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روستایی در 
حیدرآباد ھند 
ھمراه ھمکار 
و ھمسر آینده 

خود
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با کشاورزان قهوه در کشور رواندا
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شکست و (دوفلو به مار و پله هاي 
زندگی مردم نگاه کرده ) موفقیت هاي

.و راه حل پیدا می کند
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شرح زندگی استر دوفلو
 در فرانسه1972دوفلو متولد
 مادرش پزشک اطفال است که هر سال چند هفته را در کشورهاي

.جنگ زده آفریقایی به سر می برد تا به کودکان کمک کند
خود  پدرش استاد ریاضی که مایل بود دخترش مستقل باشد و روي پاي

.بایستد
دوفلو در هشت سالگی عالقه مند به تاریخ می شود.
اما در سال دوم از مطالب. در دانشگاه تاریخ را همراه با اقتصاد می خواند

اد کالن  تاریخ عقاید اقتصادي و تئوري  هاي اقتص. اقتصادي متنفر می شود
ز  و اقتصادسنجی به نظرش مزخرف می آید که ربطی به مشکالت رو

.جامعه ندارد
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شرح زندگی استر دوفلو
 ده . سالگی به شوروي می رود20سپس به سیاست عالقه مند می شود و در

متوجه  . ماه در مسکو است تا تاریخ برنامه ریزي شوروي را مطالعه کند
اتی داشته  می شود برنامه ها و پروژه هاي عمرانی این کشور بیشتر جنبه تبلیغ

.است تا اقتصادي باشد
ددر این مرحله تصمیم می گیرد زندگی خود را صرف کمک به فقرا کن.
ه  با جفري ساکس آشنا می شود که مشاور اقتصادي اصالح طلبان روسی

در آنجا متوجه می شود علم اقتصاد یک. جدید بود و دستیار وي می شود
.اهرم قدرتمند عملی در جهان است

 ادامه تحصیل در  1994دریافت مدرك کارشناسی از دانشگاه پاریس سال ،
.  و شرکت در درس توسعه اقتصادي بنرجی. تی.آي.دانشگاه ام
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شرح زندگی استر دوفلو
 تاثیر هزینه هاي » «، موضوع پایان نامه2000دریافت دکتري در سال

»مدرسه سازي در اندونزي بر کیفیت آموزش و دستمزد نیروي کار
 آزمایشگاه جی پال را همراه با دو همکار خود تاسیس 2003در سال

ي هزار دالر کمک رئیس دانشگاه و بقیه از یک دانشجو300(می کند 
)پولدار سعودي که نام پدرش عبداللطیف جمیل بوده است

Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab( J-PAL) 

 آزمون تصادفی کنترل شده انجام می دهند400بیش از 2012تا سال.
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این آزمایشگاه تا 
بیش از 2012سال 

آزمون تصادفی400
ه کنترل شده در قار

هاي مختلف جهان 
.انجام داده است
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نقل قول ها از دوفلو
و کرده و  ما با احترام گذاشتن به وجود یکدیگر است که می توانیم گفت وگ

.مسائلمان را حل کنیم
  د می شود ابتدا سدهاي بزرگ، سپس آموزش ودر هر دوره  یک چیزي م

بهداشت همگانی، بعد اعتبارات خرد و اکنون یک تبلت براي هر 
.دانش آموز

اما متاسفانه هنگام اجراي این طرح ها هیچ ارزیابی  از اثر آنها نمی شود.
 ساخت یک پل یا تولید داروي جدید، طرح پایلوت و  چگونه براي

اجتماعی-اقتصادياجراي سیاست هاي آزمایشی انجام می دهیم اما براي 
.منداریکه زندگی میلیون ها انسان را متاثر می کند چنین طرح هایی 
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نقل قول ها از دوفلو
ا است که  هدف اصلی علم اقتصاد، تخصیص منابع به بهترین استفاده ه

.ما در جی پال انجام می دهیم
 یکی از دارایی هاي بزرگ من در این حرفه که در طی زمان توسعه

ین ا. داده ام اینست که براي شروع هر کار میدانی، تنها یک نظر دارم
از من هرگز. نظر که باید مسائل را با توجه به شواهد ارزیابی کنم

  اي من هنوز به نتیجه. نتایجی که به دست می آید ناراحت نمی شوم
)پیش قضاوت ممنوع. (برخورد نکردم که دوست نداشته باشم

ر کار  رویکرد سنجش کنترلی تصادفی شده مستلزم صبر و تحمل د
.میدانی، بینش روان شناسی و رفتاري و دانش ریاضیات است

16



دارنده جوایز و افتخارات زیاد
جایزه جان بیتس کالرك به اقتصاددان زیر چهل سال
”هاي  روش علمی به فعالیت«مک آرتور  به واسطه واردکردن “ جایزه نوابغ 

»توسعه اقتصادي
 روشنفکر عمومی نشریه فارین پلیسی100در بین
 اقتصاددان جوان جهان نشریه اکونومیست8در بین
 شخصیت پرنفوذ جهان نشریه تایم100در بین
 اقتصاد فقیر(روزنامه تایمز مالی 2011بهترین کتاب سال(
 ی  سال نسل آینده توسط صندوق بین الملل45اقتصاددان زیر 25در بین

پول
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در اهمیت داده ها و توجه به واقعیات

 رسوایی در بوهم«رمان در شرلوك هلمز  «
داده هانظریه پردازي بدون داشتن «: می گوید

ه آدم بی خرد به جاي اینک. اشتباهی بزرگ است
را واقعیاتنظریه بسازد، واقعیاتبر مبناي 

»  .براي هماهنگی با نظریه ها دست کاري می کند
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هال واریان
ه قدرت هال واریان، اقتصاددان ارشد گوگل و استاد دانشگاه برکلی ب

،  2003از سپیده دم تمدن تا سال «او می گوید . ایمان داردداده ها
تنها پنج اگزابایت اطالعات ایجاد کردیم؛ اینک همان مقدار  

»  .اطالعات را ظرف دو روز تولید می کنیم
» تعلق داردآماردانانسال آینده به 10جذاب ترین شغل در.«
تانفجار داده ها مستلزم کسب مهارت فزاینده در تفسیر آنها اس .

اج مفاد  یعنی قابلیت درك، پردازش، استخرتوانایی کار با داده ها«
مهارتی ارزشمند، به تصویردرآوردن و برقراري ارتباط با آن ها، 

».در دهه هاي آینده استبسیار بااهمیت 
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انگوس دیتون
می گوید 2015پرفسور دیتون برنده جایزه نوبل اقتصاد 1.

دقت در  ”امیدوار است میراث وي براي آیندگان 
.  باشد“ اندازه گیري

یاد 1984او از استادش ریچارد استون برنده نوبل 2.
.را در ذهنش نشانداهمیت داده هاي خوب می کند که 

.  مدیتون می گوید من همیشه می خواستم مانند وي باش3.
به نظر من آن چیزي که واقعا اهمیت دارد جاي دادن 

.اعداد در چهارچوبی منسجم است
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 همشاهده گري هوشیاران«اقتصاددانان خوب کمیابند، چون موهبت «
قتصاددان ا. و گزینش الگوي تحلیلی مناسب به نظر بسیار نادر است

.  تبدیل کند» زبان کلمه«خوب باید نشانه ها را بفهمد و به 
جان مینارد کینز

 را چنین 2019از این حیث می شود برندگان نوبل اقتصاد
ی کرده  اقتصاددانانی دانست که کامال با ویژگی هایی که کینز معرف

.است همخوانی دارند
یق مطالعات میدانی و تجربی و آزمایشگاهی متعدد و گسترده و عم

ر و اقتصاد فقی(در کشورهاي گوناگون و نگارش مقاالت و کتاب ها 
)  اقتصاد خوب در زمان هاي سخت
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اقتصاد تخته سیاهی یا دستمال سفره : علم اقتصاد بدnapkin 
economicsکه درك شهودي دارد و مسایل را ساده می بیند.

دگی ها و اقتصاد به مثابه علم اجتماعی و انسانی با توجه به همه پیچی
تفاوت ها و بسترهاي نهادي و هنجارهاي جوامع

 ،نیاز به آشنایی و همکاري با اندیشمندان رشته هاي تاریخ
...مردم شناسی، روان شناسی، حقوق، سیاست و 

شته  هر توصیه سیاستی و پیشنهاد باید به شرایط خاص توجه دا
ي علم اقتصاد و خصوصا اقتصاد توسعه از فیزیک و مدلها. باشد

.شسته رفته فاصله می گیرد
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مشاهده دقیق واقعیت : اقتصاددان معروف در این حوزه هیرشمن
. کندآنگونه که هست و توسعه را سفر پرطول و دراز کشف تعریف می

است هاي اقتصاددانانی مانند آرتور لوییس، میردال و رابرت سولو به سی
.  در سطح کالن توجه کردند

یاز به مشکل دام فقر را کمبود پس انداز و سرمایه گذاري می دانستند و ن
کمک خارجی و سرمایه گذاري خارجی و اجراي پروژه هاي زیربنایی 

)  تینهادهاي توسعه اي بین المللی، بانک جهانی، شرکت هاي چندملی(
 و راه حل در گسترش بخش) سنتی و مدرن(مشکل اقتصاد دوگانه

.مدرن اقتصاد و انتقال نیروي کار از جامعه سنتی به مدرن است
24
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کرمر نوبلیست هاي جدید-دوفلو-استروم، کاهنمن، تیلر، بنرجی.
 ش  ، مخزنی از دان)شیوه استقرایی(آزمایش هاي اجتماعی و از پایین به باال

محلی به دست آوردن
ه هاي خودداري از حکم کلی دادن، فروتنی علمی و کمک گرفتن از سایر رشت

علوم انسانی،  
 به جاي  ) انقالب هاي آرام و کوچک اجتماعی(توجه به نهادهاي کوچک

.نهادهاي بزرگ؛ توجه به طرف تقاضا به جاي طرف عرضه
دغدغه هاي مردم عادي و فقرا چیست؟ فقرا: پرداختن به پرسش هاي کوچک

چه آدم هایی هستند؟ آیا آنها با بقیه ماها تفاوت دارند؟
ا براي توجه به ارزیابی و سنجش سیاست ها، بررسی آماري، تولید انبوه داده ه

.بحث و گفتگو و تصمیم گیري بهتر
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فقر اقتصاد و اقتصاد فقر
ازراترففرودستان،زندگیدرمعنادارمثبتتغییراتایجادبراي

ت هايسیاستاثیرگذاريمیزانازقويشواهدنیازمندخیرنیت
ملعمیداندرآزمودنبدونکههستیمنیزضدفقربرنامه هايو

.نیستممکن
استانسانمسئلهبهانسانیرویکردبهنیاز
یانسانعلومبومی سازيبرايمناسبرویکرديبهنیاز

.داریم
تاس“تصادفی شدهکنترلیسنجش هاي”پاسخ هاازیکی

Randomized Controlled Trials (RCTs)
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قرارقطبدودرعموماًفقرابهجهانیکمک هايمورددربحث
:استداشته

.Iی باقفقیربرايعاملاصلی ترینفکري،طیفچپسمت
لمثبزرگفشاربهنیاز.می داند»فقردام«رافقراماندن

.استبین المللی کمک هاي
.IIهبلکفقردامنهرااصلیمسألهفکري،طیفراستسمتخود

ودمی کنایجادفسادووابستگیفرهنگکهمی داندکمک
جادایوآزادبازارگسترشباپس.می داردنگهفقیررافقرا

.بیاوریمبارمسئولیت پذیررافقرابایددموکراسی

سیاست هاي جهانی فقرزدائی
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امسأله اساسی سیاست هاي کمک  به فقر
فقرزداسیاست هايدرطیفدوهرکاستی  هاي:
.Iنامعتبر،شواهدبافقرزداسیاست هايکاراییارزیابی

جهتکهتورش دارروش هايبااغلبوغیرکمیوغیراستوار،
.کندروشننمی تواندراعلیت

.IIپایینهبباالاز(کالن نگررویکردبافقرمسالهنادرستفهم(
فقراعملیرفتاروواقعیزندگیبهتوجهبدون

One size fit for all
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رویکردهاي جدید در اقتصاد توسعه
.Iاهدشووخردداده هايازاستفادهباسیاست هاکاراییارزیابی

آزمایشیوآزمونیرویکردیا(empiricism)تجربی
)Experimental(تجهتمی تواندبه خوبیکهراعلی

.دهدنشان
.IIیکردروازاستفادهبافقرمسالهفهمدربنیادینبازاندیشی

وداستان هابه خوبیکه)Behavioral(رفتاري
.ندمی کتبیینرافقراغیرعقالنیبه ظاهرزندگیروایت هاي
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پرسش هاي کوچک با آزمون میدانی
 تصاد پرسش هاي بزرگ در اقرویکرد جدید با فاصله گرفتن از

مک  مثال چقدر باید به بازار آزاد در ک(در دو سوي طیف توسعه 
وچک  پرسش هاي کو پرداختن به ) به فقرا باور داشته باشیم؟

)  چگونه آمار مدرسه رفتن کودکان فقیر را افزایش دهیم؟(
.شناخته می شود

میدانیآزمونسال هاحاصلفقیراقتصادکتاب)Field
Experiment(قمناطدروفقرازندگی مسائلبررسیبراي

اريبسیواندونزيکنیا،مراکش،هند،کشورهايفقیر نشین
.استتوسعهحالدرکشورهايازدیگر
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پرسش هاي کوچک با آزمون میدانی
 این رویکرد،  اخالل هاي آماري را حذف می کند و رابطه علت و

.معلولی را به خوبی نشان می دهد
  ایده هاي سیاستگذاري اجتماعی را در معرض آزمون هاي

.کنترل شده تصادفی قرار می دهد
  اقتصاددانان از برج عاج اتاق هاي کار

بیرون آمده و به اصطالح لباس هاي 
.  خود را خاکی می کنند

31



نی نامتعارف و غیرعقال) از نظر ما(رفتارهاي 
فقرا توجیه پیدا می کند

کهدادپاسختوسعهاقتصاددردستاینازپرسش هاییبهمی توان
:می رسندبه نظرکم عملیوبیش کلیآنها،پیشینپاسخ هاي

گريدیکسهربامشابهتوانایی هاییوخواسته هاداشتنوجودبافقرا،چرا
دارند؟متفاوتیبه کلیزندگیدرآمدي،طبقاتسایراز
ند؟می کنگرفتنوامبهاقدامکنند،پس اندازاینکهبرايگاهآنهاچرا
نمی آموزند؟چیزياغلبولیمی روندمدرسهبهآنهابچه هايچرا
ولپداروهاییبهامانمی کننداستفادهبهداشتیرایگانخدماتازچرا

ندارند؟آنهابهچندانینیازکهمی دهند
هاآنازهیچ یکدرعموماًامامی کنندشروعرابسیاريکسب و کارهايچرا

نمی کنند؟رشد
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روش شناسی اقتصاد آزمونی
آزمون)Experiment(،ازیعلّتبیینآوردنبه دستبرايروش هابنیادي ترینازیکی

.استاجتماعیعلومدر)وابستهمتغیربرمستقلمتغیرمعنادارتاثیر(نظريفرضیه اي
سایرتننگه داشثابتبامستقلمتغیریکدرتغییراعمالازاستعبارتآزمونیکاساس

.وابستهمتغیربرآناثراندازه گیريومتغیرها

2بهجامعهپزشکی،تحقیقاتهمانند
.می شودتقسیمآزمایشوشاهدگروه

مختلفویژگی هايلحاظازگروهدوهر
وخوشحالبودن،پیروجوانمثل

ازتنها.هستندیکسانغمناك بودن،
مثالداشتخواهندتفاوتجنبهیک
یارانهرتاثی(داردبیشتريپولگروهیک

نایازناشیتغییراتسپس و)نقدي
.کردبررسیمی توانرادخالت
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)  Impact Evaluation(ارزیابی  تاثیر سیاست ها 
 امه هايبرندرعلّیتاثرشناساییروش هايازیکیسیاست هاتاثیرارزیابی

دربلکه)Sampling(نمونه گیريدرنه تنهاتصادفی بودن.استتوسعه اي
نیزآزمایشوشاهدگروه هايبه)Assignment(واگذاريوتخصیص

.می افتداتفاق
دوافرادبینمعناداريآماريتفاوتهیچمی دهدتضمینتصادفیواگذاري

ده،درنظرگرفته نشمهمبالقوهعواملمورددرحتیمقایسه،وآزمایشگروه
.)شرایطسایرواقعیثبات(نداردوجود

غیرمتمعنادارتغییرهرمؤثر،احتمالیعواملسایرکنترلبامی توانپس
داخلهم(مستقلمتغیرعلّیاثربهتنهاشاهدگروهبامقایسهدرراوابسته

.دادنسبت)صورت گرفته
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سنجش هاي کنترلی تصادفی  شده
واطالعاتپایهبرانتخابنادرست،گیريتصمیمازبسیاريدلیل

.ستاباالتنشباشرایطدروکممنابع
کمبودو)ایدئولوژي(خرافیعقایدماننددودیت هاییمحاطالعات

.می داردبازدرستتصمیماتگرفتنازرافقرا،مطمئن
بیانقالروشیمی شداندیشیدهاینازپیشآنچهازکمترخردوام دهی

.استفقربامبارزهوکارآفرینیبراي
نهاآخاصاشتیاقیامهارتاستعداد،نهفقرا،خردکسب وکارهايدلیل

.استدیگرچاره اينداشتنبه سادگیبلکهکارآفرینیبراي
زدنسقلمهوتلنگریاتشویقیانگیزهکمیدادنبا(Nudging)

. کردآسان ترآنهابرايرادرستتصمیم گیريمی توانفقرا،به
35



سنجش هاي کنترلی تصادفی  شده
چهثباعچیزيچه(متغیرهابینمعلولیوعلتدقیقرابطهکردنپیدا

.)شودمیدیگريچیز
فیلرفتارطرزبامقایسهدرگرازرفتارطرز!
مجانی؟یابدهیمپولیراپشه بند
نمی شود؟ترویجفقیرپروريوصدقهفرهنگآیابدهیممجانیاگر
آزاد؟بازارقیمتبهیابدهیمیارانه ايمی دهیمپولیاگر
بدهیم؟اعتباريیابدهیمکمترقیمتبامی دهیمیارانه اياگر
ی  شود؟مچهپشه بندخصوصیتولیدکنندگانوپشه بندبازارتکلیف
دارد؟وجودپشه بندبرايپایدارودوام آوربازارشکل گیريامکانآیا

36



سنجش هاي کنترلی تصادفی  شده
نهضت توالت سازي در هند؟

وع  یک سوم مردم هند از توالت استفاده نمی کنند که باعث شی
.می شود.... انواع بیماري ها و مرگ ومیر کودکان و 

 میلیون ها توالت در 2012به دستور نخست وزیر هند در سال
.مناطق روستایی هند احداث شد

اده  پس از مدتی مشخص شد بسیاري از مردم از این توالت ها استف
.نکردند و محل زباله دانی و بسیار بدبوي متعفن شده است

 براي  و مجازات ها و تنبیه ها انواع مشوق ها براي استفاده کردن
.نتیجه نداداستفاده نکردن 

چرا با این خدمت بهداشتی بسیار مهم چنین برخوردي شد؟
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