
معرفی کتاب 

جدید)توسعه(اقتصاد : فقیراقتصاد 
سیاست گذاري بر مبناي شواهد نه شهود

ی ن ا گ ر ز ا ب ي  ا ه ش ه و ژ پ و  ت  ا لع ا ط م ه  س س و م ر  د ه  ئ ا ر ا

ان ه ا و خ ر ی خ ر  ف ع ج

1 ن 3 ا ب 1آ 3 9 8



فهرست ارائه

)واقع گراایده آلیست(دوفلوایسترزندگی)1
واقعیاتبهتوجهوداده هااهمیتدر)2
جدیدتوسعهاقتصادعلمتولد)3
TEDتددردوفلوایسترسخنرانی)4

2



ایده آل گراي واقع بین: استر دوفلو

3



4

روستایی در 

حیدرآباد هند 

همراه همکار و 

همسر آینده خود



5

با کشاورزان قهوه در کشور رواندا

http://www.newyorker.com/wp-content/uploads/2010/05/100517_r19623_p646-1200-1144-22164449.jpg


6

زندگی مردم نگاه کرده و راه حل پیدا ) شکست و موفقیت هاي(دوفلو به مار و پله هاي 

.می کند

http://affordablehousinginstitute.org/blogs/us/wp-content/uploads/esther_duflo_chutes.jpg


شرح زندگی استر دوفلو

در فرانسه1972دوفلو متولد 

مادرش پزشک اطفال است که هر سال چند هفتـه را در کشـورهاي جنـگ زده آفریقـایی بـه سـر       
.می برد تا به کودکان کمک کند

.پدرش استاد ریاضی که مایل بود دخترش مستقل باشد و روي پاي خود بایستد

.دوفلو در هشت سالگی عالقه مند به تاریخ می شود

.  شـود اما در سال دوم از مطالب اقتصادي متنفر می. در دانشگاه تاریخ را همراه با اقتصاد می خواند
د کـه  تاریخ عقاید اقتصادي و تئوري  هاي اقتصاد کالن و اقتصادسنجی به نظـرش مزخـرف مـی آیـ    

.ربطی به مشکالت روز جامعه ندارد
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شرح زندگی استر دوفلو

ده ماه در مسکو اسـت تـا   . سالگی به شوروي می رود20سپس به سیاست عالقه مند می شود و در 

شـور  متوجه می شود برنامه ها و پروژه هاي عمرانی ایـن ک . تاریخ برنامه ریزي شوروي را مطالعه کند

.بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است تا اقتصادي باشد

.در این مرحله تصمیم می گیرد زندگی خود را صرف کمک به فقرا کند

ار وي با جفري ساکس آشنا می شود که مشاور اقتصادي اصالح طلبان روسـیه جدیـد بـود و دسـتی    

.در آنجا متوجه می شود علم اقتصاد یک اهرم قدرتمند عملی در جهان است. می شود

و . تـی .آي.، ادامه تحصـیل در دانشـگاه ام  1994دریافت مدرك کارشناسی از دانشگاه پاریس سال 

. شرکت در درس توسعه اقتصادي بنرجی
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شرح زندگی استر دوفلو

تاثیر هزینه هاي مدرسه سازي در اندونزي بر» «، موضوع پایان نامه2000دریافت دکتري در سال 

»کیفیت آموزش و دستمزد نیروي کار

هـزار دالر  300(آزمایشگاه جی پال را همراه با دو همکار خود تاسیس مـی کنـد   2003در سال 

جمیـل  کمک رئیس دانشگاه و بقیه از یک دانشجوي پولدار سعودي که نام پـدرش عبـداللطیف  

)بوده است

Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab( J-PAL) 

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

9



10

2012این آزمایشگاه تا سال 

آزمون تصادفی 400بیش از 

کنترل شده در قاره هاي 

مختلف جهان انجام داده 

.است



نقل قول ها از دوفلو

   ن را حـل  ما با احترام گذاشتن به وجود یکدیگر است که می توانیم گفت وگـو کـرده و مسـائلما

.کنیم

د می شود ابتدا سدهاي بزرگ، سپس آموزش و بهداشت همگانی، بعد در هر دوره  یک چیزي م

.اعتبارات خرد و اکنون یک تبلت براي هر دانش آموز

اما متاسفانه هنگام اجراي این طرح ها هیچ ارزیابی  از اثر آنها نمی شود.

 م امـا  ساخت یک پل یا تولید داروي جدید، طرح پایلوت و آزمایشی انجام می دهیچگونه براي

د اجتماعی که زندگی میلیـون هـا انسـان را متـاثر مـی کنـ      -اقتصادياجراي سیاست هاي براي 

.نداریمچنین طرح هایی 
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نقل قول ها از دوفلو

  انجـام  هدف اصلی علم اقتصاد، تخصیص منابع به بهترین استفاده ها است که ما در جـی پـال

.می دهیم

    یکی از دارایی هاي بزرگ من در این حرفه که در طی زمان توسـعه داده ام اینسـت کـه بـراي

ارزیابی این نظر که باید مسائل را با توجه به شواهد. شروع هر کار میدانی، تنها یک نظر دارم

خـورد  من هنوز به نتیجه  اي بر. من هرگز از نتایجی که به دست می آید ناراحت نمی شوم. کنم

)پیش قضاوت ممنوع. (نکردم که دوست نداشته باشم

 رویکــرد ســنجش کنترلــی تصــادفی شــده مســتلزم صــبر و تحمــل در کــار میــدانی، بیــنش

.روان شناسی و رفتاري و دانش ریاضیات است
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دارنده جوایز و افتخارات زیاد

جایزه جان بیتس کالرك به اقتصاددان زیر چهل سال•

»ديروش علمی به فعالیت هاي توسعه اقتصا«مک آرتور  به واسطه واردکردن “ جایزه نوابغ”•

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 •

سال نسل آینده توسط صندوق بین المللی پول45اقتصاددان زیر 25در بین •
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در اهمیت داده ها و توجه به واقعیات

تن نظریه پردازي بدون داش«: می گوید» رسوایی در بوهم«رمان در شرلوك هلمز 

ظریه  نواقعیاتآدم بی خرد به جاي اینکه بر مبناي . اشتباهی بزرگ استداده ها

»  .را براي هماهنگی با نظریه ها دست کاري می کندواقعیاتبسازد، 
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هال واریان

  او . ایمـان دارد داده هاهال واریان، اقتصاددان ارشد گوگل و استاد دانشگاه برکلی به قـدرت

، تنها پنج اگزابایت اطالعات ایجاد کردیم؛ اینـک 2003از سپیده دم تمدن تا سال «می گوید 

» .همان مقدار اطالعات را ظرف دو روز تولید می کنیم

» تعلق داردآماردانانسال آینده به 10جذاب ترین شغل در.«

اده هـا توانایی کار بـا د «. انفجار داده ها مستلزم کسب مهارت فزاینده در تفسیر آنها است

بـاط بـا   یعنی قابلیت درك، پردازش، استخراج مفاد ارزشمند، به تصویردرآوردن و برقراري ارت

».در دهه هاي آینده استمهارتی بسیار بااهمیت آن ها، 
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انگوس دیتون

 می گوید امیدوار است میراث وي براي آینـدگان  2015پرفسور دیتون برنده جایزه نوبل اقتصاد

. باشد“ دقت در اندازه گیري”

 را در اهمیت داده هاي خـوب  یاد می کند کـه  1984او از استادش ریچارد استون برنده نوبل

.ذهنش نشاند

میت به نظر من آن چیزي که واقعا اه. دیتون می گوید من همیشه می خواستم مانند وي باشم

.دارد جاي دادن اعداد در چهارچوبی منسجم است

17



علم اقتصاد خوب و اقتصاددان خوب

ناسب به و گزینش الگوي تحلیلی م» مشاهده گري هوشیارانه«اقتصاددانان خوب کمیابند، چون موهبت 
. تبدیل کند» زبان کلمه«اقتصاددان خوب باید نشانه ها را بفهمد و به . نظر بسیار نادر است

جان مینارد کینز

ی را چنین اقتصاددانانی دانست که کامال با ویژگی هـای 2019از این حیث می شود برندگان نوبل اقتصاد 
.که کینز معرفی کرده است همخوانی دارند

ارش مطالعات میدانی و تجربی و آزمایشگاهی متعدد و گسترده و عمیـق در کشـورهاي گونـاگون و نگـ    
)  اقتصاد فقیر و اقتصاد خوب در زمان هاي سخت(مقاالت و کتاب ها 
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علم اقتصاد خوب و اقتصاددان خوب

که درك شهودي napkin economicsاقتصاد تخته سیاهی یا دستمال سفره : علم اقتصاد بد
.دارد و مسایل را ساده می بیند

     ترهاي اقتصاد به مثابه علم اجتماعی و انسانی با توجه به همه پیچیـدگی هـا و تفـاوت هـا و بسـ
نهادي و هنجارهاي جوامع

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

و خصوصـا  علـم اقتصـاد  . هر توصیه سیاستی و پیشنهاد باید به شرایط خاص توجه داشته باشد
.اقتصاد توسعه از فیزیک و مدلهاي شسته رفته فاصله می گیرد
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علم اقتصاد خوب و اقتصاددان خوب

فر مشاهده دقیق واقعیت آنگونه که هست و توسـعه را سـ  : اقتصاددان معروف در این حوزه هیرشمن

.پرطول و دراز کشف تعریف می کند

جه کردنداقتصاددانانی مانند آرتور لوییس، میردال و رابرت سولو به سیاست هاي در سطح کالن تو  .

             مشکل دام فقـر را کمبـود پـس انـداز و سـرمایه گـذاري مـی دانسـتند و نیـاز بـه کمـک خـارجی و

، نهادهاي توسعه اي بـین المللـی، بانـک جهـانی    (سرمایه گذاري خارجی و اجراي پروژه هاي زیربنایی 

)  شرکت هاي چندملیتی

 روي کار و راه حل در گسترش بخش مدرن اقتصاد و انتقال نی) سنتی و مدرن(مشکل اقتصاد دوگانه

.از جامعه سنتی به مدرن است
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علم اقتصاد خوب و اقتصاددان خوب

کرمر نوبلیست هاي جدید-دوفلو-استروم، کاهنمن، تیلر، بنرجی.

 مخزنی از دانش محلی به دست آوردن)شیوه استقرایی(آزمایش هاي اجتماعی و از پایین به باال ،

 ،خودداري از حکم کلی دادن، فروتنی علمی و کمک گرفتن از سایر رشته هاي علوم انسانی

 ه به جاي نهادهاي بزرگ؛ توجه به طرف تقاضا ب) انقالب هاي آرام و کوچک اجتماعی(توجه به نهادهاي کوچک

.جاي طرف عرضه

دغدغه هاي مردم عادي و فقرا چیست؟ فقرا چه آدم هایی هستند؟ آیـا آنهـا بـا   : پرداختن به پرسش هاي کوچک

بقیه ماها تفاوت دارند؟

   یم گیـري  توجه به ارزیابی و سنجش سیاست ها، بررسی آماري، تولید انبوه داده ها براي بحـث و گفتگـو و تصـم

.بهتر
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فقر اقتصاد و اقتصاد فقر

واهد قـوي  شنیازمند فراتر از نیت خیربراي ایجاد تغییرات مثبت معنادار در زندگی فرودستان، 

ان عمـل  از میزان تاثیرگذاري سیاست هاي و برنامه هاي ضدفقر نیز هستیم که بدون آزمودن در مید

.ممکن نیست

.نیاز به رویکرد انسانی به مسئله انسان است

.نیاز به رویکردي مناسب براي بومی سازي علوم انسانی داریم

است“ سنجش هاي کنترلی تصادفی شده”یکی از پاسخ ها 

Randomized Controlled Trials (RCTs)
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سیاست هاي جهانی فقرزدائی

 به فقرا عموماً در دو قطب قرار داشته استکمک هاي جهانی بحث در مورد:

.I     ـ «سمت چپ طیف فکري، اصلی ترین عامل براي فقیـر بـاقی  مانـدن فقـرا را » ردام فق

.استکمک هاي بین المللی  مثلفشار بزرگ نیاز به . می داند

.II رهنگ می داند که فکمکسمت راست طیف فکري، مسأله اصلی را نه دام فقر بلکه خود

ـ پس با گسترش . وابستگی و فساد ایجاد می کند و فقرا را فقیر نگه می دارد و ازار آزادب

.باید فقرا را مسئولیت پذیر بار بیاوریمدموکراسیایجاد 
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مسأله اساسی سیاست هاي کمک  به فقرا

کاستی  هاي هر دو طیف در سیاست هاي فقرزدا:

.I لـب بـا   با شواهد نامعتبر، غیراستوار، و غیرکمی و اغارزیابی کارایی سیاست هاي فقرزدا

. روش هاي تورش دار که جهت علیت را نمی تواند روشن کند

.II ندگی واقعی بدون توجه به ز) از باال به پایین(با رویکرد کالن نگر فهم نادرست مساله فقر

و رفتار عملی فقرا

One size fit for all 
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رویکردهاي جدید در اقتصاد توسعه

.I   ارزیابی کارایی سیاست ها با استفاده از داده هاي خرد و شـواهد تجربـی(empiricism)  یـا

ت را      )Experimental(آزمونی و آزمایشی رویکرد که به خـوبی مـی توانـد جهـت علیـ
. نشان دهد

.II  رویکرد رفتـاري  بازاندیشی بنیادین در فهم مساله فقر با اسـتفاده از)Behavioral (  کـه

.به خوبی داستان ها و روایت هاي زندگی به ظاهر غیرعقالنی فقرا را تبیین می کند
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پرسش هاي کوچک با آزمون میدانی

 یـف  در دو سـوي ط پرسش هاي بزرگ در اقتصاد توسـعه  رویکرد جدید با فاصله گرفتن از

ش هـاي  پرسو پرداختن به ) مثال چقدر باید به بازار آزاد در کمک به فقرا باور داشته باشیم؟(

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

 آزمـون میـدانی   سال هـا  حاصلاقتصاد فقیر کتاب)Field Experiment (   بـراي بررسـی

سـیاري  مسائل زندگی  فقرا و در مناطق فقیر نشین کشورهاي هند، مراکش، کنیـا، انـدونزي و ب  

. دیگر از کشورهاي در حال توسعه است
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پرسش هاي کوچک با آزمون میدانی

         این رویکرد،  اخالل هاي آماري را حذف مـی کنـد و رابطـه علـت و معلـولی را بـه خـوبی نشـان
.می دهد

ایده هاي سیاستگذاري اجتماعی را در معرض آزمون هاي کنترل شده تصادفی قرار می دهد.

ننداقتصاددانان از برج عاج اتاق هاي کار بیرون آمده و به اصطالح لباس هاي خود را خاکی می ک .
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قرا نامتعارف و غیرعقالنی ف) از نظر ما(رفتارهاي 

توجیه پیدا می کند

کم عملیوبیش کلیآنها،پیشینپاسخ هايکهدادپاسختوسعهاقتصاددردستاینازپرسش هاییبهمی توان
:می رسندبه نظر

ندگیزدرآمدي،طبقاتسایرازدیگريکسهربامشابهتوانایی هاییوخواسته هاداشتنوجودبافقرا،چرا
دارند؟متفاوتیبه کلی

می کنند؟گرفتنوامبهاقدامکنند،پس اندازاینکهبرايگاهآنهاچرا

نمی آموزند؟چیزياغلبولیمی روندمدرسهبهآنهابچه هايچرا

آنهابهچندانینیازکهمی دهندپولداروهاییبهامانمی کننداستفادهبهداشتیرایگانخدماتازچرا
ندارند؟

نمی کنند؟رشدآنهاازهیچ یکدرعموماًامامی کنندشروعرابسیاريکسب و کارهايچرا
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روش شناسی اقتصاد آزمونی

تاثیر(نظريفرضیه ايازعلّیتبیینآوردنبه دستبرايروش هابنیادي ترینازیکی،)Experiment(آزمون
.استاجتماعیعلومدر)وابستهمتغیربرمستقلمتغیرمعنادار

ندازه گیرياومتغیرهاسایرنگه داشتنثابتبامستقلمتغیریکدرتغییراعمالازاستعبارتآزمونیکاساس
.وابستهمتغیربرآناثر
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) Impact Evaluation(ارزیابی  تاثیر سیاست ها 

       تارزیابی  تاثیر سیاست ها یکی از روش هاي شناسـایی اثـر علّیـت در برنامـه هـاي توسـعه اي اسـ .
) Assignment(بلکه در تخصیص و واگذاري ) Sampling(تصادفی بودن نه تنها در نمونه گیري 

. به گروه هاي شاهد و آزمایش نیز اتفاق می افتد

       واگذاري تصادفی تضمین می دهد هیچ تفاوت آمـاري معنـاداري بـین افـراد دو گـروه آزمـایش و
ثبـات واقعـی سـایر   (مقایسه، حتی در مورد عوامل بالقوه مهـم درنظرگرفتـه نشـده، وجـود نـدارد      

).شرایط

قایسه بـا  پس می توان با کنترل سایر عوامل احتمالی مؤثر، هر تغییر معنادار متغیر وابسته را در م
. نسبت داد) مداخله صورت گرفته(گروه شاهد تنها به اثر علّی متغیر مستقل 
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سنجش هاي کنترلی تصادفی  شده

ستال اانتخاب بر پایه اطالعات و منابع کم و در شرایط با تنش باگیري نادرست، دلیل بسیاري از تصمیم.

مطمئنو )ایدئولوژي(دودیت هایی مانند عقاید خرافیمح ت درست را از گرفتن تصمیمافقرا ،کمبود اطالعات
. باز می دارد

 قر استکمتر از آنچه پیش از این اندیشیده می شد روشی انقالبی براي کارآفرینی و مبارزه با فوام دهی خرد .

 دگی فقرا، نه استعداد، مهارت یا اشتیاق خـاص آنهـا بـراي کـارآفرینی بلکـه بـه سـا       کسب وکارهاي خرد دلیل
.نداشتن چاره اي دیگر است

 و سقلمه زدن تلنگر انگیزه تشویقی یا با دادن کمی(Nudging) به فقرا، می توان تصمیم گیري درست را
. براي آنها آسان تر  کرد
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سنجش هاي کنترلی تصادفی  شده

 ودچه چیزي باعث چه چیز دیگري می ش(پیدا کردن رابطه دقیق علت و معلولی بین متغیرها  .(

طرز رفتار گراز در مقایسه با طرز رفتار فیل!

پشه بند را پولی بدهیم یا مجانی؟

 آیا فرهنگ صدقه و فقیرپروري ترویج نمی شود؟بدهیم اگر مجانی

اگر پولی می دهیم یارانه اي بدهیم یا به قیمت بازار آزاد؟

اگر یارانه اي می دهیم با قیمت کمتر بدهیم یا اعتباري بدهیم؟

تکلیف بازار پشه بند و تولیدکنندگان خصوصی پشه بند چه می  شود؟

آیا امکان شکل گیري بازار دوام آور و پایدار براي پشه بند وجود دارد؟
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سنجش هاي کنترلی تصادفی  شده

نهضت توالت سازي در هند؟

دکان و یک سوم مردم هند از توالت استفاده نمی کنند که باعث شیوع انواع بیماري ها و مرگ ومیر کو
.می شود.... 

 میلیون ها توالت در مناطق روستایی هند احداث شد2012به دستور نخست وزیر هند در سال.

سـیار  پس از مدتی مشخص شد بسیاري از مردم از این توالت ها استفاده نکردند و محل زباله دانی و ب
.بدبوي متعفن شده است

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

چرا با این خدمت بهداشتی بسیار مهم چنین برخوردي شد؟

33



34
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