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 نهایت بازی بیعنوان :                                                                                   

نشر  : انتشارات     هفتم: چاپ     ص 247 : تعداد صفحات    1399:  سال    تیم ترجمه نشر نوین :  ترجمه  سایمون سینک  :  نویسنده

   نوین 

نشان می دهد که چطور می توان به پیروزی در این  ،بازی که نهایت نداردیک سینک با تشبیه کسب و کار به  سایمون :فرازی از کتاب

 پیروزی در نظر گرفت؟ ،خاص یآیا می توان برای این بازو ه معناست چشان می دهد که پیروزی در بازی به ناو  .بازی اندیشید

  چکیده:

اخیدرا بدا کتداب بدای  بدی نقایدد رددد اارا شدما را بد    "چرا شروع کنیددبا "سایمون سینک نویسنده کتاب معروف و اثرگذار 

نهایات، نرارب برجساته و درکتااب باازی بیوی  هدا بدایبینی کنیدد چالش بکشد تا نگرش خوا را ارباره نحوه کارکرا سایمان

نهایات هساتید باازی بیگااارد: آیاا ااما در  اال وکارها با پرسیدن یک سؤال به نماای  میای را در استراتژی کسبتازه

وکارهای سابک بلندمادت چراونری موفییات تاا. کنادیا یک بازی محدود به برد و باخت؟ او تئاوری باازی را مطاری می

راادی مانادگار و ماداور بارای  ،مادترا توضیح دهد. سایمون دریافته اسات کاه ایدااد ارزب و ساالمتی یو نی عالی

وکار بایاد مهام تنها چیزی اسات کاه بارای یاک کسابو این اود، هایت ممکن مینکه با بازی بی یی خواهد بودوکارهاکسب

  .بااد

 مطلب خوااار  گراا ای پریند  ب  جقد صرف  جویی ار هزین  ها و حفاظد ای محیط ییسد توصی  می شوا ار ضمن .این کتاب در کتابخانه مرکزی بانک موجود است
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 خالصه

 تهااات رااا   ااا   طااا   ورااا  یممماااد رسااا  ا راااکیم  ااا  شااا ک  رسااار بی  ااااد موااا مب وزوااا  بی  اااز   شاااکمتر    

یواااو وزو اااا  "وزمااات  ور  ناااتور ا رسااا  ا رکیناااکک وکنیااات ماااد  اااک د نداااک  ریاااات  نزمسااایت  بی مماااد ر اااک 

  " بی رس  ا رکی ا  نتور ممد مس  ر     آنهک وکنیت مد  ک د ن کم نشتنر ا نکوحتاب ندک  ریام

بهااتآ آمااک  اا  نکوحااتاب د  اار نهکماا  ا نکوحااتاب  اازبک یاا  م سکساار  اا  شاا ک بساا  وریاتک رل اا ا ااک شاا

 شزبآ  ک نصزی آک ی  وفهزور   مم کک نتمعر ور آممت زبک رس  ا رکیخزب ور ر ب 

مااد  ااک د راا    ریااتهک پکسااد بمب  ا  اا  آنهااک  اا  یشاام مااد  ااک د ندااک  ورسااکم زک ساااید  اا  ممااد ساازم 

وعیاااک ا پاااز   ااازب  ا مبموااا  بمی  ااازبک ا نکوحاااتاب  ااازبک آکم بی آک  ااا بم  کخااا م شرسااا  ا وزو اااا م  ر

  ریت ک  جهکک یم یا     یا   ه   ور

بی وساااکان منساااکنر  کمااات وز اااز   ااا ب ا  کخااا  ریاااکی و مشااا   شااازب رااا  مماااد نزمسااایت  ر اااک  وع  ااات مسااا   

  هک یم نح  نکثا  خزب ق می بهتنزمنت مویا  ا ه اکید  اد منسککرکی ور
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 نهایت و بازی محدودبازی بی

ریااااتم بهتهااا   سااااکید م  موااا مب مماااد مسااا  رااا  بی  ناااتور طزی رااا  بی  ناااتور یا وااا   وشاااکهت  وره اااکک

آماااک  ناااتور ماااک رسااا  ا راااکیم ماااد  اااک د آمااات رااا  وزوااا  شااازنت  مواااک مماااد سااازم   ااا مد ه ااا  واااک پاااا  ور

م  اااتم  کمااات  ااا  مماااد سااازم  پکساااد بمب   مااا م موااا   ماااک راااکوحد نکوحاااتاب مسااا آ شااازبوحاااتاب وحساااز  ور

وعیاااک خزمهااات  ااازب  بی  اااک د  ناااتور ماااک راااکیم ماااد  اااک د  ااار نهکمااا   کشاااتم بمدااا  وزو اااا  ا شرسااا   ر

شااا ر   ااا  عیااازمک وشاااک  شاااظ نب یم بی نوااا   دا مااات  قااازمنادم  وحاااتاب ه ااا  یااااو وشااان یا  یاشاااد مسااا 

 ااا ب رییااات ا ماااد نفااا  ورپکماااکک راااکی وشاااو  مسااا   با نفاا  شااا ا   ااا   اااک د ورهکم مهاااتمآم آهاااک  ا رییاات 

 .یاب ک ب ا بی نهکم  ه  رسر    بنبک  رکی خزب ورا مد نف  ور

نهکمااا  بی نوااا   دا مااات  هااا  یا  ماااد ماااک  ااار ماااد  اااک د نکوحاااتاب اااکس رسااا  ا راااکی خااازب یم  ااا  عیااازمک 

اااتم واا بم  ااک  هاام مااد یااک   بمیماات  بی ممااد آماات  یااک   مواا ا  یم راا   اان رییااک   جتماات  اا  اجاازب ور

  ن  شاااتک خزمهااات  ااازبهاااتآ شااا ک بااا وکد  ه ااا  ا قااازد ااااد وزو اااا  یااا  وعیاااکمر بمیبآ بی  اااک د نکوحاااتابم 

مد م  م هااکم مساا    یااک  ممد هااتآ ممااد مساا  راا    ااکنام ا  اا   ااک د مبمواا  ی ممااد  ااک د ه اا  یاااو بی هک اا ب
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نیهاااک یااااود رااا   کمااات  ااا مد ماااد وااا ب بی رسااا  ا راااکی بهاااام  ساااکم زک سااااید  ااا  مماااد  اااکای مسااا  رااا  

مه اااا  بمشااا    کشاااتم مماااد مسااا  رااا  ه اشااا   ااا   اااک د مبموااا  بهااات ا بی مماااد  اااک د  ااا  یشااات واااتمام ا 

 .وکنتوکیم بس  پاتم ریت

 اصول اساسی برای ماندن در بازی بی نهایت

مو ااتآ واا ی ریااات امیب مااد  ااک د  اار نهکماا  شاازمتم یاا  منفااکقر ور مواا  قاا می  کشاات  ااک طاا   وراا  وحااتابم

ریااات  مواا  طاا   وراا  شاا ک خزیماات ا آک یم  اان ورراا  مواا ا  بی رساا  ا رااکی خاازب  اا  مااد یااک  م   واار

مد  ااا مد سااا  ا رلااا   بک  اااک شااازمت ا بمدااا   زبااال وحاااتاب  کشاااتم پااا  م  واااتنر خسااا   ا بیوکنااات  ور

خزمهاااات  ااا  یشااات وکناااتوکی ا واااتمام بی  اااک د  یاااک  ممد موااا  ورهاااکد جتمااات یم نوزمهاااات بمشااا   یک  

 :نکوحتاب بس  پاتم ریاتم  کمت ییت مبن وهم ا مسکسر یم ه اش  وت نو  ق می بهات

 کمت مد هتآ آیوکنر   مد خزب نع مف ریات . 

  هکم مع  کب  کشتهکمر یم نشران بهات ر  وبیک ا مسکس ممد و ا  کمت و ا. 

 هک وظک ع  ریاتیقبکد می ش یت خزب یم وت نو  ق می بهات ا یاد رکیهکد آک. 
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 ن مد مبن بمنس پ م د یم وهمپ م د یم مکب  دا مت  شکمت   زمک منعظکآمنعظکآ. 

 نهکم  یم بی خزب ن زم  ریاتشجکع  س م   مد یهب د ا پا  یو د بی وسا   ر. 

شااازب  اق ااار  ااا  م  اااتمد ر اااک  ا شاااتم پاااا   ااا ب  ورمماااد ر اااک   ااا  مساااکس مباااز ر رااا  بی  اااکس  ااااکک 

وه ساااا  وظک اااا  آک ندااااک  ریاااااتم خزمهااااات بماااات راااا  عیااااکامد وزجاااازب بی امقاااا   اااا  ه اااااد وسااااکان ا 

خااازب یم م  طااا   ورااا  وحاااتاب خاااح  ا پ بم نااات  هاااتآ ر اااک  مماااد مسااا  رااا  خزمنیااات م وز ااازعکی ور

 بمش    کشت رکیآمیت  خزب بی  نتور ا  بی وزیبمد ور  مسکسر 

 هدف آرمانی چیست؟

نزمنااات  اااک بم هاااتآ آیواااکنر یااا  ر رااار ورنهکمااا  وفهااازم پاااا ا د ا شرسااا  ینااا  وراق ااار بی  اااک د  ااار

مماااد ماااک ر ا پااااتم رااا بک وساااا   اااک د بمیب  هک یم هیداااکم جه  ااا  واااک  ریاااتآ هاااتآ آیواااکنرم ن ااا  سااا کی 

راا  قاا می مساا  بی آمیاات   اا  رجااک   سااام ا  اا مد یساااتک  اا  ممااد هااتآم  کماات یاا   وزمااتهااتآ  اا  وااک ور

وااا ی ریاااات رااا  ماااد رکیویااات مماااد ر اااک  یم  م  خااازب نشاااکک بهاااام  مرهکهک ا م  خزبو شااا درواااتمرکید

 وزمنااات  بی بااازینر رااا  اد  وزمهااات شاااطن خااازب یم  ااا  خاااکط  وشااارحی وزجااازب بی ساااک وکک یهاااک ریاااتم 
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یساات راا  شااکمت  اات نبکشاات مااد  ااکی خاازب  یم  اا  ر ااک   اا  ممااد ن اجاا  ورپاا  م  خزمنااتک ممااد  واا  م  

یاااک    رشااات ا  اااک ن ساااام ماااد هاااتآ آیواااکنر  ااا مد خااازبم بی ساااک وکک   کنااات ا ن اااکم ناااح  خااازب یم  ااا  

 .رکی  بیتب

 های مبتنی بر اعتمادگروه

هک یایرساااودهاااک ا  نرهاااکد وب یااار  ااا  مع  اااکب شااارن  داااا بم بمدااا   م آ بی ماااد ساااک وکک اق ااار و ا 

مد نااا مد وسااا ل یسااایت رااا    رااا  بی وساااا  هاااتآ آیواااکنرم وهمه ااا   ااا  مماااد  اااکای وریاب ا ریاااکی وااار

م ساااکم زک سااااید خالااار یاشاااد ا شااافکآ بی ر اااک  مسااا  رااا   کمااات ن  راااو خزبشاااکک یم یاد آک  د مینااات 

شاات  مواا  قاا می اید  اشاا   ا  اشاا   رکیریااکک خاازب  کریاات راا  وااتم  سااک وککم نبکماات  اا  وراا   هاا   اااکک ور

 کشااات امیب ماااد  اااک د نکوحاااتاب شااازممم ییااااد طااا   ورااا دم مع  اااکب  ااااد ساااک وکک ا نا اهاااک یم م   ااااد 

رییااات خظکهاااک هاااکد وب یااار  ااا  مع  اااکب ا نعهااات بی ساااک وکک ممجاااکب شااازبم موااا مب ساااعر وراق ااار و ا  ااا ب  ور

 . نتتمد  مکب  دامرهکد خزبشکک یم مبحح رییت ا نرکی جتمتن د یم م  ا مش بک 

 

https://hamyar.co/the-two-mountain/
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هاااک وکنااات ا ه ااااد وز اااز م یشااات ا پاشااا و  یم  ااا مد آک و ا هاااکمر یااااود پیهاااکک ن ربی ییااااد و ا 

وااا بد مسااا  رااا  وسااا ز  ن اااکمب ا ع لرااا ب  م نااات  موااا  و هیااا  ساااک وکنر  اااعاف  کشاااتم یهبااا یقااام ور

شااازب رااا  یهبااا  وااا ا   ااا  بااازیی نکخزبآواااک   ااا  وااا ا  ا شااازب ا ه ااااد  کعااا  ورورموااا مب وااا ا  شااایکخ   

بم یهبااا   ااا  یاد ه ااا م  زموااا  و هیااا  ساااک وکک قااازد شاااساااک وکک  ااا     ونااات  مماااد بی  اااک ر مسااا  رااا  

 .ریت ا ه  ر م وس ز  ن کمب خزب  مس ر بک مو مبم ن  رو ور

 مطالعه روی رقیب ارزامند

ای شااازب رااا  آنااا  خحقاااا  بی اجااازب ن اااکور موااا مب ساااک وککم شاااعل وراجااازب یقباااکد می شااا یت  کعااا  

شاازب  مواا  مااد سااک وکک  اا  بااازیی وحااتاب  ااک د ریااتم مااد هاااتآ رزیااد مااک  ااوی م پااا  یاد خااازب 

ریاات  ممااد بی  ااک ر مساا  راا   ااک ممااد رااکیم بهاات ا  ااک ن ااکم اجاازب  اا مد یساااتک  اا  آک نااح  ورقاا می ور

موااا  ماااد یقاااا  می شااا یت یم وااات نوااا  قااا می بهاااام ا زب  شاااینااا  ا بی نهکمااا  خاااکوز  ورخحقاااا  رم

نااازمنام  اااک  ااا  هکد آک یقاااا م بیس  داااا مم ا هااام ورنااازمنام م  پاشااا و یاد آک وظک عااا  ریاااامم هااام ور



8 
 

نااا د نساااب   ااا  یمهرکیهاااکد یقاااا  راااکی مناااتمخ د وزنااازی خحقاااا  خااازبم  ااا  یمهرکیهاااکد  ه ااا  ا ویکسااا 

 .بس  پاتم ریام

 بریپایری و اداعت رهانعطاف

 اا  عیاازمک وشاااک   نزمناات نهتماات یم  اا  و بااا  نبااتمن ریاات پاا م دم بقا ااکد ه ااکک یاااود مسااا  راا  ورمنعظکآ

رییاااتم مشاااکی  هکد سزااسااار رااا  مریااازک بی  وایااا  عظااا  ا رکسهاااکد  ااازر  وعک اااا  ورنااازمک  ااا  شااا ر ور

نعاااتمن  ا ااار  ااا  جاااکد مسااام کوب   ااا  وشااارن   خزیبنااات 11هک  عااات م   کبثااا  رااا ب    خااار م  مماااد شااا ر 

هکم ناااح  ر بنااات رااا  وحصااازسنر وکنیااات عظااا  ا ساااکع   ااا   اااک می ع  ااا  رییااات  مماااد ناااا ا ا راااکه  هومیااا 

هااااکد نکوحااااتاب وکنیاااات رساااا  ا رااااکیم وهاااام بمداااا  بی  ک د    وساااا   پاااا م د مسااااوعیااااکد بقااااا  منعظکآ

ا رکیآوااات  کشااااتم  کمااات   زمناااات  نواااا خزمهاااات ماااد یهبااا   رشاااجکع  یهبااا د رااا بک مسااا   موااا  ور

اق اار ت  مواا مب مه ااا   تهاااشااجکع   اا  خاا   بهااات ا بی نصاا ا کی خاازبم  ااا  م  هاا  یاااوم  اا  واا بم ا 

بی مماااد وساااا    شاااجکع اااک نکوحاااتاب  کشاااتم نعاااااد قزمعااات  اااک د  اااک یهبااا  ناسااا    یاااک  ممد یهبااا   م اااک د

 .ریتورنکوشو م نحز   ک د یم وشو  
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 نتیده گیری 

نهکمااا  وااار نزمنااات مبموااا  هکمااا م  اااک د مسااا  رااا  بی آک  ااا ب ا  کخااا  وعیاااکمر ناااتمیب ا ناااک  ااار اااک د  ااار ن

عااا   هبااازب شااا مم  جهاااکک وااار شااازب  ن مبموااا  پااااتم وااار ریااات ا  کبمشااا    کشااات   اااک د مد رااا  نسااان  ااا  نسااا

 اا  ی مماار رااکی خاازب پکمبیاات  اازب   "یاا م شاا ا  ریااات ااک  "سااکم زک ساااید بی ممااد ر ااک  هاام وشاان ر ااک  

بای هااام ج ااا  رااا بک موااا مبد  ااااکک رااا ب  مسااا  رااا  آواااکب  هسااا یت مسااا  ا ی ممااار نزشااا د مماااد ر اااک  یم 

ا  کخااا  هاااکد ورااا ی بی  اااک د هاااکد وو لاااف منساااکنر یم  ااا  یاااک    رشااایت ا   ااا ب را اااعا  وزجااازب معیااا

ناک هاااکد ع اااا  منساااکنر م معیااار  مم  شااا مم  وعلااار ا ااار جاااکمدومد رییااات رااا   سااااکی  اشااا  آک یم  اااک امقع

 مویا  ا ه اکید یم هتآ ق می ور بهت 

 


