
 

 

 

 

 

 

 

 
 :اقتصاد فقیر

 جهانی بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 222: موضوعی كد

 99511مسلسل: ه رشما

 9919 آذرماه
 هاي اقتصاديمعاونت پژوهش

 اقتصاديدفتر: مطالعات 

 :اي است از كتاباين گزارش، خالصه
Poor Economics (2012) by Abhijit Banerjee & Esther Duflo  



 خدا نامبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالب فهرست
 

 1 .................................................................................................................................................................................... مديريتي خالصه

 5 ...................................................................................................................................................................................................... مقدمه

 8 ..................................................................................................................................................... فقر درباره يشيبازاند ـ کمي فصل

 11 ................................................................................................................................................................ ييغذا تیامن ـ دوم فصل

 11 ........................................................................................................................................................ درمان و بهداشت ـ سوم فصل

 11 .................................................................................................................................................... پرورش و آموزش ـ چهارم فصل

 11 ...................................................................................................................................................... يتیجمع استیس ـ پنجم فصل

 11 ............................................................................................................................................................ مهیب و سکير ـ ششم فصل

 11 ..........................................................................................................................................................فقرا به دادنوام ـ هفتم فصل

 11 ............................................................................................................................................ فقرا يجيتدر اندازپس ـ هشتم فصل

 11 .......................................................................................................................................... ناخواسته نانيكارآفر: فقرا ـ همن فصل

 18 ...................................................................................................................................... ياسیس عرصه و هااستیس ـ دهم فصل

 11 ......................................................................................................................................................................................... يریگجهینت

 
 



 

 

 هانیجاقتصاد فقیر: بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر 
 

 

 

 
 

 

 خالصه مدیریتی  

ام.آي.تي  فمعرو توسط دو نفر از اقتصاددانان دانشگاه« با فقر هبازانديشي بنیادين در شیوه مبارز»كتاب 

 نوشته و در اين گزارش به آن پرداخته شده است.

تي شود كه به سخميارائه  يهاي كلشود اكثر مواقع يکسري گزارهه فقر صحبت ميوقتي كه دربار

اند و كند كه فقرا، فقیرند زيرا در دام فقر گرفتار شدهيک ديدگاه بیان ميبراي مثال قابل نقد هستند. 

هاي الزم اولیه را ندارند. ديدگاه مقابل اين طیف، كه آن هم يک ديدگاه كلي گذاريتوانايي تأمین سرمايه

توانند ها درست طراحي شده باشند، مردم خود ميیزهكند كه وقتي بازارها آزاد و انگاست، بیان مي

هايي براي حل مشکالت خود پیدا كنند و نیازي به كمک به فقرا نیست. اين كتاب كه به درستي در راه

هاي جاي طرح بحثآن است كه بهآمده است به دنبال « بازانديشي بنیادين )راديکال(»عبارت  آن عنوان

گذاري تر، فهم سیاستهاي مشخصتر با پاسخهاي بسیار جزئيي گسترده به پرسشهاي كلي و پرسشكل

ا بصورت میداني و ي، بهرهمین اساس به جاي طرح مفاهیم كلدهد و ب دستبهاز چگونگي رفتار فقرا 

ل حاساس پیام كتاب آن است كه راهمطالعه خود را به پیش برده است و برهمین  ،رودر روشدن با فقرا

هم هاي پیشین، فنگر براي مبارزه با فقر وجود ندارد و نخستین قدم به منظور اصالح روشيي كالنطال

 دوباره ماهیت فقر است.

ا فقر، هاي مبارزه بانديشي در مورد سیاستبنرجي و دافلو(، بدون كالنبنابراين نويسندگان كتاب )

هاي به دقت طراحي اند كه وقتي سیاستادهاند و نشان دهاي ممکن آن فکر كردهحلبه شکل خرد به راه

زندگي فقرا را لحاظ كند؛ حتي تغییرات كوچک در سازوكار ارائه  ،اجتماعي خاص -زمینه فرهنگي و شده

 يي آن را متحول سازد.آطور چشمگیري كارتواند بهكمک به آنها مي

هادهاي كنند كه نبیان مي هايي كه بر شرايط كالن و مالحظات اقتصاد سیاسي توجه دارنددر ديدگاه

ها الزم است كه ابتدا اصالحات در نهادهاي سیاسي بر نهادهاي اقتصادي توفق دارند و براي بهبود سیاست

ي كافسیاسي باشد تا در نتیجه آنها نیز نهادهاي اقتصادي اصالح شوند. در اين چارچوب شرط الزم و 

را و مبارزه با فقر( تمركز بر روي اصالح نهادهاي ازجمله بهبود شرايط فقبراي دستیابي به اصالحات )

ان طور كامل میزكنند كه عرصه سیاسي بهكالن است. درحالي كه نويسندگان كتاب چنین فکر مي

و  هاي آشکارهاي نهادي بد با تمركز بر برنامهكند و حتي در محیطها را تعیین نمياثرگذاري سیاست
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یت به فقر توجه كرد و فضاي قابل توجهي براي بهبود نهادهاي خرد و توان با موفقگیري ميقابل اندازه

 .آوردوجود بهي محلي سیاستگذار

ي تگذارسیاسدر اين چارچوب براي مقابله با فقر بايد به میان فقرا رفت و با مالحظه شرايط آنها دست به 

 زد.

بايد به بازار آزاد در مثالً چقدر در اقتصاد توسعه در دو سوي طیف )هاي بزرگ كتاب از پرسش

 دهد:هاي كوچک پاسخ ميكمک به فقرا باور داشته باشیم؟( فاصله گرفته و به پرسش

  چگونه نرخ مدرسه رفتن كودكان فقیر را افزايش دهیم؟ 

 ( نامتعارف و غیر عقاليي فقرا را چگونه ميرفتارهاي )؟توان توجیه و تبیین كرداز نظر ما 

  هايي مشابه با هركس ديگري از ساير طبقات ها و تواناييخواستهچرا فقرا، با وجود داشتن

 زندگي به كلي متفاوتي دارند؟درآمدي،

 انداز كنند به دريافت وام نیاز دارند؟چرا آنها گاه براي اينکه پس 

 آموزند؟ولي اغلب چیزي نمي ،روندهاي آنها به مدرسه ميچرا بچه 

  دهند كه نیاز چنداني اما به داروهايي پول مي ،كنندنميچرا از خدمات رايگان بهداشتي استفاده

 به آنها ندارند؟

  د؟كنناما عموماً در هیچ يک از آنها پیشرفت نمي ،كنندهاي بسیاري را شروع ميوكاركسبچرا 

 آورند؟چرا با وجود فقر تعداد زيادي بچه مي 

ها در زندگي فقرا به دست انگیزههاي جالبي در مورد ها و بصیرتبینشها،پاسخ به اين پرسش

دهد دهد و چه زماني نتیجه نميهاي مبارزه با فقر چه وقت نتیجه ميدهد سیاستدهند و نشان ميمي

 ؟و چرا

 محورهاي مهم اين مطالعه چنین است:

 هاي غذايي خود بازانديشي كنند و المللي بايد در سیاستها و مؤسسات بین: دولتامنیت غذایی

يي را در تأمین امنیت غذايي اتخاذ كنند كه تغذيه كودكان و مادران باردار از جمله آنها باشد هاسیاست

و توجه شود كه افزايش درآمد فقرا در ابتداي امر به بهبود تغذيه و استفاده از غذاهاي سالم منجر نخواهد 

 شد چرا كه آنها نیازهاي فراواني در رقابت با غذاي سالم و باكیفیت دارند.

  :له ناسازگاري زماني، فقرا همانند ساير ئدلیل مسئله بهداشت و درمان، بهدر مسبهداشت و درمان

هاي گران قیمت قیمت، مصرف درمانپول خود را به جاي پیشگیري ارزاندهند كه مردم، اغلب ترجیح مي

ي خانوارها يا حتارائه خدمات پیشگیرانه رايگان به  هاي سالمت،كنند. نقطه آغاز بديهي براي سیاست

 پاداش دادن به آنها براي دريافت خدمات بهداشت و درمان است.



 

 

 :هاي آموزشي دو بعد عرضه و تقاضا دارد. در مورد فقرا، واگذاري سیاست  آموزش و پرورش

راي كند و بم نميگیري درباره تحصیل به سازوكار بازار، امکان تحصیلي براي كودكان را فراهتصمیم

سوي دولت براي ارزان كند مداخله عمومي ازرا پیدا مي که هر كودكي فرصت تحصیلايناطمینان از 

شود و پاداش آن ن پرداخت ميهاي آن االكردن آموزش الزم است. مدرسه رفتن كاري است كه هزينه

شود و براي اينکه دستمزد و درآمد از دست رفته كودكان جبران شود بايد در آينده پرداخت مي

هاي آموزشي در هايي مانند پرداخت نقدي مشروط به والدين در دستور كار قرار گیرد و نظامسیاست

ها را آموزش دهد و عالوه كشورهاي در حال توسعه بايد بتوانند به هر فرد، مجموعه اولیه كاملي از مهارت

 بر آن استعدادها را شناسايي كنند.

 زياد يا كم[آوري عقول بدون درك چرايي فرزندمجمعیتي پیش بردن سیاست ی: یتسیاست جمع[ 

ها انتخاب آگاهانه است و عوامل زيادي در آن دخیل هستند. از جمله دار شدن خانوادهناممکن است. بچه

اينکه براي بسیاري از والدين، فرزندان آينده اقتصادي آنها  هستند و عالوه بر آن هنجارهاي اجتماعي و 

از قبیل بیمه سالمت يا مستمري ) آرند. برهمین اساس تورهاي اجتماعي كارمذهبي هم بر آن تأثیر دا

ها، ت بچهیكمّوباشد. عواملي مانند كیفیتمؤثر  جمعیتيتواند در سیاست بازنشستگي سالمندي( مي

هاي عمومي سالمت فرزندان و آموزش آنها، هنجارهاي اجتماعي و مذهبي، تورهاي اجتماعي و سیاست

 سیاست جمعیتي فقرا تأثیر دارند.در مجموع بر 

  :هاي درآمدي، غذايي و سالمتي يک واقعیت اساسي در زندگي فقرا وجود انواع ريسکریسك و بیمه

سازي هاست. يکي از راهکارها براي فقرا متنوعپذيري بیشتر آنها در برابر اين ريسکو آسیب

اج ، ازدوشبکه گسترده از جوامع محل گیريلبخشي به شغل از طريق مهاجرت، شکهاست. تنوعانتخاب

نند. كهايي است كه فقرا انتخاب ميبراي ايجاد ارتباط میان خانوارها و داشتن فرزند بیشتر از جمله راه

اما فقرا كمتر از بقیه حاضر به پذيرش  ،اي استفاده كردهاي بیمهتوان از سیاستبراي پوشش ريسک مي

نظر د پرداخت كنند و دريافتي در آينده خواهد بود. به همین دلیل بههزينه را بايد نقچون  ،بیمه هستند

 توان از بودجه عمومي براي رفاه همگاني استفاده كرد.رسد كه بیمه جاي خوبي است كه ميمي

 :اي هاي بهره باالتر، برنیز نرخ هابانکوام بگیرند.  هابانکتوانند از فقرا كمتر مي وام دادن به فقرا

ارد متعددي فقرا از كنند و به همین دلیل در موگري، از آنها دريافت مينکول و غربال پوشش ريسک

گیرند. يک راهکار بانکداري اجتماعي است كه در آن پرداخت هاي باال وام ميرسمي با نرخبازارهاي غیر

. راهکار ه استشود. اين راهکار در عمل راهکار موفقي نبودبهره براي فقرا صورت تکلیفي كمتر تعیین مي

گیري فقرا را افزايش دهند با توانند قدرت وامديگر، تأمین مالي خرد است. اعتبارات خرد تا حدودي مي

هاي تأمین مالي خرد بر باور و اين حال براي افزايش ظرفیت تأمین مالي خرد، الزم است كه مؤسسه
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 هترين راه براي تأمین مالي كارآفرينانيبازپرداخت منظم پافشاري كنند. با اين حال تأمین اعتبار خرد ب

 ها نیست. پذير فراتر از خرده كاسبيريسک

 هاي كوچکهاي اداري باال، به دنبال مديريت حسابدلیل هزينهبه هابانک انداز تدریجی فقرا:پس 

ينده آ انداز به شدت به انتظار مردم از آينده بستگي دارد و هرچقدر امید بهنیستند. همچنین رفتار پس

انداز كنند و اين امر از طريق ايجاد حس امنیت در آنها حاصل توانند پسدر فقرا بیشتر شود بهتر مي

اند توشود كه از طريق اعتبارات خرد، تحصیالت بهتر براي كودكان، انواع بیمه و داشتن شغل ميمي

 انداز فقرا را افزايش دهند.توانند پسها ميتحقق يابد. اين سیاست

 ري گذاشود )سرمايهماندن كسب وكار گرفتار ميفقرا معموالً در دام كوچک وكاركسب رآفرینی:كا

 دانندكنند چون ميانداز مياندك، درآمد اندك به همراه دارد( همچنین فقرا كمتر از طبقه متوسط پس

شد. سازوكار افزايش انداز آنها آن اندازه نخواهد بود كه اهداف مصرفي آنها را در آينده تحقق بخكه پس

هاي با ثبات قرار دارد و از سوي ديگر حضور گیري شغلانداز و كارآفريني فقرا از يک سو در شکلپس

كه  هاييوكاركسبكند )استفاده از منابع دولتي در كمک به ايجاد پذير ميدولت در اين حوزه را توجیه

ته تواند توجیه داشگذاري متوسط، ميم به سرمايههاي واضمانتارائه  به اندازه كافي بزرگ هستند، مثالً

 باشد(.

 ها محیط نهادي است. يک يکي از عوامل مؤثر در موفقیت سیاستها و عرصه سیاسی: سیاست

انند به توديدگاه رايج اقتصاد سیاسي آن است كه تا وقتي نهادهاي سیاسي اصالح نشوند كشورها نمي

عريف ي اقتصادي را تسیاستگذارهاي سیاسي هستند كه میدان توسعه اقتصادي دست پیدا كنند و نهاد

كنند. در اين ديدگاه فقر و فساد ناشي از آن كاهش نخواهد يافت مگر با تغییرات بزرگ و محدود مي

سیاسي. ديدگاه مقابل كه ديدگاه كتاب و نويسندگان  آن هم هست چنین است كه عرصه سیاسي را 

اما تدريجي و پیوسته اصالح كرد. توجه به جزئیات  ،صورت جزئيه و بهي بايد در حاشیسیاستگذارمانند 

ي باشد. در اين صورت براي كاهش سیاستگذارگیري مردم )از جمله قوا( بايد مبناي و درك روش تصمیم

هند ها موفق نخواي گفت كه سیاستصورت جدي و كلارائه داد و به هاي كليحلفقر نیازي نیست كه راه

ي و با مالحظه شرايط خاص فقرا ئصورت جزه بايد بهبلک ،كردارائه  ردهاي كلي غیر قابل اجراشد يا راهب

ها ستگذاري سیاطور كامل میزان اثري كرد. در اين ديدگاه عرصه سیاسي بهسیاستگذاردر كشورها بايد 

بهتر  ورت تدريجيصتوان وضع فقرا را بهو تدريجي ميي جزئي و خرد سیاستگذاركند و با را تعیین نمي

 كرد. 

كنند. ي فقر را طرح ميسیاستگذارموفق و ناموفق  ببرهمین اساس است كه نويسندگان كتاب تجار

توان ديدگاه كلي داشت كه دولت نبايد براي كاهش فقر ورود كند و در اين چارچوب از قبل نمي

توان سوي ديگر نیز نمي ي دولت با شکست مواجه خواهد شد و ازسیاستگذارزيرا  ،ي كندسیاستگذار



 

 

صورت جزئي و از طريق ي كند، بلکه بايد بهسیاستگذارها وارد شده و گفت دولت بايد در تمام حوزه

هاي ها و آزمونهاي جزئي براي كاهش فقر طراحي و اجرا كرد و با بررسييسیاستگذاربررسي و آزمون، 

 مداوم نیز آنها را بهبود و ارتقا داد.

عنوان شرط الزم و كافي براي دستیابي تمركز روي اصالح نهادهاي كالن بهدر واقع از ديد كتاب، 

ي، سیاستگذاري ئاي نابجاست و در حاشیه و امور جزبه هر پیامدي مثبت ) از جمله در حوزه فقر( تا اندازه

بهتر است از وانمود ي محلي وجود دارد. پس سیاستگذارفضاي قابل توجهي براي بهبود نهادهاي خرد و 

هاي كوچک و بزرگ پرداخته تا سرانجام به هاي آماده دست برداشته و به جستجوي ايدهحلبه وجود راه

 جهاني بدون فقر دست يافت.
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 حال در كشورهاي از ديگر بسیاري و اندونزي كنیا، مراكش، هند، روستاهاي در فقرا زندگي بررسي

 ؤسسانم از و( تي.آي.ام) ماساچوست فناوري مؤسسه در اقتصاد استاد كتاب، نويسندگان. اندكرده توسعه

 ،رمرك مايکل ،كارلن دين همراه به آنها. هستند جمیل عبداللطیف فقر با مبارزه براي اقدام آزمايشگاه

 ارزيابي در مهم روشي عنوانبه میداني هايآزمون توسعه پیشگامان از مولناتان سنهیل و لیست جان

 .است دمیده ييفقرزدا براي هاتالش به تازه روحي كه روندمي شمار به توسعه يهاسیاست

 ت،تحصیال خانوار، رفتار شامل توسعهدرحال كشورهاي در خرد لئمسا بر دوفلو اِستر پژوهشي حوزه

 ترينبه براي كالرك مدال برنده او. است متمركز هاسیاست ارزيابي و سالمت مالي، خدمات به دسترسي

 كالو الملليبین جايزه كنندهدريافت نخستین ،1111 سال در آمريکا در سال چهل زير اقتصاددان

 در هفرانس اقتصاددانان حلقه انتخاب به فرانسه جوان اقتصاددان بهترين عنوان داراي ،1111 در آرمنگول

 لیست در دوفلو. است 1111 در آمريکا اقتصاد انجمن ازسوي بنت الیان پژوهشي جايزه برنده و 1115

 1111 و 1111 ،1118 هايسال در پالیسي فارن نشريه جهاني متفکر و عمومي روشنفکر صد برترين

 اكونومیست نشريه و داد قرار جهان گذارتأثیر فرد صد زمره در 1111سال  در را او تايم نشريه داشت، قرار

 .شماردمي دنیا جوان برتر اقتصاددان هشت از يکي را او نیز

 شتهر ضعف به كنايه، به شايد سويي،از .دارد ضمني ايهامي ،«فقیر اقتصاد» ،كتاب اصلي عنوان

                                                 
1. Banerji 

1. Dauflo  



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 طورهب فقر و كلي طوربه نیافتگيتوسعه مسئله با آكار برخوردي در گذشته هايدهه تمامي در اقتصاد

 آن زيرعنوان مبناي بر كه گويدمي سخن حوزه اين در تازه رويکردي از ديگر ازسوي و دارد اشاره ويژه

 نیافتگيهتوسع مسئله. شودمي منجر فقر پديده ماهیت و فقرا اقتصاد فهم مورد در بنیادين بازانديشيِ به

 راستا يک در ضرورتاً آنها احتمالي هايحلراه كه است تركوچک مسئله هزاران حاصل درواقع فقر و

 ينکها مانند) توسعه اقتصاد در بزرگ يهاپرسش از كه است اين بر نیز حاضر كتاب رويکرد. نیستند

 زمینه اين در نقشي جهاني كمک اساساً آيا و باشیم؟ داشته باور فقرا به كمک در آزاد بازار به بايد چقدر

 چگونه كنیم؟ مبارزه اسهال يا ماالريا با چطور مانند) كوچک يهاپرسش به و بگیرد فاصله( كند؟مي ايفا

 .بپردازد( دهیم؟ افزايش را فقیر كودكان رفتنمدرسه نرخ

 و ممرد گیريتصمیم روش درك جزئیات، به توجه كتاب، اين سراسر در دوفلو و بنرجي كار شیوه

 دريابند را هاييانگیزه و اولیه هايبینش توانستند بهتر آنها ترتیب اين به. است آزمايش و تجربه به تمايل

 صیالتتح باب در مثالً شان،هايتصمیم آيا اينکه كند؛مي راهبري را آنها هايزندگي و فقرا هايتصمیم كه

 دست ناي از هاييتصمیم ناچاربه هستند فقیر بداقبالي از چون يا و كندمي فقیر را آنها خانواده، اندازه يا

 دهندمي دستبه فقرا زندگي در هاانگیزه مورد در را جالبي هايبصیرت هايافته اين درنهايت. گیرندمي

 ؟چرا و دهدنمي نتیجه زمانيچه و دهدمي نتیجه وقتچه فقر با مبارزه يهاسیاست كه دهدمي نشان و

 با آنها قتطاب چگونگي فهم و فقرا صداي شنیدن براي آن نويسندگان تالش در ازسويي كتاب اقناع قوه

 خالصه ورطبه. است نهفته شدهايدئولوگ و كليبیش هايپاسخ به کردنن بسنده ديگر ازسوي و شرايط

 .هاستارزيابي شواهد به احترام و باز ذهن با كنجکاوي مبارك پیوند حاصل كتاب

 قدم نخستین و ندارد وجود فقر با مبارزه براي نگركالن طاليي حلراه يک كه است اين كتاب پیام

 بدون دوفلو و بنرجي بنابراين. است فقر ماهیت دوباره فهم پیشین، هايروش اصالح منظور به

 شانن و كردند فکر آن ممکن هايحلراه به خرد شکلبه فقر، با مبارزه يهاسیاست مورد در انديشيكالن

 زندگي خاص اجتماعيـ  فرهنگي زمینه شده، طراحي دقتبه يهاسیاست كهوقتي دادند

 طورهب تواندمي جهاني كمک ارائه كاروساز در كوچک تغییراتي حتي كند، لحاظ را خود كنندگاندريافت

 نهات نه آنها پیشنهادي يهاسیاست و هااستدالل ترتیب اين به. سازد متحول را آن ييآكار چشمگیري

 نخوانندگا. است شده همراه فقرا زندگي هايروايت و هاداستان با بلکه ،تجربي شواهد و هاداده مجموعه با

 قوي شواهد زمندنیا كنیم، تبديل زندگي براي بهتر مکاني به را دنیا اينکه براي يابنددرمي خوبيبه كتاب

 . هستیم خیر تنی از فراتر

 با نخست: فقراست به كمک يهاسیاست اساسي مسئله دو به توجه جلب در كتاب اين موفقیت

 انهمچن يابد،مي اختصاص فقیر كشورهاي به كمک براي دالري میلیارد هاده هايبودجه ساله هر اينکه

 اين هك هم زماني حتي. است گرفته صورت كمي بسیار كار آنها ييآكار ارزيابي و نتايج تحلیل براي



 

 

 همچنان ترتیب اينبه و است بوده همراه داريتورش هايروش با اغلب است، شده بررسي هاسیاست

 انجام و گويندمي فقرا آنچه به تاكنون عموماً اينکه دوم. باشد روشن چندان تواندنمي تعلی سويه

 دلیلهب تنها بساچه برسد، نظربه غیرعقالني است ممکن كه رفتاري. است نشده كافي توجه دهند،مي

 طرف، يک زا بنابراين. باشد فقر شرايط در گیريتصمیم يندآفر كامل و دقیق فهم در بیروني ناظر ناتواني

 بسنده هاآن به تنها نبايد ديگر، طرف از و باشند توسعه يسیاستگذار در تحلیل هسته بايد خرد هايداده

. دريافت آنها با وگفتگپ میان از نیز را فقرا روزمره هايدغدغه و نگريست اعداد فراسوي به بايد. كرد

 همف گذشته، هايسال در فقر با مبارزه يهاسیاست از بسیاري شکست دلیل دهدمي نشان كتاب اين

 . است بوده نامستحکم و نامعتبر شواهد پايه بر مسئله نادرست

 ايگستره در گرايانهمداخله هايسیاست ييآكار مطالعه براي خود هايپژوهش در دوفلو و بنرجي

 و مدرسه از معلمان غیبت تا جنسي مقاربتي هايبیماري از) كشاورزي و آموزشي بهداشتي، مسائل از

 فيتصاد كنترلي هايسنجش روش از قوي شواهد از ايمجموعه دقیق تحلیل با( كود از ناكافي استفاده

 ولديت تنها نه اخیر هايسال در هاسنجش دست اين از استفاده با توسعه اقتصاد. اندكرده استفاده شده

 هاييهنظر آزمون براي بستري و كرده جلب خود به را اقتصاددانان توانمندترين از بسیاري يافت، ديگر

 . است شده جديد مهیج هايايده توسعه براي منبعي و اقتصاد بنیادين

 جممنس نظريات و اصول از ايشدهتعريف مجموعه واجد آنکه از بیش ايران در مرسوم توسعه اقتصاد

 كندمي بیان توسعه باب در را درست البته و كلي چنان هاييگزاره باشد، علمي مشخص شناسيروش و

 نیست آن مخالف كسهیچ بودن درست فرط از كه ييهاسیاست و نمايدمي ناپذيرابطال كلیت فرط از كه

 سانيان تعامالت جزئیات در كه را ما نیافتگيتوسعه دردهاي تواندنمي روازاين و آيدنمي كاري هیچ به و

 مسئله به ايران در شده بومي اقتصاد عنوان به تاكنون آنچه متأسفانه. كند درمان است، پراكنده

 عمومي دانش زا كیفي توصیف با و روايي گويانه،كلي فلسفي، بسیار اينسخه پرداخته، نیافتگيتوسعه

 خیرا هايدهه در حوزه اين جديد ادبیات به شباهتي كمترين كه است توسعه اقتصاد لزوماً نه و توسعه

 . ندارد است، شده منعکس كتاب اين در نیز آن از قسمتي كه خرد هاينظريه مبناي بر

 شناسي،روان توسعه، اقتصاد رشته آموختگاندانش و دانشجويان تنهانه كتاب اين مخاطبین

 قراف اجتماعي وضع بهبود دغدغه كه هستند افرادي همه همچنین بلکه ،شناسيانسان و شناسيجامعه

 و گذاريتأثیر و كنندنمي بسنده خیرخواهانه عمل انجام در خوب تنی به تنها كه كساني. دارند را

 رد اقتصاد پژوهشگران جديد نسل. است مهم آنها براي ديگران زندگي بهبود در شانكوشش معناداري

 جاي به شور،ك نیافتگيتوسعه داليل دقیق بررسي براي توانمي چطور كه باشند اين دنبال به بايد ايران

 ايگوشه و كرد ايجاد جديدي هاينظريه آزمود، را ايتازه هايفرضیه مرسوم، الگوهاي و هامدل بازتکرار

 نگاه وركش مسائل به كتاب اين كاربردي رويکرد با توانمي نیز ايران در. افزود توسعه جهاني ادبیات بر

 يا امداد كمیته پوشش زير مددجويان و كشاورزان با و رفت دورافتاده مناطق در جامعه متن به كرد،
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 و يشناساي را ناب موضوعات شد، جويا شانكوچک وكارهايكسب مسائل و زندگي از نشست، بهزيستي

 پژوهشي مقاالت نوشتن به اول دست هايداده با ترتیب اين به و كرد آوريگرد را آن خرد مهم هايداده

 . زد دست جهاني سطح در ارائه قابل

 

 بازاندیشی درباره فقر ـ فصل یکم

آيد و بیشتر ما هنگام برخورد با آن معموالً نخست حس نظر مينشدني بهحلمشکل فقر بسیار بزرگ و 

یم. كنبودن كمک را در برابر عظمت واقعیت فقر پیدا مي معناغريزي بخشندگي و سپس احساس بي

فقر، خواننده را وادار به فراموشی  هدف از نوشتن كتاب حاضر این بوده است كه عظمت واقعیت

بارزه با گیري مفرسايي و نفسكتاب دعوتي است به دوباره انديشیدن تا احساس طاقتاين . فقر نکند

اي از مسائل ملموس بیانديشیم. اما متأسفانه بسیاري از صورت مجموعهفقر تغییر كند و به چالش فقر به

ارزه كرد، بتوان به بهترين شکل با فقر غذايي مكه مثالً چگونه ميجاي بحث در اين باره كارشناسان به

 اند. ، مانند دلیل اصلي فقر، بوده«ي بزرگهاپرسش»مشغول معموالً دل

 و توانايي تأمین اندگرفتار شده« دام فقر»فقرا، فقیرند زیرا در برخي بر اين باورند كه 

 وقتی بازارهاهاي الزم اولیه را ندارند. اما همزمان كارشناساني نیز هستند كه معتقدند گذاريسرمايه

هایی براي حل مشکالت توانند راهها درست طراحی شده باشند، مردم خود میآزاد و انگیزه

. اما میدانی نیاز داریم 9شدنی نیست؛ ما به شواهداین بحث در عالم نظر حل .خویش پیدا كنند

 انيطمیني بزرگ از آنها استفاده شده است، اهاپرسشهايي كه معموالً براي پاسخ به متأسفانه نوع داده

رساني خوب است يا بد، اما انگیزند. براي مثال اين كتاب به شما نخواهد گفت كه آيا كمکبرنمي

 كند. بودن كاركرد آنها را تعیین مي رساني را ارائه و مثبت يا منفيهاي مشخصي از كمکنمونه

هاي اثربخش كمک آيا اساساً ما راه»شود كه اختالف نظر اصلي در پاسخ به اين پرسش نمايان مي

ت طور تلویحی فرض شده اسها درباره كمك به دیگران بهدر بیشتر بحث« شناسیم؟به فقرا را مي

راي هاي تأمین منابع مالی بدانید چگونه به دیگران كمك كنید و تنها باید به شیوهكه شما می

ا هاي مؤثر كمک به آنها ریوهكه در بسیاري اوقات، ما مشکالت واقعي فقرا و شدرحاليندیشید. اآنها بی

 دانیم. نمي

اي هتر با پاسخي بسیار جزئیهاپرسشي كلی گسترده به هاپرسشبا تغییر جهت از 

ست كه اهپرسشبا پاسخ به اين  كنیم.گیري فقرا میشروع به فهم چگونگی تصمیم تر،مشخص

                                                 
1. Evidence 



 

 

هاي خاص زندگي فقرا كدامند: آيا زندگي در حالت فقر شديد، ويژگي اساساً فهمیم مسائل و ويژگيمي

را داشتن فقاي است كه موجب نگهگونهمتفاوتي دارد و اگر ويژگي خاصي وجود دارد، آيا اين ويژگي به

 شود؟در دام فقر مي

نظر برسد، اما در حقیقت این همان هكننده بنبود پاسخی فراگیر ممکن است اندكی مأیوس

انداز، . اين تغییر جهت اساسي در چشماي است كه یك سیاستگذار باید پاسخ آن را بیابدمسئله

هاي ما نسبت به نسلهاي مناسب نیاز دارد. خوشبختانه آوري دادهي جزئي و به گردهاپرسشبا 

یت باال از شماري از كشورهاي فقیر هایی با كیفگذشته دو مزیت داریم: نخست، امروزه داده

هاي سنجش»اریم: وجود دارد كه در گذشته در دسترس نبود. دوم، یك ابزار جدید قوي د

هاي میدانی را براي ارزیابی آزموندهند تا مي كه اين امکان را به پژوهشگران 9«یشده تصادفكنترل

شده تصادفی براي یافته در سنجش كنترلاز آنجا كه افراد اختصاصاجرا نمايند.  هاسیاست

اند(، هر گونه طور تصادفی انتخاب شدهاند )چون بههاي متفاوت دقیقاً قابل مقایسهآزمایش

 آزمایش )مداخله( است. تأثیرتفاوتی میان آنها ناشی از 

هاي كوچك كه هریك اماي از گاي ما این است كه از راه انباشت مجموعهفرض پایهپیش

ی توان به پیشرفتاند، میشده و خردمندانه پیاده شده دقت آزمونشده، به خوبی اندیشیدهبه

مهمترین كاري كه هر فرد . ترین مشکالت جهان دست یافتبسیار چشمگیر در برابر بزرگ

رین مؤثرت تواند انجام دهد، درک عمیق مسائل و مشکالت خاص فقرا و تالش براي شناساییمی

 .گاهی بهترین انتخاب این است كه هیچ كاري انجام ندهیم. بدون شک است« هاي مداخلهراه»

 اهسیاستبینی، جهالت و جمود، اغلب دلیل شکست جهاناي كلي وجود ندارد. اما در اينجا قاعده

تنها  م و بردبارانه نهگابهرساني اثري را كه بايد ندارد. رويکرد گامو اينکه چرا كمک كندرا تبیین می

زندگي  تر برايتر و امیدبخشرويکردي مؤثرتر براي مبارزه با فقر است، بلکه جهان را به مکاني تماشايي

 تبديل خواهد كرد.

كنیم در مواردي مانند سطح باالي دقت علمي، هايي كه ما از آنها در اين كتاب استفاده ميبررسي

ي ملموس مرتبط با زندگي فقرا اشتراك هاپرسشو تمركز روي  هاآمادگي براي پذيرش داوري داده

وكمّي درباره چگونگي زندگي فقرا، بررسي نحوه كار نهادهاي خاص و شواهد دارند. توصیفات كیفي

اند در موفق نبوده هاسیاستموفق بوده و كدام  هاسیاستدهند كدام گوناگون ديگري كه نشان مي
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 امنیت غذایی ـ فصل دوم

خط فقر در بسیاري از كشورها، . مترادف با گرسنگی است نظر بسیاري از مردم، فقر تقریباًبه

براي خرید مقداري معین كالري  صـرفاً با هدف بیان مفهوم فقر بر پایه گرسنگی، بودجه الزم 

 به معموالً« فقیر». اساساً شوداضافه برخی خریدهاي ضروري دیگر )مانند مسکن(، تعریف میبه

شترين ها بیآور نیست كه دولتشود كه غذاي كافي براي خوردن ندارد. بنابراين شگفتكسـي گفته مي 

ــديد بهيتالش خود را براي كمـک به فقرا بر پايه اين ايده قرار م  مواد خوراكي  دهند كه آنها نیازي شـ

 دارند.

شده براي وجود دام  ناتوانی فقرا در تغذیه مناسب خود نیز یکی از مهمترین دالیل یاد

ماندن به مقاديري  ساده است: بدن انسان براي زنده و بسیار قديمي محوردام فقر تغذیهايده  فقر است.

سختي غذايي كه فردي بسیار فقیر توانايي مالي خريد آن را دارد بهمشخص كالري نیاز دارد. بنابراين همه 

ي كند. يعندست آوردن درآمدي ناچیز براي خريد آن غذا كفايت ميبراي امکان گذران زندگي و شايد به

توانند غذاي الزم را تهیه كنند تا بتوانند خوب كار كنند و درآمد داشته باشند. اين افراد بسیار فقیر نمي

کاف و درنتیجه اين ش شوندثروتمندان ثروتمندتر مي وتر شود: فقرا فقیرگیري دام فقر ميجب شکلمو

تردید امکانی منطقی است، دادن دام فقر بر پایه تغذیه بیاگرچه رخشود. تر ميهمچنان عمیق

 درعمل تا چه اندازه براي بیشتر فقراي امروز موضوعیت دارد؟

این است كه اگر شانسی فراهم شود  محوراز دام فقر تغذیه یك فرض پنهان در توصیف ما

كمی بیشتر، بتوانند شغلی مناسب را آغاز كنند و از منطقه دام فقر خارج  تا فقرا با تغذیه

تر از كل مخارج افزایش یابد. اما قدر امکان غذا بخورند و هزینه غذا باید سریعشوند، باید به

و  ندندار رت توانایی، تمایلی براي مصرف بیشتر مواد غذاییرسد فقرا حتی در صونظر میبه

يش يک با افزايش بودجه افزابههاي غذا بسیار كمتر از نسبت يکحتي در میان افراد بسیار فقیر، هزينه

ري مانده صرف ساير كاالهاي ضرويابد. دلیل فقرا براي مصرف كمتر غذا اين نیست كه تمام درآمد باقيمي

خواهند به ها است كه نميهاي زيادي دارند و با وجود اين انتخابرسد آنها انتخابنظر ميشود. بهمي

 توانند براي غذا هزينه كنند.اي كه مياندازه

وري خود را افزايش داده، درآمد بیشتري كسب كنند، در بیشتر بهره توانستند با تغذيهاگر فقرا مي

حتی همان پولی كه كه دادند. درحاليصورت برخورداري از اين فرصت، احتماالً اين كار را انجام مي

ود. شف نمیها صرها یا ویتامینسازي جذب كالريكنند، براي بیشینهفقرا براي غذا خرج می

پس آيا . خرندتر میمزهتر و خوشجاي خرید مواد غذایی پركالري، مواد غذایی گرانآنها به

نتیجه، دام فقر بر پايه تغذيه وجود  دهد و دروري را چندان افزايش نميبیشتر بهره توان گفت تغذيهمي



 

 

م، حتی افراد بسیار شاید یك دلیل كه دام فقر وجود ندارد، این است كه بیشتر مردندارد؟ 

 فقیر، غذاي كافی براي خوردن دارند.

كنند كه نسبت به گذشته كمتر شاید مردم به این دلیل مواد غذایی كمتري مصرف می

ها اند. دلیل گرسنگی كمتر شاید كاهش كارهاي فیزیکی دشوار یا كاهش ابتال به بیماريگرسنه

د. بنابراين اگر واقعاً بیشتر مردم از گرسنگي رنج روهاي كمتري به هدر ميكه درنتیجه كالري باشد

نظور منسبت ناچیز باشد. بنابراين هاي بیشتر براي آنها بهوري از مصرف كالريبرند، شايد منافع بهرهنمي

تواند باشد، اما جهانی كه امروزه در آن زندگی این نیست كه كمبود غذا، مشکلی نیست یا نمی

 . دادتر از آن است كه بتوان ماندگاري فقر را توضیح كنیم، معموالً ثروتمندمی

راي الزم براي اج هايي براي بهبود تغذيه وجود دارد كه ارزش آنها بسیار بیشتر از هزينهبا اينکه راه

 خرند؟ يکنمي رسد مردم غذاي بیشتري بخواهند. چرا فقرا، خودخواسته ريزمغذينظر نميآنهاست، به

ذار گتأثیروري افراد خود چندان بر بهرهخوديكه شايد افزايش مصرف كالري، بهپاسخ ممکن اين است 

وري بیشتر به درآمد باالتر تبديل شود، زيرا ممکن است كارفرماها نیست و حتي تضمیني وجود ندارد بهره

كارگران  داش آگاهي نداشته باشند يا متوجه نشونوريمناسب كارگر بر افزايش میزان بهره تغذيه تأثیراز 

 اند. ورتر شدهدلیل تغذيه بیشتر يا بهتر است كه اكنون بهرهآنها به

دهند. شان را تشخیص نمييک پاسخ ديگر اين است كه شايد مردم ارزش تغذيه بهتر خود و فرزندان

شوند، آگاهي دقیق از ها ارزانند و گاه به افزايش زياد درآمد در طول زندگي منجر مياگرچه ريزمغذي

كه درك ارزش بسیاري از اين مواد مغذي بر پايه تجربه شخصي آنچه بايد بخوريم ضروري است درحالي

جاي شگفتی نیست كه فقرا غذاهاي خود را عمدتاً نه بر پایه چندان آسان نیست. درنتیجه، 

. واقعیت كنندبودن انتخاب میمزهارزش غذایی بلکه برحسب میزان خوشهاي ارزان و قیمت

هر قدر پول كمتري داشته باشید، گرایش كمتري به خوردن غذاي آور غیرعادي اين است كه رنج

 . سالم دارید

خوردن فقرا اين است كه در زندگي آنها چیزهايي مهمتر از غذا  هاي غذاتبییني ديگر براي عادت

ی تلفن كاهد، مانند یك دستگاه گوشآوري زندگی میهر آنچه از ماللطور كلي وجود دارد. به

توان دريافت چرا در جايي كه سادگي مي. بههاي فقراستهمراه یا دستگاه ماهواره، یکی از اولویت

هاي خاص خانوادگي مانند تشريفات راديو و تلويزيون در دسترس نیست، فقرا معموالً خود را با جشن

  كنند.را صرف آنها ميكنند و مقادير زيادي از پول خود مذهبي يا عروسي و مراسم تدفین سرگرم مي

زده بینیم و از اين شگفترفته ميهاي ازدستشکل سرزمین فرصتما معموالً جهان فقرا را به

اندازند و در آنچه موجب بهبود واقعي زندگي شويم كه آنها خريدهاي غیرضروري خود را عقب نميمي

یز درباره احتمال هر بهبود اساسي در كنند. ازسوي ديگر، شايد فقرا نگذاري نميشود، سرمايهآنها مي
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اين تصور است كه هر تغییر معنادار در  دهندهخود ترديد بیشتري دارند. معموالً رفتار آنها نشان زندگي

زندگي كه ارزش فداكاري داشته باشد، قطعاً به زمان زيادي نیاز خواهد داشت و آنها شکیبايي الزم براي 

 چنین ازخودگذشتگي را ندارند. 

برداشت ما از شواهد این است كه بیشتر بزرگساالن، حتی افراد بسیار فقیر، بیرون از 

اي بخورند كه براي اندازهتوانند بهراحتی میمحور قرار دارند: آنها بهمنطقه دام فقر تغذیه

اهمیت بودن تغذیه براي فقرا نیست. اما وري جسمی نیاز است. این واقعیت به معناي بیبهره

ربوط ها مطور ویژه به كمبود ریزمغذيمشکل بیشتر به كیفیت غذا و نه كمیت آن و به شاید

مدت منجر نشود حتی شاید افزایش درآمد فقرا به تغذیه بهتر آنها در كوتاههمچنین باشد. 

 زیرا فشارها و امیال زیاد دیگري نیز با غذا در رقابتند.

گیرند، در مورد غذاي خود تصمیم نمی منافع تغذیه مناسب براي دو دسته از افراد كه

ودكي زيرا ك وسال.سناند و كودكان كمدنیا نیامده ویژه بسیار زیاد است: نوزادانی كه هنوز بهبه

خود  كودكي، مواد مغذي مناسبي دريافت كند، در هر سال از زندگي كه درون رحم يا در طول دوره

 امد. انجش درآمد به منافعي هنگفت در سرتاسر زندگي ميدست خواهد آورد: اين افزايدرآمدي بیشتر به

كرد بزرگساالن براي كار دهد سوءتغذیه دوران كودكی بر تواناییشواهد زیادي نشان می

. يک بررسي بهترين كارشناسان تغذيه نتیجه گذاردي مستقیم میتأثیرآمیز در زندگی موفقیت

قد خواهند  احتمال بیشتري در بزرگسالی كوتاهكودكانی كه دچار سوءتغذیه هستند، با »گرفت 

تري به دنیا خواهند آورد. قدهاي تحصیلی كمتري خواهند داشت و نوزادان كوتاهشد، موفقیت

 .«تر در دوران بزرگسالی نیز مرتبط استتغذیه، با شرایط اقتصادي ضعیفءسو

طور كامل در باید به المللیهاي بینها و مؤسسهاین موضوع حاكی از آن است كه دولت

گذاري مستقیم بازده اجتماعی سرمایهدر مقايسه،  ي غذایی خود بازاندیشی كنند.هاسیاست

ان توزیع رایگشکل تواند بهگذاري مي. سرمايهدر تغذیه كودكان و مادران باردار بسیار زیاد است

آوردن غذاهاي اهموسال، فرسنشده به مادران باردار و پدرومادر كودكان كمغذاهاي غنی

 باشد.  هاي غذاییها یا حتی ایجاد انگیزه در پدرومادر براي مصرف مکملشده از ریزمغذيغنی



 

 

 بهداشت و درمان ـ فصل سوم

پردازد و سپس راهکارهاي گیري كمتر فقرا از خدمات سالمت مياين فصل به توضیح داليل ممکن بهره

دهد. ازسويي بخشي گسترده از فقرا سیاستي براي افزايش میزان استفاده آنها از اين خدمات را ارائه مي

دهد كه اين دزايي نمياند: بیماربودن به آنها امکان كار و درآمگرفتار شده محوردام فقر سالمتدر 

ري بسیا سرچشمهتواند دارد؛ ازسوي ديگر محرومیت از سالمت ميخود آنها را در فقر و بیماري نگه مي

 باشد. هاي فقراز سایر دام

تر از قیمت بازار در هايي پايیندهي، معموالً با قیمتدلیل سیاست يارانهچون خدمات سالمت، به

ها، دلیل قیمت پایین آنشاید میزان استفاده از این خدمات دقیقاً بهگیرند، دسترس فقرا قرار مي

شناختي، افراد از كاال يا خدمتي كه بابت آن پولي بیشتر روان تأثیردلیل سويي، بهاز زيرا. كم باشد

كنند. از سوي ديگر نیز گاه افراد ارزش و كیفیت باشند، با احتمال بیشتري استفاده مي پرداخت كرده

 سنجند.كاال يا خدمت را با قیمت آن مييک 

آنها در مورد  كنندهباورهاي گمراهشايد يکي از داليل ديگر استفاده كمتر از خدمات سالمت، 

توانند می سختیفقرا با دسترسی ناچیز به منابع موثق اطالعات، بهبخشي اين خدمات باشد. نتیجه

ولی پدلیل بیوقتی به. همچنین بگیرند شواهدي روشن تصمیم درباره سالمت خود بر پایه

هاي سنتی، گاه خرافی و هاي مناسب بهداشتی استفاده كرد، به ناچار روشتوان از شیوهنمی

یی خدمات بهداشتی آحتی باورهاي درست در مورد كاراين،  . افزون بررودكار میالبته ارزان به

زدن باور ه پدرومادرها به ارزش واكسن: حتي اگر همشوندنیز همواره به تصمیم درست منجر نمی

 ها واكسینه نخواهند شد. پیدا كنند، همچنان همه بچه

جاي آنها پول خود را اغلب به هاي سالمت براي فقرا اين است كهيکي ديگر از چالش

. دلیل اين رفتار شايد سوگیري كنندهاي گران میهاي ارزانقیمت، صرف درمانپیشگیري

دلیل باشد: اصوالً روش انديشیدن انسان در مورد زمان حال و آينده، شايد به« یناسازگاري زمان»

اطمیناني به توانايي خود براي انجام كار درست در آينده، كامالً با هم متفاوت است. گرايش طبیعي بیش

ودِ فرداي ما جاي خودِ امروز ما، خهاي ناچیز را به تأخیر اندازيم تا آنها را بهما در اين است كه هزينه

زدن باور داشته باشد این مزایا حتی اگر پدرومادر فقیر كامالً به مزایاي واكسنكند. پرداخت 

. به ها باید همین امروز پرداخت شودكه هزینهدست خواهد آمد، درحالیزمانی در آینده به

 باشند. گیريدر تصمیم یتطور ويژه بیشتر از سايرين بايد ملزم به خودكنترلي و قاطعهمین دلیل فقرا به

اي اي ناچیز مانع استفاده از وسیلهبا اين توضیحات، درك اين مسئله آسان خواهد بود كه چرا هزينه

ها به هر كند. زماني كه خانوارهاي ناچیز استفاده از آن را تشويق ميشود يا چرا مشوقبخش مينجات
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هایی ناچیز در ازاي مشوق، مانند 1هاترديد دارند، سقلمهي سالمتي هامندي برنامهدلیلي در مورد سود

كردن استفاده از كاال يا خدمات در زمان حاضر، به فرد فقیر در جلوگیري ترتواند با جذاب، ميزدنواكسن

دارد براي تواند افراد را واجریمه یا مشوق میاندازي كارهاي الزم كمک كند. از تعلل و به تعويق

. اين تبیین، مبناي كنندكه همواره در انجام آن تأخیر می مطلوب قدمی بردارندانجام كاري 

 دهد. گیرانه سالمت پیشنهاد ميكردن رفتارهاي خاص پیشمنطقي جديدي نیز براي اجباري

هدف اصلي سیاست مراقبت از سالمت، همزمان با تنظیم كیفیت خدمات درماني افراد، بايد 

هاي پیشگیرانه براي فقرا نیز باشد. يک ايده مهم به اين منظور استفاده مراقبت يند دريافتآسازي فرآسان

 كند براي بیشتر افراد بهترين گزينه است،است: دولت بايد سیاستي را كه فکر مي 2فرضگزینه پیشاز 

ورتي افراد در ص شده به مردم انتخاب كند. درنتیجه ي پیشنهادهاسیاستفرض در فهرست عنوان پیشبه

اي هرچند اما انجام چنین كاري هزينه ،صورت فعاالنه از آن فاصله بگیرندفرض را نخواهند بايد بهكه پیش

تر استفاده طور كليكنند. بهفرض را انتخاب ميناچیز در بردارد؛ درنتیجه اغلب افراد در پايان گزينه پیش

 براي افراد، همزمان« درست»كردن انجام كاري ممکن آسان فرض روشي قوي براي تا اندازهاز گزينه پیش

 با دادن آزادي انتخاب به آنهاست. 

اند كه گریبانگیر همه فقرا در مسئله سالمت گرفتار همان نوع مشکالتیرسد نظر ميبه

ه . با توجماست: كمبود اطالعات، باورهاي نادرست و تعلل در انجام و پیگیري رفتارهاي درست

 ي سالمت، ارائه خدماتهاسیاستیك نقطه آغاز بدیهی براي ها، ت باالي فقرا به قیمتبه حساسی

است.  دادن به آنها براي دریافت این خدماتها یا حتی پاداشپیشگیرانه رایگان به خانوار

هاي شان پاداش بگیرند؛ در مدرسه بايد به كودكان مکملزدن كودكانپدرومادر فقیر بايد براي واكسن

ي گذارايي رايگان داده شود؛ و دستکم در مناطق پرجمعیت بايد در زيرساخت آب و فاضالب سرمايهغذ

روند، هاي سالمت عمومي به شمار ميگذاريعنوان سرمايهها كه بهدولتي انجام شود. بسیاري از اين يارانه

، بیشتر از هزينه خود ومیر و نیز افزايش دستمزدها دارندي كه بر كاهش بیماري و مرگرثاآاز جنبه 

 ارزشمندند. 

 

 آموزش و پرورش ـ فصل چهارم

عرضه »بر « مدارانعرضه»كه وجود دارد: در حالي ي آموزشیهاسیاستدو ديدگاه كلي درباره 

عرضه تحصیل و آموزش را بدون وجود تقاضاي « تقاضامداران»، دارند تأكید «رفتنمدرسهامکانات براي 

                                                 
1. Nudges 

1. Default Option 



 

 

بازده  بودندلیل پایینتحصیالت كم فقرا بهنظر آنها دانند. بهنتیجه ميبيروشن براي آن كامالً 

ندادن پدرومادر به آن است كه به تقاضاي كم براي تحصیالت تحصیالت و در نتیجه اهمیت

 مدارس و تنساخوجود نداشته باشد، قوي براي تحصیالت بنیادي : اگر هیچ تقاضاي شودمنجر می

ب كساگر تقاضاي واقعي براي كنند كه تقاضامداران استدالل مي .فايده استاستخدام آموزگاران بي

ال نیز به دنبو عرضه  آمدخواهد وجود طور طبیعي بهبه ، تقاضا براي تحصیالتدداشته باشوجود مهارت 

 خواهد كرد.  رقابت در بازار مدارس نیز كیفیت تحصیلي را تضمین. آن شکل خواهد گرفت

گیري واگذاري تصمیمجمع باشند. البته دلیلي وجود ندارد كه راهبردهاي عرضه و تقاضا غیرقابل

. براي كندكار بازار، امکان تحصیل براي هر كودكی را فراهم نمیودرباره تحصیل به ساز

دست صیل را بهاجتماعي، يعني اطمینان از اينکه هر كودكي فرصت تح داد بهینهشدن به بروننزديک

 تركردن تحصیل صورت گیرد. براي ارزان مداخله عمومی از سوي دولتآورد، الزم است مي

شود و پاداش آن در آینده هاي آن اكنون پرداخت میرفتن كاري است كه هزینهمدرسه

گیري درباره آن به بازده اقتصادي تحصیالت، امید به گردد و از دیدگاه خانواده تصمیمبازمی

رستادن ف . بنابراين براي تشويق فقرا در به مدرسهبستگی دارد آینده و انتظارات درباره فرزندان

در كشورهایی هايي استفاده كرد كه اين ناسازگاري زماني را كاهش دهد. فرزندان خود بايد از سقلمه

قدي یی مانند پرداخت نهاسیاستتواند تحصیالت را اجباري كند، باید با كه دولت نمی

طور به. ها ارزشمند كرد، فرستادن فرزندان به مدرسه را از نظر مالی براي خانواده9مشروط

هاي در مکزیك، تنها درصورتی به خانواده 2نامه پرداخت نقدي مشروط پروگرسادر بر مثال

شان مرتب به مدرسه بروند و خانواده خواهان دریافت كه فرزندانشود فقیر پول داده می

 . مراقبت سالمت پیشگیرانه باشد

هاي بعدي است. هاي نخست تحصیالت بسیار كمتر از سالمعموالً براي پدرومادرها ارزش سال

كند و هرسال هر میزان تحصیالت اندک، به فرد كمك میدهد ميكه برآوردها نشان درحالي

ها درباره خانواده باور نادرست. اما اين دهدوبیش متناسب افزایش میتحصیل، درآمد را كم

رد دامحور و ایمان ناچیز به توانایی فقرا، آنها را وامیمنافع تحصیالت، انتظارات باالي نمره

یی دام فقري وجود دارد و بنابراین ناخواسته دام فقري را بر پایه اي رفتار كنند كه گوگونهبه

 .كنندتحصیالت ایجاد می

ــیـاري را انجام داد.    تر، براي تغییر انتظـارات غیرواقعي همگـان، مي  طوركليبـه  توان كـارهـاي بسـ

                                                 
1. Conditional Cash Transfer 

1. PROGRESA 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 یك سال تحصیل بیشتر در افزایش میانگین درآمد آینده تأثیرها را از اي كه پدرومادربرنامه

ــت. این روش  تأثیركرد، آگاه می فرزنـدان آنها  ــمگیري روي نمرات امتحان داش مثبت چش

 ترین روش بهبود نمرات امتحان بوده است.تاكنون ارزان

اند: توسعه در تحقق دو وظیفه اولیه خود ناموفقهاي آموزشی در كشورهاي درحالنظام

آموزش دهند و نیز استعدادها را  ها رااینکه به هرفردي مجموعه اولیه كاملی از مهارت

كه كودك فقیر با تالش كافي دقیقاً دهند ماداميطور محکم نشان مي. تمام شواهد بهشناسایی كنند

، تنها ممکنگیرد، نهخوبي ياد ميهاي اولیه تمركز كند، اطمینان از اينکه او آنها را بهروي انجام مهارت

 هاي كافي در اختیار افراد قرار دهداين نظام آموزشي بايد فرصتنسبت آسان است. بنابربلکه درواقع به

 اند. خوبي كار چه انجام در دهند نشانتا 

 خدمت كنند و آموزان در حال تحصیلمدارس باید به همین دانش كهپذیرفتن این نکته 

بسا گام نخست براي برخورداري احتماالً دوست دارند داشته باشند، چه آموزانی كهبه دانشنه 

 .دهدآموز شانسی براي ادامه تحصیل میاز یك نظام آموزشی باشد كه به هر دانش

 

 سیاست جمعیتی ـ فصل پنجم

انند م رشد جمعیت بر محیط زیستبالقوه  تأثیرترین دلیل نگرانی درباره رشد جمعیت، روشن

 . چونشدن جهانی زمین استاكسیدكربن و گرمب آشامیدنی، افزایش انتشار ديكمیابی آ

گیرند؛ به سیاست جمعیتي نیاز داريم. نظر نمي در طوركاملاين مسائل مهم را به هااحتماالً همه خانواده

 .بردن سیاست جمعیتی معقول بدون درک چرایی فرزندآوري زیاد فقرا ناممکن استپیشاما 

دهد هاي باروري باالتر فقیرترند، به ما نشان نمیاین واقعیت كه امروزه كشورهایی با نرخ

ن : شايد نرخ باالي باروري در ايفقیرتر بودن آنها صرفاً ناشی از باال بودن نرخ باروري آنهاستكه 

ده ن كشورها شبودن آنها باشد يا حتي عامل سومي موجب باروري باال و فقر در اي دلیل فقیركشورها به

 هاي رشد سريع اقتصادي در كشورهاي مختلف، معموالً با كاهشكه دوره« واقعیت»باشد. حتي اين 

 شديد باروري همراه است، در نشان دادن جهت علیت مبهم است. 

ابد، یوقتی تعداد فرزندان افزایش می« كمیت-بستان كیفیتبده»در مدل گري بکر با 

، چراكه پدرومادر منابعي كمتر در اختیار خواهند تري خواهند داشتینپای« كیفیت»هریك از آنان 

 مندي كودكانداشت تا براي تغذيه و آموزش مناسب هريک از فرزندان خود صرف كنند. اگر احتمال بهره

هاي بزرگ از تحصیل، تغذيه و مراقبت از سالمت مناسب، كمتر و اگر احتمال داشتن فرزنداني در خانواده



 

 

نسلي كاري براي انتقال بینوهاي فقیر بیشتر باشد، اين نرخ باروري باال موجب ايجاد سازاي خانوادهزياد بر

دنیا خواهند آورد. چنین دام فقري شود كه در آن پدرومادرهاي فقیر، كودكان فقیر زيادي بهفقر مي

 .آوردوجود ميكارگیري سیاست جمعیتي بهبالقوه پايه منطقي را براي به طوربه

براي اثبات اینکه افزایش بُعد خانوار، حتی در میان فقرا، برخالف مدل نظري بکر، 

مناقشه دهد، شواهد تجربی غیرقابلگذاري در سرمایه انسانی فرزندان را كاهش میسرمایه

ان عنوریزي باال به پایین خانواده را بهتوان برنامهدشواري میبهترتیب همین. بهوجود ندارد

 . هاي بزرگ توجیه كردبراي حفاظت كودكان در برابر اجبار به رشد در خانوادهابزاري 

ن، بیند؟ يک پاسخ ممکكسي آسیب ميبینند، پس چهاگر كودكان از بٌعد زياد خانواده آسیب نمي

دهد ، نشان ميدر كلمبیا پیشگیري از بارداريدهنده اصلی ، ارائه9برنامه پروفامیلیامادر است. 

زنانی كه در نوجوانی به كمك این برنامه به تنظیم خانواده دسترسی داشتند، بیشتر تحصیل 

با دسترسي زنان به زیرا درصد بیشتر بود.  7كردند و احتمال كاركردن آنها در بخش رسمی می

صمیم ز تتوانند افزون بر تعداد فرزندان، در مورد زمان فرزنددار شدن خود نیآنها مي پیشگیري از بارداري

 ريزي كنند. بگیرند و به اين ترتیب براي تحصیل و كار بهتر برنامه

یك دلیل اینکه فقرا شاید نتوانند باروري خود را كنترل كنند، این است كه آنها به 

ز پیشگیري ا. احتمال استفاده از يک روش دسترسی ندارند پیشگیري از بارداريهاي نوین روش

 . افزونتر استكردهنکرده بسیار كمتر از زنان ثروتمندتر و تحصیلزنان تحصیلدر میان فقرا و بارداري 

مدرن در میان زنان فقیر ديده نشده است. با روش در دهه گذشته هیچ افزايشي در استفاده از  اين بر

ه دسترسی بدهند ها نشان مي. دادهاستفاده كم ضرورتاً نشانه كمبود دسترسی نیستاين حال 

كند. اما با این حال، خود، كار چندانی براي كاهش باروري نمیخوديبهاز بارداري پیشگیري 

گیرند، مثالً دردسترس قرار میپیشگیري از بارداري ایجاد تغییراتی كوچك در روشی كه 

 . ات بیشتري داشته باشدتأثیرتواند شان، میهايدیدار خصوصی زنان در خانه

، دو پاسخ دارد: از يک «كنند؟هاي باروري خود را كنترل ميمآيا فقرا تصمی»پس اين پرسش كه 

و حتي كمبود دسترسي به  هاي باروري آنها محصول یك انتخاب آگاهانه استتصمیمسو 

ه دارد كرود. ازسوي ديگر، آنچه آنان را واميشمار نمينظر محدوديتي بزرگ بهبه پیشگیري از بارداري

 شان مانند فشارهايعوامل خارج از كنترل مستقیماي هايي بگیرند، شايد تا اندازهچنین تصمیم

 قابل طورهاي زنان براي باروري، بهباشد. ارجحیت خانواده یا هنجارهاي اجتماعی و مذهبی

با توجه به توان بالقوه زن براي خودداري از . هاي مردان استبسیار متفاوت از ارجحیت بیني،پیش

                                                 
1. Profamilia 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

موارد روشني در تصمیم به فرزندآوري مهم است. اين بارداري، میزان قدرتي كه زن در خانوار دارد، به

ي تگكنند، بسنیز به محیط حقوقي، اجتماعي، سیاسي و اقتصادي كه او و شوهرش در آن زندگي مي

 ي عمومي باشد. هاسیاستتواند متأثر از دارد كه مي

شان هستند؛ چیزي مانند فرزندان، آینده اقتصاديويژه فقرا، براي بسیاري از پدرومادرها، به

. اين ايده كه فرزندان از پدرومادر در سنین پیري و در اندازنامه و محصولی براي پسیك بیمه

ترين مسئله است. بسیاري از پدرومادرها براي بیشتر فقراي جهان طبیعيكنند، هاي نیاز مراقبت ميزمان

 هاي كهولتدر كشورهاي ثروتمند نیازي به فکر درباره اين مسائل ندارند، چراكه آنها براي گذران سال

 اي يکهاي ديگري، مانند تأمین اجتماعي و بیمه بازنشستگي، دارند. اگر فرزندان، تا اندازهخود روش

از اندیابد، پسوقتی باروري كاهش میاندازكردن براي آينده دورند، انتظار خواهیم داشت سروش پ

 . مالی افزایش یابد

یز به ما آور نین اين يافته شگفتانداز در تبیرابطه جانشیني بسیار قوي میان بُعد خانواده و پس

صیالت تر یا با تحی سالممعنی داشتن فرزندانداشتن فرزندان كمتر ضرورتاً بهكند كه كمک مي

: اگر پدرومادرهايي كه فرزند كمتر دارند، انتظار دريافت پولي كمتر از فرزندان در آينده بیشتر نیست

گذاري در هاي دردسترس آنها را براي سرمايهانداز كنند كه اين كار، بودجهداشته باشند؛ بايد بیشتر پس

گذاري روي فرزندان معموالً بازگشت بسیار بیشتري از راستي، اگر سرمايهدهد. بهفرزندان كاهش مي

ها فرزندان كمتري دارند، با درنظر خانواده هاي مالي داشته باشد، شايد وقتيگذاري در سرمايهسرمايه

 گرفتن تمام دوره زندگي، فقیرتر باشند.

 . اگررفتار یك خانوار با دختران نیز به ارزش نسبی پسران و دختران بستگی دارد

شان انتظار مراقبت در زمان پیري داشته باشند، براي زندگي پدرومادرها از دختران خود كمتر از پسران

تنها تعدادي بهینه از فرزندان را انتخاب ها نهخانوادهكنند. بنابراين گذاري ميدختران كمتر سرمايه

ان پسر را فرزند درومادرهاپ. زماني كه گزینندكنند، بلکه تركیب جنسیتی را نیز آگاهانه برمیمی

شان پیش يا پس از تولد نمیرند، ممکن است آنقدر فرزند بیاورند كه دهند، حتي اگر كودكانترجیح مي

هاي خواهند داشته باشند. اين كار يعني دختران معموالً در خانوادهدرنهايت تعداد پسراني را كه مي

دنیا خواهند آمد كه درواقع پسر هايي بهنوادهكنند و بسیاري از دختران در خاتري رشد ميبزرگ

 اند. خواستهمي

گیرند كه ها اين حقیقت را ناديده ميهاي خود، بیشتر وقتسازي مدلخاطر سادهاقتصاددانان به

انگاشتن پويايي پیچیده درون خانواده، كننده و ناديدهسازي گمراهخانواده همان فرد نیست. اين ساده

ها ستگذاري مهمي در تنظیم كاركرد خانواده دارد. شروع از اين فهم درست كه خانوادهپیامدهاي سیا

حیاتي است. براي مثال، امروزه در سطحي  هاسیاست كنند در توانايي انجام اثربخشچگونه كار مي



 

 

هاي حمایت اجتماعی كه پول را در اختیار زنان قرار برنامهگسترده نشان داده شده است كه 

تر آسمت كودكان بسیار كاردهی منابع به، مانند برنامه مکزیکی پروگرسا، در جهتدهدمی

 . است

ویژه ترین سیاست جمعیتی شاید این باشد كه داشتن تعداد بسیار زیادي فرزند )بهآكار

یمه )از قبیل ب آتورهاي ایمنی اجتماعی كار. تعداد بسیار زیادي فرزند پسر( را غیرضروري كند

تواند به كاهشی اساسی در باروري و شاید مستمري بازنشستگی سالمندي( میسالمت یا 

 . تبعیض كمتر علیه دختران منجر شود

 

 ریسك و بیمهـ  فصل ششم

و  هاي درآمدي، غذایی و سالمتییك واقعیت اساسی در زندگی فقرا، وجود انواع ریسك

اعث نگرانی، ناامیدي، استرس و ها بریسكهاست. پذيري بیشتر آنها در برابر اين ريسکآسیب

 ها را كمترشوند كه تمركز فکري را دشوارتر و درنتیجه ثمربخشی فعالیتافسردگی می

دن، شده در ب همبستگی قوي بین فقر و سطح هورمون كورتیزول تولیدطور ويژه، . بهكنندمی

هاي كان خانواده. نشان داده شده است كه سطح كورتیزول كودكه نشانه استرس است، وجود دارد

تر بود. انتشار كورتیزول حاصل از استرس بر طوري معنادار پايینمند از مزاياي برنامه پروگرسا، بهبهره

 ند. هست گیري مهمكردهاي شناختي و تصمیمگذارد كه در كارمي تأثیرنواحي از مغز 

ت محکوم به شکسواكنش طبیعی بیشتر كاركردن در برابر كاهش دستمزد یا درآمد، گاه 

فقیر بخواهند بیشتر كار كنند، با يکديگر رقابت خواهند كرد كه اين مسئله،  . اگر همه كارگراناست

شود. بنابراين گاه بهترين انتخاب اين است كه بکوشیم احتمال خود باعث كاهش بیشتر دستمزدها مي

 شده كم كنیم.  برخورد با ريسک را با ساختن يک پرتفوي متنوع

 مهاجرت. براي مثال، تواند راهی براي كاهش ریسك فقرا باشدها میبخشی به شغلتنوع

خانواده كامالً به كار يک نفر در  كند كه آيندهتضمین ميموقتِ تعدادي از اعضاي خانواده براي كار 

 ستا حفظدهد تا ارتباطات خود را در روكه به خانواده نیز اين امکان را ميشهر وابسته نباشد؛ در حالي

بودن در روش مدیریت  بسیار محتاطكنند، كند. شیوه ديگري كه فقرا ريسک را محدود مي

از  اما ،دانند بذرهاي جديد، پربارترنداست با وجود اينکه مي است. براي مثال، ممکن وكارشانكسب

 ند. آن استفاده نکن

« پرتفوي ریسك»سازي عنوان راهی براي متنوعازدواج بهخانوارهاي كشاورز در هند از 

مکان يک زن به روستاي خانواده شوهرش پس از ازدواج، كنند. نقلمي خود استفادهگسترده  خانواده
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 توانند در زمان گرفتاري از يکديگر كمک بخواهند.آورد و آنها ميوجود ميمیان دو خانواده پیوندي به

 . فرزند باشدشاید راه دیگر تأمین ایمنی خانواده، داشتن تعداد زیاد 

برند، معموالً بسیار ها كه فقرا براي چیرگی بر ریسك به كار میتمام این شیوهاما 

 اشتراكي كند. اجارهيي را كمتر ميآهاي جديد كشاورزي، كار. احتیاط در استفاده از نهادهاندپرهزینه

كند. فقراي با محدود ميهاي او براي كاركردن انگیزهزار نیز ريسک كشاورز را به قیمت كاهش كشت

هاي يابي را در مشغولیتها و تجربه و منافع تخصصيافتن به مهارت اشتغاالت چندگانه، فرصت دست

 دهند. اصلي خود از دست مي

بر  ،اي گسترده از جوامع محلیشبکه از پشتوانه كمكشیوه ديگر برخورد با ريسک داشتن 

 كاريواند به ادعاهاي دروغ به نیازمندي يا وسوسه به كمتاساس مذهب يا قومیت، است كه البته مي

هاي دريافتند با وجود اينکه شبکه بیمه غیررسمیها درباره اين از پژوهش يمنجر شود. حجم زياد

، كنندهاي وارده بر سالمت كمک ميويژه تکانهها، بهپذيركردن تکانههمبستگي سنتي به تحمل

 هاي سالمتی را پوششخوبی تکانهتوانند بهنمیبراي مثال هاي بسیاري نیز دارند و كاستی

. تري نیاز داردشدن به قرارداد اجتماعي بسیار پیچیده . پیشامدهاي پرهزينه سالمت براي عمليدهند

نواع بیمه ارسمي ندارند. براي مثال  بنابراين جاي شگفتي است كه چرا فقرا دسترسي بیشتري به بیمه

رزان كشاو ي و بیمه در برابر مرگ دام، كه همگي محصوالتي استاندارد در زندگيجو در برابر شرايط بد

 توسعه غايب است.وبیش در كشورهاي درحال كشورهاي ثروتمند است، كم

ها ورزیدن است كه انسان اي از استداللگیري در مورد خرید بیمه، نیازمند گونهتصمیم

باید حق بیمه را اكنون پرداخت،  یرازاند؛ در آن ضعیف طور ویژهدلیل ناسازگاري زمانی بهبه

ا هايي كه فقرا به آنه. بیمه همانند بیشتر تراكنشدهداما بازپرداخت، اگر باشد، در آینده روي می

تفاده گاه نیازي به اسپردازيم با اين امید كه هیچعادت دارند نیست. اين خدمتي است كه بابتش پول مي

ارتر نیز دشو آمیز است، مشکل حتيم. وقتي كه بیمه در برابر يک پیشامد مصیبتاز آن نداشته باشی

خواهد دهد كه كسي نميويژه ناخوشايند روي مياي بهشود: بازپرداخت نه تنها در آينده، بلکه در آيندهمي

 به آن فکر كند. 

مختص فقرا  اي مشکالت بنیادي وجود دارد كهطور كلی پارهدر ارائه بیمه، بهبنابراين 

دانند احتمال دارد در آينده مشکل سالمتي پیدا . اگر بیمه اجباري نباشد، شايد كساني كه مينیست

تر باشد كه خود را بیمه كنند. اما اگر شركت بیمه نتواند اين افراد را شناسايي كند، تنها كنند محتمل

كند چون كساني را كه ضاع را بدتر ميتواند حق بیمه را براي همه افزايش دهد. اما قیمت باالتر اومي

 كند. تر ميراند و مسئله اصلي را وخیمدانند احتماالً نیازي به بیمه نخواهند داشت، ميمي



 

 

وجود دارد. شايد نقشی بارز براي اقدام دولت در پرداخت بخشی از حق بیمه فقرا بنابراين 

د بیمه كردند و بازار شروع به رشد كرد، چگونگي كاركر كه مردم شروع به مشاهدهدر طي زمان، همین

ه ك تدريج برداشت. اما حتي اگر آن نیز ممکن نشود، با فرض دستاوردهاي بالقوه كالنيبتوان يارانه را به

رسد بیمه جاي خوبی است تا از بودجه عمومی براي رفاه همگانی نظر میبهآيد، دست تواند بهمي

 .استفاده كنیم

 

 دادن به فقراوام ـ فصل هفتم

ه هاي بهره بسیار باال بخواران با مطالبه نرخرو نزولخواهند با فقرا تماس داشته باشند. ازاينها نميبانک

انگیز براي ، یك ایده ساده شگفت9خردتأمین مالی شوند. ها وارد ميدهي خالي از بانکفضاي وام

 . هاي بانکی دسترسی ندارنددلیل فقر، به وامدادن به افرادي است كه بهوام

تواند زندگی فقرا را دگرگون با توجه به قدرت بهره مركب، كاهشی كوچك در نرخ بهره می

هاي اعتباردهي با توسعه، برنامههاي گذشته در بسیاري از كشورهاي درحال رو در دهه. شايد ازاينكند

هاي برنامهه فقرا را هدف گرفته بود. اگرچه اي داشتند كهاي بهره يارانهپشتیباني دولت، غالباً نرخ

ها . نرخ جريمه نکول آنكردنددهی غیرتکلیفی كار نمیهاي وامخوبی برنامهدهی تکلیفی بهوام

هاي سیاسي تا نیازهاي اقتصادي صورت دهي اغلب بر اساس اولويتآوري باال بود و وامطور سرسامبه

ذاب بسیار ج يعنوان هداياي تبلیغاتي براي جلب آراها را بهوامگرفت. سیاستمداران نیز استفاده از مي

 تجربه بانکداري اجتماعی شکستاي بهتر از وامي كه قرار نیست بازپرداخت شود. دانند و چه هديهمي

 . اي شوددهی یارانهوكار وامنشان داد كه دولت نباید وارد كسب

اي از مردم بايد نرخ بهره باالتري بپردازند، اين است كه يک تبیین مرسوم براي اينکه چرا عده

هاي هاي غیررسمی، برخالف برنامهدرواقع نرخ نکول در وامآنها بیشتر است. اما  احتمال نکول

عمدي  کولدهندگان از خود در برابر ن. روشي كه وامدهی با پشتیبانی دولتی، چندان باال نیستوام

پرداخت مقداري وثیقه است كه با اندازه وام همبستگي داشته باشد. كنند، درخواست پیشمحافظت مي

كند ن نمیخود تبییخوديتوانند وام بگیرند، ولی این بهتر كمتر میگیرندگان فقیروامبنابراين 

دادن به آنها سر باز ز وامها اهاي بهره باالیی بپردازند یا چرا بانككه چرا آنها باید چنین نرخ

 . زنندمی

 گیرنده مانند میزان قابلدادن باید نکات زیادي درباره واماز تصمیم به وام دهنده پیشوام

                                                 
1. Microfinance 
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ها به زمان )هزینه( نیاز دارد و نرخ بهره باید باال رود بودنش بداند. تمامی این تالش اطمینان

بانکی مستقل از اندازه  بسیاري از مخارج عملیاته، گذشت. از اين ها را پوشش دهدتا این هزینه

هاي نسبی پایش و غربالگري بیشتر وام است. درنتیجه، هر چه مبلغ وام كمتر باشد، هزینه

شده پوشش داده شوند، نرخ بهره باالتر  ها باید با بهره وصولخواهد بود و چون این هزینه

 .خواهد رفت

ادن ندگیرنده انگیزه بیشتري دارد كه راهی براي بازپسرود، واموقتی نرخ بهره باال می

دهی هاي وامگیرنده باید با دقت بیشتري پایش شود كه خود بر هزینهوام پیدا كند. پس وام

ي برد كه خود بررسحتي بیشتر باال مي اثر ضریب فزایندهدلیل . اين كار نرخ بهره را بهافزایدمی

ده دهناغلب در عمل واميابد. همین ترتیب افزايش مينرخ بهره به كند وتر را ضروري ميموشکافانه

تر از هاي آنها كوچكپذیر نیست: وامدادن به فقرا اساساً دوامرسد كه وامبه این نتیجه می

 .صرفه باشداي است كه بهاندازه

هاست، آوري اطالعات درباره آندهی به فقرا، هزینه گرداز آنجا كه محدودیت اصلی در وام

واران خیا یکی از نزول رسد كه آنها بیشتر اوقات از افرادي، مانند همسایگاننظر میمنطقی به

آوري اطالعات درباره هاي زياد گرد. هزينهشناسندمحلی، وام بگیرند كه آنان را از پیش می

سیه ن قیمت نخوارارقابت میان نزولكند كه چرا گیرنده، همچنین به تبیین اين نکته كمک ميوام

 ها ناشيدهند. درنهايت، اين مشکل از ساختار بانکها به فقرا وام نميو چرا بانک آوردرا پایین نمی

 گیرندگان را با دقت غربال كنند.دشوار است به كارمندان خود انگیزه دهند تا وامآنان  شود كه برايمي

در بنگالدش، اكنون يک  1191نه دهه ادعاي خود با بانک گرامین در میااز آغاز كم اعتبار خرد

نوآوري اند. گیرنده است كه بیشتر آنان زنانمیلیون وام 111تا  151ظرفیتي بین  پديده جهاني با

تر نبود، بلکه این بود هاي منطقیدادن به فقرا با نرخافرادي مانند محمد یونس تنها ایده وام

هاي تأمین مالي، تا اندازه بسیار زيادي، از تبديل ه. موفقیت مؤسسكه چگونه این كار را انجام دهیم

، خرد قرارداد معمول مؤسسه تأمین مالیشود. بازپرداخت به يک پیمان اجتماعي ضمني ناشي مي

اند و بنابراین انگیزه دارند تا هاي یکدیگر مسئولدهد كه در برابر واممعموالً به گروهی وام می

 دلیل. اگرچه شايد بهكنندنیز وام خود را بازپرداخت میبکوشند كه مطمئن شوند دیگران 

تدريج از الزام رسمي مسئولیت مشترك هاي تأمین مالي خرد بهاعتمادسازي تدريجي، بسیاري از مؤسسه

 گیرند. فاصله مي

دهند گیرندگان اجازه میخواران كه به وامهاي تأمین مالی خرد برخالف نزولمؤسسه



 

 

ري در پذیاي بازپس دهند، تقریباً هیچ انعطافوام بگیرند و به چه شیوهانتخاب كنند چگونه 

ه اي كه وام داد. مشتري مؤسسه تأمین مالي خرد معموالً بايد از نخستین هفتهبازپرداخت وام ندارند

ساني ها، همه مبلغ وام يکشده است مبلغ ثابتي را در جلسه هفتگي بپردازد و دستکم براي نخستین وام

كند ها را بسیار آسان ميهاي ثابت در اين است كه پیگیري بازپرداختكنند. مزيت اين جلسهت ميدرياف

ش جايي كه تراكنخود بماند. از اين گذشته، از آن هايوام انتظار بازپرداختخوار بايد چشمكه نزولدر حالي

 هايشد كه خود هزينهديده باوصول هفتگي وام بسیار ساده است، نیازي نیست متصدي وام، آموزش

 دارد. دهي را پايین نگه ميوام

 شده هاي زمانی وارددلیل همان قوانین سفت و سخت و هزینهید اعتبار خرد دقیقاً بهشا

نسبت ارزان و كارآمد وام دهد، بیش سازد تا بهها كه مؤسسه اعتبار خرد را قادر میبه مشتري

شناسند، به گروه خود سر خوبي نميواردكردن آنهايي كه به. شايد اعضاي گروه از از این رایج نیست

خواهند ريسک بپذيرند؛ بازپرداخت شود كه ميزيان كساني تمام مي باز زنند؛ مسئولیت مشترك به

اما دقیقاً مطمئن نیستند چه زماني خواهند توانست  ،فوريت به پول نیاز دارندكه بههفتگي براي كساني

نند، مطلوب نیست؛ الزام به بازپرداخت هفتگي همچنین افراد را از ورود به شروع به بازپرداخت ك

 دارد. دهد، بازميزماني سود ميهايي كه تنها با گذشت مدت پروژه

كردن سایرین و دریافت كند پرداختاگر دو دلیلی كه یك فرد وام خود را بازپرداخت می

ر او درباره رفتار دیگران و آینده سازمان مربوط كردن فرد به باووامی تازه در آینده باشد، نکول

هاي تأمین مالی خرد منطقی باشد كه بر مدیریت باورها و شاید براي مؤسسه. بنابراين است

. باز كردن درها به روي نکول، حتي ها پافشاري كنندكردن بازپرداختگذاري منضبطاولویت

پاشیدن قرارداد اجتماعي منجر شود كه ايد به ازهمپذيري الزم، شعنوان راهي براي تشويق به ريسکبه

 نسبت پايین نگه دارند.هاي بهره را بههاي بازپرداخت را باال و نرخدهد تا نرخاجازه ميآنها  به

. جنبش تأمین مالي خرد نشان داده هاي ویژه خود را داردها و محدودیتاعتبار خرد توانایی

دادن به فقرا وجود دارد. اگرچه شايد در مورد اينکه تا چه اندازه وامها، امکان است كه با وجود دشواري

بسیاري از هاي تأمین مالي خرد زندگي فقرا را دگرگون كرده است جاي بحث باشد. هاي مؤسسهوام

  .راه بیاندازند بگیرند، مایل یا قادر نیستند كاسبیتوانند وام كه میفقرا، حتی زمانی

هاي تأمین مالی خرد براي بیشتر ، سیاست بیشتر مؤسسه«صفر نرخ نکول»تمركز بر 

كشمکش روشني بین روح اعتبار خرد و  ويژه كه. بهگیرانه استگیرندگانِ بالقوه، زیادي سختوام

خوردن همبسته است. تمركز الزم پذيري و گاه شکستكارآفريني حقیقي وجود دارد كه معموالً با ريسک

مین ترین یا بهترین راه براي تأاعتبار خرد طبیعیت داللت بر اين دارد كه كردن بازپرداخبر منضبط
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وفقیت م أ. اما ساختار برنامه كه منشها نیستكاسبیپذیر فراتر از خردهمالی كارآفرینانی ریسك

ت پیشرف عنوان وسیلهتوانیم روي آن بهاي است كه نميگونهرود، بهشمار ميدهي به فقرا بهآن در وام

ده اي طراحي نشگونهتر حساب كنیم. الگوي اعتبار خرد بههاي بزرگبراي ايجاد و تأمین مالي كاسبي

است كه مبالغ زيادي پول را در دستان افرادي قرار دهد كه ممکن است ورشکسته شوند. اين نه تصادفي 

ه اعتبار وانیني است كه ببلکه نتیجه فرعي ضروري ق ،ها در افق ديد اعتبار خرددلیل برخي كاستيو نه به

 دهد به تعداد زيادي از افراد فقیر با نرخ بهره پايین وام دهد. خرد اجازه مي

ر هاي اعتباخوار سنتی و سازماندارتر این ریسك را دارند كه براي نزولهاي ریشهكاسبی

اند تا شیده. كشورهاي در حال توسعه كوها، بسیار كوچك باشندخرد، بسیار بزرگ، اما براي بانك

« اردهاي اولويتبخش»تر يا نسبت بزرگهاي بهها را وادارند به اين شركتبا استفاده از مقررات، بانک

 گونهها، ايندادن به اين بنگاهها از گران و پرريسک بودن وامدلیل شکايت بانکوام دهند. اگرچه به

هاي مقیاس متوسط، ي تأمین مالی شركتهایی برایافتن راهدارند. هاي اجباري را برميدهيوام

 .چالش بزرگ بعدي براي تأمین مالی در كشورهاي درحال توسعه است

 

 انداز تدریجی فقراپس ـ فصل هشتم

هاي گروه. اعضاي كنندهاي ابتکاري بسیاري براي مدیریت منابع مالی خود پیدا میفقرا روش

پذير گذارند تا مبلغ كل بیشتر و پذيرش آن براي بانک توجیهاندازهاي خود را كنار هم ميپس خودیاري

هستند كه اعضاي آنها  9انداز چرخشیهاي اعتبار و پسانجمنترين ابزارها، شود. در آفريقا محبوب

کل ز اعضا، به شگذارند و هر بار يکي ادر فواصل زماني منظم، پولي يکسان را در گلداني به اشتراك مي

 هاياین راهكند. همه عنوان وام دريافت ميكشي(، تمام پول درون گلدان را بهگردشي )و عموماً با قرعه

تري دههاي سابه جایگزینآنها  اندازكردن، نشانگر این واقعیت است كهابتکاري فقرا براي پس

 . تر استكمآنها  اندازبنابراین میزان پسدسترسی ندارند و 

. هاي كوچك نیستنددنبال مدیریت حسابهاي اداري باال، بهدلیل هزینهها، عمدتاً بهنكبا

بد، هاي بانکي بسیار كاهش يااندازهاي كوچک را مديريت كرد، بايد هزينهکه بتوان پسبنابراين براي آن

ا، مثال در كنی انداز براي فقرا، توجیه اقتصادي داشته باشد. برايهاي پسطوري كه بازكردن حساببه

هاي همراه دهد پول خود را در حسابي متصل به تلفنكنندگان اجازه ميبه استفاده 1پول همراه

                                                 
1. Rotating Saving and Credit Associations 

1 .M-PESAت ترين سامانه خدمات پرداخاكنون پیشرفته، يک خدمت اعتبار مالي خرد و انتقال پول بر مبناي تلفن همراه است كه هم

 در زبان سواحیلي به معني پول است. Pesaرود. شمار ميتلفن همراه در كشورهاي درحال توسعه به



 

 

گذاري و سپس از تلفن همراه براي فرستادن پول به حساب ساير افراد استفاده كنند. شیوه سپرده

كشورها قوانین جديدي به  هاي اخیر فراگیر شده است و برخياي، در سالسازي با چنین سامانهنقدينه

ز انداهاي پسروشن است كه حسابكند. گذاري را فراهم ميتصويب رساندند كه امکان اين سپرده

از اندازكردن باي نیست كه فقرا را از پساما نبود آن تنها مسئله .كندبه برخی مردم كمك می

 . داردمی

كند. نگاه به فقرا، ظاهري كمک مي هاينگرش مردم به آينده، به حل اين تناقض درك شیوه

بینانه، كوته به رفتارآنها  دور كه تمايل ذاتي عنوان افرادي بسیار ناشکیبا و ناتوان از انديشیدن به آيندهبه

 ،بسیاري از مردمهاي متفاوتي وجود داشت. هاي سال در قالبشود، سالميآنها  موجب فقیرماندن

اندازكردن دسترسی دارند، موفق به هاي خوب پسفرصتكه به تنها فقرا، حتی زمانینه

 . شوندانداز نمیپس

طور كه در فصل سه بحث كرديم، مغز گردد. همانشناسي انساني بازميبخشي از مشکل به روان

چگونگی كاركرد خود در آینده،  ما دربارهكند. انسان حال و آينده را بسیار متفاوت پردازش مي

كنیم و در آینده عمل خواهیم كرد، اي كه امروز عمل مییم كه با شیوهدار دیدگاهی ویژه

ما « خودِ امروزي»تر از ما شکیباتر و مسئوالنه« خودِ فرداي»ناسازگار است. ما امیدواریم 

كنیم، گاه كاالهايي نیستند كه عبارت ديگر، كاالهايي كه ما سرانجام امروز خريداري مي. بهخواهد بود

 بريم. كنیم يا لذت ميخريدن در آينده به آنها افتخار ميهنگام تصور 

هاي بلکه از هزینه ،تنها از دیگرانانداز فقرا، براي حفظ پول خود نههاي پسبیشتر روش

جدي باشد، ارزش دارد به كسی  ايراستی مسئلهداري، بهاگر نبودِ خویشتن. اضافی خود است

طراحی محصوالت مالی با . آشکار است كه ازكردن كنداندپول بدهیم تا ما را مجبور به پس

تواند براي بیشتر مردم هاي تعهدي قراردادهاي تأمین مالی خرد، اما بدون بهره میویژگی

اندازي هر مشتري )مبلغي . براي مثال گونه جديدي از حساب به اهداف پسشمار رودكمکی بزرگ به

كند منابع مالي خود را تا رسیدن به اين تعهد مي شود و مشتريمشخص يا تاريخي معین( متصل مي

 خواهد بود.  شده، برداشت نکند و بانک ضامن اجراي آن مبلغ يا زمان مشخص

 داريتر و خويشتنتر، پیامدهاي آن سهلبراي ثروتمندان بسیار ارزان« شدهخودِ وسوسه»ارضاي 

نداز براي فقرا جذابیت كمتري دارد، اپساست:  اي معیوبچرخهتر است. نتیجه براي آنها آسان

ود شزیرا رسیدن به هدفی معین مانند خرید یخچال براي آنها بسیار دور از دسترس دیده می

 .مانندانداز نکنند، همچنان فقیر باقی میو البته اگر پس

یزان م گیري دربارهتصمیمدلیلي ديگر نیز براي فقرا دشوارتر باشد: داري شايد بهخويشتن
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ها بیشتر انداز به اندیشیدن درباره آینده نیاز دارد. هر اندازه ثروتمندتر باشیم، این تصمیمسپ

انداز باید بارها و بارها بر مشکالت كه فقرا براي هر بار پسشود درحالیبراي ما گرفته می

ري داهر قدر بیشتر از خویشتن. مشکل اين است كه مثل عضله بازو، داري پیروز شوندخویشتن

شود كورتیزول ناشی از تنش موجب می. افزون بر اين شویمتر میاستفاده كنیم خسته

متر تر را با منابع كاي دشوار. بنابراين فقرا بايد وظیفههاي فقرا بیشتر از روي هوس باشدتصمیم

 تر بیابند.اندازكردن را دشوارانجام دهند و بنابراين جاي شگفتي نیست اگر آنها پس

كنند . فقرايي كه احساس ميشدت به انتظار مردم از آینده بستگی دارداندازي، بهپسرفتار 

هايي دارند كه ناامیدي از دستیابي به آرزوها را بازتاب چیزي براي از دست دادن ندارند، تمايل به تصمیم

 كنیم توانیم فرضدهد. براي آن بخشي از ما كه پول كافي و يک زندگي مطمئن داريم آسان ميمي

نظر در فاصله دور ناممکني قرار خواهید بهانگیزه و انضباط امري ذاتي است. اما وقتي هر چیزي كه مي

 نمايد. بودن بسیار دشوار ميدارد، باانگیزه

اعتبار خرد، تحصیالت بهتر براي كودكان، داشتن شغلی همیشگی و مطمئن و انواع بیمه 

 ايتوانیم به فقرا كمك كنیم تا از دیدگاه آیندهمی هاي فراوانی است كههایی از راهنمونه

شود. حس امنیت یافتنی تواند دستآنها می بیاندیشند كه در آن برخی از اهداف بلندمدت

ها، با ایجاد حسی از آینده پرامید و كاهش میزان تنش و فشار ناشی از هر كدام از این راه

 .كندانداز را تشویق میروانی، پس

 

 فقرا: كارآفرینان ناخواستهـ  همفصل ن

طور ذاتی وكار اجتماعی این است كه فقرا بهفرض جنبش تأمین مالی خرد و كسبپیش

توان با ايجاد محیطي مناسب و اندكي ياري در آغاز كار، فقر را نابود كرد. ما براساس و مي اندكارآفرین

يه شخصي كمتر و دسترسي اندك به . فقرا سرماداریم فرض تردید جديبه این پیششواهد نسبت 

 رترند. پذيوكار آسیبها دارند و درنتیجه نسبت به هرگونه ريسک اضافي كسبهاي رسمي و بانکبیمه

 هاي عملیاتي، مانند هزينهوكار، بايد بازده كل )درآمد كل منهاي هزينهبراي ماندن در يک كسب

وكار را پوشش دهد. اندازي كسبهاي فرصت و راههاي باشد كه هزيناندازهمواد و دستمزد( دستکم به

اگر »ي اي يعن. بازده حاشیهاي باال و بازده كل پایین آنهاستوكار فقرا بازده حاشیهتناقض كسب

هاي عملیاتي چقدر افزايش گذاري كنید، خالص درآمدها نسبت به هزينهيک واحد پول بیشتر سرمايه

وكارهاي عمدتاً بسیار كوچك خود، درآمدي غالباً از كسب فقراواقعیت اين است كه « يابد؟مي



 

 

نظر سازد چرا بهوكارهاي فقرا روشن میسودآوري اندک كسب. آورنددست میناچیز به

دادن به فقرا رسد اعتبارات خرد به دگرگونی بنیادي در زندگی آنها منجر شود و چرا وامنمی

 .شوداه آنها منجر نمیوكاري جدید به بهبود شدید رفبراي شروع كسب

ن اي بداسازد. واقعیت اين است كه باال بودن بازده حاشیهاما اين نکته معماي جديدي را مطرح مي

وكارهاي كوچك چرا در واقعیت، این همه كسبمعني است كه رشد بازده كل آسان خواهد بود، پس 

 توانند واموكارها نمیكسببسیاري از این ؟ بخشي از پاسخ اين است كه رشدي سریع ندارند

عنوان وام دريافت كنند، بازپرداخت و نرخ بهره بااليي دارد. توانند بهو میزاني هم كه مي زیادي بگیرند

 گیرند. گرفتن، وامي نميالبته بسیاري نیز وجود دارند كه با وجود امکان وام

 .گرددبازمینها آ وكاروكارهاي فقرا به ماهیت كسبنکردن كسب بخشی از دلیل رشد

گذاري بیشتر تا ثروتمندشدن كند و اين درآمد براي سرمايهگذاري اندك، درآمد اندك عايد ميسرمايه

اين، برخورداري از مقداري مشخص موجودي  برهاي بیشتر كافي نیست. افزونگذاريو پس از آن سرمايه

در نها آ هستند. بنابراين،آنها  اين افراد فاقدهاي ديگر نیاز دارد كه سرمايه به میزاني از مديريت و مهارت

 شوند. گرفتار ميوكار ماندن كسبدام كوچك

و براي  كرديک مؤسسه تأمین مالي خرد در بنگالدش، ابتدا فقیرترين افراد را شناسايي مي 1،براك

عنوان هيک دارايي مانند چرخ خیاطي، كمک هزينه مالي اندك براي چند ماه بآنها  شروع به كار به

براک نشان داد. هاي سوادآموزي ميهاي ديگر مانند كالسسرمايه در گردش و بسیاري پشتیباني

درستی صورت گیرد، اگرچه فقرا قادر به اداره موفق دهد حتی هنگامی كه كمك بهمی

. ندمانرا تغییر دهد، باز هم فقیر میآنها  تواند زندگیشوند كه میوكارهاي كوچکی میكسب

دهند، اين است كه اين كار براي شمار وكار خود را رشد نميبراين دلیل اينکه بسیاري از فقرا كسببنا

بسیار دشوار است: با توجه به اينکه آنها هرگز درآمد زيادي كسب نخواهند كرد، چندان در آنها  زيادي از

 متر از طبقه متوسطفقرا ككنند. به همین دلیل گذاري مالي و احساسي نميوكار خود سرمايهكسب

 شاناندازشان آن اندازه نخواهد بود كه اهداف مصرفیدانند پسكنند، زیرا میجویی میصرفه

 .را در آینده تحقق بخشد

اي است كه فقرا را از طبقه متوسط ثباتی شغلی تنها مسئلهبیرسد نظر ميدر واقع، به

داشته باشند، حس ثبات شغلي ضروري  دمدتدیدگاه بلن. براي اينکه افراد بتوانند كندمتمایز می

الش كنند، شايد تبیني نميتوجه را در كیفیت زندگي آينده خود پیش است. افرادي كه بهبودي قابل

خود را متوقف و به همین دلیل به ماندن در شرايط كنوني خود قناعت كنند. يک درآمد باثبات و قابل 

                                                 
1. BRAC 
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سازد. ر ميتتر و ارزانگرفتن را نیز آسانامکانپذير و اكنون وام بیني، تعهدسپاري به مخارج آينده راپیش

هد، دخوبي انجام ميدهد براي انجام همه كارهايي كه طبقه متوسط بهبه فرد امکان مي« شغل باثبات»

 ظرفیت فکري مورد نیاز را داشته باشد. 

نخستین گام براي  تواندمهاجرت میاز آنجا كه بیشتر مشاغل خوب در شهرها وجود دارند، 

. يکي از پیامدهاي مهاجرت موقتي اين است كه اين قبیل تغییر مسیر زندگی یك خانواده باشد

شوند تا به استخدام همیشگي درآيند يا هر نوع كارگران هرگز به اندازه كافي براي كارفرما ارزشمند نمي

 مانند. موقت )فقیر( باقي مي رو آنها در تمام طول زندگي خود كارگرآموزش ويژه ببینند. ازاين

وكارهایی به اندازه كافی استفاده از منابع دولتی در كمك به ایجاد كسببنابراين براي 

 .هاي متوسط، توجیه مناسبی وجود داردگذاريبه سرمایه هاي وامبزرگ، مثالً با ارائه ضمانت

انداز بیشتر و ري از شغلي ثابت، پسمنجر شود: برخوردا تواند به ايجاد چند چرخه مطلوباين روش مي

آورد، درنهايت با استعدادترين آنها خواهند توانست تر به اعتبارات مالي به ارمغان ميدسترسي آسان

 د. نكنوكار به اندازه كافي بزرگي را آغاز كرده كه خود نیز ساير افراد را استخدام كسب

هاي خرد، هنوز هم نقشي مهم در زندگي فقرا وكارهاي كمک به كسباعتبارات خرد و ساير روش

بیني، تنها راهي باشند كه فقرا اي قابل پیشوكارهاي خرد، شايد تا آيندهاين كسبزيرا كند، بازي مي

توانند بدين وسیله راهي براي خروج انبوه از ماندن برگزينند. با وجود اين آنها نميتوانند براي زندهمي

 فقر بیابند.

 

 و عرصه سیاسی هاسیاست ـ فصل دهم

هاي خارجي است. درواقع اگر برخي از منتقدان كمک هاي قديميها يکي از استداللكفايتي دولتبي

در یك ي ندارند. تأثیرمعموالً  درستي اجرا نشوند،شده به فکر ت خیر و خوبي با نهايت نیهاسیاست

. با كاهش شود و فساد موجب فقرمیدیدگاه رایج در اقتصاد توسعه امروزي، فقر موجب فساد 

ون شوند تا بتوانند حاكمیت قانها توانمندتر ميفقر و باالرفتن استانداردهاي زندگي، جامعه مدني و دولت

مشکل واقعی توسعه در دیدگاه اقتصاد سیاسی، نه طراحی یا را حفظ و با فساد مبارزه كنند. اما 

 . یند و اصالح عرصه سیاسی استآوفصل فربلکه حل ،ي خوبهاسیاستاجراي 

هاي اقتصادي )مثالً براي نوآوري و نهادهاي اقتصادي مانند حق مالکیت يا نظام مالیاتي به انگیزه

كه نهادهاي سیاسي مانند دمکراسي، توانايي شهروندان را براي كنترل دهند درحاليانداز( شکل ميپس

نند. كصاد در جهت منافع خصوصي رهبران تعیین ميسیاستمداران و امکان جلوگیري از سازماندهي اقت

باور دارند تا  «خورندچرا كشورها شکست مي»اوغلو و جیمز رابینسن، در كتاب همکاران ما، دارون عجم



 

 

اقتصادي دست پیدا كنند. اقتصاد  توانند به توسعهوقتي نهادهاي سیاسي اصالح نشوند كشورها نمي

دهد: اين نهادهاي سیاسي هستند كه میدان علم اقتصاد اولويت مي را بر سیاسي توسعه، علم سیاست

 كنند.اقتصادي را تعريف و محدود مي سیاستگذاري

اي معیوب ایجاد زنند و چرخهبخشی نهادهاي بد دامن مینهادهاي بد، به تداومسفانه، أمت

يه ه باشد. افرادي كه در سابردن آنها وجود داشتيند طبیعي براي از بینآ، بدون اينکه هیچ فركنندمی

كنند يابند، از ثروت خود براي جلوگیري از هرگونه تالشي استفاده مينهادهاي سیاسي كنوني قدرت مي

ندرت رژيمي موفق شده است خود از خودكامگي و فساد به رو بهكه آنها را از قدرت خارج سازد. ازاين

ینی وجود ندارد كه حتی نهادهاي خوب، هیچ تضمدمکراسي كارآمد تبديل شود. افزون بر اين 

 .خوبی كار كنندلزوماً در عمل همواره به

ادها، دهی به نهگذار طرفدار دیدگاه اقتصاد سیاسی توسعه، یعنی اولویتتأثیردو نگرش 

وجود دارند: در نگرش اول، كشورهاي ثروتمند جهان باید )حتی درصورت لزوم با زور( براي 

ي با نهادهاي بد كمك كنند )مانند صدور دمکراسی به عراق توسط بهبود نهادها به كشورها

 ني از باال به پاییهاسیاستمریکا(. در نگرش دیگر، هرگونه تالش براي دستکاري نهادها یا آ

وجودآمدن نهادهاي كنوني وجود داشته است و اصالح . حتما داليلي براي بهمحکوم به شکست است

 تدريج روي دهد. آنها بايد تنها از درون و به

و در عمل، تغییرات  كردن اوضاع تردید داریمسامانهر دو نگرش باال در به تأثیرما درباره 

اي، در غیاب يک حمله خارجي يا انقالب تمام عیار بینیم كه، به شکل حاشیهنهادي چشمگیري را مي

، پاسخگویی و كاهش فسادهمیشه الزم نیست براي بهبود اجتماعي رخ داده است. با نگاه از پايین، 

ود صورت محدهاي بسیاري وجود دارد كه دمکراسي، به. نمونهتغییرات بنیادي در نهادها ایجاد كنیم

عرصه سیاسی را نیز مانند و در سطح محلي، در درون رژيمي اقتدارگرا ايجاد شده است. بنابراين، 

. بديهي است كه به اين شیوه داد ظاهر جزئی بهبودتوان و باید در حاشیه و بهمی سیاستگذاري

همان توان انجام داد. ماند كه مياما همچنان كارهاي زيادي باقي مي ،تمام مشکالت حل نخواهد شد

اي كه در سراسر این كتاب به پشتیبانی از آن پرداختیم، توجه به جزئیات، درک نوع فلسفه

همان اندازه كاربرد دارد كه در در عرصه سیاسی  گیري مردم و تمایل به آزمودن،روش تصمیم

 .هر عرصه دیگر

تر دهند و شاید مهمسیاسی بد روي میهاي ي خوب )گاهی اوقات( در محیطهاسیاست

هاي افتند. انگیزههاي كامالً خوب نهادي اتفاق میي بد )اغلب( در محیطهاسیاستاز آن، 

خاص به سودشان باشد  فرادستان سیاسی چنان پیچیده است كه شاید در یك زمان و مکان
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هاي خوب، عنصري تبراي فقرا خوب است. احتماالً نی یی را به اجرا گذارند كه اتفاقاًهاسیاست

ي بسیار بد از هاسیاستاما گاهی  ،ي مناسب اما نه ضرورتاً كافی هستندهاسیاستالزم براي 

 گیرند.ها سرچشمه میبهترین نیت

هاي خوبی دارند، اجراي تها نیكه دولت حتی هنگامیبخشي از مشکل اين است كه 

نخست، براي ارزیابی كاركرد بسیاري از كارمندان : هاي آنها از بنیاد بسیار دشوار استتصمیم

همین دلیل براي آنچه آنها بايد و نبايد انجام دهند، قوانین  . به، هیچ راه آسانی وجود ندارددولت

زیرپاگذاشتن قوانین وجود دارد كه به فساد منجر دوم، همواره وسوسه بسیاري وضع شده است. 

 . شودمی

كند نخست، در مواردي كه دولت تالش میتر خواهد بود: در سه موقعیت وخیم خطر فساد

مردم را به انجام كارهایی كه دوست ندارند )مانند پوشیدن كاله ایمنی در هنگام راندن 

مردم ارزشی بیش از آنچه براي آن پرداخت ، هنگامی كه به دوم؛ موتورسیکلت(، ترغیب كند

ن سوم، وقتی كارمندان كمتر از میزا. كنند )مانند ارائه تخت رایگان بیمارستان(، تعلق گیردمی

 شوند و به هر جهت در صورت اخراجخوبي پايش نميو به كننددهند دریافت میكاري كه انجام می

این مشکالت در كشورهاي كه دهد سیار نشان ميشواهدي بدهند. شدن نیز چیز اندكي از دست مي

 . تر وجود دارندصورتی جديفقیر به

دلیل وجود هرگونه مشکل اتالف و شکست سیاستگذاري در مقیاس بزرگ، اغلب نه به

دلیل تنبلی در اندیشیدن در مرحله طراحی سیاستگذاري روي ساختاري عمیق، بلکه به

شك كافی ي خوب الزم باشد، اما بیهاسیاستدهد. عرصه سیاسی خوب حتی اگر براي می

 نیست.

به  توان با موفقیتگیري مياندازههاي آشکار و قابلتمركز بر برنامه هاي نهادي بد باحتي در محیط

اي مطلوب را آغاز كرد كه در آن نهادهاي تر ساختن مردم چرخهتر و آگاهفقر توجه كرد و با ثروتمند

را تعیین  هاسیاستطور كامل میزان اثرگذاري عرصه سیاسی بهخوب پديدار خواهند شد. 

تواند چرخه معیوب انتظارات پايین از عرصه سیاست را بشکند: اگر ي خوب مياهسیاست وكند نمی

گیرند و براي ارائه بیشتر خدمات، تر ميدولت شروع به ارائه خدمات نمايد، مردم عرصه سیاست را جدي

تواند كمتر نگران دست آورد، ميآورند. هنگامي كه دولت اعتماد مردم را بهبه دولت فشار وارد مي

 ند.كتر بیشتر ميي بهتر و دورانديشانههاسیاستمدت باشد. اين امر شانس او را براي طراحي تاهكو

عنوان شرط الزم و كافی براي دستیابی به هر تمركز تنها روي اصالح نهادهاي كالن به

 وتوجهي براي بهبود نهادهاي خرد . اما در حاشیه، فضاي قابلاي نابجاستپیامدي مثبت، تا اندازه



 

 

تواند به نهادها و هاي همگان ميها و محدوديتمحلي وجود دارد. درك دقیق انگیزه سیاستگذاري

يي منجر گردد كه بهتر طراحي و كمتر به فساد يا كوتاهي در انجام وظیفه كشیده شود. اين هاسیاست

 توانند آغازگر انقالبي آرام باشند.تغییرات مي

 

 گیرينتیجه

ه هر رسد كنظر شدني ميشده و سالمت باشند، به كرده، كامالً تغذيهخوبي تحصیلبهاگر زنان و مردان 

گرفتن بیشتر باشد. اما تا هنگامي كه آن برانگیختگي زمان جرقه رشد اقتصادي زده شد، احتمال اوج

تر شود. اگر فالكت و درماندگي اجازه تحملروي دهد، بايد كاري كرد تا انتظاركشیدن براي جرقه قابل

حتی اگر ه جرقه رشد هرگز از راه برسد. ادامه حیات يابد و خشم و خشونت چیره شود، روشن نیست ك

سیاست اجتماعی ربطی به رشد اقتصادي نداشته باشد، دلیل اخالقی انجام هر كار ممکن براي 

 ماند.اكنون، همچنان محکم باقی میفقرا، هم بهبود زندگی

ینکه نخست اپديدار شدند. فقرا  پنج درس اصلی براي بهبود زندگیدر اين كتاب به خصوص، 

هاي اولیه قرا اغلب اطالعات حیاتی ندارند و به چیزهایی نادرست )مانند ارزش كم سالف

آيد، تصمیم نادرست، گاه شان نادرست از آب در مينهايت وقتي باورهاي راسخ . درتحصیل( باور دارند

واند تقطعیت حاصل مي دانند، عدمدانند كه نميگیرند. حتي وقتي آنها ميبا پیامدهاي وخیم، مي

ن انداخت خیرأزدن همراه با تمايل به ت قطعیت درباره منافع واكسن رسان باشد. براي مثال، عدمآسیب

 ختیارا درهاي زيادي ديديم كه شوند. ما نمونهشود كه بسیاري از كودكان واكسینه نميمنجر به اين مي

دادن،  العاتي، براي نتیجه. يک پیکار اطآوردوجود میتغییري بزرگ به گذاشتن اطالعاتی ساده

اب، اي جذشیوه دانند، بهاكنون نمیباید چیزي را كه مردم همهاي زيادي داشته باشد: بايد ويژگي

 . ساده و از منبعی مطمئن به آنها بگوید

هاي بسیار زیادي از زندگی خود را به دوش دوم اینکه، فقرا مجبورند بار مسئولیت جنبه

از پیش برایت گرفته شده « تريدرست»هاي مندتر باشی، تصمیمبکشند. گویی هرچه ثروت

ندارند و بايد آب را خود تصفیه كنند. آنها هیچ شیوه خودكاري براي  كشي. فقرا آب لولهاست

اندازكردن مانند برنامه بازنشستگي يا پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعي ندارند. بنابراين بايد راهي پس

مي زيرا نیازمند ك ،ها براي هركسي دشوار استد. اين تصمیماندازكردنشان پیدا كربراي اطمینان از پس

كه منافع هاي كوچک در امروز است درحاليدر زمان حال يا صرفنظركردن از برخي ديگر هزينه تأمل

یت ن واقعافتد كه براي فقرا با ايخیراندازي اتفاق ميأرو، به تآيد؛ ازايندست ميعموماً در آينده دور به

سازي هبا سادهاي بسیار بیشتري از ما دارند. اكنون نیز در زندگي خود گرفتاريآمیخته است كه آنان هم
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طوري تواند بهفقرا می هایی كوچك، زندگیتا جاي ممکن انجام كار درست با استفاده از تشویق

پول به حساب را آسان و برداشت از انداز كه واريز هاي پساي از حساب: مثالً گونهمعنادار بهبود یابد

 سادگي در دسترس همگان قرار گیرد. تواند در صورت لزوم بهكند، ميبر مياي هزينهحساب را به شیوه

هاي سوم اینکه برخی بازارها براي فقرا وجود ندارند یا آنها در این بازارها با قیمت

پردازند و با وجود هاي خود ميي براي وامشکنكمرهاي بازپرداخت . فقرا نرخشوندنامطلوبی روبرو می

ی موارد در برخات ويرانگر مشکالت جدي سالمت، بازار بیمه سالمت براي آنها توسعه نیافته است. تأثیر

فناورانه یا نهادي امکان توسعه بازار را ایجاد  شود، یك نوآوريكه غیبت بازار احساس می

ت پرداخهاي بهره قابلهاي كوچک را با نرخاتفاق افتاد كه وام اعتبارخرداين مسئله در مورد . كندمی

در مواردي كه شرایط الزم براي خودپدیداري یك بازار اما . ها فقیر قرار داددر دسترس میلیون

ها باید براي پشتیبانی بازار مداخله كنند تا این شرایط الزم فراهم اساساً وجود ندارد، دولت

تواند به شکل در این مداخله می .بازار، خدمت را خود ارائه كنندشود، یا در صورت شکست 

دادن به افراد بابت انجام كارهاي الزم اختیار گذاشتن رایگان كاالها یا خدمات یا حتی پاداش

شود كه خدمتي را به رايگان تر تمام مي. اغلب درنهايت، برحسب سرانه خدمت، ارزانبراي آنها باشد

ه حق توانند بها ميناچیز از آن بگیريم. براي مثال، دولتاي الزحمهکه بکوشیم حقتوزيع كنیم تا اين

 نام در مدرسه توزيع كنند. هاي ثبتبیمه يارانه دهند يا كوپن

ه اند، محکوم بچهارم اینکه كشورهاي فقیر، چون فقیرند یا چون تاریخی بداقبال داشته

ه هايي كدهند: برنامهاغلب نتیجه نمي هاسیاست. درست است كه در اين كشورها شکست نیستند

رین ها بیشتاما بسیاري از این شکسترسد. شان كمک به فقرا است درنهايت به دست آنها نميهدف

بهبود حکمرانی و دارد.  هاسیاستپذیر در طراحی جزئی ارتباط را با ایرادهاي اجتناب

 دورنماياجتماعی امکانپذیر است.  سیاستگذاري بدون تغییر ساختارهاي موجود سیاسی و

اي هنهادي و اندكي حاشیه براي اقدام حتي در محیط« خوب»هاي اي براي بهبود حتي در محیطگسترده

 بد وجود دارد. 

هاي بینیها به پیشسرانجام انتظارات درباره آنچه افراد قادرند انجام دهند، بیشتر وقت

ند اندازه كافي باهوش نیستند كه بتوانگويند بهكودكان مي . وقتي معلمان بهشودخودمحقق منتهی می

كنند؛ كاسبان خرد چون انتظار دارند كه حتي درصورت دوره آموزشي را تمام كنند، آنها ترك تحصیل مي

كنند؛ سرعت زير بار وام بروند، تالش الزم را براي بازپرداخت وام خود نميبازپرداخت وام، دوباره به

 كردن براي بهبود زندگياي در كوششكه كسي از آنان انتظار انجام كاري ندارد، انگیزهسیاستمداراني 

اغلب  موفقیت. مهمتر اينکه، تغییر انتظارات ساده نیست، اما ناممکن هم نیستافراد نیز ندارند. 



 

 

رها خود روي باوخودبهكند، بهبود آورد. وقتی موقعیتی شروع به بهبود میبا خود موفقیت می

 . گذاردمی تأثیرو رفتار 

توانیم و نیاز است بدانیم بسیار ما همچنان از دانستن همه آنچه میبا وجود اين پنج درس، 

تر است. اگر در برابر نوعي تنبلي و تفکر قالبي كه هر . اين كتاب تنها فراخواني به نگاه نزديکدوریم

، ايستادگي كنیم؛ اگر مستقیماً به افراد فقیر كاهداي را به مجموعه مشابهي از قواعد كلي فروميمسئله

هاي آنها را دريابیم؛ اگر امکان اشتباه را بپذيريم گوش فرا دهیم و خود را مجبور كنیم تا منطق انتخاب

 هايدارند، در معرض امتحان هايي كه ظاهراً بیشترين تطابق را با عقل سلیماي را، شامل ايدهو هر ايده

ي هاسیاستهايي از گاه قادر خواهیم بود نه تنها جعبه ابزار و بستهقرار دهیم، آنگیرانه تجربي سخت

 كنند. بلکه همچنین بهتر دريابیم چرا فقرا اين گونه زندگي مي ،مد بسازيمآكار

هاي فقر را در جاهايي كه واقعاً قرار دارند شناسايي توانیم داممي فهم صبورانهبا مجهزشدن به اين 

یم. ها كمک كنكنیم و بدانیم چه ابزارهايي در اختیار فقرا قرار دهیم كه به آنها در بیرون آمدن از اين دام

هاي كوچک و هاي آماده دست برداريم و به جستجوي ايدهحلپس بهتر است از وانمود به وجود راه

 كنند.گي بپردازيم كه سرانجام ما را به جهاني بدون فقر رهنمون ميبزر
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