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3 معیار ارزیابی محتوا
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

توجه به چیزی که شما دوست دارید، دستورالعملی برای موفقیت نیست. در نهایت، 

این مخاطبان شما هستند که اهمیت دارند. باید ببینید که چه محتوایی به آن ها 

ربط پیدا می کند و موثرترین نقطه بین آنچه در آن ماهر هستید و چیزی که باب 

میل مخاطب است را پیدا کنید.

آسان ترین روش این است که کارایی محتوای کنونی خود را ارزیابی کنید. بسیاری از 

مردم، به تعداد بازدیدهای یک مقاله نگاه می کنند تا آن را موفق قلمداد کنند. تعداد 

بازدید، معیار مناسبی برای شرکت های رسانه ای است؛ زیرا تبلیغات را بر اساس شمار 

بازدید از صفحات به فروش می رسانند.
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مردم به »الیک«ها نگاه می کنند و تصور می کنند که الیک های زیاد برای یک محتوا 

آن را به محتوای خوب تبدیل می کند.

به سه معیار کلیدی توجه کنید:

1. اشتراک گذاری ها
پیشنهاد می کنم به جای تمرکز روی بازدیدها و الیک ها، به اشتراک گذاری پست در 

رسانه های اجتماعی توجه کنید. اینکه کسی محتوا را بخواند و »الیک« کند عالی 

است؛ اما به اشتراک گذاشتن چیز دیگری است! تنها بهترین محتواها به اشتراک 

گذاشته می شوند.

2. دیدگاه ها
ترغیب مردم به نظر دادن هم، مشابه با اشتراک گذاری، سطحی باالتر از تشویق 

مخاطب به خواندن یا الیک کردن یک پست است.

توصیه می کنم به کلماتی که مردم به کار می برند توجه کنید. آیا مردم ارزش واقعی 

محتوا را درمی یابند و واقعا به آن عمل می کنند یا نه؟ دیدگاه هایی مانند »عجب 

پستی« خیلی خوب اند؛ اما دیدگاه هایی مانند »این پست واقعا مفید است، من آن 

را در کسب وکارم اعمال خواهم کرد.« به  مراتب بهتر است. اگر مردم واقعا از محتوا 

استفاده می کنند، آن وقت می فهمید که محتوا موثر بوده است.

3. پاسخ به ایمیل
فرض کنید فهرستی از ایمیل ها که در طی سال ها آن را جمع آوری کرده اید، در اختیار 

دارید که هر هفته بهترین محتوا را برایشان ارسال می کنید. این ایمیل ها مستقیما 

از آدرس ایمیل خودتان فرستاده می شوند و پاسخ ها به شما نشان می دهد که چه 

چیزی واقعا به مردم مربوط می شود.
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گاهی اوقات به سختی پاسخی دریافت می کنید؛ بعضی اوقات هم غرق در پیام های 

دلگرم کننده و یا پرسش ها می شوید. در این هنگام است که متوجه می شوید که 

کارتان در محتوا عالی است.

به  مرور زمان به تصویر واضحی از محتوایی که برای مخاطبان شما جواب می دهد 

خواهید رسید. این امر، بازخوردی برای استراتژی محتوای شما خواهد بود.

گاهی اوقات تاثیری که شما بر مردم می گذارید به سهولت قابل مشاهده نیست. 

چقدر عالی است که شما برای یک مقاله چند توییت دریافت کرده اید؛ اما آیا مردم 

به راستی )به مقاله( اهمیت می دهند؟ نظرات،  دید خوبی از توجه مردم به مطلب، 

به شما می دهند. اعداد اهمیتی ندارند؛ اما واژگانی که مردم به کار می برند مهم 

است.
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