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  مشخصات سند

  ای و شغلی استراتژیست محتوا عنوان: نقشۀ راه حرفه

  مؤلف: یاور مشیرفر

  ۱۷/۱/۹۸تاریخ تألیف: 

های  های محتوا در سازمان استراتژیستچشم انداز: ارائه سبد مهارتی مورد نیاز برای تربیت 

  دیجیتال و محتوا محور

 CC-BY-NC-SAالمللی  حقوق محتوا: این مطلب تحت لیسانس کریتیو کامنز و با مجوز بین

  شود.  منتشر می

  

 

  

  

به این معنا که نشر، بازتولید و استفاده از هر قسمتی از این مطلب برای بازدیدکنندگان و دریافت 

  کنندگان فایل کامال آزاد است. 

ر هر قسمتی از این فایل و استفاده مجدد از آن نباید برای  اهداف و اما نشر، بازنشر و تغ

  مقاصد تجاری بوده باشد
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  پرورش دهیم؟چگونه استراتژیست محتوا 

  هایی برای تبدیل شدن به یک استراتژیست محتوا نیاز داریم؟  چه مهارت 
  

استراتژیست محتوا در هر سازمانی که با فرآیندهای محتوایی سر و کار دارد، عمدتا سه کار اصلی 

  دهد: انجام می

ر بازار ها و دورنماها) برای حضور د ها، برنامه ها، دستورالعمل تدوین استراتژی (پروتکل - 

 محتوا

 )KPIها ( های مدیریتی ها و شاخص ها، تاکتیک تحلیل روندها، استراتژی - 

هدایت و رهبری تیم محتوایی (این مورد معموال از وظایف مدیر ارشد محتواست که در  - 

ن تر یعنی استراتژیست محتوا  صورت نداشتن وی در سازمان، وظایفش به یک ردۀ پا

 شود.) تفویض می
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  تبدیل شدن به استراتژیست محتوا نقشۀ راه
  های اصلی  مهارت

 بازاریابی - 

 استراتژی - 

 محتوا - 

  مهارت بازاریابی:

  شناخت مخاطب –توانایی فهم بازار 

 ریزی تحقیقات بازار ( توانایی هدایت و برنامهMarket Research و انجام آن ( 

 ای در تقابل با  شناخت روندها و ترندهای بازار جهانی و توانایی تحلیل شرایط منطقه

 ها شرایط جهانی بازارها و روندهای حاکم بر آن

 های مرسوم در بازاریابی  ها و تاکتیک فهم دقیق از تکنیک 

  ؛ بزرگان بازاریابی در ایران و یادگیری تطبیقی  –شناخت آرای بزرگان بازاریابی (دراکر(  کاتلر

 حساس مخاطب نسبت به شناخت فهم مخاطب از بازار (تاچ پوینت محتوا با مخاطب و ا

 محتوای دریافتی : برای ساختن پرسونای مخاطب یک مهارت جانبی است.)

  مهارت استراتژی:

  زیرساخت فکری الزم برای تفکر استراتژیک  –تفکر استراتژیک 

  مدیریت منابع –شناخت و تحلیل منابع 

 آفرینی بر مبنای منابع درونی سازمان (استراتژی اقیانوس آبی و مدل  ارزشVRIO( 

 وکار (آنالیزهای  تحلیل شرایط بیرونی کسبSWOT, PESTEL ،SOSTAC ،Porter five 

Forces( 

  سود و هزینه  –تحلیل استراتژیک منابع 

 گیری استراتژیک (ارزیابی شرایط واقعی هر تصمیم و  توانایی تصمیمReality Check( 

  تدوین سناریوهای استراتژیک 

 ها توانایی تحلیل اکوسیستم 

 (خریدن یا ساختن؟) توانمندی ارزیابی بر مبنای منابع محدود 

  مهارت محتوا:

 تسلط بر اصول تولید و خلق محتوای اثربخش 

 آفرین تسلط و فهم از محتوای ارزش 

 تسلط بر اصول توزیع موفق محتوا 

 موفق محتوا تسلط بر اصول ترویج 
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 های ارزیابی عملکرد محتوا ( تسلط بر تحلیل شاخصKPI( 

  های فکری مورد نیاز مدل ذهنی و مهارت
است. به این منظور ذهنیت » ارزیابی دقیق«و » تفکر شفاف«کار و هنر اصلی استراتژیست محتوا 

  شد. آماده باذهنی مورد نیاز هر استراتژیست محتوایی باید از سه جنبۀ مختلف  و مدل

  این سه مهارت اصلی تفکر عبارتند از:

 تفکر سیستمی 

 تفکر طراحی 

 تفکر انتقادی 

ها هر چند برای  های کمکی تکیه زد. این مهارت توان به مهارت برای درک و تحلیل شرایط اما می

دید «توانند در داشتن  اکید نیستند، اما می» ضرورت«مسیر شغلی استراتژیست محتوا 

  به استراتژیست محتوا کمک کنند.» تر تفکر شفاف«و » گیری بهتر یمتصم«و » استراتژیک

  های کمکی عبارتند از : مهارت

  دینامیک سیستم 

 تحلیل رفتار سیستم 

 توانایی ترسیم نمودارهای علت و معلول 

 متغیرهای جریان سیستم 

 های بازخوردی سیستم حلقه 

 های علت و معلول دیاگرام 

 تحلیل سیستم 

 گر  ذهن تحلیل 

  فهم و تشخیص الگوها و ترندها 

 ها و خطاهای ذهنی  شناخت بایاس 

  

  کننده افزارهای تکمیل ابزارها و نرم
  توانند به او کمک کنند. تر شدن کار استراتژیست محتوا می افزارها صرفا برای ساده این نرم

  افزارهای پیشنهادی عبارتند از: این نرم

 Microsoft Project 
 Taskulu 
 Trello 
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 Mindmap Pro 

 Excel در سطح پیشرفته 

 Cascade Strategy 

  های محتوا  منابع مطالعاتی و یادگیری استراتژیست
استراتژی محتوا بنا به تعاریف پیشین، هنوز در مراحل نوزادی خویش است. از همین رو 

  هایش بپردازد.  استراتژیست محتوا به طور دائم باید به یادگیری، بازآموزی و توسعۀ مهارت

  ها در حوزۀ استراتژی محتوا عبارتند از: بعضی از بهترین منابع یادگیری و به روز آوری آموخته

  

های آموزشی تفکر استراتژیک، تفکر سیستمی، تفکر طراحی، مهارت  یت متمم، سریسا وب - 

 گیری پیشرفته، بازاریابی، استراتژی محتوا، سواد دیجیتال گیری، تصمیم حل مسئله، تصمیم

فهم از استراتژی، بازاریابی و  ) مطالب عامهkar_kasb@کانال کار و کسب عادل طالبی ( - 

  کار و کسب 

 Inbound Marketingاعم از » بازاریابی محتوایی«های مختلف در  ، دورهHubspotوبالگ  - 

 سازی نرخ تبدیل تا بهینه

  Content strategistبا نام  Contentlyوبالگ  - 

  Content Marketing Instituteوبالگ  - 

تر استراتژی محتوا نظیر سئو و داشتن دید جامع در  برای درک مسائل فنی MOZوبالگ  - 

 ی محتوا تدوین استراتژ 

آوری منابع یادگیری و به روزرسانی  جمع«به  عنوان رفرنس » زاده نیما شفیع«وبالگ  - 

 های بازاریابی محتوایی و معرفی منابع PDFبخش  - » ها آن

  
 

  

 

  

  

 


