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One of the challenges for new and innovative businesses is imitation and 
copying by newcomers. Novice imitators often fail and incur costs for 
pioneering innovators. This research is aimed at analyzing the impact of 
pioneer entrepreneurs on those who copy and imitate their works and also 
the other influential factors in economy of the market. For the first time, the 
role of Nudge Theory has been modelled in copying the entrepreneurial 
businesses. This research is practical in terms of purpose, and from the 
methodological approach, it is included in the category of exploratory mixed 
research, which is carried out in two steps: thematic analysis and interpretive 
structural modeling (ISM). The statistical population of this case study 
consists of two groups; the first group includes national cases of online taxis 
like Snapp, Tapsi and Maxim. The second group, called ‘the experts’ 
comprises fifteen university professionals, principals and the founders of 
entrepreneurial businesses. Data collection has been done using semi-
structured interviews and reviewing the interviews and speeches of the 
managers of the mentioned businesses. The research findings illustrate a 
four-level model consisting of fourteen concepts including communication, 
mental readiness and motivation. The application of MICMAC analysis 
identified the concept of patriotism, modelling, and the spotlight effect as an 
independent, dependent and linkage variable, respectively. 
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چالش یکی هاکسببببب یهااز  کار نه، تقل دیجد یو توسببب   یبرداریو کپ دیو نوآورا
را به  ییهانهیوارد اغلب با شبببکسبببت مواجه شبببده و هزتازه دکنندگانیواردان اسبببت. تقلتازه

بر رفتار  گامشیپ نانیکارآفر ریتأث لیپژوهش تحل نی. هدف از اکنندیوارد م گامشینوآوران پ
تلنگر در  هینقش نظر بار نیاول یها است. براکنندگان از آن دیبازار و تقل یعوامل اقتصاد گرید
این پژوهش از منظر هدف کاربردی  شده است. یسازمدل نانهیکارآفر یوکارهااز کسب دیتقل

شافی قرار میی در دسته پژوهششناسروش رویکرداز  است و گیرد که در دو های آمیخته اکت
اسببت. جامعه  صببورپ پریرفته(  ISM) یریتفسببی سببااتار یسببازمضببمون و مدل لیتحلگام 
م العه موردی بودن  واسبب هبه از دو گروه اسببت، گروه اول کلحاضببر متشبب پژوهش یآمار

همچون  1401وکارهایی از جنس تاکسببی اینترنتی در سببال ی داالی کسبببهانمونه پژوهش
س سنپ، تپ شکل از گیرد. را در برمی میو ماکس یا شگاه پانزدهگروه دوم مت و  ینفر ابرگان دان

با عنوان گروه ابرگان در نظر گرفته  هستند که نانهیرکارآف یوکارهاو مؤسسان کسب رانیمد
ها و بررسببی مصبباحبهو  افتهیسببااتارمهیها با اسببتفاده از مصبباحبه نداده یآور. جمعندشببده ا

سبسخنرانی ست.  رفتهیصورپ پروکارهای مرکور، های مدیران ک پژوهش، مدل  یهاافتهیا
س ح یمفهوم شان م شکلمت یچهار ضمون را ن توان به ها میکه از جمله آن دهدیاز چهارده م

ب فاده از تحلارتباطاپ، آمادگی ذهنی و انگیزه اشببباره نمود.  مک، مضبببمون  کیم لیا اسبببت
وابسببته و مضببمون اثر  ریعنوان متغبه یمسببتقل، مضببمون الگوبردار ریعنوان متغبه یپرسببتهنیم

 .دش ییشناساپیوندی  ریعنوان متغبه نورافکن

 کردیتلنگر با رو هیبر اساس نظر نانهیکارآفر یوکارهااز کسب دیارائه مدل تقل(. 1401شیرین، علیرضا؛ م یعی، محسن و میرواحدی، سعید )استناد: 

 498-481(، 3)15، توسعه کارآفرینی.  (رانیدر ا ینترنتیا یتاکس یوکارها: کسبی)م العه مورد یریتفس یسااتار یمدلساز

 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانناشر: 
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 مقدمه
س شمگ یبرر صاد یهانهیدر زم یجهان ریتحوالپ چ  یو ابتدا ستمیدر قرن ب فناوریو  یاقت

شان مبهبیست و یکم قرن  به  ریجهان در چند دهه اا یاکثر کشورها کردیکه رو دهدیاوبی ن

 جادیا ایدر دن ینیهای توسببعه کارآفراز سببیاسببت یتا موج دهیموجب گرد ینیموضببوک کارآفر

 و یاجتماع یاقتصبباد مشببکالپ بر آمدن فائق یبرا حلیراه ینیکارآفر دهیپد نیبنیدرا. شببود

ست قادر ینیکارآفر .شودمی شنااته اقتصادها شتریب برندهشیپ پرقدرپ یروین عنوانبه  رشد ا

د )آبتین، آور ارمغان به جوامع یبرا را یمناسببب یاجتماع آثار و عیتسببر را کشببورها یاقتصبباد

تأثر (. این مهم 1390 ید در نظر داشبببت م با لرا  نه اسبببت،  نا کارآفری تارهای  تارهای از رف رف

پریری تنها زمانی مفیدند که به رشببد و تولید ثروپ طلبی و ریسببککارآفرینانه مانند فرصببت

 (. Garcia, Ruiz & Ignacio, 2013) منجر شوند

ستراتژی رایجیتقلید  صاحبان  ا سبدر بین  ست وکارک عنوان انتخابی عاقالنه برای که به ا

در  رونیازا اسببت؛ شببدهرفتهیاصببلی پر اندکه به دنبال کسببب مزیت رقابتی ییوکارهاکسببب

شرو دیده می متعددیبرندهای  ،های گوناگونحوزه سیاری دارند شوند که به برند پی شباهت ب

به  طور که از نام آن پیداسبببت،همان(. کارآفرینی تقلیدی 1396قاجاری و همکاران،  )غالمی

ستم تولیدی یا ادمت سی سانتقلید و پیروی از یک  . البته الزم به پردازدیموجود در بازار م یر

پریرد؛ ای بین طرفین صورپ میاودسرانه نبوده و بنا بر توافقنامه گاهیذکر است که این تقلید 

سیاری موارد نیز بهاما د ستفاده قرار  یوکارهاصورپ اودسرانه توس  کسبر ب مختلف موردا

 (.1394)ابراهیمی،  گیردمی

توان به تلنگر ها میهای گوناگونی دارد که از جمله آنی محرکشببنااتروانتقلید از منظر 

های مختلف منجر به بروز رفتاری تواند با تحریک انگیزهی دیگر تلنگر میانیبه باشببباره نمود. 

 گیرییماود در حال تصم یدائماً در طول زندگ بشر (Montemari et al., 2022).تقلیدی گردد 

 نیرگرارتریو تأث ینترها تا مهمآن نیترتیاهممسبببائل و کم ترینی، از جزئاسبببتو انتخاب 

 یهاراه یانو انتخاب از م یریگمیها با تصبببمآن یدر طول زندگ ،دافرا یندهموضبببوعاپ در آ

هسببتند اما  یلدا یادیز یارعوامل بسبب ی،انتخاب ندیفرا ایندر  شببکیب .اوردیموجود، رقم م
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را به نام تلنگر  یدیاقتصاد تأکید دارد، مفهوم جد یشنااتبر جنبه روان یشترکه ب یاقتصاد رفتار

 ریها تأثافراد و درنهایت نوک انتخاب و عملکرد آن یریگمیبر تصبببم تواندیکه م کندیارائه م

معتقد  یلبه دلنظران برای صبباحبمفهوم تلنگر،  با طرح(.  (Thaler & Sunstein, 2008بگرارد

سلب آزاد سان در ا یبودن بر  ضوک  ینبه مخالفت با آن پردااتند و ا ،مفهوم ینانتخاب از ان مو

ست یلرت. ) ,Hertwig & Ryall, 2008Leonard ;2020( دارد یمخالفان یزهمچنان ن سان سال  1ینو  از 

عددی هایپژوهش تاکنون 2003 ناییم یهاتلنگر و حوزه یرامونپ مت ئه  ع با آن ارا مرتب  

 . اندکرده

سببازی و پیاده نآ دهاز ای افرادی به تقلیدی کارآفرینانه، وکارکسبببهمواره در پی موفقیت 

یده اصبببلی قالب کسبببب مجدد ا . ( ,2019Baroncelli &) Landoniکننددیگر می یوکاردر 

زمینه هسبببتند. بعد از  در این های داالیبارز از نمونه تاکسبببی اینترنتی، مثالی هایسبببرویس

 های اارجی بود،ود تقلیدی از نمونهکه ا های اینترنتی در ایرانموفقیت اولین پلتفرم تاکسبببی

ها با دند که برای از آنشبببابه در یک بازه زمانی کوتاه ایجاد وکار با ایده مشبببچندین کسبببب

ستند. شغول به فعالیت ه شده و برای نیز م ست مواجه  ستفاده شک از تعاریف  به بیانی دیگر با ا

وکار کسببب بیان نمود که موفقیت یک گونهنیا توانیمیادشببده در اصببول تقلید و تلنگر، 

نه  نا بهبهکارآفری ثا ندتلنگری می م نان دیگر را  ما یت سبببوبهکه کارآفری ید از اود هدا ی تقل

صلی در این پژوهش .کندیم دستیابی به  این پدیده از ابعاد متفاوتی قابل واکاوی است. هدف ا

وکارهای کارآفرینانه را تبیین نموده و مدلی اسبببت که با رویکرد نظریه تلنگر، تقلید از کسبببب

 نماید. امر ارائه در این مؤثرعوامل  عنوانبهمضامینی را 

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 تقلید

 کیتنها نهی م رح شده است. تقلید امشاهده یریادگیعنوان بهشناسی بالینی در روان دیتقل

ستراتژ ست، بلکه پا جادیا یمعمول برا یا س هیرقابت ا ساس ب ی واحدهای هاتیاز موفق یاریو ا

                                                           
1 Thaler and Sunstein 
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 کیعنوان به یاندازه نوآوربه دیاالقانه با دیتقلی و مبتکرانه، اشبباعه فناور دیاسببت. تقل تجاری

 (.Wierzbicki & Nowodziński, 2019د )شو یتلق توسعه یاستراتژ

 1تارد. به نظر دیآیمهم به شبببمار م یعملکرد یانسبببان یرشبببد و پرورش رفتارها در دیتقل

موضببوک  نیا ی. در پشببودیاالصببه م ادافر نیبه رواب  ب زیهمه چ یشببناسببدر جامعه ،(2011)

به تقل یشبببده از گروهواقع تشبببکیل جامعه در   پردازندیم گریکدیاز  دیاز مردم اسبببت که 

(Barry & Thrift, 2007) .ست دیتقل سوم بآداب دیقلت -1: بر دو نوک ا سل نیور آنچه  یعنیها، ن

 دیتقل -2. ردیگیقرار م ندهیو آحال  یهادر نسبببل دیشبببده و مورد تقلقبل گرفته یهااز نسبببل

و باعث جلب  ندیبیم گریاز فرد د یآنچه فرد یعنیافراد در زمان حال،  نیرسببوماپ و عاداپ ب

 .(Barry & Thrift, 2007) دهدیقرار م دیو مورد تقل ردیپریشده و آن را م ینظر و

شده در اصول تعریفی که در نوک دوم برای تقلید بیان شده است و مفاهیم ارائه بهباتوجه

نمود. در  وجو جسبببتآن را در حوزه تقلید  ریتأثهایی از حضبببور و رگه توانیمنظریه تلنگر، 

ندازراهحی ه  ید قرار ی کسبببببا چه در حوزه تقل ید آن جد کار  نام ردیگیمو به  ، مفهومی 

ست.  2بنچمارک ستانداردبیانگر  بنچمارکا ست که م یامجموعه ای و ا ستانداردها ا  تواندیاز ا

ندازه یبرا یاریمع  کی ایبرنامه و  کی ،یژگیو کیق عه،  کیو سبببنجش عملکرد  یریگا

(. از کاربردهای بنچمارک Anand & Kodali, 2008د )ریقرار گ مختلف، یهادر حوزه تیقابل

، هاسبببنجش عملکرد شبببرکت یبرا یمختلف یارهایمع به توانیم، وکارو کسبببب تیریدر مد

 تیریالگوبرداری در حوزه مد ندی. فرااشببباره نمود یمؤسبببسببباپ مال و یدیتول یهاکاراانه

 یندهایفرا سببهی: مقایبنچمارک داال -1د: گردیم میتقسببچهار گروه اصببلی به  وکارکسببب

سازمان یوکارهاکسب شابه در داال  ستق یسهی: مقایبنچمارک رقابت -2 .م محصول،  نیب میم

بنچمارک عملکرد:  -3ف. سببازمان مختل ایدو شببرکت  نیاجرا ب وهیو شبب یزیرعملکرد، برنامه

قا با عملکرد یموارد نیب یاسبببهیم به،  به، در اارز از سبببازما یکامالً مشبببا  ن. کامالً مشبببا

مارک عموم -4 های: فرایبنچ کار کسببببب یعموم یند بدون  ،یو عموم یعملکرد کل ایو

 .(Anand & Kodali, 2008)رفتن صنعت درنظرگ

                                                           
1 Gabriel Tarde 
2 Benchmark 
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. اغلب، مفهوم گرددمحصبببول و یا ادمت می تیفیک یارتقافرایند الگوبرداری منجر به 

نچمارک اسببت که باین مفهوم  ؛ اماشببودیدرک م یکپ ای دیچون تقل یعنوان عملبنچمارک به

بنچمارک  دنیفرا هر. در (Ahmed & Rafiq, 1998) نمایدیکمک م« ینوآور»به  دیتقلی جابه

پردازد اما فرایند میشبببرکت  کی اوب عملکردبنچمارک به چرایی  وجود دارد. ییچرا کی

محض و  دیبه دنبال تقل ،یی عملکرد اوب را بررسبببی نمایدو چرا لیدال آنکهیبی برداریکپ

سازمان  ندها،یاز فرا کردنیکپ ست. شرکت ایمحصوالپ و ... در  و  یقوم یهایژگیوی دیگر ا

چارچوب الگوبرداری قرار میمحل ندی نیز در  لدمک .گیر نا ندوسببب دو جهدر ه باتو به تان 

 نیدر ا را یبزرگسهم  ،نکردن از گوشت گاو هندوستان در استفاده یو محل یقوم یهایژگیو

 یبرداریکپ ندیفرادار فرایند الگوبرداری اسببت. و تحقق این امر وام کرده اسببت بازار کسببب

 ایحصببول و م ند،یفرا کی ینیع یسببازادهیبه پیادشببده منجر  یهایژگیم لق بدون توجه به و

هان م گرید یاادمت در نق ه تایج یاز ج هد داشببببت  به همراه زیآمتیموفقگردد و ن  نخوا

(Stoy, 2007) .ارک در که بنچم دیرسببب جهینت نیبه ا توانیمرور شبببده م یهایژگیبه و باتوجه

 یعنوان عملبه الگوبرداری به بیانی دیگر رد،یگیمثبت آن قرار م یاز جنبه دیتقل ییحوزه معنا

نه کپ دیتقل  هیدر ح  یو تمام هایژگیو، روندها الگوبرداریدر . محض قرار دارد یبرداریو 

شخص، مؤثر بوده کیکه تاکنون در  یعوامل سحوزه م س شودیم یاند برر مواقع  یاریکه در ب

 . (Valaei, Rezaei & Emami, 2017) گرددیم یمنجر به نوآور

 تلنگر

شده است. مفهوم تلنگر بیانگر ( م رح2008توس  تالر و سانستین ) بارنینخست ،نظریه تلنگر

ستانتخاب  یهر نوک از معمار ( ینیبشیصورپ قابل پ)به افراددر رفتار  رییتغ جادیکه باعث ا ا

 شببانیهامحدودکردن انتخاب ایو  نآنا یاقتصبباد یهازهیدر انگ رییبه تغ ازین نکهیشببود، بدون ا

، افراد جامعه باشبببد المسببب هیتغر هدفمثال اگر  یبرا ،سبببتندین یها احکام اجبارباشبببد. تلنگر

اما آید  بشبببمار نوک تلنگر کی تواندیها مآن دید یسبببالم در جلو یو غراها هاوهیقراردادن م

با . (Thaler & Sunstein, 2008) گرددیمحسوب نممضر تلنگر  یممنوک کردن استفاده از غراها



 485                  ... یمدلساز کردیرو باظریه تلنگر نوکارهای کارآفرینانه بر اساس ارائه مدل تقلید از کسب

 یتئور یمفهوم اقتصبباد، (1979) 1کانمن و تورسببکیتوسبب  اندازچشببم یتئور هینظر شببدنم رح

اود،  تیبه حداکثر رسبباندن م لوب یمردم برا یه،نظر. طبق این شببد دهیبه چالش کشبب تیم لوب

 یشناات ستمیدو س ،روند تفکر مغز درک منظوربه (Kahneman,2011). دکننیم یانتخاب عقالن

 را باید شناات: 2 ستمیو س 1 ستمیبا نام س

 کنترل اوداواسته  ای ادیبدون تالش ز .است یزیو غر عیصورپ اودکار، سر: به1 ستمیس

اودکار  ستمیاز س شود،یپرتاب م یکه توپ به سمت فردمثال، وقتیعنوانبه کند.یعمل م

 کند.یاستفاده م

 سباپ پ)به تالش  ازیکه ن یذهن یهاتی: فعال2 ستمیس در چارچوب  دارند، (دهیچیمانند محا

 انتخاب، مانند گراذهن هایاغلب با تجربه 2 ستمیس ی. کارکردهارندیگیم یجا ستمیس نیا

 در ارتباط است. ارااتی و تمرکز

س یجاتلنگر به ستفاده از  س ی، رو 2ستمیا صباپ  ستفاده از  گراردیم ریتأث 1ستمیتع و با ا

تار باپ رف مایاود را اعمال م ریتاث ،یتعصببب ته براThaler & Sunstein, 2008) دین از  ی(. الب

ن یترمهم یبند. طبقهکنندیاود را اعمال م یرگراریتأث 2 سبببتمیاز سببب یریگبا بهره زیتلنگرها ن

 شده است. ( ارائه 1تلنگرها در شکل )

 

  (Thaler & Sunstein, 2008). تلنگرهای مهم1شکل 

                                                           
1 Kahneman & Tversky 
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های عملکردی گوناگون و در کشورهایی متعدد تلنگر و کاربردهای آن در حوزه هاینمونه

سالم، با فرهنگ ست که در انتخاب غراهای  ست. نتایج حاکی از آن ا شده ا های متفاوپ اجرا 

سانهای وکمک ستیز یمححفظ و نگهداری  ستانهان گیری چشم ها تا حدو ایریه، تلنگر دو

 (.(Kosters & Vander Heijden, 2015اند منجر به بهبود رفتار افراد شده

 معماری انتخاب

 فردکه  یمیتصببم یکه رو ی اسببتبه شببکل ی یمح  یشببرا رییو تغ نییتعمعماری انتخاب، 

خاب ردیگیم جام م یو انت گرارد ریتأث ،دهدیکه ان اعمال را  رییو تغ نییتع نیکه ا افرادیبه . ب

های ایجاد ویژگی .((Thaler, Sunstein & Balz, 2010 شببودیمعماران انتخاب گفته م ،کنندمی

های ، ارائه بازاورد، انتظار ا ا و همچنین سااتار انتخابهافرضشیپانگیزه، درک نقشه راه، 

 ,Johnson et al) برشببمرده شببده اسببت مؤثرهای یک معماری انتخاب عنوان ویژگیپیچیده به

منظور گردد. بهمعماری انتخاب منجر به ایجاد چالش در مفهوم آزادی انتخاب افراد می(. 2012

را ارائه  1اواهانهی آزادیمآب میق( مفهومی به نام 2003)  پاسببب به این چالش، تالر و سببانسببتاین

 اند.نموده

امکان  دیباطبق این مفهوم  شبببود؛یم لیاز دوکلمه متناقض تشبببکاواهانه ی آزادیمآب میق

 یهای مشخصبا استفاده از سیاست توانیم حالنیو درعه شود داد افرادبه  انتخاب کامالً آزادانه

به بیانی دیگر، افراد ها شبببود. متوجه آن یشبببتریتا منفعت ب نمود یدهها جهتانتخاب نیبه ا

ها به آن حالنیکه موردعالقه اودشبببان اسبببت را انتخاب کنند اما درع یانهیآزادند که هر گز

جایگاهی  تیدو محدو تیممنوعمفهوم  نیداشبته باشبند. در ا یانتخاب بهتر تا شبودیکمک م

احتمال انتخاب  ،ترجراب یهانهیگز بر آن اسبببت تا یمختلف سبببع یهابا روشفق   وندارد 

نقدهای  (.Thaler & Sunstein, 2003)شببوند  لیها متماکنند و مردم به سببمت آن دایپ یشببتریب

اواهانه و تفاوپ نظرها تا تاریب انجام پژوهش حاضبببر همچنان ی آزادیمآب میقوارد بر مفهوم 

اواهی در کنار نظران در این حی ه همچنان مخالف مفهوم آزادی. برای صببباحبدرداوجود 

                                                           
1 Libertarian Paternalism 
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 ;Mitchell, 2004) داننداواهانه را مفهومی متناقض میی آزادیمآب میقی بوده و مآب میقمفهوم 

White, 2013; Rebonato, 2014; Hertwig & Ryall, 2020 .) 

 تقلید، تلنگر و کارآفرینی

. تصببمیم کارآفرینانه شببودینسبببت داده م یاقتصبباد زهیبه انگ یتا حد نانهیکارآفر میتصببم

 تیم لوب یحداکثرسبباز هینظر هیکه بر پا یریگمینوک اسببتاندارد از مدل تصببم کیبا تواند می

بر اسببباس تئوری حداکثرسبببازی م لوبیت و آنچه در  .(Campbell, 1992)تبیین گردد اسبببت، 

شروک  یبرا میتصمگرارند.  ریتأثبخش تلنگر بدان اشاره گردید، تلنگرها بر تصمیم کارآفرینانه 

 یهاتیکه از فعال یسود دارد، یبستگ به سود االص مورد انتظار کارآفرینانه وکارکسب کی

ست  انهنیکارآفر ریغ وکار کارآفرینانه با تقویت . موفقیت یک کسب(Campbell, 1992)فراتر ا

جاد تلنگر  به ای ظار سبببود، منجر  نابرا(.  (Casson,1982دگردیمانت ماپ  یتداوم نیب قدا از ا

 ادیاز آن تقلید  عنوانآنچه به .گرددی حاصبببل میدیشبببرکت تقل کی جادیا برای نانهیکارآفر

که  ردیگیقرار م یالگوبردار اپیواژه اسبببت که در حوزه ادب نیمثبت ا ییجنبه معنا شبببود،یم

شد. پیش سه مفهوم کارآفرینی، تقلید و نظریه تلنگر  حالتابهتر به آن پردااته  شکل از  مدلی مت

سه  شترک میان  ضوعاپ و تعاریف م ست. در مرور مبانی نظری این پژوهش به مو شده ا ارائه ن

یادشبببده پردااته شبببد و یان آن مفهوم  هان م باطاپ پن ها تشبببریر گردید. موفقیت یک ارت

صمیمکسب ستم ت سی شته و آنان  ریتأثگیری افراد وکار کارآفرینانه در قالب تلنگر بر روی  گرا

ادامه این  در. کندیمسازی مجدد ایده موفق، هدایت را به سمت تقلید )الگوبرداری( برای پیاده

 است. پردااته شده پژوهش به ارائه مدل برای این موضوک

 شناسیروش
ها، آمیخته از نوک اکتشافی پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده

سازی  ستفاده از تکنیک مدل صلی ا ست. گام ا صورپ پریرفته ا ست. این پژوهش در دو گام  ا

قلید از سببااتاری تفسببیری اسببت چرا که هدف از انجام این پژوهش دسببتیابی به مدلی برای ت

باشببد. گام فرعی روش انجام پژوهش، وکارهای کارآفرینانه بر اسبباس نظریه تلنگر میکسببب
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های مورد نیاز برای انجام گام اصلی انتخاب تحلیل مضمون است که به دلیل دستیابی به ورودی

های الزم جهت اجرای شببده اسببت. به بیانی دیگر، با اسببتفاده از روش تحلیل مضببمون ورودی

سازی آن، مدل نهائی روش م سپس با پیاده  ست و  شته ا سیری فراهم گ سااتاری تف سازی  دل

ستای  ستفاده از روش تحلیل میک مک که در را ست. در نهایت نیز با ا شده ا صل  پژوهش حا

گردد، مضامین موثر در مدل نهایی بر اساس تکمیل روش مدلسازی سااتاری تفسیری اجرا می

 قه بندی شده اند.قدرپ نفوذ و میزان وابستگی طب

ها و دسببتیابی به مضببامین برای کدگراری داده ATLAS.tiدر روش تحلیل مضببمون از ابزار 

جهت روش تحلیل مضمون  ازیموردنهای آوری دادهجمع منظوربه نهایی بهره گرفته شده است.

شببده اسببت. دهبررسببی اسببناد و مدارک موجود اسببتفا نیو همچن افتهیسببااتارمهیناز مصبباحبه 

بتنی بر چارچوب نظری مرتب  مبا مرور ادبیاپ پژوهش و  افتهیسااتارمهینهای مصاحبه پرسش

سببی و پس از کدگراری در دو جلسببه گروه تحقیق مورد بازبینی و برر اسببت دهیگردطراحی 

وکارهای کسبببب مؤسبببسببباناسبببت. جامعه آماری این پژوهش جمعی از مدیران و قرار گرفته 

 گروه نی. اه استهدفمند و متشکل از پنج نفر انتخاب گردید صورپبهتاکسی اینترنتی در ایران

س رانیمد س سب نیبزرگتر نیو مو س یوکارهاک سال  رانیدر ا ینترنتیا یتاک شامل  1401تا  را 

شش  یو نمونه مورد م العه پژوهش را به اوب شودیم صل از عالوه بر داده .دهدیمپو های حا

ها و صببباحبهمگاه افراد حاضبببر در جامعه آماری پژوهش، سبببمت و جای بهباتوجهها، مصببباحبه

 است. قرار گرفته موردتوجههای مختلف در بخش کدگراری های آنان در رسانهسخنرانی

( از 2محوری و1برقراری روایی در مضبببامین حاصبببل از کدگراری )کدگراری باز منظوربه

سه ضلع مثلث این  و تشکیل شده است. در راستای برقراری این روشی استفادهسازمثلثروش 

ماپ  قدا ته اسببببتا پریرف به اولدسببببتهای آوری دادهجمع -1: صبببورپ  های از مصبببباح

 ، های در دسببترس با بررسببی مدارک و مسببتنداپ موجوددادهآوری جمع -2، افتهیسببااتارمهین

کدگراری و بازبینی  ندیفرادوم در حی ه مرتب  جهت ارزیابی و بررسی  پژوهشگررجوک به  -3

 ها.شده از دادهمضامین استخراز

                                                           
1 Open Coding 
2 Axial Coding 
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شده است. در برقراری پایایی از روش توافق درون موضوعی با دو کدگرار استفاده منظوربه

 قیاز طر سببپس. دیعنوان کدگرار مشببارکت نماابره دراواسببت شببد تا به کیاز این مرحله 

موردبررسی قرار گرفت. درصد  ییایپا ها،یتوافق و عدم توافق موجود در انجام کدگرار زانیم

طر ییایببپببا مول ز قیاز  نتببا ریفر شببببده گزارش (1) آن در جببدول جیمحبباسبببببببه و 

 (/ )کل تعداد(2×= )تعداد توافقاپ ییایدرصد پا                                                    است.

 بررسی پایایی .1جدول 
 درصد پایایی هاتعداد توافق دو کدگذار کدگذاریتعداد کل کدها در  شماره مصاحبه

1 33 11 66% 
2 30 13 86% 
3 39 12 61% 
4 28 11 78% 
5 34 10 58% 

 %69 57 164 هاکل مصاحبه

 ها، در ادامه مضامین به عنوانپس از دستیابی به مضامین نهایی و بررسی روایی و پایایی آن
 1فسیریتی سااتاری سازمدلکار گرفته شد. تفسیری بهورودی برای روش مدلسازی سااتاری 

و سیستماتیک برای ایجاد فهم و رواب  میان عناصر یک سیستم پیچیده  افتهیسااتاریک روش 
 15اجرای این روش از نظر گروه ابرگان متشببکل از  منظوربه. (Attri & sharma, 2013) اسببت

 نفر استفاده شده است. 
گ یهایژگیو از هارپ یبه فن ب توانیان مگروه ابر به، وان، م دانش روز، دارابودن  تجر

ستارتاپدر حوزه  یتیریتجربه مد ،یدانش عمل شدن در مورد  هیتوج یبرا یداشتن زمان کاف ،یا
سش لیپژوهش و فنون تکم تیماه شاره نمود. ،نامهپر شش  سازیپیاده ا شکل از  این روش مت

 نی( بیانهی)زم 2ییمحتوا ۀنوک راب  نییتع: گام اول گام اساسی است که اهم آن عبارپ است از:
ستخرازگام دوم. مؤثر عوامل سوم .3رهایمتغ یرواب  درون یسااتار سیماتر : ا ستخرازگام   : ا
. (یینها یابیدسببت سیشببده )ماتراصببالح یابیدسببت سیماتر : ایجادگام چهارم. 4یابیدسببت سیماتر

                                                           
1 Interpretive Structural Modeling (ISM) 

2 Contextual Relation 

3 Structural self-interaction matrix (SSIM) 

4 Reachability Matrix 
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یی. در این پژوهش مدل نها میترسبب: گام شببشببم. رهایمتغ یبندتیسبب ر و اولو نییتع: گام پنجم
با اسبببتفاده از قواعد جبر بولین 1+1=1 ,) 1برای برقراری ماتریس سبببازگاری در گام چهارم، 

ستیابی اولیه ) به توان( و با 1=1*1 ساندن ماتریس د ستیابی نهایی حاصل (،k=2ر شده ماتریس د
تفاده از تحلیل میک مک مضامین بدست در نهایت با اس(. Huang, Tzeng & Ong, 2005) است

 ,Motiei) بندی گردیدآمده در چهار گروه پیوندی)راب (، مسببتقل، وابسببته و اودمختار طبقه

2022 .) 

 هاافتهی
 یشناخت تیجمع فیتوص( الف

روه را مردان گ نیتمام افراد ا ت،یجنس نظر از: (اول)گروه  رانیمد یشناات تیجمع فیتوص-1
شک سن،  .دهندیم لیت ساس   سال 40 یباال  %40 و سال 40یال 30 نیگروه ب نیاز %60بر ا
 یرا افراد گرید %20سال و  10 یال 5 نیب یبا سابقه کار یگروه را افراد نیا %80. دارند سن

 نیا %60 ،الپیتحص زانیاز منظر م تینها در. دهندیم لیتشکسال  10 یباال یبا سابقه کار
 .ندهست یدکتر مدرک یدارا مانده، یباق %40 و ارشد یکارشناس مدرک با یافرادگروه 

 %33/33 و مردان را گروه نای از %33/63(: دوم)گروه  ابرگان یشببناات تیجمع فیتوصبب -2
 40 یاد باالگروه را افر نیاز منظر سببن در ا یفراوان نیشببتری. بدهندیم لیتشببک زنان را آن

سال  15 یال 10 نیگروه ب نیافراد ا %60 نیهمچناند. به اود ااتصال داده %33/53سال با 
% افراد در 33/73گروه ابرگان؛  یمد نظر برا یهایگژیدارند و با توجه به و یسبببابقه کار

 هستند. یمدرک دکتر یگروه دارا نیا

 مضمون لیتحل( ب
ستخراز ضامین ا سی و بازبینی و در بخش روش شدهپس از برقراری روایی و پایانی م شنا

در  مؤثرمرور مضببامین در دو جلسببه گروه تحقیق با حضببور ابرگان، تعداد چهارده مضببمون 
( به همراه حی ه م العاتی 2پژوهش، اسببتخراز گردید. این مضببامین در جدول ) موردنظرحی ه 

ضمون و مراجع مرتب  ارائه ست. م ستیمیهن»شده ا وآوری پژوهش نق ه ع ف و ن عنوانبه« پر
شاره ضمون ا ستقیم به این م صورپ م ست. ادبیاپ م العاتی تحقیق به  شده ا صل  شتهحا  ای ندا

                                                           
1 Boolean 
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 آن در رفتار کارآفرینان جامعه هدف مشاهده گردید. ریتأثاست اما حضور و 

 مضمون هرهای مرتبط با شده و حوزه. مضامین استخراج2جدول 

 شماره مضامین نظریه تلنگر کارآفرینی تقلید مراجع
Dyer & Handler, 1994 

Kosters & Van der Heijden, 2015 
   1 ارتباطاپ 

Heyes, 2001 
Thaler & Sunstein, 2008 
Chen,Yao & Kotha, 2009 

   2 آمادگی ذهنی 

Stewart, 1989    3 کار تیمی 
Schmitz, 1989 

Johansson, 2010    4 الگوبرداری 
van Bavel et al., 2019 

Shane, Locke, & Collins, 2003 
   5 انگیزه 

Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020 
Sułkowski et al., 2022 

 6 یپرستهنیم   
Ebert & Freibichler, (2017) 

Carlsson, Audretsch & Braunerhjelm, 2009 
Zander & Kogut. (1995). 

   7 دانش 

Thaler & Sunstein, 2008 
Baggen et al., 2015    

قدرپ حل مشکل و ارائه 
 8 ی جدیدهاحلراه

Eckhardt & Shane, 2003 
Thaler & Sunstein, 2008    9 یریپرسکیر 

Brondoni, 2012    10 رائه مزیت رقابتیا 
Thaler & Sunstein, 2013    11 عماری و معماران انتخابم 

Shane & Baron, 2007 
Thaler & Sunstein, 2008    12 مایل به نمونه بارز بودنت 

Thaler & Sunstein, 2008    13 ثر نورافکن / کانون توجها 
Hisrich and Peters, 1998 

Hull,Bosley & Udell, 1980 
   14 ی شخصیتیهایژگیو 

 جدول در شببده ییشببناسببا نیمضببام برای با ارتباط در نمونه عنوان به ییهاتیرواادامه  در

 . است شده ارائه 3شماره 

 شده ییشناسا نیمضام با ارتباط در ییهاتی. روا3 جدول

 شماره نیمضام شده ییشناسا مضمون با مرتبط تیروا نمونه کی
مختلف  یکشورهابا افراد مختلف از  ییو آشناندم اگرر رانیدر اارز از ا ااودم ر یو نوجوان یدوران کودک شتریب

اصوصا در مدرسه  کردمیم ییو تنها یبیاحساس غر یکم لیجالب بود. اوا اریبس میبرا متنوک یهاو آداب و رسوم
ستان مختلف شدم که ا یاما کم کم با دو شنا  ش نیآ سه و  یهاتیهمراه با انجام فعال ییناآ کوچک و بزرگ در مدر

 بود.  رستانیدب

 1 ارتباطاپ

در  تیفعالمن که چند سببال در شببعبه مادر مشببغول به  یهسببتند، برا دیمف اریبسبب یانهیزم ها در هربدون شببک تجربه
سام چالش یهاسمت س یهاها در حوزهمختلف بودم و با انواک و اق ست و پنجه  ینترنتیا یگوناگون مرتب  با تاک د

ها آن چالش یبرنده شیپ یرهایمسبببها و حلاز راه توانمیبه وجود آمده بود که حاال م یآمادگ نی، ابودم هنرم کرد
 استفاده کنم. رانیدر شعبه ا

 یآمادگ
 یذهن

2 

شاره کنم توانمیکه م یتیعوامل موفق نیترمهم از یکی کنارم  یاندازراه یبود که در ابتدا یقو یمیوجود ت ،به آن ا
 مختلف براوردار  بودند. یهااوب در حوزه اریبس یاو حرفه یکار یاعضا از تجربه هابودند و همه 

 3 یمیت کار
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 ج( مدل سازی ساختاری و تفسیری

سبببازی مراحل در حی ه م العاتی پژوهش، اقدام به پیاده مؤثرپس از دسبببتیابی به مضبببامین 

( 2م ابق شببکل ) موردنظرفسببیری گردید. درنهایت مدل نهایی ت -ی سببااتاریسببازمدلروش 

( و 2)شکل  ، مدل نهایی (3دستیابی سازگار شده )جدول حاصل شد. در ادامه م لب، ماتریس 

 شده است.ارائه (3نمودار میک مک )شکل 

 (یینها یابیدست سیشده )ماتراصالح یابیدست. ماتریس 4جدول 
 قدرت نفوذ 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مضامین

1 1 1 1 *1 1 0 1 *1 *1 *1 *1 1 1 *1 13 
2 *1 1 *1 1 1 0 1 1 1 *1 *1 *1 1 *1 13 
3 1 1 1 *1 1 0 1 1 1 1 *1 *1 *1 0 12 
4 0 *1 *1 1 *1 0 1 *1 1 1 0 *1 *1 0 10 
5 *1 *1 1 *1 1 *1 1 1 1 1 1 1 1 *1 14 
6 0 *1 *1 1 1 1 *1 *1 1 1 *1 1 *1 0 12 
7 *1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 *1 1 *1 0 12 
8 *1 *1 1 *1 *1 0 *1 1 1 1 0 *1 *1 0 11 
9 *1 1 *1 1 *1 0 *1 1 1 *1 0 *1 1 *1 12 

10 *1 *1 *1 1 *1 0 *1 0 *1 1 *1 1 1 *1 12 
11 1 1 1 1 1 1 *1 *1 *1 1 1 1 *1 0 13 
12 *1 *1 *1 1 1 *1 *1 *1 1 1 1 1 *1 0 13 
13 1 1 1 *1 1 *1 *1 *1 1 1 *1 1 1 1 14 
14 1 *1 1 *1 1 1 *1 1 1 *1 *1 1 1 1 14 

  7 14 14 11 14 14 13 14 6 14 14 14 14 12 میزان وابستگی

 شده است.حاصل 1*: بعد از سازگاری عدد 

ستفاده از ماتریس دستیابی اولیه و به توان رساندن آن با  ی از قواعد ریگبهرهاین ماتریس با ا

را مشخص نموده  مؤلفهاست. همچنین قدرپ نفوذ و میزان وابستگی هر  حاصل شده جبر بولین

 که از آن در ترسیم نمودار میک مک استفاده شده است.
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 . مدل نهایی تحقیق2شکل 

 

س ر بندی مولفه ست. این مدل نهایی تحقیق با  ست آمده ا ستیابی نهایی بد ها از ماتریس د

 مرتب  با یکدیگر نمایش میدهد.مدل چهارده مولفه موثر شناسایی شده را در قالب چهار س ر 

 
 بیانگر شماره مضمون است( C. نمودار میک مک )نماد 3شکل 

ترسببیم شببده اسببت و  مؤلفهنمودار میک مک بر اسبباس میزان وابسببتگی و قدرپ نفوذ هر 

نماید. ی میبندطبقهراب (، مسبببتقل، وابسبببته و اودمختار ) را به چهار دسبببته پیوندی هامؤلفه

 سببتمیبا سبب فیاتصبباالپ ضببع یدارا رایز شببوندیجدا م سببتمیعموماً از سبب اودمختار یرهایمتغ

ستند. تغ س یجد رییباعث تغ رهایمتغ نیدر ا یرییه سته یرهایمتغ .شودینم ستمیدر  صوالً  واب ا
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کم و  یوابستگ یمستقل دارا یرهایمتغ .دارند ستمیس یرو یکم یرگراریباال و تأث یریرپریتأث

 رهایمتغ نیا هاییژگیکم از و یریرپریباال و تأث یرگراریتأث گرید یبه عبارت هستند.باال  تیهدا

ست ستگ یوندیپ ایراب   یرهایمتغ. ا  یرگراریتأث. باال براوردارند تیباال و قدرپ هدا یاز واب

سی ریرپریو تأث ساس راپییباعث تغ رهایمتغ نیا یبر رو یکوچک رییو هر تغ یی دارندباال اریب  یا

 د.شویم ستمیدر س

 گیریو نتیجه بحث

با اسبببتفاده  واردتازهنظریه تلنگر در رفتار تقلیدکنندگان  ریتأث بارنیاولدر این پژوهش برای 

دهد این تلنگر که حاصل از بازتاب شد. مرور ادبیاپ تحقیق نشان می نییتبی سازمدلاز روش 

کاری آن گامشیپعملکردی نوآوران  یدی در حوزه  تاری تقل به بروز رف ها اسببببت، منجر 

پریرد که در این پژوهش با اسبببتفاده از روش می ریتأثاز عوامل متعددی  ندیفرااین  گردد.می

تحلیل مضمون، دستیابی به چهارده عامل میسر شد. این عوامل که اود ارتباطاپ چندوجهی و 

ستفاده از روش  گریکدیبا ای پیچیده سیری مورد تحلیل قرار  سااتاری یسازمدلدارند با ا تف

 گرفتند.

وکارهای کارآفرینانه را در قالب مدلی چهار سببب حی و های پژوهش تقلید از کسببببیافته

دهد. در این مدل از شببده اسببت، نشببان می( ارائه2متشببکل از چهارده مضببمون که در جدول )

یابد. به بیانی ها کاهش میی آنریرپریتأثافزایش و میزان  هامؤلفهی رگراریتأثمیزان  نییپاباالبه

ی سبب ر اول که از جمله هامؤلفهو  نیرگرارتریتأث عنوانبههای شببخصببیتی ویژگی ؤلفهمدیگر 

کار تیمی اشببباره نمود، ها میآن به اثر نورافکن، الگوبرداری و  پریتأث عنوانبهتوان   نیرتریر

سایی گردید. اثر نورافکن بیانگر این است که برای افراد اود را  هامؤلفه اندازه در  از شیبشنا

سبب توجه دیگران می معرض سیاری از اقداماپ و ایده شودیمدانند و همین امر  شان از تا ب های

شده کنترل صورپبه، موردم العهبیم قضاوپ دیگران عملی نگردد. این مولفه در جامعه آماری 

مشبباهده گردید و قرار گرفتن آن در سبب ر اول بیانگر این اسببت که عوامل سبب وح دو، سببه و 

ها بر ند اثراپ منفی آن را کنترل نمایند. همچنین در این سبب ر با تحلیل تاثیر مولفهتوانچهار می

شده توان به ارتباطاپ چندوجهی مولفههای پیوندی متعدد مییکدیگر و وجود مولفه های یافته 
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های های ارتباطاپ و قدرپ حل مشکالپ و ارائه راه حلپی برد. در س ر دوم قرارگیری مولفه

های مختلف کاری برای اود گر این اسببت که ارتباطاپ افراد و رواب ی که در حی هجدید بیان

ها به صبببورپ دوجانبه های جدید شبببده و این مولفهکنند منجر به کشبببف راه حلایجاد می

توان از آن به عنوان نق ه ع ف پژوهش یاد کنند. در سبب ر سببوم که مییکدیگر را تقویت می

عماران انتخاب و میهن پرسببتی در کنار یکدیگر قرار دارند. سبب ر نمود، دو مولفه معماری و م

ها و قانون گراری در توانند با طراحی روندسوم بیانگر این است که چگونه معماران انتخاب می

ست سیا س ر به های داالی ، منجر به بروز میهنچارچوب  شوند. این  ستی در افراد جامعه  پر

نه می گا جدا ند در پژوهشصبببورپ  فه میهن توا تاثیر مول کاوی قرار گیرد.  های آتی مورد وا

هایی اسبببت که با پژوهش دیگری در همین حوزه های کارآفرینانه از یافتهپرسبببتی بر انگیزه

سبب ر چهارم و تاثیرگرارترین سبب ر، تنها مولفه  ). ,.2022Sułkowski et al(همراسببتایی دارد 

شامل میویژگی شخصیتی را  شخصیتی کارآفرینان را شود. این مولفه برای ویژگیهای  های 

گیرد. از که با دو حی ه دیگر پژوهش یعنی تلنگر و تقلید وجه اشببتراک مسببتقیم ندارد دربرمی

ر بودن اشببباره نمود. قرارگیری این توان به مسبببئولیت پریری و تالشبببگها میجمله این ویژگی

های شبببخصبببیتی که برای کارآفرینان مولفه در سببب ر چهارم حاکی از آن اسبببت که ویژگی

ها های یافت شده تاثیر گراشته و منجر به بروز آنشناسایی شده است در نهایت بر تمامی مولفه

صتیافته گردد.می شف فر ها و همچنین نیاز های این پژوهش با پژوهش دیگری که توانایی ک

 (شببمارد م ابقت دارد های شببخصببیتی کارآفرینان میبه دسببتیابی به موفقیت را جزو ویژگی

Ogunleye & Osagu, 2014).  در نهایت م العه مدل نهایی، رواب  بین سبب وح و رواب  دوگانه

فه فاده از می نییتبهای هر سببب ر را بین مول با اسبببت ید. همچنین  ما ف مک کیم لیتحلن ه مول

به عنوان  یتیشببخصبب یهایژگیو و یپرسببت هنیم ریمتغ دو، وابسببته ریمتغبه عنوان  یالگوبردار

 که در مدل نهایی بدست آمده، موثرند.  )راب ( حاصل شد یوندیپ ریمتغ ازدهیمستقل و 

 پیشنهادها
وکارهایی از جنس در مواردی چون کسبببب تواندیمم العه موردی تحقیق حال حاضبببر 

ها وکارهایی که ایده اصلی آناوانی و دیگر کسبهای آنالین کتابفروشگاه اینترنتی، پلتفرم
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برگرفته از یک نمونه موفق اارجی است، صورپ پریرد. سپس با مقایسه نتایج با نتایج پژوهش 

 حاضر، اقدام به توسعه مدل نهایی نمود. 
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