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تولیــد محتــوا بــه چــه معناســت؟ در ســایت چــه محتوایــی قــرار دهیــدم و چگونــه 

تولیــد محتــوا انجــام دهیــم؟ در ایــن مقالــه از مدیــروب ســعی کردیــم کــه بــه ایــن 

ســواالت پاســخ دهیــم. بــا مــا همــراه باشــید.

ــی  ــوا نام ــد محت ــاال تولی ــید، احتم ــنا باش ــت آش ــای وب و اینترن ــا دنی ــی ب ــر کم اگ

اســت کــه بارهــا و بارهــا شــنیده  ایــد. تولیــد محتــوا تولیــد کــردن هرچیــزی اســت 

کــه در ســایت خــود و یــا دیگــران بــرای تبلیــغ قــرار می دهیــد. بنابرایــن اگــر شــما در 

ســایت خــود یــک عکــس بارگــزاری می کنیــد، فیلــم می گذاریــد و یــا یــک متــن مــی 

 نویســید، در حــال تولیــد محتــوا هســتید. ایــن محتــوای قــرار داده شــده در ســایت 

بایــد چــه ویژگــی داشــته باشــد و چــه تاثیــری بــر موفقیــت شــما و ســایتتان خواهــد 

داشــت؟ بــا مــا همــراه شــوید تــا بــه طــور دقیــق بــا ایــن مقولــه آشــنا شــویم.

 

1



هر آنچه که باید از تولید محتوا بدانید

www.modireweb.com

تولید محتوا چیست؟

در گام اول از ایــن مقالــه می خواهیــم بدانیــم کــه تولیــد محتــوا دقیقــا چیســت؟ بــه 

زبــان ســاده بایــد بــه شــما بگوییــم، محتــوا همــان چیــزی اســت کــه شــما هــر روز 

در دنیــای دیجیتــال و زندگــی روزمــره خــود بــا آن ســروکار داریــد. متنــی کــه در یــک 

ســایت یــا یــک کانــال تلگــرام مــی  خوانید،کلیپــی کــه در یــک صفحــه اینســتاگرام 

ــی  ــو می شــنوید، همگ ــا رادی ــک پادکســت و ی ــه در ی ــی ک ــل صوت ــد، فای ــی  بینی م

محتــوا هســتند و بــه فرآینــد تهیــه آن هــا تولیــد محتــوا می گوینــد.

بنابرایــن هرچیــزی کــه در دنیایــی دیجیتــال می بینیــد و یــا می شــنوید یــک محتــوا 

ــر و  ــی آکادمیک ت ــوا را کم ــد محت ــف تولی ــم تعری ــر بخواهی ــی رود. اگ ــمار م ــه ش ب

ــای  ــه معن ــوا ب ــد محت ــت: تولی ــم گف ــه خواهی ــن گون ــم ای ــه کنی ــگاهی تر ارائ دانش

تولیــد، طراحــی، نوشــتن و یــا ضبــط هرچیــزی اســت کــه انســان بتوانــد آن را درک 

ــل انتشــار در بســترهای  ــد قاب ــوا بای ــن محت ــد. ای ــرار کن ــاط برق ــا آن ارتب ــرده و ب ک

مختلــف بــوده و می توانــد اهــداف مختلــف ماننــد تبلیغــات، کســب درآمــد، رســانه 

ســازی و غیــره داشــته باشــد.

مطالعه بیشتر: چه محتوایی را در وب سایتمان قرار دهیم؟

اولین تولید محتوا

تاریخچــه تولیــد محتــوا بــه ســال ها قبــل از دنیــای دیجیتــال و اینترنــت برمی گــردد. 
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در واقــع تولیــد محتــوا مبحثــی اســت کــه تنهــا محــدود بــه دنیــای اینترنــت نبــوده 

بلکــه دارای جامعیــت بســیار اســت. بــرای تاریخچــه تولیــد محتــوا نظرهــای مختلفی 

وجــود دارد، امــا بســیاری آن را شــرکت جــان دایــر بزرگ تریــن تولیــد کننــده ماشــین 

آالت کشــاورزی در جهــان مــی داننــد.

بعــد از تاســیس ایــن شــرکت، جــان دایر بــرای معرفــی محصــوالت خــود از ترفندهای 

مختلــف تبلیغاتــی اســتفاده کــرد. ایــن ترفندهــا تــا حــدی توانســتند میــزان فــروش 

محصــوالت را بــاال ببرنــد، امــا جــان دایــر بــه دنبــال تغییــرات چشــم گیــر در معرفــی 

محصــوالت و افزایــش فــروش بــود.

جــان دایــر بــرای معرفــی محصــوالت و افزایــش فــروش، تولیــد محتــوا را انتخــاب 

کــرد. تولیــد محتــوا به شــکل انتشــار یــک مجله مخصــوص بــه کشــاورزی و ادوات آن 

انجــام شــد. در ایــن مجلــه، تولیــد کننــدگان محتــوا راجــع بــه جدیدتریــن تجهیــزات 

کشــاورزی، نــکات و اصــول بــرای کاشــت و برداشــت محصــول و اخبــار مربــوط بــه 

ــه بــه  ایــن حــوزه صحبــت می کردنــد. بــه طــوری کــه در زمــان کوتاهــی ایــن مجل

ــاالت،  ــن مق ــار ای ــل شــد. در کن ــرای کشــاورزان تبدی ــن مرجــع ب ــن و بهتری قوی تری

محصــوالت ایــن شــرکت نیــز بــه کشــاورزان معرفــی می شــد. 

ــروش محصــوالت آن  ــزان ف ــه، می ــن مجل ــدت کوتاهــی از انتشــار ای ــا ظــرف م تنه

بــه شــکل چشــمگیری افزایــش پیــدا کــرد. جالــب اســت بدانیــد ایــن مجلــه تحــت 

ــار  ــوژی در کن ــا تکنول عنــوان the Furrow هنــوز چــاپ می شــود. البتــه هــم راســتا ب

3



هر آنچه که باید از تولید محتوا بدانید

www.modireweb.com

مجلــه، ایــن شــرکت دارای وب ســایت و صفحــات مختلــف در دنیــای مجــازی نیــز 

می باشــد.

 

 

تولید محتوا چه مزیتی برای شما به دنبال خواهد داشت؟

در گام بعــدی ایــن ســوال بــرای شــما پیــش خواهــد آمد کــه تولیــد محتوای مناســب 

چــه تاثیــری بــر موفقیــت شــما خواهــد داشــت؟ در ادامــه بــا اســتفاده از اعــداد و 

ارقــام بــه شــما خواهیــم گفــت کــه تولیــد محتــوای مناســب چقــدر می توانــد در کار 

شــما تاثیرگــذار باشــد؟

در صورتــی کــه شــما از تولیــد محتــوا بــرای بازاریابــی و تبلیغــات اســتفاده کنیــد، 	 

هزینــه شــما تــا 60 درصــد کاهــش پیــدا می کنــد. ایــن روش تبلیغــات نســبت بــه 

روش ســنتی بازدهــی شــما را تــا 3 برابــر افزایــش خواهــد داد.

4



هر آنچه که باید از تولید محتوا بدانید

www.modireweb.com

کاربرانــی کــه وارد یــک ســایت یــا صفحــه فروشــگاهی می شــوند، 61 درصــد تحت 	 

تاثیــر محتــوای آن قــرار گرفتــه و خریــد انجــام می دهنــد.

شــرکت هایی کــه در صفحــه خــود ماهیانــه حداقــل 16 پســت منتشــر کرده انــد، 	 

ــا انتشــار  ــر بیشــتر از ســایت هایی ب ــد از ســایت آن هــا 3.5 براب ــک و بازدی ترافی

ماهیانــه 4 پســت بــوده اســت.

تعــداد دنبــال کننــدگان یــا فالوورهــای صفحــات اینســتاگرام کــه از روش بازاریابــی 	 

ــی  ــن روش بازاریاب ــدون ای ــات ب ــد از صفح ــد، 121 درص ــتفاده کرده ان ــوا اس محت

بیشــتر اســت.

بــه زبــان ســاده بایــد بــه شــما بگوییــم کــه بــرای موفقیــت در کســب و کار و دنیــای 

دیجیتــال، تولیــد محتــوا یکــی از مهم تریــن کارهایــی اســت کــه بایــد انجــام دهیــد. 

تولیــد محتــوای مناســب، ترافیــک و بازدیــد ســایت و یــا صفحــه شــما را چنــد برابــر 

ــج  ــدر نتای ــه ص ــما را ب ــده و ش ــما ش ــایت ش ــئو س ــه س ــا رتب ــث ارتق ــد. باع می کن

جســت و جــو خواهــد آورد. میــزان فــروش و تعــداد مشــتریان شــما را افزایــش داده 

و باعــث افزایــش میــزان اعتمــاد کاربــران بــه شــما خواهــد شــد.
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تولید محتوا را چگونه انجام دهیم؟

اکنــون کــه بــا مفهــوم تولیــد محتــوا و اهمیــت آن آشــنا شــدیم، می خواهیــم بدانیــم 

بــرای آن کــه یــک تولیــد محتــوای اصولــی و حرفــه ای داشــته باشــیم، چــه مراحلــی 

را بایــد انجــام دهیــم؟ بســیاری از افــراد تصــور می کننــد تولیــد محتــوا تنهــا نــگارش 

یــک متــن یــا کپــی کــردن آن یــا ســاخت یــک کلیــپ راجــع بــه موضــوع مــورد نظــر 

اســت. اگــر نظــر شــما هــم راجــع بــه تولیــد محتــوا ایــن چنیــن اســت، ســخت در 

اشــتباه هســتید!
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تولیــد محتــوا دارای اصــول و مراحلــی اســت کــه در ادامــه بــا آن هــا بیشــتر آشــنا 

خواهیــم شــد.

انتخاب اهداف محتوا	 

پرسونای خریدار	 

پیدا کردن کلمات کلیدی	 

انتخاب فرمت مناسب	 

به روز رسانی محتوا	 

 

انتخاب اهداف تولید محتوا

ــما  ــا ش ــد. آی ــن کنی ــود را تعیی ــداف خ ــد اه ــما بای ــوا ش ــد محت در گام اول در تولی

ــورر یــا افزایــش ترافیــک ســایت هســتید؟ آیــا قصــد فــروش  بــه دنبــال جــذب فال

ــه  ــدگان خــود را ب ــال کنن ــد دنب ــا می خواهی ــد؟ آی ــه خدمــات داری ــا ارائ محصــول ی

یــک کال تــو اکشــن ماننــد ثبــت نــام یــا پــر کــردن یــک فــرم ترغیــب کنیــد؟ نحــوه 

تولیــد محتــوا بــرای هرکــدام از اهــداف بــاال متفــاوت خواهــد بــود. از ایــن رو در گام 

اول بایــد هــدف خــود را شناســایی و تعییــن کنیــد.
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پرسونای مخاطب

نکتــه مهــم دیگــر در تولیــد محتــوا توجــه بــه پرســونای مخاطــب اســت. بــه همــان 

انــدازه کــه چــه می نویســید در تولیــد محتــوا مهــم اســت، چگونــه می نویســید نیــز 

اهمیــت دارد. بــه ایــن مســاله توجــه داشــته باشــید کــه مخاطبــان بعــد از دیــدن و 

یــا خوانــدن محتــوای شــما بایــد بــه راحتــی بــا آن ارتبــاط برقــرار کــرده و آن را درک 

کننــد. طبیعــی اســت کــه نحــوه نــگارش شــما بــرای نوشــتن یــک مقالــه علمــی در 

مقایســه بــا یــک محتــوای ورزشــی بایــد متفــاوت و متناســب بــا کاربرانتــان باشــد.
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پیدا کردن کلمات کلیدی

ــات  ــا کلم ــوای شــما خواهــد گذاشــت. ب ــر محت ــر را ب ــن تاثی ــدی مهم تری ــه کلی کلم

ــه  ــما در چ ــوای ش ــود محت ــه می ش ــوگل متوج ــد، گ ــاب می کنی ــه انتخ ــدی ک کلی

زمینــه ای اســت و آن را در چــه جســت وجوهایــی بــه کاربــران نشــان دهــد. پیــدا 

کــردن کلمــات کلیــدی مناســب جــز گام هــای ابتدایــی بــرای نــگارش محتــوا اســت. 

ــه  ــت هزین ــا پرداخ ــگان و ی ــورت رای ــه ص ــی ب ــای مختلف ــرم افزاره ــایت ها و ن س

وجــود دارنــد کــه کلمــات کلیــدی مرتبطــی را کــه بیشــترین میــزان جســت و جــو را 

ــد.  ــش می دهن ــما نمای ــه ش ــد ب دارن

انتخاب فرمت مناسب

نکتــه مهــم دیگــر در تولیــد محتــوا، انتخــاب فرمــت مناســب بــرای آن اســت. همــان 

ــت،  ــن، پادکس ــامل مت ــد ش ــوا می توان ــم، محت ــاره کردی ــز اش ــاال نی ــه در ب ــور ک ط

ــد  ــرای تولی ــی را ب ــه فرمت ــما چ ــه ش ــن ک ــد. ای ــس باش ــا عک ــن و ی ــم، انیمیش فیل

محتــوای خــود انتخــاب می کنیــد، انتخابــی هوشــمندانه اســت کــه بایــد بــا توجــه 

بــه کاربــران شــما، هــدف، نــوع محصــول و یــا خدمــات و مــوارد دیگــر انجــام شــود. 

ــا  ــک فرمــت اکتف ــه ی ــا ب ــر اســت تنه ــوا بهت ــد محت ــذاری بیشــتر تولی ــرای تاثیرگ ب

نکــرده و از انــواع مختلــف آن اســتفاده کنیــد. ایــن مســاله هــم باعــث جــذب کاربــران 

شــده و هــم باعــث ارتقــا رتبــه ســایت و صفحــه شــما خواهــد شــد.
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به روز رسانی محتوا

ــرای آن  ــود. ب ــام نمی ش ــایت تم ــار آن در س ــوا و انتش ــد محت ــد از تولی ــما بع کار ش

کــه ســایت شــما بتوانــد در جســت و جوهــای کلمــه کلیــدی گــوگل همیشــه نمایــش 

داده شــود، شــما نیــاز بــه بــه روزرســانی محتــوای خــود داریــد. بــرای مثــال ممکــن 

اســت، مقالــه شــما بــرای یــک مــاه، اولیــن نتیجــه گــوگل بــرای ســرچ یــک کلمــه 

کلیــدی باشــد. طــی ایــن مــدت ســایت های دیگــری نیــز قطعــا راجــع بــه آن کلمــه 

ــه ســایت  ــه کاهــش رتب ــه منجــر ب ــد ک ــزاری می کنن ــدی بارگ ــاالت جدی ــدی مق کلی

شــما خواهــد شــد. 

ــداوم  ــه طــور م ــد ب ــد، بای ــی بمانی ــت باق ــن رقاب ــاکان در ای ــه شــما کم ــرای آن ک ب

محتــوای نوشــته شــده خــود را بــه روزرســانی کنیــد. نکتــه قابــل توجــه آن کــه گــوگل 

ارزش بــه روزرســانی مقــاالت قدیمــی را بیشــتر از نشــر مقالــه جدیــد می دانــد، از ایــن 

رو شــما بــا انجــام ایــن کار نــزد گــوگل نیــز ارزشــمندتر شــناخته خواهیــد شــد.

پیشنهاد ویژه: دوره محتوای نویسی برای سایت )کامال عملی(

تولید محتوا و تبلیغات چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

ــد  ــه تولی ــد ک ــرای شــما پیــش بیای ــن ســوال ب ــن ممکــن اســت ای ــا اینجــای مت ت

محتــوا و تبلیغــات چــه تفاوتــی بــا یکدیگــر دارنــد؟ تبلیغــات انتقــال پیــام بــه صــورت 

یــک طرفــه در زمــان و مــکان مناســب اســت. بــرای مثــال اگــر شــما یــک برنــد تولیــد 
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محصــوالت آرایشــی داریــد، در یــک بیلبــورد تبلیغاتــی خــود را بــه صــورت مختصــر 

ــد.  ــراد معرفــی می کنی ــه اف ب

ــال رابطــه ای دو  ــه دنب ــوا یکــی از مراحــل چرخــه تبلیغــات اســت کــه ب ــد محت تولی

طرفــه و پایــدار بــا مخاطــب اســت. بــرای مثــال در تولیــد محتــوا بــرای همــان برنــد 

آرایشــی، شــما ابتــدا مخاطبــان خــود را بــا نیازهــای پوســتی، مشــکالت رایج پوســت، 

روتین هــای مراقبــت از آن و مــوارد رایــج دیگــر آشــنا کــرده و اطالعــات مفیــدی در 

اختیــار آن هــا قــرار می دهیــد. بــا انجــام ایــن کار در مخاطبــان خــود احســاس نیــاز 

نیــز ایجــاد کــرده و بــا معرفــی محصــول خــود، آن هــا را بــه خریــد راغــب خواهیــد 

کــرد.
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انواع محتوا

ــوا را  ــواع محت ــود. ان ــام ش ــی انج ــکل های مختلف ــه ش ــد ب ــوا می توان ــد محت تولی

ــد  ــه جایــی کــه آن را منتشــر می کنی ــا توجــه ب ــرم آن و ب ــه ف ــا توجــه ب ــوان ب می ت

بــه انــواع مختلفــی تقســیم بنــدی کــرد. هرکــدام از ایــن محتواهــا دارای ویژگی هــای 

مخصــوص بــه خــود هســتند کــه شــما بــرای نــگارش بایــد بــه طــور کامــل بــا آن هــا 

آشــنا شــوید.

انواع محتوا با توجه به محل نشر آن ها به انواع زیر دسته بندی می شود:

محتوای وبالگ	 

محتوای اینستاگرام	 

محتوای تلگرام	 

محتوای تلویزیونی	 

محتوای اپلیکیشن	 

محتوای رادیویی	 

بیشتر بخوانید: 10 نکته مهم در تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی

انواع محتوا با توجه به فرم آن

متنی	 

تصویری	 
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صوتی	 

ویدئویی	 

گرافیکی	 

انــواع تولیــد محتــوا بایــد متناســب بــا پرســونای کاربــران شــما انجــام شــود. بــرای 

مثــال اگــر شــما می دانیــد کاربــران شــما زمــان زیــادی بــرای ســپری کــردن در ســایت 

ندارنــد، ارائــه محتــوای صوتــی می توانــد گزینــه مناســبی بــرای شــما باشــد. بــا ایــن 

کار کاربــران شــما می تواننــد در هــر زمــان و در هــر موقعیتــی محتــوای صوتــی شــما 

را گــوش کننــد.

ــوع  ــن ن ــوگل معتبرتری ــر گ ــوز از نظ ــی هن ــوای متن ــه محت ــه آن ک ــل توج ــه قاب نکت

اســت. بنابرایــن در ســایت خــود حتمــا محتــوای متنــی ســئو شــده داشــته باشــید و 

در کنــار آن از انــواع دیگــر نیــز اســتفاده کنیــد.

پیشنهاد ویژه: دوره تولید محتوای دیجیتال حرفه ای

در تولید محتوا به چه نکاتی توجه کنیم؟

ــد شــده اید،  ــه من ــوا عالق ــد محت ــه تولی ــز ب ــاال شــما نی ــب ب ــدن مطال ــا خوان ــر ب اگ

بایــد بدانیــد کــه نــگارش محتــوا نیازمنــد دانــش و تخصــص اســت. توجــه بــه نــکات 

زیــر در انجــام ایــن کار می توانــد بــه شــما بســیار کمــک کنــد.
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محتوایی کامل بنویسید

بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه راجــع بــه یــک کلمــه کلیــدی شــاید صدهــا 

و هــزاران مقالــه وجــود داشــته باشــد. در میــان ایــن محتواهــا کاربــران چــه ســایتی 

ــش های  ــی پرس ــه تمام ــد ب ــه بتوان ــایتی ک ــد؟ س ــاب می کنن ــه انتخ ــرای مطالع را ب

ــه  ــل و هم ــه کام ــه ای بنویســید ک ــه گون ــوا را ب ــن محت ــد. بنابرای ــا پاســخ ده آن ه

جانبــه باشــد و بتوانــد بــه تمامــی ســواالت خواننــده پاســخ دهــد.

روان و گیرا بنویسید

تــا کنــون بــرای شــما پیــش آمــده کــه خوانــدن یــک متــن را بعــد از چنــد خــط اول 

ــر قابــل درک دارد؟ یکــی دیگــر از  ــه خاطــر آن کــه زبانــی ســخت و غی رهــا کنیــد ب
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اصــول مهــم در تولیــد محتــوا، داشــتن زبانــی روان و گیــرا مــی باشــد. کاربــران شــما 

بایــد بتواننــد بــه راحتــی موضــوع نوشــته شــده را درک کــرده و متوجــه آن شــوند.

از زیرعنوان ها استفاده کنید

تصــور کنیــد کــه یــک متــن یکپارچــه و پشــت ســرهم بــه شــما داده می شــود کــه 

آن را بخوانیــد. احتمــال آن کــه شــما خوانــدن متــن را تــا انتهــا ادامــه دهیــد، بســیار 

ــده و  ــج کنن ــده گی ــرای خوانن ــودآگاه ب ــور ناخ ــه ط ــی ب ــن متن ــف اســت. چنی ضعی

ــوان  ــود. یکــی از نــکات مهــم در تولیــد محتــوا، اســتفاده از زیرعن ســخت خواهــد ب

اســت. شــما بایــد متــن خــود را بــه بخش هــای مختلــف بــا زیرعنوان هــای مرتبــط 

تقســیم کــرده تــا کاربــران بتواننــد بــه راحتــی آن را بخواننــد.

بیشــتر بخوانیــد: 8 نکتــه بــرای تولیــد محتــوا کــه در جــذب مخاطبــان وب ســایت تان 

ــد معجــزه می کن

از کلمات کلیدی به صورت اصولی استفاده کنید

یکــی از مهم تریــن نــکات در تولیــد محتــوا، پیــدا کــردن کلمــات کلیــدی مناســب و 

اســتفاده از آن هــا در متــن اســت. تــا چنــد ســال پیــش، هرچــه تعــداد کلمــه کلیــدی 

در یــک متــن بیشــتر بــود، گــوگل آن را معتبرتــر دانســته و بــه صــدر نتایــج جســت 

و جــو مــی آورد. امــا در چنــد ســال گذشــته، الگوریتم هــای گــوگل تغییــرات بســیاری 
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ــای  ــی محتواه ــرای بررس ــدی را ب ــن جدی ــا قوانی ــن الگوریتم ه ــت. ای ــته اس داش

تولیــدی درنظــر گرفتــه اســت.

تعــداد کلمــات کلیــدی در محتــوای شــما بایــد اســتاندارد باشــد. بــه طــور کلــی در 

هــر 100 کلمــه می توانیــد حداقــل 1 و حداکثــر 3 کلمــه کلیــدی داشــته باشــید. کلمــه 

کلیــدی بایــد در پاراگــراف اول و آخــر بیایــد. از کلمــه کلیــدی در زیرعنوان هــا و عنــوان 

اســتفاده کنیــد. از کلمــات کلیــدی مرتبــط اســتفاده کنیــد. نکتــه مهــم دیگــر تراکــم 

یکپارچــه کلمــه کلیــدی در متــن اســت. بــرای مثــال بــه ایــن شــکل نباشــد کــه در 

یــک پاراگــراف چندیــن بــار کلمــه کلیــدی را تکــرار کــرده و در پاراگراف هــای دیگــر از 

آن اســتفاده نکنیــد.

بیشــتر بخوانیــد: تراکــم کلمــه کلیــدی چیســت و میــزان مناســب آن در ســئو چقــدر 

اســت؟
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عالئم نگارشی و امالی صحیح کلمات را جدی بگیرید

بــرای آن کــه تولیــد محتــوای شــما حرفــه ای انجــام شــود، در کنــار اســتفاده مناســب 

از کلمــات کلیــدی و نوشــتن متنــی روان بایــد بــه اصــول نگارشــی نیــز توجــه داشــته 

ــی نوشــته شــده و  ــط امالی ــچ غل ــدون هی ــه ای دارای ب ــوای حرف ــک محت باشــید. ی

عالئــم نگارشــی در آن ســرجای مناســب خــود اســتفاده شــده اند.

لینک بدهید

ــرار  ــر ق ــای باالت ــما را در جایگاه ه ــوای ش ــد محت ــه می توان ــی ک ــکات مهم ــی از ن یک

دهــد، لینــک دهــی اســت. لینــک دهــی می توانــد بــه دو شــکل داخلــی و خارجــی 

ــه  ــد ب ــر بتوانن ــورد نظ ــک م ــق لین ــما از طری ــب ش ــدگان مطل ــده و خوانن ــام ش انج

صفحــه و یــا ســایت دیگــری وارد شــوند.

بیشتر بدانید: لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی چیست؟

به هیچ عنوان متن را کپی نکنید

قاتــل محتــوای شــما یــک متــن کپــی شــده خواهــد بــود، حتــی اگــر ایــن متــن تنهــا 

ــن  ــن و ابتدایی تری ــه ای باشــد! یکــی از مهم تری ــه هــزار کلم ــک مقال یــک خــط در ی

ــد  ــگارش شــده نبای ــوای ن ــودن آن اســت. محت ــک ب ــوا، یونی ــد محت اصــول در تولی
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بــه هیــچ عنــوان کپــی باشــد. بــرای ایــن منظــور شــما می توانیــد از منابــع مختلــف 

فارســی و انگلیســی اســتفاده کــرده و بــه زبــان خودتــان آن را بازنویســی کنیــد.

 

از تیتربندی و هدینگ استفاده کنید

نکتــه مهــم دیگــر در تولیــد محتــوا، اســتفاده مناســب از تیتربنــدی و هدینــگ اســت. 

ــوگل  ــود گ ــث می ش ــوب داده و باع ــم و چهارچ ــما نظ ــوای ش ــه محت ــا ب هدینگ ه

ــف را تشــخیص دهــد.  ــت بخش هــای مختل اهمی

ــر بخــش تریــن تکنیــک  ــد: تــگ هــای هدینــگ )heading tags( اث بیشــتر بخوانی

بــرای ســئو مقــاالت
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آنالیز محتوا 

در گام نهایــی از تولیــد محتــوا، شــما بایــد بتوانیــد ســایت و متنــی را کــه نوشــته اید 

بررســی کنیــد. بایــد متوجــه شــوید کــه ایــراد و یــا نقطــه قــوت کار شــما چیســت و 

چگونــه می توانیــد آن را ارتقــا دهیــد. بــرای ایــن منظــور بعــد از تولیــد محتــوا شــما 

ــی  ــن های مختلف ــایت ها و اپلیکیش ــد. س ــز کنی ــداوم آن را آنالی ــور م ــه ط ــد ب بای

ــک  ــر را در ی ــوارد زی ــوال م ــن اپلیکیشــن ها معم ــوا وجــود دارد. ای ــز محت ــرای آنالی ب

ــد: ــوای نوشــته شــده بررســی می کن محت

بازدید صفحه: تعداد کاربرانی که محتوای شما را بازدید می کنند.	 

ترافیــک ارگانیــک: مقــدار ترافیکــی کــه از موتورهــای جســت و جــو بــه دســت 	 

می آیــد.

Bounce Rate: تعــداد کاربرانــی کــه بعــد از بــاز کــردن تنهــا یــک صفحــه، ســایت 	 

ــد. ــرک می کنن شــما را ت

نــرخ تعامــل: تعــداد افــرادی کــه بــه روش هــای مختلــف ماننــد اشــتراک گــذاری 	 

ــد. ــا شــما تعامــل می کنن ــا کامنــت، ب ی

Conversion Rate: تعداد بازدیدکنندگانی که با CTA درگیر هستند.	 

رشــد مخاطبــان: تعــداد مخاطبــان و بازدیــد کنندگانــی کــه بــه تازگــی وارد ســایت 	 

ــده اند. ــما ش ش
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جمع بندی

تولیــد محتــوا یکــی از اصــول مهــم در دنیــای دیجیتــال، تبلیغــات و رقابــت اســت. 

بــا تولیــد محتــوای مناســب شــما می توانیــد خــود را بــه خوبــی بــه کاربــران خــود 

ــواع  ــوا دارای ان ــد. محت ــرار بگیری ــج جســت و جــو ق ــرده و در صــدر نتای ــی ک معرف

مختلفــی بــوده و تولیــد آن نیازمنــد توجــه بــه اصــول و قوانینــی خــاص اســت. 
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