
 
 

 کار از طریق تفکر بازیوتحول کسب
 

 ای است از: این کتاب ترجمه
FOR THE WIN  
HOW GAME THINKING CAN REVOLUTIONIZE YOUR 

BUSINESS 

 ِورباخ ِکوین
 هانِتر َدن 

 کریمی کیانوش
 سیما( و صدا دانشگاه علمی هیئت )عضو صلواتیان سیاوش دکتر

 تهران( دانشگاه علمی هیئت )عضو ئیانخواجه داتیس دکتر
 شورابی رنجبر علیرضا :تخصصی ویراستار



کااااربرد   اور  هاااا و مبت ااای بااار روانش اسااای  ااارد  در ساااا مانهاااا   در ساااانیان ا یااار 
یااااد  یا تااان اسااات  برنامااان کسااا  کارک اااان و  وکارها محبوبیااات د ها  متعااادد انگیِشاااِی 

شاوند و  ها دیاده می ها و ساایت ها،  روشاگاه مشتریان توأمان و یا بن صورت مجِا در ساا مان
کارک اان و مشاتریان  اود ک  د بان شایوه وکارها سعی می کس  را برانگیِان اد  ها  مختلا  

هاااا  و اااادار  و  ها  مشاااتریان،  ر  تاااا ر تارهاااا  منلاااو  ننهاااا را انجاااا  ده اااد  باشاااگاه
ها  امتیاااا محور  هایی ا  سیسااات  ها  ارائااان  ااادمات بااان مشاااتریاِن  اااا  نمونااان برنامااان

کاان در  ارساای باان دو وا ه با   سااا   ترهماان  مونن وارسااا   و با   هساات د  میمیکیشیشاان 
کاان در انلاا  ایاان  ر شااده اساات، سااا   کااار  اساات  مااروه  و  هااا وهااود دارد  باان ع ااوان 

کااااربرد  ای  بااارا   مترهماااان، ایااان ماااتن را باااا هاااد  بااارنورده ساااا تن تااضاااا  رو بااان ا ااِا
کاااردی   بااان ویااا ه ای شااان در ساااا وار  باااا   هاااا  ا یااار ساااا   در ساااا مانها  ایرانااای ترهمااان 
کااان هااا  بااان هاااا  متعااادد  نیااِا باااا اساااتکاده ا  ایااان  ااان بااان سااارا پرو ه نجا  رساااانده شاااده 

میاار  ا  ایاان  اند و هاا  ای شاان تر یاات موهااود باارا  بهره ا  رساایده هااا  شایسااتن مو ایت
 اند   ها را نشان داده تش یک

هااا  تبلیتاااتی  هااا  موبایاار،  ر  هااا  ارتبااا ی همااراه، برنامک بااا تهااور و رواا   اور 
ِای ااده هااا  مختلاا  و محتواهااا  مونااامون باان محور، پلتکر  مخا اا  ا  باان ساامت  شااشر  

ِ قدرت  اند و در تسخیر ذهن مخا بان با ه  رقابت می کاربران هجو  نورده ک  د  مخا بان نی
پس دتر  ده ده سخت وکار  دمات اند و در برمزیدن رسانن ارتبا ی و کس  انتخا  پیدا کرده



 

دریا ت پیش هاد اند  این قدرت انتخا  سب  و ادار  کمتر ننها شده و بن سادمی و با  شده
هااایی همنااون ک  ااد  در ی ااین بااا ار  اسااتکاده ا  تش یااک بهتاار باان ساامت رقبااا  رکاات می

ِای   وارسا   ا  مهمترین   ونی است کن می با   تواند بن هل  توهان،  کام مخا ا  و ا ا
هایی ا   وارسا   در سانیان ا یر رشد  وبی در میان مروه  عانیت او کمک ک د  موضوع با  

هاا  تخصصای همناون انجمان میمیکیشیشان  یان و  عاالن کاارن ری ی یا تان و مروهدانشجو
وکارهاسات  باا ایان  ایران نیِ تاسای  شاده کان هاد  نن تارویب کااربرد ایان تش یاک در کس 

 ا  و بن رن  اهمیت موضوع، ه و  م ابع کا ی برا   وان ده  ارسی دبان  راه  نشده است  
   ارائن یک م بع مه  و کارنمد برا  مخا بان و کاربران ایرانی  ترهمن این کتا  تالشی است برا

کادمیک رشاتن مادیریت رساانن  مترهمان این کتا  هر سن ا  تحصیلشردمان و  عاالن ن
کریماای داناا  نمو تاان مانااع کارش اساای ارشااد ماادیریت رسااانن ا   کیااانوش  هساات د  نقااا  

ک شااور دکتاار  ماادیریت رسااانن اساات  نقااا  دکتاار ساایاوش  2دانشااگاه صاادا و ساایما و رتباان 
صلواتیان عضو هیئت علمی مروه مدیریت رسانن دانشاگاه صادا و سیماسات  نقاا  دکتار 

ئیان نیِ دان  نمو تن مانع دکتارا  مادیریت رساانن و عضاو هیئات علمای داتی   واهن
کتاابی در  می ابخ  مدیریت رسانن در دانششده مدیریت  ن دانشگاه تهران اسات  ترهمان 

مااروه، ت با   وارسااا   باان ع ااوان یااک  می اان  کیااد  باار اهمیاات با  أوارسااا   توساان ایاان 
کان بان  اور  اا  در موضاوعاتی همناون باشاگاه مشاتریان،  کاربرد  بین رشاتن ا  اسات 

کاان هماان ایاان مااوارد ا   هااا  هااوادار  و درمیرسااا   مشااتریان قاارار می  ر  هااا    و همیاارد 
 م ج د   کار  مورد توهن دان  نمو تگان و  عاالن رشتن مدیریت رسانن می

 در ماا شاتلی نی اده» کان اسات ایان رساانن مادیریت رشاتن دانشاجویان پرتشارار سئوا  یک
ب د   ها  ایاان ساائوا  عماادتاط بااا ساانس تحلیاار تاساای    پاساا «اساات  هایی  می اان یاان
کااالن و  اان مشاای شااود  باارا  بر اای  رصاات می مذار  پیشاا هاد  ها  شااتلی در ساانس 
هایی در سااانس ساااا مانی و مااادیریتر و بااارا  بر ااای نیااِا  شاااودر بااارا  بر ااای  رصااات می

کااار  ننهاااا تادیرماااذار  باار ا اااراد و انسانه شااتر کااان موضاااوع  اسااات  هایی در سااانس  اارد  



کاان  وارسااا  ، همنااون باشااگاه مشااتریان و  ر  ها  مبت اای باار با   برناماان هااا  هااوادار  
کان بارا  دان  منر  شاد، ا  هملان  رصات نمو تگاان رشاتن مادیریت  ها  شاتلی اسات 

شاود   بی ای می ها پی  رسانن در سنس  رد  موهود است و نی ده  وبی نیِ برا  این برنامن
کااان باااا  مزی اااندر عصااار اقتصااااد توهااان  ترین دندنااان  ها ماااواههی  و عماااده  راوانااای محتاااوا و 

مزی اان ها و کساا  شاارکت ها  متعاادد باان پیااا   ااود  وکار هلاا  توهاان مخا بااان ا  میااان 
 ,Involvementها باار درمیرسااا   مخا اا   )شااامر هاار ساان شااشر  اساات، اسااان ایاان برناماان

Participation, Engagement کان هاد  ناایی کسا سااندن پیاا   اود بان وکارها بارا  ر ( اسات 
 شود  مخا بان هد  و درمیرسا   ننها را شامر می

مزی   معاد  م اس   ارسی میان با   وارساا   ا اتال   سا   و با   مونن در 
هااا   ااود را  نظاار وهااود داشاات  انتخااا  دشااوار  بااود و هاار یااک ا  ایاان دو وا ه مزیت

مزی ان ماورد توهان  میمیکیشیشن ها  بان ع اوان یاک  داشت   تی استکاده ا   ود وا ه 
مر ت  در انتها و پ  ا  بررسی انواع م ا کن این وا هقرار  مر تان بودناد و  بعی  کاار  ها را بن 

کاربرد  و نیِ دبانی این وا ه سا  ، تلکم(  ها )مثر سهونت نوشتن، ترکی  نیِ بررسی 
 وارسا   توا ق  اصر شد   با نظر متره  او  برا  استکاده ا  وا ه با  

کتااا ا  بااارا  ترهمااان م اااابع نظااار بااان ای شااان تاااالش قبلااای دو تااان ا  مترهماااان ایااان 
انمللی با ا ذ مجو  رسمی برا  ترهمن ا  ناشر دبان اصلی با مو ایت هماراه باوده  بین

کتاا  نیاِ ا  ناشار دباان اصالی ا اذ  کان مجاو  رسامی ترهمان ایان  کاردی   است، تالش 
دانشاااگاه پ سااایلوانیا انتشاااارات وارتاااون شاااود  ا  ایااان رو در مشاتبااااتی موا اااات اونیااان 

یا ات شااد و ماا کرات بیشااتر هاا  پاای  ر ات وناای متاسااکانن باان دنیاار نبااود نمای ااده در ذا
کارد و بان رنا  ای شان  اضار بان  م نان ا ، انتشارات نمریشاایی ا  ادامان مسایر صار  ظر 

کسا  مجاو  رسامی ممشان نشاد  باا  یا ات مجاو  ها  باودی ،  پردا ت وههی برا  در



 

هانی ترهمان ادامان پیادا این  ا  برا  محرو  نماندن هامعن ایرانی ا  متون نمو نده ه
کتاا  را همنااون ساایر ترهماان ماار تی   کشااور بادون مجااو   کارد و تصامی   ها  رایاب در 

کتاا  باا مجاو   مشتو  ا  ناشر بین ک ی   امید است یاپ بعاد  ایان  انمللی م تشر 
 ناشر اصلی صورت پذیرد  

کتااا  ا ااراد دیاااد  همشااار  داشااتن نقایااان دکتاار  اااهر روشاا د  اند  ا   در ترهماان ایاان 
اربناانی و دکتار مهاد  شاریکی اعضاا  محتار  بخا  رساانن دانشاشده مادیریت دانشااگاه 

پیاا  و  ک ی   همن این ا  نقایاان علیرضاا رنجبار شاورابی، هاواد نیک تهران سپاسگِار  می
کان بان  سید مصانکی قاار  ا  اعضاا  انجمان میمیکیشیشان ایاران بابات همشار  هاایی 

ئیان   مات باا  وانی و  شاود  نقاا  داود  واهان بن عمر نوردناد تشاشر میانحا  مختل  
ا  نیِا  هاا  رایانان اصال  ایان ماتن را تابار کردناد و بان ع اوان متخصان روانش اسای با  

کااار  کاان صاار  ایاان  کاان باباات  مااان، اناار   و دانشاای  نظاارات اصااال ی  ااود را ارائاان کردنااد 
  ا ماااد ا ماااد  بااان دنیااار مشاااارکت نمودناااد شاااایان تاااادیر هسااات د  همن اااین ا  نقاااا

کاربردهااا  نن در کساا  وکااار تشااشر می سا نده شااود  در  شااان در معر اای میمیکیشیشاان و 
رو  بابااات همشاااار   انتهاااا بایاااد ا  ه اااا  نقاااا  داماااون صاااال ی مااادیر انتشاااارات ادیباااان

دریا  ایشاان ساب   شائبن در نماده سا   این کتا  برا  یااپ سپاساگِاری   یاار  بی بی
ر این کتا  با کیکیت موهود شد  مضا  بار ای شان تاا یر در ارائان ترهمان نهاایی را باا انتشا

 صبور  تحمر کردند 
کتا  بابت کاستی ها  ا تمانی پو ش بنلبی   برا   در انتها باید ا   وان دمان این 

کتا  را  وانده و  ای شن کیکیت کتا  م اس  باشد، هر سن نکر عضو مروه مترهمین این 
کرده کار دشوار   با متن اصلی ماایسن  اند  و ادار  و در عین  ا   کم روانی ترهمن 

ک اند  در موارد  ن ترهمن را بن ع وان  ر ن اصلی  ود قرار ندادهاست، بن وی ه برا  کسانی 
متعدد  برا   وانایی و روانی متن، همالت بارها و بارها هابن ها شدند تا نتیجن برا  

کیکیت بد و همالت مرتن کن در انبوه کتابها  ترهمن با  بردار  شده   وان ده  ارسی دبان 



کار دیگر  قنعاط امشان ارائن محصور شده است، قابر تحمر باشد  با ای ن  ا  مثر هر 
کن  کیکیت بهتر  نیِ وهود دارد  ا  این رو ا   وان دمان محتر  تااضا می ک ی  

ک ی  کن با استابا   با  وردها   ود و موارد قابر اصال  را برا  ما ارسا  ک  د  نردو می
ردها   وان دمان  ا  این کتا ، بتوانی  در یاپها  بعد  ترهمن  اضر را با با  و
کیکیت باالتر  عرضن ک ی   و عالوه بر این نردو می کرده و با  کن  تو یق ارائن  اصال   ک ی  

ها  مونامون، ا  هملن ترهمن کتابها  م اس   دان  ههانی بن دبان  ارسی بن ششر
 انمللی، برا  ما  اصر نید  بین
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کان می  اود مایکارم د یاک باناک تجاار  بان د تار سرپرسات  ک اد   واهاد  رود تاا اعاال  
، شارکت در پا ب ساا  مذشاتن  استعکا دهد  او قصد دارد بن باناک رقیا  بویونادد  منمئ ااط

 ک د  درستن   کلی  اوق بن او پردا تن، ونی برا  کارم د کن بانک با بانک  رقی نمی

صادا  شامرده بارا  ا العاات رو  صاکحن نمایشاگرش را باا یک کارم د مرکِ تمان، 
کان هریان دودتار بان مشانمان پایاان  واند   می یرندهم تمان در همین  ین بن  شر این اسات 

ک اد در صاورت داشاتن وقات  ک اد و ساعی می دهد  او هر ا  ماهی ساعت  اود را نگااه می
کار را ترک و بن اتاق استرا ت برود   اضا ن 

کان  بنان باادیگوش  اود را نیِا بان هماراه دارد، در باین یک مادر با یرخ  رید و در  اانی 
کارده اسات   ها  یک  روشگاه  رکت می قکسن ک د  او بر اسان نیستی کن ا  پای  نمااده 

 مذارد   اه ان ار ان را بدون توهن بن کیکیت نن انتخا  و در سبد می
ه، ناااتوان و  ااوان بی کاان معمااوالط  اشااتیاق، باادون انگیاِا  پرتر نیااا ایاان وضااعیتی نیساات 

 بی ی    کارم دان و مشتریان را در نن می



 با     تکشر  ریق ا  کار و کس  وارسا   )میمیکیشیشن(: تحو با   |  61

کارم اد باناک    ا  مجموعن موقعیت ا  ها  مذکور را بن نحو دیگر  متصاور شاوید  نن 
کارم اااد مرکااِا ک اااد هاااا  دا لااای شااارکت، اعتباااار کسااا  می او  شااادن تااایم  در رقابت   

تماااان، باباااات کمااااک باااارا  ر اااع مشااااشر مشااااتر ، هاااا  ا  نظااار رو اااای و هاااا  ا  هاناااا  
کاان بااا  میااردر و نن مااادر نگااران، وقتاای متوهاان می ارش مااورد تشااویق قاارار میک صااا   شااود 

کاا ی را بارا  ورود بان سانس بعاد  در باشاگاه   رید ای ترنتی بستن بعد   بوباات، امتیاا  
 شود  مشتریان بن دست نورده است، مشعو  می

ای   اود را بان ها و وتا ها  بااال، شاتر ا راِد  اضر در موقعیت ،ت ها با ی د تتییر ساده
 اواهی  هساور  ده د  قاعدتاط ما ا  رهباران و مادیران  اود می ششر مؤدر و مکید  انجا  می
کارک ااان  ااود می کااارایی  ااود را باااال ببرنااد، و ا  مشااتریان  ااود انتظااار  باشاا د، ا    ااواهی  

کوتاه داری   رید را بن ششلی عادت  مادت وار انجا  ده د  اماا تمرکِا صار  بار رو  عوامار 
کوتاه ها  بیشاتر  در بل دمادت  تواناد  نار بارو  هزی ان نورد و می مدت پدید می ت ها م ا ع 

کاار در می اند: نن را بن همراه داشتن باشد  این ا راد درمیر نشده روناد  ساخت اسات  ها ا  دیر 
کااان ایااان ا اااراد باعاااگ تونیاااد ناااونور  بااازر  بعاااد  یاااا یاااک محصاااو   رامیااار و  ک ااای   تصاااور 

نگر ا  ننهاا ساا تن شاود  همن این بان  د و یاا مادیرعاملی برهساتن و نی ادهشده شاون ش ا تن
کان  رسد کن هیچ نظر نمی کاار  اود ببارد  اماا ساؤا  ای جاسات  یک ا  ننان ناذت ی ادانی ا  

 وکار دارد   تکریس ین ربنی بن کس 
کان ماا ییِهاایی بان ناا  باا    لاق  پاس  این است کن  یلی دیاد! هِاران سا  اسات 

کار مر تن ای  کرده شاده  یاند  یک باا ِ   او   را ا کن قدرت روانی بسیار دیاد تکریس را بن 
کاان مرکاِا روان انسااان را نشااانن ر تاان اساات  بااا  درواقااع همان ااد موشااشی هدایت شااونده اساات 

کاان با   کارمیر  درن باان وکارها  را دمرمااون  تااوان کساا  نمو ان ااد، می هااا باان مااا می هااایی 
ار  وق کرد  این کتا  نشان می کان تکاریس، یاک ابِا انعااده بااار ش ههات  ار مساائر  دهاد 

با اریااابی، بهبااود عملشاارد، نااونور ، درمیرسااا تن مشااتر ، م ااابع وکار مثاار  هاادِ  کساا 
ک ی ،  انسانی و و ادار  است  ما در مورد تکریس بن ع وان یک نذت دودمذر صاحبت نمای

کااان نشاااأت بلشااان در ماااورد تکاااریس عمیاااای صاااحبت مااای مر تن ا  تعامااار شااادید باااا  ک ی  
 اند  شده هایی است کن  و   را ی با  
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تواناد باا    اید  باا   موردعالقان شاما می کن در یک با   نرق شاده بن  مانی  شر ک ید
ساااا   و بااارا  بر ااای دیگااار باااا    ملاا  باشاااد، بااارا  بر ااای دیگااار شااانرنب یاااا باااا   کلمن

تواند هذا  باشد   نیا دوست نداریاد هماان ا ساان  می 2وارکرا ت یا دنیا  6دار  مزرعن
کاار  اود داشاتن باشاید  یاا بان ع اوان ک یاد ر پیشر ت و پویایی را کن در با   تجربن می ا در 

کاان  هااا تشااویق شااوید  سااا مان مشااتر  یااک شاارکت باارا  اسااتکاده ا   اادمات نن هایی 
کاان  کارم ادان، انجمن هاا و مشاتریان  در تعامار پویاا باا ساا مان هسات د همیشان ا  رقباایی 

کان ترند  ایان بخصاو  در ماورد صا ایعی صاادق ا توانایی ایجاد انگیِه ندارند، پی  سات 
کاارده اساات   رقاباات در نن کاا   هااا ههااانی اساات و   اااور  باان شااشر ب یااادی ی موانااع ورود را 

ار شااما باارا   درمیرسااا  ، مزیاات رقااابتی شااما محسااو  می شااود و   ااون  را اای بااا   اباِا
 ایجاد این درمیر  است  

هاااا  ویااادئویی دارا  یاااک  هاااا عمااار  برابااار باااا تمااادن بشااار  دارناااد   تااای با   با  
کان ساانیانن   سا  می سانن هست د و ص عت بزرمی بن یهرتاریخنن  میلیاارد دالر  17نید 

نورنااد  صاادها میلیااون انسااان در ناااا  مختلاا   درنمااد باارا  صااا بان  ااود باان ارمتااان می
کاامپیوتر، موبایار و  دنیا، صدها میلیارد دقیان را در هرماه صر  با   با ک سو  ها  باا  ، 

هاااا  همعیتااای، سااا ی و ه سااای رواا  هاااا در همااان مروه ک  اااد  با   در  ضاااا  ننالیااان می
کار نتی را تششیر می  ده د، بسیار  رامیرتر هست د  دارند، و انبتن در نسلی کن نیرو  

کاان موهاا  تااأدیر با   سااؤا  ننااادین مااا ایاان اساات: یاان می هااا  شااود اماار بتوانیااد ننناان را 
کاار را یاک وکار اساتکاده ک  شود، مه دسی معشون نموده و در  ضاا  کسا  می یاد  ایان 

کتااا  ایاان  وارسااا   انجااا  می شاایوه تجااار  نوتهااور باان نااا  با   دهااد  هااد  مااا در ایاان 
ساا مان  درتواند بن ع وان یک ابِار قدرتم اد  وارسا   یگونن می است کن نشان دهی  با  

 شما استکاده شود 

                                                             
1 FarmVille 

2 Warcraft 
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کتااا  درباااره با  یااک  ک اای : ایاان  ویاادئویی  هااا  نشتاان را ا  همااین ابتاادا بایااد روشاان 
ک  اده، تاأدیرات اهتمااعی ) او  و  هاا، نسار با   نیست  همن ین درباره ص عت با  

کاردن، یاا ای شان هزی ان تونیاد ن ارین نساخن باا   رامبای یاادر باوده اسات ها   یا بد( باا   
نمو   )ساارمرمی همااراه بااا نمااو ش( و  بعد ، یااا ساارمر  نیساات  در مااورد دنیااا  مجااا   ساان

 ترنتااای یاااا دیجیتاااا  هااا  نیسااات  یای ااااط دربااااره ایااان موضاااوعات  تااای در ماااورد تجاااارت ای
کتااا  درباااره  کاان ایاان  کاارد، امااا ت هااا باان ع ااوان  می اان بحااگ  ا  ننجااا  صااحبت  ااواهی  

هااااا، نظیاااار  هااااا  دانشااااگاهی در پبوهشااااگر  با   وکار اساااات،  تاااای باااان بحگ کساااا 
اصااالط ای هااا یاای ای  )ننکاااط نپرسااید  ش اسااان نیاِا نپردا تاان ش اسااان در مااباار روایاات با  

کتاااابی دربااااره یگاااونگی اساااتکاده ا  با   وارساااا   ههااات بهباااود   هسااات د!(   یااار، ایااان 
 وکار است  کس 

وکار بان باا   نیسات  شارکت شاما در  وارسا   بن مع ی تبادیر تماا  ابعااد کسا  با  
وارسا   هعبن ابِار  قدرتم د برا  اساتکاده در  ار  وکار  کن  عا  باشد، با   هر کس 

سااااا    ها  پیاده رو  نن اسااات  بسااایار  ا  بهتااارین نمونااان هاااا  تجاااار  پااای  ن یا
ها هست د، هیچ شباهتی بان باا    وکارها، برا  کسانی کن درمیر نن مشانیِ  با   در کس 

هوشی  بیعت انساان باا یاک  را ای  ندارند  هوهره با   سرمرمی نیست، بلشن با   ه 
کاااربر رو ا ها،  ناان ههاات بااا   باار رو  کامپیوترهااا، ک سااو ماهراناان اساات  صاادها میلیااون 

شاوند   باوک، دورها  هماع می ها  اهتمااعی نظیار  ی  ها  همراه، تبلت و شابشن موشی
هاا  ها با دقات بااال و ماهرانان و براساان ده دنیر ی ین استابا   رامیر  این است کن با  

 اند  شده ا یش اسی انسان  ر سا  تجربۀ دنیا  واقعی و تحایاات در  می ن روان
وارساااا   مو اااق نیا م اااد دو مهاااارت اساسااای اسااات: درک درسااات ا   یاااک پااارو ه با  

ها  انادکی در هار دو  می ان مو اق  وکار  ساا مان ا    اون کسا  درک درست  را ی با   و
قبو   ترین  انات قابار ب د  با ار یا سا ت سااده هست د  دانستن یگونگی انجا  تاسی 

دهد یگونن یاک تجربان تعامار و درمیار   با ار، بن شما نشان نمی یک محصو  برا  ارائن بن
کان مادیران کسا  کاار   وکارها با   بادوا  ایجاد نمایید  بن همین دنیر است  وارساا   را 
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دان اااد  باااا ایااان وهاااود، عشااا  ایااان قضاااین نیااِا صاااادق اسااات   برانگیِ می هدیاااد و یاااان 
کاارمردان تخصن در برنامن ی ه ار ، یاا ن ماون باا   بان شاما نویسی،  را ی مرا ار باا  ، 

ک ااد ار ش یااک مشااتر  را محاساابن، یااک تاای  را ماادیریت و یااا راهباارد تجااار  کمااک نماای
در تادری  اوناین نیِا صحیحی را انتخا  نمایید  در تحایاات ماا بار رو  ی اد شارکت و 

کان  را ای باا   6وارتاون وارساا   در انمللی استکاده تجارِ  ا  با   دوره بین باا ، ه گاامی 
 وکار ک ار ه  مذاشتن شدند شاهد پدید نمدن توأمان ابها  و بی   بودی    ها  کس  روین

کان نشاان دهای  ساا تارها  مشاوق سا تی بارا  تحریاک  هد  و تالش ما این اسات 
کارم دان معموالط بن اندا ه کا ی برانگیِان اده نیسات د  سیاسات تشاویق و ت بیان  مشتریان و 

کاردن )یماق و هویب( دیگر هواب گو نیستر و پو ، موقعیت اهتمااعی، و تهدیاد بان ت بیان 
کار می هاا  شامار، تش یاک ها  تاریباط بیک د  در دنیا  انتخا  ت ها تا مادار مشخصی 

دانااان مجبااور باان تصاادیق ایاان اماار شااوند  اقتصاااداداار و ناکارنمااد ماای ساارعت بی قاادیمی بن
ک  اد  ایان موضاوع پایان  شارِ   مار مینحو  نیرم نای ع اند کن ا راد بر ی اوقات بن شده

توان اد ا  ایان دانا  بارا  هاا یگونان مایساا د  اماا شارکت مدیریت و با اریابی را متِنِ  می
 تأدیر مثبت استکاده ک  د 

ماااردنور   پبوه  موناااامون  کااان ا  م اااابع تحایاااااتی  ش انساااان  هاااا  مرباااو  بااان انگیااِا
ش را در ا اراد بان وهاود  اند با  را ی م اس  با  ، می اند، نشان داده شده توان    انگیِا

هااا  ویاادئویی م ااابع  نورد، دیاارا  ااود بااا   یااک پاااداش اساات  باارا  مثااا  بادیش ااان با  
کااار می اشاایاء و پیشاار تدساات نوردن  باار شاای را باارا  بن کاان هاایچ  ها  مجااا   باان  برنااد 

کااار  کاان پااو  واقعاای در  ار ش ملموساای در دنیااا  واقعاای ندارنااد  ایاان باان مع اای نن نیساات 
میلیاااارد دالر درنماااد ایجااااد  2ت هایی ساااانیانن بااای  ا   باااندنیاااا  وارکر ااات نیسااات  باااا   

کااربرا ده ده با   کن ارائن 2دی گا ک د  می باوک اسات، ت هاا یهاار  ن  ی ها  رایگان برا  

                                                             
1 Wharton 

2 Zynga 
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کاان  277میلیااارد دالر درنمااد و  6/6باار   سااا  بعااد ا  تأساای ، بااان  کاارد  میلیااون دالر سااود ایجاااد 
 عمدۀ نن بن  ا ر پردا ت، ههت  رید کاالها  مجا   بوده است  

کاان صا عت ها  نوپااا و کویاک مِایااا   براساان نمااار و ارقاا  همنااون ایان مااوارد اسات 
وارساا   را ارائاان    ی ادین شاارکت نوپاا ابِارهااا  با  انااد را درک کرده   وارساا باا   و با  

کااان می می هایی نظیااار  ساااایت و یاااا ساااامانن تاااوان ننهاااا را بااان صاااورت ا زونااان در و  ده اااد 
سا   کرد  مشااهده ایان توساعن و پیشار ت  ها  مدیریت ارتبا  با مشتریان پیاده سیست 

ک اار ایان می  وشحا برا  همن ما بن ع وان  عاالن این  و ه   اواهی   ک  ده است، اما در 
ک ای ر ای شان مباادا تمرکِا بار رو  وی می نشتن هاا  سانحی  ا  را بن ع وان تذکر  مها  بیاان 
ها  موهود  همان شیوهوارسا    تر ننها شود  امر با   ها  عمیق ه بنها سب  نکلت ا   با  

شاود، هایچ  ب د  هدیاد  عرضان می بساتن ها  س تی باشد کن باا با اریابی و مدیریت یا پاداش
ا  بن هماراه نخواهاد داشات و  تای ممشان اسات موها  بادتر شادن شاراین شاود   ا زوده ار ش

  . ورند:  را ی با  ، دشوار است ها ششست می دنیلی وهود دارد کن بیشتر با  
کاان باان پاارو ه با   وارسااا    شاار  یاان یااک ماادیر اهرایاای در یااک شاارکت باازر  باشااید 

کارم اداِن  می کاردن  اود ا  ساایر  کارم د باشید کن بن دنبا  راهی برا  متمایِ  ک ید، یا یک 
کان ساعی در یاادمیر  مهارت رده  ود است، یا دان  ه  هاا  موردنیاا  بارا   نمو   باشاید 

هاا  روبن رشد داریاد، یاا هار هاد  دیگار  شابین بان این ها  شتلی یک  و ۀ کس   رصت
کان شاامر هماۀ اصاو   داشتن باشیدر ما قصد داری  یک راه ما  عملی بن شما ارائن دهای  

 ورکلی، ساعی داریا   وارسا   در ساا مان شاما باشاد  بان موردنیا  ههت شروع تجربن با  
کاماااار ا  مکاااااهی   اااو ۀ با   هااااا و  ک اااای  و یاریو وارسااااا   باااارا  شاااما  ااااراه   درکااای 

هایتان ارائاان دهاای   بااا اسااتکاده ا   سااا   ایااده مامی ههاات پیاده باان ها  ما  دسااتورانعمر
کتااا  نشااان ماای کاان یگوناان انااواع  تحایاااات و مکتگااو بااا ماادیران اهرایاای در ایاان  دهی  

کاااار می ها، با   ساااا مان کااان ا   وارساااا   را بااان  میرناااد مکااااهی  مختلکااای نیااِا وهاااود دارناااد 
ها  صا عتی، روانش اسای،  ها  دانشگاهی در  و ه مادیریت، با اریاابی، ساا مان پبوه 
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مر تان شاده و  و ه تادریب  وارساا   بن ها  دودماذر با   اند  وقتای ه بان ها  تجار  دیگر 
 ها  ار شم د باقی  واه د ماند  رنگ شوند، این بی   ک 

کار کتااا ، باان مع اای عااد  توهاان باان  کیااد مااا باار ه باان عملاای ایاان  تر  بردهااا  عمیااقتأ
وارساا   امتیا هاا  دیااد  در تتییار شاشر  دهی ، نیست  با   هایی کن شر  می تش یک

کان اهمیت وکارها بن دست نورده است   ب یاد  انجا  کس  سرمرمی بان ایان دنیار اسات 
هاا  مساتار در تاالش بارا  تحااق اهادا  اهمیات  ع وان عامر ا راد مه  هست د  ا راد بن

ها    ع وان ابِار  برا  ا ِای  سود  هار یان بیشاتر  نادمی ا   ریاق شابشن بن دارند، نن صر اط 
شاود )درواقاع  تر می ا  ک  اد، رساانن شاده را اهارا می نویسی ها  برنامن ا ِار  کن انگوریت  نر 

کاان  ناادمی را بااامع ی می سااا ند  معلااو  نن اساات(، رهبااران بایااد باان  اکتورهااا  اساارارنمیِ  
  نامی ، مامی در این مسیر است  می« تکشر با  »ک قدرت نننن ما بیشتر توهن ک  د  در

کارده هر دو  ما )نویس دمان کتا ( با   ای  و بخا  دیااد  ا   ها  ویدئویی را تجربان 
کارده در ذه تاان  یای   امار شاما مادت دیااد  باا   ک یاد، ساؤاالت  ندمی  اود را صار  نن 

مر اات: یاار توان ااد  ا ا ااراد در مااباار یااک بااا   یااا یااک ساارمرمی هااذا  نمیشااشر  واهااد 
ک  اد نبایاد وقات  اود را  مااومت ک  د و نن را با   نش  د   تی ا راد باهوشی کن  شر می

توان د در ماابر میر درونای  اود بارا   ها  بیهوده ک  د نیِ نمی تل  و نن را صر  سرمرمی
 انجا  با   و سرمرمی ماابلن نمای د 

شادی   ایان  دورها  هماع می «دنیا  وارکر ات»ها در یک با   ننالین ی دنکره  ا ما س
هاا دکتارا یاا درهاات عاانی  همع، شامر  را ان با   و پبوهشگران  و ه با   بود  اکثار نن

هااا  پبوهشاای  ها  مناار  شااانر بااوده و یااا در مروه دیگاار داشاات د  بیشترشااان در دانشااگاه
کار بودند  درصد دیاد ها دارا   انواده بودند و ا  بخشای ا  قشار هواناانی    ا  ننمشتو  بن 

مسااو  ها   ندمی هست د، نبودند  این ا راد باهوش باا ساهمی  کن بن دنبا   رار ا  واقعیت
شوند کن در واقعیت  ه گ د و با هیوالهایی درمیر می ا  ترن و هیجان با شمشیرها  تخیلی می

 وهود ندارند 
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کاان در نن همااع  ضااور هااا   سااپ  نگاااهی باان محر کااار   ااود اناادا تی   ا ااراد  
کردنااد  شااروع باان   اااوق و تجااارت تاادری  می ها  داشات د هماان در  ااو  رو  در دانشااشده

ها  مبت ای بار  هایی را بیابی  کن بان کماک سیسات  توانی  راه  شر در این باره کردی  کن نیا می
ها داناا  و  ری   امتیا هااا و رتبااننمااو ان بگااذا امتیااا ، تااأدیر  هااد  باار رونااد یااادمیر  دان 

کاان معل  یااادمیر  نیساات در بلشاان مشانیِ  هااا ههاات اردیااابی و برانگیِاناادن  هااایی هساات د 
ک  اااد  مشاااشلی بااان نظااار  نماااو ان در راساااتا  اهااادا  اصااالی یاااادمیر  اساااتکاده می دان 
کار واقعااط باا   هسات د  ماا ایان ساؤا  را ا   اود پرساید نمی کان رسد امر بگویی  نمو ش و  ی  

 ها را بهتر نش ی   یرا این با  
کاردی  و اوناین دوره نمو شای نن را در دانشاشده  شروع بن پابوه  در  او ه با   وارساا   

کان امریان کتا  کس  هاا  دیااد  دربااره  وکار تدری  کردی   در این مسایر متوهان شادی  
کان بیاانی صاحیس و اند، اماا م بعای  شاده  را ی باا   و تاأدیرات نن بار ا اراد هامعان نوشاتن 

وارسااا   ارائاان داده باشااد، یا اات  ها  با   واضااس ا  یرایاای و یگااونگی سااا ت سیساات 
ارائاان شااده اساات مااااالت مجااالت و یااا « منانعااات مااورد »شااود  اکثاار ننناان پیرامااون  نمی

اند شاامر  کرده کان ا اراد بان نن اشااره« ها  عمیای تحلیر»ها بودند و اکثر  ها  وبال  پست
کان نیاا  شادید  بان یاک راه ماا  عملای وهاود دارد  اسالیدها  پاورپوی ت بود  دریاا تی  

 وارسا   را بن ششلی م اس  تشریس نماید  سا   با   کن پیاده
همن این تجربیات ماا را بان نوشاتن ایان کتاا  تشاویق نمودنادر اماا دنیار واقعای نوشاتن 

ی  ایان کتاا  را ب ویسای ، این کتا  ربنی بن این  اکتورها  عملی ندارد  ما تصمی  مر ت
وکار و صا عت  وارسا    ریب ده و هذا  باوده و ممشان اسات اناالبای در کسا  دیرا با  

کان ماا  ایجاد ک د  با   وارسا   در ذات  ود بن مع ی ایجاد تکریس در د  کارهاایی اسات 
 هاا کردن نن ک  ده وکار ا   ریاق سارمر  ساا تن  رای ادها  کسا  هذا  باید انجا  دهی  

توان بن نن  شر کرد  ما تا ه در ابتدا  راه درک اناالبای هساتی   ترین ییِ  است کن می بامِه
یاااابی،  تواناااد در  می ااان وارساااا   می کااان با   ها  مت اااوعی مان اااد نماااو ش، ساااالمت، با ار

  نویسی کامپیوتر، و نیره ایجاد ک د  ها  دونتی، برنامن مدیریت ارتبا ، سیست 
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شاود مرباو  بان هماۀ ایان  هاا بحاگ می این کتاا  در  صاو  نناکثر مکاهیمی کن در 
کان  وارسا   در  ا  ورود بن بخ  باش د  مشخصاط با   ها می  می ن هاا  با اریاابی اسات 

ای  درمیاار  مخا بااان بااا محصااوالت یااا  اادمات  ااود  باان دنبااا  یااا تن راهاای باارا  ا اِا
ه ها  م ابع انسانی کن بن د هست د  همن ین مورد استابا  تی  نباا  تشاویق و ایجااد انگیِا

در کارک ان  ود هست د نیِ واقع شده است  انبتان ایان موضاوع در مادیریت م اابع انساانی، 
ش یاااک ع صااار همن اااین در  می ااان در دونااات و  کااااربرد دارد  انگیااِا تاااأدیر اهتمااااعی نیااِا 

کان توسان موسسان هادویی در همن این موارد محسو  می ا   شود  یاک برنامان انگیِان اده 
درنمااد باان منانعاان در  اناان  را اای شااده اساات ا نظاار سااا تار     تشااویق نوهوانااان ک باارا

ا  کن توسن یک کار انن تونیاد کاالهاا  بهداشاتی ههات  اروش  تکاوت ی دانی با برنامن
مر تان می کاار  توان اد ا   ریاق تکشار  هاا می شاود، ناداردر اماا هاردو  نن بیشاتر  میردنادان بان 

ک    د با   مؤدرتر و بهتر عمر 
کان یاک برنامان را مادیریت می ساادیتان  ک یاد، نحاوه پیاده انبتن، امر شما کسی هساتید 

وارساااا   در تئاااور  و عمااار و بیاااان  تواناااد متکااااوت باشاااد  وتیکااان ماااا نشاااان دادن با   می
هااا و رویشردهااا  مربو اان باان نن اساات  ضاامن مکتگااو بااا متخصصااین ایاان  ااو ه،  تش یک

کاان  تاادری  نن و منانعاان مااورد  نموناان هااا  مختلاا  موهااود در ایاان  می اان، ع اصاار  را 
کارنمد بن نن ع وان اهِا  اصلی اهرا  یک پرو ه با   بن هاا نیاا  داریا  ش اساایی  وارسا   

توانید ا  ابِارهایی کن در این کتا  ارائن  واهد شاد بارا  ایجااد امشاانی  کردی   شما نیِ می
 ره ببرید م اس  برا   ود و یا نیا ها   ا  سا مانتان به

وارساا   در هار ناوع ساا مانی را  این کتا  مکااهی  موردنیاا  بارا  اعماا  صاحیس با  
کتااا  مشااابن بساایار  ا  با   پوشاا  می کااار ا   ریااق یااک ساار   دهااد  در ایاان  هااا، ایاان 

ک یاد، نمااده سانس   ور کن شما در یک مکهو  مهارت پیادا می رود  همین مرا ر پی  می
 شوید  میبعد  
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، 2وارسا   برا  شاما ارائان  واهاد شاد  در سانس  ، یک دیدماه کلی ا  با  1در سنس 
کان یگونان ا  با   نشان می وکار  اود اساتکاده  وارساا   بارا   ار مشاشالت کسا  دهی  

توانید مان د یاک  ارا  باا   بان  دهی  کن یگونن می ک ید  در این سنس بن شما نمو ش می
، 3ن مع ی درک دقیق یک با   و اصاو  تکشار باا   اسات  در سانس مسائر ب گرید  این ب

کاربران سیست  با   دهی  و بان ایان ساؤا   وارسا   را شر  می یگونگی ایجاد انگیِه برا  
کاان یگوناان یااک سیساات  با   کاااربران  ااود را تحریااک  وارسا   هااوا   ااواهی  داد  شااده 

انگیِ   هاا  شاگکت ااات، واقعیتدهاد  ی ادین دهان تحای ها انگیِه می ک د و بن نن می
کان بایاد بان م اابع و ا العاات هار  ها  انگیِش ر تار را نششار می درباره بهترین شیوه ساا د، 

ِ نگاهی بن تش یک 2وارسا   اضا ن شود  در سنس  پرو ه با   وارسا    واهی  کرد  ها  با   نی
 ِا  با   است ها  با   و اه ها  با  ، مشانیک مرات  دی امیک کن شامر سلسلن

کااردن ایاان مرا اار شااما اصااو  اونیاان را  واهیااد داشاات و در اداماان نوباات باان  بااا سااپر  
وارسااا   را در  نحااوه  را اای پاارو ه با   5هااا  واهااد رسااید  در ساانس  سااا   نن یشپارین

کاارد  نهایتاااط در ساانس  ها  مهاا  نظیاار مسااائر  ، ریسااک6 ااال  شاا  مر لاان بااا مو  ااواهی  
هاا یگونان  ساا  ، و ای شان بادیشن ها  بسیار ساده ههت پیاده ا تا القی و قانونی، رهی

 ک ی   ده د، را بررسی می اوضاع را بن نکع شما تتییر می
کتااا  را ههاات یااادمیر  بیشااتر درباااره با   کااارکرد نن  اماار شااما ایاان  وارسااا   و نحااوه 

سااا   در وار سااا   با    وانیااد، یااک پایاان هااامع  واهیااد داشاات  اماار باان دنبااا  پیاده می
کاار بان سا مان  ود هستید، بایاد نمااده تجربان  ت هایی یاا باا همشاار  یاک تای  باشاید   ایان 

ک ااد و سااپ  نن را باارا   با   کااار  کاان شااما انتظااار داشااتن باشااید  وارسااا   ییاِا  نیساات 
ک یااد، دیاارا ا ااراد درمیاار همااواره تااضااا  بیشااتر  دارنااد   ماادتی  ااوالنی باان  ااا   ااود رهااا 

کان هد  ما این اسات  کان شاما را در باا   هلاوتر قارار دهای   ایان کتاا  تماا  نن ییِا  را 
کااردن نیااا  داریااد، شااامر می توانیااد ا   شااود  م ااابع تشمیلاای دیگاار را می شااما ههاات شااروع 

    ما منانعن ک ید  6سایت و 
                                                             
1 http://www.gamifyforthewin.com 
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 درباره عنوان کتاب
 اژۀ م بوونب بووه بووا ی اسووت کووه از ، یوو  «1بوورای رووو   ی»عنووناا ایووتا کتوواب 

برگرفتوه دور   2هوایمن   های  های تتنیزیونیا مرسسوه یوریظ ی مور مموراا با ی
تنایست با راسخ یحمح، با ی سا ببر . این عنناا  است که  س آا ی  با یکن ما

تنایست با یگر سا  س هر درایطا به منفقمت  سفت که ما برای ی  ابزاس به کاس ما
، ایون عبواسب بورای روو   ی سا «برای رو   ی هر ر ز تم ین کون» برسایر.  س جمته

 کاسها   اسسووا ی ابووزاری اسووت کووه کسوو. یوو  یووات مسووتااس مناسوو. یووافتمظ. با ی
تناینر استفا   کننر توا مونفقتر بادونر. اممور اریظ کوه بوا کمو  ایون کتواب  ما

 ایر منفق بادر.    کاستاا  س هر ساها که برگزیر  کس.
 

                                                             
2 For the win 

2 Hollywood Squares 


