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بــه خواننده شــروع می کند:  بــا زدن ضربــه ای محکم  را  کارش  کتــاب  ایــن 
را  ما  کتاب، مانند سیلی محکمی، یک آن  گراف نخسِت مقدمۀ  پارا چند 
با تلفن  گاهانه  آ که هرروز بدون تفکر  یم  تا به این فکر فرورو به خود می آورد 
باشــیم-  واقف  -بی آنکه  اینکــه  بــه  کارهایــی می کنیم،  هوشــمندمان چــه 
برنامه های دســتگاه های هوشــمند خود شــده ایم.  پایبند  و  #اســیر چگونه 
و ما  نیســت  به نظر چاره ای  اشــاره می کند،  کتاب  نویســندۀ  که  همان طور 
گیر  آنها  در »قالب«  به عبارت دقیق تــر،  یــا،  فناوری ها معتاد شــده  این  به 

افتاده ایم!
کتاب فصل مشترک حوزه های روان شناسی  مفهوم قالب شدن در این 
نویســنده می کوشــد نشــان  به مدد آن  کــه  کســب وکار اســت،  فنــاوری و  و 
پرتغییر         و  پرتالطم  فضای  در  فناورانه  محصوالت  از  برخی  چگونه  که  دهد 
آنالیــن،  و  دنیــای مجــازی  در  به خصــوص  --کارهای--امروزی،  #کســب--و
بیاورنــد.  ارمغــان  بــه  خــود  مالــکان  بــرای  عالم گیــر  موفقیتــی  توانســته اند 
برنامه ها  که  کمک نمونه هایی معروف، نشــان داده می شود  با  و  به روشــنی 
که نیاز مداومی به مراجعه به خودشان را در مخاطب ایجاد  و محصوالتی 
کتــاب، محصوالتی  نویســندۀ  قول  به  دارند؛  بیشــتری  ماندگاری  می کننــد 
یتامین و سپس ُمسکنی برای مخاطب باشند. که نخست و مانا می شوند 

که در  باشــد  کســانی  برای  رو می توانــد راهنمای مفیدی  پیــش  کتــاب 
به عــالوه، در زمینۀ طراحی  کســب وکارند.  برای  # مدلی--نو جســت وجوی 
کتــاب  ایــن  ایده یابــی،  مرحلــۀ  و  محصــول  طراحــی  و  پیشــنهادی  ارزش 

به خواننده عرضه می کند. کاربردی ای  و  ارزنده  راهنمایی های 

# سخن-   ناشر
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کتاب های  انتشار  اهدافش دربارٔه  ادامۀ تحقق  در  یاناقلم  آر انتشــارات 
با همراهــی مترجم  و طراحــی محصــول،  کســب وکار  معیــار در حوزه هــای 
این حوزه هاســت،  فعــاالن  از  کــه خود  آقای ســعید قدوســی نژاد،  خوبــش، 
مــورد  کتــاب حاضــر  کــه  امیــد  کتــاب زده اســت.  ایــن  انتشــار  بــه  دســت 

گیرد. قرار  دو حوزه   این  به  و عالقه مندان  فعاالن  استفادۀ همۀ 

#سمیه--محمدی
آریاناقلم # انتشارات   مدیرعامل 
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تنــۀ طراحی  به  تنــه  که  و هنــر اســت  از دانــش  ترکیبــی  طراحــی  محصــول 
از دیدگاه هــای  کــه می تــوان  بــزرگ و جــذاب  کســب وکار می زنــد، چالشــی 
کسب وکار،  گونی به آن نگریست: جزئیات فنی، شرایط محیط بیرونی  گونا
کاربران. تمرکز این  یا حتی تغییر ســلیقۀ  و  کاربران  پنهــان  نیازهــای پیدا و 
کتاب بر بیان #اصول-طراحی-محصول با #دیدگاهی-روانشناختی است.

ید حاصل تجربیات، مشاهدات و تحلیل هایی  که پیش رو دار کتابی 
اینترنتی  کسب وکار و عمدتًا دربارۀ محصوالت  که در فضای واقعی  است 
کنار همه گیری دستگاه های متصل به  اینترنت در  انجام شده اند. فضای 
فراهم  کاربر  ی  رو روان شــناختی  اثرگذاری  برای  امکانات جدیدی  اینترنت 

تجزیه و تحلیل شده اند. به خوبی  کتاب  این  در  که  می کند 
از مباحث  را داشــت،  کتــاب دشــواری خــاص خــود  ایــن  کار ترجمــۀ 
که در دنیــا مصطلح  تــا عبارت هایی  گرفتــه  روان شناســی  و اصطالحــات 
نشــده  رایج  برایشــان  مناســبی  معــادل  فارســی  زبان  در  هنــوز  امــا  شــده اند 
نام گذاری شان  نویســنده  که خود  مفاهیمی است  از همه  اســت. دشــوارتر 
کرده است و حتی در زبان مبدأ نیز چندان رایج نیستند؛ ازآن جمله است 
فارســی حق مطلب  در  آن  با معنای مســتقیم  لغتی  که هیــچ  کتاب،  نــام 
به شــکل های  کتاب  لغــت در سراســر  ایــن  اینکــه  ادا نمی کنــد. ضمــن  را 
کتاب  مختلف صرف شده است و وسواسمان برای حفظ یکپارچگی در 

را دشوارتر می کرد. فارسی  معادل  انتخاب  کار 
کردیم  آریاناقلــم ســعی  # انتشــارات  ویراســتاران محتــرم  بــا همــکاری 

# پیشگفتار - مترجم
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و  از مراجع علمی  کنیم.  این اصطالحات پیدا  برای  معادل های مناســبی 
گونی استفاده شد تا معادل هایی دقیق و روان انتخاب شوند  گونا حرفه ای 
کنند. امیدوارم این تالش  ادا  را  را به خوبی منتقل و حق مطلب  که مفهوم 

باشد. نشسته  ثمر  به 

#سعید--قدوسینژاد
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# محرک

# اقدام
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کثر تا  که تلفن هوشمند دارند هر روز صبح حدا کسانی  هفتادونه درصد از 
پانزده دقیقه پس از بیدار شدن به دستگاهشان سر می زنند. تکان دهنده تر 
گفته اند ترجیح می دهند رابطۀ جنسی  اینکه بیش از یک سوم آمریکایی ها 

باشند. نداشته  موبایل  اینکه  تا  باشند  نداشته 
سی وچهار  روزانه  آدم ها  داد  نشان   ۲۰۱۱ سال  در  دانشگاهی ای  مطالعۀ 
این  که  این صنعــت معتقدند  اما مطلعان  موبایلشــان ســر می زنند.  به  بار 

بهت آور است. که  روز است،  در  بار   ۱5۰ عدد چیزی حدود 
معتاد-شدیم-رفت!  # کنید،  قبول 

دست کم  تمام عیارند،  اعتیاد  نگوییم  گر  ا ما  مورد استفادۀ  فناوری های 
به  یا ســری  یــک آن می خواهی پیامی بخوانی  تبدیل شــده اند.  به وســواس 
به  داری  است  ساعت  یک  می بینی  که  بزنی،  توئیتر  یا  فیســبوک  یوتیوب، 
که  مــرور می کنی. میل مفرطی اســت  را  ی و صفحات  مــی رو ور  موبایلــت 

بشوی. متوجهش  بعید است  اما  دارد  روز وجود  تمام طول  در  احتمااًل 
که  را »رفتارهای خودکاری  عادت  دانشــمندان روان شناسِی شــناختی 
کارهایی  می کننــد:  تعریــف  می افتند«  جریــان  بــه  موقعیتی  نشــانه های  بــا 
انجــام می دهیم. محصوالت  گاهی  آ بــا حداقل  یا  گاهانه  آ تفکر  بــدون  که 
را  رفتــار روزمرۀ ما  آنها اســتفاده می کنیم  از  ی عــادت1  از رو کــه  و خدماتــی 

کـه طـی آن رفتارهای  کـرده ام  کتـاب، اصطـالح عادتسـازی را فراینـدی تعریـف  در ایـن   .۱
تـازه ای براثـر تکـرار آموخته می شـوند تا زمانی که به حالـت خودکار درآیند. از دکتر اسـتفن 

کرد. گوشزد  که طیف عادت ها را به من  وندل ممنونم 

# مقدمه
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نظر  کــه مد  اســت  این درســت همان چیزی  و  قــرار می دهند  تأثیــر  تحــت 
کرده اند. طراحان این محصوالت بوده است. فعالیت های ما را مهندسی 
که  ریزودرشــتی اســت  کدهای  تولیدشــان فقط  که  چطــور شــرکت ها، 
را  کاربران  بتواننــد ذهن  ی صفحه نمایش داده می شــوند، ممکن اســت  رو
این حد  تــا  کننــد؟ چه چیزی باعث می شــود بعضــی محصوالت  کنتــرل 

باشند؟ اعتیادآور 
ایجــــاد-وابستگــی-شرط-بقاســـــت.  # محصــوالت،  از  بســیاری  بــرای 
به  را  مــا  کــه می توانند حواس  کــه چیزهــای بی شــماری وجــود دارند  ازآنجا
بدیع اند  کتیک هایــی  تا بــر  تســلط  به دنبال  کننــد، شــرکت ها  خــود جلب 
کردن  امــروزه، جمع  دارند.  نگــه  کاربران  در ذهــن  را  بتوانند جای خــود  تــا 
کافی نیست. شرکت ها هر روز بیشتر به این واقعیت  کاربر دیگر  میلیون ها 
قــدرت  از  اســت  مســتقیمی  تابــع  اقتصادی شــان  ارزش  کــه  می برنــد  پــی 
و  کاربران  وفاداری  برای جلب  ایجاد می کنند. شرکت ها،  که  عادت هایی 
را  کاربران  یابند چه چیزی  باید در که مکررًا استفاده شود،  خلق محصولی 

و چرا. کنند  کلیک  که  وامی دارد 
این واقعیت  ی  بــه رو را  تازه دارند چشمشــان  بااینکه برخی شــرکت ها 
را هم  ثمــرۀ مالــی آن  برخــی شــرکت های دیگــر حتــی  جدیــد می گشــایند، 
بر  تســلط  با  کتاب معرفی شــده اند  این  که در  کرده انــد. شــرکت هایی  درو 
را به بخش  توانسته اند محصوالتشان  نحوۀ طراحی محصوالت عادت ساز 

کنند. تبدیل  کاربران  زندگی  از  الینفکی 
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کاربران خود ایجاد می کنند  که وابستگی های شدید در  شرکت هایی 
را  محصولشان  شرکت ها  این  می شوند.  برخوردار  متعددی  مزایای  از 
گره می زنند. درنتیجه، بدون هیچ گونه انگیزش  به محرکهایدرونی 

کاربران پیدا می شود. خارجی سروکلۀ 
پرهزینــــه،  یابی  بازار بر  تکیه  به جای  شرکتهــــای-عادتســــاز،  #
کاربران پیوند می زنند؛  کارهای روزمرۀ  خدماتشان را به احساسات و 
کاربران کمــــی حوصله شـــــان سرمی رود و بالفاصـــــله توئیتر  مثاًل، وقتی 
تنهایی  احساس  وقتی  است.  میان  در  عادتی  پای  می کنند،  باز  را 
سراغشان می آید، پیش ازاینکه تفکر عقالیی به جریان بیفتد، شروع به 
کردن صفحۀ فیسبوکشان می کنند. سؤالی به ذهنشان می رسد  مرور 
می روند.  گوگل  سراغ  کنند،  رجوع  خودشان  مغز  به  پیش ازاینکه  و 
راه حلی برنده می شود که زودتر به ذهن برسد. در فصل ۱ این کتاب، به 

یم. بررسی مزیت های رقابتی محصوالت عادت ساز می پرداز
� محصوالتچگونهايجادعادتمیکنند؟

� پاسخ: آن را تولید می کنند. 
که صنعت  بااینکه طرف داران برنامۀ تلویزیونی َمدِمن1 به یاد دارند 

کارکنــان شــرکت های  Mad Men .۱ : مخفــف مــردان مدیســون، اســتعاره ای بــرای 
که در خیابان مدیسون متمرکز بودند -م. تبلیغاتی 

یادداشت    ۱

ذهنیت- اول  #  بردهای ناشی از #
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      چطور # قالب   شدم      
بودم  ام بی ای دانشگاه استنفورد  از دانشجویان  تیمی  در ســال ۲۰۰۸ عضو 
َولی مشغول  از درخشان ترین سرمایه گذاران سیلیکون  به پشتوانۀ برخی  که 
بــرای جای  یــت ما ســاختن پلت فرمی  بودنــد. مأمور انداختــن شــرکتی  راه 

بود. آنالین  اجتماعی  بازی های  پررونق  دنیای  در  تبلیغات  دادن 
گاوهای مجازی در مزرعه های  شرکت های برجسته ای داشتند با فروش 
دیجیتال میلیاردها دالر به جیب می زدند، درحالی که تبلیغ کننده ها مبالغ 
برای خریــد محصولشــان می کردند.  مــردم  اثرگــذاری در  را خــرج  هنگفتــی 

تبلیغات در طـــــول دورۀ طالیــــــی خیابان مدیســـــون1 چگــونه عالقــــــۀ 
گذشته است.  کرد، از آن روزها زمان زیادی  مخاطبان را به خود جلب 
گون  گونا نمایِش دستگاه های  آن هم زمان صفحه های  در  که  دنیایی 
تبلیغات حساسیت  به  و مصرف کنندگان  روشن است  رویتان  پیش 
دارند باعث شده است بودجۀ کالن شست وشوی مغزی دان دراپر2 جز 

برای برندهای بسیار بزرگ بی اثر باشد.
کوچک قادرند با هدایت  کسب وکارهــــای نوپای  امــــروزه، تیم های 
که من اسمش را  قالب3 کاربران ازطــریق مجموعــــه ای از تجربیاتـــی 
می گذارم تغییرات رفتاری عمیقی ایجاد کنند. هرچه کاربران بیشتر به 

این قالب ها بربخورند، با احتمال بیشتری دل بسته می شوند. 

1.  Madison Avenue  
Don Draper .۲ : شخصیت اصلی فیلم َمد ِمن -م.

3. hooks
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گود  که لب  ابتدا شرایط را درک نمی کردم. می دیدم  که در  اعتراف می کنم 
را می کنند؟« کار  این  از خودم می پرسم، »چطور  و  ایستاده ام 

بود،  به دســت کاری ذهن متکی  که  این دو صنعت  در فصل مشــترک 
کردم تا دریابم محصوالت چگونه اقدامات ما را تغییر می دهند  سفری شروع 
بــرای ما ایجــاد می کنند. این شــرکت ها چگونه  گاهــی حتــی اجبارهایی  و 
کنند؟ تبعات اخالقی ایجاد محصوالتی  کاربران را مهندسی  توانستند رفتار 
آیا می شــد  که حتی می توانســتند اعتیادآور باشــند چه بود؟ از همه مهم تر، 
کرده برای  تا این حــد مقاومت ناپذیر  را  که این تجربه ها  از همــان نیروهایی 

کند؟ که زندگی آدم ها را بهتر  کرد  ساختن محصوالتی استفاده 
متأســفانه، هیچ  کنــم؟  پیدا  را  عــادت  ایجاد  نقشــۀ  کجــا می توانســتم 
مهــارت  رفتــار  طراحــی  در  کــه  کســب وکارهایی  نکــردم.  پیــدا  راهنمایــی 
کتاب هــا،  بااینکــه  و  می داشــتند  نگــه  محفــوظ  را  رازهایشــان  داشــتند 
این موضوع داشت،  به  اشاره هایی  که  کردم  پیدا  گ هایی  و وبال گزارش ها 
پیــدا  عادت ســاز  محصــوالت  ســاختن  بــرای  کاملــی  دســتورالعمل  هیــچ 

نمی شد.
کردم  بودم مســتند  کــه دیده  از صدها شــرکتی  را  آغــاز، مشــاهداتم  در 
بااینکه  کنم.  کشــف  را  کاربری  کارکرد تجربۀ  و  الگوهای طراحی  بتوانم  تــا 
را داشــت، ســعی می کردم  کســب وکاری حال وهــوای خــاص خــودش  هــر 
که جای چه چیزی در میان  یابم  کنم و در برنده ها را شناسایی  کات  اشترا

بازنده ها خالی است. همۀ 
در متون دانشگاهی به دنبال بینش هایی می گشتم و سراغ پژوهش های 
اقتصاد  و  رایانــه  بــا  انســان  تعامــل  روان شناســی مصرف کننــده،  بــه  مربــوط 
که  ک گذاری چیزهایی  اشــترا بــه  کردم  رفتم. در ســال ۲۰۱۱ شــروع  رفتــاری 
از  را در مقام مشــاور در شــرکت های سیلیکون ولی،  کارم  و  بودم  گرفته  یاد 
 ،5۰۰ فورچون  لیســت  شــرکت های  تا  گرفته  کوچک  نوپای  کســب وکارهای 
کســب  نظریه ها،  آزمودن  برای  این شــرکت ها هریک فرصتــی  کردم.  شــروع 
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   # قالب   

به نوشتن  کردم  کردند. شروع  و پاالیش طرز تفکرم فراهم  بینش های جدید 
دربارۀ آموخته هایم در سایت NirAndFar.com و مقاله هایم در سایت های 
که مخاطبانم هم دربارۀ مشاهدات  نپایید  دیگر هم منتشــر می شد. دیری 

و نمونه های خودشان می نوشتند.
اثرگذاری  بابا شــیو1 درســی دربارۀ علــم  و دکتر  پاییز ســال ۲۰۱۲ من  در 
کردیم.  یس  و تدر کسب وکار استنفورد طراحی  انســانی در مدرسۀ  رفتار  در 
مؤسســۀ  در  هابیف2  اســتف  دکتــر  کنــار  در  را  مشــابهی  درس  بعــد،  ســال 
کردم. نتیجۀ این سال های پژوهش فشرده و  یس  تنر3 تدر طراحی هاسو پال
که  فرایندی چهارمرحله ای  بود:  تجربیات دنیای واقعی خلق مدل قالب4 

استفاده می کنند. کاربر  درگیر شدن دلخواستۀ  برای  شرکت ها 

بــه هــدف نهایی  #چرخۀ-قــاب  بــا اجــرای پی درپــی  محصــوالت موفــق 
به  را  کاربــران  و  می رســند  او،  انگیزش  و  بــر  #درگیر-کردن-کار یعنــی  خــود، 
یا  پرهزینه  تبلیغات  به  اینکه  بدون  وامی دارند،  از محصول  اســتفادۀ مکرر 

باشند. داشته  نیازی  گسترده  اطالع رسانی 

فنــاور  شــرکت های  از  یــادی  ز مثال هــای  صنعــت،  در  تجربــه ام  باتوجه بــه 
ورزش،  موبایل،  برنامه هــای  -در  هســتند  همه جا  قالب هــا  اما  زد،  خواهــم 
تقریبــًا  را  مــا. قالب  هــا  بازی هــا و حتــی شــغل های  فیلم هــای ســینمایی، 
پــول ما( جا  کیف  اغلــب در  )و  ما  که در ذهــن  هــر تجربــه ای  می تــوان در 
مــدل قالب چهار ســتون  گرفــت. چهــار مرحلۀ  کرده اســت ســراغ  خــوش 

کتاب اند. این  فصل های 

1. Baba Shiv                                                                   2. Steph Habif
3. Hasso Plattner Institute of Design                      4. Hook Model
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  محرک
محرک ها  موتــور.  در  شــمع  آتش  -جرقۀ  اســت  رفتار  فعال کننــدۀ  محــرک  #
محرک هــای  بــا  عادت ســاز  محصــوالت  داخلــی.  و  خارجــی  نوع انــد:  دو 
ی موبایل  اپلیکیشن رو آیکون  یا  ایمیل، لینک وب سایت  خارجی ای مثل 

را شروع می کنند. کاربر  کردن  گاه  آ
باربــارا، زن جوانــی در پنســیلوانیا، به طوراتفاقی در  کنیــد  فــرض  مثــاًل، 
کــه یکی  از منطقــه ای روســتایی می افتــد  بــه عکســی  فیســبوک چشــمش 
برنامه  باربــارا  و چــون  اســت  زیبایی  اســت. تصویر  گرفتــه  فامیل هایــش  از 

# مدل-قالب شکل۱. 

محرکاقدام

متنوع سرمایه گذاریپاداش 

درونی
بیرونی
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اقــدام1 محرک خارجی  برود، فراخوان  آنجــا  به  بــرادرش، جانی،  با  کــه  دارد 
بــار  کاربــران چنــد  وقتــی  کنــد.  کلیــک  ی عکــس  کــه رو برمی انگیــزد  را  او 
با محرک هــای داخلی هم  کم کم  طــی می کنند،  را  پی درپــی چرخۀ قالب 

دارند. کاربران  و احساسات  رفتارها  با  تنگاتنگی  رابطۀ  که  خو می گیرند، 
گرفتن می کند، عادت  کاربران شروع به شکل  وقتی رفتار خودکار بعدی 
از مدتی فیسبوک  باربارا پس  کارهای روزمره شان می شود.  از  جدید بخشی 
بررســی  به  ارتبــاط اجتماعــی می دانــد. فصل ۲  بــه  نیــازش  تأمین کننــدۀ  را 
که  محرک های خارجی و داخلی می پردازد و به این پرسش پاسخ می دهد 

طراحان محصول چگونه مؤثرترین محرک ها را تشخیص می دهند.

   اقدام
انجام  پاداشی  انتظار  به  که  رفتاری  اقدام می رسد:  به  نوبت  از محرک  بعد 
را  او  فیســبوْک  در  جــذاب  تصویــر  آن  ی  رو باربــارا  ســادۀ  کلیــک  می شــود. 
که  نام پینترست2، ســایتی »به سبک تخته هایی  به  می برد به وب ســایتی 

ک گذاری عکس«. اشترا برای  آن نصب می شود،  ی  رو با سوزن چیزهایی 
و  از هنر  کــه در فصــل ۳ تشــریح شــده اســت،  قــالب،  از  ایــن مرحلــه 
محصوالت  که  می دهد  نشان  و  می گیرد  کمک  کاربردپذیری  طراحی  علم 
می شــوند.  کاربــر  در  خاصــی  اقدامــات  شــدن  برانگیختــه  باعــث  چگونــه 
وقوع  احتمال  افزایش  برای  انســانی  رفتار  در  اساســی  اهرم  دو  از  شــرکت ها 
روان شــناختی  انگیزش  و  اقدام  انجام دادن  بهره می گیرند: ســهولت  اقدام 

آن. دادن  انجام  برای 
را انجام داد، چیزی  ی عکس  کردن رو کلیک  باربارا اقدام سادۀ  وقتی 

را خیره می کند. که چشمانش  یش ظاهر می شود  رو پیش 

1. call-to-action
2. Pinterest



۲۱

   پاداش متنوع
ایجاد هوس  آن در  توانایــی  بازخورد ســاده  با حلقۀ  تمایز مدل قالب  وجــه 
اما حلقه های  گرفته اند،  را  بازخورد دورتادور ما  کشش است. حلقه های  و 
که در پاسخ  پیش بینی پذیر اشتیاق ایجاد نمی کنند. چراغ داخل یخچال 
دوباره و دوباره  برای  کافی  انگیزۀ  شــما  به  می شود  روشن  آن  در  کردن  باز  به 
ترکیب اضافه  ایــن  به  تنوع  کمــی  گر  ا اما  کــردن در یخچال نمی دهــد.  بــاز 
کی  به طرز ســحرآمیزی خورا باز می کنیــد  را  که یخچــال  -مثــاًل هربار  کنیــد 

ایجاد می شود. کشش  که  اینجاست  آن ظاهر شود-  در  متفاوتی  لذیذ 
بــرای  شــرکت ها  ابزارهــای  قدرتمندتریــن  از  یکــی  متنــوع  پاداش هــای 
با جزئیات بیشــتری  را  پاداش هــا  کاربرهاســت؛ فصــل 4 این  کردن  قــالب  
پاداش است،  یافته های پژوهشــی، وقتی مغز منتظر  بررســی می کند. طبق 
کردن  گهانی دارد. اضافه  نا افزایشی  پامین  انتقال دهندۀ عصبی دو ســطح 
که  ایجــاد می کند،  زیــرا حالت متمرکــزی  را چندبرابــر می کند،  تأثیــر  تنــوع 
و  می کند  ســرکوب  مغــز  در  را  اســتدالل  و  قضــاوت  بــه  مربــوط  ناحیه هــای 
و اشتیاق اند.  که مربوط به خواست  را فعال می ســازد  ازطرفی ناحیه هایی 
این  برجســتۀ  نمونه های  ینوهــا  کاز ســکه ای  دســتگاه های  و  بخت آزمایــی 
از محصوالت عادت ســاز  بســیاری  در  متنوع  پاداش هــای  اما  موضوع انــد، 

رایج اند. نیز  دیگر 
می بیند  را  عکسی  نه تنها  می شــود،  هدایت  پینترســت  به  باربارا  وقتی 
از چیزهای  پرزرق وبــرق  از تصاویر  انبوهــی  بلکه  ابتدا می خواســته،  در  کــه 
کلی  عالیق  بــه  مربوط  تصاویــر  ایــن  می گیرد.  قــرار  اختیارش  در  نیــز  دیگــر 
روســتایی  مناطــق  بــه  آینــده اش  ســفر  دیدنــی  چیزهــای  -مثــاًل،  اوســت 
به خود جلب  را  او  توجــه  که  اما چیزهای دیگری هم هســت  پنســیلوانیا- 
و  و غیرمربوط، ســاده  مربــوط  می کنــد. هم جــواری هیجان انگیــز چیزهــای 
کنده  انتظــار پاداش آ به  او  زیبــا و معمولی، باعث می شــود مغز  پیچیــده، 
بعدی  یافتــن چیــز هیجان انگیــز  امیــد  بــه  باربــارا  پامیــن شــود. حــاال  از دو
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