
اینکه با  روش عالی برای ۵استراتژی تولید محتوا چیست؟ 

 !استراتژی تولید محتوا سایت خود را تکان دهید

امروزه خیلی از  روازاینگردد. محسوب می وکارهایمانکسباستراتژی تولید محتوا یک پیشرفت عظیم برای 

برایشان به بهترین نحو ممکن انجام  کنند که استراتژی محتوای سایتشان راافراد کسانی را استخدام می

دهد؛ وظایف این افراد این است که مشخص نمایند که کارهای محتوایی سایت را چگونه انجام دهیم و در 

کسانی که  معموالًای بگیریم از کسب رتبه در گوگل و افزایش ترافیک سایت. که چه نتیجهی دوم اینمرحله

به اهمیت سئو و کاربرد آن آشنا  خوبیبهدهند افرادی هستند که باید استراتژی تولید محتوا را انجام می

کوتاه به پیشرفت عظیمی دست پیدا نماید. در  زمانمدتباشند و سعی نمایند که سبب گردند تا سایت در 

استراتژی روزش عالی برای استراتژی تولید محتوا معرفی خواهیم کرد و از وظایف اصلی  ۵ادامه ما به شما 

خواهید این محتواهای کاربردی را از دست ندهید نماییم، اگر میبرایتان مطالب جالب و مفیدی ذکر می گر

 با ما تا پایان مقاله همراه باشید.

 محتوا چیست؟تولید استراتژی 

های ی بخشدرباره وارخلصهخیلی  اصلً در قدم اول الزم است که ما بدانیم که استراتژی محتوا چیست و 

ی بسیاری از تدوین و فعالیت هستیم و تجربه در حالما زمان زیادی است که در این زمینه  ن بدانیم.اصلی آ

تواند نکات مهم و ها میآوردیم که دانستن آن به دستمتفاوت،  وکارهایکسبهای استراتژی برای برنامه

اتژی تولید محتوا این است که ما درواقع هدف از نوشتن و برنامه ریختن برای استر اصولی را به شما یاد دهد.

 را چگونه انجام دهیم. این کارهای مسیر به ما کمک کند و تواند در ادامههایی میمشخص کنیم که چه چیز

ریزی دقیق برای رشد، پیشرفت و همچنین عملکرد است که مانند یک برنامه صورتبدیناستراتژی محتوا 

توانیم گیرد. با مشخص کردن یک استراتژی درست و مناسب در ابتدای کار، ما میدقیق کارمان صورت می

 استراتژی معموالًکه یک نگاه کلی بر روی کارهای آینده و کارهایی که قرار است انجام دهیم داشته باشیم. 

 کنند و نیاز به نوشتن متداوم ندارد.نمایند و در مراحل دیگر از آن استفاده میتدوین می باریکمحتوایی را 

انجام گرفت دیگر نباید از مسیر رسیدن به آن خارج  ماناستراتژی کههنگامیی مهم این است که یک مسئله

 ها و اهداف بزرگ مانند درخت بامبو هستند.شد زیرا که برنامه

سال نیاز به مراقبت، آب  ۵حال شاید بپرسید چرا این مثال را برایتان آوردم، زیرا که درخت بامبو حدود  

سال مراقبت متداوم و  ۵هم رشد نخواهد کرد اما پس از  مترسانتی ۱دادن دارد و در طی این مدت حتی 

ر به این مسئله نگاه کنیم به اگر بخواهیم از دو قطعاًگیر خواهد داشت که داری ناگهان رشدی چشمنگه

سال مراقبت و رسیدگی بود که سبب رشد درخت بامبو شد یا چیز دیگر؟ به نظر من  ۵نظرتان به دلیل آن 



سال مراقبت و رسیدگی توانست سبب رشد و پیشرفت درخت بامبو شود. درواقع استراتژی تولید  ۵که همان 

که ما داریم در مسیر استراتژی گام  درزمانیبر دارد و باشد نیاز به زمان و صمحتوا نیز بدین گونه می

 الخره زمان شکوفایی آن برسد.زمان دهیم تا به وکارمانکسبباید بسیار صبور باشیم و به  داریمبرمی

ها رود اشاره نماییم تا با آنخواهیم به چندین موردی که در استراتژی تولید محتوا به کار میدر ادامه می

 آشنا شوید:

 وکارمحصوالت و خدمات کسب اتتوضیح 

 شناخت مشتریان و مخاطب 

 های مشتری و پرسونامتوجه شدن نیاز 

 های دیگر کاریتحلیل کردن رقیب 

 های مناسبواژهی کلیدتحقیق کردن درباره 

  نقشه سفر مشتری 

  های متفاوتمعیار ازنظرراهنمای نوشتن محتوای مناسب 

  ریزیبرنامهداشتن تقویم محتوایی و 

 های توزیع محتواکانال 

 عملکرد سایت هایشاخص 

 بلندمدتتا  مدتکوتاه هایگذاریهدف 

 و برسی مسائل روز دنیا ایده پردازی 

  هاارزشو توصیف برند 

ای مانند فایل اکسل و ورد و های گستردهتوانید در صفحهها را شما میتمام این آیتم معموالً

هایی برای آمارگیری کار استفاده ها، جدول و فهرستپاورپوینت برای خود تدوین نمایید و از متن

برسد،  تواند که به این کاری کاری بسیاری دارد و نمینمایید. البته اگر شما فردی هستید که مشغله

 وکارتانکسبای برای عملکرد بهتر حرفه استراتژی گربهتر است که یک کارشناس سئو محتوا و 

 استخدام نمایید.

 محتوا دارند؟تولید نیاز به استراتژی  وکارهاکسبی آیا همه

شود که ما فلن شرکت را از ما پرسیده می معموالًچنینی بسیار برخورد داریم و این مشابه سؤاالتروزانه با 

از استراتژی محتوا استفاده نماییم؟ در جواب تمام این  حتماًدر موضوع این مبحثی داریم آیا الزم است که 

باید گفت که ببینید درواقع استراتژی محتوا مثل یک فانوس در یک مکان تاریک و سرد برای ما  سؤاالت

تواند که جلوی روی پایمان را روشن کند و دید ما کنیم میفانوس استفاده می کند. زمانی که ما ازعمل می

توانیم با آگاهی کامل از قبل جلو برویم اما اگر فانوس نداشته باشیم همجا تاریک باز شود؛ بدین گونه ما می



گیر تی ما را دامنو چه مشکل خوریمبرمیهایی ای نداریم که در پیش رویمان به چه چیزایده است و ما هیچ

 کند.می

بهتر است که پیش خودتان استراتژی تولید محتوا را مانند یک فانوس بدانید و به این موضوع توجه نکنید 

با استراتژی  حتماًنو پا است یا قدیمی، تنها فکر و هدف خود را بر روی این بگذارید که  وکارتانکسبکه 

کنیم بدون استراتژی به جلو حرکت می کهوقتید برسید. تر به هدف خوتوانید خیلی سریعمناسب می

یا نه؟ آیا باعث پیشرفت ما خواهد در راستای هدفمان هست  واقعاًدهیم کارهایی که انجام میدانیم که نمی

بنابراین به این مسئله بسیار توجه نمایید که شما  ؛دچار سردرگمی خواهیم شد قطعاًگونه شد یا نه؟ این

و هرگز  آوریددرمیه از عملکرد استراتژی، به اصلح دارید باری را به جهت نامشخص به حرکت بدون استفاد

 مشخص داشته باشید. جهتیکتوانید نمی

 های استفاده از استراتژی محتوامزیت

ر های استفاده استراتژی محتوا را برایتان ذکر نماییم، این بخش از مقاله بسیااگر بخواهیم تمامی مزیت قطعاً

های استفاده از ترین مزیتخواهد؛ بنابراین ما برخی از مهم کنندهخستهبرایتان  قطعاًطوالنی خواهد شد و 

 تواند به شما کمک بسیاری نماید.این آیتم را برایتان بیان کردیم که می

شده و عملکرد بهتری رو از بازاریابی با ی تضمینتوانید که نتیجهشما با استفاده از این نکات و استراتژی می

 ها اشاره کردیم:محتوا به دست بیاورید که در ادامه به برخی از آن

  ها و آموزش کارکناندر هزینهکاهش 

  سایتوبشدن  سازیبهینهبهبود پیدا کردن سئو و 

 وایکپارچگی محت 

 روزانه صورتبهتولید محتوای نوین  آپلودریزی نظم و برنامه 

 کاهش زمان صرف شده برای انجام امور محتوایی 

 و مخاطب پسند تولید محتوای هدفمند 

 افزایش ترافیک سایت 

 ی اول گوگلبرتری و کسب رتبه 

 برسی و آنالیز 

 و...

ها استفاده نکنید، تنها فقط در های محتوا بسیار زیاد است اما اگر شما از همان اول از آنمزیت طور کلبه

آینده برای خود پشیمانی و هدر دادن وقت و هزینه را در پی خواهید داشت. پس از همین امروز اقدام کنید 

 ی آن را مشاهده کنید.استفاده نمایید تا به زودی نتیجه روازاینکه 



 تدوین استراتژی محتوا ی آسانحلهمر ۵

دهید، تنها چیزی که کند که چه نوع سایتی دارید و چه مطالبی را در آن قرار میاین را بدانید که فرقی نمی

ی های دیگر دارید ها و مجموعهباشد که شما نیز هدف مشترکی را با سایر شرکتمهم است این موضوع می

به همین دلیل الزم است که از مراحلی تضمینی و قطعی پیروی کنید  که آن هم موفقیت و رشد کاری است.

 کوتاه نتایج شگفت انیگز را مشاهده نمایید. زمانمدتتا در 

 اهداف خود را برای شروع استراتژی محتوا مشخص نمایید. :گام اول

از کارها و  ترین قدم این است که یک تعریف کلیاید در هر کاری مهمهمانطور که تاکنون متوجه شده

خواهیم؟ به عبارت دیگر یعنی بدانیم که در شروع کار خودمان چه می ؛ی خود داشته باشیمهای آیندهبرنامه

چه اهدافی داریم؟ برای چه چیزی به استراتژی محتوایی نیازمندیم؟ هدف ما از بازاریابی محتوا چه چیزی 

توانیم را برای خودمان مشخص نماییم، آنگاه است که می هاکه توانیم این اهداف و برنامهباشد؟ بعد از اینمی

شد. دهیم و از تفرقه افتادن در کارمان نیز در آینده جلوگیری خواهدبدانیم که داریم چه کاری را انجام می

های خام و تفکرات گیج نخواهیم شد. زمانی که هدف ما مشخص و معین باشد، ما میان انبوهی از داده

برد و همانطور هایی که الزم است برسی نمایید میها و کانالتواند به سوی موفقیترا می هدف، دقیقا شما

 نماید.ها عمل میتر گفتیم مانند یک فانوس در میان تاریکیکه برایتان پیش

توانید برای کسب و کار هایی که میکه این مطلب را خوب درک نمایید ما چندین مثال از هدفبرای این 

 زنم.نظر داشته باشید را مثال مییا مشتریانتان مدخودتان 

 هدف دستیابی به افزایش ترافیک بیشتر سایت .1

 هدف دستیابی به افزایش نرخ تبدیل .2

 هدف دستیابی به افزایش فروش و درآمد بیشتر .3

 تر با مشتریانهدف دستیابی به پشتیبانی سریع .4

بسیار رایج را برایتان نام ببرم که کامل موضوع تنها این چند مورد نیست اما سعی کردم چند مثال  قطعاً

را درک نمایید. شاید شما همزمان دارای چندین هدف و تارگت باشید که این چیز بدی نیست اما 

پیشنهاد ما این است که سعی کنید از اهداف کوچیک شروع کنید. شاید برایتان سوال باشد که چرا؟ 

نمایید درواقع رسیدن به آن نیز ابتدا ا برای خود طرح میباید بگوییم که وقتی شما یک هدف بزرگ ر

بر است و هم ممکن است که شما در رسیدن به آن هدف بزرگ، خسته شوید و از ادامه هم بسیار زمان

 تر شروع نمایید.بنابراین سعی کنید با اهداف کوچیک ؛دادن مسیر دستیابی به هدف خود امتناع کنید

باشد که یک تان که بسیار دارای اهمیت است این موضوع میدیگر در رابطه با رسیدن به هدفای نکته

هایتان حتی اگر بسیار اید که برای رسیدن به خواستهشنیده قطعاًهدف مشخص و معین داشته باشید. 

گونه علوه بر زیرا که این ؛بسیار واضح و روشن هدف تعیین نماییدنیافتنی نیز باشد، غیرممکن و دست



شوید که کائنات و جهان نیز به شما گذارید و باعث میهوشیار خودتان تاثیر میاینکه بر روی ذهن نیم

شوید که یک هدف مشخص و معین را پیش رو برای رسیدن به هدفتان کمک نماید، بلکه سبب می

کنید ال شما هدفی این چنینی تعیین میداشته باشید و همه چیز برایتان شفاف و واضح باشد. برای مث

این گونه برای  <<ماه آینده به باالتری سطح ممکن خود برسد ۳افزایش رضایت مشتریان در >>که 

 اید و هدفی واضح را دارید.خود یک تعریف کامل کرده

 خود فعلی کسب و کار آنالیز کامل وضعیت قدم دوم:

ی بعدی داف واضح برای کسب و کار خود، الزم است که به مرحلهی اول، یعنی تعیین اهاز انجام مرحله پس

توان شرکت است. حال شاید برایتان دشوار باشد که چگونه می وکارمانکسببرسید که آن برسی و آنالیز 

های متفاوت برسی کرد. ما در این قسمت یکی از چند مورد مهم را در خصوص برسی و آنالیز خود را از جنبه

 نماییم.و کار، ذکر میوضعیت کسب 

 بررسی وضعیت کلی شرکت 

پاسخ دهید تا  خوبیبهالزم است شماسواالتی که در ادامه برایتان مطرح شده را برای بررسی این قسمت 

 تان به چه صورت است.بتوانید متوجه شوید وضعیت شرکت

  گردد؟بیشتر مجموعه از کجا تامین میدرآمد 

 مقدار درآمد مجموعه چقدر است؟ 

 های شرمت به چه صورت است؟خرج و مخارج 

 سود و ضرر خود در ماهای اخیر به چه شکل بوده؟ 

  می باشد؟بیشترین درآمد این شرکت مربوط به کدام محصول یا خدمات 

 گردد مشتریان به باشد و چه چیزی سبب میچرا آن محصول یا خدمات برای شرکت درآمدزا می

 سوی آن جذب گردند؟

هاست تا بتوانید به جواب برسید و یک بخش ترین سواله مطرح شد از مهمهایی کاین پرسش

 تان را پیش ببرید.مهمم را از استراتژی

 در چه وضعیتی قرار دارد؟محتوای فعلی شرکت  ی تولیدپروسه 

های و وبلگ شرکت در چه بسیار مهم است. شما باید بدانید که مقاله وکارتانکسبتولید محتوا برای  قطعاً

خورند و چه افرادی بیشتر جذب این محتوا وضعیتی قرار دارند؛ یعنی برسی نمایید که چه مقدار بازدید می

 ترین مقاله را از آن خود کرده است؟گردند؟ یا برای مثال کدام محتوای شما جایگاه پر بازدیدمی



زیرا پاسخ دهید تا بتوانید یک برسی کلی بر روی محتواهای  سؤاالتی این موضوع نیز بهتر است که درباره

 شرکت خود داشته باشید.

  های شما نظارت دارد؟و مقالهچه کسی درباره موضوعات 

 نماید؟چه فردی محتواهای شرکت شما را تأمین می 

 دهند؟مردم چه کامنت و نظراتی برای محتواهای شما می 

 نماید؟بندی از محتواها را تولید میتیم کنونی چه نوع دسته 

 شما چه مسائلی هستند؟ رهای اصولی و برندینگ برای شرکتفاکتو 

نماید تا بتوانید متوجه شوید که کلمات کلیدی بسیار مهم است و به شما کمک بسیاری می این مرحله

های متفاوت به آن نگاه آنالیز نمایید و از جنبه کنند؟ امار سایت خود راتان چه کمکی به شما میسایت

 کنید.

 ار را چگونه پیدا نماییم؟کلمات کلیدی کسب و ک قدم سوم:

کلمات  چیز دقت کنید، همه چیز بهترین روش برایتان بگوییم باید گفت که تقریبا همهراحت اگر بخواهید به

گردند که یک است که کلمات کلیدی سبب میهم به این دلیل شود. آنگردد و مرتبط میکلیدی بر می

مقاله و عنوان رشد و پیشرفت نماید. درواقع یکی از مراحل مهم استراتژی تولید محتوا این است که شما 

 توانایی انتخاب تولید محتوا را داشته باشید.

 دهیم:ح میپیدا کردن کلمات کلیدی به چند دلیل اهمیت اساسی و مهم دارد که در ادامه برایتان توضی

  ،تحقیق کلمات کلیدی به شما کمک می کند تا بفهمید کاربران در دامنه شما به دنبال چه هستند

 چه سواالتی دارند و به چه چیزهایی نیاز دارند.

  کلمات کلیدی یکی از مهم ترین دروازه ها برای جذب کاربران به سایت شما و هدایت ترافیک به

 سایت شما از طریق گوگل هستند.

   را برای گوگل  توانید یک شرایط راحتت و شما با کلمات کلیدی میتجارت اسگوگل نیز یک

 های متفاوت شناسایی کند.فراهم نمایید تا بتواند که شرکت شمارا در حوزه

توانید از این به بعد اید که کلمات کلیدی چه نقشی برای سایت و شرکت دارند میحال که متوجه شده .

کامل تمام حواس و  طوربهبر روی این مسئله دقت بیشتری داشته باشید. البته شما نباید که تماما 

د محتوایی تولید سئو بگذارید، زیرا که شما بای طوربهتمرکز خود را بر روی کلمات کلیدی و نوشتن 

در آن به کار رفته باشد. درواقع  سازیبهینهکنید که نیاز مخاطب باشد و در کنار آن، از کلمات کلیدی و 

خواهید که کلمات کلیدی و سئو باید یک عامل مههم برای استراتژی تولید محتوای شما باشند. اگر می



هایی که از کلمات هتر است که از جرقهبدانید چگونه محتواهای یونیک و مناسب را داشته باشید ب

تر گفتیم تنها استفاده از گیرید استفاده نمایید. البته به یاد داشته باشید که همانطور که پیشکلیدی می

کلمات کلیدی به تنهایی کافی نیست و نیاز است که شما کلمات کلیدی محتوای خود را با 

 مطلب ممکن را بنویسید. ترکیب نمایید تا بتوانید بهترین وکارتانکسب

 

  

 

 را بشناسیم؟حوزۀ کسب و کار خود  هایرقیبچگونه  قدم چهارم:

ی خیلی زیادی نداشته باشند، اما باید ذکر کرد که یکی از شاید بسیاری از افراد به این مرحله توجه

رقیب و کسب و  سایت ها برای یک استراتژی مناسب این است که شما بتوانیدترین قدمترین و اساسیمهم

باشد و ها را برسی نمایید و تحلیل کنید. برای مثال اگر کسب و کار رقبای شما بسیار بهتر از شما میکار آن

ها وجود دارد گیر است باید به دنبال این باشید که چه چیزی در کسب و کار آنها بسیار چشمپیشرفت آن

ترین روش ممکن، ه بتوانید رقبای کاری خود را در سریعکو کار شما از آن بی بهره است. برای این که کسب

 تحلیل نمایید یک روش بسیار آسان را در ادامه برایتان معرفی خواهیم کرد.

 از گوگل کمک بگیرید

و  حاال شاید بخواهید بدانید چطور؟ باید گفت که کلمات کلیدی مورد نظر خودتان را در گوگل سرچ نمایید

ی اول هایی که در جایگاه رتبهگیرند را مورد برسی قرار دهید. لینکول قرار میهایی که در صدر جدلینک

شوند و شما باید به برسی و تحلیل این ترین رقبای شما محسوب میگوگل قرار دارند درواقع یکی از مهم

تولید بر باشد اما یکی از وظایف کارشناس سئو و استراتژی ها بپردازید. ممکن است که کمی زمانشرکت

 باشد که این رقبا را برایتان برسی نماید.محتوا این می

حاال شاید بخواهید بدانید که چطور باید رقبای دیگر را برسی کرد؟ این کار بسیار راحت است و نیاز به 

بین قرار دهید و از تمام جوانب مهارت خاصی ندارد. تنها کافی است که شما شرکت مورد نظر را زیر ذره

بندی محتواهایشان ها کامل است؟ دستههای آنرقیب را برسی نمایید. برای مثال آیا لیست وبلگشرکت 

 چگونه است؟ آیا پشتیبان آنلین دارند و مسائل دیگر

 کنیم که: خواهیم به این مطالب دست پیدادرواقع ما در برسی رقبا می

 ها در کجا است؟نقاط ضعف و قوت آن 

  ما دارند؟چه برتری نسبت به شرکت 



 کدام محتواهایشان بازخورد بهتری بر روی آن شده است؟ 

 تمرکز اصلی محتواهایشان بر روی چه چیزی است؟ 

 در چه کلمات کلیدی رتبه دارند و در کدام ندارند؟ 

ها خواهیم با برسی و تحلیل رقبا به این موضوع دست پیدا کنیم که رمز و راز موفقیت آنخلصه ما می

 ها تا این حد به پیشرفت برسند.استراتژی آنها چگونه است که سبب شده آن چیست و درواقع

ی مشابه و وکارهاکسبتمام ماجرا نیست و الزم است که پس از برسی رقبای داخلی به سراغ البته این 

زیرا ممکن است که ؛ ها نیز اطلعات مفید کسب نمایید و آن ها را برسی کنیدرقبای خارجی بروید و از آن

تواند به شما کمک بسیاری نماید و سبب شود ی دیگر بیابید که میوکارهاکسببتوانید نکات جالبی را در 

 شما از تمامی رقبا حتی جلوتر بیوفتید.

 خود را سریعا بیابیدپرسونای مشتری  قدم پنجم:

های خیالی و چیس که باید بگوییم به یک سری از کاراکتر پرسوناهای مشتریشاید ندانید که منظور از 

گوییم. پرسوناها به ما کمک گیرند، پرسونای مشتری میهای ما را در بر میالگوهای رفتاری که اهداف و نیاز

خواهند و به دنبال چه چیزی هستند. یا واکنش های ما چه چیزی میکنند تا بدانیم که درواقع مشتریمی

 ن به مسائل مختلف و محصوالت ما چگونه است.مشتریانما

 طوربهتوانیم آگاهی کاملی نسبت به عقاید و فکر مشتریانمان داشته باشیم و بابرسی پرسونای مشتری ما می

دانیم که باید چه کارهایی را گونه دیگر میبدین ی مشتریان خودمان شناخت داشته باشیم.کامل درباره

 یمان به سوی کسب و کار ما جذب شوند.هاانجام بدهیم که مشتری

اما ؛ ها به پرسونای مشتری دست بیابیمخواهیها و پرسشسنجیازنظرتوانید که با استفاده کلی میدر حالت 

مستقیم  صورتبهاید و امکان نظرسنجی گرفتن را ندارید باید اندازی کردهاگر که کسب و کار نوینی را راه

ها هایی بفرستیم و از آننامهها پرسشرا حدس بزنید و یا حتی گاهی برای آنهایتان خودتان جواب مشتری

 بخواهیم که نظرشان را برای ما بنویسند.

 متداول سؤاالت

همانطور که استراتژی تولید محتوا برای ما مزایا به همراه داره آیا ممکنه در مواقعی سبب  .1

 بشه که اشتباه کنیم؟

 شید.به مسیر بی راهه کشونده می قطعاًباشید،  بله اگر استراتژی اشتباهی کرده

 چطور کلمات کلیدی مناسب رو برای کسب و کارم پیدا کنم؟ .2



 تونید به کلمات کلیدی مناسب دست پیدا کنیدخیلی راحت با کمی وقت گذاشتن و سرچ گوگل می

ا اینکه خودم روش نظارت داشته به نظرتون یک کارشناس استراتژی محتوا بهتر است ی .3

 باشم به عنوان مدیر وبسایتم؟

تونه به شما کمک بیشتری کند کسی که در این زمینه سابقه و اطلعات بیشتری داشته باشه می قطعاً

 توانید انجام دهید.اما اگر شما خودتان وقت و زمان کافی را دارید می

 


