرد معيشت پايدار دار، در صورتي كه

 تصميم گيري از پايين به باال �

 تاكيد بر توسعه اقتصادي محلي �

 حمايت از توليد ملي از طريق مديريت يكپارچه �

 (توان اكولوژيكي منطقه) توسعه فضايي بر اساس توان منابع طبيعي �

 ميت با تاكيد بر عدالت اجتماعيوكاهش فقر و محر �

 مردمي در فعاليتهاي اقتصادي  هايمشاركتجلب  �

 كاهش وابستگي به عوامل خارجي  �

 ظرفيت سازي جهت كاهش آسيب پذيري ها  �

 توسعه زيرساختهاي ثانويه و نرم  �

 )تكنولوژيدانش و فناوري (تاكيد بر دانش بومي و انتقال  �

 

اي محلي صه هو معيشت پايدار در پروژه قلعه گنج با توجه به مشخ LED، هماهنگ نمودن اصول الذ
 ايدار مييشت پضروري است. نخست به ارتباط برنامه ريزي منطقه اي و روستايي و سپس رابطه آنها با مع

  پردازيم.
  

اهميت سياستهاي توسعه منطقه اي در چارچوب توسعه ملي بر كسي پوشيده نيست. اما توسعه 
وري را در كل كشور مي بايست باعث توزيع منطقي جمعيت شده و فرصتهاي اشتغال و بهره ايمنطقه

سال گذشته ديدگاه ها در مورد توسعه منطقه اي در حال تغيير بوده است. بعد  50عينيت بخشد. در طول 
متر اهميت شهرها بيشتر و توسعه روستايي ك، فرآيند توسعه صنعتي گرفتناز جنگ جهاني دوم و سرعت 

ارتباطي ، خصوصا شهرهاي بزرگ متبلور مي شد. لذا، مورد توجه قرار گرفت. زيرا توسعه صنعتي در شهرها
روستاها به عنوان مراكز ، د. در اين برهه زمانيومستقيم بين توسعه شهري و توسعه صنعتي ديده مي ش

توسعه روستايي را غير ، يارائه كننده نيروي كار براي صنعتهاي رو به گسترش تلقي مي شدند. حتي برخ
ش جمعيت روستايي كاه، ضروري و در تقابل با توسعه شهري مي دانستند. در نتيجه برخي از برنامه ريزان

داري به جاي نظم فئودالي ها را امري اجتناب ناپذير مانند جايگزيني سيستم سرمايهو مهاجرت به شهر
فاع مي كردند. اما آرزوي توسعه شهري و حل ديده و از تئوري جذب تدريجي روستاها توسط شهرها د

ديدگاه ، الت آلودگي و تراكم جمعيت در كنار فقر مزمن شهريت و معضمشكل بيكاري به وقوع نپيوس
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توسعه شهري به عنوان موتور محركه ، توسعه روستا در كنار توسعه شهر را قوت بخشيد. در ديدگاه جديد
فراهم كننده منابع غذايي و متعادل كننده سطوح توسعه ملي جامعه صنعتي و توسعه روستايي به عنوان 

توسعه صنعتي باعث افزايش توسعه كشاورزي شده و تقاضا براي محصوالت ، مطرح گرديد. در اين نظريه
رويكرد كشت و صنعت و كشاورزي در مقياس بزرگ مورد تاكيد ، روستايي را افزايش مي دهد. در نتيجه

، تغيير مالكيت زمين، بهبود بازارها، روستا با اهداف افزايش توليد كشاورزيقرار گرفت. ارتباط شهر و 
افزايش درآمد روستايي و مهاجرت مازاد نيروي كار به شهر دنبال مي گرديد. اما اين افزايش درآمد در 
كشورهاي در حال توسعه سبب ماندگاري روستائيان در روستاها نگرديد و فقر و محروميت در روستاها 

  ي ماند. باق

از  ،ورزيتعادل در توزيع توسعه در سطح ملي و بهره مند شدن كليه مناطق از توسعه صنعت و كشا
 واعدالتي اعث ناهداف برنامه ريزي ملي است. انباشت سرمايه در يك منطقه و عدم توجه به مناطق ديگر ب

 ترسازيپتانسيل هاي خاص هر منطقه و بس تشخيص، حتي مهاجرت روزافزون بين شهري خواهد شد. لذا
ات نمي مراع براي تكامل و توسعه آنها امري الزامي است كه متسفانه در اكثر كشورهاي در حال توسعه

كه  عدم تعادل توسعه در سطح ملي ديده مي شود و بخش شرقي كشور، گردد. در كشور ايران نيز
  از بخش غربي كشور است.  شهرستان قلعه گنج در آن قرار دارد عقب مانده تر

  

شد و مي بايست در جهت تقويت ارتباطات صنعت و كشاورزي با هاسياست، در داخل هر منطقه
و  شهاي صنعتو دستورالعمل ها جهت تسهيل سرمايه گذاري در بخ هاسياستزيرساختهاي الزم در كنار 

  كشاورزي تعريف شوند. 
درستي بهاي ارتباطات و توزيع كاال براي توسعه زيرساختها و گسترش شبكهبرنامه ريزي ، نخست

  تدوين شوند به نوعي كه باعث تقويت همزمان صنعت و كشاورزي گردند. 
د كه چون صنايع مانند آهن ربايي عمل مي كنن، توزيع فضايي صنعت به دقت بررسي گردد، دوم

  . واحي منطقه را خالي از سكنه مي نمايدجمعيت منطقه را به سمت خود جذب نموده و ساير ن
ته و كل گرفتوسعه محلي در چارچوب توسعه منطقه اي لحاظ گردد تا ارتباط منطقي بين آنها ش، سوم
درست اقتصادي و فرهنگي نگردد. تخليه منابع طبيعي و كاربري نا، الت جديد اجتماعيضباعث مع

  سرزمين از عواقب سياستهاي غلط منطقه اي است. 
برنامه ريزي ملي و منطقه اي بسياري از كشورها را تحت ، زم به ذكر است كه جهاني شدن اقتصادال

تاثير قرار داده و توسعه قارچي برخي از كالنشهرها و تجمع خدمات و سرمايه در اطراف آنها به وضوح ديده 
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اما شهرهاي كوچك ، استبه تقويت درآمد ملي و افزايش صادرات منجر شده ، مي شود. با اينكه اين فرايند
و روستاها از اين رشد اقتصادي بي بهره مانده و مهاجرت افسارگسيخته به كالن شهرها بعنوان الگويي 

  ناهنجار گسترده شده است. 

رنامه ريزي بروشي تكامل يافته از توسعه سنتي روستايي است كه بر  (IAD)اي توسعه يكپارچه ناحيه
دايي مركز زتبستري مناسب براي  ،جهت توسعه جوامع محلي و توسعه تلفيقي تاكيد دارد. اين روشجامع 

احيه به سيم نبوده كه فرصت مشاركت جوامع محلي در شناسايي پروژه هاي مناسب را بوجود مي آورد.  تق
م هه را بر ناحي كييكپارچ، اجزاء كوچكي كه از يك سو  قابليت برنامه ريزي و اجرا داشته و از سوي ديگر

  نزند.
 وقه اي نوع تجميع خوشه اي در سطح جهاني وجود دارد. يكي تجميع منط الزم به ذكر است كه دو

وان ي بعنبين كشور كه يك منطقه را خارج از تقسيمات سياسي و تنها بر اساس مقاصد مشترك اقتصاد
جود ودنيا  اقتصادي بين كشوري دريك منطقه اقتصادي انتخاب مي نمايد. هم اكنون شش منطقه يا زون 

تصادي رشد اق كره جنوبي و ژاپن) يا مثلث، چين، دارد مانند منطقه توسعه رودخانه تومن (شامل روسيه
زي و مال، چين تايپه و چين) و يا مثلث كشورهاي سنگاپور، در منطقه جنبي چين (شامل هنگ كنگ

يل مي ر تشكنوع دوم خوشه اي در داخل يك كشو اندونزي كه در چارچوب اقتصاد جهاني تعريف شده اند.
ها و اي روستاتجميع خوشه، گردد و در چارچوب اقتصاد ملي و منطقه اي معني پيدا مي كند. در نتيجه

  شهرستان ها مي تواند يكي از روشهاي اجرايي اينگونه توسعه باشد. 

 تمركز زدايي  
ر نها در سه دهه گذشته است كه قبال تتمركز زدايي يكي از رويكردهاي نسبتا جديد اقتصادي د

ي جهان شورهاكشورهاي فدرال اجرا مي گرديد. اما مشكالت مرتبط با دولت بزرگ مركزي در بسياري از ك
  و عدم كارايي مناسب اقتصادي آن كامال مشهود شده است. 

ري و ادا تتمركز زدايي مي تواند به دو شكل انجام شود. يكي تمركز زدايي قدرت سياسي و تصميما
  ديگري تمركز زدايي اقتصادي و منابع مالي است.

فقيت هاي مووجود زيرساختهاي اداري و سياسي در سطح منطقه اي  و محلي از پيش نياز، در نوع اول
ولتي غيردهاي نهاد آن مي باشد. اما اين تمركز زدايي مي تواند به بيرون سيستم دولتي نيز تراوش نموده و

مهم  ها نيز عمق تصميم گيري، بر بگيرد. جدا از گسترش فضايي مراكز تصميم گيريو مردمي را نيز در 
ن مشاركت گردد. اما ايها تعريف ميمشاركت مردمي تنها در اجراي طرح و پروژه، است. در برخي از موارد

يم ز تعمني رزيابيبودجه بندي و پايش و ا، مي تواند به اليه هاي بااليي تصميم گيري مانند برنامه ريزي
  داده شود. 



                         ياد علوي)(بن شركت اسكان ايران         طرح آباداني و پيشرفت شهرستان قلعه گنج بر اساس رويكرد معيشت پايدار

                          

1  

آمد مي ي كارتمركز زدايي اقتصادي و مالي در سطوح منطقه اي و محلي نيز نيازمند ساختارهاي دولت
يرند گر مي باشد. معموال بودجه هاي تعريف شده در سطح ملي در دسترس مقامات منطقه اي و محلي قرا

ق د از طريت درآماعطاي قدرت درياف، آن تا در مورد هزينه كردن آنها تصميم گيري شود. اما نوع پيشرفته
فته ي پيشرگمركات و عوارض به مقامات  منطقه اي و محلي است كه تنها در برخي از كشورها، ماليات

  اجرا مي گردد. 
  تمركززدايي داراي اثرات مثبت ذيل است:، بطور كلي

 افزايش رقابت سالم بين مناطق مختلف در سطح ملي  �

 ت بهبود كيفيت ارائه خدما �

 كوچك نمودن جامعه محلي هدف و افزايش راندمان اقتصادي  �

 افزايش كمي و كيفي مشاركت  �

 تقويت پاسخگويي و شفافيت خدمات عمومي  �

 

 به باال  پايينگيري از  تصميم  
اي ماهيت فضايي توسعه اقتصادي و منابع طبيعي در كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشوره

ر آنها وسعه دتعادالنه منابع و فرصتهاي  توزيع برخوردار بوده كه عدمتوسعه يافته از اهميت بيشتري 
 شانگرن ،است. رشد بسيار شديد كالنشهرها و ناديده گرفته شدن مناطق غير اقماري آنها مشهودتر

  د. كه از باال به پايين تدوين شده ان استي ملي از اقتصاد جهاني هاسياستتاثيرپذيري 
  

ظ عدم لحا . اماايين باعث افزايش راندمان و سرعت در تصميم گيري ها مي شودبا اينكه روش باال به پ
دم عيدهد. ممدت به شدت كاهش كارايي آنها را در دراز، شدن ديدگاه ها و نيازهاي منطقه اي و محلي

راه حل  ارائه قابليت ها و ظرفيتهاي محلي، مشكالت و نقاط ضعف محلي منجر به، توجه به فواصل فيزيكي
قرار  د نظرمكلي شده كه تصور مي گردد براي هر منطقه و مكاني قابل اجراست. چنين نگرشي بدون  هاي

   تنها به دنبال توسعه فيزيكي زيرساختها مي باشد.، هاداراييدادن آسيب پذيري ها و 
ه و ها ديدگيريهاي محلي را در تصميمگياما روش پايين به باال سعي دارد تا حد امكان تمامي ويژه

 اكيد شدهتر آن نه بگيرد. اين همان رويكردي است كه در معيشت پايدار بياگراتصميمي عاقالنه و واقعيت
ه مورد ومتي كايده اقتصاد مقا، است و در سطور قبل در مورد آن توضيح داده شد. خوشبختانه در ايران

عيشت مزيادي با اصول همپوشاني هاي بسيار ، توافق تصميم گيران در سطوح ملي و منطقه اي است
  باشد. پايدار دارد كه خود نقطه قوتي براي اجرا ي آن در شهرستان قلعه گنج مي
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، اورزيروستاها در سرتاسر جهان با مشكالت عديده اي روبرو هستند كه از تجهيزات فرسوده كش
، امناسبنصيالت ناكافي، بهداشت تح، تكنولوژي قديمي، مراتع محدود، عدم دسترسي به آب آشاميدني

. در م بردميتوان نا ها و مشاركت ضعيف در تصميم گيري، عدم مالكيت زمين، قوانين حقوقي غير شفاف
يشه هاي ي از رعدم تعادل و عدالت بين شهر ها و روستاها نيز كامال عيان است. يك، بسياري از كشورها
خشي بين ب وا است. زيرا  بسياري از مسائل چند وجهي ريزي هنگري در برنامهبخشي، اصلي اين معضالت

 ي/طوح ملسرويكرد برنامه ريزي در ، بوده كه تنها با برنامه اي يكپارچه قابل حل هستند. همچنين
  شهري با سطوح روستايي/شهري/ منطقه اي تفاوت هاي اساسي دارد.  اي/منطقه

 رد كه درني دارتباط تنگاتنگي با اقتصاد جهاتصميم گيري هاي ملي/منطقه اي/شهري در دنياي امروز ا
  شكل زير به ان اشاره شده است. 

  

  
  

  ساختار برنامه ريزي ملي/منطقه اي/شهري و ارتباط آن با اقتصاد جهاني) 14شكل شماره (

فته مي ر نظر گررها ددر اين ساختار تصميم گيري ها از باال به پايين بوده و روستاها به عنوان اقمار شه
   امي است.ت الزد. تطابق روستاها با سياستهاي شهري در اين ساختار براي بودجه بندي و ارائه خدماشون

ها نقش وستاركه  رداما برنامه ريزي در سطوح روستايي/شهري/ منطقه اي نگاهي از پايين به باال دا
ندارد.  وجود شهرهانيازي به ارتباط بين تمامي روستاها با  ،محوري در آن بازي مي كنند. در اين روش
 مرتبط خصوصا يك روستاي مركزي (مانند مركز دهستان)، بلكه روستاها به صورت موازي با يكديگر

اشته زديك دنابطه قوي با شهرها و شهرستانهاي رخواهند بود. تنها اين مراكز روستايي است كه بايد 
عيت تب الگو همين زي به شهرها نيز ازاورباشند. ارائه خدمات و كاالها به روستاها و صادرات محصوالت كش

  مي كنند. در نمودار زير اين ساختار نشان داده شده است. 
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  منطقه اي شهري/ ساختار برنامه ريزي روستايي/) 15شكل شماره (

تار ، ساخالزم به ذكر است كه مسائل مهم اجتماعي در برنامه ريزي روستايي شامل وضعيت جمعيتي
مات ي، خدجتماعي جامعه محلي، كيفيت زندگي، ارتباط درآمد با منابع طبيعخانوارها و ارتباطات ا

  . اجتماعي و عدالت اجتماعي است
  

 ،مه ريزيبرنا برنامه ريزي براي معيشت پايدار داراي ده مرحله اصلي است.  در سه مرحله اول (شروع
، شد ر گفتهو ارزيابي شرايط) تمامي مسائل محوري كه قبال در مورد معيشت پايدا، شناسايي ذينفعان

و  هاسياستد همچنين عملكر، هاها و استرسآسيب پذيري ها اعم از شوك، ي پنج گانههاداراييمانند 
  نهادها و فرآيندها بررسي خواهند شد. 

با  عه گنجشرايط مطلوب شهرستان قل، در مراحل چهارم و پنجم (تدوين چشم انداز و بررسي اهداف)
امه برن، گردد. در مراحل ششم تا هشتم (تدوين استراتژيها و مشكالت ترسيم ميتوجه به ظرفيت

هم و راحل نو مراحل اجرايي) چگونگي رسيدن به شرايط مطلوب تشريح مي گردد. نهايتا در م، اقدامات
ه رار گرفتزبيني قكيفي برنامه ريزي مورد با گي كمي وو تصحيح برنامه ريزي) چگون، دهم (پايش و ارزيابي

  و بازخوردهاي آن در تصحيح روند برنامه ريزي لحاظ مي گردد. 
نامه زي برها از روش برنامه ريزي روستايي و در طرح ريپيشنهاد مي گردد كه در تدوين استراتژي

پيوند ، يدارو معيشت پا LEDفيقي اقدامات از توسعه اقتصاد محلي استفاده گردد. لذا با بكارگيري تل
  عملي مي گردد.  حفظ رويكر برنامه توسعه از پائين به باال در منطقه با شهرو  روستا

 ئز اهميتيند حاهاي برنامه ريزي روستايي / محلي معيشت پايدار در اين فرآگيشناسايي ويژه، طبيعتاً
  ه است:است. در ذيل خصوصيات كليدي اين نوع برنامه ريزي ذكر شد

 ارتباطات فيزيكي و ساختاري موازي مابين روستاها  �

 تعيين و تقويت يك هاب يا مركز دهستاني �
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 هاي همجوارقوي مابين مراكز دهستان ها و شهرايجاد ارتباطات  �

 تصميم گيري از پايين به باال و مشاركت مردمي  �

وصول ، ماليهزينه منابع ، تصميم گيري، برنامه ريزي، تعيين سطوح مشاركت (اجرايي �
 درآمدهاي مالي)

 تاكيد بر كاهش فقر و بيكاري از طريق تقويت معيشت پايدار محلي و اقتصاد مقاومتي  �

 ي كليدي در برنامه ريزي دراز مدت هاداراييدر نظر گرفتن محدوديت هاي منابع و  �

 هماهنگي با برنامه هاي ملي و منطقه اي  �

  شامل : (LED)صاد محلي اين خصوصيات در تلفيق با مشخصات توسعه اقت
 تقويت شرايط محلي براي سرمايه گذاري  �

 آموزش روش ها و مراحل كارآفريني  �

 تشويق كارآفريني و طرح هاي اشتغال زا  �

 جذب سرمايه هاي منطقه اي و ملي در پروژه  �

 فعاليت هاي اقتصادي در مقياس كوچك و متوسط  �

 ليزيرساختهاي فيزيكي براي تقويت شبكه هاي اقتصاد مح �

 سرمايه گذاري در زيرساختهاي غير فيزيكي  �

  كسب و كارهاي خوشه اي با هم افزايي اقتصادي �

 ايجاد فضاي رقابت آزاد ، شفاف سازي �

 كاهش فساد اداري و مالي  �

 كاهش حجم اقتصاد غير رسمي �

 ي محلي بكار گيري حد اكثر فرصت ها �

ين اي در است كه ديدگاه هاي بخش مدل پيشنهادي براي شهرستان قلعه گنج مي باشد. الزم به ذكر
ايي يزي روستامه ربرنامه ريزي مانند جدا نمودن مسائل اقتصادي از مسائل اجتماعي نادرست بوده و در برن

  موارد زير مي بايست مورد توجه قرار گيرند:، كارايي ندارد. همچنين
كديگر يبر  يرات متقابليمسائل اجتماعي و اقتصادي در شهرستان قلعه گنج به هم تنيده بوده و تاث

 .دارند
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ود ور وجارتباط قوي بين روستاهاي شهرستان و شهر قلعه گنج و شهرهاي نزديك در استانهاي مجا
 وقومي ، ياهايفدارد از جمله حركتهاي جمعيتي، انتقال كاال، پول و خدمات كه متاثر از همبستگي هاي ط

 .مذهبي نيز مي باشد

  .هاي مركزي (مانند مراكز دهستان) الزم استتعيين روستاهاي هاب يا روستا
ر ، تنها دي كندبرنامه ريزي روستايي كه بصورت افقي مابين روستاها و شهرقلعه گنج ارتباط برقرار م
اي منطقه وملي  صورتي موفق خواهد بود كه بطور عمودي نيز با برنامه ريزيها و سياست گذاريها در سطوح

 .ارتباط و هماهنگي داشته باشد

ر دباشند.  ود مياكثر افراد منطقه بطور مستقيم يا غير مستقيم وابسته به منابع طبيعي براي معيشت خ
اي حدوديت همجه به برنامه ريزي براي توسعه پايدار كشاورزي و دامداري بسيار مهم است. اما با تو، نتيجه
 .يافتن راه حل هاي غير كشاورزي نيز توصيه مي گردد، منابع

رايط در ش ارتباط معيشت با منابع طبيعي در اين شهرستان و عدم پايداري اين رابطه با توجه به
ز ارائه اقبل  كنوني، هر گونه پيشنهاد در سطح برنامه ريزي مي بايست كليه جوانب و زواياي مسئله را

 .راهكارهاي جديد بررسي نمايد

ن در تعاو نوع مشاركت و، هرستانبعد از شناسايي رقابت ها از لحاظ اقتصادي و اجتماعي در سطح ش
اساس  برخي از مشاركتها بر اساس باور شخصي و برخي بر، سطح محلي مي بايست مشخص گردد. زيرا

 - ذهبي مشاركت ها در برخي بخشها مانند رسومات م، سنن و روابط جمعي انجام مي پذيرد. همچنين
 .اشندعيف بانند همكاريهاي اقتصادي ضاجتماعي و روابط خانوادگي مي توانند قوي و در برخي ديگر م

ر گونه امع هتقابل سنت گرايي و مدرنيته نيز در تدوين برنامه اقدامات حائز اهميت است. برخي جو
ود عي ورمداخله خارجي كه متفاوت با رفتارهاي ديرين آنها باشد را دفع مي كنند. در چنين جوام

ري مي ود پافشابا اينكه بر سنن خ، جوامعي ديگردر  تكنولوژي هاي جدبد با مقاومت روبرو مي شود. اما
 د. كنناز نوگرايي در صورت مشخص شدن سود و منفعت آن استقبال مي ، كنند

اعي را و اجتم يكسري اقدامات اقتصادي، محاسبه سود و زيان خود و خانوادهافراد هر جامعه محلي با 
غاز غير د در آاين رفتارها شاي، برنامه ريزي ند. براي افراد غير بومي از جمله متخصصينندنبال مي ك

 عقولي باي و ممنطقي و لجوجانه تفسير شود. اما بايد تاكيد نمود كه افراد جوامع محلي تصميمات منطق
اي ري برها بدون هيچگونه پيش داوديدگاه خاص خود مي گيرند. لذا، شناخت و درك اينگونه ديدگاه

  .برنامه ريزي موفق الزامي است
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