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15 عادت تولیدکنندگان موفق محتوا
نویسنده: thesocialcommerceblog.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

دارند  که دوست  است  افرادی  آرزوی  محتوا  موفق  تولید کننده  یک  به  تبدیل شدن 
در  خود  استعداد  یا  کنند  کارگردانی  آماتور  فیلم های  کنند،  تولید  تصویری  محتوای 
نوشتن را امتحان کنند. اگر این کار را درست انجام دهید، می توانید از طریق رسانه های 
دیجیتال و اجتماعی، مخاطبان هدف را با محتوای شگفت انگیز آموزش دهید و سرگرم 
کنید. شغل تولید محتوا نه تنها می تواند باعث رضایت شغلی واقعی شود، بلکه بازار 

عظیمی هم برای آن وجود دارد. در عصر کنونی، محتوا مرکز همه کارها است!

در گزارش جهانی وضعیت بازاریابی محتوا در 2022، 73 درصد بازاریابان گفته اند که 70 
درصد وقتشان را به بازاریابی محتوا اختصاص می دهند. بیش از 70 درصد شرکت ها 
هم قصد دارند بودجه بازاریابی محتوای خود را در سال جاری افزایش دهند. این آمار 
قطعا نوید خوبی برای تولید کنندگان محتوا است. اگرچه این شغل تقریبا بدون استرس 
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است، اما شاید با موارد ناخوشایندی مثل بالک شدن نویسنده یا محتوای بی اثر و 
غیرجذاب هم مواجه شوید. پس چطور می توانید از این رویدادها جلوگیری  کنید؟ 

با چه راهکارهای سریعی می توانید قدرتمندانه به بازی تولید محتوا ادامه دهید؟

راز مهم این است که هیچ راهکار سریعی وجود ندارد!

به جای تالش برای یافتن راهکارهای سریع، باید عادات کلیدی تولید محتوا را در خود 
باید  بلکه واقعا  ایده های محتوا به صورت جادویی ظاهر نمی شوند،  نهادینه کنید. 
عادات خوبی داشته باشید و بر نوشتن متمرکز شوید. چه تولیدکننده آزاد محتوا 
باشید که به مشتریانتان برای تعامل با مخاطبانشان کمک می کنید یا فردی خالق 
اینفلوئنسری باشید که همیشه مشغول  یا  بازاریابی دیجیتال باشید  و حرفه ای در 
میان  در  شما  با  را  کار  این  مهم  رازهای  ما  است،  بعدی  فوق العاده  پست  ساخت 
می گذاریم. در ادامه بعضی عادت های تولیدکنندگان موفق محتوا را توضیح می دهیم 

که می توانید برای بهبود مهارت های خود در تولید محتوا از آن ها الهام بگیرید.
 

1. مدام و منظم بنویسید
شاید فکر کنید این کار را هر روز انجام می دهم! بله درست است، اما آیا فکر کرده اید 
را تکان می دهید؟ تولیدکنندگان موفق  که هر چند وقت یکبار عضالت خالقیتتان 
محتوا بی وقفه می نویسند و اثر این کار در آثارشان مشخص است. مثال شاید وبالگ 
خود را داشته باشند یا هر روز وقتی را به نوشتن مطالب خالق اختصاص دهند. یک 
نوشتن  برای  زمان  بهترین  باعث می شود  که  است  این  مداوم  نوشتن  بزرگ  مزیت 
وقتی  و  می شوید  بیدار  زود  صبح  آیا  کنید.  مشخص  را  دقیق  و  شفاف  متن های 
یا  می کنید  شروع  را  کارتان  روسا  مانند  هستند،  چای  و  قهوه  دنبال  هنوز  دیگران 
بعدازظهرها خالقیتتان به اوج می رسد؟ وقتی »ساعت های طالیی« و ارزشمند خود 
را مشخص کردید، تولید محتوای موفق آغاز می شود. به عالوه، فرایند تولید محتوا 

هم برایتان راحت تر می شود.
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2. به درخواست نوشتن در مهلت  های غیرممکن نه بگویید و از نوشتن درباره 
موضوعات ناآشنا اجتناب کنید

اغلب تولیدکنندگان محتوا در رسانه های اجتماعی و در فضای بازاریابی دیجیتال با 
موارد زیر مواجه می شوند:

• از آن ها انتظار دارند هزاران کلمه در بازه های زمانی محدود تولید کنند.
• از آن ها انتظار دارند یک کار بزرگ نوشتاری را در یک روز انجام دهند.

• فقط خالصه موضوعی که باید درباره آن بنویسند را دریافت می کنند و هیچ چیزی 
از آن موضوع نمی دانند.

تولیدکنندگان موفق محتوا می دانند چه زمانی باید از عجله دست بکشند یا اگر با 
موضوع خاصی آشنا نیستند، از نوشتن درباره آن امتناع کنند! بیایید واقع بین باشیم. 
نوشتن محتوا یا تبلیغ عالی یک فرایند عجوالنه نیست. البته نیازی هم نیست روزها 
روی آن کار کنید، اما باید با واقعیت جامعه همسو باشد تا پیام های کلیدی برند 
که  دارید  یا مدیری  رئیس  و  تولیدکننده محتوا هستید  اگر  برساند.  به مخاطب  را 
همیشه شما را تحت فشار می گذارد، نباید همیشه با خواسته او کنار بیایید. تعیین 
مهلت های معقول برای تحویل محتوا را حق خود بدانید. اگر واقعا می خواهید یک 
تولیدکننده محتوای موفق باشید، باید از حق خود دفاع کنید. باید برنامه تان را بررسی 
کنید و اعالم کنید که تولید هر محتوا تقریبا چقدر طول می کشد. حتما حق چنین 
پاسخ  کارفرما  درخواست  به  همیشه  نیستند  مجبور  هم  فریلنسرها  دارید.  را  کاری 
مثبت بدهند. اگر مثال نمی توانید در حوزه مالی محتوا تولید کنید، این درخواست را 

مودبانه رد کنید. به همین راحتی!
 

3. امضا و لحن شخصی خود را خلق کنید
چقدر فیدهای رسانه های اجتماعی یا وبالگ ها را مرور می کنید و دنبال الهام گرفتن 
از شما خواسته محتوایی  از مشتریانتان  بار یکی  از محتوای دیگران هستید؟ چند 
مشابه رقیب آنالینش برای او تولید کنید؟ آیا اینفلوئنسری هستید که دوست دارید 
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با مخاطبان هدف ارتباط برقرار کنید، اما مطمئن نیستید باید همان کاری را انجام 
دهید که دیگران انجام می دهند؟ وقتی لحن و امضای شخصی خود را خلق می کنید، 
اصیل تر، قابل اعتمادتر و معتبرتر به نظر می آیید و تعامل بیشتری با مخاطبان برقرار 
شخصی  امضای  و  لحن  ساخت  برای  نه تنها  محتوا  موفق  تولیدکنندگان  می کنید. 
خود تمرین و تالش می کنند، بلکه هر محتوایی را هم بر اساس آن تولید می کنند. 
چه  و  است  مهم  چقدر  شخصی شان  لحن  که  می دانند  وبالگ  نوشتن  هنگام  مثال 
از دانش تخصصی خود در آن  ارزش افزوده ای دارد. به عبارت دیگر، می دانند چگونه 
صنعت استفاده کنند و عالقه مخاطب را برانگیزند. پس سعی نکنید در تولید محتوا 

مانند دیگران باشید. خودتان باشید و از آن  ها بهتر شوید.
 

4. مخاطبان هدف را شناسایی کنید و با آن ها آشنا شوید
هدفی  مخاطب  هیچ  است.  بزرگی  اشتباه  وظیفه  به عنوان  فقط  محتوا  تولید 
نوشته شده  کامال یک طرفه  یا  نشده  قائل  ارزشی  او  برای  که  از خواندن محتوایی 
خوشحال نمی شود. مردم دوست دارند محتوا برای آن ها تولید شود و با شما تعامل 
و گفتگو داشته باشند، نه اینکه احساس کنند آن ها را اصال به حساب نیاورده اید. 

تولیدکنندگان موفق محتوا تالش می کنند مخاطبان هدف را بشناسند و می دانند:
• برای کدام گروه سنی می نویسند.

• ویژگی های جمعیتی و جنسیتی مخاطبان هدف را می شناسند.
• با نقاط دردی که باید در نوشته های خود به آن ها بپردازند آشنا هستند.

• می دانند با چه زبان  های متنوعی با مخاطبان خود سخن بگویند.
• می دانند چگونه با مخاطبان هدف مشارکت و تعامل کنند.

• می دانند چه نوع محتوایی فورا توجه مخاطبان هدف را جلب می کند.

برای  و چه  کانال های شخصی خودشان  برای  تولید محتوا چه  فرایند  در  افراد  این 
کارفرما یک هدف نهایی تعیین می کنند و می دانند باید خوانندگان را خوشحال کنند! 
اولویت قرار می دهند. نویسنده خوبی بودن یک جنبه  را در  پس، مخاطبان هدف 
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به  بی نقص  محتوایی  باید  باشید،  عالی  نویسنده ای  می خواهید  اگر  اما  است،  کار 
مخاطبان ارائه دهید!

 
5. از کارفرما توضیح بخواهید

به عنوان تولیدکننده محتوا در رسانه های اجتماعی چند بار بدون آگاهی از خواسته 
واقعی کارفرما شروع به نوشتن کرده اید؟ نوشتن یک مطلب معمولی و حفظ ظاهر 
کار آسان است، اما تولیدکنندگان موفق محتوا این روش را اشتباه بزرگی می دانند. 
اگر از هدف محتوا مطمئن نیستید، از کارفرما توضیح بخواهید. اگر تمام جزئیات را 
بررسی نکنید و فقط بخواهید یک کار معمولی تحویل دهید، به خودتان و کارفرما 
آسیب می زنید. باید جزئیات هر بخش کار مثل مخاطبان هدف، انتظارات آن ها و 
سوال  از  هرگز  محتوا  موفق  تولیدکنندگان  بپرسید.  کارفرما  از  را  کار  تحویل  مهلت 
پرسیدن نمی ترسند و می دانند که پرسیدن سواالت درست بسیار مهم  است! پس 
وقتی خالصه و فهرست کارهایی که باید انجام دهید را در اختیارتان قرار می دهند، 
فورا هر نکته ای که درباره آن ابهام دارید را مشخص کنید. سواالت خود را بنویسید 
و با ایمیل یا اپ های دیگر برای کارفرما ارسال کنید. هرگز از پرسیدن خجالت نکشید. 

این کار را به عادت تبدیل کنید!
 

6. از انتظارات فراتر بروید
آیا آماده هستید کارتان را ارتقا دهید و از انتظارات فراتر بروید؟ تولیدکنندگان موفق 
محتوا همیشه این تالش اضافی را انجام می دهند و می دانند همیشه راهی برای بهتر 
شدن وجود دارد. پس، از انتظارات فراتر می روند. با اصالح دقیق تبلیغ ها و آگهی های 
خود، تحقیق کامل درباره موضوعات و ارائه نکات جالب، تا حد ممکن محتوایتان را 
جذاب کنید. تسلط خود در این حوزه ها را نشان دهید و با ارائه مطالب اختصاصی 
که در توان همه نیست، مخاطبانتان را شگفت زده کنید. یادتان باشد خوانندگان، 
مشتریان یا حتی رئیس انتظار محتوا و تبلیغ عالی از شما دارند،  اما وقتی محتوای 

شگفت انگیز تولید می کنید، واقعا متعجب می شوند!
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7. کنجکاو بمانید
آیا می دانید در دنیای اطرافتان چه می گذرد؟ آیا مدام مطالعه می کنید و اطالعات 
باقی  یا در یک حباب فانتزی  را گسترش می دهید؟  خود درباره مسائل روز جامعه 
می مانید که زندگی در آن راحت و بدون پیچیدگی است؟ تولیدکنندگان موفق محتوا 

هر روز از منابع اطالعاتی استفاده می کنند. آن ها:
• پادکست گوش می دهند.

• وبالگ ها و سایت های مربوط به صنعت خودشان را می خوانند.
• از اخبار روز اطالع دارند )حتی اگر فقط تیتر اخبار مهم باشد(.

• از مطالعه مطالبی که برایشان جدید است خجالت نمی کشند.

را  دانش خود  دارد. می توانید  دیگر هم  تولیدکنندگان محتوا یک مزیت  کنجکاوی 
آن  درباره  بیشتر  و تسلط  اعتمادبه نفس  با  و  افزایش دهید  درباره موضوع خاصی 
مطلب بنویسید. حتی اگر هر روز چندین ساعت مطلب می نویسید، زمانی را هم به 
کنجکاوی و آموختن مطالب جدید اختصاص دهید. مثال اگر فریلنسر هستید و در 
پلتفرم های فریلنسری خاص کار می کنید، برای خود هدف بگذارید که روزی حداقل 
اگر هم  کنید.  تماشا  یوتیوب  در  را  پلتفرم ها  آن  نکات  به  مربوط  ویدیویی  بار  یک 
بازاریاب دیجیتال هستید، در خبرنامه های بازاریابی دیجیتال یا سایت های بازاریابی 
سرازیر  ایمیلتان  به  عالقه مندان  بهترین  و  نکات  تا جذاب ترین  محتوا عضو شوید 

شوند.
 

8. روش تحقیق را یاد بگیرید
تولیدکنندگان موفق محتوا می دانند که انجام تحقیق معتبر و نوشتن مطالب خیلی 
فراتر از یک جستجوی ساده در گوگل است و مطالبی که راحت در گوگل پیدا می شود 
وبالگ ها،  مثل  مختلف  اطالعاتی  منابع  به  آن ها  دارد.  واقعیت  با  زیادی  فاصله 
وب سایت ها، سایت های خبری و ویدیوهای مختلف سر می زنند تا اطالعاتی جامع و 
بی طرفانه به دست آورند. با استفاده از حداقل منابع در نوشتار، محتوای مغرضانه 
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و پر از اشتباه تولید می کنید که مخاطبان هدف نمی پسندند. همچنین، متخصصان 
تولید محتوا می دانند که هنگام تحقیق باید به هدف خاصی که برای خود تعیین 
کرده اند پایبند باشند و نوشته هایشان باید به سواالت خاص خوانندگان پاسخ دهد. 

پس برای اینکه یک تولیدکننده موفق محتوا باشید باید:
• همیشه زوایای مختلف را در نظر بگیرید و محتوایی واقعی و اصیل خلق کنید.

• برای تحقیق وقت بگذارید و زمان الزم برای هر تحقیق را در نظر بگیرید.
• از پلتفرم های آنالینی استفاده کنید که خالصه ای از منابع عظیم محتوا را در اختیارتان 

قرار می دهند.
 

9. شاخص های کلیدی عملکرد را تعیین و اندازه گیری کنید
نتایج  با نوشته  های خود به  باید  تولیدکنندگان موفق محتوا همیشه می دانند که 

خاصی دست یابند. مثال شاید:
• نویسنده وبالگ باید فالوئرهایش را افزایش دهد.

فروش مشتریانش  افزایش  به  باید  الکترونیک  تجارت  در حوزه  محتوا  نویسنده   •
کمک کند.

• یک بازاریاب دیجیتال باید عالقه مندان را جذب کند و مخاطبان را به قیف فروش 
هدایت کند.

• یک اینفلوئنسر هم دنبال دسترسی بیشتر به مخاطبان و افزایش تعامل با آن ها 
است.

تولید  و  دارد  فرق  دیگری  با  محتوا  تولیدکننده  هر  هدف  می بینید،  که  همان طور 
یا   )KPI( عملکرد  کلیدی  شاخص های  و  کسب وکارشان  اهداف  به  آن ها  محتوای 
باشید،  تولیدکننده محتوا  بهترین  اگر می خواهید  دارد. پس  ربط  کاری  فرصت های 
کنید.  تعیین  را  آن ها  اندازه گیری  روش  و  شرکت  عملکرد  کلیدی  باید شاخص های 
آیا می خواهید ترافیک زیادی به سایتتان بکشانید؟ پس بهتر است روش استفاده 
رسانه های  کدام  در  پست هایتان  نمی دانید  آیا  بگیرید.  یاد  را  آنالیتیکس  گوگل  از 
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اجتماعی جذابیت بیشتری دارند؟ پس سری به آمار و تحلیل های هر پست بزنید 
تا ببینید کدام یک بهترین عملکرد را داشته است. اهداف خود را بر اساس اهداف 
شاخص حوزه کاری تان تعیین کنید. نتایج نوشته ها و محتوای خود را بررسی کنید 
و ببینید در کدام حوزه ها امکان پیشرفت بیشتر دارید. با این روش حتما کیفیت 

محتوایتان افزایش می یابد.
 

10. از جدیدترین روندهای بازاریابی آگاه شوید
بازاریابی دیجیتال همچنان در حال تکامل است و هر روز انواع جدیدی از قالب های 
حرفه ای  محتوا  تولید  زمینه  در  می خواهید  واقعا  اگر  پس  می شوند.  ارائه  محتوا 
آشنا  بازاریابی  روندهای  آخرین  با  و  بگیرید  کار  به  را  خود  تالش  تمام  باید  شوید، 
شوید. به ویژه تولیدکنندگان محتوا در رسانه های اجتماعی باید بر انواع محتوایی که 
موج های بزرگی در حوزه بازاریابی ایجاد می کنند مسلط باشند. حتما دوست ندارید 
رقبایتان با یک روند تولید محتوای جدید شما را شکست دهند و همه فکر کنند از 
آن ها تقلید می کنید و خودتان هیچ ایده خاصی ندارید. عادت های زیر را در خود 

نهادینه کنید:
• مطالعه روزانه وب سایت های مربوط به آخرین اخبار بازاریابی دیجیتال

• یادداشت برداری از ویژگی های کاربردی و مناسب برای خودتان
• امتحان کردن آن ویژگی های جدید در پست هایتان در رسانه های اجتماعی محبوب

انجام  بیشتری  کارهای  می تواند  که همیشه  می داند  محتوا  موفق  تولیدکننده  یک 
دهد، بیشتر بداند و بیشتر کشف کند. این افراد کنجکاو می مانند و هرگز از یادگیری 

دست نمی کشند.
 

11. محتوای نهایی را بررسی کنید
را با خیال راحت پست  از نوشتن یک قطعه محتوا آن  چقدر پیش آمده که پس 
تولید محتوا  باتجربه  تند دریافت کرده اید؟ متخصصان  نقد  اما فورا یک  کرده اید، 

https://modiresabz.com


9

می دانند که نوشته شما با نقطه آخر جمله تمام نمی شود و عواقب زیادی دارد. پس 
کارهای زیر را انجام دهید:

• بررسی دیکته
• بررسی دستور زبان

• بررسی خوانا بودن متن
• بررسی احتمال سرقت ادبی یا تقلید از دیگران

• بررسی تعداد کلمات
• بررسی مرتبط  بودن هشتگ  های هر پست

و این فهرست ادامه دارد!

از  باید  نمی شود.  خالصه  کلمات  امالی  کردن  چک  به  فقط  نهایی  محتوای  بررسی 
اپ های اصالح کننده دستور زبان هم استفاده کنید تا مطمئن شوید که محتوا از این 
نظر ایرادی ندارد. این کار باعث می شود همه شما را یک نویسنده معتبر بدانند، نه 

فردی که فقط می خواهد کارش را تمام کند.
 

12. کارهای سایر تولیدکنندگان محتوا را به اشتراک بگذارید
آیا از خواندن این نکته تعجب کردید؟ آیا فکر کردید شما را به سرقت ادبی تشویق 
می کنیم؟ نه اصال منظور این نبود. فقط می خواستیم بگوییم که اشتراک گذاری محتوای 
سایت ها یا صفحات دیگر که بینشی شبیه شما دارند، گاهی می تواند اعتبار محتوای 
شما را هم بیشتر کند. مثال، فرض کنید در حوزه طراحی داخلی پست می گذارید و 
ناگهان در رسانه  های اجتماعی به پست جذابی درباره نوسازی آشپزخانه برمی خورید. 

پس حتما باید آن را با مخاطبان خود به اشتراک بگذارید و اسم نویسنده اصلی را 
در آن تگ کنید و بنویسید که چقدر از دیدن آن لذت برده اید. خیلی خوب است که 
برای این کار اجازه بگیرید و حق مولف را حفظ کنید. حتما آن شخص هم از این که 
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کارش را به دیگران معرفی کرده اید خوشحال می شود و شاید او هم اقدامی مشابه 
برایتان انجام دهد و لطفتان را جبران کند.

 
13. روش مناسب برای تبلیغ و معرفی خودتان را پیدا کنید

هیچ کس شبیه شما نیست و این قدرت فوق العاده شما است. وقتی بحث نوشتن 
به میان می آید، تولیدکنندگان موفق محتوا می دانند که نوشته های اصیل و معتبر 
وجه تمایز آن ها از دیگران است. مثال اگر روش باز کردن موتور ماشین یا طرز پخت 
نداشته  دیگران  شاید  که  دارید  تخصصی  می دانید،  را  الیه  کیک شکالتی سه  یک 
باشند. پس، چه بخواهید هنگام مصاحبه خود را به کارفرمای احتمالی معرفی کنید 
و چه بخواهید مشتریانی به کسب وکار فریلنسری خود جذب کنید، باید نقاط قوت 
کلیدی خود را پررنگ کنید و به دنیا نشان دهید که توان انجام چه کارهایی را دارید.

 
14. شبکه سازی کنید

احتماال تولید کنندگان موفق محتوا به شما می گویند که بخش بزرگی از موفقیت های 
نویسندگی آن ها به خاطر مربیانشان و شبکه سازی با آن ها است. آن ها از بزرگان یاد 
را می بینند و  این استادان  را جدی می گیرند، موفقیت های  می گیرند، نصایح آن ها 
آن ها را به خاطر می سپارند. پس اگر کارتان را از دایره محدود آشنایان آغاز می کنید، 
باید  به گروه های رسانه های اجتماعی می پیوندید یا خودتان شبکه سازی می کنید، 

قبیله سازگار با خود را پیدا کنید و برای نوشتن از آن ها الهام بگیرید.
 

15. وبالگ بنویسید
حوزه  لذت بخش ترین  وبالگ نویسی  که  دارد  عقیده  محتوا  موفق  تولید کننده  هر 
نویسندگی است و فرصتی باورنکردنی ایجاد می کند تا واقعا مطلبی اصیل و شبیه 
خودتان بنویسید. اگر اینفلوئنسر هستید و برای یک برند خاص مطلب می نویسید 
یا این که مطالب را برای وب سایت شخصی خود تهیه می کنید، وبالگ نویسی واقعا 
خالقیت هایتان را شکوفا می کند! همچنین، داشتن وبالگ به شما کمک می کند با 
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یا  برای خود  آنالین چشمگیری  به راحتی حضور  برقرار کنید و  ارتباط  مخاطب هدف 
برای وبالگ نویسی وجود  زیادی  ایده های  ازآنجایی که  به عالوه،  ایجاد کنید.  کارفرما 
دارد، وبالگ ها منبع غنی محتوا برای پست گذاشتن در رسانه های اجتماعی نیز هستند 
و پس از نوشتن محتوا می توانید تکه های کوچکی از آن را برای پست های خود در 
رسانه های اجتماعی استفاده کنید. به عبارت دیگر، وبالگ نویسی به شما کمک می کند 

برای تولید محتوا در رسانه های اجتماعی هوشمندانه عمل کنید.
وقتی هر روز برای تولید محتوای باکیفیت تالش می کنید و عادت های مهمی در خود 
ایجاد می کنید، مسیرتان برای تبدیل شدن به یک تولید کننده موفق محتوا هموار 
می شود. پس مطالب این مقاله را در فرایند تولید محتوا و در استراتژی های بازاریابی 
برای  و همیشه  تبدیل شوید  نویسنده حرفه ای  به یک  کنید،  لحاظ  دیجیتال خود 

خوشحال کردن مخاطبان قدم های بزرگتری بردارید.
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