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 : دهیچک

بده مددارا  یکه فرزنددان ودود را از مددارا عداد  یآموزان دانش  یایاول یاقتصاد رفتار  ریپژوهش با هدف تأث نیا

  یمددارا بدرا  نیمسدلط بدرا  طیو شدرا هدا یژگیاند انجام شده است. به جهت و انتقال داده ییامنا ئتیه  ییابتدا

  مددهیمصدداحبه  ن  ازیددمددورد ن  یهددا داده یگددرد آور   یو بددرا ادیددداده بن  هیددپددژوهش از ن ر  نیددبدده هدددف ا یابیدسددت

 ییامندا ئدتیدر مددارا ه  یاقتصاد رفتار  نفعان یذ ه  یانجام شد . جامعه  مورد مطالعه، شامل کل   افتهیساوتار 

مددارا داشدته و   نیدبدا ا یکدیودود، ارتبدان نزد تیدافراد به واسدطه  موقع نیهستند؛ ا  لیاردب کی ه  یناح  ییابتدا

  اد،یدبن داده  ه  یدن ر   نددیبدر اسداا فرآها،  شده در مصداحبه  ی. از اطالعات گردآور ارندد  اریدر اوت  یشتر یاطالعات ب

مقولده   23مفهدوم و   44کدد بداز،   101 بید( بده ترتیو انتخداب ی)باز، محدور  ادیبن داده  یگانه  کدگذار  مراحل سه  یط

  ،یمحدور   ،یعلد طی)شدرا ادینب داده  ه  ین ر   یاساس یها مؤلفه  لیمقوالت در ذ  زین  یی. در مرحله  نهادیاستخراج گرد

 یپژوهش شکل گرفت که عملکرد اقتصاد رفتدار  ییمدل نها  تا  ی( قرار گرفتند و نهایآمد یو پ یراهبرد ،یا مداوله

  یا ندهیزم یها بده عندوان مقولده زاتیدو کمبدود تجه یکداف  یانسان یرویو نبود ن یبه عنوان مقوله محور  نیوالد

عددم تمرکدز و  ،یانسدان یرویدمدارا و ن  یمناسب تواناساز   امکاناتو  طیشرا  جادیمشخص شدند و در صورت ا

مانندد گسدترع عددالت   ییامددهایدر مددارا پ  ایدجانبده  اول مشدارکت همده   ،یبه مدارا عاد اراتیاوت ضیتفو

آمدوزان در   از تدراک  دانش یر یمددارا، جلدوگ  ییکدارا  شیدر مددارا، افدزا  ایدجانبده اول  مشدارکت همده  ،یآموزش

 نبال وواهد داشتبه مدارا را به د  یاعتماد اجتماع بردنمدارا و باال 

. 
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Abstract: 

This study aims to investigate the behavioral economics of parents of students who have transferred their 

children from regular schools to board of trustees primary schools. Due to the characteristics and conditions 

prevailing in these schools, the data theory of the foundation was used to achieve the purpose of this 

research. In order to collect the required data, a semi-structured interview was conducted and the study 

population includes all stakeholders in behavioral economics in the boarding schools of District 1 of Ardabil. 

They have the authority. From the information collected in the interviews, based on the foundation data 

theory process, 101 open codes, 44 concepts and 23 categories were extracted during the three stages of 

foundation data coding (open, axial and selective), respectively. In the final stage, the categories were placed 

under the basic components of the foundation data theory (causal, pivotal, interventional, strategic and 

consequential conditions) and finally the final research model was formed. The performance of parental 

behavioral economics as a central category and the lack of sufficient manpower and lack of equipment were 

identified as underlying categories. With appropriate conditions and facilities in place, empowerment of 

schools and human resources, lack of concentration and delegation of authority to ordinary schools, 

comprehensive participation of parents in schools, consequences such as expanding educational justice, 

comprehensive participation of parents in schools, increasing school efficiency, preventing knowledge 

accumulation students in schools and will increase social trust in schools might result. 
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 مقدمه

 یکردیرو توان یم  ساده طور به را یرفتار  اقتصاد

 وارد یپ درکه    گرفت ن ر در یاقتصاد مطالعات در

  ندیفرا  در ورد یها دهیپد و یرفتار  یها کردن مؤلفه

 غالبا  که   ییها مؤلفه  است؛ سازی مدل  و یپرداز هین ر 

. شود ینم  توجه آن به اقتصاد عل  متعارف کردیرو در

 اقتصاد غالب جریان درون در را وود رفتاری، اقتصاد

 های پیش فرض کوشد یم  و دهد یم  قرار متعارف

 سازد. فراه  متعارف اقتصاد برای یتر  انهیگرا واقع

 با که است اقتصاد از یا شاوه  رفتاری اقتصاد

 یها انیبن تا است درصدد ی،ا رشته بین یکردیرو

-علوم یها شاوه  ریسا  ابزارهای و دستاوردها ن ری،

 ی،شناس روانن یر  انسانی و اجتماعی

 پیوند اقتصاد با را یشناس انسان و یشناس جامعه

 اقتصاد فروض اصالح ضمن اساا نیا بر و دهد

 بررسی برای را یتر  انهیگرا واقع اتین ر   متعارف،

 وسیله، نیبد و کند  ارائه اقتصادی مختلف یها جنبه

 برای کارآمدتری و تر قیدق  زیتجو و تبیین تحلیل،

 Rahbar et) دهد ارائه اقتصاد در مطرح موضوعات

al,2013 .) 

 

 درحال دیجد دانش از یا حوزه به رفتاری اقتصاد        

 با که شود می گفته ای رشته بین علوم پیشرفت

 رفتاری، الگوهای بشر، مشهود رفتارهای بررسی

  با رتیمغا  ای تطابق و رفتار بر مؤثر عوامل

 در و کند یم  معرفی و کشف را موجود یها هین ر 

 )قرار می دهد  علمی نقد و کاربست تحلیل، معرض

(porfaraj et al, 2015. بر یمبتن  یرفتار  اقتصاد عل 

 یشناوت روان شواهد شیکه افزا  است دهیا نیا

 عل  ییتوانا ی،اقتصاد یها لیتحل در ،انهیگرا واقع

 یزندگ یها تیواقع ینیب شیپ و لیتحل در اقتصاد

 علوم از حوزه نیا به و بخشد یم  بهبود را انسان

. دهد یم  شنهادیپ را یبهتر  یها استیس  یانسان

 رفتار که کند می تأیید را ادعا این تجربی شواهد بروی

  فرض متعارف اقتصاد در آنچه باها  انسان واقعی

 والدینی رفتار مورد در باولز. است متفاوت شود یم

 را نکته این سپارند می مهدکودک به را کودکانشان که

 دالیل به والدین بروی که دهد یم  قرار توجه مورد

 گرفتن تحویل برای مقرر ساعت از دیرتر مختلف

 به ؛کنند یم  مراجعه مهدکودک به وود فرزندان

 که شوند یم  ناچار کودک مهد مسئوالن که طوری

 وی. برسند سر والدین تا بمانند مهد در را زمانی مدت

 اندازه مهد کودک 10 در هفته چند برای را دیرکردها این

ها   کودکمهد  بروی در دوره این اتمام از پس. گرفت

 10 هر برای دالر سه با برابر ییها مهیجر  دیرکرد برای

 عمل در آنچه وجود این، با شد؛ تعیین دیرکرد دقیقه

  بر مبتنی اقتصاد بینی پیش با شد مشاهده

 دیرکرد زمان مدت. نبود سازگار کالسیک یها هیفرض

 در. یافت افزایش برابر دو بهها  مهدکودک  این در

 که گفت والدینی توان یم  مشاهدات این شناسایی

 احساا از شدند مواجه تأویر برای پولی جریمه با

 رهاییها  کودکمهد  مسئوالن برابر در شرمندگی

 بازار در رفتارشان مانندها   آن رفتار نتیجه در یافتند؛

 پول شدند حاضرها  آنشد و  ودمات و کاالها

 گناه احساا بدون بیشتری زمان و بپردازند بیشتری

  مهد مسئولین از را عالمت این والدین. کنند تأویر

 باشند حاضر که زمانی تا بودند کرده دریافتها   کودک

 .ندارد وجود دیرکرد برای مشکلی بپردازند را جریمه

 مبنای بر شده اعالم قیمت که نمودند فرضها   آن

 به است؛ شده تن ی  مهدکودک زیان و سود حساب

 اوالقی سیست  جریمه گذاشتن از پیش دیگر، عبارت

 را سیست  این جریمه وضع. بود حاک ها  آن رفتار بر

 کارایی مورد این در که کرد جایگزین پولی سیست  با

 همکارانش و باولز آزمایش ادامه در  .داشت کمتری
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 12 از پس را ها مهیها جر  کودک  مهد این از بروی در

. دادند ادامه وود تأویر به والدین. کردند حذف هفته

 بود رفته بین از جریمه معرفی با که اوالقی سیست 

 بودند آمووته والدین. شود بازسازی مجدد نتوانست

. پرداوت جریمه جبران کنند با را دیرکرد توان یم  که

 این انجام با نمودند تالع اقتصاددانان یبرو

 تاکنون که را اقتصادی رفتارهای از ابعادی ها شیآزما

 اقتصاد شناسایی کنند است بوده توجه مورد کمتر

  نشان باشد جدید رشته یک آنکه از بیش رفتاری

 زیرا است؛ یشناس روان واقتصاد  مجدد آشتیدهنده  

 مالح ات از پیشین اقتصادی تفکرهای

 ,Manzor & Taheriنبودند ) بیگانه یشناوت روان

  یاقتصاددانان تا مدتها بر آن بودند که تصم. (2013

 یو اصول منطق نیو اعتقادات افراد از قوان هایر یگ

جهان  ه  یپا وود را بر یها هیو ن ر  کند یم  یرویپ

استوار کرده بودند که افدراد در آن مانند  یآل دهیا

  یبرا یو از هر فرصت کردندیعمل م ییعوامل عقال 

 کردند یممنفعت بیشتر استفاده   به لذت و یابیدست

(porfaraj,2013) .  اقتصاددانان رفتاری استدالل

که افراد نه تنها برای تصمیماتی که باید به    کنند یم

سرعت گرفته شود، بلکه برای تصمیماتی ه  که 

ی اکتشافی ها روعوجود دارد،  ها آنزمان کافی برای 

. مغز ابزارهایی را در اوتیار انسان  رندیگ یمرا به کار  

ی اکتشافی را توسعه  ها روعقرار می دهد تا این 

ی اکتشافی که از  ها عرودهند و به کار گیرند. این 

 نحوه  ، در  کنند یمطریق هیجان، ترا و شهود عمل  

انسان بسیار مه  هستند. از دیدگاه  یر یگ  یتصم

اقتصاد متعارف صرفا  بخش متفکر مغز است که  

ی بهینه را برای انسان  ر یگ  یتصمامکان  تواند یم

اقتصاددانان  همچنین (.Altmak, 2012فراه  آورد )

مدوارد کدامال    یثابت کردند که افراد در برود یرفتار 

 هایر یگ   یو انطباق تصم کنند یرفتدار م یرمنطقدیغ

 نداممکن  بدا  یتقر  یدیعقال  یآنها با مدلهدا یو قضاوتها

 یها نشان دادند که روعنیز  شناسان  است و روان  

  یرا درپ یا شده  یبند طبقه  یالگوها تیعقالن دیجد

 (.porfaraj,2013)دارد 

 یآموزش یها در سازمان  یاقتصاد رفتار  نه  یدر زم

  دهیچک نیچند نهیزم نینشد، اما در ا  افتی یپژوهش

مورد مطالعه قرار    یمقاله مرتبط با اقتصاد رفتار 

مقاله    5و  یمقاله فارس  5ها  آن انیگرفت که از م

قرار   2و  1 شماره های  انتخاب شد و در جداول یوارج

 داده شده است.



یفارسیهامقاله.1جدول

نویسندگان  نتایج عناوین

 عباد تیموری

 محسن رنانی

 عبدالحمید معرفی محمدی

نقد انتخاب عقالنی از من ر رویکردهای رقیب: 

 اقتصاد رفتاری، علوم آزمایشگاهی و مغزی

(2016) 

ی مغزی وود در تمام ها تیقابلو   ها تیمحدوداذعان کرد که افراد با توجه به  توان یماگر چه 

تصمیمات و انتخابهای روزمره از عقالنیت کامل پیروی نمی کنند؛ اما نمی توان وجود رفتارهای 

 ی زندگی انسان را نیز تأکید کرد ها جنبهغیر عقالنی فراگیر در تمام 

 کاظ  یاوری

 محمد جواد رضائی

 موحدی بکن ر مهدی

 یبازساز  ازمندیکالن ن  اقتصاد یها مدل ایآ

 انیم ارتبان از یشناوت  روع یلیتحل است؟

 (2016) یرفتار  اقتصاد وکالن   اقتصاد

اقتصاد کالن، به ویژه موضوعات مطرح  گوناگون   یها جهان شمول در حوزه ینه فقط مدل

شده، وجود ندارد بلکه تالع برای دستیابی به انواع مدل های مناسب نیازمند توجه به 

 و مطالعات اقتصاد رفتاری دستاورد این مقاله است. مفروضات

 علیرضا پورفرج

 محمد تقی گیلک حکی  آبادی

 حبیب انصاری 

 یشناس  روع اقتصادی؛ رفتار و دینداری

 انسان مطالعه برای یشگاهیآزما اقتصاد

 (2013) اسالم اقتصادی

 ها آنی دینداری افراد مانند دیگر ویژگی های شخصی می توانند بر رفتار اقتصادی ها یژگیو

تاثیرگذاری و ارتبان درونی و دقیق بین اجزای   نحوه  ی اظهار ن ر در مورد  برا تأثیر بگذارد؛ اما

 دینداری و رفتار اقتصادی اطالعات کافی تجربی در دست نیست.

 داوود من ور

 مجتبی طاهری

 اقتصاد نقد بوته در اقتصادی عقالنیت

 (2013) رفتاری

به سه دوره اقتصاد  توان یمی تاکنون پیموده است را شناس روانروندی که تلفیق اقتصاد و 

  نیآور دوره سه    نیا ینمود که بررس  یتقس نینو  یدوران گذار  و اقتصاد رفتار    ،یقدرفتاری  

 .است مقاله به آن  پرداوته نیاست که ا یموضوع یاقتصاد رفتار  نهیزمدر  افتهدست ی

  روع مفهوم،: یرفتار  اقتصاد بر یا مقدمه علی رضا پورفرج

 حاتیترج استخراج یها وهیش  و یشناس

اثر عضویت در هر طبقه شغلی، درآمدی یا فرهنگی و همچنین  توان یمی رفتاری ها یباز با 

جنسیت و تحصیالت را بر میزان وود غرضی، اعتماد، انصاف، تقابل و دیگر تمایالت فردی  
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In this essay have discussed a framework for thinking about how BE has and will 

continue to influence public policy. 

 

براساا مطالعات انجام شده، سواالت زیر جهت 

 :اند هشدطراحی    ها آنپاسخ به 

چه عوامل و مشکالتی باعث بروز اقتصاد رفتاری 

 والدین دانش آموزان شده است؟

آیا شرایط جامعه ما بر عملکرد اقتصاد رفتاری 

 والدین دانش آموزان تأثیر گذاشته است؟

عدم وجود چه عواملی بر عملکرد اقتصاد رفتاری 

 تأثیرگذار بوده است؟ آموزان دانشوالدین  

یی باعث  رضایت بر عملکرد اقتصاد ها عاملچه 

 ؟شوند یمرفتاری والدین  

به اهداف   توان یمآیا والدین  با اقتصاد رفتاری  

 مورد ن رشان برسند؟

اقتصاد رفتاری والدین در چه اموری دارای نقص و 

 اشکال است؟

اقتصاد رفتاری والدین چه تأثیری بر مدارا 

 وواهد داشت؟

 

 روع تحقیق

، شرایط واص و متفاوت ها یژگیوبا توجه به 

اقتصاد رفتاری و لزوم در ن ر گرفتن این عامل،  

محقق به سمت استفاده از روع کیفی )ن ریه داده  

بنیاد( سوق داده شد که با استفاده از ن ریه داده 

ی متفاوت اقتصاد رفتاری والدین  ها دگاهیدبنیاد  

مدارا هیئت امنایی  را مورد بررسی    آموزان دانش

 کلیه شامل مطالعه مورد جامعه  فت. قرار گر 

در مدارا هیئت امنایی  اقتصاد رفتاری نفعان یذ

که تا رسیدن به اشباع    بود اردبیل یک ه  یناحابتدایی  

آماری   نمونه   3 شماره  ن ری ادامه داشت. در جدول  

 پژوهش ذکر گردیده است.
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.مشخصاتنمونهآماریپژوهش3جدول

تعدادافرادمصاحبهشونده

 3 مدیر مدرسه

 4 معل 

 5 اولیای دانش آموزان

 2 کادر اداری مدرسه

 1 اعضاء هیئت امنا

 15 مجموع

برای گرد آوری داده ها و دستیابی به هدف پژوهش 

نیمه ساوتار یافته   مصاحبه  با افراد در ن ر گرفته شده  

انجام گردید. در ابتدای مصاحبه توضیحات کلی در مورد  

تحقیق و هدف آن به مصاحبه شونده ارائه و سپس  

افراد   مصاحبه  مصاحبه شروع می شد. در حین  

ی  ها سؤالی احتمالی وود در مورد  ها ابهامو یا  ها سؤال

مصاحبه و من ور دقیق پژوهشگر مطرح می کردند که 

جواب مناسب را در جهت رفع ابهام ارائه و   پژوهشگر

. مدت زمان هر مصاحبه کرد یممصاحبه ادامه پیدا  

دقیقه بود. نکاتی که در روند انجام    25الی  15بین 

یادداشت برداری گردیده تا با   شد یممصاحبه مطرح  

ی  تر  قیدق، تحلیل و بررسی  وگوها گفتمرور چندباره  

حبه شوندگان نسبت به دیدگاه های طرح شده مصا

، سؤاالت و روع  ها مصاحبهانجام شود. قبل از انجام  

مصاحبه به تأیید افراد  ذی صالح رسید و اعتبار آن نیز  

مثبت ارزیابی گردید؛ همچنین به این دلیل که  

ی انجام گرفته به صورت مصاحبه آزاد بود،  ها مصاحبه

، آمد یمهرگونه ابهامی که در فرایند مصاحبه به وجود  

حات الزم و مرتبط توسط پژوهشگر ارائه  توضی

 مرحله  گردید. در روع تحلیل داده بنیاد، بعد از   یم

کدگذاری    مرحله  جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش،  

کدگذاری آزاد،    مرحله  قرار دارد. این مرحله شامل سه  

کدگذاری باز، اقدام    مرحله  محوری و انتخابی است که در  

 می شود.   ها مقولهی  و  به شمارع کدها، مفاه

 

 های تحقیق یافته

تعداد کدها، مفاهی  و نوع    4 شماره  در جدول  

مقوالتی که در این تحقیق حاصل گردیده نمایش  

بنیاد،  داده  ه  ین ر  مرحله  داده شده است. در اولین  

 .شود یم، کدگذاری باز آغاز  ها مصاحبهپس از اجرای  



.کدها،مفاهیم،مقوالت4جدول

ردیف

نوعمقوله

تعدادکدتعدادمفاهیمتعدادمقوله

 36 11 8 علی

 8 4 1 محوری

 9 5 2 یا نهیزم

 13 6 3 یا مداوله

 14 7 3 راهبردی

 21 11 6 پی آمدی

 101 44 23 مجموع

 

ی مفهومی اولیه برای دستیابی به  ها گزاره

ی  ها مقولهی محوری شمارع و سپس  ها مقوله

محوری( آغاز و طبقه بندی کدهای باز محوری )کدکذاری  

و برقراری روابط بین آنها انجام  و در نهایت کد انتخابی  

 برای کدهای محوری انتخاب گردید.

 

درتحقیقبراساسنظریهدادهبنیادهاداده.جریانکدگذاریوتقلیل5جدول

 ها مصاحبهکد باز از فرآیند   101احصا  کدگذاری باز :  مرحله  

 مقوله از کدهای باز 23احصا  کدگذاری محوری :  مرحله  

( ، ضعف اعتماد 6نبود منابع کافی اقتصادی در مدارا عادی )    عل ی پژوهش: مقوله  

(، نبود  4(، ضعف مشارکت اجتماعی در مدارا عادی )3اجتماعی به مدارا عادی  )

تخصص   (،6(، مشغولیت کاری زیاد والدین )5نیروی متخصص کافی در مدارا عادی )

(، بروز 4(، مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی )4نداشتن والدین در امر آموزع )

 ( .4« )تجمل گرایی آموزشی»رقابت بین اولیا برای مدارا منتخب 

 (.8عملکرد اقتصاد رفتاری والدین ) محوری پژوهش: مقوله  

(. کمبود 5) نبود نیروی انسانی متخصص کافی در مدارا  ی پژوهش :ا نهیزم مقوله  

 ( .4تجهیزات سخت افزاری و نرم افزادی در مدارا عادی )

(. عوامل و  4( .عامل فرهنگی )6عوامل و شرایط اقتصادی ) ی پژوهش :ا مداولهمقوله 

 ( .3شرایط ایجاد ناعدالتی آموزشی )

(، عدم تمرکز و تفویض 6تواناسازی مدارا و نیروی انسانی ) مقوله راهبردی پژوهش :

 (.4( ، مشارکت همه جانبه اولیا در مدارا )4ات به مدارا عادی )اوتیار 

(، مشارکت همه جانبه اولیا در 5گسترع عدالت آموزشی )  مقوله پی آمدی پژوهش:

(، 4در مدارا )  آموزان دانش(، جلوگیری از تراک   5(، افزایش کارایی مدارا )4مدارا )

 ( .3باال بردن اعتماد اجتماعی به مدارا)

 ن ریه  مؤلفه  پنج  کدگذاری انتخابی :مرحله  

(، مقوله 3ی )ا مداوله(، مقوله 2ی )ا نهیزم(، مقوله 1(، مقوله محوری )8مقوله علی )

 ( .6(، مقوله پی آمدی )3راهبردی )
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 بحث و نتیجه گیری

 اقتصاددانان تا مدتها بر آن بودند که

و اصول   نیو اعتقادات افراد از قوان ها یر یگ  یتصم

 ه  یپا وود را بر یها هیو ن ر  کند یم  یرویپ یمنطق

استوار کرده بودند که  افدراد در آن   یآل دهیجهان ا

 یو از هر فرصت کردند یعمل م ییمانند عوامل عقال 

و منفعت بیشتر استفاده می  به لذت  یابیدست  یبرا

ثابت کردند که  یاقتصاددانان رفتار  کردند؛ همچنین

 یم رفتدار یرمنطقدیمدوارد کدامال   غ  یافراد در  برود

ها  آن یها و قضاوت ها یر یگ   یو انطباق تصم کنند

در همین  است نداممکن   بدایتقر  یدیعقال  یهدا با مدل

ی انجام شده و تجزیه ها مصاحبهراستا و با توجه به  

بر اساا مدل ی پژوهش، ها دادهو تحلیل  

مشارکت  ( ، و بر اساا دیدگاه  1شده )نمودار  ترسی 

کنندگان، هشت مقوله اصلی تشکیل دهنده شرایط 

ضعف   نبود منابع کافی اقتصادی،علی هستند.  

، ضعف مشارکت اجتماعی، ضعف اعتماد اجتماعی

،  مشغولیت کاری زیاد والدیننیروی متخصص کافی،  

تخصص نداشتن والدین در امر آموزع، مقرون به  

اولیا   صرفه بودن از لحاظ اقتصادی، بروز رقابت بین

 است.  «تجمل گرایی آموزشی»برای مدارا منتخب 

ها،این عوامل راهبردی  با توجه به تحلیل مصاحبه

تواناسازی مدارا عادی ذیل چند عنوان کلی، شامل 

و نیروی انسانی، عدم تمرکز و تفویض اوتیارات به  

مدارا عادی و  مشارکت همه جانبه اولیا در  

 .مدارا بود

تحلیل یافته ها نیز نشان داد که عوامل مداوله  

ای در اقتصاد رفتاری اولیای دانش آموزان نقش دارد.  

گر یا میانجی را می توان به منزله  شرایط مداوله

زمینه ساوتاری وسیع تر مربون به پدیده در ن ر  

که بر راهبردهای ارائه شده تأثیرگذار وواهند  گرفت  

قتصادی، فرهنگی  و  شرایط ا بود. عواملی همچون

به عنوان   که  عوامل ایجاد ناعدالتی آموزشی

ای بر راهبردها تأثیرگذار   ی شرایط مداولهها مقوله

 . هستند

نبود  تحلیل داده ها نشان داد که  همچنین   

نیروی انسانی کافی و کمبود تجهیزات به عنوان  

در  همچنین   و گردیدندی مشخص  ا نهیزمی ها مقوله

ط و امکانات مناسب پیامدهایی  صورت ایجاد شرای

 جانبه همهمانند گسترع عدالت آموزشی، مشارکت  

اولیا در مدارا، افزایش کارایی مدارا، جلوگیری از 

تراک  دانش آموزان در مدارا و باالبردن اعتماد 

 اجتماعی به مدارا را به دنبال وواهد داشت. 

پژوهش اقتصاد رفتاری در   نه  یشیپنبوِد به دلیل  

اقتصاد رفتاری آموزشی را به ، ی آموزشی ها نسازما

مطرح کرد که از آن   توان یمعنوان یک مفهوم جدید  

یی آموزشی  گرا تجملنیز به مفهوم جدیدی با عنوان 

از   شود یمپی برد؛ همچنین پیشنهاد   ها وانوادهبین 

رفتار  ییشناسدا من دور به ی آموزشیاقتصاد رفتار 

 در در جوامع  یاجتماع یرسوم و ارزشها ،انسان ها

  ،مناسب  یهدا اسدتیس  شدنهادیپ یتوسدعه بدرا حال

در امر آموزع   و توسعه شرفتیبه من ور پ

 .و راهگشا است دیمف  اریبس استفاده گردد که
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 شرایط علی 

نبود منابع کافی اقتصادی -

ضعف اعتماد اجتماعی   -

 اجتماعیمشارکت ضعف -

 نبود نیروی متخصص کافی-

 مشغولیت کاری زیاد والدین  -

 تخصص نداشتن والدین در امر آموزع -

 مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی -

بروز رقابت بین اولیا برای مدارا منتخب -

   تجمل گرایی آموزشی   

  ای زمینه مقوله 

نبود نیروی انسانی  -

 کافی 

کمبود تجهیزات-

  محوریمقوله 

 

عملکرد اقتصاد رفتاری  -

 مقوله مداوله ای 

عوامل و شرایط اقتصادی -

عامل فرهنگی -

  ایجادعوامل و شرایط  -

ناعدالتی آموزشی

 مقوله راهبردی 

تواناسازی مدارا عادی و  -

نیروی انسانی 

تمرکز و تفویض عدم -

 اوتیارات 

مشارکت همه جانبه اولیا در -

 مدارا 

   مقوله پی آمدی 
 گسترع عدالت آموزشی -
مشارکت همه جانبه اولیا در -

 مدارا 
 افزایش کارایی مدارا  -
جلوگیری از تراک  دانش آموزان  -

 در مدارا 
باال بردن اعتماد اجتماعی به  -

مدارا

←←←

↙

↖



 .الگویپارادایمیپژوهشی1نمودار
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