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ــا،  ــتفاده از آنه ــه اس ــندگی ک ــن نویس ــا 5 ف ــما را ب ــم ش ــد داری ــه قص ــن مقال در ای
ــد آشــنا کنیــم. ایــن 5 توصیــه  ــان شــما را جــذب محتــوای ســایت تان می کن مخاطب

ــدا کنیــد. ــی دســت پی ــه نتایــج مطلوب ــا ب ــد ت را رعایــت کنی

همــه مــا می خواهیــم بازخــورد مثبتــی نســبت بــه محتوایــی کــه بــرای آن به ســختی 
ــای  ــه تکنیک ه ــن نتیج ــه ای ــیدن ب ــه رس ــه البت ــم، ک ــت آوری ــه دس ــم، ب کار می کنی

خــاص خــودش را دارد.
بــه یــاد ایــن نقــل قــول از دیویــد اوگیلــوی در کتــاب »اوگیلــوی در تبلیغــات« افتــادم: 
ــن  ــه ای ــه مــن بگوییــد ک ــه ب ــغ می نویســم، از شــما نمی خواهــم ک ــک تبلی ــی ی وقت
ــد  ــغ را آنقــدر جــذاب ببینی ــه ایــن تبلی ــه اســت. از شــما می خواهــم ک ــغ خالقان تبلی

کــه آن محصــول را خریــداری کنیــد. 
بــه عبــارت دیگــر، اگــر شــما بــه دنبــال چیــزی بیشــتر از گذاشــتن نظــر بــرای یــک 
پســت بــزرگ هســتید، پــس بایــد فــورًا اقــدام کنیــد و قبــل از اینکــه آنهــا کار دیگــری 
ــر برانگیختــن  انجــام دهنــد، انگیــزه ای را در آنهــا شــعله ور کنیــد. آنچــه مــا ســعی ب
آن داریــم، یــک پاســخ عاطفــی اســت. در حقیقــت ایــن احساســات اســت کــه مــا را 
ــی  ــه معن ــرای کلمــه احســاس ب ــن ب ــه ســمت عمــل حرکــت می دهــد. ریشــه التی ب
»حرکــت« اســت، زیــرا احساســات بــه مــا انگیــزه کاری کــه می خواهیــم انجــام بدهیــم 
ــا خشــم و  ــان ب ــه مخاطبان م ــن نیســت ک ــان ای ــه مســلما منظورم ــد. البت را می دهن
ــم،  ــاس بکنی ــه احس ــور ب ــی را مجب ــم  کس ــا نمی خواهی ــد. م ــان کنن ــک طغی ــا اش ی
بلکــه هــدف ایــن اســت کــه کاری کنیــم کــه محتــوای مــا را بخواننــد و مطابــق آن، 
دســت بــه اقــدام بزنــد. بــرای ایــن منظــور چنــد راه وجــود دارد کــه در ایــن نوشــته 

ــم. ــاره می کنی ــه آن اش ب

بیشتر بدانید: سئو و بهینه سازی محتوای وبالگ با 10 نکته ساده اما کاربردی

1. داستان تان را واضح و شفاف بیان کنید
ــه  اول ایــن نکتــه را بگوییــم کــه پاســخ های عاطفــی از طــرف مخاطبــان هنگامــی ب
مــا می رســد کــه محتوایــی کــه بــا باورهای شــان مطابقــت دارد را تولیــد کنیــم. اگــر 
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واقعــًا می خواهیــد مخاطبــان را جــذب خــود کنیــد، بایــد مطالب تــان بــا ارزش هــای 
اصلــی مخاطبــان مطابــق باشــند و بــا نحــوه دیــد آنهــا از جهــان و بــا انتظارات شــان 

از آینــده همســویی داشــته باشــد.
ــدگان ماهــر،  ــد متقاعدکنن ــم دی ــم، خواهی ــان ارســطو برگردی ــه زم ــر ب دوم اینکــه، اگ
قــدرت روایت گویــی دقیــق را درک کردنــد. پــس نکتــه ایــن اســت کــه داســتان بایــد 
آنقــدر واضــح باشــد کــه آنهــا بتواننــد نتیجــه داســتانی کــه برای شــان اتفــاق می افتــد 
را ببیننــد. در حقیقــت شــما داســتان را کامــال واضــح می گوییــد، و بــه دلیــل وضــوح 
ــان نتیجــه را پیش بینــی  و شــفافیتی کــه در خــط روایــی خــود داریــد، خــود مخاطب

می کننــد.

 

 

 2. از شیوه داستان گویی ضربه ای استفاده کنید
ــه  ــت ب ــر اس ــه بهت ــد ک ــا، می دانن ــا کمدین ه ــتمداران ت ــر، از سیاس ــگامان ماه پیش
ــه آنــی را وارد  ــه پیــش می رونــد، ضرب ــد و همانطــور کــه ب طــور آهســته شــروع کنن
کننــد. هــدف هــر نوشــته شــما بایــد ایــن باشــد کــه مــردم را در تمــام راه مشــغول 
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کنیــد، و در طــول مســیر، ضربــه آنــی را بــه منظــور فراخوانــی بــرای اقــدام وارد کنیــد. 
حتمــا دربــاره ســخنرانی مارتیــن لوتــر کینــگ در ســال 1963 بــا عنــوان »مــن رؤیایــی 

ــنیده اید: ــی ش دارم«، چیزهای
ایــن ســخنرانی طبــق نظرســنجی از متخصصیــن فصاحــت کالم در ســال 1999، عنــوان 
بهتریــن ســخنرانی قــرن بیســتم را در آمریــکا بــه دســت آورد. مهم تــر از همــه، ایــن 
ــد  ــی کردن ــه در واشــنگتن راهپیمای ــود ک ــی ب ــت عظیم ســخنرانی الهام بخــش جمعی
کــه بــه موجــب آن، دولــت کنــدی مجبــور شــد قوانیــن حقــوق مدنــی را بــه مجلــس 

ببــرد.

 

مقاله مرتبط: 5 نکته برای ایجاد محتوای ویدیویی با کیفیت برای تازه کارها

3. از تکنیک »مای مشترک« استفاده کنید
ــد شــامل  ــه گروه هــای مختلفــی هســتیم؛ ایــن گروه هــا می توانن ــق ب همــه مــا متعل
ــند.  ــه باش ــا جامع ــه و ی ــورد عالق ــکتبال م ــم بس ــکده، تی ــی دانش ــای قدیم گروه ه
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داشــتن تعلــق خاطــر بــرای یــک مخاطــب کــه احســاس کنــد بخشــی از گــروه شــما 
ــه طــور طبیعــی موجــب برانگیختگــی احساســاتش می شــود. اســت، ب

وحــدت و داشــتن هویــت مشــترک فراتــر و قدرتمندتــر از شــباهت های دیگر و دوســت 
ــت.  ــا همین جاس ــم دقیق ــما ه ــوت ش ــه ق ــد. نقط ــل می کن ــاده عم ــتن های س داش
ــد و  ــتفاده کنی ــته هایتان اس ــودن در نوش ــا ب ــاس م ــن احس ــد از ای ــما می توانی ش
بــا بســیج کــردن گروهــی کــه داریــد، از آنهــا مخاطبــان وفــادار بســازید. بعــد از آن 
ــان شــرح  ــرای اعضــای گروه ت ــروه را برجســته ســازید و ب ــد نیازهــای مشــترک گ بای
دهیــد کــه چگونــه شــما برای شــان ایــن نیازهــا را برطــرف می ســازید، امــا رقبایتــان 
ــا چقــدر گروه هــای دیگــر خواســته های شــما را کــم ارزش  ــد ی ــی را ندارن ــن توانای ای
ــد. ایــن کار شــما باعــث تحریــک شــدن احساســات شــما می شــود و دقیقــا  می دانن

ــد. ــد کــه شــما مــی خواهی همــان کاری را می کنن
ــه  ــرای الهــام بخشــیدن ب ــودن« ب ــز می توانیــد از اســتراتژی »مــا ب گاهــی اوقــات نی
ــد. مثــال حالتــی  ــه گــروه، در نوشــته های تان اســتفاده کنی ــرای پیوســتن ب دیگــران ب
را تصــور کنیــد کــه شــما نســبت بــه موضوعــی اعتــراض داریــد، بــا مطــرح کــردن ایــن 
موضــوع افــرادی کــه مثــل شــما معتــرض هســتند، بــرای اینکــه صدایشــان بلندتــر بــه 
گــوش برســند و ببیشــتر دیــده شــوند بــه گــروه شــما می پیونــدد. در حقیقــت نوعــی 

احســاس داشــتن ثبــات اجتماعــی باعــث ایــن کار می شــود.
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4. کاری کنید که بخواهند از شما تقلید کنند
حــاال کــه متوجــه اســتراتژی گفتــه شــده در گزینــه ســوم ایــن نوشــته شــدید و دیدیــد 
کــه چگونــه می تــوان گــروه تشــکیل داد. وقــت آن رســیده کــه بــه گــروه خــود اعتبــار 
ببخشــید، در حقیقــت شــما در ایــن مرحلــه بایــد ســعی کنیــد طــوری بنویســید کــه 
اعضــای گروه تــان از شــما تقلیــد کننــد و یــا اینکــه بخواهنــد شــبیه شــما باشــند. ایــن 
کار قطعــا کار ســاده ای نیســت، و شــما بایــد حیلــی محتــاط عمــل کنیــد. امــا مطمئــن 

باشــید اگــر از ایــن مرحلــه بــه خوبــی رد شــوید، خیلــی  پیشــرفت خواهیــد داشــت.
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــان می آی ــه کارت ــع ب ــن مقط ــه در ای ــمندانه  ای ک ــرد هوش  رویک
ارزش هایــی چــون مشــارکت کــردن، کمــک بــه یــک خیریــه، ایجــاد وحــدت، میــل بــه 

ــد. ــته کنی ــته هایتان برجس ــی را در نوش ــات اجتماع ــدار و ثب ــد، دوام، اقت تعه
 

5. نتیجه گیری را به عهده مخاطب بگذارید
آخریــن تکنیکــی کــه بــه شــما می خواهیــم بگوییــم ایــن اســت کــه درســت اســت 
بایــد همــه چیــز واضــح گفتــه شــود، والــی هــر چیــز واضحــی را هــم نبایــد بنویســید. 
مثــال نیــازی نیســت کــه بــه مخاطبــان بگوییــد چــرا آنهــا بایــد کاری کــه شــما از آنهــا 
ــه درک،  ــوع وظیف ــن موض ــای ای ــه ج ــد، ب ــام دهن ــد را انج ــام دهن ــد انج می خواهی
تجزیــه و تحلیــل و نتیجه گیــری را بــه عهــده خودشــان بگذاریــد. تکنیــک آخــر بیشــتر 

بــه ایــن موضــوع مربــوط اســت کــه چــه چیــزی را نبایــد بگوییــد.
 

مقاله مرتبط: 5 اشتباه بزرگ در بازاریابی محتوا
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کالم آخر
- داســتان بایــد آنقــدر واضــح باشــد کــه آنهــا خــود را در حــال رســیدن بــه نتیجــه 

ببیننــد.
- »تکنیک به اوج رساندن داستان« احساسات مخاطبان را درگیر می کند.

- تصمیــم ایــن کــه »آن هــا اشــتباه می کننــد، شــما درســت می گوییــد« بایــد توســط 
خــود مخاطبــان گرفتــه شــود.

- مخاطبــان بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه قبــل از اینکــه شــما درخواســت کنیــد، از شــما 
تقلیــد کننــد.

ــان  ــال آن هســتید را بی ــه دنب ــه ب ــی ک ــز پاســخ عاطف ــه: در نوشــته هایتان، هرگ نکت
نکنیــد، زیــرا ممکــن اســت یــک مکانیســم دفاعــی روانشــناختی ایجــاد کنیــد. مثــال 
خطرنــاک اســت کــه قبــل از گفتــن یــک جــک، آن را بــه عنــوان خنــده دار تلقــی کنیــد 
و همچنیــن صــورت خوشــی نــدارد کــه داســتان تان را این گونــه آغــاز کنیــد: »چیــزی 
کــه می خواهیــم بگوییــم شــما را نارحــت خواهــد کــرد«. بــه بیانــی دیگــر، بــه مــردم 
ــد و آن داســتان را  ــد، فقــط شــروع کنی ــد داستان ســرایی کنی نگوییــد کــه می خواهی

بســازید.
ــن  ــدام از ای ــچ ک ــید. هی ــا نباش ــن تکنیک ه ــی از ای ــه قطع ــن نتیج ــال گرفت ــه دنب ب
تکنیک هــا کســی را مجبــور بــه انجــام کاری کــه نمی خواهنــد انجــام دهنــد نمی کنــد. 

ــاال برده ایــد. امــا اگــر آنهــا را به خوبــی رعایــت کنیــد، شــانس موفقیــت خــود را ب

6

https://modireweb.com

