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ــوا  ــدگان محت ــد کنن ــی تولی ــای اصل ــش ه ــوا یکــی از چال ــد محت ــده تولی ــردن ای ــدا ک پی

ــرای شماســت. ــه ب ــن مقال ــد؛ ای ــش را داری ــن چال ــم ای ــر شــما ه اســت. اگ

ــه انجــام  ــری را ب ــد کار دیگ ــد؛ بای ــد کاری را انجــام دهی ــه بخواهی ــل از اینک همیشــه قب

ــوا انجــام  ــد محت ــد تولی ــه بخواهی ــل از اینک ــه قب ــن هســت ک برســانید. حــاال ســوال ای

دهیــد؛ بایــد چیــکار کنیــد؟ آفریــن درســت حــدس زدیــد؛ پیــدا کــردن ایــده تولیــد محتــوا!

ــال مارکتینــگ و اهمیــت آن در توســعه کســب و کارهــا، اهمیــت تولیــد  ــا رشــد دیجیت ب

محتــوا انکارناپذیــر شــده اســت. تولیــد محتــوا صــدای کســب و کار شماســت؛ امــا مشــل 

اصلــی بســیاری از تولیــد کننــدگان محتــوا، نداشــتن ایــده بــرای خلــق محتــوا اســت. اگــر 

میخواهیــد در کوتــاه تریــن زمــان بــه دریایــی از ایــده هــای نــاب دســت پیــدا کنیــد؛ تــا 

انتهــای ایــن مطلــب همــراه مــا باشــید.
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چالشی به اسم ایده تولید محتوا 

اگــر بــه عنــوان محتــوا نویــس فعالیــت کــرده باشــید؛ حتمــا مواقعــی پیــش آمــده اســت 

کــه متوجــه می شــوید کــه انگیــزه نوشــتن نداریــد. ایــن حــس گاهــی بــه ایــن علــت بــه 

وجــود می آیــد کــه شــما ایــده ای بــرای نوشــتن نداریــد و بــه قــول معــروف دســتتون بــه 

قلــم یــا کیبــورد نمــی رود. ایــن حــس را تولیــد کننــدگان محتــوا معمــوال در دو زمــان بیشــتر 

ــد. احســاس می کنن

یــک مــورد زمانــی هســت کــه در مــورد موضوعــی اطالعــات و تخصــص داریــد؛ امــا آنقــدر 

تولیــد محتــوا انجــام داده ایــد کــه فکــر می کنیــد هیــچ ایــده ای وجــود نــدارد. مــورد دوم 

زمانــی هســت کــه قصــد داریــد در مــورد حــوزه ای تولیــد محتــوا انجــام دهیــد کــه اطالعــات 

ــه نمی خــورد. در  ــان جرق ــی هــم در ذهنت ــده جالب ــن ای ــد و بنابری ــوردش داری کمــی در م

ــی  ــای محتوای ــده ه ــن ای ــه بهتری ــد ب ــه بتوانی ــم ک ــی می کنی ــی را معرف ــه روش های ادام

دســت پیــدا کنیــد.

مطالعه بیشتر: هر آنچه که باید از تولید محتوا بدانید

بهترین تکنیک ها برای پیدا کردن ایده تولید محتوا 

گولگ دوست همیشه همراه! 

فرقــی نمی کنــد کــه چــه موضــوع یــا ســوالی ذهنتــان را درگیــر کــرده اســت؛ گــولگ همیشــه 

پاســخی بــرای شــما خواهــد داشــت. پــس ایــن گــولگ دوســت داشــتنی می توانــد بــرای 
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پیــدا کــردن ایــده محتــوا هــم بــه شــما کمــک کنــد. بــرای پیــدا کــردن ایــده تولیــد محتــوا 

توســط گــولگ الزم نیســت کــه کار ســخت یــا عجیــب و غریبــی انجــام دهیــد. فقــط کافیــه 

کــه بــه کلمــات و عباراتــی کــه گــولگ بــه شــما پیشــنهاد می دهــد؛ دقــت کنیــد.

فــرض کنیــد کــه شــما می خواهیــد در مــورد حــوزه »کســب و کار اینترنتــی« تولیــد محتــوا 

انجــام دهیــد و دنبــال ایــده هســتید. فقــط کافــی هســت کــه ایــن عبــارت را مثــل تصویــر 

زیــر در گــولگ ســرچ کنیــد، بعــد می بینیــد کــه گــولگ کلمــات و عباراتــی را بــه شــما پیشــنهاد 

می دهــد.

ــه شــما  ــولگ پیشــنهادهای دیگــری را هــم ب ــد؛ گ ــد space را بزنی ــار کلی ــک ب ــر ی حــاال اگ

ــد داد. ــان خواه نش
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دقــت کنیــد کــه هــر کــدام از ایــن کلمــات رو اگــر دوبــاره ســرچ کنیــد؛ گــولگ بــاز هــم کلــی 

ــداد  ــد؛ تع ــد را همینطــور انجــام دهی ــن فرآین ــر ای ــه می دهــد. اگ ــه شــما ارائ پیشــنهاد ب

زیــادی پیشــنهاد از گــولگ دریافــت می کنیــد کــه هــر کــدام قابلیــت تبدیــل شــدن بــه یــک 

ایــده محتوایــی را دارد. 

در ضمــن هــر موقــع کلمــه یــا عباراتــی را ســرچ می کنیــد؛ گــولگ در پاییــن صفحــه 

عبارت هایــی را تحــت عنــوان »عبــارات مرتبــط« بــه شــما نشــان می دهــد کــه از آن هــا نیــز 

می توانیــد اســتفاده کنیــد.
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سایت خودتان را زیر ذره بین ببرید! 

گاهــی اوقــات کافــی اســت بــرای ایــده تولیــد محتــوا نگاهــی دقیــق و زیرکانــه بــه ســایت 

خودتــان داشــته باشــید. اگــر نمی دانیــد چگونــه بایــد ایــن کار را انجــام دهیــد؛ بــا دقــت 

ادامــه متــن را مطالعــه کنیــد.

نظرات مخاطبان را بررسی کنید 

اگــر یــک محتــوا نویــس حرفــه ای باشــید؛ حتمــا در انتهــای مقالــه از مخاطــب می خواهیــد 

کــه نظــرات خــود را بــا شــما در میــان بگــذارد. ایــن کار از یــک طــرف بــه ســئو ســایت شــما 

ــوب  ــوا محس ــد محت ــرای تولی ــی ب ــده یاب ــع ای ــک منب ــر ی ــرف دیگ ــد و از ط ــک می کن کم

می شــود. 
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ــا دقــت همــه نظراتــی را کــه مخاطبــان در ســایت یــا شــبکه های اجتماعــی بــرای شــما  ب

گذاشــته اند را بخوانیــد. گاهــی در دل نظــرات، ســوال ها یــا دغدغه هــای مخاطبــان را 

ــی کــه  ــوا محســوب می شــوند. زمان ــد محت ــرای تولی ــا ارزش ب ــع ب ــه یــک منب ــد ک می بینی

نظــرات و کامنت هــای مخاطبیــن را تبدیــل بــه یــک ایــده محتوایــی می کنیــد؛ مخاطبــان 

متوجــه می شــوند کــه شــما بــرای آن هــا ارزش قائــل هســتید.

ــا نظــر یــک مخاطــب محتوایــی را تولیــد  حتــی می توانیــد زمانــی کــه در مــورد کامنــت ی

می کنیــد؛ بــه آن فــرد پیامــی بفرســتید و از آن محتــوا آگاهــش کنیــد. همــه ایــن کارهــا 

باعــث می شــود کــه مخاطبــان تشــنه ارتبــاط گیــری بــا شــما شــوند و شــما هــم همیشــه 

ایــده محتوایــی داریــد. 
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آمار وب سایت خودتان را دارید؟! 

اگــر دقــت کنیــد همیشــه بعضــی از محتواهــای ســایت یــا شــبکه های اجتماعــی کامنت هــا 

ــا  ــوب ترین ه ــزو محب ــا را ج ــن محتواه ــد ای ــد. می توانی ــتری می گیرن ــای بیش و بازدیده

دســته بنــدی کنیــد و بررســی کنیــد کــه موضوع ایــن محتواها چــه بوده اســت. محتواهای 

پــر بازدیــد منابــع بــا ارزشــی بــرای پیــدا کــردن ایده هــای تولیــد محتــوا هســتند. بــا 

اســتفاده از ابزارهایــی مثــل گــولگ آنالیتیکــس می توانیــد مقــاالت و محتواهــای پربازدیــد 

را شناســایی کنیــد.

سایت های خارجی را بررسی کنید  

ــا هــر موضوعــی می تــوان ســایت های خارجــی مشــابه را پیــدا  ــرای هــر ســایت ایرانــی ب ب

ــت  ــه جه ــان اســت ک ــن ســایت های آموزشــی در جه ــرد. ســایت Quora یکــی از بهتری ک

افزایــش دانــش و اطالعــات راه انــدازی شــده اســت. 

بــا اینکــه ایــن ســایت بــه زبــان انگلیســی اســت؛ امــا می شــود اطالعــات زیــادی را در 

ــد واژه هــای حــوزه   ــه دســت آورد. فقــط کافــی اســت کــه کلی حوزه هــای گوناگــون از آن ب

کاری خــود را در آن وارد کــرده و ســواالت پرتکــرار را شناســایی کنیــد.

انجمن های گفتگو هنوز هم ارزشمند هستند

بــا توجــه بــه رشــد شــبکه  های اجتماعــی افــراد کمتــری در چتــروم هــا فعالیــت می کننــد؛ 
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امــا هنــوز هــم می شــود در انجمــن هــای گفتگــو اطالعــات ارزشــمندی را پیــدا کــرد. یکــی 

از مزیت هــای مهــم چتروم هــا ایــن اســت کــه افــراد مشــکالت و دغدغه هــای خــود را در 

ــل  ــد تبدی ــان می توان ــدام از مشــکالت و دغدغه هــای مخلطب ــد. هــر ک آن مطــرح می کنن

بــه یــک ایــده تولیــد محتــوا شــود.

شبکه های اجتماعی محبوب تر از همیشه 

بــه عنــوان یــک قانــون هــر جایــی کــه مخاطبــان هــدف یــا پرســونای شــما در آنجــا وجــود 

داشــته باشــند؛ می تــوان ایــده هــای تولیــد محتــوای زیــادی را پیــدا کــرد. تلگــرام، توییتــر 

و اینســتاگرام پــر از ایــده  هــای نــاب بــرای تولیــد محتــوا اســت.

کافــی اســت کلیــد واژه هــای مرتبــط بــا حــوزه کاری خودتــان را در شــبکه هــای اجتماعــی 

وارد کــرده و بــه راحتــی ســواالت و دغدغه هــای مخاطبــان خودتــان را پیــدا کنیــد.
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به مقاالت قبلی سر بزنید! 

هیــچ حــد و مــرزی را نمی تــوان بــرای کامــل بــودن یــک مقالــه در نظــر گرفــت. هــر چــه قــدر 

هــم کــه شــما بــرای نوشــتن یــک محتــوای متنــی وقــت صــرف کــرده باشــید؛ آن محتــوا 

می توانــد کامل تــر شــود. پــس اگــر هیــچ ایــده ای بــرای تولیــد محتــوا پیــدا نکردیــد؛ کافــی 

اســت کــه مقــاالت قبلــی را بازنگــری کنیــد. 

ــذف  ــمتی از آن را ح ــی قس ــا حت ــه ی ــا اضاف ــه آن محتواه ــی را ب ــد مطالب ــما می توانی ش

کنیــد. دقــت داشــته باشــید کــه اضافــه کــردن یــک پاراگــراف یــا یکــی دو تــا عکــس کافــی 

نیســت! بایــد مقــاالت را طــوری بازنویســی کنیــد کــه بــا نســخه قبلــی آن تفاوت هــای 

چشــمگیری داشــته باشــد.

ایده تولید محتوا با بررسی رقبا  

ــن مســئله در مــورد  ــد و ای ــگاه می کن ــف ن ــه موضوعــات مختل ــه ب ــک زاوی هــر آدمــی از ی

نویســندگان اهمیــت بســیار بیشــتری دارد. حــوزه کاری شــما هــر چــه کــه باشــد؛ قطعــا 

ــه فعالیــت هســتند.  ــد شــما مشــغول ب ــد کــه مانن ــی داری رقبای

ــا  ــی آن ه ــای اجتماع ــبکه  ه ــایت و ش ــه در س ــی ک ــت محتواهای ــا دق ــد ب ــما می توانی ش

ــا ایــن کار ایــده هــای محتوایــی  منتشــر شــده اســت را بررســی کنیــد. مطمئــن باشــید ب

ــد. ــر نکرده ای ــه آن هــا فک ــچ گاه ب ــه هی ــرد ک ــد ک ــدا خواهی ــادی را پی زی
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ایده یابی برای محتوای ویدیویی 

چــه بخواهیــد محتــوای متنــی تولیــد کنیــد و چه محتــوای ویدیویی، اســتفاده از یوتیبوب 

ــه کلمــات  ــی اســت ک ــار شــما خواهــد گذاشــت. کاف ــده را در اختی ــی از ای ــارات دنیای و آپ

مرتبــط بــا حــوزه کاری خودتــان را وارد کــرده و ویدئوهــای پربازدیــد را شناســایی کنیــد. بــی 

جهــت نیســت کــه یــک ویدئــو در آپــارات یــا یوتیــوب بازدیــد زیــادی می گیــرد؛ پــس ایــن 

ویدئوهــا بســیار ارزشــمند را از دســت ندهیــد.

یک روش خالقانه برای پیدا کردن ایده تولید محتوا

ــال  ــا در قب ــد. آن ه ــه دارن ــوان خبرنام ــه عن ــه بخشــی ب ــد ک ــا ســایت هایی را دیده ای حتم

دریافــت ایمیــل هــر شــخصی، محتواهــای جدیــدی کــه منتشــر می شــود را اطــالع رســانی 
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می کننــد. شــما هــم می توانیــد در خبرنامــه ســایت های رقیــب عضــو شــوید و خیالتــان را 

بابــت ایــده محتوایــی راحــت کنیــد.

 

محتواهای ترند را فراموش نکنید 

همانطــور کــه می دانیــد کــه گاهــی اوقــات یــک ســری کلیــد واژه هــا یــا عباراتــی ترنــد 

 Google Trends می شــوند. یــک روش خــوب بــرای پیــدا کــردن ترندهــا، اســتفاده از ابــزار

اســت. بــا اســتفاده از ایــن ابــزار رایــگان می توانیــد موضوعــات محبــوب را پیــدا کــرده یــا 

بــا هــم مقایســه کنیــد.

ــوط  ــما مرب ــب و کار ش ــه کس ــر ب ــه در ظاه ــوند ک ــد می ش ــی ترن ــات موضوعات ــی اوق گاه

نمی شــوند. امــا ایــن قابلیــت و اســتعداد تولیــد کننــدگان محتــوا اســت کــه بتواننــد بیــن 

موضوعــات ترنــد و حــوزه ای کــه در مــوردش محتــوا تولیــد می کنــد؛ ارتبــاط ایجــاد کننــد.
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طوفان فکری به پا کنید!  

کمــی تفکــر و بــازی کــردن بــا کلمــات می توانــد منجــر بــه ایجــاد ایده هــای تولیــد محتــوا 

در ذهــن شــود. حتــی می توانیــد بــا اعضــای تیــم جلســه ای برگــزار کنیــد، مطمئــن باشــید 

ــا  ــه ایده ه ــته باشــید ک ــاد داش ــه ی ــا ب ــود. ام ــد می ش ــی متول ــیار خوب ــای بس ــه ایده ه ک

ناگهانــی در ذهــن جرقــه می خورنــد، پــس بایــد آن هــا را یادداشــت کنیــد.

مــن بــه عنــوان یکــی از نویســندگان مدیــروب بــرای خــودم یــک کانــال در تلگــرام ایجــاد 

کــردم. هــر موقــع کــه ایــده یــا موضــوع جالبــی بــه ذهنــم می آیــد؛ آن را یادداشــت میکنــم 

تــا یــادم نــرود.

 

12



ایده تولید محتوا | 13 روش برای شکار ایده های ناب محتوایی

www.modireweb.com

لقمه های آماده برای ایده تولید محتوا 

در کنــار تمامــی ایــن مــواردی کــه گفتــه شــد؛ در ادامــه چنــد تکنیــک ایــده یابــی بــرای تولیــد 

محتــوا دیگــر را هــم بــه شــما معرفــی خواهیــم کرد.

چطور / چگونه؟!  

محتواهایــی کــه بــا چگونــه یــا چطــور شــروع می شــوند؛ بــرای مخاطبیــن بســیار جــذاب 

هســتند. مخصوصــا اگــر ایــن کلمــات پرسشــی را در عنــوان مقالــه هــم ذکــر کنیــد. یادتــان 

باشــد کــه محتواهــای چطــور یــا چگونــه از جنــس دغدغــه و مشــکالت مخاطبین هســتند. 

پــس بایــد بــه خوبــی درد و مشــکالت مخاطــب را برجســته کنیــد و محصــوالت و خدمــات 

خودتــان را بــه عنــوان راه حــل معرفــی کنیــد.

محتواهای لیستی  

محتواهــای لیســتی هــم بــرای مخاطبــان و خواننــدگان جذابیــت زیــادی دارنــد. بــه ایــن 

دلیــل کــه لقمه هــای حاضــر و آمــاده را در اختیــار مخاطبیــن قــرار می دهــد. 

چرا از تجربه های خودتان نمی گویید؟! 

ــتفاده  ــا اس ــگان از آن ه ــه رای ــد ب ــران می توانن ــه دیگ ــادی دارد ک ــات زی ــی تجربی ــر آدم ه

کننــد. بــه تجربیــات زندگــی خودتــان کــه در ذهنتــان باقــی مانــده اســت، کمــی فکــر کنیــد. 
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شــاید بتوانیــد از دل آن تجربــه یــک ایــده تولیــد محتــوای جــذاب و بکــر پیــدا کنیــد.

ایده های ذخیره داشته باشید! 

اگــر می خواهیــد کــه همیشــه ایــده هــای تولیــد محتــوا داشــته باشــید؛ یــک تقویــم 

محتوایــی بــرای خودتــان درســت کنیــد. ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد کــه برنامــه یــک 

هفتــه یــا یــک مــاه محتــوای خودتــان را بچینیــد. در ایــن صــورت دیگــر هیــچ وقــت نگــران 

کمبــود ایــده بــرای تولیــد محتــوا نخواهیــد بــود.

بیشتر بدانید: تقویم محتوا چیست | گام به گام تا ساخت تقویم محتوایی 
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هر گردی گردو نیست!  

ــوا  ــد محت ــه می خــورد؛ مناســب تولی ــان جرق ــه ذهنت ــه ب ــده ای ک ــه هــر ای ــرار نیســت ک ق

باشــد. بــه ایــن دلیــل کــه اگــر ایــده نامناســبی را بــرای تولیــد محتــوا انتخــاب کنیــد؛ زمــان 

و بودجــه ای کــه بــرای تولیــد محتــوا اختصــاص داده ایــد را هــدر می دهیــد. حتــی ممکــن 

اســت کــه مخاطبیــن خــود را از دســت بدهیــد کــه ایــن ضربــه بــدی بــه برنــد شــما خواهــد 

زد.

ــب و کار و  ــداف کس ــا اه ــتا ب ــم راس ــه ه ــت ک ــوا آن اس ــد محت ــرای تولی ــده ب ــن ای بهتری

ــد. ــما باش ــان ش ــق مخاطب ــا و عالی ــه ه ــکالت، دغدغ ــا مش ــب ب متناس

الگو بگیرید اما کپی نکنید! 

تمامــی روش هــا و تکنیک هایــی کــه گفتــه شــد؛ در ذهــن شــما جرقــه ای بــرای پیــدا کــردن 

ــا ایده هــا  ــز ب ــان را نی ــه خالقیــت خودت ــد ک ــد. امــا ســعی کنی ــوا می زن ــد محت ــده تولی ای

ترکیــب کنیــد و بــه هیــچ عنــوان کپــی نکنیــد. ایــن موضــوع بیشــتر زمانــی اهمیــت پیــدا 

می کنــد کــه بخواهیــد از ســایت های رقیــب ایــده هــای تولیــد محتــوا پیــدا کنیــد.

سخن آخر

ــرای  ــی ب ــد از آن محتواهــای جــذاب و خواندن ــه بخواهی ــده ای وجــود دارد ک همیشــه ای

مخاطبــان هــدف خــود تولیــد کنیــد. ایــن را یــک تولیــد کننــده محتــوا کــه سال هاســت در 
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ایــن زمینــه کار می کنــد؛ بــه شــما می گویــد. تمامــی روش هایــی کــه در ایــن مقالــه گفتــه 

شــد؛ آزمــوده شــده هســتند و از دل تجربــه بــه دســت آمده انــد. آیــا شــما هــم روش هایــی 

را می شناســید کــه بتــوان بــا اســتفاده از آن هــا ایــده تولیــد محتــوا پیــدا کــرد؟ در قســمت 

نظــرات بــا مــا در میــان بگذاریــد.
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