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Abstract 

Nudge management brings exciting and new opportunities to improve employee 

productivity through focus and organizational improvement. Among the benefits of nudge 

management is that employees do not have to make extensive changes to their work habits 

and need very little public funding, it is optional, and it is always possible to avoid it. The 
philosophy of this research is interpretive, its approach is qualitative, and its strategy is 

grounded theory based on the emerging approach. The population was the nurses of 

Kerman hospitals, 15 of whom were selected using a purposeful sampling method until 

reaching theoretical saturation. The research tool was semi-structured interviews. Data 

analysis was carried out in MAXQDA 2020 qualitative analysis software. Ultimately, the 

final model of the study was presented based on Glaser's six C's family approach. The 

relevant model refers to the causes, correlation factors, mediating factors, requirements and 

the results of the axial category of the study. Finally, by presenting the nudge management 

model, the study provided the necessary ground for understanding and recognizing this 

concept and its proper application in health organizations. 
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 طراحی الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی درمانی
 

 زاده غالمرضا ملک، فاطمه شمسی

 متین زارعیحسن ، رضا خوراکیان علی

 80/86/1581تاریخ دریافت: 

 18/80/1581تاریخ پذیرش نهایی: 

 چکیده
وری کارکنوا  اطرریوت تکرکو  و     توجه و جدیدی برای بهبوود بهور    های جالب مدیریت تلنگر، فرصت

اینکوه   -تووا  بوه موواردی اطجکلوه     آورد. اط م ایوای مودیریت تلنگور موی    ی فراهم میساطمان  نهیطمبهساطی 
کارکنا  مجبور به ایجاد تغییرات گسترد  در عادات کاری خود نیستند و به بودجه عکومی بسیارککی نیواط  

اشار  نکود. فلسفه این پوووه،، تفسویری     -دارد، اجباری نیست و هکیشه امکا  اجتناب اط آ  وجود دارد
، پرسوتارا   موردمطالعهبر رویکرد ظاهرشوند  است. جامعه  مبتنی بنیاد و رویکرد آ  کیفی و راهبرد آ  داد 

گیوری  نفر تا رسید  به اشوبا  نروری بوا اسوتفاد  اط روش نکونوه      14باشند که های شهر کرما  میبیکارستا 
اف ار تحلیل کیفوی  با نرم ها داد ساختاریافته بود. تحلیل  مند انتخاب شدند. اب ار پووه،، مصاحبه نیکه هدف

MAXQDA 2020  .سی رویکورد گلیو ری    -به خانواد  ش، ، مدل نهایی پووه، باتوجهتیدرنهاانجام شد

ارائه شد. مدل مربوره به علل، عوامل هکبسته، عوامل میانجی، اقتضائات و نتوای  موولوه محووری پوووه،     
ارائه الگوی مدیریت تلنگر، طمینوه زطم را بورای فهوم و شوناخت ایون       ، این پووه، باتیدرنهااشار  دارد. 

 های بهداشتی فراهم آورد  است.ی درست آ  در ساطما ریکارگ بهمفهوم و 
 

 بنیاد مدیریت تلنگر؛ نظریه اقتصادی رفتاری؛ معماری انتخاب؛ نظریه داده: کلیدواژه

  

                                                                                                                                             

 .دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرای، رفتار ساطمانی، دانشگا  فردوسی مشهد 

 .و اقتصادی، دانشگا  فردوسی مشهد )نویسند  مسئول( دانشیار، گرو  مدیریت، دانشکد  علوم اداری malekzadeh@um.ac.ir 

 .  مدیریت، دانشکد  علوم اداری و اقتصادی، دانشگا  فردوسی مشهداستاد، گرو 
.  استاد، گرو  مدیریت، دانشکد  مدیریت و حسابداری، دانشگا  تهرا 
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 مقدمه
منطووی   لیو وتحل هیتج در دنیای پرسرعت، تصکیکات سریع زطم است و طما  محدودی برای توقف و 

و ربوت تجربوه    فور   ،یپصورت  بهی، افراد ریگ میتصکوجود دارد. در یک موقعیت  ،آنچه باید انجام شود

ای اروراف خوود   و نیروهو  توثییرات . گاهی فرد برای تفکر نسبت بوه  پرداطند یمی ا شهیکلقبلی خود، به تفکر 

. اسوت  ”1قابل تلنگور “بگذارد، بنابراین، تثییر اوی ریگ میتصکشود و مککن است این شرایط بر  می تر حساس

دهود گگونوه   . تلنگور تویویم موی   (6811، 6)کوانکن  ها و روشی برای تفکر اسوت ای اط اید  مجکوعه ،تلنگر

 (.6816، 6تشویت نکایند )ویلکینسو توانند افراد را به گرفتن تصکیکات متفاوت مداخالت کوگک می

دهنود  روش و مداخلوه بورای تغییور      نشا  "تلنگر"دارند،  ( بیا  می6814) 5که مال  و هککارا رور هکا 

هوا بورای تغییور رفتوار شوهروندا ، حتوی اگور        که، استفاد  اط اقتدار عکومی و سوایر روش اطآنجا .رفتار است

های حریم خصوصی، یکپارگگی، وحدت،    بهتر باشد، نوض طمینهرفتارهای تغییریافته برای خود شهروندا

دارند، موردم بایود   ( بیا  می6880) 2رو، تالر و سانستین(  اطاین6818، 4استوالل و غیر  است )اولیور و براو 

توا بوه    دست نوامرئی ککوک کورد    لهیوس بهها را آنتوا   آطاد باشند که بتوانند خود انتخاب کنند، بنابراین، می

اینکوه، منوابع    بوه  باتوجوه نهفته است.  "تلنگر"حل در ارائه  ، را رو نیاطاسکت انتخاب درست رهنکو  شوند. 

وری پرسوتارا    کننود، در حووط  سوالمت، میو ا  بهور       وری ایفوا موی   نو، مهکی دررسید  بوه بهور    ،انسانی

دهد و به تغییر ه ینه خدمات  می وری کل را تحت تثییر قرار عنوا  یکی اط پرکارترین افراد ساطما ، بهر  به

ه ینوه مرخصوی بیکواری افوراد در      کوه ( محووا  دریافتند 1631محکدی و هککارا ،  شود )دوست میمنجر 

وری  شد  بهور   به کمکه این اف ای،  (6814، 1یافته )رگرینگن  ، ری گهار سال گند برابر اف ای،ها ساطما 

هوای مورتبط بوا بیکواری      اگور غیبوت  های بیشتر حاکی اط آ  است کوه   این، پووه،بر شد  است. عالو منجر 

درصود تجواوط خواهود کورد      14هوای آ  اط   صورت سود و طیا  یک شرکت ذکر شوند، احتکازً ه ینوه در

های بیشتر اط انترار، مدیرا  باید دریابنود   دنبال، مشکالت نتای  ککتر و غیبت (. به6811، 0)ایبرت و فریبیچلر
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2. Kahneman 

3. Wilkinson 

4. Mols et al. 

5. Oliver & Brown 

6. Thaler & Sunstein 

7. Regeringen 

8. Ebert & Freibichler 



 و همکاران( شمسی) طراحی الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی درمانی

2 

جهوت  ا  درهوا بورای تلنگور کارمنود    آنتواننود اط   گه هستند و گگونه موی  1های مالی و غیرمالی که انگی انند 

آنجاکوه،  (. اط6810، 6وری، اسوتفاد  کننود )دس   منروور افو ای، بهور     تر و بوه  های طندگی سالم پیشبرد شیو 

نود، تکایول دارنود مسویر ککتورین      کن های خود توجه کامول نکوی   قبیل اینکه به گ ینهگاهی افراد به دزیلی اط

های نامحدود شوناختی ندارنود، فاقود ترجیحوات      مواومت را دنبال کنند، فاقد ارالعات کامل هستند، توانایی

ها بد نیست، آنکنند که برای  ها خودکنترلی کامل ندارند، تصکیکاتی را اتخاذ میآنوایم و روشن هستند و 

رریت معکاری تواند اط (، این ککک می6886تین، کرد )تالر و سانس ها را برای انتخاب بهتر کککآناما باید 

مورد تلنگر این است که اجباری نیست و هکیشه امکا  اجتنواب  نکته مهم درگیرد.  تلنگر صورتانتخاب و 

های اخیر، هردوی نهادهای خصوصی و دولتی عالقوه طیوادی بوه     (. در سال6883، 6اط آ  وجود دارد )اسل 

اهداف اقتصوادی و   یارتوا ظرفیتو  دارند ککیرورکلی ه ینه  اند، طیرا آنها به نگرها نشا  داد استفاد  اط تل

نام خودکار در  (. در دانکارک، یبت6815باشند )سانستین،  سایر اهداف، اطجکله بهداشت عکومی را دارا می

حروه داشوته اسوت )گتوی و     مال هوای مالیواتی قابول    های باطنشستگی تثییر بسیار بیشتری نسبت به مشوو   برنامه

موورد گگوونگی   در کننودگا   مصورف رسوانی بوه    ، توالش بورای اروال    متحد  ازتیا(. در 6816، 5هککارا 

، 4تووجهی داشوته اسوت )آلکوات     هکسایگانشا ، تثییر معنوادار و قابول   استفاد  اط انرژی مصرفی در موایسه با

دنبوال شورکت در دانشوگا  هسوتند،      ادی که بهمالی، برای هککاری افر ی کککها فرمی ساط ساد (. با 6811

است که ایرات طیادی دارد و گند هو ار دزر ککوک موالی را افو ای، داد  اسوت )بتینگور و        شد   مشخص

مداخلوه سواد  در راسوتای     عنووا   بوه  تلنگور  اط خوود  پوووه،  در (6816لوی و گواپکن )  (. 6883، 2هککارا 

گیورا ، اسوتفاد  کردنود.     محدودکرد  آطادی انتخواب تصوکیم  صکیکات بهداشتی افراد بدو  کرد  تتر بهینه

روشی مؤیر برای تروی  رفتار سالم هستند. این امر هیچ بوار و مسوئولیتی را    ،کنند که تلنگرها ها مطرح میآن

دهد، بلکه تنهوا ککوی    تغییر نکی ،رو هستند هکه با آ  روبرا هایی  کند و گ ینه گیرند  ایجاد نکی برای تصکیم

کس اط انتخواب   تر شود. در این روش هیچ دهد تا انتخاب گ ینه بهینه، آسا  گیری را تغییر می تصکیممحیط 

بود   ه ینه های بهداشتی را، کم سیاست در رفتار و ها یکی دیگر اط م ایای تلنگرآنشود.  خاصی محروم نکی
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نیاطمند ه ینه طیوادی باشوند و    مورد رفتارهای سالم مککن استهای آموطشی در دانند. برنامه می این مداخله

(. 6882، 6  تومواس 6884، 1وجود داشته باشد )زیتل هاآنطما  طیادی را صرف کنند اما تضکین ککی برای 

های  مورد انتخابتوانند با آموطش در د، مدیرا  میدارن ( بیا  می6810) 6نواد و جانسو  که ظریف رور هکا 

رد  کو  بسویاری اط تلنگرهوا، سواد    این نکته مهوم اسوت کوه هودف      بهداشتی، تلنگری اجتکاعی را رقم طنند.

 ،بدو  قودرت  تثییرگذاری(. 6815کرد  حرکت برای افراد است )سانستین،  ساطی و یا آسا  طندگی، ایکن

اقتصادی مانند فوور، کیفیوت    –اری در ارتباط با مشکالت اجتکاعیماندگ تثییرو  کند یمبیشتری ایجاد  تثییر

و مسوائل   وکوار  کسوب ی یبوات  یبو ی پائین، ور بهر ی اجتکاعی و سیاسی، یبات یبی جوانا ، ها خواستهطندگی، 

بگوذاریم، موردم    توثییر . اگر با حداقل منابع و بدو  اسوتفاد  اط هویچ قودرت رسوکی     کند یممهاجرت ایجاد 

، ایجواد کننود   رود یمو ی نسوبت بوه آنچوه انتروار     تور  متفواوت ی هوا  یخروجو خواهند بود توا نتوای  و    متعهدتر

ی جوا  بوه کورد    نگر بورای دسوتکاری و انتخواب منطووی    (. شاید این دلیلی برای تکرک  بر تل6810)بوهیجی، 

ابو اری   ،ی ذاتی در ساطما  و جامعه باشد. امروط  تلنگور بورای مودیرا  دولتوی    ها قدرتتالش برای کشف 

، شووند  یمو ریت دولتوی گو ارش   یی کوه اغلوب در مجوالت مودی    ها ،یآطمااط  توا  یماین را   کلیدی است

تووا  اظهوار    رو، موی  اطایون  (.6813، 2، زرکین و هککوارا  6868، 4  وینر و هککارا 6810، 5)جا  دریافت

 .شوود  شد  برای بهبود سالمت افراد ارائوه موی   روشی جدید و اطنرر اخالقی توجیه عنوا  که تلنگر، به داشت

هوا   دولوت  .شوود  منرور بهبود سالمت و رفا ، استفاد  می عنوا  روشی برای تغییر رفتار افراد به این رویکرد به

رویکوورد هسووتند   ایوون گوورفتن اط ی )فرانسووه، امریکووا و انگلسووتا ( درحووال الهووامدر سووه کشووور بوو ر  غربوو

تووجهی در طنودگی    اسوی و قابول  تواننود توثییرات اس   د، تلنگرها موی شکه ذکر رور هکا (. 6816، 1)والگاردا

تثییر تلنگرهوا بور سوالمت     به باتوجهفردی، رفا  اجتکاعی و رفتارهای ایکنی داشته باشند. زطم به ذکر است، 

ی، بودو  اعکوال ه ینوه و اجبوار،     ور بهور  آ  بور تغییور رفتوار و     راتیتثیاعضای ساطما  و جامعه و هکچنین 

هوا یوروری    اسوتفاد  اط انووا  تلنگور بورای هکوه سواطما        .دشوو  یمو  دوگندا اهکیت پووه، در این حوط  
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عنوا  اب اری برای هدایت رفتار افراد به سکت انتخواب بهتور و طنودگی     توانند آ  را به نکاید و مدیرا  می می

سطم بازی کاری حرفه پرستاری که رابطه ن دیکی با سالمتی افراد جامعه دارد  به باتوجهتر بنگرند. اما  سالم

  توانند نو، باارطشی را ایفا نکاینود و زطموه   ها که پرستارا  می سری بیکاری چنین، در پیشگیری اط یکو هک

مک دونالود  ) این کار آ  است که پرستارا  خود اط سالمت جسکی، روانی و آگاهی زطم برخوردار باشند

تی بورای خودشوا  بلکوه    التنها باعو  ایجواد مشوک    آگاهی پرستارا ، نه( و اطآنجاکه عدم6880و هککارا ، 

رور غیرمستویم بر کیفیت خدمات پرسوتاری و   شد  توسط آنها، به داد  خدمات ارائهتثییر قراررریت تحتاط

تنها باع  آگاهی و اروال    نه سالمتی جامعه نی  ایر خواهد داشت، ارائه تلنگرهایی برای این بخ، اط جامعه

. دشوو  یمو سوطم سوالمت جامعوه     یهوا و درنتیجوه ارتووا   آن شود   خودشا ، بلکه بهبود کیفیت خودمات ارائوه  

و دلیول ماهیوت ایون شوغل کوه بوا مشوکالت        دلیل کار پرگال، و پراسترس حرفه پرستاری و بوه  رو، به اطاین

ناپذیری را برای  ترین اشتبا  در این حرفه خسارات جبرا  که شاید کوگک روری به  سترو ومیر روبه مر 

د و نو، حساس مراک  درمانی و بهداشتی در سالمت جوامع، محوت سعی دارد، وجود آور فرد و سایرین به

 به این مهم بپرداطد.

 

 مبانی نظری
 تلنگر و مدیریت تلنگر

، رسواند  رفوا  خوود   حداکثر موجوداتی عوالیوی بورای بوه    عنوا  ها، به اقتصاد سنتی معتود است که انسا 

هوای  هوا بوه پوووه،    فور   کورد  پوی،   فتاری بورای تعودیل  اقتصاد ر ،یکنکنند. در تصکیکاتی را اتخاذ می

تصوکیکات   ،داشوته، بنوابراین   1هوا عوالنیوت محودود    آموطد کوه انسوا    شناسی شناختی متکی است و می روا 

اینکوه افوراد بایود     بوه  باتوجوه (. 6884، 6هاست )استوارتکنند که گا  خالف منافع آن اذ میای را اتخ مغریانه

، تلنگرهووا اطآنجاکووه( و 6880ی خووود را آطادانووه انجووام دهنوود )تووالر و سانسووتین،  هووا انتخووابآطاد باشووند و 

گوذاری ندارنود و    دهنود کوه نیواطی بوه قوانو       ه ینوه ارائوه موی    ظاهر ساد  و کوم  های به حل ای اط را  مجکوعه

 ،(660: 6811 ای اط مشکالت ناشی اط رفتار اعکال شوند )موارتئو و هککوارا ،   توانند برای ریف گسترد  می

 (.6880شوند )تالر و سانستین، کرد  آطادی انتخاب افراد، باع  تغییر رفتار توانند بدو  محدودبنابراین می

                                                                                                                                             

1. Bounded Rationality 

2. Stewart 
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 اسوت  ای اط معکواری انتخوابی   ... هر جنبه "( اط تلنگر به شرح طیر است، 6880تعریف تالر و سانستاین )

هوای   ها یا تغییر گشکگیر مشوو   بینی و بدو  مکانعت اط گ ینه که باع  تغییر رفتار افراد به روشی قابل پی،

. مردم بایود آطاد باشوند کوه بتواننود انتخواب خوود را       "شود. تلنگرها، فرما  یا حکم نیستند ها میآناقتصادی 

ککوک کورد توا بوه سوکت انتخواب درسوت        ها را به ککک دست نامرئی )تلنگور(  آنتوا   انجام دهند، اما می

کنند.  ها برای مدیریتشا  در تغییر معکاری انتخاب، اط انوا  مختلف تلنگر استفاد  می رهنکو  شوند. ساطما 

مدیریت باید تصکیم بگیرد اط کدام تلنگر استفاد  کند و ظرافت آ  را مودنرر قورار دهود )توالر و سانسوتین،      

شود. مدیریت تلنگر یک رویکرد مدیریتی است که در آ   تلنگر یاد می عنوا  مدیریت ( که اط آ  به6880

راسوتای  اط رفتار ناخودآگا  کارمندا  در تا به بهترین نحو شود کار گرفته می نرریه تلنگر در یک ساطما  به

 ناخودآگوا   های (. تلنگرها مککن است شامل نشانه6811د )ایبرت و فریبیچلر، شواهداف ساطمانی، استفاد  

را  هوایی  های مختلف باشند یا گ ینوه  حال انتخاب مورد هنجارهای اجتکاعی و شرحیا تصحیم سوءتفاهم در

ها انگی   ایجواد کننود، یوا     توانند برای برخی اط گ ینه فر  هستند، تغییر دهند. هکچنین تلنگرها می پی، که

( بیوا   6880اینود. توالر و سانسوتین )   های دیگر تحکیول نک  های اقتصادی یا شناختی ناگی ی را بر گ ینه ه ینه

کنود توا    مدیریت تلنگر یک رویکرد مدیریتی است که اط بیون، علووم رفتواری اسوتفاد  موی      "دارند که  می

راستای یع و رفتار ناخودآگا  کارکنا  درساطی تفکر سر بهینه ،های ساطمانی را رراحی نکاید، بنابراین طمینه

جوایگ ینی بورای    عنووا   بوه نبایود   هوا آنباشوند و نرریوه   یوروری موی   . تلنگرها اقدامی"اهداف ساطما  است

(. بورای تغییور تفکور    6866و سریع نادید  انگاشته شود )کورئا، ایکو  و طاپلینوی،    نهیه  کماب ارهای سیاستی 

حوال  در هوا دائکواً  آنتوا  اط تلنگرهای مختلف استفاد  کرد. تلنگرها دامنه وسیعی دارند و تعوداد و تنوو     می

  ای، است.اف

 

 معماری انتخاب

تواننود   مثال  دربار  استوالل، ع ت، حکوموت توود  موردم دموکراسوی(، موی      عنوا  انت اعات اخالقی )به

هوا، بایود بوا شویو  خواد آورد  شووند. تلنگور و         سردرگکی جدی را ایجاد کنند. برای پیشرفت، این انتو ا  

(. 6814رنود کوه بایود مودیریت شووند )سانسوتین،       گی خوود موی   نتخاب، اشکال بسیار متنووعی را بوه  معکاری ا

هوا تشوخیص   آنگیرند، خووا  توثییر کوار     گ ینند که افراد در آ  تصکیم می ای را برمی معکارا  انتخاب طمینه
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(. بسویاری اط افوراد   6818، 1هاسوکن و ولو،  )ناپوذیر اسوت    داد  شود یا خیر. معکاری انتخاب اغلب اجتنواب 

گیرنود  انتخواب    انتخواب بور آنچوه تصوکیم     کیو ارائه بدو  اینکه متوجه شوند، معکار انتخاب هستند. نحو  

تواند ایرات مثبتی بر تصکیکات دنیوای واقعوی داشوته باشود. بوا       گذارد. معکاری انتخاب می کند، تثییر می می

رراحوی شویک، اسوتریو، اسوب بخوار( و       ،مثوال  بورای ککتر مهم در یوک ربووه واحود )    های ترکیب ویوگی

کننودگا  اط بوین    تووا  اهکیتوی را کوه مصورف     بنودی دیگور، موی    های مهم )ایکنی، یکانت( در ربوه ویوگی

(. یوک  6883، 6تری اف ای، داد )موارتین و نورتوو    های مهم کنند، به ویوگی شد  انتخاب می کازهای ارائه

راسوتای رفتارهوای مطلووب    هوا در  گیری برای تلنگر در تصکیم یبند ربوهط فرد در استفاد  ا ویوگی منحصربه

تر خواهود   تر، قوی ها یا اعتوادات ذاتی یعیف این است که تثییر این مداخالت بین تصکیم گیرا  با اولویت

س شود  دارد )فووک  یابد یا میل به ناپدید ، کاه، میتر بود و بین افرادی با ترجیحات یا اعتوادات ذاتی قوی

تعصوبات و   دوراط بوه گورفتن معکواری انتخواب در بهتورین حالوت و      (. تلنگرهوا بوا درنرر  6884، 6و هککارا 

دهنود )کاسوتا و    تور و بهبوود اموور موالی را موی      های بهتر، طندگی سالم گیری وابستگی سیاسی، وعد  تصکیم

رراحوی شوووند کووه   ای گونووه تواننود بووه  هوای بوو ر  دارای معکوواری هسوتند و مووی   (. فروشووگا 6818، 5کوا  

هوای جدیودی اط معکواری     توا  شکل (. می6815، 4وانسینک و گاندو )های خاصی را تروی  دهند  انتخاب

هوای   محیطوی، برناموه   های طیسوت  (  برنامه6816، 2مالیناتا  و شفیر) های ید فور انتخاب را برای بهبود برنامه

های  (  برنامه6815، 0تثمین اجتکاعی )باب و پیدط های باطنشستگی و (  برنامه6815، 1سانستین و ریچ) انرژی

هوای   (  برناموه 6812، 3زوگیوا و هککوارا   )هوای آموطشوی    (  برناموه 6815وانسینک و گاندو ، )ید گاقی 

( رراحوی  6815، 18کسولر و روس )عضوو   یهایی برای افو ای، اهودا   های بهداشتی و هکچنین برنامه مراقبت

هوای مورتبط،    ارهای آیند  را به معکاری انتخاب و تلنگور در ایون حووط    کرد و اینکه باید بخ، طیادی اط ک

 اختصاد داد.

                                                                                                                                             

1. Hausman & Welch 

2. Martin & Norton 

3. Fox et al. 
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 نظریه اقتصادی رفتار

هوا و   داشوتن محودودیت  ، مسوتل م درنرر هوای اقتصوادی   خصود پدیود  گرایانه در های واقع ارائه تحلیل

فر   بنا و پی، سنگبه دزیل متعددی فر  عوالنیت های رفتار انسانی است. در اقتصاد متعارف  پیچیدگی

هوا در   سواطی  دهد. فر  عوالنیوت اقتصوادی بوه برخوی سواد       های این حوط  را تشکیل می اصلی تکام نرریه

د )منرور شو های واقعی منجر می شد  مالحرات رفتاری انسا  به فراموشی سپرد  جهیدرنتتحلیل اقتصادی و 

نشوود  اسووت.  مجووادزت و مسووائل حوول، هووا (. هکچنووین، اقتصوواد متعووارف مکلووو اط گووال،1636و روواهری، 

که هم فهم بهتری اط دنیای موجود برای ما فراهم  نندآبرمیا  مکاتب و رویکردهای مختلف اقتصادی  دراین

یاری کنند و درنهایت طمینه طندگی بهتری را مهیا ساطند. یکی اط  مبتالبهساطند و هم ما را در حل مشکالت 

های  ی اط شاخهعنوا  یک (. اقتصاد رفتاری به1636باشد )رهبر و هککارا ،  این رویکردها اقتصاد رفتاری می

گرفتوه اسوت و    های بیرونی شکل های اقتصادی با واقعیت کرد  مدل نسبتاًجدید در دان، اقتصادی و ن دیک

توجهی برخوردار شود  اسوت. حامیوا  ایون مکتوب کوه آ  را در برابور         ند دهه گذشته اط اهکیت قابلری گ

بایود بدنوه   "دارنود:   ( در مطالب خود بیا  می1606دانند )حسینی،  های اقتصاد متعارف می ها و کاستی یعف

د کوه بتووا    گنا  تککیول و اصوالح کور    های اقتصادی مکاتب کالسیک و نئوکالسیک را آ  موجود نرریه

اقتصادی رفتوار،   نرریه(. 1306، 1ترسیم نکود )گیالد و هککارا  ،تری اط فرایند اقتصادی گرایانه تصویر واقع

کنند  تا بتوا  درک کرد که گگونه افراد گاهی غیرمنطوی رفتار می آمی د هم میشناسی را در اقتصاد و روا 

اسوت. نرریوه    5و نرریوه تلنگور   6انتروار  انوداط/  م، نرریوه گشو  6گیوری  تصوکیم  نرریوه ( کوه شوامل   6812)تالر، 

اسوتدزل اساسوی بورای گورفتن تصوکیکات خواد و         بواطی اسوت   نرریوه گیری مربوط به مطالعوات   تصکیم

شود   مطورح  ( 6816) 4که توسط کانکن و ورسکی انداط/ انترار گشم نرریهگگونگی اتخاذ تصکیکات بهتر. 

است کوه در   جدیدتلنگر، یک مفهوم  نرریهکنند.  توصیف میسود و طیا   به باتوجهگیری را  تصکیم ،است

بور   گیرد و مبتنوی  استفاد  قرار می بهبود و تغییر تفکر و تصکیکاتشا  مورد برای مدیریت برای ککک به افراد

شود  اسوت. اسوتفاد  اط اقتصواد رفتواری بورای آگواهی اط        ارائوه  ( 6816است که توسط کانکن ) رویکرددو 
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(. 6880های اخیر، توسط حامیا  مداخالت تلنگری صورت گرفته است )تالر و سانستین،  ها در سال سیاست

  6880شد  است  اول، بحرا  موالی جهوانی سوال      دو دلیل اصلی برای اف ای، عالقه به اقتصاد رفتاری ارائه

رفتارهوای  هوایی بورای انگی انود  افوراد درجهوت تغییور        دنبوال روش مدارا  متفکر لیبورال   اینکه سیاستدوم 

هوا هکیشوه در    کنود کوه انسوا     اقتصاد رفتاری فر  موی  (.6816، 1رسا  به خود و جامعه بودند )الیور آسیب

(. 6810توا  با تثییر احساسات توییم داد )دس،  را می "بود  غیرمنطوی"ری منطوی نیستند و این گی تصکیم

واننود  ت بینی است و مدیرا  موی  قابل پی، ،شد  درواقع بود  درک دهد که این غیرمنطوی نشا  می هاپووه،

جهت دستیابی به اهداف ساطمانی بدو  اتخاذ هرگونه برنامه تغییور سواختار قیکوت، تلنگور     کارکنانشا  را در

هوای موالی    شود کوه مشوو    گیری، دریافته می عنوا  عاملی در فرایند تصکیم به 6طنند. با گنجاند  احساسات

دیگر، مردم هکچنوین بوه    عبارت عنوا  انگی انند  برای انجام یک کار مشخص دارند. به هایی را به محدودیت

6درآمد روانی"
اط  که بخشی کنند ها را درک میآندهند یعنی اینکه، مدیریت یا ساطما  گگونه  ارطش می "

توانود در   مورد می ا  تالش برای انجام یک کار، یا تحکل رفتواری کوه موی   در هاآنگیری  فرایندهای تصکیم

د، یا درآمد روانی اطنرور  مثبتی ده 5دهد. اگر محل کار به کارمند احساس ساطما  تثییر بگذارد، تشکیل می

احساس انگی   بیشوتری  لی، افراد بر جبرا  خسارت ما شد ، عالو  ارطشکندبود  یا در تصکیکات مهم لحاظ

بور   بایود عوالو   کنند. در یک ساطما  این بدا  معناسوت کوه مودیرا      جهت اهداف ساطمانی میبرای کار در

دس، ) را نیو  ارطیوابی کننود    کارمنودا   4های پولی و مالی، بورای جبورا  خسوارت، نیاطهوای عوارفی      مشو 

شود  اط اقتصواد رفتواری را در     ایبوات  فنوو  ایی کوه  هو  شد  است کوه سواطما    یک مفهوم شناخته (. این6810

دهنود، اط م یوت    وکار خوود قورار موی    های کسب های مدل های ایجاد انگی   در کارمندا  و سایر جنبه برنامه

هایی کوه فووط   تا آن وری و تعامل بین کارکنا  برخوردارند رقابتی برخوردار بود  و اط سطم بازتری اط بهر 

عنووا  ابو اری بورای بهبوود عکلکورد کارکنوا         عتواددارند. امکوا  اسوتفاد  اط تلنگور بوه    های سنتی ا به مشو 

 (.6810منرور دستیابی به عکلکرد ساطمانی پیشرفته، وجود دارد )دس،  به
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 ی پژوهششناس روش
بنیاد با رویکرد گلی ری یا ظهوریابنود  اسوتفاد    این پووه، اط فلسفه تفسیری، روش کیفی، راهبرد داد 

ها، کدگذاری نرری آنساطی رریت مصاحبه و پیاد ها اطآوری داد د  است. در این رویکرد پس اط جکعکر

ساطی و نکات کلیدی آنها مشخص شد، سوپس کودهای اولیوه هور     ها پیاد و حویوی انجام شد. ابتدا مصاحبه

ها اط کدگوذاری  کدهای مشابه در ربوات مشخص قرار گرفتند. برای تلفیوت کود   و دندشمصاحبه استخراج 

علل، عوامل همبسته، عوامل میانجی، اقتضائات و نتایج مربوط بهه مووههه مرهو       )سی  -ش،

-های خصوصی و دولتوی شوهر کرموا  بودنود. مصواحبه     د. جامعه موردمطالعه پرستارا  بیکارستا شاستفاد  

 نوه یدرطمهوای منتخوب بودنود کوه آگواهی نروری و عکلوی        اساتید پرستاری و خبرگا  بیکارستا  ،شوندگا 

سوال   4نفر اط خبرگا  و پرستارانی که حوداقل   14گیری نرری با رریت نکونهمویو  موردمطالعه داشتند. اط

هوا توا   ها دکتری بود، مصاحبه انجوام شود. مصواحبه   آنسابوه کار مدیریتی و بالینی داشتند و مدرک تحصیلی 

( 1304های این پووه، با گهار معیار لینکلن و کوبا )ادامه یافت. قابلیت اعتکاد یافته ها به اشبا رسید  داد 

انجوام شوود و اط توافوت بووین    ،ارکینووا  و تائیدپوذیری اسووت پووذیری، قابلیوت اعتبارپووذیری، انتووال  :کوه شوامل  

هوای  داد  اسوت.  شود    انجوام  1588توا   1633کدگذارا  استفاد  گردید. این پووه، در فاصله طمانی سوال  

 شود    یآور جکوع  1588 موا   یدتوا پایوا     1588اط اول مهرما   گهارماههمربوط به مصاحبه نی  در یک باط  

بنیواد روی شود  اسوت. بورای       داد  شناسوی  شوند  در روشاصلی رویکرد ظاهر گام سهاست. در این پووه، 

 د.شاستفاد   6868نسخه  MAXQDAاف ار  ها اط نرمکدگذاری داد 

 

 های پژوهش یافته
برای کدگوذاری اط کدگوذاری بواط، کدگوذاری انتخوابی و کدگوذاری نروری         ،که ذکر شد گونه هکا 

انجوام  سوطر کدگوذاری    بوه  ، به روش سطرها ساطی مصاحبه د. در مرحله کدگذاری باط بعد اط پیاد شاستفاد  

درمجکوو    وج ا مشوخص  ها خط کشید  شد. کدهای اولیه مآندند یا طیر شابتدا جکالت مهم برجسته  .شد

 60د. در مرحله کدگذاری انتخابی کدهای اولیه مشوابه ادغوام شودند و درنهایوت     شکد اولیه شناسایی  621

ها را تشوکیل دادنود و    کد یانویه را تشکیل دادند. سپس کدهای یانویه مشابه در کنار هم قرار گرفتند و ربوه

کود   60نرر گرفتوه شود. درمجکوو     ه را شامل شود، درمی کدهای یانویبرای هر ربوه عنوا  مناسبی که تکا
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را  هوا  بنودی شودند. درنهایوت، در کدگوذاری نروری، مودل انت اعوی کوه موولوه          ربوه دسوته  0قالب یانویه در

کنود، شوکل گرفوت. پوس اط کدگوذاری محووری، در کدگوذاری نروری اط          جهت یک نرریه تلفیت میدر

ترتیوب شوامل عوامول     اولین سوی علول اسوت و بوه    د. شفاد  سی گلی ر برای تلفیت مفاهیم است -ش،خانواد  

 .استگر، شرایط میانجی، نتای  یا پیامدها و طمینه محیطی  هکبسته، اقتضائات یا عوامل تعدیل

 ترسیم شد  است. (1)ها پیرامو  مووله محوری مطابت شکل  تلفیت مووله

 

 
 

سی در رویکرد گلیزر  -. الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی براساس خانواده شش5شکل 

 (5917)گلیزر،

 

 ،نشوا  داد  شود  اسوت    (1)رورکوه در شوکل    شود. هکا  ادامه هر یک اط عناصر این مدل تشریم میدر

شود  و   ریو ی  هوا )برناموه   ای اط ویوگوی نام دارد. برای ایون موولوه مجکوعوه    "تلنگر مدیریت"مووله محوری 

 د. شبود  و هکاهنگی فرهنگی( تعریف  یربخ،و ا مؤیرمند، اخالقی و  هدف

 بستر

 همه سطوح مدیریتی و سازمان
 

 نتایج
 فردی، سازمانی

 عوامل همبسته

های تلنگرزننده و یژگیو

 گیرندهتلنگر

 مقوله محوری

 مدیریت تلنگر

 علل

 فردی، مدیریتی و سازمانی

 اقتضائات

 صیالت، سنجنس، تح

 شرایط

 یی و سازمانفرهنگ 
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(. در 6885دزیل و توییحاتی بورای وقوو  موولوه محووری اسوت )کوا  و پوری،         کنند  کسمنع، 1علل

کنند  مووله محووری، تحوت    ها در مرحله کدگذاری انتخابی دزیل منعکس پووه، حایر کدگذاری داد 

هوا نشوا  داد کوه     را علل فردی، مدیریتی و ساطمانی نشوا  داد. درواقوع تحلیول داد     "مدیریت تلنگر"عنوا  

رسواند  خطوای کواری،     حوداقل  ، بهها بود  خروجی بیکار، ملکوس مندی افراد، به دزیل فردی مانند ریایت

ای، حفوو   ای و کلیشوه  کواه، اسوترس، تغییوورات ارطشوکند، کواه، ریسووک انتوواد، کواه، خطووای هالوه       

ش برد  احتکال پوذیر بازهای شناختی،  شخصیت، عدم سلب آطادی، ایجاد حس و حال خوب، محدودیت

بووود  تلنگوور، موودیریت ریسووک،  پیووام، حفوو  رابطووه و ... و یووا دزیوول موودیریتی ماننوود منعطووف و توودریجی

بوود  و    داشوتن، بودو  ه ینوه    ی آسوا  ریکوارگ  بوه بود ، فاقود تشوریفات طائود بوود ،      بود ، امن ای وظیفهفرا

وری، ایجواد فضوای مطلووب، توروی  فرهنوگ       برد  بهر بازمدیریت رفتار و درنهایت دزیل ساطمانی مانند 

برد  اعتکواد بوه سواطما ، ابو ار مودیریت ریسوک و ... اط تلنگور اسوتفاد          بورد، بواز   -بورد  راهبردنودپذیری، 

اسوت کوه    اسوت. نتوای ، پیامودهایی    6شد  در ایون مطالعوه نتوای  یوا پیامودها      نکایند. مووله بعدی شناسایی می

توانود صوورت گیورد کوه ایون نتوای  شوامل نتوای  فوردی و           ط مدیریت تلنگر میصورت استفاد  درست ادر

بردارند  تغییر رفتار، تفکر، تغییور نگورش، تغییور عکلکورد، پرهیو  اط انجوام       درشود. نتای  فردی  ساطمانی می

کارهای منفی، کاه، خطای کاری، ترک رفتار، فراموشی فعال رفتار اشتبا  قبلی، فراگیری رفتار مطلووب  

سواختن افوراد و غیور  اسوت و      ی مثبت، حذف رفتارهای منفی، آگا دید، اصالح رفتارها، توویت رفتارهاج

بردن ، باالو   بهره بردنباالگذا  ،  اعتماد به بیما ستان، کمک به سیاست بردنباال :نتای  ساطمانی شوامل 

الت با کمترین هزینه، بدون تنش، حل مشک نوبتمند  از بیما ستان، بهبود عملکرد سازمانی،   ضایت

 ، رینودپههذحههل مشههکالت د  کمتههرین زمههان، حههل مشههکالت بهها بیشههترین ا رب شههی،  رهنهه     

ی، ایجاد حال و هوا  خوب د  سازمان، ایجاد جهو مهمیمی و دوسهتانه    سازمان جوساختن تر مطلوب

  بوه مجکوعوه   هوا، اشوار   عوامول هکبسوته و یوا کوواریوانس    دارد.  6است. مووله سوم اشار  به عوامول هکبسوته  

هوا  آنیند اصلی، هکگوام بوا   ابنیاد ، هکبستگی دارند و علل فر ایند اصلی نرریه داد عواملی دارند که با علل فر

هوای تلنگرگیرنود     طننود  و ویوگوی  ی تلنگرهوا  (. در این پوووه، ویوگوی  6885کند )کا  و پری، تغییر می

                                                                                                                                             

1. Causes 

2. Consequences 

3. Covariance 
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گیرنود  شوامل   تلنگرطننود  و تلنگر طیرا توا طموانی کوه      عوامل هکبسته با مووله محوری احصا شدند عنوا  به

نحو درست اتفا  نخواهد افتاد و خروجی و پیامودهای   مدیریت تلنگر به گا  چیه ،نباشند مدنرری ها یوگیو

تجربه، علم و آگاهی، بود ، مهارت، الگوطنند  شامل ی تلنگرها د. ویوگیشمدنرر اط آ  استخراج نخواهد 

علوم و دانو،، شخصویت،    گیرند  نیو  شوامل   ی تلنگرها است. ویوگی یت و فرهنگبود ، ن شخصیت، عامل

 گور  لیتعود عوامول   عنووا   بوه دارد کوه   1. مووله گهارم اشار  به اقتضائاتاست بیوریتم، سطم نیاط و فرهنگ

(. در این پوووه،، عوامول اقتضوائی رابطوه میوا       6885)کا  و پری،  کنند یمروابط میا  مووزت را تعدیل 

جنسیت، سن و تحصویالت. موولوه    :اط ندعبارت آمد  دست به. عوامل کنند یمله محوری و نتای  را تعدیل موو

(. در ایون پوووه، شورایط و یوا     6885است و اشار  به متغیرهای میانجی دارد )کا  و پری،  6بعدی، شرایط

شد ، نتای  حاصل اط مووله محوری پووه، را شکل تغیرهایی هستند که قبل اط پدیدارمتغیرهای میانجی، م

ی رهوا یمتغدر این پووه، شامل متغیرهای فرهنگی و ساطمانی است که  آمد  دست بهدهند. متغیر میانجی  می

ن، مکان مناسب، زمان بودن مریط سازمان، مریط ساهم و دوستانه د  سازما مناسب :دربردارند ساطمانی 

ترتیهب  یزیکهی،  ضها  مناسهب،     بهودن نظهم و    یهب اجتمهاعی، حهاکم   بودن نظم و ترت مناسب، حاکم

پاداش و تنبیهه و مهدیریت    نظاما زیابی عملکرد،  نظامبودن شرایط، سطح د ک اعضا  سازمان،   راهم

غییر   تا ،  رهن  مریح یها  ی،  واج  رهن  تسازمان   رهن  :فرهنگی شوامل است و متغیرهای  تعا ض

است و به بستر و بافتی کوه پوووه، در آ     6بستر ،است. درنهایت   ا رادها شا زگرا، اعتوادات و  تعا ف

تواند  در پووه، حایر نشا  داد که تلنگر می ها افته(. نتای  ی6885شود، اشار  دارد )کا  و پری،  انجام می

ح هکوه سوطو  ی مانند دواژگانیکلبا  شوندگا  مصاحبهدر هکه سطوح ساطما  و مدیریت رخ دهد، هریک اط 

یا کارمندا ، اط پائین به باز، اط باز به پوائین، کارکنوا     کارکنا ررف تکام سطوح، اطشد  مدیریت، درگیر

   داشتند.به آ  اشار عکلیاتی

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
درموانی بوا اسوتفاد  اط نرریوه     هوای بهداشوتی و    واکواوی مودیریت تلنگور در سواطما      ،هدف این مطالعه

                                                                                                                                             

1. Contingencies 

2. Condition 

3. Context 
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دهود کوه تواکنو  در     هوای محووت نشوا  موی    د بررسوی شرورکه ذکر  بنیاد و رویکرد گلی ری بود. هکا  داد 

صوورت یوک سواط  واحود و بوه روش       مطالعات داخلی و خارجی به مطالعه مدیریت تلنگر با این دیود و بوه  

شود     رداختوه صورت کلی و توصیفی به این مفهوم پ شد  به کیفی نگا  نشد  است و در بیشتر مطالعات انجام

توانود کاربردهوای   موی  ،هایی که تلنگر در تفکر و تغییور رفتوار افوراد دارد    قابلیت به باتوجهکه  است، درحالی

گرفتوه   ها اعم اط خصوصی و دولتی داشته باشد که متثسفانه موورد غفلوت قورار   فراوانی را برای تکام ساطما 

ط  جدا نگریسته شد و به رراحی الگوی آ  پرداختوه  عنوا  یک سا است. در این مطالعه به مدیریت تلنگر به

 شد.

د در منابع داخلی، پووهشی که به بررسی مدیریت تلنگر پرداخته باشد، یافت نشود.  شرورکه ذکر  هکا 

( در پووهشوی بوا   1630خانی و کشواورط ) رستگار، موسی :اند اطجکلهگند مورد اط واژ  تلنگر استفاد  کرد 

ی طو یمح سوت یطی مکوانی بور رفتارهوای    بسوتگ دلهوای دولتوی  بررسوی نوو،      طما سب گرایی در سوا "عنوا  

(، در 1633  کشواورط و هککوارا  )  "کارکنا  با نو، میانجی رفتارهای جانشوینی و باطیوافتی و تلنگور سوب     

بررسووی نووو، تلنگوور سوواطمانی، هوووش هیجووانی و انگیوو ش درونووی در ایجوواد رفتووار   "پووهشووی بووا عنوووا  

تلنگرهایی بورای جلوب مشوارکت    "( به پووهشی با عنوا  1633دهناشی )   کریکی"ی کارکنا طیمح ستیط

 اند.پرداخته ")سکن( نهاد مردمهای  ، بنیادهای خیریه و ساطما مؤسساتمالی  نیتثمنیکوکارا  در 

-( اط انوا  تلنگر به ارائه یادآوری6815سانستین ) :شد  است  در مطالعات خارجی به موارد طیر پرداخته

سواختن افوراد اط ماهیوت تلنگور و پیامودهای       آگوا  طد  و نیت و قصد اط تلنگور کرد   هایی به افراد، مشخص

نیت و قصد فرد "کنندگا  بیا  داشتند  در پووه، حایر مشارکت .کندهای گذشته خود، اشار  می انتخاب
ها و یکی آنجوئی یا سرطن،  بساختن افراد باشد نه عی دنبال آگا طنند  باید خیر و اصالحی باشد و به تلنگر

بور معرفوی انووا  تلنگرهوا توسوط سانسوتین        عوالو   ."بود  خودش باشد ی تلنگرطنند  باید عاملها اط ویوگی

و نهادهای فعلی، اطجکلوه   منصبا  صاحبتوسط کرد  تلنگرها،  رویکردهای مختلف نهادینه( و ارائه 6815)

)سانسوتین،  بین، رفتاری یا یک واحد تلنگور   گرو مانند  رهبرا  در بازترین سطم و ایجاد یک نهاد جدید

. م ایوای  5. اسوتثنا و  6  1. اینرسوی 6. جهل  1: ( ل وم تلنگر را در موارد طیر مطرح کرد6883(، باوط )6814

 ،در پووه، حایر نی  اطجکله علل فردی استفاد  اط تلنگور کوه بودا  اشوار  شود      .(6883، 1باوط) 6اجتکاعی

                                                                                                                                             

1. Inertia 

2. Social Benefits 
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های  افراد محدودیت"داشتند  شوندگا  بیا مصاحبه .های شناختی افراد بود رفع محدودیت کاربرد آ  برای
وتحلیول ارالعوات و درک و بواطخوانی ایون      سواطی، تج یوه   شناختی دارنود در جوذب، گوردآوری، ذخیور     

 تند و تلنگور هوای مختلفوی هسو    دگوار محودودیت   افوراد  ،شد  به یک رفتار و انتخابمنجر تاًیارالعات و نها
 ."تواند تا حدودی افراد را در انتخاب گ ینه مناسب یاری رساند می

انجام  "تر مدیریت تلنگر  راهی برای ایجاد رفتار سالم"( پووهشی با عنوا  6810نواد و جانسو  )ظریف

های سوالمتی و مودیریت    توانند اط مشو  ها می که گگونه شرکتبود  دادند. هدف پووه، آنا  کشف این

اط پیامدهای تلنگر  .تر استفاد  نکایند ایجاد انگی   در کارکنانشا  برای اتخاذ سبک طندگی سالم تلنگر برای

ایجاد انگی   در کارکنوا  بوود،    ،کنندگا  به آ  اشار  داشتند که در پووه، حایر در بعد فردی، مشارکت

باعو    هوا آنیجواد انگیو   در   عوین ا د  و تلنگرگیرند  مفید باشود و در طننتلنگر یهردوتواند برای  تلنگر می"

تلنگور در بواطار موالیر موروری بور       "( پووهشی با عنوا  6883سای ) ."عین انتوال پیام گرددحف  رابطه در

هوای کواربردی آ  در    اط ادبیوات تلنگور و بررسوی برناموه     منود  نروام مورور   انجام دادنود. وی بوه   "نرریه تلنگر

ایربخشوی  "( پووهشی با عنووا   6813)  6اسچری ا  مولن ککپ و طپرنیک و های مختلف پرداخت. حوط 

هوا  آنانجوام دادنود،    "مند ادبیات ی م من: مرور نرامها یکاریبتلنگرها در بهبود خودمدیریتی بیکارا  مبتال به 

تکامی تلنگرها بر  ،های م من را ارتوا بخشندتوانند خودمدیریتی بیکارا  مبتال به بیکاری دریافتند تلنگرها می

در پوووه،   هوا و باطخوردهوا مشوهود اسوت.     تثییرات مثبت تلنگرهوا بور یوادآوری    ،گذارند انتخاب تثییر می

شووند، بور    کرد  افوراد موی  باعو  یوادگیری، هوشیارترسواختن و بیودارتر    حایر نی  دریافته شد که تلنگرهوا  

 د را بهبود بخشند. توانند خودمدیریتی افرا گذارند و می می تثییرانتخاب افراد 

هوا ککوک    ، دریافتند تلنگر به آطمودنی Nudge lullaby( در پووهشی با عنوا  6811) 6دی ها  و زیند

در بعود فوردی اتخواذ    محوووا  در پوووه، حایور دریافتنود،      .کرد تا تصکیکات بهتری را اتخواذ نکاینود   می

طد  بیشوتر در ایون    طد  یوا سوولکه  تلنگور  ،درواقوع "تر یکی اط علل استفاد  اط تلنگر است.  تصکیکات مناسب

آلود و پر اط ارالعات و پر اط خطای شناختی بتوانند  ککک کنیم تا در این فضای ابهام به افرادراستاست که 
مدت و بلندمدت به نفعشا  هست، اتخاذ کننود.   تری داشته باشند، تصکیکاتی که در کوتا  تصکیکات درست

                                                                                                                                             
1. Bovens 

2. Möllenkamp, Zeppernick & Schreyögg 

3. De Haan & Linde 



 5405(، زمستان 44پیاپی شماره ) 4شماره ، یازدهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

56 

توری   تر و مناسوب  ککک کند تا تصکیکات درست بهداشتیخواهد به جامعه  که می هست فنی تلنگر اب ار یا
های تلنگر و تثییر بر  راهبردها و  نرریه مند نرام( به بررسی 6868هکچنین، وا  و هککارا  ) ."را اتخاذ نکایند

تلنگرهوا در تغییور    ها تثییرآنهای  ساز  در مدیریت دیابت پرداختند، یافتهرفتار سالمتی و نتیجه آ  در ب رگ

توانند باع  تغییر  رفتار سالمتی بیکارا  دیابتی را نشا  داد. در پووه، حایر نی  دریافته شد که تلنگرها می

نگرش، تغییر عکلکرد، برگشت به مسیر اصلی و مطلوب و درنهایت تغییور بوه سوکت رفتوار مثبوت را باعو        

مدیریت تلنگر: استفاد  اط علوم رفتاری بورای افو ای،    "( پووهشی با عنوا  6811شوند. ایبرت و فریبیچلر )

توجه و جدیدی را  های جالب انجام دادند. آنا  دریافتند، مدیریت تلنگر فرصت "وری کارکنا  دانشی بهر 

ساطمانی که بر تفکر سریع برای بهبوود    رریت تکرک  و بهساطی طمینهوری کارکنا  دانشی اط بهبود بهر برای 

 دهد. گذارد، ارائه می بخشی و انگی   تثییر میوری، ایر بهر 

بهداشوتی،   هوای  برد  اعتکواد بوه سواطما    به بواز  در پووه، حایر، پیامدهای ساطمانی حاصل اط تلنگر،

تالر و د. شمندی اط بیکارستا  و درنهایت بهبود عکلکرد ساطمانی اشار   برد  ریایت، بازوری برد  بهر باز

نود  عبارتهوا  آنکنند که برخی اط ذکر می ،میینکاط طمانی که باید اط تلنگر استفاد  ( مواردی ا6880سانستین )

موانی  هوا در ط  حال و ه ینه. منافع در6  ها . طیادی تعداد گ ینه6اطحد   نفس بی، بینی و اعتکادبه . خوش1اط: 

اطجکلوه علول فوردی    در پووه، حایور،  کرد  افراد.  . آگا 2. کارساطنبود  باطخورد و 4. تکرار  5دیرتر  

رساند  خطای کاری، بوازبرد  احتکوال پوذیرش پیوام      حداقل های شناختی، بهاستفاد  اط تلنگر به محدودیت

تواننود   هوا نکوی  آن کوه  آنگا افراد باید تصکیکاتی دشوار بگیرند و نی   که آنگا  د.شعین حف  رابطه، اشار  در

هوا تثکیود دارنود کوه افوراد       یافته کنند، به تلنگر نیاط دارند.فهم بیا   های شرایط حاکم را به طبا  قابل ویوگی

طیورا توثییر جکوع یوا       هوای اجتکواعی هسوتند    تری اط ارالعات مانند هکساز  و رسوانه  ریف وسیع ریتثیتحت

هوا   اگر تلنگرهوا توسوط ایون گورو      (.6868دهد )الحسن، یین، خانتی،  گرو ، رفتار تود  مردم را ساختار می

 تر باشند.  توانند ایربخ، می ،ارائه شوند

شود، مککن است ایور   دلیل انوا  فشارهایی که بر رفتار افراد در رول بحرا  وارد می محووا  دریافتند به

هوا اط ایون بوار     بین برود. فراخواند  افراد به تثمل و تفکر مککون اسوت راهوی بورای عبوور دولوت      اط تلنگرها

پالس باع  اف ای، نیوات بورای رعایوت مسوتویم پوس اط درموا        گرمحووا  دریافتند که تلنارالعاتی باشد. 

هوا   کنندگا  بیا  داشتند که در آیند  قصد تغییر ندارند. اهکیت این یافتوه  شرکت دو هفتهشود. اما پس اط  می

مانودگاری در   پالس ترکیوب شووند و عودم توداوم/    که با تلنگور  ج  طمانی تلنگرهای کالسیک، به عدم تثییر
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توا  گفت کار  می .(6861، 6  هام، جا ، ساندرط و استوکدال6868، 1است )هام و هککارا  افتهی رییتغنیات 

عنوا  یک وسویله   های بهداشتی وجود دارد، اما تثمل و تفکر به طیادی برای رراحی تلنگرها در بستر ساطما 

ارالعاتی نی  باید مدنرر قرار گیرد، تر فکر و عکل کنند. ایر  تواند افراد را تشویت کند تا مسئوزنه رفتاری می

علکوی   ئوت کننودگا  در پوووه، حایور خوود اسواتید و اط اعضوای هی       دلیل اینکوه شورکت   گفت به توا  می

در فرایند مصاحبه بوه تفکور هکورا  بوا      ،اند اند و اط علم و آگاهی زطم برخوردار بود  دانشکد  پرستاری بود 

( 6861که نتای  پووه، محوووا  )هوام، جوا ، سواندرط و اسوتوکدال،       ا گن اما آ  ،اند ای نداشته تلنگر اشار 

پالس اسوتفاد   در طما  بحرا  باید اط تلنگر ویو  نشا  داد برای مؤیربود  تلنگر در سالمت عکومی جوامع به

توا  عدم تثییر تلنگرهای کالسیک را، شرایط بحرانی و انجام پووه، در طما  بحرا  دانست کوه   کرد. می

محوووا    .بود  آنها ارالعات کوافی ندارنود   مواجه هستند و دربار  درست و غلطد با انبوهی اط ارالعات افرا

بور محتووای تلنگور و ایجواد تفکور در افوراد، تلنگور بتوانود          برای ایربخشی تلنگر باید عوالو   کنند پیشنهاد می

در  افراد را به تغییور رفتوار وادارد.   روط و مطابت نیاط مخارب نکاید و هر بار با ارالعات جدیدی خودش را به

کوه بورای    تاریخ انوضا لحاظ کرد و طمانی داشتند باید برای تلنگرها کنندگا  بیا  می اینجاست که مشارکت

جکله موواردی کوه بایود در پوووه،      روط کرد. اط ها را تغییر داد و بهآنمخاربا  عادی شدند باید سعی کرد 

د  شو های بهداشتی کشور ایورا  بررسوی    این است که مطالعه در ساطما  حایر و بستر مطالعه مدنرر داشت

هوا مطوابت بوا    آنمستویم برای  رور بهارائه تلنگرهایی  ،گرا است به اینکه فرهنگ ایرانیا  تعارف باتوجهاست و 

سوری اط کشوورها کوه فردگورا و دارای      رغوم یوک   هوایی شوود علوی   تواند باع  نگرانی فرهنگ نیست و می

ارائوه   ،بوه هکوین دلیول    .گورا هسوتند  در کشور ایرا  افراد بسویار تعوارف   ،گوئی هستند ریم و رکفرهنگ ص

رریت رن های تلوی یونی و حکومت بیشتر اط رأسمدارا  در  تلنگرهایی برای برخی اط افراد اطجکله سیاست

توالر و سانسوتین بیوا      که محووا  اولیوه ماننود   گنا  صورت غیرمستویم است که این شاید تثییر تلنگر را آ  به

 بورد  یمهایی رن  کند. مشابه سایر مطالعات، این مطالعه نی  اط محدودیترنگ می دارند، در این بستر کم می

اول اینکوه ایون مطالعوه     :های این مطالعه دو مورد اسوت  دهد جای بهبود وجود دارد. محدودیت که نشا  می

کنندگانی  طیرا دسترسی به منابع، محدود به شرکت  عکیم استت های آ  جهانی و قابل کند که یافته ادعا نکی

گرفته اسوت،   بح  قرار گه تعدادی اط مسائل مورد  گربود که داورلبانه در این مطالعه شرکت کردند. دوم

                                                                                                                                             

1. Hume et al 

2. Hume, John, Sanders, Stockdale 
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، هوا  سواطما  د  است که تعکیم نتای  آ  به سایر شهای بهداشتی و درمانی بررسی  اما مطالعه در بستر ساطما 

 دارد.جای تثمل 

صوورت ککوی موورد آطموو       شد  در این مطالعه را به د که مدل ارائهشو پایا ، به محووا  پیشنهاد میدر

توا  اط محووا  درخواست کورد   شد  را بررسی نکایند. هکچنین می قرار دهند و صحت روابط در مدل ارائه

آوری ارالعات ماننود مشواهد    جکع هایهای کیفی مانند پدیدارشناسی یا اب ارکه این ساط  را با سایر روش

کننودگا    رورکوه برخوی اط مشوارکت    هکوا   مطالعه و بررسی قرار دهند و نتیجه را موایسوه نکاینود.   نی  مورد

توانود در کواربرد موؤیر آ      های آ  موی اشار  کردند آموطش و آگاهی پرستارا  دربار  مفهوم تلنگر و گام

و هکچنوین اط انووا    د شوو یوداتی بورای آمووطش تلنگرهوا لحواظ      د تکهشوو  بسیار مفید باشد، لوذا توصویه موی   

 د.شوشد  برای تثییرگذاری بیشتر بر مخاربا  استفاد   تلنگرهای شخصی
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