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  تقدیر از جان هال و اولویت برتر

نحهوه . هر فردی که بهه موضهو  پرداخته استبه موارد مهمی  هال جان حاضر در کتاب
ایه  را در توانهد نن مند اسهت مهیمحور عالقه برقراری ارتباط مؤثر از طریق محتوای مخاطب

   .بیابد کتاب
 کار هاروارد( واریک هلوگ، مدیرعامل نشریه کسب)

ابهههیاری مهههد و قدرتمنههد بهههرای ارتبههاط در دنیههای پرهیهههاهو و رقههابتی امهههر ز اولویههت برتههر  
 ی  ابهیار بهرایهد از ایهفكهر کن یگرینكه به راهكار دیقبل از او  کرده یهتهاکنون نن را  هداست. 

  د. یگران بهره ببرینفوذ در ذه  د
 الین و کاِلرجار(گذار پرایس )جف هوفمن، بنیان

نخهری  دیهوار حائهل  شده اسهت  ایده اولویت برتر که در ای  کتاب ارائه توسط جان هال
کههه یوابههط در ک ههب فههرو مههی بههی  مههدیران و بازاییههابا محتههوایا را  کههار وییههید. بایههد فههکیرفت 

کههه محتههوای  حههرا اوو و نخههر را می کههه مهها ایهه  واقییههت را باههکیرید  زنههد و وقههت نن اسههت 
   .تر کند تواند ای  یوابط )و شرکت شما( را قوی مناسب در زمان مناسب می

 )ایوان گرین(

کهار و زنهدگی بهه وک هبگوید موفقیت در نهایت با ایجاد یوابط مینادار در  می جان هال
کنیهد تها بهرای انجها  ایه   م . نید دست می کتهاب را تهیهه  کاماًل با ای  موضو  موافقد. ایه  
   .داشته باشیددر جیب خود دقیق  ای مهد ن خه

 نویسند()آنه هندلی، مدیر ارشد محتوای شرکت بازاریابی پرافس و خالق اثر همه می



 

  

کتههاب راهكههاری بههرای ایجههاد خههاطره  بههرای خودتههان اسههت.  1 (ی)ننالخههوب بههرخطایهه  
 شود! مفید  عملی و حیاتی است. امری که ب یار توصیه میاولویت برتر  استفاده از 

)جی بائر، رئیس شرکت متقاعدسازی و تبدیل و خالق اثر متنفران خود را در 
 آغوش بگیر(

ای و یا شرکتی که قصد ایفای نقش رهبهری در صهنیت خهود را دارد  "قطیًا هر فرد حرفه
   ."به نن داشته باشد یتورقباید 

 )سایت فوربز(

 ک ههی چههه شههما داننههد و نمههی حتههی کننههد کههار شههما بهها تواننههد مشههتریان بههالقوه نمههینیهها "
وجهود  بها حتهی توانیهد مهی چگونهه که دهد به شما نشان می جان هالکتاب جدید ه تید؟ 

کنیههد  یبههازار شههلور امههر ز بهها مخاطبههان خههود ارتبههاط کههار وک ههب هههای فرصههت تههاقههوی برقههرار 
   ."خلق شودبرای شما  یمناسب

 )دری کالرک، خالق اثر خود را دوباره بیافرینید و برجسته کنید(

را از قههدید در خصههوا یوابههط مینههادار افههراد در زنههدگی و ت ییههر  جااان هااالهمههواره تفكههر 
به افهراد مههد" از ن هر شخصهی و  شدن یلکند. ایده "ت ییر خود در جهت تبدمی ش ل تقدیر

مبنهای  کتهاب در موجهود ههای . بنابرای  تما  ایهدهدهد می انجا  او که است کاری ای  حرفه
در عهی  حهاو  و. اولویهت برتهر حهاوی راز موفقیهت سهاده فشتوانه تجربا دارنهد و علمی دارند

 قدرتمند جان هاو است. خوانندگان قدردان اشتراک ای  ایده توسط او خواهند بود! "
 ای آر( بازاریابی مجموعه وی )جینا مک دافی، مدیر ارشد

غیرمترقبهه نن مواجهه ه هتید! مهوارد کهار بهرای مهندسهی ودر اینجا  با یک راهنمای ک هب
کهار وانهدازی ک هبدیجیتاو است. نیها شهما در حهاو راهاولویت برتر راهنمای یوابط برای عصر 

جهان   در ش ل خود را پیشرفت کنید؟ فكهر هوشهمندانه و بیهنش کیرکانهه خواهید ه تید یا می
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نمهوزد کهه چگونهه  بهه ههر ک هی مهی جاان هاالهاو  راه برقراری ارتبهاط شهما را ت ییهر خواههد داد. 
 .اسی وسیع تحت تأثیر قرار دهددوستان خود را به دست ن رد و افراد را در مقی

ندرو ام. دیویس، بنیان 
َ

 و مالک برند اسکپینگ( 1انگیزگذار تغییر جهتی شگفت )ا

کهه وای در ک بخواندن اولویت برتر برای هر فرد حرفه کار که خواههان درک ایه  اسهت 
امهر زی  یاوتواند در فضای جنجالی و رقهابتی دنیهای دیجیتهاو  اجتمهاعی و سه چگونه می

کهارنفری    بهه مها  جاان هاالپیشرفت کند  یک ضر رت است. به عنوان یک مبتكهر و موفهق 
 ههای مههارت و دانهش از توانهد کهاری مهیوهر ک ی در هر نو  ک هب چگونه که دهد نشان می

و  یافتهه   بهه مشهتریان بهالقوه دسهتدهاولویهت برتهر نائهل شه جایگهاه به تا بهره ببرد خود موجود
ک  .کار خود را توسیه دهدو بدر نهایت 
 )میشل برنر، مدیرعامل گروه رازهای بازاریابی و نویسنده فرمول محتوا( 
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 پیشگفتار مترجمین

کتاب حاضر بها رمیگشهایا از یهک فراینهد ارتبهاطی پیدیهده در صهدد اسهت تها در قالهب 
گهرفت  در  یهها اولویههت ذههه  مشههتری را  رأسیهک ایههده بههرای مخاطههب کتهاب خههود مشههق قههرار 

و  تر متفهاوتی حهوزه بازاییهابا محتهوا هها کتابتمری  کند. ماهیت کتاب حاضر را با تمها  
کهه تر خواهید یافت. از ایه   یکایبرد ها؛ ذهنیتهی  یشههکلی از ا مجموعههی بیهان جا بههمن هر 

دهههد. در یههک درک فل ههفی و بهها تمرکههی بههر  ینهههم محتههوا و بازاییههابا ارائههه میدیزم فرد منحصههربه
اسههت. نكتههه  یعلمههی و عملهه کههامالً هههای  حل بازاییههابا اینبانههد؛ تمرکههی نوی ههنده بههر ارائههه راه

کهه مخا کهرده اسهت و تصهور بند سهط طهب را جالبی که در کتاب وجود دارد ایه  اسهت  ی 
توان از طریق محتوا مخاطهب را از وضهع فیلهی بهه وضهییتی بهتهر  یمبر ای  است که همواره 

یو بهههرای رسهههیدن بهههه  یههه ازایف نی هههت. تیر قابههلارتقههاد داد و بهههرای ایههه  وضهههییت انتههههایا 
کقرارگاولویت برتهر و  ارنمهد را یهری در صهدر انتخهاب مشهتری بای هتی پیوسهتاری از محتهوای 

 ایجاد و منتشر کرد. 
نهوی   کهامالً ای  کتاب حاضر در ده فصل به رشته تحریر درنمده است و به دنبهاو ارائهه ایهده

ای کههه در اینجهها در قالههب ایهه  ایههده اولویههت برتههر  ی بازاییههابا محتههوا اسههت. م ههئله ینهههدیزم
بههدان مینهها اسههت کههه قرارگیههری و حههک در حاف ههه مشههتری سههبب  دیواقههعاسههت   شههده مطرح

شههود در وقههت لههتو  مشههتری بههه برنههدی کههه از قبههل بهها وی ارتبههاط برقههرار کههرده و در ذههه  او  یم
ی انتخهابا هها کاناوجایگیری کرده برگردد. امر زه بها مشهتریانی مواجهه ه هتید کهه پیدیهدگی 

بازاییابههان را سههردرگد کههرده و نیههاز بههه  ههها نن بههرای تكمیههل اطالعههات قبههل از خریههد و رفتههار خریههد
مح وس است. یک جمله ب هیار جالهب در ایه  کتهاب وجهود دارد کهه  کامالً ابیارهای جدید 

". همهی  جملهه برای ایجاد پیوند عهاطفی زمهان مز  اسهت و بهرای دوا  نن انهر یکند " یمبیان 



 

  

ازاییههابا بههه کمههک ابیارهههای یكردهههای ارتباطههات در بی بههه اهمیههت و عمههق لههتو  پههرداخت  بههه 
 نوی  ارتباطی و بر اساس چارچوب مشخصی در بازاییابا محتوایا اشاره دارد.

کارنفرینهان بخش  ههای مختلهف بهرای مهدیریت  مطالیه ای  کتاب به تما  بازاییابهان و 
شهود. ایهه   ای دیگهر توصههیه می کار خهود و شههناخت فضهای بازاییهابا محتههوا از زا یهه  و ک هب

یهههابا  مهههدیریت ک هههببازایدیوسهههی چهههون مبهههانی  کتهههاب بهههرای کار و   و یهههابا  فل هههفه بازای
گهردد بهرای تیمیهق دانهش در حهوزه  گهردد. پیشهنهاد می یمکار الكترونیكی پیشنهاد   و ک ب

کتههاب دیگههر تحههت عنههوان بازاییههابا یک ای و فكههیب بازاییههابا  صههفحه بازاییههابا محتههوا دو 
کههرده  کههه نشههر ادیبههان ی ز منتشههر  کتههاب مطالیههه نماییههد. در دیجیتههاو  کنههار ایهه   اسههت را در 

نقای دامهون صهالحی مهدیریت محتهر  انتشهارات ادیبهان  هیما گراناینجا جا دارد از دوست 
حهوزه بازاییهابا و  ی ز بههی در انتشار مطالهب رین  ابی ها تیحمای ز  تشكر کند که همواره 

وکار دارنههد. علیههرغد چنههدی  بههار  یراسههتاری و تههال  بههرای ارائههه ترجمههه  کههارنفرینی و ک ههب
کههه بهها  قطیههاً وفههادار بههه مههت  اصههلی؛  کههامالً یوان و در عههی  حههاو  اشههكامتی وارد خواهههد بههود 

  ابههها  و سههؤاواشههتیاف فههراوان منت ههر شههنیدن ن ههرات مخاطبههان عتیههی ه ههتید. هرگونههه 
یههههد. در مبهههها مهههها  Alambaigi@ut.ac.irسههههازنده را از طریههههق ایمیههههل  ن ههههرات یههههان بگکای

کهوچكی در توسهیه ام کتاب حاضهر بتوانهد سههد  کشهور عتییمهان وکارها ک هبیدوایید  ی 
 شادا...داشته باشد. ان

 مترجمین
 0410 بهار 

 

mailto:Alambaigi@ut.ac.ir


 

 

 پیشگفتار جو پولیتزی

دانشهگاه  اسهتاد دان شهولتی قبل از پرداخت  به هر چیی دیگری و در ابتدای امهر جها دارد از
 ههت سههاو یحههدود ب. نهها  ببههر  خههود کههارویكههی از قهرمانههان و الگههوی ک ههبو وسههترن نههور 

هها  تینهه فیالیزماولی  بار بها دا کرده بود   یصنیت نشر راه پ یایش؛ زمانی که تازه به دنیپ
ن هران در مهورد زمانی که بیشتر بازاییابهان و صهاحب نن برههدر . نشنا شد شان یا تفكراتو 

ن ر  کردنههد و اتفههاف بههه عنههوان یههک موضههو  مهههد بههرای بازاییههابا صههحبت مههی 1چهههار پهها
 کرد: ارتباط به عنوان وجه تمایی. صحبت می ی متفاوتدر مورد چیی شانیاداشتند  

 اعتقهاد داردشهود  مهی نیهی یهاد 2به عنوان فدر بازاییهابا یكاارچهه از وی تی کهپروف ور شول
بهرداری دههید ن هخه توانند همه ننده را که ما به عنوان یهک سهازمان انجها  مهی رقبای ما می

بهرداری کننهد. تنههها تواننهد محصهومت  خههدمات و فرنینهدهای مها را ن هخه هها مهی نن .کننهد
 است.  ما برداری نی تند  نحوه برقراری ارتباطن خهها قادر به  چییی که نن

اتد از منهاطق مختلهف یبر اساس تجربفكر کنید.    جمله نخریافقط یک ثانیه در مورد 
کههه قر بههرده ا  موضههو  پههیههی متنههو  بههه اوکارها ک ههبجهههان و مالقههات بهها   اتفاف بهههب یهها  

ایه  عصهر از ت ییهرات ع هید متمرکهی ه هتند غیهر از ارتباطهات. در  ییچ بهر همهه وکارها ک ب
کههه در نن هههو  مصههنوعی و ارتبا بههه یههک هنجههار  شههدن یلدر حههاو تبد ت سههریعطههافنهها ری 

کههه اطالعههات ایزشههمند و  موفقیههت از ننم میههدود شههرکت اسههت   نامتنههاقو وهههایا اسههت 
یو  ارتبهههاطی درسهههتی دارنهههد. ایههه  واقیهههًا سهههاده اسهههت. مطمئنهههًا  مههه  عاشهههق خوانهههدن 

بنههدی و هههدا قههرار دادن هههای جدیههد بههرای بخههش توماسههیون و راههههایا در مههورد ا کتههاب
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ای نهدارد.  مخاطبان ه تد  اما اگر ای  امر منجر به ت ییهر رفتهار در نن مخاطهب نشهود  فایهده
بهه نن سهفت بد هبید  یدودسهت ای  دلیلی عینی است که شما باید ای  کتاب را بگیرید و

کهار را انجها  دهیهد و بهرای درخشهشکهه  کهند(. بنهابرای  قبهل از ایه )م  شوخی نمهی و  ایه  
 خود ت ییر جهت دهید  ای  سؤامت را در ن ر بگیرید: موفقیت
 کهه عرضهه مهی یرازغ نیا هری ز به کهند ایز  واقیهی خهود را محصهومت و خهدماتی 

 ؟دهد نیی به مشتریان ارائه می
 کند؟ مشتریان را درک می التنیا نیازهای واقیی و مشك 
   مه   هها داشته باشند  اولویت اوو تمهاس نن یتوجه مشكل قابلاگر مشتریان م

 ؟ه تد
  دوست دارند و به م  اعتماد دارند؟ مرانیا مشتریان 

  تحهومت یر  که بها نخهریجه بگیتواند نت یاگر فاسخ شما به ای  سؤامت "بله" باشد  م
کهل . امها بهر اسهاس تجربهه  کمتهر از یهک یهدا بوده  کتهاب همگها  یدر ا شده مطرح درصهد از 
ههای دیگهر ای  سؤامت فاسخ مثبت دهنهد. تمها  دسهتورالیمل تما  توانند به ها می شرکت

خیاو شوید. ای  سؤامت واقیًا مهد ه هتند. رسهیدن بهه فاسهخ "بلهه" در بازاییابا را فیاًل با
 مورد ای  سؤامت را در اولویت قرار دهید. 

قراری ارتبهاط بهه مشهتریان خهود ارائهه شما چطور ایز  واقیی و ملموس خود را جهت بر
اسههت.... بههه یههاد داشههته  نتههیسههاو  05دهیههد؟ ایهه  همههان موضههو  مهههد حههاو حاضههر و  مههی

ههها بهه نیازهههای  دهنهد. نن باشهید  مهرد  فقههط بهه محصهومت و خههدمات شهما اهمیههت نمهی
کههه برایشههان اولویههت خههود اهمیههت مههی ههها  دارد بهها نن دهنههد. اگههر نتوانیههد در مههورد م ههائلی 

کهه دائمهًا از شهما خریهد کننهد.  صحبت کنید  هرگی نخواهید توان ت نن ها را مجبهور کنیهد 
کهه یم یی زدههد   ر شوید. بهه شهما قهوو مهی امر ز در ای  کتاب غوطه  یاز هم سهر بهه  رسهد 

 د کرد.یی حس خواهیر رشد را خودتان نی  م ینسمان خواهید سایید و ا
 زیتیولجو پ

محتوایی( یابیو نویسنده کتاب پرفروش بازار محتوایی یابیگذار مؤسسه بازار )بنیان 



 

 

 فهرست مندرجات
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 17 مقدمه
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 مقدمه

کهار خهود نش هتهتصور کنیهد  بهه دمیلهی بهه بهتهری  دوسهت خهود در بنها ایهد و  فشهت میهی 
 یا  کهه بینیهد یو م شهود رشته افكارتان فاره می مرتبه یککنید.  فكر می ابتدایا کالس فنجد

کههه از  سههاو !دو غافههل کههه در ذههه  و . درسههت در نداییههداو خبههری ههها اسههت  همههی  لح ههه 
کهه زمهانی بهرای ه تید   ر غوطهخاطرات خود  و به خاطر از دست دادن ارتباط بها شخصهی 

کهرده و ایمیلیکنید  می عکاب وجداناح اس  هشما ب یار مهد بود سهطرهای  را دییافت 
 خوانید: را مینن اوو 

کهه یکسههرکا اد  نمنیهب بههه ن هر بیهدونههد ممكنهه عجی  مهیهه تهوی ذهههند دفیههه  ر بهود  
کههالس فههنجدیاومههد باشههه   شههده یزمان سار مهها ایهه  مههدت ابتههدایا . بهها ر  نمیشههه از زمههان 

 ؟م  چطوره رفیق قدیمیهمكالس و  احواو
وقتی به طور تصهادفی در حهاو   اح اس و بدبی  ه تید فارر از ای  که شما چقدر با

طهور ناگههانی در فهرسهت صهندوف  فكر کردن در مورد شخصی ه تید و نا  نن شخص بهه
تیجبههی از جههنس کودکانههه را تجربههه درنههو و ای  شههود  لح ههه  یودی رایانامههه شههما دیههده مههی

کههرد. حههداقل بههرای یههک یهها دو ثانیههه بیههد از دییافههت ایهه  رایانامههه  مثههل خههوره ایهه   خواهیههد 
)وقتهی  کهردزمهان را بها ذهه  خهود کنتهرو و  فضها شهود یافتد که مگهر م موضو  در ذهنتان می
تهر  ماننهد ایه   ن ر اسهت  یوی سهؤامت بها رکردنیچقهدر خنهده فكرههامتوجه شوید که ایه  

   تمرکی خواهید کرد(. ی در زندگی م  پیدا خواهد شدا تازهچیی  که نیا سروکله
کهه بههه دلیههل  اسههت مملهو از احتمههاو  ن هر بههه اینكهه پیرامههون مهها د ر از ذهه  نخواهههد بههود 
کارو یونهو میتقهد بهود  ب رخداد اتفاقاتی از ای  دست باشید.ماهیت ان انی خود مجکو

دارد. جهههان برمههی ایهه حقههایق فنههانی برخههی   پههرده از یزمهان چنههی  لح ههات هد رخههدادکهه 
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 ی یكردههای عرفهانیمهکهبی  برخهی از طریهق  های ینهرا از طریق زم اتفاقاتای   افراد برخی
اتفههاف ایهه  کههه  -تههری  تف ههیر ینانهههکننههد. حتههی بدب تف ههیر مههی یعلمههی یكههرد  برخههی بههاو 

تهه ذههنش کماکهان  - یهک فدیهده تصهادفی اسهتصرفًا   دار غیرمنت ره و در عی  حاو مینا
 .  به دنباو فاسخ به چرایا و اثبات عقلی وقو  ای  رخداد است

کهه بههه او فكههر مهی  وقتههی سهروکلهنیها  نن را تههوان  یشههود  م پیههدا مهی ناگههان کنیههد شخصههی 
های تصهادفی اطهراا مها؛  یهدهفدمثل خیلی از ؟ یا ای  که قلمداد کردهان پیامی از سوی ج

کههاماًل تصههادفی و اتفههاقی ر  هههین ن ههری نههدار . نندههه مهه  در ایهه  مهورد  داده اسههت؟ مهوردی 
 :در ای  جمله وجود دارد ای الیادهای  است که فتان یل فوف داند می

 هستی!"مشغولی من فقط خود خودت  ! در این لحظه دلبار الهی"
 را مرهههون ایهه  جملههه ه ههتد. وکار و زنههدگی در ک ههب دتههری  مههوفقیت در حقیقههت  بههیش

. کیهرا اگهر نافهکیر از زنهدگی مه  بهوده اسهت یاجدای جیئهمیشه سخ  و اح اس جاد یا که 
توانیههد  مناسههب بههه شههما فكههر کننههد مههیلح ههه بتوانیههد افههراد مناسههبی را داشههته باشههید کههه در 

دهیهههد. مههها در ههههر ثانیهههه بهههه پهههرداز  حجهههد بههها رنكردنی از اطالعهههات کارههههای بترگهههی را انجههها  
 نن اسهتراتییکانهوا  هها و تصهمیمات خهود  از  مش وو ه تید. بنابرای  در ب یاری از قضهاوت

بهه ذهه   لح هه یکتهوانید در  رسهید کهه مهی   بهه اطالعهاتی مهیهها تری  نن گرفته تا پیش فا افتاده
گههاه خههود فههرا ینههان از ایهه  کههه شههما اولویههت برتههر افههرادی ه ههتید کههه در اطمک ههب خههوانید. بهها ب ن

 کنید. کنند  خود را برای موفقیت نماده می های شما تصمیمات مهمی را اتخاذ میشبكه
بهه  یافهیاریهک شهرکت توسهیه نهر وظیفه مدیریت که  فرض کنیدمثاو  بیایید  عنوان به

کهه های بالقوه مشتریشما واگکار شده است. اگر در ذه   در لح هه ج هتجو بهرای رفهع  ای 
کهه افهیار نر اشكامت  گتینهه اوو باشهد  بایهد بهه شهما تبریهک گفهت کیهرا  در ی  شهرکت شهما 

کههه سههیی مههییههک متیههت رقههابتی مشههخص قههرار داییههد. بههرخالا شههرکت کننههد هههای رقیبههی 
کهه با  اختالو سهرعت فهرو  و مشهارکت از جملهه عوامهل کاهنهده ن مهی و موانهع اعتمهاد 

کهه    شما در حاو حاضر اولویت برتر مشهتریان بهالقوه خهود ه هتیدیریت کنندمد ه تند را
 ب یار مقتدرانه است. طبییتًا امری
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کههافی نی ههت. شههما   فقههط بههه عنههوان یههک فروشههنده بههه ذهنشههان بیاییههدکههه ایهه   دیگههر 
کههه نن مههی کههه دارای اعتبههار و قابل خواهیههد  کههاردانی  اعتمههاد  ههها بههه شههما بههه عنههوان شههریک و 

اعتمهاد  فرصهت داییهد عامهل وقهت و  عامل اهمیهت تالقی  در جاییكه  نگاه کنند. است
 گیرندگان تأثیر بگکایید.  تا بر تصمید

ها  مخاطبان و کارمندان فیلهی و بهالقوه  اران  رسانهگک ای  سناییو را در میان شرکا  سرمایه
 بگکارد  تصور کنید. تواند بر رشد شما اعماو کنید. تأثیری را که وضییت اولویت برتر می

کهه  در ذهه گیرید که چگونهه خهود را  در ای  کتاب  یاد می  در قیهاس بها دیگهرانافهرادی 
کهه ههر وقهت فرصهتی  شكلی به  .کنید جایگاه سازیدارند  در اولویت برتر بیشتری اهمیت 

 واحد به شما فكر کنند. ها درنن پیش نمد  نن
جشهه  شههكرگیاری بههرای مههدیرعامل یههک  بهها مضههمون تبریههک ایمیلههیچنههدی پههیش  

بهههار بههها او  و فقهههط یک خیلهههی شهههناختی از او نداشهههتد. کهههرد متوسهههط ارسهههاو یبهههًا شههرکت تقر
وقت صحبتی واقیی با هد نداشهتید. امها در عهرض نهید سهاعت   مالقات کرده بود  و هین

 دییافت کرد . ی به شرح کیر از سوی اوفاسخ

سهخنرانی کلیهدی ایه   کاندیهد؟ نیا ای  جههان مه  را بهه عنهوان نهواقیًا عجیب است  
کههه نههه کههرد؟ کنفههرانس تأییههد مههی کههه تنههها شههاید! چههرا  . از ایهه  گکشههته من ههور مهه  ایهه  اسههت 

کهه  تبریک جش  شكرگیاری به او بودارساو کرد   خود کاری که م  برای دعوت  در حهالی 
   ی را براید رقد بیند.اتفاقاتقرار است ارساو ای  پیا  چه  دان تد ینم اصالً 

  کهرد  یبرای او احوالارسی شخصهی ارسهاو م مناسبتیدر هر  از یک ساو بود کهبیش 
تفهاوتی "جشه  شهكرگیاری مبهارک" واقیهًا  ایمیهل .ای  نخ تی  باری بود که او فاسهخ داداما 

 ماندند نداشت. یمبا ایمیل قبلی م  که بدون فاسخ 
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کهههه او از خواننهههدگان رهبهههری  بازاییهههابا  مههه  در مهههورد فهههویبیپیگیهههر سهههتون  بیهههدًا فهمیهههد  
ای کهه مه  در نن کنفهرانس  است و خصوصًا ای  که بهه مقالهه ننالی محتوایا و یوابط عمومی 

  عالقههه داشههت. وی اشههاره کههرده بههود شههرکت تههری  ی یههدادهای سههاو بههود بههه  کههه یكههی از مهد
 و م  را در همهایش دیگهری دیهده بهود. باگکشهت زمهان ای  مالقات دیواقع او چند ماه پیش از 

به م  کمک کرد و راهی ایجاد شهد کهه بهه اولویهت برتهر او راه پیهدا  یهای متنو  برند ساز تال 
مینهها نی ههت کههه هههر بههار کههه چشههمانش را ب ههته بههود  چهههره مهه  را دیههده باشههد  بههدانکههند. ایهه  

 کرد (. نامه از چنی  فردی را قبوو نمی)صادقانه بگوید  م  احتماًم دعوت
کهرده اسهت. مه  تصهور مهیدانقطیًا او حتی نمی کهه در مهورد مه  فكهر  کهند چیهیی   هت 

کهار مج هد کنیهد. کیهرا او مرتبهًا اسهد  شبیه به ای  اتفاف افتاده است: م ی او را به عنوان اتاف 
کههه دوسههت داشههت دیههده بههود )نوشههته هههای  هههای مهه   سههخنرانی مهه  را ضههمیمه چییهههایا 

یههههک از هههههای تیطههههیالت(  مهههه  در یههههک پوشههههه د ر  کنفههههرانس و تبریههههک در یههههک قف ههههه تای
گههاه او نبههود . در بههامی تههوده گههاه او قههرار  ناخودن کههه در کیههر ذههه  خودن ای از خههاطرات بههود  

کهار ذهنهی بهرای یهافت  سهخنران اصهلی کنفهرانس رسهید  مه   داشت. وقتی نوبت به انجا  
 خاطرات او برای باکیابا بود . ی تر دستَد  یكی از 

بهه انهدازه  ییهچ نینیروههای جههان مرمهوز نی هت. ه بهه انهدازه ییهچ نی؟ همالح ه کردید
کهه بایهد تحت تأثیر قرار نمهیان ان را  1 تلقی  کهاری  کهه خهود   کهرد مهیدههد. تنهها  ایه  بهود 

 در جای خود قرار گرفت. ییچ خواهد و همه رفتار کند که می یا گونه باشد و با او به
و همدنهی   -ایه  کتهاب اسهت ای اسهت  امها بیهانگر جهوهره مطمئنًا  ای  مثاو سهاده 

کههه وقتههی زنههدگی را بههرای دیگههران بهتههر  کههاری مهه . نموختهههوکههل فل ههفه شخصههی و ک ههب ا  
ههها  کننههد. چههون نن ههها از شههما قههدردانی مههی کنیههد  نن ههها بهها احتههرا  رفتههار مههی کنیههد و بهها نن مههی

 ر  پهر برای شهرکت خهود قدردانی رافرصت کنند.  قدردان شما ه تند دیباره شما فكر می
 فرصت تبدیل کنید.یک به ای  موضو  را برای خود دهید و 

                                                             
1 Inception 
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کهه چگونهه بها توسهیه مهوقییتی بهه عنهوان اولویهت برتهر در میهان  در ای  کتاب مهی نموکیهد 
کههه بیشههتر بههرای شههما مهههد ه ههتند  فرصههتی شخصههی و حرفههه را بههرای خودتههان  ای ک ههانی 

کننهده امهر زی  انهداز مصهرا های یک و دو ت ییرات اساسی در چشد ایجاد کنید. در فصل
که چرا استراتژی اولویت برتر برای دسهتیابا مخاطبهان بهه متیهت  شده است و ای  شرح داده

کهه چگونهه یهک برنهد  های سه تا فنب توضهی  داده مهی رقابتی ضر ری است. در فصل شهود 
کههه در خههدمت شماسههت بههه  کههه بههه همههان انههدازه  شخصههی میتبههر  شههفاا و فایههدار ب ههاکید 

گهردن خواههد بهوداگهر برنهد شهما اصهیل نباشهد  کهه کیهرا  .هد خدمت کنددیگران  . در 1 بهاو 
خواهید گرفت که چگونه از طریق محتوای دیجیتهالی باکیفیهت  فرا  دههای شش تا  فصل

شهود  زنهدگی و جههان مهی شماکه سبب ایجاد اعتماد و ارتباطات مینادار ان انی بی  برند 
 کنید.  ی که باشد  غنیمخاطبان مورد هدا خود را  هر ک 

ها تجربه در استفاده از ای  فل فه  مه  چییههای کیهادی راجهع بهه نندهه  با گکشت ساو
کهرده شود  یاد گرفتهکه موجب اولویت برتر شدن می کهه بهه مه  در ا  و به مطالبی اعتمهاد  ا  

 .  ه استکمک کرد هاید گ تر  دامنه فیالیت
تهان یهها اولویهت برتههر  ماننهد تیهامالت شخصهی توانیهد ههر تیهداد تاکتیههک بها طهرز فكهر مهی

بها اعضهای مختلهف مخاطبهان خهود را تمهری  کنیهد. امها ایه  عهادات  کیه به کیارتباطات 
. شههما در یههک ی ز یهها یههک هفتههه یهها یههک سههاو زمههان کیههادی داییههد و ندفههکیر نی ههت مقیههاس

شخصهًا بها ههر توانیهد  توانید در یک زمهان فقهط در یهک مكهان باشهید. شهما احتمهاًم نمهی می
ها اعتماد ایجاد کنید تیامل برقهرار نماییهد. ایه   خواهید در نن یک از مخاطبان خود که می

 فکیر نی ت. امكان به دلیل جبر مكانیامر 
هههای فههردی بههرای  توانیههد بههه تیامههل ایجههاد ایهه  یوابههط هنههوز هههد مهههد اسههت  امهها اگههر نمههی

کنیههد بایهد یهک تاکتیههک دیگهر را ت توسهیه نن کنیههد  وهها تكیهه   یاجهها ایه  همان دقیقهاً  مهری  
 از هر زمان دیگر است. تر محتوا پررنونقش است که 

                                                             
1 Liability 
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کتههاب   کههه چههرا مرجههع مهه  محتههوای دیجیتههاو  متیجههب شههدیداگههر در هههر ق ههمت از 
کههرده کههه مهه  بههه نن دسههت پیههدا  کههه موفقیههت کیههادی  ناشههی از  ا  اسههت  بههه ایهه  دلیههل اسههت 

  تیامهههل بههها ننالیههه مخاطبهههان  انن بههه یارگک اشهههتراکایجهههاد محتهههوای نوشهههتاری و سهههاس 
 .در ی یدادهاست گفتگوهای اجتماعی و  در رسانه اینفلوئن رهاکنندگان و  دنباو

محتوا بخش اصلی استراتژی اولویت برتر م  بوده است. کیرا فرصهتی بهه مه   از ای  نو 
کهند و بها مخاطهب خهود ارتبهاط برقهرار نمهاید  می ایه  صهورت در غیهر و دهد تا ایجهاد اعتمهاد 

. ایهه  محتواههها همدنههی  بههه مهه  یههابد بههه ایهه  موضههو  دسههت بههاره یک توان ههتد بههه هرگههی نمههی
 ای رشد کند. کمک کردند تا به طور فردی و حرفه

جهواب داده ا  ب هیار خهوب  ها کارکرده ازننجاکه اولویت برتر برای م  و دیگرانی که با نن
خههود را بهها شههما در میههان بگههکار  تهها هههای  ههها و تاکتیههک ههها  درس خههواهد داسههتان اسههت  مههی

 کهه ین یهر محتهوا در اولویهت برتهر شهدن را بهتهر درک کنیهد. هنگهام شما هد بتوانید نقهش بها
کههه چههرا و چگونههه اسههتراتژی اولویههت برتههر  خلههق فرصههت مههی کنههد  دقیقههًا یههاد  شههما بدانیههد 

توسهیه  تواند در بهه دسهت ن ردن  حفه  و خواهید گرفت که چگونه محتوای دیجیتالی می
کهردن نن بهه دسهت  مقیاس نن فرصت به شما کمک کند و درکی تهاکتیكی از نحهوه عملهی 

دار ان ههان  چیی در زنههدگی بههه ایجههاد و حفهه  ارتبههاط مینهها خواهیههد ن رد. در نهایههت  همههه
کهه  هایا که در مورد نن . بنابرای   تكنیکگرددبرمی کهرد همهان انهدازه  هها صهحبت خهواهد 

کههردن   ا مناسهب ه ههتندوکههار شههمبهرای رشههد ک هب کههردن کودکانتههان یها دنبههاو  بههرای بهترر 
کهه  الیمر شما نیی مناسب خواهند بود. مطمئنًا نناهداا مادا  ها را مفیهد یهافتد و امیهدوار  
 باشد. طور  یبرای شما هد ا

 
 
 


