
 پیدا کردن موضوع از طریق سابقه جستجوی مخاطب–روش تولید محتوا 

 گذرد؟ یدر ذهن او م ییچه سوالها دیبدانو  دیذهن مخاطب تان را بخوان دیتوان یم ایآ

 د؟یمشکالت هست نیرفع ا یبرا ییو به دنبال راه حل ها دیدار ییخودتان آشنا مشکالت مخاطببا  ایآ 

 کینوشتن  یبرا یاصل یاز قدم ها یکی دیداشته باش دو سوال نیبه ا یقیپاسخ درست و دقشما  اگر

 . دیمخاطب تان را برداشته ا یجذاب برا یمحتوا

 .ستین یکه مورد عالقه اوست اصال کار سخت ییزهایکردن چ دایپ مخاطب و یذهن خوان نیآنال یدر فضا    

 یآنها در موتورها یبه جستجوها قیدق ینگاهبه دغدغه مخاطب  دنیرس یراه ها نیاز بهتر یکی مییبگو دیبا

 .جستجوست

 راه حل خوب دارد : کیشما  یبرا نایتیرا

 :محتوا دیموضوع مقاالت وبالگ و تول یگرفتن برا دهیدر گوگل و ا یدیکلمه کل یجستجو

است  نیساده ا شنهادیپ کیکند،  یرا جستجو م یزیچه چ شتریکه مخاطب شما ب دیتر بدان قیدق نکهیا یبرا

 . دیکه از خود گوگل استفاده کن

 میشما تصم می. فرض کن میببر شیرا با هم پ « محتوا دیتول » یدیدر مورد کلمه کل یمثال تخصص کی با

 .دیسیمخاطب خودتان بنو یبرا حتوام دیآموزش تول ایمحتوا و  دیدر مورد موضوع تول دیدار

 

که  یصفحه ا ۱۰صفحه گوگل عالوه بر  نیی،در قسمت پا دیرا جستجو کن یدیدر گوگل عنوان کلمه کل یعنی

. استفاده از گوگل ساده و راحت است اما ممکن  دهدیهم به شما م شنهادیپ نیکند چند یم یبه شما معرف

 .به شما ندهد  یادیز یشنهادهایاست پ
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جستجو را  نیشتریکه ب یو به مرور زمان در مورد کلمات دیریبگ یشتریب یشنهادهایپ دیدوست دار اگر

به شما  گانیرا که به صورت را نهیزم نیمعتبر در ا یها تیاز سا یکیبه شما  نایتیرا د،یکن یسیدارند عنوان نو

 .کند یم یرا معرف دهدیم شنهادیپ یدیکلمات کل یادیتعداد ز

مشابه و پر  یدیکردن کلمات کل دایپ یپر طرفدار و فوق العاده برا تیسا کی KeywordTool.io تیسا

که  دیکن افتیدر یادیز یها شنهادیپ دیتوان یمد نظرتان م یدیباشد که با وارد کردن کلمه کل یجستجو م

 مختلف است. یجستجو یمخاطب در موتورها یبر اساس جستجو

 

 

 

 



 تیاز سا دیتوان یم دیتر بدان قیمورد دق نیدر مورد دغدغه مخاطب تان در ا دیخواه یباز هم م اگر

soovle.com موتور چند  یمورد نظرتان را برا یدیجستجو کلمه کل جهیهم نت تیسا نیکه ا دیاستفاده کن

 . دهدینشان م ایپد یکیو و  you tube یو حت bing   ،google   ،yahooجستجو مثل 

. 

 رایتینا برگه تقلب های تولید محتوا و کپی رایتینگدانلود 
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