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 مقدمه .1

توان ها، اهداف و موضوعات، متنوع و گوناگون هستند؛ می، از منظر رویکردها، روش1عمومیهای سیاست
محیطی، سیاسی، اقتصادی )صنعتی و فناوری، پولی و مالی(، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی، زیست گذاریسیاست

اید دانست؛ اما شونقل و شهرسازی( و بهداشتی را از بسیاری جهات با یکدیگر متفاوت انرژی، شهری )مانند حمل
. در [۵۹] گیردقرار می گذارانسیاستدر کانون تمرکز  انسان و اجتماعات انسانی ها،بتوان گفت در تمامی این حوزه

ها و توان این پرسش را مطرح نمود که چگونه با ایجاد تغییراتی در رفتار انسانها، میبسیاری از این سیاست
گردان، را نصیب افراد و کل جامعه کرد؟ ترک اعتیاد به مواد مخدر و روانتوان فواید و عوایدی اجتماعات، می

پذیری، استحکام و پایداری بیشتر نهاد خانواده، مشارکت سیاسی، بهبود رانندگی جویی در مصرف انرژی، قانونصرفه
ها هها و داریو رفتارهای ترافیکی، اصالح عادات غذایی، کمک به همنوعان، رعایت بهداشت و پیشگیری از بیم

رار های مختلف قحوزه گذارانسیاستتوانند در معرض توجه رفتار دیگر، همگی موضوعات رفتاری هستند که می
رای ای بهای پیچیدهها )فارغ از درستی و غلطی اهدافشان( به روشیافته، حکومتدر کشورهای توسعه .[۱] بگیرند

 پردازند کهاند و طوری به مداخله در جامعه مییافتهروندان دستدهی رفتارهای اجتماعی شهکنترل جامعه و جهت
شهروندان با رضایت، احساس مثبت و کامالً با اختیار خود، رفتارهایی همسو با منافع خود و کل جامعه را بروز دهند. 

ناخته خوبی شرا به ی حاکم بر رفتارهای افراد و اجتماعاتهاها و پویاییمندیورها، قانوندر این کش گذارانسیاست
ها، رفتارهای سالم )طبعاً با معیارهای خودشان(، جوامع منسجم و مندی از آنگیرند و با بهرهها بهره میو از آن

های مختلف توان در حوزههای پیچیده را میها و تکنیکسرچشمه این روش .اندهای پایداری را ایجاد کردهنظام
شناسی اجتماعی، علوم شناختی، علوم سیاسی، ارتباطات و شناسی، روان، جامعهعلوم انسانی جستجو کرد: اقتصاد

 بندیهای تغییر رفتار، در چهار دسته طبقهرویکردهای رایج در سیاست . برخی از[۲]ی رسانه، مدیریت و بازاریاب
لمی، ش، توجیه منطقی و عآموز، ب( استفاده مستقیم از قوه سلطه، اقتدار حکومت و اجبارهای انتظامی: الف( اندشده

ه دهنده بفایده و تنظیم ساختارهای جهت-طراحی سازوکارهای هزینه، ج( بخشی و انتقال اطالعات و دانشآگاهی
 . [1] شناختیآگاهانه و فرایندهای رواناستفاده از میانبرهای ذهنی، نیمه، و د( رفتار

تنی بر گیرد، بلکه مببا تأمل و حتی آگاهانه صورت نمی بشرواقعیت این است که بسیاری از رفتارهای روزمره 
. این سوال مطرح [9] احساسات، عادات، انتظارات اطرافیان، شرایط محیطی، خطاهای ادراکی و شناختی هستند

چیده و های پیتغییر در سیستم لحاظ کرد؟ گذاریسیاستتوان پیچیدگی رفتار آدمی را در چگونه میاست که 
مداران، دانشگاهیان و مدت(، احتماالً بسیار محدود است و سیاستهم در کوتاهی و اجتماعی )و آنگسترده انسان

های اخیر . تجربیات بشری مخصوصاً در دهه[1۰] مردم باید مقیاس ذهنی خود را متناسب با واقعیات تنظیم کنند
 تواند نقش، اما میرودبه شمار میبشر دهد با اینکه حکومت، فقط یکی از عوامل مؤثر بر رفتارهای نشان می

هایی مانند اینکه آیا حکومت حق دارد با استفاده از ابزارهای پرسش. چشمگیری در تغییرات اجتماعی ایفا کند
رود هایی نباید وتواند و در چه حوزههایی میهای افراد اثر بگذارد؟ در چه حوزهقدرتمند رفتاری، بر رفتارها و انتخاب

. [19]؟ کدامندها و مالحظات اخالقی مربوط به هر یک از ابزارهای حکومت در تغییر رفتار، تکند؟ محدودی
رفتاری به منزله استفاده از ابزارهایی جهت تحلیل و هدایت رفتار شهروندان در محیطی است که  گذاریسیاست

طور  نوین، به گذاریستسیاعرصه  آن محیط خود هدایت کننده به سمت رفتار مطلوب است. رویکرد رفتاری در
 گذاریاستسیو کمک به تحقق آن است.  گذاریسیاستناخودآگاه و شناختی، در صدد تسهیل دستیابی به اهداف 

تر، و همراه با پذیرش و رغبت بیشتر افراد جامعه ، به صرفهترهایی اثربخششود که سیاستمیرفتاری موجب 
 . [۵1]طراحی شود 
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 شرایطو  رددگمیو مستتر سیاستی در چند الیه پنهان ، اهداف هایاستابالغ س یجاهب یرفتار گذاریسیاستدر 
 را در رفتاریجامعه هدف خاص، ناخودآگاه آن  یاعموم جامعه  یعنی ،یاستکه مخاطب س شودفراهم می یاگونههب

است. برخی از ابزارهای  یتیحاکم یهایاستس خواست و هدفکه دهد میاز خود بروز  یاینهو زم یطیمح یطشرا
ازی سهای اجتماعی در بین اعضاء جامعه، سادهآفرینی حداکثری، ترویج آگاهیرفتاری شامل نقش گذاریسیاست

ن رفتاری با در نظر گرفت گذاریسیاستوارسازی است. بنابراین، تصمیمات و برانگیختن افراد از طریق بازی
عه کند. به همین دلیل، در بسیاری از کشورهای توسی را تکمیل میسنت گذاریسیاستهای شناختی بشر، محدودیت

ویکرد با ر گذاریسیاستدهی رفتارهای اجتماعی شهروندان مبادرت به ها برای کنترل جامعه و جهتیافته، حکومت
های سیاستی مشاوره، ۵۰۰9مثال، دانشگاه هاروارد از سال برای اند. ای نمودههای پیچیدهرفتاری با استفاده از روش

های متعددی در این زمینه تعریف کرده است. یکی از رفتاری آغاز نموده و پروژه گذاریسیاستخود را در زمینه 
رفتاری است. دولت مالزی نیز برای کاهش  گذاریسیاستهای آمریکا در تطابق با اقدامات آن، ارزیابی سیاست

نموده است. این کمپین در صدد  «هاتو بشمارقدم»ملی  پویشزاری های سالمت خود، اقدام به برگسرانه هزینه
توانند نرخ چاقی را از طریق این نوع ، کشورها میمثالًتحریک و تشویق عادات زندگی سالم در شهروندان است. 

 رفتاری از دولت تونی بلر در بریتانیا گذاریسیاستهای رفتاری در حوزه سالمت کاهش دهند. توجه به سیاست
آغاز به کار کرد و منجر به تاسیس واحدهای اقتصاد رفتاری در دفتر دولت و سپس تصویب برنامه اصالحات خدمات 

یری گدستور اوباما، بهره. ایاالت متحده نیز بعد از بریتانیا و با [11]ملی بر اساس بینش رفتاری در کلیه سطوح شد 
 تور کار خود قرار داد. ای در دسطور گستردهرفتاری را به گذاریسیاستاز 

ای هرفتاری در نهادهای حاکمیتی و نیز لزوم اصالح یا بهبود در شیوه گذاریسیاسترغم اهمیت مبحث علی
د عمومی با رویکر یگذاریاستس ها و الزامات اجرایمطالعات اندکی به شناسایی مولفهعمومی،  گذاریسیاست
ها ها و ابزارهای سیاستی مفیدی برای تدوین سیاستارچوبچ ،رفتاری بینشبا قوت گرفتن . اندپرداختهرفتاری 

 کشور رانگیهای مقابله با آن نیز در اختیار تصمیمگذشته، راههای موجود در سیاست و با بیان نقایصایجاد شده 
شابه در متواند اثراتی کشور، لزوما نمییک تصمیمات موفق در  دندعتقسیاستی م. متخصصان است گرفتهقرار 

همه »یا  «در تمام دنیا اثبات شده است»هایی کلی نظیر محابای گزارهدیگر داشته باشد و دوران ابراز بی کشوری
، امکان دسترسی گسترده به آمار و اطالعات، پدید فناورانههای به سر آمده است. پیشرفت« دنیا تجربه کرده است

ها، اتخاذ تصمیمات صحیح بخشی سیاستعمومی به میزان اثرهای جدید پژوهش و نیز افزایش توجه آمدن روش
هدف  امعهج گذار باید به شواهد محیطی و رفتاریبیش از پیش حائز اهمیت کرده است. سیاست در کشور و اثرگذار را
لحاظ  ستاسیای داشته باشد و با استفاده از ابزارهای مختلف، تاثیر این پارامترها را در اثرگذاری نهایی توجه ویژه

های گذار با توجه به محدودیتشود و ضروری است سیاستاحساس می به شدت ایران در موضوعخالء این کند. 
ر گام ت، در مسیر اتخاذ تصمیمات مناسب«زدگیشاخص»شواهد کمی و مطالعات تجربی موجود و با پرهیز از آفت 

با رویکرد  های عمومیهای سیاست( مولفه1دهد:  پاسخ سوالبنابراین، مطالعه حاضر تالش دارد به دو  .بردارد
 عمومی با رویکرد رفتاری چیست؟  گذاریسیاست سازیپیاده( الزامات اجرایی جهت ۵کدامند؟ و رفتاری 

 
 و پیشینه پژوهش مبانی نظری .2

 رفتاری علوم هاییافته به کارگیری با کندمی تالش رفتاری رویکرد با عمومی گذاریسیاست مبانی نظری.

تغییر  در هاسیاست این ماندگار اثرگذاری بهبود به مختلف، سیاستی مسائل در آنها کاربست و علوم اجتماعی و
مساله )تغییر رفتار مردم(  این به باید هادولت چرا که شود مطرح سوال این است ممکن بپردازد. حال مردم رفتار

 حوزه در مطرح مباحث به رفاه و آزادی ارتقای برای باید هادولت که وجود دارد قانع کننده دلیل توجه کنند. سه
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 افراد به کار این : الف( انجام[9]برند  به کار خود هایگذاریسیاست در را آنها و ویژه نمایند توجه رفتاری علوم

 یادآوری یا هاهزینه در جوییصرفه برای افراد به یادآوری کردن مثال، برایبرسند.  خود اهداف به تا کندمی کمک

 با اجتماعی یارانه دریافت زمان کند. تطبیق کمک اهدافشان به رسیدن در افراد به توانددارو می مصرف برای

بگذارد؛ ب( به دلیل اینکه  تاثیر مدرسه در کودکشان ثبت نام به والدین ترغیب در تواندمی مدارس زمان ثبت نام
 عوامل تاثیر همچنین تحت و هستند دسترس در یا برجسته صرفا که است اطالعاتی اساس بر غالبا گیریتصمیم

 همیشه افراد، فوری اهداف ترجیحات و دارند، قرار افراد ذهنی هایمدل و اجتماعی فشارهای همچون دیگری

 باشند، داشته کردن فکر برای بیشتری زمان پول و افراد شود. اگرنمی برآورده آنها آنها منافع و عالیق براساس

کنند.  انتخاب دارد، تطابق آنها آرزوی باالترین با حد چه که تا این اساس بر مختلف، هایشیوه به است ممکن
 معیار یک عمدتا برسانند، حداکثر به را خود سود و منافع که گیرندتصمیماتی می همیشه افراد که فرض این

است؛ ج(  برده سوال زیر را اولیه فرض این بسیاری مطالعات اتفاقا که است سیاست تحلیلگران یک برای اساسی
 را آنها جامعه موجود در هاینابرابری و هاتبعیض گاهی که چرا کنند، اجتناب خاصی اعمال از افراد است ممکن

 ایجاد با اغلب اوقات ذهنی مشترک هایمدل و اجتماعی هایاست. وابستگی کرده هدایت خاصی مسیر به

 تاثیرات هاانتخاب بر جنسیتی هایو تبعیض قومی تعصبات کم، اعتماد همچون افراد، و جوامع برای هاییدام

 متقابل هایانتخاب به که هستند هاییمثال محیط زیست حفاظت از و فساد مالیات، گذارد. پرداختمی معناداری

 و ذهنی هایمدل اساس بر مردم عموم رفتار آن در که هستند است. اینها شرایطی وابسته جامعه افراد همه
شوند  بدتر دیگر برخی و بهتر رفتارها از برخی شوند باعث است ممکن و گیردصورت می اجتماعی هنجارهای

[1۵] . 
نه کنند که چگونه با هزیو خبرگان خدمات عمومی با این چالش دست و پنجه نرم می گذارانسیاستاز آنجا که 

شهروندان تشدید  دررا به تغییر رفتار  تواند گرایشهای مالی دولت میچالشتر به نتایج مطلوبتر دست یابند، پایین
تواند منجر به این گردد که برخی از نهادهای حاکمیتی به کلی از نماید؛ گرچه این مساله )چالش مالی( می

 ن خدمات، خبرگاگذارانسیاستهای رویکردهای نوآورانه برای تغییر رفتار اجتناب ورزند. در هر صورت، کنش
ای بر رفتار افراد دارد. ما همواره در حال شکل عمومی، بازارها و شهروندان، تاثیرات قابل توجه و اغلب ناخواسته

باشیم. باید دانست که حاکمیت تنها یک عامل از میان عوامل تاثیرگذار بر رفتار دادن به رفتارهای یکدیگر می
وگیری از مثال جل برایی در زمینه تغییر رفتار وجود داشته است. های موفقیت آمیز متعددشهروندان است. سیاست

انتقال ایدز و افزایش استفاده از کمربند ایمنی. با این وجود، برخی رفتارها )همچون رفتارهای ضد اجتماعی( در 
تری شناسایی گردد که تر و نوآورانههای یکپارچهشیوه . لذا باید[7]کنند های سیاستی، مقاومت میبرابر مداخله

ای مداخله نمایند که تا مردم را ترغیب به کمک به آنها نمایند. بتوانند از طریق آنها به گونه گذارانسیاست
و تغییرات فردی است.  1گریسازی موفق فرهنگ، تنظیمکارآمدترین و پایدارترین تغییرات رفتاری، نتیجه یکپارچه

ود: شهای نرم سیاست سوق یافته میای سخت و توام با زور به کاربستهرفتاری، از شیوه گذاریسیاستدر 
انسان از مسیر غلط. اساساً دو شیوه برای اندیشیدن  ۵هایی همسو با طبع و سرشت انسانی و نه به زور بازداشتنشیوه

ر فکر آن آگاهانه دبه تغییر رفتار در شهروندان وجود دارد. شیوه اول مبتنی بر تاثیرگذاری بر چیزی است که مردم 
عمومی، از این  گذاریسیاستنامند. بیشتر مداخالت سنتی در می ۹هستند. این شیوه را الگوی عقالنی یا شناختی

اتی های گوناگون اطالعکنندگان، بخشگذرد. در این الگو، فرض اصلی این است که شهروندان و مصرفمسیر می
ود را شهای فراوانی که به ایشان ارائه میکنند و نیز مشوقریافت میها و بازارها د، حکومتگذارانسیاستکه از 

                                                                                                                                                 
1 Regulatory  

۵ Rubbing up 

۹ Rational or cognitive  
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سان عمل ایشان بازتابی است از برترین عالیق و منافعشان؛ به عبارت دیگر، ایشان تحلیل خواهند کرد و بدین
وی دیگری نیز الگنمایند. ذاران، برترین عالیق آنها را تعیین میگکنند یا سیاستبرترین عالیق خود را تعیین می

مرکز را از و تکند. این الگتر داوری و تاثیرگذاری توجه میبرای تغییر رفتار وجود دارد که به فرآیندهای غیرارادی
. این نمایدکنند، توجه میای که مردم در آن عمل میدارد و به تغییر بافت و زمینهانتقال وقایع و اطالعات برمی

رعقالنی و های مردم غیکند که گاه انتخابنامند. الگوی بافت مشخص میفتار نیز میالگو را الگوی بافت تغییر ر
ین الگو بیشتر ااین، ررسد، اغلب بدین خاطر که ایشان تحت تاثیر عوامل پیرامونی قرار دارند؛ بنابمتناقض به نظر می

 .  [7]اند الگو توجه کرده کمتر به این گذارانسیاستکند. ها تمرکز میبر تغییر رفتار بدون تغییر ذهن
ترین و کاراترین ابزارهای موجود است، حاکی از آن بود که رویکردهای رفتاری در شمار قوی 1تجربه دیلویت

های رفتاری آنها را درک کرد. مداخالت رفتاری به دقت ولی برای استفاده کارآمد از آنها باید شهروندان و محرک
های مهمی را به همراه داشته باشد و بدین ترتیب، یک پایگاه شواهد کمی و بینشها تواند دادهمدیریت شده، می

آورد، بلکه از به وجود آورد. این پایگاه شواهد نه تنها امکان نمایش مستمر سیاست مورد نظر را فراهم می
نظر اطالعاتی و  آورد که ازهایی را پدید میکند. این مداخالت سازمانهای مستمر نیز حمایت میگذاریسیاست

چنین، پرهیز کنند. هم گذاریسیاستها در ها و شکستتوانند از هزینهبینشی غنی هستند و در نتیجه بهتر می
 توسط ۵۰1۵سال  در که پژوهشی . نتایج[۵]شوند تر به نتایج سیاستی پیچیده منتج میتر و به صرفهمطلوب

 گرفت، انجام ایالت ۱۲شهرداران  و دولتی نونگذاراناز قا متشکل آمریکایی، ۵۰۰از  بیش روی ۵هاردویک

 : [1۲]از  عبارتند نتایج بود. این شهروندی رفتار تغییر برای هاتالش از گذارانسیاستحمایت  لزوم تاییدکننده

 اند.کرده حمایت رفتار تغییر برای آموزشی/اطالعاتی هایکمپین از ،درصد 7۳ -

 حمایت قانون جدید یک ایجاد از نیز درصد ۱۲و  موجود قوانین اجرای در جدیّت افزایش از ،درصد ۵۰ -

 .اندکرده
 برای تاثیرگذاری ابزار دو از ها،برنامه مدیران و موسسات مدیران رتبه،عالی مقامات ویژه به ،گذارانسیاست

 آموزش. وقتی و اند: قانونگرفته کمک باشد، مفید جامعه هم و فرد برای هم که نحوی به شهروندان رفتار بر

 از قانونی، رویکرد نکند، پیدا دست رفتار تغییر ( به سطح مطلوبی از۹آموزشی )مثل کمربند رو ببنداردوی  یک که

گیرد )مانند کلیک کن یا بلیط می قرار نظر مد جدید، قانون تصویب یا ون فعلیقان اجرای در جدّیت افزایش طریق
باالی  دستیابی به نرخبازاریابی اجتماعی مطرح شده است، که اثربخشی خود را در  کارکرد(. رویکرد سومی با ۱بخر

 . وجوه تمایز و[1۲]گذاری منابع، به خوبی اثبات کرده است سرمایهبازده تغییر رفتار و مهمتر از آن، باالترین نرخ 
 ارائه شده است.  1و شکل  1 های اصلی این ابزارها در جدولمولفه
 

 [1۲] ابزار اصلی برای تغییر رفتار شهروندان. سه 1جدول 

 تاکتیک ها پیش فرض ابزار

 آموزش

 (5)نشانم بده

 تواندمی تنهایی به اطالعات

 باشد. این رفتار تغییر کننده ترغیب

 به یا اند،جدیدند، ضروری اغلب اطالعات

 شوندمی منتشر و مکررا عمومی شکل

 بسیاری در دهند ومی توضیح را آن منطق و نظر مورد رفتار که هاییپیام

 مواد، بندیبسته تابلوها، پوسترها، بروشورها، ای،رسانه هایکانال از

                                                                                                                                                 
1 Deloitte  

۵ Hardwick 

۹ Buckle Up 

۱ Click it or Ticket  

۲ Show Me 
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شوند )مثال می دیده عمومی هایو اعالمیه اخبار، اجتماعی، هایشبکه
 (1دخانیات کشنده است

بازاریابی 

 اجتماعی

 (2)کمکم کن

از کلمات  فراتر چیزی رفتار تغییر برای
 است نیاز مورد

 است مهم دارند. آنچه وجود بازاریابی ابزار جعبه در الزم ابزارهای تمامی

 ،شوندمی شناخته ۱P ابزارها، که با نام مزایاست. این ارائه و موانع حذف
 با کار مثال، )برای ترویج و قیمت، مکان )توزیع(، محصول، از عبارتند

 دود و دخانیات، مصرف ترک به کمک برای را SmartQuickاپلیکیشن 

 بگیرید( فرا الکترونیکی سیگارهای

 قانون

 (3)مجبورم کن

 قانون وضع بدون رفتار تغییر

 و تر،سنگین هایجریمه جدید،

 پذیرامکان فشار افزایش

 نمی باشد

 نقطه در احتمال دستگیری و جریمه ها، قوانین، خصوص در پیام هایی

)مثال  شودمی گوشزد افراد به مکان های عمومی، و خرید، لحظه تصمیم،
 نکشید( سیگار ساختمان متری این ۵در فاصله 

 

 
قانون: عقب تر از حیوان خود راه بروید و 

فضوالت آن را پاک کنید در غیر این 

 دالر جریمه خواهید شد 1۲۰صورت، 

بازاریابی اجتماعی: تعبیه ابزار جمع آوری 

 فضوالت حیوانی در پارک

آموزش: فضوالت حیوانات ناقل بیماری 

هستند، عقب تر از حیوان خود راه بروید و 

فضوالت آن را پاک کنید. لطفا این مکان 

 را پاکیزه نگه دارید. 

 . سه رویکرد اثرگذاری برای شهروندان به منظور جمع آوری فضوالت حیوانات خانگی 1شکل 

 
 ترغیب و بخشی آگاهی هدف با که است هاییپیام رفتار، تغییر برای رویکرد آموزش از الف( آموزش: مقصود

 مبنای بر اولویت یک است ممکن نظر مورد رفتار شود. تغییرمی ارائه مطلوب، رفتار پذیرش به مخاطب یک

 یک کودکان(، در آسپیرین مصرف با ری سندرم به ابتال احتمال مثال، افزایش عنوان جدید )به علمی هایپژوهش

طوفانی قریب  آمیز )مانندفاجعه رخداد یک یا قزل آال(، هایماهی جمعیت کاهش مثال، کننده )به عنواننگران روند
 هایهزینه به نسبت اهمیت آنها و بالقوه مزایای شهروندان، از توجهی قابل بخش شرایطی، چنین الوقوع( باشد. در

 نشان من به فقط»رویکرد  را گزینه گیرد. اینمی صورت نظر مورد اقدام بالفاصله و داده تشخیص را شدهدرک

  .[1۲]نامند می «بده
 سعی در جمعی، و فردی منافع کسب هدف با و بازاریابیفنون  و اصول از استفاده اجتماعی: با ب( بازاریابی

 انجام برای مخاطبان هدف منافع و موانع شناسایی شامل فرایند این مرکزی دارد. هسته رفتار تغییر بر اثرگذاری

 است. برای مطلوب منافع ارائه و موانع این کاهش بازاریابی برای آمیخته کردن فراهم سپس و نظر مورد رفتار

 یک محل کار(، ارائه بهبود هایمحصول )مانند برنامه یک توسعه یا ایجاد مستلزم کار این رفتارها، از بسیاری

 مراکز سالمت(، ایجاد دسترسی آسان/مکان )مانند و رماند هایهزینه کاهش انگیزشی/قیمت )مانند استراتژی

                                                                                                                                                 
1 Tobacco kills  

۵ Help me  

۹ Make me  
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 زمانی رویکرد سالمت( است. این نمایشگاه کننده )مانند برگزاری متقاعد کار(، ترویج/ارتباطات محل در ورزشی

 باشند. این رفتار تغییر خواهان آن غالب بخش و شده عجین نظر رفتار مورد با هدف جامعه که دارد را تاثیر بیشترین

 . [1۲] نامندمی «کنی کمک اید به منب»رویکرد  را مورد
قانون  یک تصویب طریق از است ممکن و است رفتار تغییر برای اجبار از استفاده مستلزم ابزار ج( قانون: این

 رعایت عدم به دلیل سنگین هایمجازات اعمال یا و موجود قوانین اجرای برای فشار افزایش گیرانه،سخت و جدید

 رفتار مانده،باقی بخش تنها بخش، یا بزرگترین که است مناسب زمانی ابزار این از گیرد. استفاده صورت قانون،

 «باید مرا مجبور کنید»باشد. این بخش را گروه  نداشته آن انجام برای هم قصدی و تمایل و نپذیرفته را مطلوب
 . [1۲]نامند می

که میزان فرار مالیاتی در کشور با وجود اقدامات صورت  بیان داشت [۵] (1۹۳۵امیری ) پیشینه پژوهش.
های اقتصاد رفتاری در خصوص عوامل موثر بر ، بررسی مولفهبه زعم وی. استرشدی داشته پذیرفته روند روبه

کشور و  تواند در کاهش فرار مالیاتی دردر این رویکرد می گذاریسیاستهای گیری از ظرفیتفرار مالیاتی و بهره
 . همچنین افزایش کارایی نظام مالیاتی موثر باشد

 اجرای و طراحی بر رفتاری علوم تاثیرگذاری هایراه از یکی (، تلنگرها1۹۳۲به اعتقاد موسوی و همکاران )

 از ایمجموعه در توجهی قابل تغییر که آن بدون که است یسیاست ،است. تلنگر مختلف هایگذاریسیاست

 بیشتری تعهد با که اندآمده بوجود نیز تلنگری واحدهای این راستا انجامد. درمی رفتار تغییر به شود، ایجاد هاگزینه

 اثربخشی بسیار مداخالت انجام با تاکنون و کنندمی استفاده مردم رفتار تغییر برای رفتاری اقتصاد مطالعات از

 اند. کرده ارائه سیاستگذار به سیاستی پیشنهاد قالب یک در و داده قرار بررسی مورد را رفتاری هایبینش این
 هداده و دریافتند ککمی انجام -به شیوه تلفیقی متوالی کیفی ای رامطالعه [1۹]( 1۹۳۲کشاورز و همکاران )

پس از مداخله آموزشی، میانگین امتیازات نگرش، هنجار فردی، درک کنترل رفتار، خودکارآمدی، قصد و رفتار 
دهنده سالمت در گروه مداخله افزایش یافت. بیشترین تفاوت میانگین در حیطه ء نسبت به رفتارهای ارتقا

 . خودکارآمدی بود
 بسیار گذاریسیاست هایمدل،رفتاری اقتصاددر لف( به این نتایج رسیدند: ا [1۳]( 1۹۳۹رهبر و امیری )

 درک ضمن باید گذارانسیاست شود. بنابراینمی گرفته نظر در متعارفبه شکل  در است که آن از ترپیچیده

دهند؛  افزایش تجربی هایارزیابی و مطالعات از گیریبهره با جمله از آنها با رویایی را برای خود توان ها،پیچیدگی
 به را ما از محیط، شناخت و شود طراحی محیط با متقابل رابطه مبنای بر باید هاسیاست رفتاری اقتصاد درب( 

 اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، هویت شامل عوامل موثر این از سازد. برخیمی رهنمون جدید هایگیریجهت

 است.  جامعه و عقاید باورها ها،ارزش مذهبی، و اجتماعی نهادهای
ترین و شناسی اقتصاد رفتاری، مهمبر بررسی روشتا افزون  کردندتالش  [۹]( 1۹۳۱و همکاران )انصاری 

ازی هدیه، و ب-، اعتماد، مبادلهاستبداد، اخطارمعمای زندانی، کاالی عمومی، شامل های رفتاری پرکاربردترین بازی
 را بررسی کنند. تنبیه شخص ثالث 

ویژه که تنها با فرض عقالنیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به دادندنشان  [1۵]( 1۹۳۵منظور و طاهری )
 ای از رفتار اقتصادی ارائه نمود. در اینگرایانهتوان تحلیل واقعگیران نمیهای رفتاری و روانی تصمیممحدودیت

دار بودن مورد توجه قرار گیرد: کران بایدهای اقتصادی که در تحلیل شدراستا سه محدودیت رفتاری اساسی معرفی 
کنون اروندی که تلفیق اقتصاد و روانشناسی ت ،لذاطلبی. دار بودن منفعتانسانی و کران دار بودن ارادهعقالنیت، کران

 .شودمیاقتصاد رفتاری قدیم، دوران گذار و اقتصاد رفتاری نوین تقسیم  پیموده است به سه دوره
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و مشارکت  یتحاکم یبرا یرفتار یعموم گذاریسیاست یاسیس کاربردهای به [۵1]( ۵۰۵۰) 1استراشیم
یک راتاست که نشانگر اقدامات پسادموک یرگذارمورد تأث یک ینااین محقق بر این باور بود که پرداخت.  یکدموکرات

ر دو فرض ب خود رامحقق استدالل  ین. اباشدمی یو شهروند یدموکراس یفتعربازو  یاقتدار جهان برای دستیابی به
. دوم، دانست یجهان تتعامال یجهتوان تنها نتیرا م یرفتار یعموم یهایاست: اول، ظهور و گسترش سکرد استوار

کنترل شده  هایآزمایشکنند. بر اساس  مدیریترا  یو معرفت یاسیاقتدار سترکیبی از توانند یم یرفتار متخصصان
با  یراسدموک یگزینیشهروندان و جا هایشکست تردید در مورد علت منجر به شک و یرفتار هایینش، بیتصادف

در مورد  یبازتاب انتقادی، که گفتمان رفتار ی. در حالشوندمیدولت خبره  یعنی یک، یکمعرفت دموکرات یک
 . آگاه باشند یکپسا دموکرات هایسوگیریاز  یدبا این رویکرد ، طرفدارانعامدانه است یدموکراس

که  داد، نشان یمطالعه مورد یکبه عنوان  «COOP یندهسوپر مارکت آ»با استفاده از  [11]( ۵۰1۳) ۵گامبرت
انتخاب مصرف کننده به سمت اقدامات مطلوب  یتدر هدا یایندهبه طور فزا یخصوص یگران بخشچگونه باز

اص، خ یطیشرا تحتممکن است  یانتخاب یهایطمح یکه طراح دادنشان  هالیکنند. تحلیمشارکت م یاجتماع
 یکوکراتدم یتمشروع دورنمای ،همزمان به طور دهد و یشها افزاشرکت یحاتترج یرافراد را نسبت به تأث یتحساس
 . تضعیف کندرا  یریگیمو تصم

در  یاتاثرات اقدامات کنترل دخان یشکه امکان آزما یاز موارد یامجموعه استفاده ازبا  [۵۹]( ۵۰1۳) ۹وانونی
عموم  ،یاتکنترل دخان مربوط به که اقدامات کرد تایید ،مربوطه یرهایمتغ یسر یک یرا رو ییاروپا یشورهاک

افراد  ینب یکتفکبه ها یاستس ینکه اثرات ا یحال، هنگام ینکند. با ایم یلمتما یشترب پذیرش مقرراتمردم را به 
اثرات این .  دکنن یتهدا یگاریافراد سرا اثرات مثبت  ینکه ا دادنشان  یج، نتابررسی شد یگاریس یرو غ یگاریس

و  استم یاز تجربه مستق یادگیریاز  ی، ناشگرشین گذاریسیاستبازخورد  جمعی اثرات در مقایسه بامتفاوت 
بازخورد  در مورد یرفتار نظریه یک محقق، ین. اتبیین نمایدرا  یاتواکنش مثبت به کنترل دخان تواند علتمی
دهند یم واکنش مثبت نشان یاتنسبت به اعمال اقدامات کنترل دخان یگاریافراد س دادکه نشان  کردارائه  یاستس
 کمک کند.  یگارتواند به آنها در ترک سیکه م هستند آوریتعهدابزارهای ،اماتاقد ینا یراز

 یدجد تیاسس یشکل و طراح ییرتغ یقدرتمند برا یابزار یرفتار ینشب معتقد است [1۱]( ۵۰1۳) ۱کوهنهانس
 یگستردگ، یفرد یدر مورد رفتارها یاساس یاتاز فرض یدحال، طراحان با یندهد. با ایبر شواهد ارائه م یمبتن

  اشند.ب ی داشتهآگاهسیاست،  اثربخش یطراحی پیش روی هاو چالش کندمیادعا  اختیاراتی که رویکرد تلنگر
های عمومی برای مفهومی پرداخت که به تحلیل اینکه آیا سیاست به ارائه چارچوبی [۵۵]( ۵۰1۳) ۲تامرس

دارای  کند. این چارچوب مفهومیشوند، کمک میتحریک تغییر رفتار اثربخش هستند و توسط ذینفعان حمایت می
( اثربخش و 1شده است: سیاست )دهد به چه میزان تغییر رفتار اثربخش بوده و حمایتپنج معیار بود که نشان می

( شهروندان حمایت ۲های مجری، و )( سازمان۱مداران، )( سیاست۹( کارا است و از این سیاست در میان )۵)
 شود.می

                                                                                                                                                 
1 Strassheim 

۵ Gumbert 

۹ Vannoni  

۱ Kuehnhanss 

۲ Tummers 
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آژانس  هوشمندداوطلبانه، مشارکت حمل و نقل  یاستیس مدل بیان داشتند [۱]( ۵۰19) 1باینام و همکاران
آگاهانه رییگیمکند و تصمیم یلرا تسه یکتژتعامل استرا شود،را سبب می رفتار ییر، تغ۵یستز یطحفاظت از مح

 را کاهش دهد.  ایانتشار گازهای گلخانهعملکرد را بهبود بخشد و  ،سازدیم میسرو نقل را  تر در بخش حمل
بر عوامل  یرگذاریبا هدف تأث یجمع یهارسانه اردوهایاظهار داشتند که  [19]( ۵۰1۵) ۹اهارا و همکاران

 هایارییمب از طریق آن، ریسکها در تالش هستند تا است که دولت ییهااز روش یکی یزندگ سبکدر  زاریسک
 کنند.  کممزمن را 

د و در توان فرض کریرا نم یکنترل ایهدستگاه یربا سا تلنگرزنی یسازگاربیان داشت  [۲]( ۵۰1۱) ۱بالدوین
 مداخله مختلف یهایوهاز ش یآگاه ینآن و همچن یفلسف یدر مورد مبان یت، شفافتلنگرزنیهنگام تامل در مورد 

 یضرور، ندکیم یدرا تهد یاهداف اخالقتامین بلکه  ینه تنها اثربخش وانجام شود  یمنطق تصادمممکن است با  که
تالش  کهجزء معدود مطالعاتی است  توان دریافت که این مطالعه. با مروری بر پیشینه تجربی پژوهش میاست

  . بپردازد نظری مبانیبا استراتژی مرور سیستماتیک  رفتاری گذاریسیاست ها و الزامات اجرایمولفه شناساییدارد به 
 
 پژوهششناسی روش .3

وع از ن راهبرد،، از نوع استقرایی، از منظر دتفسیرگرا، از منظر رویکر ، از نوعفلسفیاین پژوهش از منظر 
 مبتنی، هاهای گردآوری دادهو رویه فنونو از منظر مقطعی تکنوع آرشیوی، از منظر افق زمانی، از  هایپژوهش

 هاییژوهشپتوجه به این که پژوهش حاضر قصد دارد تا با ترکیب نتایج  بر مستندات/مقاالت منتشر شده است. با
ت. استفاده شده اس مبانی نظری مندنظامت پژوهش پاسخ دهد، از روش مرور سواالگرفته، به  که تاکنون صورت

 باشد و حذف یا کناری، کیفی و همچنین مقاالت مروری میهای کمّاز آن جا که مقاالت موجود شامل روش

 5ههای فرامطالعتواند نتیجه پژوهش را ناقص کند، در پژوهش حاضر به جای استفاده از روشگذاشتن هرکدام می

استفاده شده است. شش پایگاه  مندنظام( از مرور 8آمیختههای و فراترکیب روش 7، فراترکیب کیفی6)فراتحلیل

برای بررسی مقاالت موجود در این و  1۱و روتلج 1۹، وایلی1۵، اسپرینگر11، سیج1۰، امرالد۳ساینس دایرکت داده شامل
های داده مکمل یکدیگر هستند و نقاط ضعف و قوت یک دیگر را پوشش اند چرا که این پایگاهحوزه انتخاب شده

به صورت زیر  مذکور های دادهابتدا تمام اسناد منتشر شده در پایگاه .[02]برند را باال می پژوهشدهند و روایی می

فوریه  1۲تا  ۵۰۰۰ژانویه  1های تمام اسناد منتشر شده بین تاریخ»شدند:  15استعالم ۵۰۵1فوریه  1۲در تاریخ 

 «را در عنوان، چکیده یا کلمات کلیدی خود داشته باشند. ۵جدول های ، که حداقل یکی از عبارت۵۰۵1

                                                                                                                                                 
1 Bynum et al.  

۵ U.S. Environmental Protection Agency’s SmartWay Transport Partnership 

۹ O’Hara et al. 
۱ Baldwin 

۲ Meta-Study 

۵ Meta-Analysis 

7 Meta-Synthesis 

9 Mixed Meta-Synthesis 

۳ ScienceDirect 

1۰ Emerald 
11 Sage 
1۵ Springer 
1۹ Wiley 
1۱ Routledge 
1۲ Query 
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 پژوهش. کلیدواژه های ۵جدول 

 کلیدواژه ها

"Nudge" OR "Behavioral insight" OR "Behavioral public policy" OR "Behavioral insight" AND "Public policy" OR 

"Behavioral change " AND "Public policy" OR "Nudging" AND "Public policy" OR "Nudge tactics" AND "Public 

policy" OR "Behavioral economics" AND "Public policy" OR "Behavioral science" AND "Public policy" OR "Behavioral 

approach" AND "Public policy" OR "Intermediary" AND "Public policy" OR "Behavioral approach" AND "Policy 

experiment" OR "Behavioral nudges" AND "public policy" OR "Behavioral interventions" AND "public policy" OR 

"Behavioral mechanisms" AND "policy design" OR "Behavioral instruments" AND "policy design" OR "Policy 

interventions" OR "Behavioral policies" OR "Nudging interventions" OR "Behavioral analysis" AND "policy design" 
 

 پژوهشهای کلیدواژه بقیۀعدد است و  ۲ پژوهشهای موجود در است که تعداد کلیدواژه بیان این نکته الزم
کلیدواژه اصلی، مشتق شدند. در مرحله اول، تعداد  ۲حاضر بر اساس نظر پژوهشگر و برای پوشش همه مفاهیم، از 

ر های زیاین مقاالت شامل دستهشد. استخراج گانه مورد استفاده در پژوهش های داده ششپژوهش از پایگاه ۵9۳
  .های زیر بودنددر دسته کهکنار گذاشته شدند بودند. از بین مقاالت موجود، مقاالتی 

 
 هاداده. نوع مقاالت پایگاه ۹جدول 

 نوع مقاالت

 )کل(

Article, Review, Editorial material, Proceedings paper, Article; Proceedings Paper, Book review, 

Article; Book Chapter, Meeting Abstract, Correction, Editorial Material; Book Chapter, Book, 

Review; book chapter 

مقاالت کنار 

 گذاشته شده
Editorial material, Meeting abstract, Editorial material, Book chapter, Book, Book review, Meeting 

abstract, Correction 

 
پژوهش بود. در  ۹97همچنان های داده مذکور بنابراین، در این مرحله، تعداد کل مقاالت باقیمانده از پایگاه

های الزم به کمک نرم افزار اکسل مرحله دوم، مقاالت مشترک میان این دو پایگاه داده حذف شد که با بررسی
پایگاه داده شناسایی و کنار گذاشته  پژوهش مشترک میان این دو 11این مقاالت شناسایی شدند که در نهایت تعداد 

پژوهش بدست آمده  ۹7۵، برای فیلتر عنوان، چکیده و متن باقی ماند. سپس، پژوهش ۹7۵شد که در نهایت تعداد 
ی که هایها صورت گرفت. پژوهشمرحله فیلتر شدند. ابتدا فیلتر عنوان بر روی این پژوهش ۱در مرحله قبل طی 

وان، این بار ننداشتند کنار گذاشته شدند. سپس دوباره فیلتر ع پژوهشبا سواالت  یاز لحاظ عنوان، کمترین شباهت
خاطر روشن نبودن عنوان پژوهش هکه در مرحله قبل ب هاییپژوهشها، اعمال شد و با نیم نگاهی به چکیده پژوهش

مقاله باقی ماند. در سومین مرحله از این  ۵۵۲حفظ شده بودند، با نیم نگاه به چکیده فیلتر شدند که در نهایت 
ا ههای باقی مانده به دقت مطالعه شد و با لحاظ کردن برخی شاخصبخش، فیلتر چکیده انجام شد؛ چکیده پژوهش

مقاله باقی ماند. در آخرین مرحله، متن  ۵۹۱مانند مرتبط بودن با سواالت پژوهش فیلتر شدند که در نهایت 
ها مانند غنی بودن متن پژوهش و هم چنین مرتبط های باقی مانده مطالعه شد؛ به کمک برخی شاخصپژوهش

)شکل  پژوهش باقی ماند 1۳1ها کنار گذاشته شدند که در انتها، با سواالت پژوهش حاضر، برخی پژوهشبودن 
۵).   
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 مند پیشینهنظام. فرآیند غربالگری مقاالت در مرور ۵شکل 

 

مورد بررسی قرار گرفت. این  «(1CASP) های ارزیابی حیاتیبرنامه مهارت»کیفیت مقاالت با استفاده از روش 

سوال بوده و به محقق کمک می کند تا دقت، اعتبار و کیفیت مقاالت را مشخص کند. به هر  1۰ابزار شامل 
شود. در انتها به منظور ترین حالت( تخصیص داده میترین حالت( تا ده )قویشاخص، امتیازی از یک )ضعیف

امتیاز به باال، از  ۲۰شود. منابع دارای امتیازها در نظر گرفته می سنجش میزان کیفیت هر یک از مقاالت، مجموع
به دلیل پایین بودن سطح کیفیت باید از فرآیند  ۱۰تر از باالترین سطح کیفیت برخوردارند و منابع با امتیاز پایین

، وهشپژ، منطق روش، طرح پژوهش، اهداف «برنامه مهارت ارزیابی حیاتی»شاخص  1۰حذف گردند.  پژوهش
ا و هپذیری، مالحظات اخالقی، دقت تجزیه و تحلیل، بیان روشن یافتهها، انعکاسآوری دادهبرداری، جمعنمونه

های منتخب در مراحل قبل به دلیل اینکه توانستند حدقل امتیاز کافی را کسب کنند، بود. پژوهش پژوهشارزش 
 .ماندپژوهش باقی می 1۳1حذف نگردیدند و در نهایت 

برای محاسبه پایایی کدگذاری در این پژوهش، از پایایی بازآزمون استفاده شد. بدین ترتیب که یک  .پایایی
ونه نم بصورت. در پایایی بازآزمون، تعدادی از مقاالت کندکدگذار، یک متن را در دو زمان متفاوت کدگذاری می

شود. سپس کدهای روز( مجدداً کدگذاری می ۹۰تا  ۲انتخاب شده و هر کدام از آنها در فاصله زمانی معینی )بین 
شوند. در هر کدام از مقاالت، کدهایی که با هم شبیه هستند به عنوان تشخیص داده شده، با یکدیگر مقایسه می

                                                                                                                                                 
1 Critical Appraisal Skills Programme(2008) 

 مرحله پردازش 

 

تعریف اهداف و 
 سئواالت پژوهش

 انجام جستجوی اولیه 

حذف مقاالت تکراری و 
 مقاالت نامناسب 

مطالعه عنوان، چکیده و 
 کلیدواژه ها

 

 اکلی آنه پایش محتوای

حذف مقاالت بیشتر به 
 خاطر نامناسب بودن

 نتیجه 

 

نی مباتعیین قلمرو مرور 
   نظری

 شناسایی تمامی مقاالت

مقاالت منتشره در 
مجالت معتبر،همایش 

 ها، و ....

 مقاالت مرتبط 

 مقاالت مرتبط 

مقاالت نهایی برای 
 تحلیل

 تعداد مقاالت

 

1۳1 

۵۹۱ 

۵۵۲ 

۹7۵ 

۹97 

 مبانینامعلوم )تمامی 
 موجود( 
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تعیین پایایی  سپس از رابطه زیر، برای. [۹] شوندیعنوان عدم توافق مشخص مکدهای غیرمشابه بهتوافق و 
 شود.ها استفاده میکدگذاری

 

درصد پایایی آزمون   =
۵ × تعداد توافقات

تعداد کل کدها
× ٪1۰۰ 

 
توان اظهار داشت که درصد یا بیشتر باشد، آنگاه می ۵۰چنانچه ضریب پایایی محاسبه شده در مورد یک مقاله، 

. در این مطالعه، شش مقاله )هر کدام از یک (۵۰۰9)باون و باون،  مورد تایید است ،پژوهشهای پایایی کدگذاری
پایگاه داده بودند( انتخاب شد و پژوهشگر هر کدام از آنها را دو بار، در یک فاصله زمانی چهارده روزه مجددًا 

 آمده است.   ۱کدگذاری کرد. نتایج حاصل از این کدگذاری مجدد در جدول 
 

 محاسبه پایایی بازآزمون )شاخص ثبات(. ۱جدول 

 پایایی آزمون )درصد( تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها کد مقاله ردیف

1 E16 ۲ ۵ 1 9۰% 

2 S17 9 ۹ ۵ 7۲% 

3 R21 1۲ ۵ ۹ 9۰% 

4 SD15 1۱ ۵ ۵ 7/9۲% 

5 SP7 ۳ ۱ 1 ۳/99% 

6 W9 1۳ 9 ۹ ۵/9۱% 

 %۳/9۵ 1۵ ۵۳ 7۰ کل

 
، و تعداد کل توافقات بین کدها برابر با 7۰ای برابر با ، تعداد کل کدها در فاصله زمانی دو هفته۱جدول  مطابق

درصد است و با توجه به بیشتر بودن آن  ۳/9۵است. با توجه به فرمول پایایی بازآزمون، میزان پایایی بازآزمون  ۵۳
که کدگذاری مقاله از پایایی الزم و کافی برخوردار  توان بیان داشتدرصد، می ۵۰شده  از حداقل مقدار پیشنهاد

باشد. باید توجه داشت که پایایی بازآزمون یا شاخص ثبات، سازگاری درک یا تفسیر یک فرد را در مورد یک می
)شاخص تکرارپذیری( نیز  1گیرد. لذا محقق بر آن شد تا از پایایی بین دوگذارمتن خاص در طی زمان اندازه می

های انجام شده بهره ببرد. برای محاسبه پایایی بین دو کدگذار، محقق از یک همکار د پایایی مقالهجهت تایی
ها به همکار های الزم و استاندارد شده برای کدگذاری مقالهها و تکنیکار( استفاده کرد. آموزشذپژوهش )کدگ

را به صورت تصادفی، انتخاب و پژوهش انتقال داده شد. سپس محقق همراه این همکار پژوهش، چند مقاله 
 کدگذار از رابطه زیر استفاده شد.کدگذاری کردند. سپس برای محاسبه درصد پایایی بین دو 

 

درصد پایایی بین دو کدگذار   =
۵ × تعداد توافقات

تعداد کل کدها
× ٪1۰۰ 

 

                                                                                                                                                 
1 Inter Coder Reliability 
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همکار پژوهش کدگذاری شدند. نتایج کدگذاری دو  باهای منتخب، سه مقاله انتخاب و در مجموع از بین مقاله
، تعداد کل 7۳اند، برابر ثبت کرده پژوهشارائه شده است. تعداد کل کدهایی که محقق و همکار  ۲نفر در جدول 

است. پایایی دو کدگذار برای مقاالت  ۵1و تعداد کل عدم توافقات بین این کدها برابر   ۵۳توافقات بین این کدها 
درصد است. با توجه به اینکه میزان پایایی بیشتر  ۱/7۹این پژوهش با استفاده از فرمول ذکر شده برابر، منتخب در 

 باشد، لذا درصد پایایی بین کدگذاران در این پژوهش مورد تایید است.    درصد می ۵۰از 
 

 . محاسبه پایایی بین دوکدگذار )شاخص سازگاری(۲جدول 

 پایایی آزمون )درصد( تعدد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها کد مقاله ردیف

1 E16 ۵ ۵ ۵ 7/۵۵ 

2 S17 ۳ ۹ ۹ 7/۵۵ 

3 R21 17 ۵ ۲ ۵/7۰ 

4 SD15 1۲ ۵ ۹ 9۰ 

5 SP7 11 ۱ ۹ 1/9۵ 

6 W9 ۵1 9 ۲ 7/7۵ 

 ۱1/7۹ ۵1 ۵۳ 7۳ کل
 

سازی، کدهای احصاء شده و مضامین تدوین شده با سایر سویهبه منظور بررسی روایی، با استفاده از سه. روایی
رفتاری( انطباق داده شد و از صحت آنها اطمینان  گذاریسیاستمنابع )مقاالت منتخب و کتب موجود در زمینه 

حاصل گردید. به عالوه، از اعضاء تیم پژوهش خواسته شد تا کدهای احصاء شده و مضامین تدوین شده را بررسی 
ها با کدهای استخراج شده دو نفر از اعضاء تیم، بازنگری شد. شمولیت و قابل ن ترتیب که متن مصاحبهنمایند. بدی

. سرانجام، از یک ممیز خارجی برای ارزیابی کدهای احصاء شده و دکرنیز تیم پژوهش تایید  را فهم بودن مضامین
 مضامین تدوین شده نیز استفاده شد.  

   
 ی پژوهشهایافتهها و تحلیل داده .4

 های دادهفراوانی مقاالت منتخب در پایگاه

 ات موجودشارانت عی. توزآنها )مجله یا همایش( تحلیل شد داده و نوع انتشار گاهیشده با توجه به پایمقاالت بررس
نتشره م مقاالتو انواع  یداده اصل یهاگاهیپا عیتوز زیرمنحصر به فرد مشخص شد. شکل  /نوشتهمقاله 1۳1 یبرا

 ایهپژوهش جهت انجام پژوهشیحوزه  نیمهم ا یاطالعات یهاگاهی، پااتینشر عیدهد. توزیرا نشان مشده در آنها 
 جالتمو مقاالت  یمقاالت کنفرانس که در قالبمنابع  نوع انتشارات عیتوز زیردهد. شکل یرا نشان م شتریب

 دو پایگاه داده اساس، نیارائه شده است. بر اها بخش پیوست دهد. همه منابع درینشان م راشده  یبندطبقه
ScienceDirect وSpringer   ندامنتشر کرده یرفتار یعموم یهااستیس نهیدر زمبیشترین تعداد مقاالت را 

 Wiley ،(درصد۲7/1۵)  Routledge ها، انتشاراتآن پس ازو ، (انناشراز  یک هر یبرا تمقاالدرصد  ۲۵)
 ۵۰۵1تا  ۵۰۰۰( بیشترین مقاالت را در بازه زمانی درصد ۳/9)  Emerald( و درصد۳۲/۳)  Sage، (درصد۳۲/۳)

 یعموم استیس هایپژوهش یمحل انتشار برا نیتر، مجالت به عنوان مهمنمنتشر کرده بودند. عالوه بر ای
رفتاری، در  گذاریسیاستبه بیانی دیگر، بیشتر ادبیات تولید شده در حوزه  .شوند( قلمداد میدرصد ۹۹/۳۵) یرفتار

اند و لذا از کیفیت و اعتبار الزم برای استفاده از دستاوردهای المللی منتشر شدهقالب مقاالت در مجالت معتبر بین
  .(۹)شکل  باشندمیعلمی آنها، برخوردار 
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 داده و نوع انتشار آنها. توزیع منابع در پایگاه های ۹شکل 

 

 در مقاالت منتخب  پژوهشطرح 

شناسی مورد استفاده در آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به روش پژوهشمنتخب از نظر طرح  مقاالت
طرح  ای از مقاالت ازبدین ترتیب که بخش عمده برای دستیابی به اهداف مورد نظرشان، در نه گروه قرار گرفتند.

استفاده کرده  درصد( ۳۰/1۳) ۹مطالعه موردی ، و طرحدرصد( ۵1/۵۱) ۵طرح آزمایشی درصد(، ۹1/۱۰) 1فلسفی
وزه موجود در ح مفروضات دنیبه چالش کش یبرا یاستدالل فلسف ارائه و لیتحلبودند. در طرح فلسفی، به 

تمرکز  ،آنچه ممکن است رخ دهد ینیبشیپ ای نییتع در طرح آزمایشی، بر. شودرفتاری پرداخته می گذاریسیاست
 یاسهیقام پژوهش ایگسترده  یآمار یبررس کیمسئله خاص است تا  کی قیمطالعه عم ی نیز. مطالعه موردشودمی

(، طرح %۵3۵۵) ۵(، فراتحلیل%۵3۵۵)پس رویدادی( ) ۲(، طرح علی%73۹۹) ۱علی. بعد از آنها نیز مرور سیستماتیک
است  بیان این نکته الزم( قرار داشتند. %۰3۲) ۳( و طرح اکتشافی%۰3۲) 9انیمید پژوهش(، طرح %۵31) 7تاریخی

 .  (۱)شکل  و فراتحلیل استفاده شده بود مندنظامتنها در یک مطالعه، از دو طرح مرور 

                                                                                                                                                 
1 Philosophical design  

۵ Designs of experiments  

۹ Case study design  

۱ Systematic review  

۲ Causual design  

۵ Meta analysis  

7 Historical design  

9 Field research design  

۳ Exploratory design  
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 در منابع منتخب پژوهش. توزیع نوع ۱شکل 

 فراوانی موضوعات مقاالت منتخب 

های موضوعی مورد بررسی منتخب از نظر موضوع مورد پژوهش نیز ارزیابی گردید و با توجه به حوزه مقاالت
ت رفتاری، دادن اعانه، سیاس گذاریسیاستگروه شامل سیاست کنترل مصرف الکل، اقتصاد رفتاری،  ۵7آنها، در 
کننده، اقتصاد سیاسی، سیاست انرژی، سیاست آموزشی، اتالف مواد غذایی، سیاست جرم، سیاست مصرف
محیطی، سیاست اینترنت، سیاست استفاده از زمین، سیاست بازار نیروی کار، سیاست پولی، اقتصاد سیاسی، زیست

یاتی، سیاست یاست مالتلنگرزنی، سیاست فقرزدایی، سیاست بازیافت، سیاست اجتماعی، سیاست حمل و نقل، س
 فتند.خانیات و سیاست حمل و نقل قرار گردتقنینی، سیاست کاالهای عمومی، سیاست آب، سیاست کنترل مصرف 

 ۳۲/۳) تلنگرزنی، درصد( 19/1۲) رفتاری گذاریسیاست، درصد( 7۲/۵7) ندر این میان، سیاست بهداشت و درما
به  درصد( 1۳/۱) و سیاست آموزشی درصد( 9/۵) ژی، سیاست انردرصد( ۳/9) ، سیاست زیست محیطیدرصد(

 . (۲)شکل  مورد بررسی به آنها پرداخته شده بود آثارن موضوعاتی بودند که در یترتیب بیشتر
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 . توزیع فراوانی موضوعات مورد بررسی در منابع منتخب۲شکل 

 
وشی شد. تحلیل مضمون ر ت پژوهش استفادهسواالدر این پژوهش از تحلیل مضمون به منظور پاسخگویی به 

ای ههای کیفی است. این روش، فرآیندی برای تحلیل دادهبرای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده
ت و این تحلیل شامل رفکند. هایی غنی و تفصیلی تبدیل میهای پراکنده و متنوع را به دادهمتنی است و داده

در اند. آمدههایی است که به وجود میها و تحلیل دادهموعه کدگذاریها و مجبرگشت مستمر بین مجموعه داده
 ت پژوهش از تحلیل مضمون استفاده شده است. سواالادامه به منظور پاسخگویی به 

های رویکرد رفتاری به تدوین اول پژوهش )مولفه سوالجهت ارائه پاسخ مناسب به . اول پژوهش  سوال
، با این مرحله مربوطه نیز از تحلیل مضمون استفاده شد. در مبانی نظریهای عمومی کدامند( از طریق سیاست

از  دارمعناگزاره  ۳9اول،  سوالبرای پاسخگویی به . شد ایجاد هادادهکدهای اولیه از  ،دارمعناهای استفاده از گزاره
کدهای  ( از آنها استخراج گردید. در مرحله شناساییکد )خرده مقوله 1۵۵مقاالت منتخب احصاء شده و در نهایت 

های عمومی با رویکرد رفتاری های سیاستکه مولفه سوالبرای پاسخگویی به این  کد گزینشی ۲۰، گزینشی
. در این مرحله محقق کدهای ناقص یا نامرتبط و همچنین کدهای تکراری را حاصل شدتوسط محقق کدامند، 

جدول وهش، در پژاول  سوالبد. کدهای گزینشی احصاء شده برای عداد کد گزینشی دست یاتا به این ت هکنار گذاشت
 شده است.  گزارش ۵

 
 اول سوال. کدهای نهایی و منبع آنها مربوط به ۵جدول 
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 کدهای نهایی گزینش شده منبع/منابع

E8, E10, E12, E13, E17, R5, 

R14, R19, S3, S6, S15, SD1, 

SD4, SD15, SD29, SD35, 

SD47, SD52, SP4, SP14, 

SP27, W4 

 معماری انتخاب برای تغییرات ماهرانه در محیط تصمیم

E10, E18, R5, R15, S13, SP4, 

SP16, SP27, SP45, W13 
 های بدیلحفظ آزادی افراد برای انتخاب گزینه

E10 استفاده از میانبرهای ذهنی افراد 

E17, S8, SD1, SD8, SD46, 

SP4, SP5, SP8, SP16, SP27, 

SP32, W13 

 مآبی آزادمنشانهقیم

R4 های عقالیی به اطالعات ناقصتشریح رفتار گیج کننده به عنوان واکنش 

R9, تاثیرگذاری غیرعقالیی 

R15 عقالنیت-ساز احساساتدوگانه مشکل 

R15, R17 ای معینعدم/تشویق مخاطبان برای رفتار کردن به شیوه 

R15 هاها و ریسکمجدد نحوه انتقال انتخاببندی قالب 

R17 
بندی مجدد مسائل سیاستی بر حسب رفتار مخاطبان، شناسایی مسائلی که مانع پذیرش قالب

 شوند و انتخاب ابزاری با مکانیزم تغییر متمایزمی

R17 ممنوع کردن سوءرفتارها 

R17, S7 گریتقویت 

R17  ضرورت پذیرش/تبعیتاطالع دادن جهت افزایش آگاهی در مورد 

R18 ایجاد قراردادهای اجتماعی میان دولت و شهروندان 

R20 سازی عوامل روانشناختی و اقتصادییکپارچه 

R21 بسیج شواهد تجربی 

R21 بازتعریف عقالنیت، اختیار و اعتبار 

R24 عدم الزام به افراد برای انجام هرگونه فعالیتی 

R19, S2, S3, S13, SD16, 

SD21, SD22, SD33, SD36, 

SD37, SD39, SD40, SD44, 

SD51, SP15, SP26, SP35 

ها )مثل نقاط مرجع، اطالعات، مسائل، سود در مقابل زیان، ها یا گزینهبندی انتخابقالب

 گریزی، رفتار جستجوی ریسک، سوگیری وضع موجود(زیان

S2, SP15  ،حسابداری ذهنی(توانایی محدود برای محاسبه )مثل عقالنیت محدود 

S2 
های انداز کریسمس، برنامههای پسخودکنترلی محدود )مثل سوگیری تنزیل هذلولی، باشگاه

 ثبت نام خودکار(

S2 
دوستی، عمل متقابل، همدلی، همدردی، برانگیختن از طریق عالئق شخصی، انصاف، نوع

 اجتماعی، و عادات اجتماعیاعتماد، گناه، شرم، اخالقیات، بیزاری، میهن پرستی، هنجارهای 

S3 باندواگن 

S3 وجود یک گزینه طعمه 

S7  گذاریسیاستکاربرد لنزهای رفتاری در فرآیند 

S13 شوندگذاری میها بیشتر از منافع ارزشزیان 

S13 های سیاستی تصادفیآزمایش 
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 کدهای نهایی گزینش شده منبع/منابع

S15 عمومیت یافتن 

S16 گذاری شواهدمحور، نظارت و ارزیابیسیاست 

SD4  های مختلفهای مرتبط با گزینهدر مشوق دارمعناعدم تغییر 

SD15 پذیر و سیستمیبینیگیری پیشالگوهای تصمیم 

SD25 های اجتماعیبخشی به واکنشاولویت 

SD37 )ترغیب )تغییر باورهای شهروندان 

SD37 
اعی خلق های اجتمهنجارسازی )کار کردن با فرآیندهایی که هنجارهای مثبت را در گروه

 کنند(می

SD46 دهی یا یادگیری ترجیحاتتوانایی افراد برای شکل 

SD49 گیرندهای مردمی که به طور مثبتی تحت تاثیر قرار میتقویت ویژگی 

SP4, SP49 هاحفظ اختیار آزمودنی 

SP5 قراردادگرایی 

SP5 مشورت هنجاری 

SP5 همکاری مشارکتی 

SP5  هاسیاستتعریف پایین به باالی 

SP5 پذیرش چارچوب هنجاری 

SP5 درگیر شدن در تعهد جمعی 

SP15 ترجیحات اجتماعی 

SP26 دستکاری باورها 

SP31 پرداختن به تنش میان کارایی و پاسخگویی 

SP41 دستگاه اقتصاد سیاسی با حاکمیت نئولیبرالی 

W13 مآبی اجباریقیم 

 

های )مولفه تم 9به  کدهادر نهایت پس از رفت و برگشت در میان  محقق. شدها ایجاد و بازبینی تم در پایان،
 7 دولج باشد. درمی تشریحقابل  پژوهشدست یافت، که در زمینه مورد نظر  سیاست گذاری با رویکرد رفتاری(

 . است ارائه شده هاتم کدهای مرتبط با
 

 اول سوال. تم ها/مضامین نهایی مربوط به 7جدول 

ها/مضامینتم کدهای نهایی  

 معماری انتخاب برای تغییرات ماهرانه در محیط تصمیم

 ساختاردهی به انتخابها1

 ای معینعدم/تشویق مخاطبان برای رفتار کردن به شیوه

 هاریسکو  هاانتخابمجدد نحوه انتقال  بندیقالب

و  شوندیممجدد مسائل سیاستی بر حسب رفتار مخاطبان، شناسایی مسائلی که مانع پذیرش  بندیقالب

 انتخاب ابزاری با مکانیزم تغییر متمایز

                                                                                                                                                 
1 Structuring the choices 
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ها/مضامینتم کدهای نهایی  

فتار گریزی، ر)مثل نقاط مرجع، اطالعات، مسائل، سود در مقابل زیان، زیان هاگزینهیا  هاانتخاب بندیقالب

 جستجوی ریسک، سوگیری وضع موجود(

 ممنوع کردن سوءرفتارها

 ی مختلفهاگزینههای مرتبط با در مشوق دارمعناعدم تغییر 

 هاتعریف پایین به باالی سیاست

 ی بدیلهاگزینهحفظ آزادی افراد برای انتخاب 

 حفظ آزادی و اختیار
 عدم الزام به افراد برای انجام هرگونه فعالیتی

 اعتباربازتعریف عقالنیت، اختیار و 

 هاحفظ اختیار آزمودنی

دوستی، عمل متقابل، همدلی، همدردی، اعتماد، گناه، شرم، برانگیختن از طریق عالئق شخصی، انصاف، نوع

 پرستی، هنجارهای اجتماعی، و عادات اجتماعیاخالقیات، بیزاری، میهن

اهرم سازی محدودیت ها و 
 سوگیریهای شناختی1

 

 پذیر و سیستمیبینیپیشگیری الگوهای تصمیم

نام های ثبتانداز کریسمس، برنامههای پسخودکنترلی محدود )مثل سوگیری تنزیل هذلولی، باشگاه

 خودکار(

 توانایی محدود برای محاسبه )مثل عقالنیت محدود، حسابداری ذهنی(

 عقالنیت-دوگانه مشکل ساز احساسات

 استفاده از میانبرهای ذهنی افراد

 پرداختن به تنش میان کارایی و پاسخگویی

 تاثیرگذاری غیرعقالیی

 باندواگن

 گریتقویت

 دهی یا یادگیری ترجیحاتتوانایی افراد برای شکل

 مآبی آزادمنشانهقیم

مآبی و لیبرالیسمقیم  

 مآبی اجباریقیم

 دستگاه اقتصاد سیاسی با حاکمیت نئولیبرالی

 مشورت هنجاری

 پذیرش چارچوب هنجاری

 های عقالیی به اطالعات ناقصتشریح رفتار گیج کننده به عنوان واکنش
 اطالعات محوری

 اطالع دادن جهت افزایش آگاهی در مورد ضرورت پذیرش/تبعیت

 سازی عوامل روانشناختی و اقتصادییکپارچه

 شواهد محوری

 گذاری شواهد محور، نظارت و ارزیابیسیاست

 گذاریسیاستکاربرد لنزهای رفتاری در فرآیند 

 بسیج شواهد تجربی

 های سیاستی تصادفیآزمایش

دستکاری هنجارها، ترجیحات  وجود یک گزینه طعمه

 شوندمیگذاری ها بیشتر از منافع ارزشزیان و باورها

                                                                                                                                                 
1 Leveraging cognitive biases and limitations 
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ها/مضامینتم کدهای نهایی  

 ترغیب )تغییر باورهای شهروندان(

 کنند(که هنجارهای مثبت را در گروه های اجتماعی خلق میهنجارسازی )کار کردن با فرآیندهایی 

 ترجیحات اجتماعی

 دستکاری باورها

 های اجتماعیبخشی به واکنشاولویت

 قراردادگرایی اجتماعی1
 ایجاد قراردادهای اجتماعی میان دولت و شهروندان

 همکاری مشارکتی

 درگیر شدن در تعهد جمعی

 

 دوم پژوهش  سوال

عمومی با رویکرد رفتاری چیست( از  گذاریسیاستدوم پژوهش )الزامات اجرای  سوالجهت پاسخگویی به 
 دار،معنی های، با استفاده از گزارهاین مرحله طریق ادبیات مربوطه نیز از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شد. در

دار از مقاالت منتخب احصاء گزاره معنی 117پنجم،  سوالبرای پاسخگویی به . شد ها ایجادکدهای اولیه از داده
لف کدهای مخت، کدهای گزینشی کد )خرده مقوله( از آنها استخراج گردید. در مرحله شناسایی 1۹۹شده و در نهایت 

کد  99. در این مرحله گردیدهای کدگذاری شده مرتب و خالصه دادهشده  بندیدر قالب کدهای گزینشی دسته
، های عمومی با رویکرد رفتاری کدامندکه الزامات اجرایی برای سیاست سوالبرای پاسخگویی به این  گزینشی

 ه. در این مرحله محقق کدهای ناقص یا نامرتبط و همچنین کدهای تکراری را کنار گذاشتحاصل شدتوسط محقق 
گزارش  9پنجم پژوهش، در جدول  سوالبد. کدهای گزینشی احصاء شده برای تا به این تعداد کد گزینشی دست یا

 شده است. 
 

 دوم پژوهش سوال. کدهای نهایی و منبع آنها مربوط به 9جدول 

 کدهای نهایی گزینش شده منبع/منابع

E1 های مالی برای اجرای سیاستاجتناب از مجازات 

E2 اجتناب از پدیده تنگ کردن عرصه 

E7 منطقیی بدیل هاگزینههای غیراجباری با استراتژی 

R5, SD13, SD21, SD27, SD39 
های مالی، قوانین جزایی و مالیات برای استفاده از مداخالت رفتاری همراه با سایر ابزارها مثل مشوق
 تقویت اثرات مورد نظر

R2 های رفتاری حاصل از علوم اعصاب، روانشناسی، طراحی و اقتصاد رفتاریکاربرد بینش 

R6, S4 ۵شواهد محور گذاریسیاستصصان در اختیار داشتن متخ 

R6 در اختیار داشتن ارزیابان سیستماتیک 

R6, R22 گذارانسیاستهای علمی مختلف برای مشارکت اثربخش با استفاده از دانشمندان رشته 

R6 های مختلف گردآوری شواهدسازی روشیکپارچه 

R9 های تلنگرزنیارزیابی مورد به مورد سیاست 

R10  واحدهای تلنگراستقرار 

R11 ای مناسبای/پوشش رسانههای رسانهاستفاده مناسب از کانال 

R12, W7 های آزمایشی گستردههای سیاست جهت اجرای پروژهاستقرار آزمایشگاه 

                                                                                                                                                 
1 Social contractualism 
۵ Evidence-based policy specialists 
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 کدهای نهایی گزینش شده منبع/منابع

R12 های سیاسی و محیط سیاسترژیم 

R12 سازی سیاست شواهدمحور مطابق با شرایط محلی/بومیسفارشی 

R22  گذارانسیاستدرک هدف مطلوب و غایی فرآیند برای 

R23, SD4, SP2, SP34, W18 های میدانیهای زمانی بلندمدت از طریق آزمایشسنجش کارایی و اثربخشی طی دوره 

R23 لجستیکی و  پیامدهای مالی بررسی اصالحات 

S7 رفتاری گذاریسیاستای بودن چندروشی و چند رشته 

S9, S10, S12, S18 های مکان محور/مقبولیت فرهنگی برای طراحی سیاستاهمیت فرهنگ 

S9 های ملی سیاستشبکه 

S12 ها )بودجه، زمان و روانشناختی( و میزان کنترل افراد بر وضعیت خودسطح محدودیت 

S14 های بینش رفتاری به عنوان مشاوران سیاستیحمایت سیاسی از تیم 

S16 های دولتی و خصوصیسازمان مصاحبه با مطلعان کلیدی 

SD4, SP8  های مکملمیدانی و آزمایشگاهی به عنوان روش هایپژوهشاستفاده از رویکردهای 

SD4 بررسی اثرات تلنگرها بر پیامدهای ناخواسته 

SD4 ارزیابی اثرات تعاملی میان تلنگرها و سایر مداخالت 

SD5 مانداثرات تلنگر، در طول زمان باقی نمی 

SD7 های جمعیت شناختی سطح فردینقش ویژگی 

SD14 سطح درگیری ذهنی فعلی مخاطبان 

SD18 زمینه همیارانه 

SD21 گنجاندن تمامی بازیگران 

SD5, SD21, SD35, SD43, 

SP17, SP27, SP30, SP36, 

SP37, W14 

 ندانبرای شهرو هاگزینهها منطبق با ترجیحات با حفظ طیف کاملی از فراهم آوردن یا تغییر در محیط

SD22 های رفتاری خاص ذینفعان مختلفتوجه به ویژگی 

SD22 گذارانسیاستهای عمومی ای گزارشبررسی دوره 

S7, SD25, SP52 
دهی به ( برای شکلهاسازمان، عموم مردم، گذارانسیاستای و چند ذینفعی )همکاری فرارشته

 سیاست

SD35, SD23  برای تشخیص مساله و تولید شواهد هادادهاستفاده از کالن 

SD35, SD21 گیری عقالییشناسایی انحرافات و موانع تصمیم 

SD35  افراد گیریتصمیمممیزی فرآیند 

SD4, SD35 انجام آزمایش برای ارزیابی اثربخشی مداخالت رفتاری 

SD42 توجه به طبقه اجتماعی 

SD42 بویژه تغییرات در هنجارهای اجتماعی و فرهنگیکننده در نظر داشتن عوامل گیج 

SD45 استفاده از عناصر طراحی بازی در زمینه های غیر بازی 

SD46, SD31  رفتاری گذاریسیاستارزیابی اخالقی ابزارهای 

SD46 شفافیت اساسی 

SD50, SD51 رسان مناسبارسال محتوای مناسب از طریق پیام 

SD54  های احتمالیبدون زمینه سیاستی برای کاهش سوگیری ی بدیلهاگزینهارزیابی 

SD54 ایتر برای حذف سوگیری فرضیهگنجاندن متغیرهای بیشتر و متنوع 

SP9 های مرجعاجتناب از عدم اطمینان در مورد شبکه 

SP9 اتکا به منابع قابل اعتماد و معتبر اطالعاتی 

SP9 هایی از رفتار مثبتاشاره به نمونه 

SP10 
های اقتصادی و غیراقتصادی در های فردی و توجه به نقش متفاوت مشوقدر نظر داشتن انگیزه

 تاثیرگذاری بر رفتار مردم
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 کدهای نهایی گزینش شده منبع/منابع

SP18 اجرای تلنگرها توسط خبرگان/متخصصان 

SP20 های رفتاری جهت حفظ آزادی و اختیار فردیوجود قوانین مشخص برای استفاده از سیاست 

SP20  فردی رفتاری همراه با کاهش آزادیتشریح مداخالت 

SP20 رفتاری گذاریسیاستهای کاربرد تعریف دقیق مرزها و دامنه 

SP20 
پیروی از اصول راهنمای باالدستی مثل اعمال الزامات فرآیندی خاص و گنجاندن مشارکت عمومی 

 اجباری برای اجرای تغییر

SP20  گیریتصمیمحصول اطمینان از آگاهی کافی عامالن حین 

SP20 گیریتصمیم یاحتمال هایسوگیریدر مورد  ییارهاارائه هشد 

SP20 عامالنموضوع مورد نظر توسط  در مورداطالعات  یآورجمع لیتسه 

SP21 بازاندیشی در افشای اجباری اطالعات 

SP22 عمل کردن بر اساس شواهد حسی پویا به جای عوامل ایستا 

SP24  مداخالت از سطح خرد به سطح میانه و کالنافزایش مقیاس 

SP28 یک تلنگر در هر موردی قابل استفاده نیست 

SP28 آگاهی داشتن از ادراک عمومی در مورد مداخالت تلنگر 

SP37 سازدها و منابع ذینفعان را یکپارچه میپذیری برای توسعه مداخالتی که اولویتانعطاف 

SP37 و زیست محیطیهای محلی همسوسازی سیاست 

SP38 فراهم آوردن امکان ثبت قانونی تلنگرها 

SP38 در نظر گرفتن تاریخ انقضاء برای تلنگرها 

SP38 اجرای تلنگرها در فواصل منظم 

SP30, SP39 گیریتصمیمای موثر بر تمرکز بر عوامل زمینه 

SP39 
به گروه هدف برای یک مداخله های متنوع و معرف جامعه یا دارای شباهت بیشتر استفاده از گروه

 خاص

SP39 تر کردن دامنه شواهد خوبوسیع 

SP48 دارتوجه به ترجیحات اولویت 

SP50 های تشویقیتوجه به ترجیحات اجتماعی در طراحی مکانیزم 

SP50 های تشویقیتوجه به ترجیحات وابسته به زمینه برای طراحی مکانیزم 

SP51 مآبی آزادمنشانهگیری شده قیماستفاده از دوزهای اندازه 

SP51 در نظر گرفتن عناصر مساله 

SP52, SP55, W1 های بازخورد و فرآیندهای اساسی تلنگرتمرکز بر اثرات تجمعی و بلندمدت با استفاده از حلقه 

SP55 
تمرکز بر فرآیندهای شناختی و رفتارهای بعدی تسهیل شده توسط یک تلنگر و نه صرفاً بر هدف 

 نهایی آن

W1 های آن و انطباق آن با طیفی از مداخالت دولتیاستفاده از تلنگر با دقت و آگاهی از محدودیت 

W1 روزرسانی تلنگرزننده هاهای بارخورد به منظور آگاهی بخشی و بهایجاد حلقه 

W1, W8 انجام مطالعات بیشتر برای ارزیابی مداخالت تغییر رفتاری 

W9  روانشناختی افراد قبل از طراحی و اجرای ابزارهای سیاستیبررسی موانع 

W15 کاهش و حذف تاثیر تلنگرهای سیاه و لجن 

W18 ی مجری، و شهروندانهاسازمانمداران، حمایت از سیاست از سوی سیاست 

W19 تلنگر، نوشدارو نیست 

W19  ی سیاستیهاگزینهارزیابی تلنگرها مثل سایر 

W3  های کنترل شده تصادفی با اندازه مناسببا استفاه از طرحآزمون مداخالت 
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و  ، پایش. این مرحله شامل دو مرحله بازبینیگرفتها مورد بازبینی قرار ای از تممجموعه پایانی،مرحله در 
های کدگذاری شده است. در مرحله دوم اعتبار است. مرحله اول شامل بازبینی در سطح خالصه هادهی به تمشکل

در نهایت پس از رفت و برگشت در  محققشود. در این مرحله ها در نظر گرفته میدر رابطه با مجموعه داده هاتم
 ژوهشپدست یافت، که در زمینه مورد نظر  های رفتاری()الزامات اجرایی برای تدوین سیاست تم ۵۱به  کدهامیان 
 . است آمدهاستخراج شده  از آنها هاکه تم کدهایی ۳جدول  باشد. درمی تشریحقابل 
 

 دوم پژوهش  سوال. تم ها/مضامین نهایی ۳جدول 

ها/مضامینتم کدهای نهایی  

 ی مالی برای اجرای سیاستهامجازاتاجتناب از 

 اجتناب از هر گونه اجبار1
 ی بدیل منطقیهاگزینهی غیراجباری با هااستراتژی

 اجتناب از پدیده تنگ کردن عرصه

 دوزهای اندازه گیری شده قیم مآبی آزادمنشانهاستفاده از 

پیروی از اصول راهنمای باالدستی مثل اعمال الزامات فرآیندی خاص و گنجاندن مشارکت 
 تعریف دقیق اصول و قلمرو عمومی اجباری برای اجرای تغییر

 رفتاری گذاریسیاستی کاربرد هادامنهتعریف دقیق مرزها و 

 گیریتصمیم یاحتمال یهاسوگیریدر مورد  ییارهاارائه هشد
ی کنترل سوگیریهااستراتژی  

 ایفرضیهتر برای حذف سوگیری گنجاندن متغیرهای بیشتر و متنوع

 کاربرد بینش های رفتاری حاصل از علوم اعصاب، روانشناسی، طراحی و اقتصاد رفتاری

 و رشته های مختلف هاروشبکارگیری 
 ی مختلف گردآوری شواهدهاروشسازی یکپارچه

 رفتاری گذاریسیاستای بودن چندروشی و چند رشته

 ی مکملهاروشمیدانی و آزمایشگاهی به عنوان  یهاپژوهشاستفاده از رویکردهای 

های سیاست و واحدهای آزمایشگاهاستقرار  استقرار واحدهای تلنگر
 پروژه های آزمایشی گستردهاستقرار آزمایشگاه های سیاست جهت اجرای  تلنگر

 شواهد محور گذاریسیاستدر اختیار داشتن متخصصان 

گیری از دانشمندان و متخصصان بهره
 رفتاری

 در اختیار داشتن ارزیابان سیستماتیک

 گذارانسیاستاستفاده از دانشمندان رشته های علمی مختلف برای مشارکت اثربخش با 

 ی دولتی و خصوصیهاسازمانمصاحبه با مطلعان کلیدی 

 اجرای تلنگرها توسط خبرگان/متخصصان

های مالی، قوانین جزایی و مالیات استفاده از مداخالت رفتاری همراه با سایر ابزارها مثل مشوق
 برای تقویت اثرات مورد نظر

 های میدانیهای زمانی بلندمدت از طریق آزمایشسنجش کارایی و اثربخشی طی دوره

 ارزیابی کارایی و اثربخشی

 ی تلنگرزنیهاسیاستارزیابی مورد به مورد 

 لجستیکی و  پیامدهای مالیبررسی اصالحات 

 بررسی اثرات تلنگرها بر پیامدهای ناخواسته

 ارزیابی اثرات تعاملی میان تلنگرها و سایر مداخالت

 انجام آزمایش برای ارزیابی اثربخشی مداخالت رفتاری

 های غیر بازیاستفاده از عناصر طراحی بازی در زمینه

 ی احتمالیهاسوگیریی بدیل بدون زمینه سیاستی برای کاهش هاگزینهارزیابی 

 انجام مطالعات بیشتر برای ارزیابی مداخالت تغییر رفتاری

 ی سیاستیهاگزینهارزیابی تلنگرها مثل سایر 

                                                                                                                                                 
1 Avoiding any coercion  
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ها/مضامینتم کدهای نهایی  

 روزرسانی تلنگرزننده هاآگاهی بخشی و بههای بارخورد به منظور ایجاد حلق
 استفاده از حلقه های بازخورد

 های بازخورد و فرآیندهای اساسی تلنگرتمرکز بر اثرات تجمعی و بلندمدت با استفاده از حلقه

 های کنترل شده تصادفی با اندازه مناسبآزمون مداخالت با استفاه از طرح

 هاآزمودنیآزمایش هایی با تعداد کافی 
 افزایش مقیاس مداخالت از سطح خرد به سطح میانه و کالن

های متنوع و معرف جامعه یا دارای شباهت بیشتر به گروه هدف برای یک استفاده از گروه
 مداخله خاص

 تلنگر، نوشدارو نیست

 تلنگرها همیشه و همه جا کار نمیکنند1
 مانداثرات تلنگر، در طول زمان باقی نمی

 یک تلنگر در هر موردی قابل استفاده نیست

 های آن و انطباق آن با طیفی از مداخالت دولتیاستفاده از تلنگر با دقت و آگاهی از محدودیت

 عمل کردن بر اساس شواهد حسی پویا به جای عوامل ایستا

 سازی سیاست شواهدمحور مطابق با شرایط محلی/بومیسفارشی توجه به شواهد

 تر کردن دامنه شواهد خوبوسیع

 گیری عقالییشناسایی انحرافات و موانع تصمیم

گیریتصمیمتحلیل فرآیند   

 افراد گیریتصمیمممیزی فرآیند 

 گیریتصمیمای موثر بر تمرکز بر عوامل زمینه

تمرکز بر فرآیندهای شناختی و رفتارهای بعدی تسهیل شده توسط یک تلنگر و نه صرفاً بر 
 هدف نهایی آن

 برای تشخیص مساله و تولید شواهد هادادهاستفاده از کالن 
 تعریف دقیق مساله

 در نظر گرفتن عناصر مساله

 مناسب ایرسانه/پوشش ایرسانههای استفاده مناسب از کانال

ی هاکانالانتخاب منابع اطالعاتی و 
 ارتباطی مناسب

 مناسب رسانارسال محتوای مناسب از طریق پیام

 هایی از رفتار مثبتاشاره به نمونه

 اتکا به منابع قابل اعتماد و معتبر اطالعاتی

آگاهی در مورد نیات و اهداف  گذارانسیاستدرک هدف مطلوب و غایی فرآیند برای 
 رژیم های سیاسی و محیط سیاست گذارانسیاست

 فراهم آوردن امکان ثبت قانونی تلنگرها

 در نظر گرفتن تاریخ انقضاء برای تلنگرها استفاده از تلنگرها تعریف چارچوب

 اجرای تلنگرها در فواصل منظم

 های مکان محور/مقبولیت فرهنگی برای طراحی سیاستاهمیت فرهنگ

-ی اجتماعیهاویژگیدر نظر داشتن 
 فرهنگی-روانشناختی

 های جمعیت شناختی سطح فردیتوجه به نقش ویژگی

 نفعان مختلفهای رفتاری خاص ذیویژگیتوجه به 

 توجه به طبقه اجتماعی

 در نظر داشتن عوامل گیج کننده بویژه تغییرات در هنجارهای اجتماعی و فرهنگی

 های ملی سیاستشبکه
 داشتن یک شبکه سیاستی

 های مرجعاجتناب از عدم اطمینان در مورد شبکه

 ی مجری، و شهروندانهاسازمانمداران، حمایت از سیاست از سوی سیاست

 های بینش رفتاری به عنوان مشاوران سیاستیحمایت سیاسی از تیم گذارانسیاستجلب حمایت 

 گذارانسیاستای گزارش های عمومی درخواست و بررسی دوره

 همکاری ذینفعان سیاست سطح درگیری ذهنی فعلی مخاطبان

                                                                                                                                                 
1 Nudges do not works everytime and every where 
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ها/مضامینتم کدهای نهایی  

 زمینه همیارانه

 تمامی بازیگرانگنجاندن 

دهی ( برای شکلهاسازمان، عموم مردم، گذارانسیاستنفعی )ای و چند ذیهمکاری فرارشته
 به سیاست

 های تشویقیتوجه به ترجیحات اجتماعی در طراحی مکانیزم

نفعان آگاهی داشتن از ترجیحات ذی
 سیاست

 دارتوجه به ترجیحات اولویت

رای ب هاگزینهها منطبق با ترجیحات با حفظ طیف کاملی از محیطفراهم آوردن یا تغییر در 
 شهروندان

 های تشویقیتوجه به ترجیحات وابسته به زمینه برای طراحی مکانیزم

 محیطیی محلی و زیستهاسیاستهمسوسازی 

 پذیریانعطافگنجاندن پویایی و 

 سازدنفعان را یکپارچه میذیها و منابع پذیری برای توسعه مداخالتی که اولویتانعطاف

 آگاهی داشتن از ادراک عمومی در مورد مداخالت تلنگر

های اقتصادی و غیراقتصادی های فردی و توجه به نقش متفاوت مشوقدر نظر داشتن انگیزه
 در تاثیرگذاری بر رفتار مردم

 بررسی موانع روانشناختی افراد قبل از طراحی و اجرای ابزارهای سیاستی

 ها )بودجه، زمان و روانشناختی( و میزان کنترل افراد بر وضعیت خودسطح محدودیت

 کاهش و حذف تاثیر تلنگرهای سیاه و لجن
 1مالحظات اخالقی

 رفتاری گذاریسیاستارزیابی اخالقی ابزارهای 

 بازاندیشی در افشای اجباری اطالعات

 مالحظات شفافیت۵

 گیریتصمیمحصول اطمینان از آگاهی کافی عامالن حین 

 عامالناطالعات موضوع مورد نظ  یآورجمع لیتسه

 فردی تشریح مداخالت رفتاری همراه با کاهش آزادی

 ی رفتاری جهت حفظ آزادی و اختیار فردیهاسیاستوجود قوانین مشخص برای استفاده از 

 شفافیت اساسی

 
 پیشنهادهاو  گیرینتیجه  .5

های عمومی تاکید کلیدی رویکرد رفتاری برای تدوین سیاست مولفه 9بر وجود  پیشینهها نشان داد که یافته
، های شناختیها و سوگیریسازی محدودیتها، حفظ آزادی و اختیار، اهرمکه مشتمل بر ساختاردهی به انتخاب دارد
کاری هنجارها، ترجیحات و باورها و قراردادگرایی وری، دستمآبی و لیبرالیسم، اطالعات محوری، شواهد محقیم

ی مذکور در برخی از مطالعات به طور پراکنده و موردی، اشاره شده است. به عنوان مثال، هامولفهاجتماعی بود. 
را خطای راهبردی گیران های رفتاری و روانی تصمیممحدودیت توجه بهبدون  عقالنیت( 1۹۳۵منظور و طاهری )

ن دار بودانسانی و کران دار بودن ارادهدار بودن عقالنیت، کرانکرانشامل سه محدودیت رفتاری قی کرده و تل
ز اکند باید عامدانه توصیه می یدموکراس ( نیز به طرفداران رویکرد۵۰۵۰استراشیم ). را معرفی کردند طلبیمنفعت

ی هاولفهم. با این وجود، هیچ یک از مطالعات قبلی، به تمامی باشند ی داشتهآگاه یکپسادموکرات هایسوگیری
رفتاری  گذاریسیاستبه عالوه، همچنین، اجرای اثربخش رفتاری اشاره جامعی نداشتند.  گذاریسیاستکلیدی در 

رل تی کنهااستراتژیشامل اجتناب از هر گونه اجبار، تعریف دقیق اصول و قلمرو، الزام  ۵۱مستلزم در نظر داشتن 
های سیاست و واحدهای تلنگر، بهره گیری های مختلف، استقرار آزمایشگاهو رشته هاروشکارگیری هسوگیری، ب

                                                                                                                                                 
1 Ethical considerations 

۵ Transparency considerations 
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با تعداد  هاییهای بازخورد، آزمایشاز دانشمندان و متخصصان رفتاری، ارزیابی کارایی و اثربخشی، استفاده از حلقه
تعریف دقیق  ،گیریتصمیمکنند، توجه به شواهد، تحلیل فرآیند یها، تلنگرها همیشه و همه جا کار نمکافی آزمودنی

عریف ، تگذارانسیاستی ارتباطی مناسب، آگاهی در مورد نیات و اهداف هاکانالمساله، انتخاب منابع اطالعاتی و 
ستی، افرهنگی، داشتن یک شبکه سی-روانشناختی-های اجتماعیچارچوب استفاده از تلنگرها، در نظر داشتن ویژگی

دن نفعان سیاست، گنجاننفعان سیاست، آگاهی داشتن از ترجیحات ذی، همکاری ذیگذارانسیاستجلب حمایت 
ر نوع مطالعات پیشین، به فراخو باید عنایت داشت که .، مالحظات اخالقی و شفافیت بودپذیریانعطافپویایی و 

 (، بر ایجاد1۹۳۲اند. موسوی و همکاران )یاد کرده گذاریسیاستمطالعه )بنیادین یا کاربردی( از الزامات اجرای 

 اقتصاد ( نیز معتقد بودند در1۹۳۹رهبر و امیری )تاکید داشتند.  گذارسیاست به سیاستی پیشنهاد تلنگری واحدهای

 هایگیریجهت به را ما از محیط، شناخت و شود طراحی محیط با متقابل رابطه مبنای بر باید هاسیاست رفتاری،

 را افراد یحاتترج و یتممکن است حساس یطمح یکه طراح دادنشان ( ۵۰1۳سازد. گامبرت )می رهنمون دجدی
 تیاسس یشکل و طراح ییرتغ یبرا یابزار یرفتار ینشب ( معتقد است۵۰1۳کوهنهانس )دهد. تاثیر قرار  تحت

 .دهدقرار می گذارانسیاستدر اختیار بر شواهد  یمبتن یدجد
های رفتاری، باید از هرگونه اجبار شهروندان به انجام رفتاری اینکه، در تدوین اجرای سیاستاول .پیشنهادها

خاص اجتناب نمود. در واقع، در اجرای هر سیاست رفتاری، بسته به موضوع مورد بحث آن، باید از دوزهای 
های مالی برای عدم ال مجازاتتا حد ممکن از اعم شودمیمآبی آزادمنشانه بهره برد. توصیه گیری شده قیماندازه

ای نباشد که عرصه برای شهروندان تنگ گردد. این امر منجر به اجرای سیاست خودداری شود و شرایط به گونه
ا هدف های بدیل منطقی بگردد. این به منزله ارائه گزینهبروز مقاومت از سوی شهروندن در برابر اجرای سیاست می

ای هباشد. دوم، تعریف دقیق اصول و قلمرو حین تدوین و اجرای سیاستگیری میمحفظ اختیار شهروندان در تصمی
باید از اصول راهنمای باالدستی مثل اعمال الزامات فرآیندی  گذارانسیاسترفتاری، الزامی است. بدین ترتیب که 

های خاص و یا حساب کردن روی مشارکت عمومی برای اجرای تغییر پیروی نمایند. به عالوه، مرزها و دامنه
الذکر،  های پیشنهادی فوقرفتاری باید به طور دقیق تعریف و مشخص گردد. سوم، مکانیزم گذاریسیاستکاربرد 

وجه مت هاسوگیریویژه برای شهروندان هستند. این ههای شناختی بهای کنترل سوگیریقع استراتژیدر وا
 ارائهان هایشیریگمیتصم یاحتمال هایسوگیریدر مورد  ییارهاهشدباشد. لذا باید به آنها هم می گذارانسیاست

ل آن ای هستیم که برای حذف یا تقلییهها شاهد بروز سوگیری فرضکرد. به عنوان نمونه، گاهی در تدوین سیاست
 های رفتاری گنجاند. ها و در نتیجه، تدوین سیاستتری را در تحلیلتوان متغیرهای بیشتر و متنوعمی

کار گرفت چرا که ههای مختلف علمی را بها و رشتههای رفتاری باید روشچهارم، در تدوین سیاست
م های رفتاری حاصل از علوای است. کاربرد بینشرفتاری اساساً رویکردی چندروشی و چندرشته گذاریسیاست

 یهاشپژوههای مورد نظر، استفاده از رویکردهای اعصاب، روانشناسی، طراحی، و اقتصاد رفتاری در تدوین سیاست
مختلف گردآوری شواهد، اقداماتی های سازی روشهای مکمل، و نیز یکپارچهمیدانی و آزمایشگاهی به عنوان روش

های سیاست و واحدهای تلنگر از پیشنهادهای مهم به ، استقرار آزمایشگاهپنجمشوند. در این راستا قلمداد می
تاری رفهای بینشدهند که برگرفته از ای از راهکارها را ارائه مجموعهاست. واحدهای تلنگر قادرند  گذارانسیاست
رونا، تیم ک زمینه شیوعرفتاری برای تغییر رفتار مردم در  رویکردکارگیری در خط مقدم به . به عنوان مثالهستند
بر  را پیشنهاد کرد.« هایت را بشورآرام باش و دست» )واحد تلنگر در دولت انگلستان(، کمپین های رفتاریبینش

ناشی از ویروس کرونا را در  نرخ مرگ و میر این کمپین، توانستهای رفتاری، های تیم بینشسازیاساس مدل
های سیاست رفتاری جهت اجرای . به عالوه، استقرار آزمایشگاههای پرریسک تا یک سوم کاهش دهدمیان گروه

 کند. های اثربخش توسط واحدهای تلنگر کمک میهای آزمایشی گسترده به توسعه استراتژیپروژه
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گیری از دانشمندان و متخصصان علوم رفتاری بسیار مورد تاکید است. این متخصصان ، بهرهششم
توان در واحدهای تلنگر سازماندهی کرد. به لحاظ ترکیب متخصصان، واحدهای تلنگر رفتاری را می گذاریسیاست

لعان لف و مطهای علمی مختتواند مرکب از متخصصان شواهدمحور، ارزیابان سیستماتیک، دانشمندان رشتهمی
اری گیری مداخالت رفتهای دولتی و خصوصی باشد. تنوع در ترکیب متخصصان منجر به شکلکلیدی سازمان

های مالی، قوانین جزایی، مالیات، و ... برای تقویت اثرات مورد نظر مطلوبتری گردد که از سایر ابزارها مثل مشوق
رها های رفتاری و تلنگبرگان/متخصصان در اجرای سیاستشود این خشود. به عالوه، توصیه میبهره گرفته می

های رفتاری و تلنگرها باید مورد ارزیابی قرار گیرد. سنجش کارایی ، کارایی و اثربخشی سیاستهفتمدخیل باشند. 
-مدت و بلندمدت از طریق آزمایشهای زمانی میانهای تلنگرزنی باید مورد به مورد و طی دورهو اثربخشی سیاست

ی میدانی صورت گیرد تا میزان تغییرات رفتاری رخ داده در شهروندان مشخص گردد تا در صورت لزوم نسبت ها
لجستیکی جهت بهبود پیامدهای مورد نظر اقدام گردد. به عالوه، اثرات تلنگرها بر پیامدهای به اعمال اصالحات 

اده باید مورد ارزیابی قرار گیرد. هفتم، ایجاد و استفناخواسته و نیز اثرات تعاملی میان تلنگرها و سایر مداخالت نیز 
توان به های بازخورد را میهای رفتاری و تلنگرها مفید است. حلقههای بازخورد در حین اجرای سیاستاز حلقه

ر توان از طریق آنها بایجاد نمود. به عالوه، می گذارانسیاستها/روزرسانی تلنگرزنندهمنظور آگاهی بخشی و به
 های بازخورد و فرآیندهای اساسی تلنگر تمرکز نمود. اثرات تجمعی و بلندمدت تلنگرها با استفاده از حلقه

داد هایی با تعهای رفتاری و حتی در مرحله تدوین آنها، آزمایششود قبل از اجرای سیاستهشتم، توصیه می
فی های کنترل شده تصادری را با استفاه از طرحها صورت گیرد. در واقع باید تمامی مداخالت رفتاکافی از آزمودنی

ای هبا اندازه مناسب آزمون نمود. افزایش مقیاس مداخالت از سطح خرد به سطح میانه و کالن و نیز استفاده از گروه
متنوع و معرف جامعه یا دارای شباهت بیشتر به گروه هدف برای یک مداخله خاص، اقداماتی کلیدی در این زمینه 

نند. کهای رفتاری آن است که تلنگرها همیشه و همه جا کار نمیباشند. نکته حائز اهمیت در مورد سیاستمی
وان تماند و نیاز به یادآوری هستند، یک تلنگر را نمیتلنگرها، نوشدارو نیستند، اثرات آنها، در طول زمان باقی نمی

باشد  های آنز تلنگرها باید با دقت و آگاهی از محدودیتبرای هر مورد و موضوعی تجویز کرد. بنابراین، استفاده ا
ر مورد همچنان د و حتی باید با سایر مداخالت دولتی انطباق داشته و تداخل یا تعارض نداشته باشد. با این حال،

یح حکننده رفتارهای صمیزان اثرگذاری استفاده از تلنگرهای رفتاری در اصالح رفتارهای افراد و نیز مرجع تعیین
دادی و های استبمآبی آزادمنشانه توسط حکومتهایی در مورد سوءاستفاده از قیمتردیدهایی وجود داشته و نگرانی

یند، گیری شهروندان را تحلیل نماباید فرآیند تصمیم گذارانسیاستسازان و . تصمیمهای بزرگ وجود داردشرکت
، عوامل شهروندان را ممیزی کرده گیریتصمیمد، فرآیند گیری عقالیی را شناسایی کننانحرافات و موانع تصمیم

را احصا کنند و در نهایت بر فرآیندهای شناختی و رفتارهای بعدی تسهیل شده  گیریتصمیمای موثر بر زمینه
ف شک تدوین یک سیاست خود مستلزم تعریتوسط یک تلنگر و نه صرفاً بر هدف نهایی آن متمرکز شوند. بدون

اشند. و مد نظر داشته ب کرده در وهله اول باید عناصر مساله را شناسایی گذارانسیاستت. در واقع، دقیق مساله اس
برای تشخیص مساله و تولید شواهد مربوط به مساله استفاده کرد. سرانجام،  هادادهتوان از کالندر این راستا، می

ائز اهمیت حهای رفتاری و تلنگرزنی بسیار یاستهای ارتباطی مناسب در اجرای سانتخاب منابع اطالعاتی و کانال
پذیرند و به تناسب وزن و اهمیتی که برای منبع ارائه پیام است. شهروندان به شدت از منبع ارائه پیام تاثیر می

ور توانند به منظدهند. بسته به موضوع و هدف رفتاری، منابع مختلف اطالعاتی میاند، واکنش نشان میقائل
یشتر ارائه پیام به کار گرفته شوند. مثال در حوره سالمت، تاثیرگذاری سخن از جانب متخصصان سالمت اثرگذاری ب

ای هبیشتر است. بنابراین، استفاده از منابع قابل اعتماد و معتبر اطالعاتی باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین، کانال
 ی مناسب به کار گرفته شود. ای مناسبی باید جهت ارسال محتواای/پوشش رسانهرسانه
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وزه شود شناسایی شبکه محققان حگران آینده پیشنهاد میبا توجه به تجربیات انجام این پژوهش به پژوهش
عالین این حوزه تری در مورد فتواند بینش گستردهرفتاری با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی نیز می گذاریسیاست

های پیشنهادی در حال حاضر در بخشی از با توجه به اینکه برخی از استراتژیآورد. علمی و پژوهشی فراهم می
، سازی استی غیرانتفاعی مثل شهرداری تهران در حال پیادههاسازمانکاال یا های خصوصی مثل دیجیشرکت
شناسی آسیب ها وتوان به محققان آینده پیشنهاد کرد که به بررسی تفصیلی پیامدهای اجرای این استراتژیلذا می

 آنها بپردازند تا درک بهتری از میزان اثربخشی این تلنگرها در فضای فرهنگی حاکم بر کشور ایجاد گردد. 
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