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ــه ای  ــک نویســنده حرف ــای تشــخیص ی ــی از معیاره ــوان نویســی یک ــارت در عن مه

ــنا  ــی آش ــای تیترنویس ــن تکنیک ه ــا مهم تری ــه ب ــن مقال ــت. در ای ــی اس از معمول

می شــوید.

تــا مدت هــا، مقاالتــی کــه می نوشــتم مــورد رضایــت نبــود و در گــوگل رتبــه خوبــی 

کســب نمی کــرد. همیشــه از خــودم ســؤال می کــردم کــه چــرا بعضــی از محتواهــا، 

ــه ایــن  ــاد، ب ــوب می شــوند. بعــد از بررســی های زی ــدگان محب آنقــدر در بیــن خوانن

ــوان  ــای عن ــا تکنیک ه ــذاب، ب ــای ج ــندگان آن محتواه ــه نویس ــیدم ک ــه رس نتیج

نویســی آشــنا هســتند. 

ــایت هایی  ــی وارد س ــه بدون معطل ــت ک ــاده اس ــاق افت ــم اتف ــما ه ــرای ش ــا ب حتم

می شــوید و شــروع بــه خوانــدن مقــاالت می کنیــد. احتمــا شــما را هــم بــا عناویــن 

جــذاب جــادو کرده انــد! تحقیقــات معتبــر نشــان داده اســت کــه یــک عنــوان جــذاب 

ــوان  ــارت در عن ــرای مه ــد. ب ــر کن ــن براب ــما را چندی ــایت ش ــن س ــد مخاطبی می توان

ــورد  ــه م ــن مقال ــه در ای ــید ک ــنا باش ــای آن آش ــا تکنیک ه ــد ب نویســی جــذاب، بای

بحــث قــرار گرفتــه اســت. 
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تیتر یا عنوان نویسی چیست؟  

حتمــا تا به حــال بــا ســرچ کــردن، وارد گــوگل شــده و ســایت های زیــادی را 

دیده ایــد کــه همــه آن هــا دارای یــک جملــه یــا عبــارت در ابتــدای خــود هســتند. یــا 

پســت هایی کــه در اینســتاگرام حالــت اســایدی دارنــد را دیده ایــد کــه صفحــه اول 

آن هــا را معمــوال یــک جملــه کوتــاه تشــکیل داده اســت. همچنیــن احتمــاال چشــمتان 

ــارت جذابــی وجــود  ــد آن هــا، عب ــه کتاب هــای زیــادی خــورده اســت کــه روی جل ب

دارد. تمامــی ایــن مــواردی کــه گفتــه شــد، یــک عنــوان هســتند که شــما در طــول روز 

بــا آن هــا درگیــر هســتید. بــه صــورت خاصــه و مفیــد:
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عنــوان یــا تیتــر، جملــه یــا عبارتــی اســت کــه در ابتــدای یــک محتــوا )مقالــه، ویدئــو، 

کتــاب و عکــس( دیــده می شــود.

 شــاید در ابتــدا فکــر کنیــد کــه عنــوان نویســی کار ســاده و پیش پا افتــاده ای اســت. 

امــا دقــت داشــته باشــید کــه اگر تیتــر نویســی کار ســاده ای بــود، در عنــوان مطلب، از 

واژه تکنیــک اســتفاده نمی کردیــم. کلمــه تکنیــک زمانــی اســتفاده می شــود کــه یــک 

کار، اصــول و قواعــد خــاص خــودش را دارد. بــه همیــن دلیــل، یکــی از چالش هــای 

ــوان جــذاب اســت. اگــر ایــن  ــوا، نوشــتن یــک عن ــدگان محت بســیاری از تولیــد کنن

مطلــب را تــا انتهــا مطالعــه کنیــد، هنــر عنــوان نویســی را خواهیــد آموخــت. 

چرا عنوان اهمیت زیادی دارد؟  

1- مهارت در عنوان نویسی، بهبود سئو سایت شما

اگــر دارای ســایتی هســتید، حتمــا می دانیــد کــه تنهــا راه بــه دســت آوردن دِل گــوگل، 

موفقیــت در ســئو اســت. ابتــدا بایــد بدانیــد کــه اولیــن مــوردی کــه موتــور جســتجو 

آن را بررســی می کنــد، عنــوان شماســت. گــوگل دوســت دارد کــه بــا خوانــدن تیتــر 

شــما، متوجــه شــود کــه در مقالــه چــه خبــر اســت. یعنــی عنــوان شــما بایــد بــا متــن 

اصلی تــان ارتبــاط معنایــی داشــته باشــد. 

دقــت کنیــد کــه منظــو از عنــوان نویســی در ســایت، همــان Seo title اســت کــه بــا 

تــگ h1 مشــخص شــده و در نتایــج گــوگل نمایــش داده می شــود. 
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ــر بخــش تریــن تکنیــک  ــد: تــگ هــای هدینــگ )heading tags( اث بیشــتر بخوانی

بــرای ســئو مقــاالت

2- جذب بازدید   کننده به سایت  

تاکنــون برایتــان اتفــاق اقتــاده اســت کــه بــا دیــدن ویتریــن یــک مغــازه، تصمیــم 

بگیریــد کــه وارد آن مغــازه شــوید؟ عنــواِن محتــوای شــما، حکم همــان ویتریــِن مغازه 

ــد  ــی خواهی ــد، عنوان های ــاد بگیری ــوب ی ــی را خ ــر تیترنویس ــما هن ــر ش را دارد. اگ

ــده  ــد آن هــا را نادیــده بگیریــد. در این صــورت خوانن نوشــت کــه مخاطــب نمی توان

وارد ســایت شــما شــده و ایــن همــان اتفاقــی اســت کــه شــما بــه دنبــال وقــوع آن 

هســتید. 
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3- مخاطب را گیج نمی کنید   

عنــوان، بــه نوعــی نماینــده محتــوای شماســت و بایــد بــه بهتریــن شــکل، کل متــن 

را در قالــب چنــد کلمــه خاصــه کنــد. ایــن همــان کاری اســت کــه شــما بــه عنــوان 

ــا  ــد. مخاطــب شــما ب ــه و انجــام دهی ــاد گرفت ــد آن را ی ــوا، بای ــده محت ــد کنن تولی

خوانــدن تیتــر، متوجــه می شــود کــه شــما در مــورد چــه چیــزی مطلــب نوشــته اید. 

در ایــن هنــگام، چنــد لحظــه ای بــا خــود فکــر می کنــد کــه بــه خوانــدن ایــن محتــوا 

نیــاز دارد یــا نــه؟ البتــه مــا در عنــوان نویســی بایــد کاری کنیــم کــه مخاطــب همــان 

چنــد لحظــه را هــم فکــر نکنــد! یعنــی تیتــر را بــه انــدازه ای حرفــه ای بنویســیم کــه 

مخاطــب بــه محــض خوانــدن آن، وارد ســایت شــود. 

بهترین روش های عنوان نویسی 

1- تعادل را رعایت کنید

انــدازه عنــوان نبایــد خیلــی کوتــاه باشــد کــه پیــام اصلــی را بــه مخاطــب نرســاند. 

همچنیــن نبایــد آنقــدر طوالنــی باشــد کــه قســمتی از آن در نتایج نشــان داده نشــود. 

اســتفاده از 60 تــا 70 کاراکتــر بــرای نوشــتن یــک عنــوان جــذاب و حرفــه ای مناســب 

اســت. عنــوان شــما بایــد پیــام اصلــی محتــوا را رســانده و از ســوی دیگــر بایــد بــه 

انــدازه کافــی تأثیــر گــذار باشــد.
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ــن ســایت 	  ــه ســازی ســایت کــه مخاطبی ــن روش هــای بهین ــا مهم تری آشــنایی ب

ــک می رســاند! ــه ی ــه آن را ب ــرده و رتب ــر ک ــل ســه براب شــما را حداق

9 تکنیک طایی سئو برای فتح رتبه یک گوگل	 

از نظر شما کدام عنوان بهتر است؟

 

2- ساده و دقیق بنویسید  

بــه عنــوان یــک تولیــد کننــده محتــوا، بایــد بــه شــما بگویــم کــه هنــر نویســندگی، 

در ساده نویســی اســت. خیــال نکنیــد کــه بــا گفتــن کلمــات ثقیــل یــا قلمبه ســلمبه، 

ــده  ــایت ش ــه وارد س ــت دارد ک ــده دوس ــد. خوانن ــود می کنی ــق خ ــب را عاش مخاط

ــن رو  ــد. از ای ــدا کن ــاز خــود دســت پی ــورد نی ــات م ــه اطاع ــان، ب ــن زم و در کمتری
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ــوای  ــه در کل محت ــوان، بلک ــا در عن ــه تنه ــی را ن ــه ساده نویس ــود ک ــنهاد می ش پیش

خــود رعایــت کنیــد. بــه دو نمونــه زیــر دقــت کنیــد:

چگونه از دیزایرها در کپی رایتینگ استفاده کنیم؟	 

چگونه با استفاده از تبلیغ نویسی، مخاطب را به آرزویش برساینم؟	 

در مــورد اول، مخاطــب نمی دانــد کــه دیزایــر و کپــی رایتینــگ چــی هســتند. امــا در 

عنــوان دومــی بــا کلمــات بهتــر، جملــه را قابــل فهم تــر کرده ایــم. 

3- ترساندن مخاطب، یکی از تکنیک های عنوان نویسی    

تــرس واقعــا احســاس عجیبــی اســت و مــا بــرای رهایــی از آن، حاضریــم هــر کاری 

بکنیــم. مثــا اگــر کســی بــه شــما بگویــد کــه بــا خــوردن فــان مــاده غذایــی ســرطان 

می گیریــد؛ احتمــا خــوردن آن را کــم یــا متوقــف خواهیــد کــرد. شــما هــم می توانیــد 

حــس تــرس را در دل مخاطبیــن خــود ایجــاد کنیــد. در واقــع غیرمســتقیم بــه آن هــا 

ــا  ــت داده ی ــی را از دس ــز مهم ــد، چی ــما را نخوانن ــوای ش ــر محت ــه اگ ــد ک می گویی

اینکــه در آینــده دچــار مشــکل خواهنــد شــد.

7 اشتباه رایج در سئو که فاتحه سایت شما را  خواهد خواند!	 

15 مکان گردشگری در ایران که اگر آن ها را نبینید، پشیمان خواهید شد.	 
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4- کنجکاوی مخاطب را برانگیزید  

مغــز انســان بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه دوســت دارد بــه جــواب ســؤاالت خــود 

ــه  ــرای پاســخ ب ــرده و ب ــر ک ــه ســؤالی ذهــن شــما را درگی ــی ک ــان زمان برســد. هم

ــس  ــن کار، ح ــا ای ــد ب ــم بای ــی ه ــوان نویس ــد. در عن ــر و رو می کنی ــوگل را زی آن گ

کنجــکاوی مخاطــب را قلقلــک دهیــد. در ایــن حالــت مخاطــب بــه ســایت شــما وارد 

شــده تــا جــواب ســوال ایجــاد شــده در ذهنــش را دریابــد.  

چگونه با مهارت طراحی سایت به درآمد 20 میلیون تومان در ماه رسیدم؟	 

در کمتر از یکسال، مثل بلبل انگلیسی صحبت کنید!	 

5- به مخاطب وعده حل مشکالتش را بدهید  

بــرای اســتفاده از ایــن تکنیــک، بایــد قــول بــرآورده شــدِن مشــکل را در عنــوان، بــه 
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مخاطــب بدهیــد. مثــا بــه همیــن تیتــری کــه مــن بــرای ایــن مقالــه نوشــتم دقــت 

کنیــد. یکــی از مشــکاِت نویســندگان ســایت، ایــن اســت کــه محتــوای آن هــا کلیــک 

نمی خــورد. مــن ضمــِن ارتبــاط دادن ایــن مشــکل بــا عنــوان نویســی، بــه آن هــا قــول 

داده ام کــه بــا خوانــدن ایــن مطلــب، دیگــر ایــن دغدغــه را نخواهنــد داشــت. امــا 

قبــل از هــر چیــز شــما بایــد مخاطــب خــود را بشناســید. یعنــی تحقیــق کنیــد کــه 

ــد؟  ــا و مشــکاتی را دارن ــا، نیاز ه ــن شــما چــه دغدغه ه مخاطبی

17 نکته روانشناسی که اعتماد به نفس شما را چندین برابر می کند	 

با رعایت این دستورات غذایی، با چاقی خداحافظی کنید 	 

 

6- استفاده از عدد و درصد، از تکنیک های عنوان نویسی

 تحقیقــات روانشناســی نشــان داده اســت کــه اعــداد توجــه انســان ها را بــه خــود 

جلــب می کنــد. زمانــی کــه شــما در عنــوان خــود از عــدد اســتفاده می کنیــد، مخاطــب 

حــس خوبــی بــا محتــوای شــما برقــرار می کنــد. بــه همیــن جهــت عناوینــی کــه در 
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ــن  ــد. در ضم ــرار می گیرن ــه ق ــورد توج ــتر م ــود دارد، بیش ــدد وج ــا ع ــدای آن ه ابت

اســتفاده از درصــد را بــه هیــچ عنــوان فرامــوش نکنیــد. مــا در زندگــی روزمــره خــود 

نیــز در بیشــتر اوقــات و بــرای ســاده کــردن موضــوع، از درصــد اســتفاده می کنیــم. 

اعــداد و درصد هــا نشــان از قاطعیــت و تســلط شــما بــه متنــی اســت کــه نوشــته اید. 

7 راز کمتر گفته شده در مورد عزت نفس که باید بدانید	 

9 مورد از فنون مذاکره که شما را در 90% از جلسات پیروز می کند. 	 

نکته:ســعی کنیــد کــه اعــداد را اول جملــه آورده و همچنیــن بدانیــد کــه محبوبیــت 

اعــداد فــرد از زوج بیشــتر اســت. 

7- مخاطب تنبلی را دوست دارد!  

دوســت دارم بــه جــای جملــه »انســان ها بــه تنبلــی عاقــه دارنــد«، بگویــم کــه آن هــا 

تمایــل دارنــد کــه کارهــا را در مــدت زمــان کمتــری انجــام دهنــد. در هنــگام نوشــتن 

ــش  ــوای شــما، در زمان ــدن محت ــا خوان ــه ب ــد ک ــده بدهی ــه مخاطــب وع ــوان، ب عن

صرفــه جویــی خواهــد کــرد. مســلما هیچ کــس بــدش نمی آیــد کــه کارهــای خــود 

را زودتــر انجــام داده و وقــت بیشــتری بــرای خــود داشــته باشــد.

چگونه بدون کد نویسی و در کمتر از چند روز، یک سایت طراحی کنید.	 

با فریلنسری در خانه بنشینید و کسب درآمد کنید.	 

10



10 تکنیک عنوان نویسی که مخاطب را به درون سایت شما 
خواهد کشاند

www.modireweb.com

 

 

8- پسوند »ترین« را از یاد نبرید

ــی  ــا چــه چیزهای ــه اول هــا چــه کســانی ی ــه رتب ــم ک ــم بدانی ــه داری ــا عاق ــه م هم

هســتند. مثــا پرفروش تریــن فیلــم امســال کــدام بــوده اســت؟ پولســازترین بازیگــر 

ایــران چــه فــردی اســت؟ بدمزه تریــن غــذای جهــان کــدام اســت؟ اگــر دقــت کنیــد 

تمامــی ایــن مــوارد، داری پســوند »تریــن« در ســاختار خــود هســتند. در واقــع ایــن 

ــرای خواننــدگان بســیار جالــب اســت. پســوند، برتــری را می رســاند کــه ب

بهترین زبان های برنامه نویسی برای کسب درآمد کدامند؟	 

بد ترین اشتباهات که باعث تنفر همسرتان از شما می شود	 
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9- تجربیات شخصی، از روش های محبوب عنوان نویسی    

ــران  ــات دیگ ــورد تجربی ــت دارد در م ــه دوس ــت ک ــن اس ــان ای ــای انس از ویژگی ه

ــر  ــرای انجــام آن کار چقــدر زمــان گذاشــته و از همــه مهم ت ــرد ب ــد. اینکــه آن ف بدان

ــرای  ــن روش، ب ــم از ای ــما ه ــت ش ــد نیس ــت؟ ب ــیده اس ــت رس ــه موفقی ــه ب چگون

نوشــتن عنــوان مقالــه جــذاب خــود اســتفاده کنیــد. البتــه دقــت کنیــد کــه از خودتــان 

داســتان ســرایی نکنیــد و حرفــی بزنیــد کــه واقعــا انجــام داده ایــد.

ــم 	  ــان ک ــت زم ــچ وق ــا هی ــتفاده از آن ه ــا اس ــه ب ــان ک ــت زم ــک مدیری 5 تکنی

ــی آورم.   نم

چگونه در کمتر از یک ماه به فتوشاپ مسلط شدم؟	 
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10- »چگونه« بگویید و دل مخاطب را به دست آورید

 در هنــگام عنــوان نویســی محتــوا، اســتفاده از کلمــه اســتفهامی »چگونــه« را فراموش 

نکنیــد. تیتر هایــی کــه بــا »چگونــه« شــروع می شــوند، محبوبیــت زیــادی داشــته و 

بســیار کلیک خــور هســتند. مخاطــب بــا خوانــدن ایــن کلمــه، متوجــه می شــود کــه 

قــرار اســت یــک مطلــب کامــا آموزنــده را مطالعــه کنــد. اگــر دقــت کنیــد مــن هــم 

در ایــن مقالــه، مثال هــای زیــادی در ایــن مــورد زده ام.

چگونه یک محتوا نویس حرفه ای و تمام عیار شوید؟	 

چگونه مهارت آشپزی کردن را در کم ترین زمان یاد گرفتم؟	 

نکات مهم و کاربردی برای عنوان نویسی جذاب

از کلمــه کلیــدی در عنــوان اســتفاده کــرده و ســعی کنیــد کــه آن را در اول عبــارت 	 

قــرار دهیــد.

ــه کار 	  ــًا ب ــد. مث ــات اختصــاری اســتفاده نکنی ــوان، از کلم ــگام نوشــتن عن در هن

ــران«. ــامی ای ــوری اس ــس جمه ــاِی »ارت ــه ج ــا، ب ــه آج ــردِن کلم ب

ــا کلمــات اضافــی در آن 	  ــه آی ــد ک ــد و بررســی کنی ــار بخوانی ــن ب ــوان را چندی عن

ــری در  ــا تأثی ــوِد آن ه ــا نب ــود ی ــه ب ــی ک ــا کلمات ــا ی ــی حرف ه ــود دارد؟ یعن وج

ــدارد. ــوان شــما ن عن

بعــد از نوشــتن عنــوان، آن را بــا دقــت بخوانیــد و مطمئــن شــوید کــه در آن غلــط 	 
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امایــی وجــود نداشــته باشــد. وقتــی شــما در عنــوان خــود غلــط امایــی داریــد؛ 

اعتبــار مقالــه شــما نــزد مخاطــب زیــر ســؤال خواهــد رفــت. 

یکــی دیگــر از تکنیک هــای عنــوان نویســی، اســتفاده از تاریــخ اســت. مثــًا عنوان 	 

»آمــوزش اینســتاگرام مارکتینــگ - آپدیــت 2021« بــرای شــما جذاب نیســت؟

نــام بــردن از افــراد مشــهور، یکــی دیگــر از روش هــای نوشــتن یــک عنــوان جــذاب 	 

اســت. ماننــد »7 راز موفقیــت از نظــر بیــل گیتــس«.

بــه عنــوان نکتــه پایانــی، بــه شــما پیشــنهاد می کنــم کــه قبــل از انتشــار مطلــب، 	 

خودتــان چنــد بــار عنــوان را بخوانیــد. اگــر خــود شــما بــا خوانــدن عنــوان ترغیــب 

ــاط  ــوان شــما ارتب ــا عن ــز ب ــدگان نی شــدید؛ می توانیــد امیــدوار باشــید کــه خوانن

برقــرار کننــد. 
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سخن آخر 

مهــارت در عنــوان نویســی مــرز باریکــی اســت کــه مشــخص می کنــد ســایت شــما 

موفــق خواهــد شــد یــا نــه؟ بــه همیــن جهــت انتظــار مــی رود کــه حتمــا زمانــی را 

بــرای حرفــه ای شــدن در ایــن کار اختصــاص دهیــد. از نظــر برخــی از تولیــد کننــدگان 

محتــوا، شــما بــا نوشــتن یــک عنــوان جــذاب، 50% از راه را رفته ایــد. بدیهــی اســت 

ــت  ــوان جــذاب وق ــک عن ــرای نوشــتن ی ــد ب ــن موضــوع، بای ــه ای ــا توجــه ب ــه ب ک

بگذاریــد. بــرای ایــن کار نیــز در وهلــه اول بایــد بــا روش هــای عنــوان نویســی آشــنا 

شــده و بعــد از آن فقــط بایــد تمریــن کنیــد. 

ــه نظــر شــما چــه تکنیک هــای  ــوان نویســی مشــکل داریــد؟ ب ــا شــما هــم در عن آی

ــا  ــر نشــده اســت. لطف ــه ذک ــن مقال ــه در ای ــری وجــود دارد ک ــوان نویســی دیگ عن

ــد.  ــان بگذاری ــا مــا در می نظــرات خــود را ب
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