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تولیــد محتــوا بــرای وب ســایت یکــی از مهم تریــن کارهایــی اســت کــه بایــد انجــام 

ــد  ــران و موتورهــای جســتجو مفی ــد کارب ــوای وب ســایت شــما از دی ــر محت داد، اگ

باشــد وب ســایت شــما می توانــد بــه ســرعت رشــد کنــد.

ــما  ــن ش ــه ذه ــه ب ــزی ک ــن چی ــود، اولی ــایت می ش ــوای س ــت از محت ــی صحب وقت

مــی  رســد قــرار دادن حجــم انبوهــی از مقــاالت و مطالــب در ســایت مــی باشــد، در 

همیــن ابتــدا بــه شــما اطمینــان مــی دهــم اگــر تــا کنــون اینگونــه فکــر می کردیــد 

پــس از خوانــدن ایــن مقالــه تصــور دیگــری بــه محتــوای ســایت خواهیــد داشــت.

محتــوا یکــی از مهم تریــن ارکان و ســایت و کســب و کار اینترنتــی شــما اســت کــه 

بایــد بــا وســواس و دقــت خاصــی بــه دنبــال تولیــد آن باشــید. محتــوای قــرار داده 

شــده در ســایت نشــان دهنــده هویــت آن ســایت اســت و ارزش آن را هــم از نظــر 

ــد  ــرای آن کــه شــما بتوانی ــد. ب ــان شــما تعییــن می کن گــوگل و هــم از نظــر مخاطب

یــک محتــوای مفیــد و ســئو شــده تولیــد کنیــد، بایــد بــه نــکات و فاکتورهایــی توجــه 

داشــته باشــید کــه مــا در ایــن مقالــه آن را بــا شــما بــه اشــتراک خواهیــم گذاشــت.
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محتوای وب سایت چیست و چه اهمیتی دارد؟

ــایت  ــک وب س ــش ی ــن بخ ــوا مهم تری ــم محت ــت بگوی ــه جرئ ــم ب ــدا می توان در ابت

محســوب می شــود و اگــر بخواهیــم یــک وب ســایت را از نظــر اهمیــت بخش هــای 

ــه  ــت را ب ــوا حــدودًا 90% درصــد اهمی ــم، بخــش محت ــدی کنی ــف آن بخش بن مختل

ــرای درج  ــاز ب ــورد نی ــه بســتر م ــده هــم ب خــود اختصــاص می دهــد و 10% باقی مان

ــد! ــاص می یاب ــوا اختص محت

شــاید بــرای شــما ســؤال شــود کــه چطــور چنیــن چیــزی ممکــن اســت؟ شــما قطعــًا 

ــده نمی شــود  ــادی در آن هــا دی ــوای زی ــه محت ــادی را می شناســید ک ســایت های زی

و مربــوط بــه شــرکت ها یــا اشــخاص مهمــی نیــز هســتند، امــا بایــد در اینجــا بــه 
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شــما بگویــم اگــر همــان وب ســایت ها را بــه عنــوان یــک ســایت باکیفیــت بررســی 

کنیــد متوجــه خواهیــد شــد کــه هرگــز دارای بازدهــی مناســبی نخواهنــد بــود.

قبــل از آن کــه بــه ســراغ فاکتورهــا و راهکارهــای تولیــد محتــوای اصولــی و مناســب 

برویــم، بایــد بدانیــم کــه چــرا محتــوای قــرار داده شــده در ســایت از اهمیــت باالیــی 

برخــوردار اســت؟

بــرای آن کــه بــا اهمیــت محتــوای مناســب بــرای ســایت آشــنا شــویم، یــک مثــال 

ــر  ــین در نظ ــک ماش ــد ی ــود را مانن ــایت خ ــر س ــم زد. اگ ــما خواهی ــرای ش ــاده ب س

ــت  ــن اس ــود. ممک ــد ب ــی آن خواه ــور داخل ــابه موت ــرای آن مش ــوا ب ــم، محت بگیری

خــودرو شــما بدنــه بســیار زیبایــی داشــته باشــد و یــا از نظــر فنــی قــوی باشــد، امــا 

اگــر موتــور خــودرو بــه خوبــی کار نکنــد، ماشــین اصــا حرکــت نخواهــد کــرد!

بنابرایــن یکــی از فاکتورهــای مهــم در موفقیــت هــر ســایتی، تولیــد محتــوای مناســب 

بــرای آن اســت. اگــر شــما یــک کســب و کار اینترنتــی داریــد، در صورتــی کــه محتوای 

ــه نشــده باشــد، موتورهــای جســت و جــو ســایت  ــرار داده شــده در ســایت بهین ق

شــما را پیــدا نکــرده و شــما نمی توانیــد آن گونــه کــه بایــد فــروش داشــته باشــید.
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ــرار  ــران ق ــار کارب ــردی در اختی ــد و کارب ــات مفی ــوای شــما اطاع ــر محت ــن اگ همچنی

ندهــد، شــما در زمــان کوتاهــی مخاطبــان خــود را از دســت خواهیــد داد. گــوگل بــه 

راحتــی متوجــه ایــن مســاله شــده و جایــگاه پاییــن تــری در نمایــش هــای خــود بــه 

ســایت شــما اختصــاص خواهــد داد. بنابرایــن بــرای موفقیــت در دنیــای دیجیتــال 

امــروز بــه هیــچ وجــه اهمیــت محتــوای مناســب و ســئو شــده را نادیــده نگیریــد.

محتــوای ســایت نشــان دهنــده هویــت وب ســایت شــما می باشــد و بــا توجــه بــه 

آن ارزش وب ســایت شــما مشــخص می گــردد، هرچــه مطالبــی کــه در ســایت شــما 

ــایت  ــردد ارزش س ــث می گ ــد باع ــر باش ــت  ت ــا کیفی ــر و ب ــد ت ــردد مفی درج می گ

شــما از دیــد مخاطــب و رتبــه جهانــی بهبــود یابــد.

محتــوای یــک وب ســایت شــامل کلیــه مطالبــی می باشــد کــه شــما بــا فرمت هــای 

مختلــف در وب ســایت خودتــان قــرار می دهیــد، ماننــد مقــاالت و اخبــار تخصصــی 

و یــا فایل هــای مالتــی مدیــا صوتــی و تصویــری همگــی محتــوای وب ســایت شــما 

ــد. ــکیل می دهن را تش

مهم تریــن بخشــی کــه مخاطبــان شــما و موتورهــای جســتجو نیــز بــه آن اهمیــت 

ــد  ــی تولی ــی اختصاص ــد محتوای ــر بتوانی ــد و اگ ــش می باش ــن بخ ــد همی می دهن
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کنیــد خیلــی ســریع در میــان مخاطبــان و موتورهــای جســتجو رشــد خواهیــد کــرد.

از ایــن رو می تــوان گفــت بخــش تولیــد محتــوا نیــز مهم تریــن کاری اســت کــه در 

وب ســایت شــما بایــد انجــام شــود پــس بایــد قبــل از شــروع بــه تولیــد آن دقیقــًا 

از اصــول و نحــوه تولیــد محتــوای اســتاندارد آگاه باشــید و بدانیــد چطــور محتوایــی 

را ایجــاد نمائیــد کــه در ابتــدا مخاطــب از مشــاهده آن لــذت بــرده و بــرای آن ســود 

آور باشــد و ســپس موتورهــای جســتجو آن را بــه عنــوان یــک محتــوای اســتاندارد و 

اختصاصــی تشــخیص داده و در نتایــج جســتجو بــه کاربــران نمایــش دهنــد.

بیشتر بخوانید: 5 اشتباه بزرگ در بازاریابی محتوا

 

 

5



چه محتوایی را در وب سایتمان قرار دهیم؟

www.modireweb.com

چه محتوایی را در وب سایتمان قرار دهیم؟

بعــد از آن کــه بــا اهمیــت تولیــد محتــوا آشــنا شــدیم، می خواهیــم بدانیــم کــه یــک 

محتــوای حرفــه ای و اصولــی بایــد چگونــه نوشــته شــده و چــه ویژگی هایــی داشــته 

؟ شد با

 محتوای تولید شده باید استراتژی خاصی را دنبال کند

زمانــی کــه شــما اقــدام بــه نــگارش یــک محتــوا می کنیــد، در گام اول بایــد بدانیــد 

کــه شــما دقیقــا بــه دنبــال چــه چیــزی هســتید و اســتراتژی شــما بــرای آن چیســت؟ 

اگــر شــما فکــر می کنیــد کــه تولیــد محتــوا نــگارش یــک مقالــه بــا ردیفــی از کلمــات 

کلیــدی اســت، اشــتباه می کنیــد. ایــن روزهــا افــراد بســیاری در زمینــه تولیــد محتوای 

بازاریابــی فعالیــت می کننــد و بــه شــما اســتراتژی های مختلفــی ارائــه می کننــد.

ــه  ــان خــود را تشــویق ب ــه مخاطب ــه هــدف شــما آن اســت ک ــد ک ــد بدانی شــما بای

ــد؟  ــب کنی ــک دوره ترغی ــام در ی ــت ن ــه ثب ــا را ب ــد آن ه ــد؟ می خواهی ــد کنی خری

بــه دنبــال آن هســتید کــه ســایت شــما خــاق و نوآورانــه باشــد؟ بــه دنبــال ارائــه 

جدیدتریــن اطاعــات هســتید؟  در ابتــدای کار هــدف خــود را بــرای تولیــد محتــوا 

ــد. ــاب کنی ــا آن انتخ ــب ب ــتراتژی های متناس ــرده و اس ــخص ک مش
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محتوای نگارش شده باید از نظر نگارشی و امالیی صحیح باشد

محتوایــی کــه در ســایت خــود قــرار می دهیــد بایــد از نظــر نگارشــی و امایــی بــدون 

غلــط واشــتباه باشــد. تصــور کنیــد کــه شــما محتوایــی را در یــک ســایت می خوانیــد 

کــه پــر از غلط هــای امایــی اســت. در ایــن حالــت بــه طــور ناخــودآگاه شــما اعتمــاد 

خــود را بــه صحــت و اعتبــار ســایت و مطلــب نــگارش شــده از دســت خواهیــد داد.

ــه  ــوگل ب ــه گ ــن مســاله ک ــات ای ــرای اثب ــوز مــدرک خاصــی ب ــه هن ــا وجــود آن ک ب

ــدارد. امــا همــان طــور کــه می دانیــم در  ــد، وجــود ن مســائل نگارشــی توجــه می کن

ــداوم در هــر  ــه طــور م ــه ب ــی وجــود دارد ک ــوگل ربات هــا و ســرویس های مختلف گ
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مقالــه نــوع کلمــات و نحــوه قــرار گرفتــن آن هــا را بررســی می کنــد. بنابرایــن رعایــت 

اصــول نگارشــی و عــدم وجــود غلط هــای امایــی می توانــد تاثیــر قابــل توجهــی بــر 

بهبــود نتایــج موتورهــای جســت و جــو داشــته باشــد.

 

محتوا باید برای کلمات کلیدی اصلی و فرعی بهینه شده باشد

ــه  ــرای کلم ــوا ب ــازی محت ــه س ــب، بهین ــوای مناس ــد محت ــر در تولی ــم دیگ ــه مه نکت

کلیــدی اســت. تصــور کنیــد کــه شــما در زمینــه فــروش کیــف و کفــش چــرم فعالیــت 

ــا  ــه شــده باشــد ت ــن کلمــه کلیــدی بهین ــد در راســتای ای ــه شــما بای ــد. مقال می کنی

موتورهــای جســت و جــو متوجــه شــوند مقالــه شــما راجــع بــه چــه چیــزی اســت و 

آن را در نتایــج جســت و جــو بــه کاربــران نمایــش دهنــد. در کنــار ایــن کلمــه کلیــدی 

ــد.  ــه کنی ــز بهین ــط نی ــدی مرتب ــات کلی ــر کلم ــرای دیگ ــد ســایت خــود را ب شــما بای

کســانی کــه بــه دنبــال خریــد کیــف و کفــش چــرم هســتند، کلمــات دیگــری ماننــد 

خریــد کیــف چــرم دســت دوز، خریــد کفــش چــرم طبیعــی، خریــد اینترنتــی کیــف 

چــرم و کلمــات دیگــر را جســت و جــو می کننــد. بنابرایــن هنــگام تولیــد محتــوا بایــد 

بــه ایــن کلمــات توجــه کنیــد.

بــرای پیــدا کــردن کلمــات کلیــدی مرتبــط راه هــای مختلفــی وجــود دارد. ســاده ترین 

روش کــه رایــگان نیــز هســت، کلمــات کلیــدی مرتبطــی اســت کــه در پاییــن نتایــج 
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جســت و جــو گــوگل بــه شــما نمایــش داده مــی شــود. ســایت های بســیاری نیــز 

ــه  ــی ک ــول، کلمات ــا دریافــت پ ــگان و هــم ب ــه صــورت رای ــه هــم ب ــد ک وجــود دارن

ــد. ــرار می دهن ــار شــما ق ــران جســت و جــو می شــود را در اختی توســط کارب

نکتــه مهــم دیگــر در بهینــه ســازی محتــوا بــرای یــک کلمــه کلیــدی، تعــداد آن اســت. 

ــه  ــردن مقال ــر ک ــای پ ــه معن ــدی ب ــه کلی ــک کلم ــرای ی ــه ب ــک مقال ــه ســازی ی بهین

ــه خــود را بیــش  ــه شــما مقال ــی ک ــادی از آن کلمــه نیســت. در صورت ــا تعــداد زی ب

ــوگل متوجــه آن  ــد، گ ــر کنی ــورد نظــر خــود پ ــدی م ــه کلی ــا کلم ــی ب ــدار اصول از مق

مســاله شــده و نــه تنهــا بــه شــما امتیــاز مثبتــی نخواهــد داد، بلکــه جایــگاه شــما را 

ــد آورد. ــر خواه پایین ت

ــی مناســب باشــد.  ــد دارای پراکندگ ــوا بای ــگارش محت ــن در ن ــدی همچنی ــه کلی کلم

ــال پاراگــراف اول را  ــرای مث ــوا شــما نمی توانیــد ب ــه ســازی محت ــرای بهین در واقــع ب

از کلمــات کلیــدی پــر کــرده و دیگــر از آن تــا انتهــای مقالــه اســتفاده نکنیــد. کلمــه 

کلیــدی اصلــی و مرتبــط بایــد بــه شــکل منطقــی در کل متــن پراکنــده بــوده و در یــک 

بخــش یــا پاراگــراف جمــع نشــده باشــد.
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اطالعات جامع و کافی به مخاطبان خود بدهید

ــد  ــد، بای ــرار دهی ــی در ســایت خــود ق ــه چــه محتوای ــن ســوال ک ــه ای در پاســخ ب

بــه دنبــال آن باشــید کــه یــک محتــوای کامــل در اختیــار مخاطــب قــرار دهیــد کــه 

بتوانــد بــه تمامــی ســوال های خــود در حــوزه نــگارش شــده پاســخ دهــد. بــه دنبــال 

جدیدتریــن منابــع انگلیســی و فارســی در زمینــه مقالــه ای کــه می خواهیــد بنویســید 

باشــید.

ســعی کنیــد مقالــه ای بنویســید کــه اطاعــات مفیــدی در اختیــار کاربــران قــرار دهــد. 

مقالــه ای کــه بتوانــد بــرای مخاطبــان بــه عنــوان یــک مرجــع بــه شــمار رفتــه تــا بــرای 

موضوعــات و محتواهــای دیگــر نیــز کاربــران بــه ســراغ شــما بیاینــد. بــه بیــان دیگــر 

بــرای نــگارش محتــوا قبــل از در نظــر گرفتــن خودتــان و وب ســایت، کاربــران خــود 

را در نظــر بگیریــد تــا بتوانیــد یــک محتــوای صحیــح و مفیــد در اختیــار آن هــا قــرار 

. هید د
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یک عنوان جذاب و گیرا داشته باشد

نکتــه مهــم دیگــر بــرای نــگارش محتــوا انتخــاب یــک عنــوان جــذاب بــرای آن اســت. 

عنــوان ماننــد ویتریــن یــک مغــازه اســت کــه کاربــران را ترغیــب می کنــد وارد ســایت 

شــما شــوند یــا خیــر؟ ســعی کنیــد یــک محتــوای جــذاب بــرای محتــوا انتخــاب کنیــد 

ــد  ــرای تولی ــوان ب ــه باشــد. در انتخــاب عن ــه کار رفت ــز ب ــدی نی ــه کلی ــه در آن کلم ک

محتــوا بــه ایــن مســاله نیــز توجــه داشــته باشــید کــه عنــوان نبایــد طوالنــی باشــد.

 

 

 

از پاراگراف های کوتاه و زیر عنوان ها استفاده شده باشد

ــا اســت.  ــداد و طــول پاراگراف ه ــه تع ــوا توجــه ب ــد محت ــر در تولی ــم دیگ ــه مه نکت

اگــر محتــوای شــما شــامل مطالــب مفیــد و بــه روز باشــد امــا آن را در یــک پاراگــراف 

11



چه محتوایی را در وب سایتمان قرار دهیم؟

www.modireweb.com

ــده خســته  ــرای خوانن ــگاه اول ب ــی بنویســید، در ن ــر عنوان ــچ زی ــدون هی ــی ب طوالن

کننــده بــه نظــر آمــده و ممکــن اســت کــه اصــا ســراغ خوانــدن آن نــرود.

در تولیــد محتــوا ســعی کنیــد از پاراگراف هــای حداکثــر 5 خطــی اســتفاده کنیــد. بعــد 

از هــر 2 یــا 3 پاراگــراف از یــک زیــر عنــوان اســتفاده کنیــد کــه محتــوای شــما را بــه 

بخش هــای مختلــف تقســیم کــرده و یــک متــن یــک تکــه و خســته کننــده نباشــد.

از انواع مختلف محتوا استفاده کنید

ــرار  ــار شــما ق ــی را در اختی ــوای متن ــگارش محت ــکات مهــم در ن ــه ن مــا در ایــن مقال

داده ایــم، امــا بــرای آن کــه ســایت شــما یــک محتــوای کامــل و غنــی داشــته باشــد، 

بایــد عــاوه بــر محتــوای متنــی از محتواهای مختلفــی مانند عکــس، فیلم، پادکســت، 

انیمیشــن و غیــره اســتفاده کنیــد.

اســتفاده از محتواهــای دیگــر در مقالــه دو فایــده بــرای ســایت شــما خواهــد داشــت. 

گــوگل محتواهایــی کــه در آن عــاوه بــر متــن، تصویــر، فیلــم و غیــره نیــز بــه کار رفتــه 

اســت را ارزشــمندتر دانســته و رتبــه باالتــری بــه آن اختصــاص می دهــد.

همچنیــن اســتفاده از انــواع مختلــف محتــوا، باعــث می شــود محتــوای شــما بــرای 

کاربــران جذاب تــر بــوده و بــا آن ارتبــاط بهتــری برقــرار کننــد. یــک محتــوای متنــی 
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ــوده و  ــده ب ــدگان خســته کنن ــرای خوانن ــوال ب ــی معم ــا فیلم ــچ عکــس ی ــدون هی ب

تمایلــی بــه خوانــدن و یــا تمــام کــردن آن ندارنــد.

 

از بک لینک ها استفاده شده باشد

ــک  ــه شــما کم ــوای مناســب و ســئو شــده ب ــد محت ــه در تولی ــر ک ــم دیگ ــه مه نکت

بســیار می کنــد، اســتفاده از بــک لینــک اســت. بــک لینــک در ســایت و محتــوا بــه 

ــدی می شــود. ــک خارجــی تقســیم بن ــک لین ــی و ب ــک داخل ــک لین ــروه ب دو گ

بــرای اســتفاده از بــک لینــک خارجــی شــما بایــد از رپورتــاژ آگهــی و یــا درج محتــوای 

تبلیغاتــی در ســایت های دیگــر کــه بــه حــوزه شــما مرتبــط اســت، اســتفاده کنیــد. بــا 
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ــگارش  ــب ن ــه مطل ــدگان آن ســایت ب ــر خوانن ــاژ در ســایت های دیگ ــدن رپورت خوان

ــد  ــک وارد ســایت شــما خواهن ــک لین ــق ب ــل نشــان داده و از طری شــده شــما تمای

ــر  ــادی نشــان داده و اگ ــک لینک هــای خارجــی توجــه بســیار زی ــه ب ــوگل ب شــد. گ

شــما از ســایت های معتبــر بــک لینک هــای متعــدد بگیریــد، ســایت و مطالــب شــما 

را ارزشــمند دانســته و شــما را در جایــگاه باالتــری قــرار خواهــد داد.

بــک لینــک داخلــی همــان طــور کــه از نــام آن پیــدا اســت، بــه مقاله هــای داخلــی 

ســایت شــما مربــوط می شــود. در تولیــد محتــوا ســعی کنیــد بــه مقاله هــای مرتبــط 

دیگــری کــه در ســایت منتشــر کرده ایــد نیــز اشــاره کــرده تــا اگــر کاربــران بــه خوانــدن 

ــه  ــه آن مقال ــک آن وارد صفح ــر روی لین ــک ب ــا کلی ــتند، ب ــد هس ــه من ــز عاق آن نی

شــوند.
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محتوا با تعداد کلمات مناسب نوشته شده باشد

فاکتــور دیگــری کــه در پاســخ ســوال چــه محتوایــی در ســایت خــود قــرار دهــم بایــد 

در نظــر بگیریــد، تعــداد کلمــات محتــوا اســت. در آپدیت هــای جدیــد الگوریتم هــای 

گــوگل فاکتــور دیگــری کــه توســط موتورهــای جســت و جــو قــرار می گیــرد، تعــداد و 

طــول محتــوا اســت. اگــر شــما یــک مقالــه 500 کلمــه ای راجــع بــه موضوعی بنویســید 

ــای  ــوگل مقاله ه ــود دارد، گ ــه وج ــزار کلم ــش از 2 ه ــای بی ــاره آن مقاله ه ــه درب ک

طوالنــی تــر را ارزشــمندتر ارزیابــی می کنــد. بــرای نــگارش هــر محتــوا ســعی کنیــد 

مقالــه شــما حداقــل هــزار کلمــه باشــد تــا توســط موتورهــای جســت و جــو در کنــار 

مقاله هــای دیگــر مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار بگیــرد.

محتوا باید به کاربران برای تصمیم گیری کمک کند

محتــوای نــگارش شــده شــما بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه بــه کاربــران بــرای تصمیــم 

گیــری کمــک کنــد. عــاوه بــر آن کــه محتــوای تولیــد شــده بایــد اطاعــات مفیــد و 

ــری را در  ــم گی ــد ابهامــات تصمی ــد بتوان ــرار دهــد بای ــران ق ــار کارب جدیــدی در اختی

آن هــا رفــع کنــد. اگــر کاربــران شــما بــه دنبــال خریــد، ثبــت نــام، دریافــت مشــاوره 

ــم  ــا در تصمی ــه آن ه ــد ب ــد بتوان ــوای شــما بای ــر هســتند، محت ــدام دیگ ــر اق ــا ه ی

گیــری درســت کمــک کنــد.
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 هدینگ ها در نگارش محتوا رعایت شده باشد

فاکتــور مهــم دیگــر در تولیــد محتــوای متنــی اســتفاده درســت از هدینگ هــا اســت. 

ــما در  ــای ش ــر عنوان ه ــت زی ــه اهمی ــوگل ب ــه گ ــوند ک ــث می ش ــا باع هدینگ ه

ــر  ــه زی ــر مجموع ــا زی ــر عنوان ه ــدام زی ــه ک ــد ک ــخیص ده ــرده و تش ــی ب ــن پ مت

عنوان هــای دیگــر هســتند. اســتفاده از ایــن فاکتــور تاثیــر بســیار زیــادی همچنیــن 

در پیــدا کــردن مقالــه شــما توســط موتورهــای جســت و جــو دارد. بــرای تاثیــر بهتــر 

از کلمــات کلیــدی در نــگارش هدینگ هــا اســتفاده کنیــد تــا گــوگل بتوانــد راحت تــر 

و ســریع تر تشــخیص دهــد کــه محتــوای شــما راجــع بــه چــه موضوعــی اســت تــا 

آن را در جســت و جــوی کاربــران بــه آن هــا نشــان دهــد.
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مقالــه مرتبــط: تــگ هــای هدینــگ )heading tags( اثــر بخــش تریــن تکنیــک بــرای 

ــئو مقاالت س

 بالت پوینت ها به کار گرفته شده باشند

از چــه محتوایــی در ســایت خــود اســتفاده کنیــم؟ محتوایــی کــه عــاوه بــر مــوارد ذکر 

شــده در بــاال در آن از بالــت پوینــت نیــز اســتفاده شــده باشــد. بالــت پوینت هــا هــم 

از نظــر ظاهــری متــن شــما را زیباتــر و جذاب تــر می کنــد. هــم در چنــد جملــه کوتــاه 

ــار  ــگاه و اعتب ــد، هــم جای ــدگان منتقــل می کن ــه خوانن ــردی ب ــد و کارب اطاعــات مفی

محتــوا را از نظــر گــوگل بــاال خواهــد بــرد.

از پرسش و پاسخ در محتوای خود استفاده شده باشد

ــران و  ــج کارب ــش های رای ــه در آن از پرس ــی ک ــد، محتواهای ــای جدی ــق داده ه طب

پاســخ آن هــا اســتفاده شــده اســت هــم از نظــر گــوگل و هــم از نظــر کاربــران مفیدتــر 

ــج و  ــش های رای ــد پرس ــوا می توانی ــد محت ــان تولی ــتند. در پای ــر هس ــذاب ت و ج

ــدگان پیــش خواهــد آمــد را  ــران و خوانن ــرای کارب ــد ب ــه فکــر می کنی ســوال هایی ک

دســته بنــدی کــرده، بنویســید و بــه آن هــا پاســخ دهیــد. انجــام ایــن کار بــر متمایــز 

ــران و چــه  ــا محتواهــای مشــابه موجــود، چــه از نظــر کارب ــوای شــما ب کــردن محت

گــوگل تاثیــر قابــل توجهــی خواهــد گذاشــت.
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محتوا باید قابل فهم و ساده باشد

نکتــه مهــم دیگــر در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه محتوایــی در ســایت خــود قــرار 

دهیــم، ســاده و قابــل فهــم بــودن آن اســت. در نظــر گرفتــن ایــن مســاله تــا حــد 

زیــادی بــه میــزان تخصصــی بــودن محتــوا بســتگی دارد. امــا در مجمــوع شــما بایــد 

ــرده  ــی آن را درک ک ــه راحت ــده ب ــه ای بنویســید کــه خوانن ــه گون ــوای خــود را ب محت

ــد  ــا بع ــن صــورت تنه ــر ای ــرای او ســخت و ســنگین نباشــد. در غی ــدن آن ب و خوان

ــک  ــردن ی ــدا ک ــرای پی ــاال ســایت شــما را ب ــر احتم ــد خــط اول کارب ــدن چن از خوان

ــرد. ــرک خواهــد ک ــر و ســاده تر ت ــوای بهت محت

بیشتر بخوانید: چطور محتوایی بنویسیم که افراد واقعًا آن را بخوانند

 

منابع تولید محتوای اختصاصی را چگونه بیابیم؟

زمانــی کــه یــک وب ســایت بــرای خودتــان ایجــاد می کنیــد، مســلمًا بــا ایجــاد آن 

هــدف خاصــی را دنبــال می کنیــد، اگــر یــک متخصــص هســتید تــا مدتــی می توانیــد 
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بــدون داشــتن منابــع بــه تولیــد محتــوا بپردازیــد امــا اگــر تمایــل داریــد در زمینــه 

ــع  ــد و مناب ــه بپردازی ــات در آن زمین ــه کســب اطاع ــد ب ــد بای ــت کنی خاصــی فعالی

تولیــد کننــده محتــوای آفایــن و آنایــن در زمینــه تخصصــی خودتــان را بیابیــد.

مــوردی کــه در اینجــا مطــرح می شــود ایــن اســت کــه شــما می توانیــد از منابعــی 

ــد، اگــر شــما یــک  ــز اســتفاده کنی ــان دیگــری در وب منتشــر شــده اند نی ــه زب کــه ب

مقالــه انگلیســی را ترجمــه کنیــد و بــه زبــان فارســی آن را بازنویســی کنیــد شــما منبــع 

اصلــی آن مقالــه در زبــان فارســی خواهیــد بــود، ایــن هــم از دیــد مخاطــب و هــم از 

دیــد موتورهــای جســتجو مــورد اســتقبال قــرار خواهــد گرفــت.

ــب  ــن مطال ــورت آفای ــه ص ــا ب ــری همچــون مجــات و روزنامه ه ــع دیگ ــه مناب البت

ــد باشــند،  ــوا بســیار مفی ــه محت ــرای تهی ــد ب ــز می توانن ــد نی خــود را منتشــر می کنن

ــان  ــی خودت ــه تخصص ــف در زمین ــای مختل ــه کتاب ه ــا مطالع ــد ب ــما می توانی ش

ــد. ــن کنی ــرای وب ســایتتان تأمی ــی را ب ــد و جذاب ــوای بســیار مفی محت

اگــر شــما بــرای نــگارش محتــوای خــود از منابــع قابــل اســتناد و ســایت های رســمی 

ــود را  ــع خ ــد مناب ــران می توانی ــتر کارب ــاد بیش ــب اعتم ــرای جل ــد ب ــتفاده کرده ای اس

ذکــر کنیــد. ایــن منابــع می توانــد مقــاالت جدیــد چــاپ شــده در حــوزه مــورد نظــر 
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ــاب  ــک کت ــد ی ــا خارجــی باشــد ، می توان ــی ی ــد خبرگزاری هــای داخل باشــد، می توان

معتبــر یــا هــر منبــع دیگــر باشــد. ذکــر منابــع در پایــان محتــوا هــم بــر مخاطبــان 

ــع  ــد واق ــز مفی ــما نی ــایت ش ــئو س ــرای س ــد ب ــم می توان ــته و ه ــر گذاش ــما تاثی ش

شــود.

 

 

مزیت های تولید محتوای اختصاصی چیست؟

ــه  ــتجو را ب ــای جس ــاد موتوره ــد اعتم ــا می توان ــه تنه ــردی ن ــد و کارب ــب مفی مطال

ــه  ــز ب ــما نی ــان ش ــود مخاطب ــث می ش ــر باع ــه از آن مهم ت ــد بلک ــب نمای ــما جل ش

ســایت شــما بــه عنــوان یــک مرجــع نــگاه کننــد و بداننــد کــه مطالبــی کــه در ســایت 

ــد. ــد بیابن ــر نمی توانن ــای دیگ ــچ ج ــد را در هی ــاهده می کنن ــما مش ش
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اگــر در وب ســایت خودتــان خبرنامــه داشــته باشــید و محتــوای اختصاصــی تولیــد 

کنیــد مخاطب هــای شــما بــا اعتمــاد بیشــتری در خبرنامــه ســایت عضــو می شــوند، 

زیــرا می داننــد کــه شــما قطعــًا متخصــص هســتید و تمایــل دارنــد مطالــب شــما را 

فــورًا مشــاهده نماینــد.

مطالــب مفیــد و اختصاصــی مهم تریــن بخــش یک وب ســایت اســت و اگر بیشــترین 

زمــان خــود را بــه روی تولیــد محتــوا بگذاریــد هیچ وقت پشــیمان نخواهید شــد.

 جمع بندی

تولیــد محتــوا یکــی از ارکان مهــم در ســایت اســت. در صورتــی کــه شــما بــر روی ایــن 

فاکتــور ســرمایه گــذاری نکنیــد، هیــچ گاه روی موفقیــت را نخواهیــد دیــد. در ایــن 

ــه مــا بــه شــما گفته ایــم کــه در نــگارش محتــوا بایــد بــه چــه مــواردی توجــه  مقال

کــرده و اصطاحــا چــه محتوایــی در ســایت خــود قــرار دهیــد.
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