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ــم  ــذاب خواهی ــوای ج ــد محت ــرای تولی ــدی ب ــه کلی ــه 8 نکت ــه ارائ ــه ب ــن مقال در ای
پرداخــت و خواهیــم دیــد کــه چگونــه بــا رعایــت ایــن نــکات کاربــران بــه خوانــدن 

ــوند. ــب می ش ــایت ترغی ــات س محتوی

حتمــا بــرای افزایــش مخاطــب وب ســایتتان تــاش زیــادی نموده ایــد. روی هــر کلمــه 
بــه ســختی کار کــرده ، عبــارات را بــا ظرافــت تراشــیده  و در نهایــت مطلــب را منتشــر 
ــه  ــی ن ــت. کس ــده اس ــا را نخوان ــس آن ه ــه هیچ ک ــد ک ــا می بینی ــاخته اید. ام س
توییتــی کــرده و یــا نظــری داده و نــه بــه اشــتراک گذاشــته اســت. آن وقــت احتمــاال 
دچــار افســردگی می شــوید و بــا خــود فکــر می کنیــد چــرا ایــن اتفــاق افتــاده اســت.
قطعــًا راه حــل از آنچــه فکــر می کنیــد بســیار آســان تر اســت. بایــد کمتــر بنویســید، 
ــان  ــه نوشــته هایتان شــکل دهیــد، ایــن کار باعــث می شــود خوانــدن مطلب ت امــا ب
راحت تــر شــود، و ایــن همــه  آن چیــزی اســت کــه بــرای جــذب مخاطــب نیــاز داریــد.

 
جستجوگران بی حوصله را در نظر بگیرید

ــه  ــد بلک ــب را نمی خوانن ــران وب مطال ــد از کارب ــد 79 درص ــان می ده ــات نش تحقیق
ــگاه کنیــد. فــرض کنیــد درحــال  ــان ن ــه خودت ــد. ب ــگاه می کنن ــی ن بــه صــورت اجمال
ــد،  ــد نیابی ــد می کنی ــه بازدی ــه ای ک ــر آن را در صفح ــتید، اگ ــی هس ــتجوی مطلب جس
صفحــه را تــرک می کنیــد و جــای دیگــری دنبــال آن می گردیــد. فرامــوش نکتیــد وب 
یــک فضــای مشــارکتی اســت در حالــی کــه مثــاً تلویزیــون یــک رســانه  یــک طرفــه 
اســت. بــا ایــن اوصــاف بــرای جــذب مخاطــب و نگــه داشــتن آنهــا در صفحــات چــه 

ــد؟ ــد انجــام دهی ــی می توانی کارهای
 

محتوای جذاب و گیرا تولید کنید
ــتور  ــای کاس دس ــی از آموخته ه ــد بخش ــق در وب بای ــب موف ــتن مطال ــرای نوش ب
زبــان فارســی را فرامــوش کنیــد. قبــول کنیــد کــه افــراد در صفحــات وب، بــه جــای 
آنکــه مطالــب را جــز بــه جــز بخواننــد بــه صــورت اجمالــی نــگاه می کننــد. بایــد بــه 

جــای جنگیــدن بــا ایــن واقعیــت از آن اســتفاده کنیــد.
ــب  ــید، آن را در قال ــب بنویس ــده ای مطل ــوع پیچی ــه موض ــع ب ــد راج ــر می خواهی اگ
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ــرای همــراه کــردن  ــاه ارائــه کنیــد. ایــن راه حــل بســیار مناســبی ب چنــد پســت کوت
ــر  ــا حجــم مناســب را بهت ــب ب ــان هــم مطال ــب اســت، مخاطب ــا مطال ــدگان ب خوانن

ــد. ــم می کنن فه
ــه اول  ــکل ک ــن ش ــد. بدی ــم کنی ــس تنظی ــرم برعک ــکل ه ــه ش ــان را ب پاراگراف های ت
بایــد نتیجــه گیری تــان را شــرح دهیــد، ســپس در بخش هــای بعــد نتیجه گیری تــان 
ــه نکتــه پیــش رود و  ــا نکتــه ب ــد ت ــه مرورگــران کمــک می کن ــات کنیــد. ایــن ب را اثب

ــد. ــد در آن عمیــق شــوند، انتخــاب کنن جایــی را کــه می خواهن
ــب  ــذب مخاط ــرای ج ــن ب ــی مت ــای طراح ــد از تکنیک ه ــتا می توانی ــن راس در ای
ــوده ای  ــود را از ت ــت خ ــا پس ــرد ت ــان می ب ــه زم ــد دقیق ــط چن ــد. فق ــتفاده کنی اس
نچســب بــا خطــوط خاکســتری بــه چیــزی تبدیــل کنیــد کــه مخاطــب را بــه خــود 
ــن  ــا مهمتری ــته ب ــن نوش ــاند. در ای ــب می کش ــه درون مطل ــد و او را ب ــذب می کن ج

ایــن تکنیک هــا آشــنا می شــوید.
بیشتر بدانید: سئو و بهینه سازی محتوای وباگ با 10 نکته ساده اما کاربردی

 
1. به فاصله  میان پاراگراف ها توجه کنید

چنــد راه آســان بــرای خــوش خوان تــر شــدن مطلب تــان وجــود دارد. حتــی مطالــب 
ــده می شــوند. در  ــر خوان ــاد بهت ــی زی ــده هــم در صــورت وجــود فضاهــای خال پیچی
هــر پاراگــراف بخشــی از یــک ایــده را، کوتــاه – حداکثــر در ســه، چهــار خــط – شــرح 

ــه بگنجانیــد. دهیــد. ســعی کنیــد بعضــی از پاراگراف هــا را در قالــب یــک جمل
 

2. از تکنیک لیست سازی و تکه تکه کردن محتوا بهره بگیرید
تکنیــک لیست ســازی کار انتقــال پیــام بــه مخاطــب را راحــت کــرده و بــه آنهــا ایــن 
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امــکان را می دهــد کــه بــا یــک نــگاه ســاده و مــرور کلــی تمامــی اطاعــات را دریابیــد. 
ــا اســتفاده از ایــن تکنیــک ســاخته مــی شــود بــه جهــت ظاهــر  لیســت هایی کــه ب
متفاوتــی کــه دارد، می توانــد توجــه مخاطــب را بــه ســادگی جلــب خــود کــرده و در 
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــازی را می توانی ــد. لیست س ــاد می کن ــوع ایج ــن تن ــی مت یکنواخت

عائمــی چــون نقطــه تــو پــر مشــخص کنیــد.
 

3. برای هر بخش عناوین گیرایی در نظر بگیرید
می توانیــد پیــش از شــروع هــر مطلبــی، عنــوان اصلــی و عناویــن فرعی)میــان تیترهــا( 

بنویسید. را  آن 
در وهلــه  اول اســتفاده از عنوانــی تأثیــر گــذار بــرای جــذب مخاطــب ضــروری اســت. 
عناویــن فرعــی قدرتمنــد خواننــدگان را همــراه می کنــد، و ماننــد یــک عنــوان اصلــی 

کوچــک آن هــا را بــه پیشــروی در ادامــه  مطلــب ســوق می دهــد.
ــم  ــده ه ــند، آگاهی دهن ــده باش ــره کنن ــه خی ــر آن ک ــاوه ب ــد ع ــی بای ــن فرع عناوی
ــد،  ــخیص می دهن ــم تش ــط را از ه ــت و غل ــی درس ــه خوب ــدگان وب ب ــند. خوانن باش
ــود را از دســت  ــار خ ــورت اعتب ــن ص ــر ای ــون در غی ــد، چ ــراق کنی ــد اغ ــن نبای بنابرای

ــت. ــرادف نیس ــری مت ــهل گی ــا س ــی ب ــد. گیرای می دهی
بعــد از آن کــه عناویــن فرعــی را نوشــتید آن را مــرور کنیــد تــا بدانیــد خواننــدگان و 
ــا  ــا ب ــد. آی ــد چــه برداشــتی از آن می کنن ــا آن بخــش را می خوانن ــی کــه تنه مرورگران

ــد؟ ــب را می فهمن ــب مطل ــا ل ــوند؟ آی ــه می ش ــی مواج ــتان گیرای داس
 

4. قدرت شماره گذاری را فراموش نکنید
شــماره ها راه حلــی تأثیــر گذارنــد، چــه بــرای جلــب توجــه و چــه بــرای جلــب همراهــی 
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ــاالت  ــن مق ــه محبوب تری ــری ب ــد س ــاور نمی کنی ــئله را ب ــن مس ــر ای ــده. اگ خوانن
ســایت های مختلــف بزنیــد. گاهــی اوقــات می توانیــد تنهــا بــا اضافــه کــردن شــماره 
بــه نــکات اصلــی بحــث تــان، آن را گیراتــر کنیــد. بــرای یــک بــار هــم کــه شــده، ایــن 

روش را امتحــان کنیــد.

بیشتر بخوانید: 5 اشتباه بزرگ در بازاریابی محتوا

5. از عکس ها و زیرنوس های مناسب استفاده کنید
مطالعــات نشــان می دهــد، محتوایــی کــه بــا عکــس همــراه اســت، بیشــترین بازدیــد 
را نســبت بــه دیگــر بخش هــا در صفحــه داراســت. امــا بایــذ ســعی کنیــد عکســی را 

انتخــاب کنیــد کــه بــا نوشــته تان بیشــترین قرابــت معنایــی را داشــته باشــد.
در کنــار آن نیــز از کپشــن هــای مفهومــی و کامــل اســتفاده کنیــد. همیــن کار  کافــی 

اســت کــه خوانندگان تــان را بــه خوانــدن کل مقالــه جــذب نماییــد.
 

6. به متن تان لینک های مفید و مرتبط اضافه کنید
ــان  ــن مطالب ت ــا بهتری ــی دارد ت ــه م ــما نگ ــایت ش ــراد را در س ــی اف ــای داخل لینک ه
ــه موضــوع  ــه شــما راجــع ب ــز نشــان می دهــد ک ــد. لینک هــای خارجــی نی را بخوانن
ــته  ــم برجس ــوزه را ه ــن ح ــر ای ــان دیگ ــد متخصص ــد و می خواهی ــق کرده ای تحقی
ــات  ــره ی مطالع ــا دای ــد ت ــتفاده می کن ــک اس ــر دو لین ــوب از ه ــوای خ ــد. محت کنی

ــد. ــه آن ارزش ببخش ــد و ب ــش ده ــدگان را افزای خوانن

مقاله مرتبط: لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی چیست؟
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7. بخش های اساسی را برجسته کنید
بــه وســیله  برجســته ســاختن بعضــی از بخش هــا )بلــد کــردن(، بــر روی مطلب تــان 
تاکیــد کنیــد. بــا اســتفاده از ایــن روش خواننــدگان قادرنــد تــا مطلــب را بــه صــورت 

اجمالــی مــرور کــرده و در یــک نــگاه متوجــه نــکات مهــم آن شــوند.
همــه  مطالــب را برجســته نکنیــد، چــون برجســته کــردن همــه ی مطالــب فرقــی بــا 
ــا  ــب کلیــدی تاکیــد کنیــد ت ــر روی مطال ــه جــای آن ب ــدارد. ب برجســته نکــردن آن ن

ــد. ــم کنن ــه ســرعت آن هــا را فه ــد ب ــدگان بتوانن خوانن
 

 
8. ساختار کلی محتوا را بررسی کنید

ــرای  ــری ب ــر روش دیگ ــر و ه ــت های مؤث ــماره ها، لیس ــی، ش ــن فرع ــر از عناوی اگ
برجســته کــردن نــکات کلیــدی در پســت تان اســتفاده کردیــد، دوبــاره آن را بخوانیــد 
و از خــود بپرســید کــه آیــا بــا ایــن تکنیک هــا توانســته اید توجــه مخاطــب را جــذب 
ــدگان  ــا خوانن ــد ت ــته کرده ای ــط را برجس ــم و مرتب ــات مه ــا کلم ــا آی ــد، و ی ــود کنی خ

ــد؟ ــه داری ــان کنجــکاو نگ ــدن مطلب ت ــرای خوان خــود را ب
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