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Abstract 
This research has been conducted with the aim of identifying the dimensions and 
components of educational policymaking based on behavioral approach and providing a 
suitable model in order to improve the current situation. The present study was applied in 
terms of the type of qualitative data and in terms of research method of Background Theory 
(Grand Theory). Participants in this study were based on the theory and principle of 
theoretical saturation, including 14 experts and experts available in the field of educational 
policymaking based on behavioral approach. who were selected by purposeful sampling. 
The data collection tool is a semi-structured interview. Data were analyzed using 
MAXQDA2018 software in three stages of open coding, central coding and selective 
coding. Data validation was done using the verification method by the contributors. Based 
on the findings of the research, the dimensions and components of model of educational 
layout policy based on behavioral approach in the field of skill training in 6 categories 
including central phenomenon (educational layout policy based on behavioral approach), 
causal conditions, contextual conditions, intervening factor, strategies and consequences 
and results were identified. Providing a suitable model and providing conditions can 
improve the effectiveness of policy-making training policies based on behavioral approach 
by policymakers for the country's educational system. It also showed the need for further 
studies to design a model of educational policymaking based on behavioral approach in the 
field of skills training in Iran. 

Keywords: Behavioral approach, Educational layout policy, Policymaking, Skill training.

                                                           
 Corrensponding Author, Email: Moslemi.n@ut.ac.ir 

Educational and Scholastic Studies                                                                http://pma.cfu.ac.ir/ 

Vol. 10, No. 3, Autumn 2021                                                                     Print ISSN: 2423-494X 

pp. 361- 382                                                                                             Online ISSN: 2645-8098 

 

http://pma.cfu.ac.ir/


 

 
 

 

 ةگذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در حوز مشی مدل خط ةارائ

 کیفیة  مطالع یک: های مهارتی در ایران آموزش

 3، حسین خنیفر2زاده ، علی حمیدی1ناهید مسلمی

 دانشگاه تهران، قم، ایران ،عمومی، پردیس فارابی گذاری مشی خطو  گیری تصمیم دانشجوی دکتری. 1

 دانشگاه تهران، قم، ایران ،دیریت دولتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابیاستادیار، گروه م .2

 دانشگاه تهران، قم، ایران ،استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی .3

 (81/04/8311: ؛ تاریخ پذیرش81/03/8311: تاریخ دریافت)

 چکیده

گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری و ارائة مدد  مناسدو و در راسدتای     مشی های خط ابعاد و مؤلفه پژوهش حاضر با هدف شناسایی
ها کیفی و از نظر شیوة پدژوهش بدر اسدا      پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده. ارتقای وضع موجود انجام گرفته است

نظدر و   صداحو  افدراد از  نفدر  84 شدامل هدا   بر اسا  اصل اشباع نظری دادهپژوهش کنندگان در  مشارکت. ای اجرا شده استنظریة زمینه
ابداار   .انتخدا  شددند  برفی و نظری  گلولهگیری  که با روش نمونهبود  گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری مشی خط حوزة در خبرگان

، در سه مرحلده کدگدذاری بداز، کدگدذاری م دوری و       MAXQDA2018افاار نرمبا ها  داده. ارمند بودساخت نیمه ةها مصاحب گردآوری داده
هدای پدژوهش،    بر اسا  یافتده . کنندگان صورت پذیرفت  ها با روش تأییدپذیری توسط مشارکت اعتبار داده .شدت لیل کدگذاری انتخابی 

شش طبقده شدامل پدیددة مرکدای      های مهارتی در گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در حوزة آموزش مشی های خط ابعاد و مؤلفه
گدر، راهبردهدا، و پیامددها و نتدای       ای، عامل مداخله شرایط زمینه ،شرایط علّی ،(گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری مشی فرایند خط)

توسدط  ی گدذاری آموزشدی مبتندی بدر رویکدرد رفتدار       مشدی  خطتواند اثربخشی  می شرایط کردن فراهممناسو و  ارائة مد  .شناسایی شد
گدذاری   مشدی  خدط لاوم انجام مطالعات بیشتر برای طراحی یك مد   ،همچنین. بهبود بخشد نظام آموزشی کشورگذاران را برای  سیاست

 .را نشان داد های مهارتی در ایران آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در حوزة آموزش

 .گذاری، رویکرد رفتاری یمش گذاری آموزشی، خط مشی های مهارتی، خط آموزش :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ناپذیر زندگی  های آن، اجزای جدایی امروز، نهاد حکومت و کنش ةدر جوامع پیچیده و گسترد

ها  حکومت، نقش. شود ییاد م عنوان سیاست عمومی باها،  از این کنش. دهد اجتماعی را تشکیل می

های  سیاست .برد پیش می  ها به ی آنها و اجرا های خود را از طریق تنظیم این سیاست و کارویژه

توان  ها، اهداف و موضوعات، متنوع و گوناگون هستند؛ می عمومی، از منظر رویکردها، روش

، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی، (صنعتی و فناوری، پولی و مالی)گذاری سیاسی، اقتصادی  سیاست

داشتی را از بسیاری جهات با و به( نقل و شهرسازی و  مانند حمل)محیطی، انرژی، شهری  زیست

ها، انسان و اجتماعات انسانی در  یکدیگر متفاوت دانست؛ اما شاید بتوان گفت در تمامی این حوزه

 . گیرد گذاران قرار می کانون تمرکز سیاست

 ،در این میان. ها، مجادالت و مسائل حل نشده است امروزه اقتصاد جهانی مملو از چالش

د و هم کننلف برآنند که هم فهم بهتری از دنیای موجود برای ما فراهم مکاتب و رویکردهای مخت

در این . دکننزندگی بهتری را برای ابنای بشر مهیا  ةزمین ،و در نهایت ردهدر حل مشکالت یاری ک

هایی  حتی فراتر از این، واکاوی ،های اقتصادی حل مشکالت و معضالت اجتماعی غایت نظریه ،راه

شک در  بی. بستر رفاهی مناسب برای آحاد افراد جامعه است کردن بشر و فراهم برای بهبود زندگی

، یعنی جایی که برای دردهای جامعه نسخه تجویز یمهای عمومی  مواجه این راه با سیاست

اما هیچ تردیدی نیست که این سیاستگذاری عمومی مبتنی بر رویکردها، نظریات و . شود می

های  ها و پایه برای همین مهم است که همواره این فرضیه های فکری مشخصی است، چارچوب

آنچه اخیراً در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، . بررسی شونداستداللی و چارچوب فکری 

داری محدود،  اقتصاد رفتاری افراد را به سبب عقالنیت محدود، خویشتناقتصاد رفتاری است؛ 

رسانی به خود  پذیر و نیز آسیب بینی و اشتباهات پیش ها خودمنفعتی محدود، در معرض سوگیری

کند که با دستکاری در محیط انتخاب  مآبی آزادی خواهانه توصیه می بیند و با پذیرش اصل قیم می

بلکه تصمیمی به نفع خودشان بگیرند ، ها تلنگر زده شود باید به آن( معماری انتخاب)ها  آدم

عقالنیت : شود اقتصاد رفتاری در نه مفهوم خالصه می سان، خط فکری بدین(. عقالنیت کامل)
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مآبی  ها، قیم برها، سوگیری ری محدود، خودمنفعتی محدود، میاندا کامل، عقالنیت محدود، خویشتن

از این  یکپذیرش هر (. 6931، پور و هادی عباسی، قلی)خواهانه، معماری انتخاب و تلنگر  آزادی

  .گذار خواهد بود ثیرأامعه تها در ج مشی خطرویکردها بر تدوین 

زیرا بدون داشتن . یافته استهای مهارتی در قرن حاضر اهمیت خاصی  آموزش ،در این بین

پایدار مقدور  ةرشد اقتصادی و توسع ،کارآمد داشته باشند ةو افرادی که پنجها  این گونه آموزش

دادن افراد برای  و تمرین کردنت برای آشناروشی اس( مهارتی)ای  آموزش فنی و حرفه. باشد نمی

پور  ضابط) ای بسیار گسترده دارد پهنه بنابراین،های فکری، عملی و اجتماعی،  پرورش مهارت

 (.6931و همکاران،  کردی

گذاری آموزشی  ای و نقش آن در سیاست العاده آموزش فنی و حرفه باتوجه به اهمیت فوق

های  ها و صالحیت آموزش. زم و واجب استپذیر ال داشتن یک ساختار مناسب، کارآمد و انعطاف

یکی از مهمترین منابع ایجاد  ،بنابراین. ها نقش بسزایی دارد بخشی آن غیر رسمی افراد در کیفیت

. های غیر رسمی اعم از ساختاریافته و ساختارنیافته است ای، آموزش های حرفه ها و توانایی قابلیت

های  ل قبول دانش نظری و کاربردی، از طریق طی دورهبسیاری از افراد با برخورداری از سطح قاب

ای مهارتی غیر دانشگاهی، توانایی خود را در انجام وظایف مورد انتظار تقویت  آموزش حرفه

الوانی و )شود  می ها در نظام آموزش به غیر از نظام رسمی آموزش ارائه این آموزش. کنند می

 برایمدلی برای این پژوهش در صدد است تا  ضوعاین موبا توجه به اهمیت  (693۱، شریف زاده

 و ابعاد و ها لفهؤبا ذکر جزئیات مربوط به م گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری مشی خط

 .را ارائه دهد گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری مشی خط های شاخص

که باید در ارتی های مه رونقی آموزش بیگرایی و جلوگیری از افزایش معضل  مهار مدرک

های فنی و مهارتی  آموزش، قرار گیرد گذاران سیاستریزان و  برنامه دستور کار مسئوالن ذیربط،

ها  بنابراین، این آموزش. دارندسازی افراد برای ورود به بازار کار آینده  نقش مهمی را در آماده

قتصادی و اجتماعی دست توانند به رشد ا رسند، چراکه کشورها بدون آن نمی می ضروری به نظر

از طرفی، ورود الگوهای جدید آموزشی و نیازهای جدید و متنوع آموزشی باتوجه به  .یابند



   363 ...                    :های مهارتی در ایران گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در حوزة آموزش مشی ارائة مدل خط

 

 

 

های آموزش مهارتی  تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات سبک زندگی و کار، مستلزم تغییر در سیاست

جه به نظام نابراین، اهمیت توب. (6931نفیسی، )ها در این حوزه است  و همسوسازی سیاست

در ایران نیز به سبب اهمیت نظام . آموزش مهارتی، به ویژه سیاستگذاری در این حوزه نمایان است

آموزش مهارتی و اهمیت انسجام و یکپارچگی در سیاستگذاری برای این نظام، بررسی و شناسایی 

وردار ای برخ مدل مطلوب سیاستگذاری در نظام آموزش فنی و مهارتی کشور از اهمیت ویژه

به طور خاص و  آموزش ةگذاران حوز بر این است که عدم آشنایی سیاست محقق باور است،

 ةگذاری بر پای رفتاری منجر به ادامه روند سیاست رویکردهای  با کاربست های مهارتی آموزش

 ةهای اقتصادی و اجتماعی در حوز تواند به هدررفت سرمایه شده، و این امر میرویکرد سنتی 

 صاحب کشور مهارتی آموزش نظام ،حاضر پژوهشبا انجام  رو،  این از. منجر شود آموزی مهارت

 برای منشور یک عنوان به و شود می گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری مشی خط مدل یک

گذاری آموزشی مبتنی بر  مشی خطهای  مؤلفه و ابعاد ،همچنین .داشت کاربرد خواهد نفعان، ذی ةکلی

 .شود می تر شفاف برای نظام آموزش مهارتی کشور فتاریرویکرد ر

نظری و عملی پژوهشگر، سعی دارد مطالب های  پیش رو مبتنی بر دانش و تجربه ةمطالع

هم راستا پژوهش حاضر د شبا توجه به آنچه که بیان . را در اختیار خوانندگان قرار دهدای  ارزنده

گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد  مشی خطهای  مؤلفهبا هدف پاسخگویی و شناسایی ابعاد و 

 .انجام شد و ارائة مدل مناسب رفتاری

هاست،  این فعالیت ةهای حکومت و مقاصدی که برانگیزند گذاری عمومی به فعالیت سیاست

تر، نظامی از قوانین،  و در معنایی دقیق( ۱۰68، 6ساندرز، اسنیجدرز هالس ورث)کند  اشاره می

ها و مداخالت است که توسط یک شخص، گروه یا  مالی، دستورالعملهای  اصول، اولویت

شود  شود، گرفته می ها منجر می حکومت برای تغییر، حفظ یا ایجاد شرایط زندگی که به رفاه انسان

                                                           
1. Sanders, Snijders & Hallsworth 
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ای مطلوب  این قوانین، اصول و مداخالت سعی دارند تا جامعه را به شیوه ،بنابراین (.۱۰6۱، 6شفر)

 . رهایی بیانجامد که پیامد آن رفاه انسانی استشکل دهند تا به رفتا

کند که توسط فرد یا  عمومی را سلسله اقداماتی هدفدار توصیف می مشی خط ۱اندرسون

مشی گذاری، برای مقابله و رفع یک مشکل  گروهی از افراد قدرتمند و دارای مشروعیت خط

صمیمی است که در قبال یک مشی عمومی ت توان گفت خط به طور ساده می. گیرد عمومی شکل می

مشی عمومی صرفاً اتخاذ تصمیم  اما باید در نظر داشت که خط. شود مشکل عمومی اتخاذ می

شود و به  نیست بلکه فرایندی است شامل تمام اقداماتی که از زمان احساس مشکل شروع می

ست که اجزایی ا ةمشی عمومی دربرگیرند خط. دشود مشی ختم می ارزیابی نتایج اجرای خط

مشی عمومی  شود که خط هدف به مقصدی گفته می. شود اصطالحاً هدف، محتوا و اثر نامیده می

. ، حل یک مشکل عمومی باشد«هدف»برای مثال ممکن است . گیرد برای نیل به آن شکل می

آید؛ یعنی  شود که از انتخاب گزینه مطلوب به دست می مشی اطالق می محتوا به بخشی از خط

برای مثال کاهش عوارض گمرکی کاالها، . رساند ن طریقی است که ما را به هدف میمحتوا هما

اثر یا نتیجه . مشی اتخاذ شده برای حل مشکل واردات کاالهای مورد نیاز جامعه است محتوای خط

الوانی و )شود، داللت دارد  مشی حادث می مشی نیز بر تغییراتی که به سبب اجرای خط خط

خورد و باز است گذاری یک چرخه زنده و پویا و مرتبط با هم مشی یند خطافر (.693۱زاده،  شریف

  :قابل ترسیم است 6ة شکل در قالب چرخکه  دشو آن بعد از ارزیابی اخذ می
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 (1129 ،زاده الوانی و شریف)گذاری عمومی  مشی یند خطافر. 1 شکل

جدید در دانش اقتصادی که با هدف  اًنسبت به عنوان یکی از رویکردهای 6اقتصاد رفتاری

های بیرونی شکل گرفته است،  های اقتصادی با واقعیت کردن مدل ارتقای دانش اقتصادی و نزدیک

های  گیری از نظریه این شاخه از اقتصاد، با بهره. داردتوجهی  شایانگذشته اهمیت  ةطی چند ده

ها و  شناسی سعی کرده است ضعف شناسی و جامعه مختلف علوم اجتماعی از جمله روان

یندهای اقتصادی اتر از فر گرایانه های مدل اقتصاد متعارف را برطرف کرده و تصویری واقع کاستی

هایی که در اقتصاد همواره مورد توجه قرار داشته، بحث  یکی از حوزه ،از دیگر سو .ترسیم کند

باید اشاره داشت در این . ه استگذاری عمومی و پیوند میان علم اقتصاد و سیاست بود سیاست

                                                           
1. Behavioral Economics 

شناخت، درک و 
بیان مسئله یا 

ارجاع و طرح  مشکل
مسئله در 

سازمان های 
 عمومی

شکل گیری، تهیه و 
 تدوین خط مشی

قانونی کردن و 
مشروعیت بخشیدن 

 به خط مشی

ابالغ و اجرای 
 خط مشی عمومی

ارزیابی خط مشی 
اجرا شده 

بازخوردو  
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ای غنی از آثار رهگشا یا  مرزی اقتصاد و علوم سیاسی مجموعه ةبه بعد، منطق 631۰ ةاز ده زمینه

 مطالعاتی داشته باشد ةشگرف بر روی هر دو حوز آثاریپیشگام را خلق کرده که توانسته 

اقتصاد رفتاری ارائه شده بسیاری از سوی اندیشمندان  های تاکنون تعریف(. 6931محمدپور، )

 9، لوونستاین(۱۰۰1) ۱، کالرک(6381) 6کاتونا های توان به تعریف می زمینهاست که در این 

اقتصاد رفتاری را ها  آن توان براساس  می ،که در مجموع کرداشاره ....و ( 6381) 1، سیمون(۱۰۰1)

 :های آن را برشمرد این چنین تعریف کرد و ویژگی

ای، درصدد است تا  رشته از اقتصاد است که با یک رویکرد بین ای شاخهاقتصاد رفتاری 

شناسی،  های علوم اجتماعی و انسانی نظیر روان سایر شاخه های نظری، دستاوردها و ابزارهای نابنی

های اقتصاد  این اساس ضمن اصالح فرضیه شناسی را با اقتصاد پیوند داده و بر شناسی، انسان جامعه

در . های مختلف اقتصادی ارائه کنند تری را برای بررسی جنبه گرایانه واقع های همتعارف، نظری

تر از تحوالت اقتصادی صورت پذیرفته و  های دقیق بینی اساس این نظریات پیش نهایت نیز بر

 :اند از اقتصاد رفتاری عبارتهای  ویژگی .تری نیز ارائه شود های مناسب سیاست

شناسی،  های علوم اجتماعی و انسانی شامل روان وجه به تمامی شاخهای و ت رشته رویکرد بین. 6

 ...شناسی و شناسی، انسان جامعه

و ها، ابزارها،  های علوم اجتماعی شامل نظریه های دیگر شاخه گیری از تمام جنبه بهره. ۱

 ها روش

 های اقتصاد متعارف اصالح فرضیه. 9 

 های مختلف ابعاد ها که جنبه ناق با رفتار واقعی انستر و مطاب های واقع گرایانه نظریه ةارائ. 1

 .نظر قرار داده است نیات، اعتقادها و گرایشات را مد: رفتاری افراد شامل

                                                           
1. Katona  

2. Clark  

3. Loewenstein  

4. Simon  
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سیمون، ) تر و کاراتر های مناسب تر و سیاست های دقیق تالش در جهت ارائه پیش بینی. 1

6381). 

زیرا بدون داشتن . ر شده استهای مهارتی در قرن حاضر از اهمیت خاصی برخوردا آموزش

پایدار مقدور  ةو افرادی که پنجه کارآمد داشته باشند رشد اقتصادی و توسعها  این گونه آموزش

دادن افراد برای  و تمرین کردنروشی است برای آشنا( مهارتی)ای  آموزش فنی و حرفه. باشد نمی

 اساس بر. بسیار گسترده داردای  پهنه بنابراین،های فکری، عملی و اجتماعی،  پرورش مهارت

 آن در که نحوی به هستند، آموزشی منسجم مشی خط یک به نیازمند کشورها ةهم ،یونسکو ةتوصی

 در این. باشند شده دیده یکپارچه سیستم این از اساسی بخش یک عنوان به مهارتی های آموزش

 و توسعه الگوی ننبود مشخص مهارتی آموزش بخش در مطروحه مشکالت از جمله که است حالی

، 6گالستر و برتهام)است  کشور در مهارتی های آموزش مناسب گیری جهت بودن نتیجه نامشخص در

۱۰61.) 

رویکرد  روی بر را متفاوت و گسترده انتقادهای زمینة در پژوهشی (6939)امیری  و رهبر

و  کلی های چارچوب در زمینة اساسی بازنگری شده سبب و هکرد فراهم متعارف اقتصاد

 یکی از. شوند مطرح اقتصاد حوزة در بدیل رویکردهای و گیرد صورت اقتصاد این ایدئولوژیک

 براساس سیاستگذاری عمومی تبیین جهت الزم اصول. است رفتاری اقتصاد بدیل، رویکردهای این

 اجتماعی، اهمیت رفتارهای ،۱شهودی های گیری تصمیم به توجه نظیر رفتاری اقتصاد رویکرد

 اقتصاد در گذاری های سیاست مدل شود می بیان و است شده اشاره ...و  عقاید و باورها اهمیت

های  یافته  .شود می گرفته نظر متعارف در های مدل در که است آن از تر گسترده و تر پیچیده بسیار

ندة پیچیدگی رفتار آموزشی و یادگیری و عوامل ده نشان( ۱۰61)  9و برتهام پژوهش گالستر

. تأثیرگذار بر آن است و این رفتار، به طور مؤثری بر نتایج استخدامی و شغلی تاثیرگذار است

                                                           
1. Gloster   & Bertram 

2. Heuristic 

3. Gloster & Bertram 

http://www.civilica.com/paper-espconf02-espconf02_046=%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
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 ماًیها که مستق استیس یبند فرمول یها دگاهید، در پژوهشی نشان دادند (۱۰61) 6گالیزی همچنین،

 دگاهیخود از د ندهیبالقوه و آ یها دادن چالش شانالهام گرفته شده است، بر ن یاز علم رفتار

مطالعات نشان داد ( ۱۰61) ۱ی پژوهش نیگن، بلکلی و هوپها افتهی .تمرکز دارد یو عمل یمفهوم

استفاده از اقتصاد  ةنیدر زم ریاخ یها آموزش و تالش ،یشناس اقتصاد کار، روان یها نهیدر زم ریاخ

اهداف  یریگیپ یکمک به افراد برا یابزار برا ةتوسع یاه لبخش و مد دینو یها وهیش ،یرفتار

 . است یآموزش

بار در  اولین برای آموزش مهارتی، ة، سیاستگذاری با رویکرد رفتاری در حوزحاضر در پژوهش

پژوهش  .نوآوری داشته باشد ةایران به طور خاص انجام شده است که موجب شده پژوهش جنب

  :ی زیر استحاضر به دنبال پاسخ به پرسش اصل

 های مهارتی در ایران آموزش ةگذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در حوز مشی مدل خط

 کدام است؟

 پژوهششناسی  روش

بر اساس اجرا  ةکیفی و از نظر شیوها  آوری داده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از نظر جمع

 گردآوری طریق از و کرد کشف باید را هنظرییا  محور زمینه ةنظری روش در .استای  نظریه زمینه

 و استراوس)کرد  اثبات را آن است، برآمده پدیده آن از که هایی داده تحلیل و اطالعات منظم

گیری هدفمند به شیوة  کنندگان در پژوهش براساس روش نمونه مشارکت (.۱۰۰8، 9کوربین

شی مبتنی بر رویکرد رفتاری گذاری آموز مشی نظران حوزة خط برفی شامل خبرگان و صاحب گلوله

. شدند نفر انتخاب 61اصل اشباع نظری به تعداد  های مهارتی بودندکه براساس در حوزة آموزش

دقیقه مدت زمان کل مصاحبه  11۰در مجموع . ساختمند بود نیمه ةمصاحب ها دادهآوری  ابزار جمع

                                                           
1. Galizzi 

2. Nyhagen, Bleiklie & Hope 

3. Strauss & Corbin 
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 .احبه انتخاب شدندشوندگان براساس آگاهی به موضوع پژوهش برای مص مصاحبه .بوده است

 تحلیل فرآیند در شدتحلیل  MAXQDA2018 افزار حاصل از مصاحبه با استفاده از نرمهای  داده

 انتخابی و محوری، باز کدگذاری شاملای  مرحله سه کدگذاری یندافر یک از کیفیهای  داده

تکنیک  پژوهش از طریقهای  داده. است گرندد تئوری کیفی تحقیق روش مختص که شد استفاده

  . یید و اعتبار قرار گرفتأکنندگان مورد ت بازبینی توسط مشارکت

با درنظرگرفتن چهار معیار برای ارزیابی  گرندد تئوریروایی و پایایی در روش  برای بررسی

 .1و اعتمادپذیری 9؛ وابستگی۱پذیری ، انتقال6اند از باورپذیری شوند که عبارت می نتایج ارائه

کند و برای  می اجتماعی که محقق در پی بررسی آن است، اشاره ةمایی کافی سازباورپذیری به بازن

بررسی و درگیری  ، از جملهتوان به کار گرفت می باورپذیرکردن نتایج، چندین راهبرد را

متضاد، بررسی تفسیرهای های  سازی، تحلیل داده یهسو مستمر، سه ةها، مشاهد مدت با داده طوالنی

پذیری نتایج در رویکرد کمی به  مشابه تعمیم: پذیری ؛ انتقالگو با همکارانو تخام و گفهای  داده

به  مؤلفهییدپذیربودن این أکند و ت می به ثبات نتایج در طول زمان اشاره: وابستگی. پژوهش است

، راد منیؤم)کند  می مورد بررسی پژوهشگر توسط خوانندگان اشارههای  دادههای  یید ویژگیأمیزان ت

صورت  (CCDA)مداوم  ةراهبرد تحلیل مقایس ،اعتباربخشی مدلبرای  حاضر در پژوهش. (693۱

 و مجددهای  پرسش با، کدگذاری مراحل میان مکرر آمد و رفت با پژوهشگر و گرفته است 

های  یافته و الگو بودن بررسی قابل و معناداری، ثبات، سازگاری، دقت به نسبت مجدد ةمقایس

 انجام الزمهای  اصالح CCDA روش با، مرحله این به نیل تا ،است کرده حاصل اطمینان پژوهش

 است شده برخوردار مفهومی تمایز از و مفهومی تراکم از هم نهایی الگوی نتیجه در و است گرفته

 (.6931، فراستخواه) است شده دارا را الزم دهندگی توضیح قدرت ترتیب بدین و

                                                           
1. Credibility 

2. Transferability 

3. Dependability 

4. Conformability 



333                                                       0011پاییز ، 3، شمارة 01مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 

 

 پژوهشهای  یافته

 که ،های مهارتی در ایران آموزش ةموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در حوزگذاری آ مشی مدل خط

   MAXQDA2018افزار با استفاده از نرمهای پژوهشی که  آمده از مصاحبه دست های به داده با مطابق

شرایط  ،مرکزیة پدید مقولة   1کدگذاری انتخابی به  ةمرحل شده در های خالصه به دست آمد، داده

ها در  این یافته. دشبندی  گر، راهبردها و پیامدها و نتایج طبقه ای، عوامل مداخله زمینه شرایط ،علّی

 .نمایش داده شده است 6قالب جدول 

 

 گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری مشی مدل خطهای  مؤلفهو زیرها  مؤلفهابعاد و  .1 جدول

 ها زیرمؤلفه ها مؤلفه ابعاد

 پدیدة مرکزی

 ینتشخیص و تدو

 های شناختی محدودیت

 مشی فراگیری خط

 مشی پویایی خط

 اجرا

 مشی خط بخشی اثر

 مشی خط ییاکار

 مشی خط مناسب ابزارهای

 ارزیابی

 کارآمد سنجش معیارهای

 استمرار و تداوم

 پیشرفت و بهبود

 شرایط علّی

 های آموزش راهبردی مدیریت

 مهارتی

 سیاستگذارانهای  نامهبر و توانایی به اعتماد

 مهارتیهای  آموزش نهادی سطح و کالن ساختار

رویکردهای رفتاری جدید در 

 آموزش

 محدود عقالنیت

 دیگران رفتار اهمیت

 های تصمیم در انتظارات و عقاید، باورها اهمیت

 افراد

 عادات اهمیت

 بسترهای قانونی ای شرایط زمینه
 مقررات و قوانین

 باالدستی داسنا
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 ها زیرمؤلفه ها مؤلفه ابعاد

 مسائل سیاسی و فرهنگی
 سیاسی مالحظات

 اجتماعی و فرهنگی مالحظات

 مسائل اقتصادی
 کالن اقتصاد

 مالی منابع

 گر عامل مداخله
گذاری  مشی نگرش نسبت به خط

 آموزشی

  گیرندگان تصمیم برای گذاری مشی خط اهمیت

 آموزشی نظام

 مهارتی های آموزش بر حاکم فضای

 بردهاراه

یندهای اکارگیری فر هب

 شناختی روان

 فردی شناختی روان عوامل

 اجتماعی یادگیری

 مشی خط ةسازی بهین پیاده
 آموزشی مشی خط اجرایی الزامات

 امکانات و منابع به دسترسی

گذاری  مشی ارتقای شرایط خط

 آموزشی

 گذاری مشی خط محیط

 گذاری مشی خط تولیت

 یمش خط ارزیابی

   پیامدها و نتایج

پویایی و سازگاری آموزش  با 

 محیط

 کار بازار

 محیط با تعامل

 انسانی ةبهبود سرمای
 افراد فردی ةتوسع

 افراد اجتماعی های ویژگی بهبود

 اجتماعی و اقتصادی ةتوسع
 اقتصادی ةتوسع

 اجتماعی و فرهنگی ةتوسع

ها،  مؤلفه. شود می ارزیابیو  اجرا، تدوین و تشخیصهای  مدل شامل مؤلفهمرکزی  ةپدید

در  تحلیل شد، MAXQDA2018 افزار بر اساس نرمهریک از ابعاد که های  ها و شاخص مؤلفهزیر

 .شده است نمایش داده  1تا  ۱های  شکل
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 (ریگذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتا مشی خط)مرکزی  ةپدید های و شاخصها  ، زیرمؤلفهها مؤلفه .9شکل 

 

 
 شرایط علّی های و شاخصها  مؤلفهزیر، ها مؤلفه .1شکل 
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 ای شرایط زمینه های و شاخصها  مؤلفهزیر، ها مؤلفه .4شکل 

 

 
 گر عامل مداخله های و شاخصها  مؤلفهزیر، ها مؤلفه .5شکل 
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 راهبردها های و شاخصها  مؤلفهزیر، ها مؤلفه .6شکل 

 

 
 پیامدها و نتایج های و شاخص ها مؤلفهزیر، ها مؤلفه .7شکل 
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  گیری بحث و نتیجه

به  گرایشکاهش  ةو مقول است مواجه جامعه با بیکاری و فقدان مهارت نیروی کارامروزه 

تبدیل شده  آموزش و اشتغال ةگذاران حوز های اصلی سیاست به یکی از نگرانی آموزی مهارت

های  نتایج سیاست ،استنیز کشیده شده ع اجتما های دیگر  این مسئله به حوزه ةاگرچه دامن. است

نکته اینجاست که نگرش حاکم بر این  .منظور کاهش مصرف قابل توجه نبوده است شده به اعمال

گذاری نگرش نئوکالسیک یا نگرش استاندارد و مرسوم علم اقتصاد است و این در  نوع سیاست

نگرش چندان  داده است این حالیست که مطالعات اخیر صورت گرفته در اقتصاد رفتاری نشان

های  گذاران ارگان باور سیاست دارد، ای که در حال حاضر بسیار اهمیت  نکته. اتکا نیست قابل

های رفتاری در  به ضعف نگرش مرسوم در علم اقتصاد و تأثیرگذاری کاربست بینش ایراندولتی 

 .(6931، محمدپور) این حوزه است

گذاری  مشی خطهای  ها و زیرمؤلفه ابعاد و مؤلفهعیین به منظور رسیدن به هدف پژوهش که ت

، پس از انجام مصاحبه، ابتدا با و همچنین ارائة مدل مناسب بود آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری

 کدهای آنتفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل خطوط یا پاراگراف تالش شد تا 

خوانده و جمالت اصلی آن استخراج شد و به صورت متن هر مصاحبه چندبار . استخراج شوند

این فرایند به صورت کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی . دشکدهایی ثبت 

  .انجام شد

شده، تحقیق کاملی در زمینة  های انجام توان گفت با توجه به بررسی در مجموع، می

های مهارتی در ایران انجام  وزة آموزشگذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در ح مشی خط

. های مهارتی در ایران شود تواند باعث ارتقای سطح آموزش نشده است و نتایج پژوهش حاضر می

گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد  مشی توان گفت مدل پیشنهادی پژوهش برای خط در نهایت، می

 .کرد ارائه 8توان به صورت شکل  رفتاری را می
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 گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری مشی مدل خط .8 شکل

 تئوری اساس بر گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری که مشی مدل خطهای  مؤلفه و ابعاد

، گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری مشی خط مفهوم ابعاد و ها مؤلفه: مرکزی ةپدید) بنیاد داده

 مرکزی ةپدید وجودآمدن به در تسریع و تسهیل یا آمدنوجود هب باعث که شرایطی: علّی شرایط

 پدیده بر علّی عوامل ثیرأت عدم یا تاثیر باعث که کالنی متغیرهای: ای زمینه شرایط، شود می

گذاری  مشی خط روند در اخالل باعث که عواملی و شرایط یعنی: گر مداخله عامل ،شوند می

 در محوری ةپدید با که هایی کنش یا اقدامات: هبردهارا ،شوند می آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری

 شرایط علّی

 مدیریت -
راهبردی 

 های آموزش
 مهارتی

 رویکردهای - 
 در جدید رفتاری

 آموزش

 پدیدة مرکزی

 تدوین و تشخیص -

 اجرا -
 ارزیابی -

 راهبردها

بکارگیری  -
 فرایندهای

 روانشناختی

 بهینه سازی پیاده -
 مشی خط

 شرایط ارتقای -
 گذاری مشی خط

 موزشیآ

 پیامدها و نتایج

 و پویایی -
  آموزش سازگاری

 محیط با
 سرمایة بهبود -

 انسانی
 اجتماعی توسعة-

 اقتصادی و

 ای شرایط زمینه

 یقانون بسترهای -

 ی و فرهنگیاسیس مسائل -

 اقتصادی مسائل -

 

 گر عامل مداخله

 به نسبت نگرش -
 آموزشی گذاری مشی خط
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گذاری آموزشی مبتنی بر  مشی خط که پیامدهایی و نتایج :پیامدها و نتایج و در نهایت، است ارتباط

 جزء ارزیابیو  اجرا ،تدوین و تشخیص مانند هایی مؤلفه. باشد می( دارد دنبال بهرویکرد رفتاری 

های  آموزش ةحوزدر  رفتاری رویکرد بر مبتنی آموزشی یگذار مشی خط مفهوم اصلی اجزای

 .است (693۱) زاده الوانی و شریف پژوهش با متناسب یافته این. هستندمهارتی 

 رویکرد بر مبتنی آموزشی گذاری مشی خط ةتوسع عدم یا توسعه باعث که عواملی ،همچنین

 از ندا عبارت، بگیرند قرار توجه مورد باید و شوند می مهارتیهای  آموزش ةدر حوز رفتاری

 لزوم که استآموزش  در جدید رفتاری رویکردهایو  مهارتی های آموزش راهبردی مدیریت

 توجه بر ،طرفی از. است کرده چشمگیر بسیار حوزه این در را مناسب سیاستگذاری و ریزی برنامه

 بر مبتنی آموزشی گذاری مشی خطهای  مؤلفه و ابعاد ةهم تواند می کهای  زمینه شرایط و عوامل به

 بسترهای شاملای  زمینه شرایط این. است حیاتی بسیار، دهد قرار ثیرأت تحت را رفتاری رویکرد

 که دارند وجود راهبردهایی ،بین این در. شدند اقتصادی مسائلو  فرهنگی و سیاسی مسائل، قانونی

 کارگیری هب شامل هک هستند رفتاری رویکرد بر مبتنی آموزشی گذاری مشی خط با کنش در

 آموزشی گذاری مشی خط شرایط ارتقایمشی و  خط ةبهین سازی پیاده، شناختی روان یندهایافر

 برده نام گر مداخله املعو یا متغیرها عنوان تحت که دارند وجود نیز دیگری عوامل و شرایط. است

( رفتاری رویکرد بر یمبتن آموزشی گذاری مشی خط) مرکزی ةپدید بین ةرابط بر املع این، شود می

 نقش اصطالح به یا بوده ثیرگذارأت، اصلی ةپدید و پیامدها بین ةرابط ،همچنین و علّی شرایط و

 گذاری مشی خط گذاری سیاست و ریزی برنامه در املع این به توجه ،کنند می ایفا را گر مداخله

 املع این، دارد میتاه بسیارمهارتی های  آموزش ةدر حوز رفتاری رویکرد بر مبتنی آموزشی

 شامل نتایجی و پیامدها پژوهش این در. است آموزشی گذاری مشی خط به نسبت نگرش شامل

 شناسایی اقتصادی و اجتماعی توسعهو  انسانی ةسرمای بهبود، محیط با  آموزش سازگاری و پویایی

 زاده وانی و شریفال ،(6939) رهبر و امیریهای  پژوهش با متناسبها  یافته این ،مجموع در. شدند

 .است (۱۰61) نیگن، بلکلی و هوپ و ،(۱۰61)گالستر و برتهام  ،(693۱)

های مدل  و مؤلفه ابعاد ةهم به جانبه همه و سیستمی توجه لزوم گفت توان می ،نهایت در
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 اثربخش و یکپارچه ةتوسع باعث و بوده الزامی رفتاری رویکرد بر مبتنی آموزشی گذاری مشی خط

و شده در این پژوهش  امید است با استفاده از مدل ارائه. شود می های مهارتی مینة آموزشدر ز ایران

توسط گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری  مشی خطاثربخشی  مناسب، شرایط کردن فراهم

بهبود  به خصوص در حوزة نظام آموزش مهارتی نظام آموزشی کشورگذاران را برای  سیاست

 .بخشد

گذاری آموزشی مبتنی بر  مشی خطهای  مؤلفه و ابعاد شناسایی با است یدوارام پژوهشگر

. دکن فراهم زمینه این در آتی تحقیقات برای مناسبی بستر، پیشنهادی ة مدلارائ ورویکرد رفتاری 

 :شود می توصیه دیگر پژوهشگران به بنابراین،

 شی مبتنیی بیر رویکیرد    گذاری آموز مشی خطهای  برنامه بخشی اثر بررسی هدف با تحقیقی

 .گیرد ایران انجام درهای مهارتی  در حوزة آموزش رفتاری

 گیذاری آموزشیی مبتنیی بیر      مشیی  خیط های  برنامه ارزشیابی و سازی پیاده هدف با تحقیقی

 .بررسی شود رو پیش موانع و انجام گیرد های مهارتی در حوزة آموزش رویکرد رفتاری

 این. شود می توقف یا کندی دچار مشکالت و ها یتمحدود توسط، هدفی هر سوی  به حرکت

 شدگانگزینش همکاری عدم، پژوهش فرایند بربودنزمان شامل برای پژوهش حاضر ها محدودیت

 مدیران دستورات ةواسط  به نیاز مورد اطالعات ةارائ عدم، ساختاریافته نیمه عمیق های مصاحبه برای

 نیز ایشانهای  مصاحبه انتشار عدم راستای در وهشگرپژ به شوندگانمصاحبه اعتماد عدم و ارشد

 ارتباط برقراری و شناسایی، حاضر پژوهش انجام اثنای در پژوهشگر مشکل ترینبزرگ. بوده است

 .بود مطالعه مورد یندافر کلیدی مطلّعان با
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