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 دلی ۀ مقدمیک 
های محتوا آموزش گذشته یاد گرفتم و به تولید کننده  هایسال ترین نکاتی است که درای از مهمخالصه کتاباین 

 دادم.

روزرسانی کنم، تصمیم گرفتم به صورت عمومی منتشرش کنم و تبدیلش  خواستم این راهنما را به آخرین بار که می
تولید محتوا برای با مناسب افرادی است که  رایگان برای یادگیری تولید محتوای نوشتاری. این کتاب کتابکنم به یک 

  ها سر و کار دارند.وبسایت 

 کنم.های بعدی به آن اضافه میسازماندهی و کم کم در نسخههم به مرور ام را های پراکنده یادداشتها و آموخته

هایی که در فهرست پایین نام بردم را اضافه خواهم کرد. در نهایت، این یک این کتاب، بخش  های بعدیدر نسخه
 کتاب جامع برای تولید انواع محتوا خواهد بود.

 ایحرفه تیترنویسی •
 روانشناسی در محتوا •
 اصول تولید ویدیو  •
 نویسیمحصول •
 نویسیرپرتاژ  •
 سئوی محتوا •
 سرایی روایتگری و داستان •
 کلمات کلیدی تحقیق   •
 و ... •

این نسخه اول است و سعی خواهم کرد در هر نسخه یک بخش جدید به آن اضافه کنم تا در نهایت با هم یک کتاب  
 جامع بسازیم.

      ، یکی از دالیل انتشار عمومی و رایگان این راهنما دعوت از شما دوست عزیز برای مشارکت است. بله با هم؟

بینید حتماً اطالع  دانید یا اگر عیب و ایرادی در این کتاب میخوبی می  اتی دارید و نکتهدوست دارم شما هم اگر اطالع 
 دهید تا اضافه یا اصالح کنم.

 دالیل دیگرم را هم برای نوشتن و انتشار رایگان بگویم؟

       شدم.ها خسته و ناراحت میاین بود که از رد کردن رزومه  دلیل دوم
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و  شماری واقعاً کاربلد هستندفقط تعداد انگشتکارشناس تولید محتوا، از بین صدها رزومه خسته از این که چرا 
 . توانند تایپ و ترجمه کنند پس محتوانویس هستندکنند چون میفکر می افراد خیلیهنوز 

د و ضعفی را و ناراحت از این که چرا حتی آنها که ادعای دلسوزی برای اکوسیستم دیجیتال مارکتینگ دارند، هر کمبو
 و حاضر نیستند به جز غر زدن قدمی کوچک بردارند.  بیننددرآمد بیشتر می فرصتی برای «فقط»

وقتی به کارهای و  من هم پر از اشتباه هستم ؛نابغه هستممثالً یا   دانمادعایی ندارم که من از همه بیشتر می
 . گیرد ام میکنم خندهام نگاه میگذشته

جهتی که به سمت پیشرفت  ( خودم را در جهت درستی تنظیم کنم.Mindsetاختار فکری )اما همیشه سعی کردم س
با خودنمایی  و سازی دانش پنهان محض، افزایی است. جهتی که در آن سودجویی و درآمدزایی با هم دائمی و جمعی

 جایگاهی ندارد.  های پوچشوآف

 ،دهم و شاید چند سال بعد به دیگران آموزش ستم را کند تا هرچه بلد هاست که من را ترغیب می طرز فکرهمین 
 انتخاب کند. ی را دچار چالش سخت نانتخاب از بین صدها رزومه به جای خستگی و ناراحتی، م

برد؛ در این فضای کم رقابت، کافی است فقط اکوسیستم دیجیتال مارکتینگ ایران از نایابی افراد متخصص رنج می
 قدم جلوتر باشید.  ۰۰  یک نکته بیشتر بدانید تا 

کند نه ماهیگیری که  ای کار کنید، خودتان را دست کم نگیرید و غواصی باشید که از عمق دریا مروارید صید میحرفه 
 نشیند. ها منتظر به قالب افتادن یک ماهی کوچک میساعت

به بهترین شکل ممکن   خواهم انگیزه الکی بدهم، حرف من ساده است؛ اگر قرار است کاری انجام دهید آن را نمی
 حرفی برای گفتن داشته باشید.انجام دهید و 

های اجتماعی و  توانید در شبکه انتقاد، پیشنهاد، سوال یا نظر میهرگونه های بعدی و برای اطالع از انتشار نسخه 
 . زیر من را پیدا کنید هایراه

 حسین بابائی 

 مدیر و استراتژیست محتوا 

 اپواتس     تلگرام   توییتر   لینکدین

 در جیمیل  HosseinBabaei90ایمیل 

 

https://www.linkedin.com/in/hosseinbabaei70/
https://twitter.com/im_HosseinB
https://t.me/im_hb
https://wa.me/09118888328
https://wa.me/09118888328
https://wa.me/09118888328
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 تولید محتوا چیست؟
 مشترک از تولید محتوا برسیم. ه یک درک اول اجازه دهید ب

چه، احتماال جواب خودش را  یعنی محتوا  دیتول دیمحتوا است بپرس  دیکه کارش تول یاز هرکس دیحاال برو نیهم اگر
خودش را از آن  فیتعر ی( آنقدر گسترده است که هرکسContent Marketingمحتوا ) یاب یبازار یایچون دن دهد؛یم

 دارد. 

 . میمحتوا برس  دیدرست و مختصر از تولمشترک،  فیتعر کیبه  میخواهیما م اما

محصول که در   حاتیعکس و توض ایدار خنده  یهاپیکل د؛یاست که هر روز با آن سر و کار دار یزیهمان چ محتوا
که تماشا  وبیوتی ایدر آپارات  یآموزش  یوهایدیو د،یدهیگوش م یدر تاکس پادکست که د،ینیبیم نستاگرامیا
 ... و  دیخوانیم وتریکامپ ای لیکه در موبا تالیجید یهاکتاب د،یکنیم

 . شودیمحتوا حساب م یبه نوع  دیخوانیم ای دیشنو یم د،ینیبیم  تالیجید ی ایکه در دن یزیهر چ پس

 :فیتعر نیبه ا می رس یم بگوییم،آن  هایصداقممحتوا بدون مثال زدن از  یجامع برا  فی تعر کی میاگر بخواه حاال

قابل انتشار هستند محتوا  تالیجید ر یغ   ای تالیجید یهاانسان قابل درک است و در بستر کانال یکه برا  یزیهر چ به»
 « .ندیگویم

 :مییبگو م یتوانیم ستیمحتوا چ دیدر جواب سوال تول پس

 هاانسان یقابل درک برا  زیخلق هرچ  یعنیمحتوا  دیتول

 کند؟ این کار چطور به بازاریابی ربط پیدا میشد؛  یو دانشگاه ، کلیسخت یفارس  یلیخ فیتعر نیا

 ( است. گویندمحتوایی هم میبخشی از فرایند بازاریابی محتوا )محتوا  دیتول

مختلف منتشر  یدرکش کنند و در بسترها توانندیها مکه انسان  یزیساخت هرچ  ایضبط  ،ینوشتن، طراح یعنی
 . میو ... برس  یسازمثل کسب درآمد، رسانه  یافتا به اهد میکنیم

 ، پس کار آنچنان سختی نیست! نیهم  یعنی محتوا دیکه خب اگر تول دیکنیاالن فکر م دیشا

 عکس یا ویدیو ضبط کردن که کاری ندارد؛ مقاله نوشتن هم که مثل انشا نوشتن در مدرسه است.

 هستند؟ ای«ی حرفهمحتوا دیکارشناس تول»دنبال  نقدریها اچرا شرکت  پس
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 محتوا یابیمحتوا تا بازار دیتول از

  یدارد اما فرضاً شوهر عمه شما که کل نستاگرامیفالوور در ا  ونی لیم  هادهنصرت گوکچه آشپز معروف چرا  دیکنیم فکر
 شود؟ ینم شتریتا ب ۰۰۰ از  شیدارد، تعداد فالوورها  یآشپز یهم ادعا

را در حال کباب زدن  شخود  یهاکه عکس  ه شماشوهر عم نیب یاصل زیتما نقطه
هدف و  با سرآشپز معروف نصرت گوکچه در  کندیمنتشر م نستاگرامیدر صفحه ا

 است. محتوا دیتول یچگونگ

مثل کسب درآمد،  یاهداف یمحتوا برا  دیوکارها از تولکسب ایافراد  اوالً 
 .کنندیو فروش استفاده م ، تاثیرگذاری در اجتماعی نگی برند ،یابیبازار

اهداف کمک کند. به  نیبه ا دنیدر راه رس  تواندینم ییهر محتوا دوماً،
 .ستین ی درآمدزا و تاثیرگذارمحتوا ییهر محتوا ،زبان ساده

 بر محتوا است. یمبتن یابیمرحله از چرخه بازار کیمحتوا فقط  دیتول

 های مهم زیر است: شامل بخشکه  فرایندی

 محتوا یاستراتژ •
 محتوا دیتول •
 محتوا عیتوز •
 لیتحلمدیریت و  •
 ی روزرسانو به اصالح •

کند محتوا همیشه در حال رشد باشد و به مرور به اهداف تعیین شده نزدیک شوید. اجرای درست این چرخه کمک می
 ندارد. یادیز دهیمراحل فا هیبدون بق «خلق محتوا» فقط

 جادیاطرافتان ا ی ایدر دن یرییبه واسطه آن تغ دیبتوان ایکند  ییشما درآمدزا  ید برا است که بتوان دیمف  ییمحتوا دیتول
 .دیکن

  شوهر عمه شما یهااما عکس نستاگرامیفالوور در ا ونیلیها مبا ده ایسرآشپز معروف دن شودینصرت م بیترت  نیا به
 ! کندیم کیرا فقط باجناقش ال

 .ستی هم ن یراحت نیبه هم پس
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 شد؟ دایمحتوا از کجا پ دیو کله تول سر

 بر محتوا گره خورده است. یمبتن یاب یمحتوا با بازار دیتول خیتار

 یاست که از آن برا  یزمان نمحتوا از نظر م دیتول یخیتار مبداء
که  یزمان یعنیاستفاده شد.  «یابی»کسب درآمد و بازار

ندارد و  یاده یفا یخشک و خال غیوکارها متوجه شدند تبلکسب
دو طرفه   یخود ارتباط برقرار کنند؛ آن هم ارتباط انیبا مشتر دیبا

 و بلند مدت. 

ای یک کامپیوتر متصل به اینترن و در زمانی که در هر خانه یعنی
دست هر کسی هم یک موبایل متصل به اینترنت داریم. در این  

دید، خرید از پیتزا فروشی آن سر شهر یا حتی خرید از وضعیت ج
فروشگاهی در آن سر دنیا کاری ندارد. پس رقابت شدید و وارد فاز 

هم دیگر ها  آدمجدیدی شد. اینجا دیگر تبلیغات کافی نیست و 
  خوردندیرا نم غاتیگول تبل

 ارتباط محتوا بود. نیا دیکل؛ فروخت یدوسترابطه از در  دیباپس 

 داشت. عالقه ای ازینکردند که مخاطب به آن  ییمحتوا عیو توز دی شروع به تول وکارهاکسب

 دیرا اجرا کرد. اگر بود حتماً به او لقب پدر تول دهیا نیکار اوکدام کسب ای یبار چه فرد   نیاول ستیمعلوم ن قاً یدق
 :(  میدادیمحتوا را م

شرکتی که حاال بزرگترین تولید شروع شد.   ۹۵  در سال  John Deereاز شرکت  زیهمه چ  شودیگفته م ،حال نیا با
 آالت کشاورزی در دنیا است. کننده تجهیزات و ماشین

  ، رونق گرفت ریوکار جان دکسب یشد. وقت یانگذارینام بن نیبه هم یتوسط آهنگر و مخترع   ۹۷  شرکت در سال  نیا
راضی کمک کند اما  یتوانست به فروش ادوات کشاورز  یتا حدود غاتیکه تبل نیا با کرد. غاتیشروع به تبل هیمثل بق 

 برقرار کند.  انیبا مشتر یارتباط دائم  کینتوانست کننده نبود و 

و پر از درباره سیاست، حوادث، زندگی هنرمندان  یبا اخبار هیمثل بق  یاشروع به انتشار مجله کردند اما نه مجله آنها
 نیو فقط مخصوص کشاورزان بود. ا The Furrowنام مجله را گذاشتند  ؛ رویکرد آنها متفاوت بود.یغاتیصفحات تبل

را  John Deereشرکت  یدیمطالب، محصوالت تول نیدارد و در کنار ا یدرباره کشاورز  یو خبر یمطالب آموزش  ،مجله
 آن هم به صورت هدفمند و نه تبلیغات مستقیم.  کندیم یف معر

https://www.deere.com/en/
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مجله هنوز هم منتشر  نیا دیاست. جالب است بدان ییمحتوا یابیبازار یبرا  یتالش جد نیاول The Furrow مجله
 های دیجیتال رفت.این مجله هم بعد از گسترش اینترنت به سمت کانال. البته شودیم

 

 که هنوز هم کارساز است. گفتیمجله م رویکرد درباره  ینکات جالب Sizemore یمجله آقا  نیا ریسردب نیاول

 : گفتیم او

ما مدیران خود را قانع کردیم که  ؛تمام تمرکز محتوای مجله روی کشاورزان بود نه محصوالت شرکت جان دیر
تر شوند و از تصاویر بزرگتری استفاده کنیم چون مردم حوصله خواندن مطالب طوالنی را ها کوتاهداستان

 کرد.کردیم چون هیچ مجله دیگری این کار را نمیندارند. ما از تصاویر منحصر به فرد استفاده می

تا با یادگیری نکات و اصول کشاورزی محصول بیشتر و بهتری  کند به کشاورزها کمک می The Furrowمجله 
 شوند.برداشت کنند و در کنار آن با محصوالت جان دیر یا طرز استفاده از هرکدام آشنا می

به مخاطب کمک کنیم تا نیازهایش  :کندترین اصل در بازاریابی مبتنی بر محتوا را بیان میهمین چند جمله مهم
ی محصول یا خدمات خودمان را به عنوان راهکارهم در کنارش  ؛یت زندگی بهتری داشته باشددر نها وبرطرف شود 

 ارائه کنیم. برای دستیابی به زندگی بهتر

باز هم مسیر  حتی اگر قصد شما از بازاریابی محتوا درآمد از خود محتوا باشد )مثل درآمد از تبلیغات و فروش محتوا(، 
 گذرد.ها میو کمک به بهتر کردن زندگی انسان  هاکردن انسان سرگرم  ،شما از همان برطرف کردن نیاز
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 ریو تصاو خواندندیم یمنبع معتبر اطالعات کشاورز  کیموفق شد که کشاورزها آن را به عنوان  یابه اندازه  مجلهاین 
 شد. های کشاورزان دیده میروی دیوار خانه جذاب مجله

خواننده داشت و حاال با فعال شدن   ونیلیم  ۰ ، . در نقطه اوجشود یمنتشر م کشور  ۰۰ زبان و  ۰ مجله در همان  حاال
 مشترک دارد.  ونیلیم  / هنوز حدود آن  ینسخه چاپ تال،یجید یهاکانال

  یها به چنان رونق شد. مجله یوکارها راه انداز مشابه توسط کسب ۀمجل یادیمجله، تعداد ز نیا تیاز موفق  بعد
 .شدندیم ی تخصص  ای یچند مجله عموم  یمشترک دائم هایلیکه خ دندیرس 

 ۹۰. اگر متولد دهه خواندمیم مجالت رشد را و  تیدانشمند، موفق  ها،یدانستن ن،یماش ۀمجل هستم رانیکه در ا من
 .ای هم به خواندن مجله نداشته باشیدعالقهنشناسید و هیچ  ها را نام  نیاز ا کدامچیه دیشا دیبه بعد هست

 ونیزیو تلو ویدر عصر راد غاتیگرفتن تبل اوج

شد.   یدیمحتوا وارد عصر جد یابیو بازار  دیبود، تول ویراد کیکه در هر خانه  یزمان یعنی ی الد یم ۵۰۰  حدود دهه  از 
 .دیها رس به خانه  ریصدا و بعد از آن تصو

  یلیخ غاتیاما تبل شودیم دهید یابی محتوا با اهداف کسب درآمد و بازار دیاز تول ییهاونهدوره هم نم نیکه در ا نیا با
 تر بود.پررنگ 

و وسط   شدی پخش م ویاز راد ۵۷۰  در دهه   Procter & Gambleبه سفارش شرکت  ییویراد الیسر نیاول ،مثال یبرا 
کرد. سبک خاص داستان و   دایپ یادیطرفدار ز الیسر نی. اکردندیم یشرکت را معرف  نیهم یدیتول یهاآن صابون 

و   ویراد یهاالیهمه سر ی( برا Soap Opera) یصابون شی نما ای یآبک الیباعث شد اصطالح سر یکش دادن الک
 مشابه استفاده شود. یونیزیتلو

 شد.  دای پ نترنتیکه سر و کله ا نیتا ا  برای محصوالت و خدمات رونق زیادی داشت یغاتیتبل یهانیکمپ  ،هامدت  تا

 عصر محتوا نترنت یا عصر

 چقدر کسل کننده بود مگر نه؟   نترنتیبدون ا یایدن

 نیا کردیفکرش را نم کسچیه، دیمردم رس  یهابزرگ به خانه یتورهایبا آن مان یزیروم یهاانه یو را  نترنتیا یوقت
 بگذارد.  ریتک تک ما تاث یزندگ یاندازه قرار است رو نیتا ا  دهیپد

 چند نقطه عطف مهم دارد. نترنتیمحتوا در عصر ا دیرونق گرفتن تول م،یرا کنار بگذار هانینام اول اگر
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 ی شخصی و سازمانی هاوبالگ گسترش  •
 گوگل  ژهیجستجو به و یبه کار موتورها شروع •
 ی اجتماع  یهاشبکه ظهور •

از اطالعات   یانوسیبه اق لیاما به سرعت تبد شدیساده استفاده م یانجام کارها یفقط برا  نترنتی ا ،اول یروزها در
سخت   انوسیاق نیدر ا ازیکردن اطالعات موردن دایکردند. پ ریشد. صدها وبالگ شروع به انتشار مقاالت، اخبار و تصاو

 راحت کردند.  را جستجو مثل گوگل وارد شدند و کار  یپس موتورها ،شد

  یعلم یهاآشپزخانه تا مقاله نکیس ۀباز کردن لول  آموزش از  یزیهرچ یبرا  کردند؟یجستجو م ییزهایچه چ یبرا  مردم
 د. نکن دیتول یشتریبهتر و ب یکه محتوا برنده این بستر جدید آنهایی هستند. خب معلوم است فیزیک کوانتوم

ارتباط   یبا مشتر دیبا دندیکه برندها فهم م یباشد گفت ادتانیبود. اگر  یاجتماع  یهاسوم ظهور شبکه  عطف نقطه
 . یاجتماع  یهابهتر از شبکه  یزیبرقرار کرد و چه چ

 یهادر شبکه یاحداقل صفحه  ای یاختصاص تیوبسا شودیم دایپ  یوکارکه کمتر کسب می هست یدر دوران حال
 نداشته باشد.  یاجتماع 

 محتوا هم در ایران تقریباً به شکل مشابهی جلو رفت. بازاریابی مبتنی برروند 

همان حس و حال ساخت روزنامه   پتیجاوااسکر یو سر و کله زدن با کدها بالگنیدر پرش  یسینووبالگآید می یادم
 داشت. برای من را  یوارید

های پرستاره و خوشگل جایش رنت« را روشن کردند، کم کم این وبالگاما بعدها که نورهای سالن »کسب درآمد از اینت
 های درآمدزا داد. را به وبالگ

های رشد وبالگ یا شبکهشروع تبلیغات برای ورود به بازار و حاال هر فروشگاه اینترنتی یا کسب و کار آنالینی قبل از 
 کند. ریزی میاجتماعی برنامه

حاال در دورانی هستیم که مشاغل مرتبط با  ها افتاد. رونق گرفت و اسم آن بر سر زبان  اینطور بود که بازاریابی محتوا
 اند.محتوا تخصصی شده

 کند؟حاال چطور کار می

کنند یا این که تولید کنند، یا افرادی را استخدام میها و افراد یا خودشان تولید محتوا میحاال کسب و کارها، سازمان 
 کنند. سپاری میبرون محتوا را 



10 

 

های تولید محتوا را یاد بگیرند و خودشان بهترین حالت این است که افرادی مسلط به همان حوزه یا موضوع مهارت 
پذیر نیست. یکی از دالیل این است که افرادی هم متخصص در آن ها امکاناین کار را انجام دهند اما خیلی وقت
سپاری به افرادی که شود. به همین دلیل، استخدام افراد یا برون خیلی کم پیدا میحوزه و هم متخصص تولید محتوا 

 تر است. متخصص تولید محتوا هستند متداول

  یو سالمت نداشته باشد، به سخت یاز پزشک یاسررشته چی را داشته باشد اما ه تخصص تولید محتوا یفرد  اگر
چون هزاران محتوا در هر موضوع    ستین رممکنیکند. البته غ  دیولت دیو مف تیف ی با ک یحوزه محتوا  نیدر ا تواندیم

 .کنندیو منتشر م دیتول یبهتر یاهامحتو ،موجود یمحتواهامنابع و با کمک  هایلیمنتشر شده است و خ

  لیدل نی به هم E-A-Tگوگل. فاکتور  یدارند و نه موتور جستجو یاعالقه یرکاربرد یو غ  تی فیک یب یمردم به محتوا نه
اند رتبه  شده دیکه توسط افراد متخصص، معتبر و قابل اعتماد تول ییگوگل اضافه شد تا محتواها یهاتمیدر الگور

 مطالعه بیشتر.... رندی جستجو بگ جیدر نتا یبهتر

 . دینشو لیکننده محتوا« تبد دی»تول یکننده محتوا« به جا ی»کپ کی به دیمواظب باش ی لیخ یلیخالبته  و

 محتوا دیکار تول بازار

کم   یلیحوزه خ نیاما تعداد افراد متخصص در ا ادیز یلیمحتوا خ دیاستخدام کارشناس تول یتقاضا برا  ،حال حاضر در
 . هستند

اما  ستی ن  یمحتوا کار چندان سخت د یدر واقع تول ؛محتوا باشد دیسخت بودن کار تول رویکمبود ن لیدل دیفکر کن دیشا
 یبودن، متقاض محورتیو مداوم و خالق یشخص  یریادگیبه  ازیشغل، ن نیها با امثل ناآشنا بودن جوان  یلیبه دال

 ندارد.  یادیز

و   نیروت یبا کارها یاشهیشغل کل کیدارد و نه  یاها رشتهاست که نه در دانشگاه ییهامحتوا از آن شغل دیتول
 .دیریبگ ادیروزه  کیاست که  یتکرار

 است. یریادگیافراد خالق و اهل   یدر حال رشد برا  بازار بکر و کیبازار کار تولید محتوا هنوز هم 

ناس تولید محتوا ای نه نویسنده است، نه گرافیست، نه تایپیستو نه مترجم؛ کارش یک کارشناس تولید محتوای حرفه
ها کمک  به انسان ، تصویرسازی، ویدیو، پادکست و ... تواند با نوشتهای است که میدر واقع مشاور، راهنما و فروشنده 

 ها تاثیر بگذارد. روی انسان کند یا 

 تواند هرچیزی باشد.مییا کمک این تاثیر 

https://www.novin.com/blog/march-2019-core-update-florida/
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ای درباره عالئم و  رید اطالعات داشته باشد، مقالهکنید تا مشتری قبل از خویدیویی که در آن محصولی را معرفی می
ها را تغییر  کند انسانی از بیماری نجات پیدا کند، یا پادکستی که فکر انسانهای درمان بیماری که کمک میروش 
 دنیا جای بهتری برای زندگی شود.دهد تا می

سال قبل هیچ ربطی به هم      ید  هایی است که شاپس با این تعریف، تخصص تولید محتوا ترکیبی از مهارت 
 نداشتند. 

 ها عبارتند از: مهارت و  دانش ترین این مهم

 بازاریابی

کنند. شما در این سیستم  دنیای دیجیتال چطور کار می دربدانید که سیستم فروش، برندینگ، تبلیغات و ... 
به  شود ای که گفته میدهید یا نکتهم میکنید پس باید آن را بشناسید و بدانید دلیل هرعملی که انجاآفرینی مینقش

 خورد. چه دردی می

 تحقیق

 رسد را جستجو کنیم و تمام!  تحقیق کردن فقط این نیست که در گوگل اولین عبارتی که به ذهنمان می

و مفید  ترین زمان ممکن به اطالعات کامل، معتبریعنی این که بتوانیم در سریعبه معنای عام، مهارت تحقیق 
 برسیم.  

 اطالعات است. و خرد کردن آوریجستجوی دقیق با کمک ابزارهای مختلف، جمع شناخت منابع، ،الزمه این مهارت 

، به یک منبع اکتفا نکنید و روحیه کنجکاوی بشناسیدهای معتبر را عملگرهای جستجو در گوگل را بشناسید، وبسایت 
 را در خودتان تقویت کنید. 

 (SEO) سئو

دانستن  ،ها از گوگل است. الزمه دیده شدن در نتایج جستجوی گوگلورودی وبسایت میانگین درصد  ۰   حدود
 گویند.  می SEOای از نکات و اصول است که به آن مجموعه

این نکات  دارد ای که نیاز بخش بزرگی از سئو هم متمرکز بر محتوا است. پس یک کارشناس تولید محتوا باید به اندازه 
 روزرسانی کند.ها را بداند و همواره این اطالعات را به رالعملو دستو
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 نویسندگی 

های خالقانه، نویس نیست اما باید مهارت نوشتن متنهرچند تولید کننده محتوا یک نویسنده ادبی یا رمان 
 و ... را بلد باشد.  ، نگارش صحیحمفاهیم، روایتگریدرست نویسی، انتقال ساده

 طراحی 

انتقال اطالعات بصری   ماهر باشید؛ بخش بزرگی ازکار یا تصورساز یک فتوشاپاینجا منظور از طراحی این نیست که 
سازی برای (، بهینه UIرابط کاربری ) ، آشنایی باطراحیاولیه است و به همین دلیل یک کارشناس محتوا باید اصول 

 (، سلسله مراتب بصری و ... را بداند. HEOچشم کاربران )

در  ( negative space)الی کنید. همین که بداند تاثیر فضای خمیالبته این نکات آنقدر پیچیده نیست که شاید فکر 
 کافی است. دیگر نکات مشابهدانستن تصاویر و وب چقدر مهم است و چطور از آن استفاده کند و 

 تحلیل

کند متخصص محتوا بفهمد  تحلیل کمک می .یک کارشناس محتوای متخصص باید بتواند با ابزارهای تحلیلی کار کند
، چرا کاربران این صفحه موثر نبوده استمنتشر شده چقدر مفید بوده، چه عیب و ایرادهایی داشته که  که محتوایی
 .  روی افزایش درآمد تاثیر بگذارد و چطور  ، رقبا را تحلیل کندکنندرا ترک می

چطور است و کارشناس محتوا همین که بدانند محتوا های و استراتژیت بخش بزرگی از تحلیل بر عهده مدیران 
 را تحلیل کند و محتوای بهتری بسازد کافی است.رقیب محتواهای مشابه 
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کنند تا در نهایت کار شما اثربخش باشد و آینده شغلی های اصلی کمک میدر کنار این مهارت  هر مهارت دیگری
 خودتان را تضمین کنید.

 ها در چیست؟ ها و تایپیستتفاوت شما با مترجم

بندی  که تصورش از تولید محتوا فقط ترجمه کردن متن یک مقاله خارجی، تغییر دادن جمله کارتفاوت یک فرد تازه 
و دانستن ها داشتن همین مهارت  را ای کردن اطالعات از منابع دیگر است با کارشناس محتوای حرفهها و جمعمتن

 کند.مشخص میایم  نکاتی که در ادامه گفته

 را درک کنید.قبل از هرچیزی باید نکته اصلی اما 

کند دانش و اطالعات بیشتری داشته باشد محتوای او هم  یک کارشناس محتوا هرچه در موضوعی که کار می
 تر است.تر و اثربخش ایحرفه 

تواند در می ،فردی که تجربه عکاسی دارد، دوره دیده است، مطالعه کرده است و اطالعات زیادی در این زمینه دارد 
 ها در مقابل دوربین درباره آوری اطالعات یک مقاله بنویسد یا ساعتکمترین زمان ممکن بدون نیاز به تحقیق و جمع

 صحبت کند.  آن

ها وقت بگذارد و خروجی تهیه هر محتوا ساعتباید برای  ،خواهد یاد بگیرد و عمیق شودوقت نمیاما فردی که هیچ
 زه فرد متخصص خوب نخواهد بود. کار هم هیچ وقت به اندا

 چاره کار چیست؟  نویسیم؛در هر موضوعی میشاید  ما که همه عکاس نیستیم و

دارید و دوماً خودتان را درگیر   عالقه شخصی پیشنهاد و توصیه من این است که اوالً در موضوعاتی کار کنید که  
 موضوعات متفرقه و کارهای موقتی نکنید. 

؛ اینطوری تولید محتوا را با وضوع دیگری عالقه دارید شروع کنید به تحقیق و تولید محتوااگر به عکاسی یا هر م
. انگار که این اطالعات را برای یادگیری خودتان را در جایگاه یادگیری قرار دهیدهمیشه  زنید.یادگیری خودتان گره می

 .کنیدخودتان جمع می

 ویسید و یاد بگیرید؟ این که فقط بنویسید و رد شوید بهتر است یا بن

  هستید.کاری خودتان موضوع  اگر با این دیدگاه جلو بروید، چند ماه بعد شما هم یک فرد متخصص و با اطالعات در
 . ایدها و اصول را یاد گرفتهاقل تئوری دحهرچند شاید در عمل این کارها را تجربه نکنید اما 
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 شوید. د مسلط در موضوع تبدیل میدر واقع، شما با تحقیق عمیق در بلند مدت به یک فر

 طوالنی برویم سراغ اصول و نکاتی که هر نویسنده محتوا در هر موضوعی باید بداند.  هایحرف بعد از این 
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 ؛ تئوری پیتزا پازلی تولید محتوا اصول
 اصل باالترین اهمیت را دارند.  ۰ ،عالیدر یک محتوای 

 گویم فروع محتوا.که من به آنها می گیرندهای بعدی قرار میاولویت نکات و توضیحات همه در  اصول،سایر 

 پیام و حرف اصلی.  

   جامع و مفید بودن. ۰

 برای همه سادگی و قابل فهم بودن. ۷

 داشتن ساختار و ترتیب. ۰

 ؟پیتزایی مسموم کنندهپیام و حرف اصلی مفید یا . ۱

 وعده شام پیتزا داده است.را مهمان خانه خودش کرد و ی قدیمی شما دوستها بعد از مدتتصور کنید 

عمرتان را  پیتزاهایعمرتان یا حداقل یکی از بهترین  پیتزایآید و انتظار دارید بهترین از آشپزخانه بوهای خوبی می
        بخورید.

 روی میز آمد.پیتزاها  و باالخره 

ساالد تازه در کنار پیتزا و  رکیبی از گوشت، قارچ و سبزیجات،ت ،پنیر به اندازه ، خمیر نرم ظاهرش که زیباست؛ 
 نوشیدنی اسپرایت. 

 م بدک نیست.م... همممو خوریدتکه را میاولین 

 .کنید به تعریف و تمجیدشاید بهترین نباشد ولی شروع می

 اید. مهمانی تمام شد و حاال به خانه رسیده

مثل  تواند حرف بزند اما معده که نمی !خواهد حرفی بزنده شما میشوید که انگار معدهای شب متوجه میدر میانه
 احتماالً به نبات داغ نیاز دارد؟ زند.گریان فقط دست و پا مینوزادی 

 .و بدتر هم شد تاثیری نداشتهیچ نبات داغ 

 : در اورژانس درمانگاه
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 ؟ مگه مسموم شدی. چی خوردی آقای دکتر: 

 مزه، بو، ظاهر همه چیز عالی بود. خوشمزه شما را مسموم کرد. همه چیز خوب بود که! پیتزایبله همان 

 ،کندکند یا کاربر را دچار گمراهی و ضرر میمقاله یا محتوایی که حرف و پیام اصلی آن در نهایت کمکی به کاربر نمی
 مسموم کننده است.  پیتزایدرست مثل 

 !آوریدمیاید را باال هرآنچه خورده خوشمزه، زیبا، گرم، تازه اما در نهایت 

با و  زیبا، آنقدر تمیز ؛ این مقالهایدبرای درمان یک بیماری نوشته ایمقالهفرض کنید که برای یک وبسایت پزشکی 
 . دهدفهمد راهکار اشتباهی مینوشته شده که هیچ کس از ظاهرش نمی سئورعایت کامل نکات 

خواند و با عمل کردن به راهکار درمانی که در مقاله گفته شده دچار درد مقاله را میخبر هم این یک نفر از همه جا بی
 شود.و عوارض شدیدتری می

 کنید؟چه حسی پیدا میاگر شما نویسنده این مقاله باشید 

با بخرد. گران قیمت ای انداز کرده است تا یک دوربین عکاسی حرفهها حقوقش را پسیا فرض کنید یک نفر ماه
و حاال   های بهتری هم برای خرید داشتشود که گزینهها بعد متوجه میخرد اما ماهمی دوربین راهنمایی شما

 پشیمان است که به حرف شما گوش کرد. 

 شوید؟از ناراحتی این فرد خوشحال می

 شود. میهم باعث ضرر  د بلکهکننه تنها کمکی نمی در نهایتمحتوای تولید شده که   توانم بزنمو صدها مثال دیگر می

 برد.اگر مفید نباشد همه چیز را از بین میشاید همه چیز در ظاهر زیبا و عالی باشد اما پیام و حرف اصلی محتوا 

پذیر نیستند و تنها  های محتوایی است که مسئولیت نتیجه کار تولید کننده  فایده یا ضرررسانی بیاین محتواها
 دن کار است.هدفشان نوشتن و تحویل دا

 اطالعاتی و گذارهیو سرما یمال  امور، و سالمت یپزشک»یکی از دالیلی که موتور جستجوی گوگل روی محتوای 
گوگل به همین دالیل تصمیم  به کاربران است.  های سنگینضرر امکان گیری بیشتری دارد همین سختی« حقوق

ها معتبر و انتخاب شده دهد نه هر محتوایی که افراد یا سایتهای باال در نتایج جستجو را بیشتر به گرفت رتبه 
 کنند. نهادهای ناشناخته منتشر می

 وسواس به خرج دهید و مسئولیتش را قبول کنید.کنید، زنید خالصه کنم، روی حرفی که می
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صمیم مهمی در زندگیش کردید و حتی فکر کنید چه کسی بر مبنای مقاله من تانگاری میشاید قبالً برای خودتان ساده
 گیرد؟ می

های  ها نفر بر مبنای حرف شما تصمیماما واقعیت این است که مقاله شما را هزاران نفر خواهند خواند و حداقل ده
 بعدی خودشان را خواهند گرفت. 

 ما تاثیر دارید. ا شاید هرگز این تاثیرات را نبینید ؛توانید بگویید من هیچ تاثیری روی دیگران ندارم نمیدر واقع شما 

با اطمینان کامل به شخصی بگویید روی فالن چیز   مالی یا پزشک، آیا جرئتش را دارید که در جایگاه یک مشاور
 مفید است؟شما توصیه کنید که فالن گیاه برای درمان بیماری گذاری کن؟ یا سرمایه 

کنیم :( وقتی قرار است محتوا تولید کنید  البته در ایران ما عادت داریم درباره هر چیزی نظر بدهیم و اظهار فضل
 انگارانه به قضیه نگاه کنید.دیگر نباید اینطور فکر کنید و سهل

 . دانش و تجربه ازآید؟ زند از کجا میبگذریم، اطمینان یک پزشک یا مشاور به حرفی که می

صم نیست پس مسئولیتی هم  نویسم در تخص من یک محتوانویس هستم و خیلی از چیزهایی که میگویید: االن می
 . ندارم 

 چقدر این حرف را قبول دارید؟

 توانستید با جستجو، فکر و تحقیق حرف درستی بزنید؟  آیا شما می.  

 آیا اطالعات به اندازه کافی در دسترس داشتید؟  . ۰

 کردید؟آیا احساس مسئولیت می. ۷
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 قابل اعتماد بدانید.  توانید خودتان را یک مشاورپس شما می ،اگر جواب شما به سه سوال قبلی »بله« است

مهم است و دغدغه این را داشته باشید که  نویسید در محتوایی که میپیام و حرف اصلی شما در نهایت، بدانید که 
 که باید بدانید و به آن عمل کنید.  بودترین اصلی این مهم حرف نادرستی زده نشود.

 ترین باشید کافی بودن کافی نیست؛ جامع . ۲

 بزنم:ساده  اجازه دهید یک مثال 

 اید.« در گوگل جستجو کردهجدا کردن صدا از ویدیوفرض کنید برای »آموزش 

 ا آموزش داده است.ر افزار پریمیرجدا کردن صدا از ویدیو در نرم است که در آن مراحل  ایاولین نتیجه مقاله

این کار را انجام موبایل  با خواهیدخورد چون شما میبه درد شما نمی شویدشما بعد از باز کردن این مقاله متوجه می
 دهید.

 مخصوص موبایل است را پیدا کنید.گردید به نتایج جستجو تا راهنمای دیگری که پس برمی

کنید یا با عبارت جستجوی جدیدی مثل  باز میبه »موبایل« اشاره شده که در عنوانش  احتماالً یکی از نتایج بعدی را 
 کنید تا به نتیجه دلخواه برسید. با موبایل« جستجو را تکرار می جدا کردن صدا از ویدیو»آموزش 

و   کامپیوتر، چندین روش دیگر مثل موبایلبا  فرضاً نتیجه دوم را باز کردید و دیدید که در این یکی عالوه بر آموزش 
 حتی راهکارهای آنالین هم آموزش داده است.

 و دیگر به جستجو و مطالعه ادامه ندادید.  در همین مقاله نیاز شما برطرف شد

همه  اما فقط  بودند آموزش جدا کردن صدا از ویدیوهای شما ظاهر شدند به نوعی تمام نتایجی که در این جستجو
 نیاز شما انجام این کار در موبایل بود. د.ننیاز شما را به درستی برطرف کن توانندنمی

ر تا پیاز قضیه را یشوند که تمام نیازهای مرتبط را پوشش دهند. یعنی سدر چنین وضعیتی، محتواهایی برنده می
  تعریف کرده باشند.

ت متنوع است. من تا حاال چنین پیتزایی چنین محتوایی شبیه پیتزایی است که هر تکه آن یک نوع پیتزا با مخلفا
       ندیدم ولی اگر چنین پیتزایی جلوی هرکسی بگذارید حداقل یک تکه آن را بیشتر از بقیه دوست خواهد داشت 

کنند و چه نتایجی جالب است بدانید گوگل خیلی حواسش جمع است که چه نتایجی واقعاً نیاز کاربران را برطرف می
 کنند.کمکی نمی
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شود یعنی  ی؟ همین که جستجوهای کاربر درباره یک موضوعی بعد از باز کردن یک یا چند نتیجه متوقف میچطور
دهد همچنان به جستجو ادامه می باز کردن آنهاکه کاربر بعد از هم  تمام نتایجی  نیاز کاربر احتماال برطرف شده است.

 اند. احتماال نتایج خوبی نبوده

 برطرف شود. تمام کاربران هدف این موضوعاینجا برسیم؛ باید محتوایی بنویسید تا نیاز ها را زدیم که به این حرف 

تا جایی که از دایره کنند همه به یک چیز یکسان نیاز ندارند پس کاربرانی که یک عبارت یکسان را در گوگل جستجو می
رای پیدا کردن جوابش به سراغ نتایج  کاربر بکه  هیچ سوالی بدون پاسخ باقی نگذارید اید،موضوع اصلی خارج نشده

 دیگر برود. 

ام کافی نیست؛ شما باید به این فکر کنید که آیا این که فکر کنید همین مقاله کافی است چون بهترین جواب را داده
کنند، یک میلیون نفری که این عبارت را جستجو میشاید ؟ خورد میبا هر قصد و منظوری مقاله من به درد همه افراد 

 هستند.  Bدرصد دنبال  ۰۰ است و  Aدرصد منظورشان  ۶۰

« را نورپردازیاز جستجو دقیقاً چیست. مثالً اگر کسی » دانیم قصد هر کاربرها ما اصالً نمیدر واقع خیلی وقت
نورپردازی کند، امکان دارد به دنبال یادگیری نورپردازی خانه، سفارش خدمات نورپردازی یا آموزش جستجو می

 یا حتی خرید تجهیزات نورپردازی باشد.  ییاستودیو

 شویم.تر( باشد ما هم منظور کاربر را بهتر متوجه میتر )و معموالً طوالنیهرچه عبارت جستجو شده دقیق

 های باال در نتایج جستجوی گوگل هستیم چه کار کنیم؟ما که به دنبال کسب رتبه

ها هم این کار نشدنی است اما تا جایی که  خیلی وقت یازهای کاربران ارائه کنیم.ترین پاسخ را به نما باید جامع 
 کنیم جواب ما کامل و جامع باشد. امکان دارد سعی می

ای درباره همه انواع و ابعاد نورپردازی بنویسید اما مطمئن هستم کمتر  مثالً در مورد نورپردازی شاید بتوانید مقاله
ه همه انواع نورپردازی فعالیت کند. بهتر است یک موضوع شما فقط یک نوع از نورپردازی کسب و کاری است که دربار

 باشد و همان یک نوع مثل »نورپردازی در عکاسی« را کامل پوشش دهید.

نویسید، امکان دارد منظور کاربر از دوربین هر نوع دوربینی « میبهترین دوربینای برای کلمه کلیدی »وقتی مقاله
 باشد. 

، دوربین گوشی موبایل یا حتی دوربین دو چشمی. وقتی متوجه شدید که نیازها و DSLRدوربین کامپکت، دوربین 
و قصدها متنوع است، پس باید جواب همه را بدهید. البته همۀ همه هم نه؛ همین که نیازها و قصدهای غالب 

ن دوربین دو چشمی« هستند را در محتوای را پاسخ دهید کافی است و آن درصدهای کم را که دنبال »بهتریمرتبط 
 یا کالً اگر ارتباطی با محصول و خدمات شما ندارند رها کنید. دیگری پوشش دهید
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بندی و ی را دستههای عکاسدوربین های مختلفکه در آن براساس نیاز ای نوشتیم مقاله هابرای دوربین ،برای مثال
 برطرف کرده است. این مقاله نیازهای غالب را به درستی  معرفی کردیم.

 باشد نه این که فکر کنید کافی است!  پاسخی جامعپس در کل مقاله شما باید 

 چطور مقاالت جامع بنویسیم؟

 توانید مقاالت جامع بنویسید: می مرحله کاردر کل شما با سه 

 . نیازسنجی و شناخت مخاطب. 

 . تحلیل محتوای رقیب. ۰

 بندی شده.. چیدن ساختار اولویت ۷

 حاال ببینیم چطوری. 

اول از همه بدانید که گوگل هم برای این که به همه قصد و منظورها جوابی داده باشد، مجبور است به نتایج موجود  
کند در ده نتیجه  کنید معلوم نباشد، سعی میاگر قصد شما از عبارتی که جستجو مید. یعنی در صفحه اول تنوع ده

 دهد به قصد و نیازهای متنوع پاسخ دهد.اولی که نمایش می

https://noornegar.com/blog-best-camrera/
https://noornegar.com/blog-best-camrera/
https://noornegar.com/blog-best-camrera/


21 

 

تنوع در نتایج   گوگل ۰  تا    گوگل یا همان جستجوی صفحه اول نتایجو بررسی  جستجوی اولیه کلمات کلیدیاول با 
 را بررسی کنید.

، الً اگر عبارت »چای« را جستجو کنید، نتایج ترکیبی از محتوا درباره چیستی چای، نتایج فروشگاهی برای خریدمث
 مقاالتی درباره خواص چای، نتایجی درباره انواع چای و ... خواهد بود. 

 ترتیب این نتایج )معموالً( براساس نیازهای غالب )از بیشترین به کمترین( است. 

پس با همین جستجوی   شود.تر باشد تنوع هم بیشتر میتر و مجهولکنید کلیهایی که جستجو میهر چقدر عبارت 
 توانید نیازسنجی کنید. ساده می

 در انتهای صفحه هم دقت کنید. Related searchesبعد به پیشنهادهای جستجو یا همان 

 بینید که نیازها متنوع است.می

 

 .کنید  جایی کپیاین تنوع نیازها را برای خودتان 

سایر سواالت و نیازهای احتمالی کاربران را کشف کنید و بر مبنای پاسخ توانید از هر روش و ابزار دیگری هم که می
 شود( تری انجام میتر و جامع)در بحث تحقیق کلمات کلیدی این کار به شکل عمیق دادن به همه سواالت جلو بروید.

 . حاال بروید سراغ محتوای رقبا

که فکر ای چند نتیجه. دهم(های بعد توضیح می)در بخش کلمات کلیدی اصلی، ثانویه و فرعی را جستجو کنید
ببینید نقطه قوت و ضعفشان چیست، ساختارشان چطور  .نگاهی بیاندازیدرا باز کنید و کنید از بقیه بهتر هستند می

 اند. اند و چه چیزهایی را از قلم انداخته زده است، درباره چه چیزهایی حرف 
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بنویسید. پس بهتر است قبل کنید از بقیه بهتر هستند ای که فکر میشما قرار است محتوایی بهتر از این چند نتیجه
 از نوشتن محتوای خودتان محتوای رقیب را بررسی کنید. 

 رسد.بندی میحاال نوبت به چیدن ساختار و اولویت 

درصد افراد منظورشان همان چای سیاه متداول  ۰  اگر قرار است درباره خواص چای مقاله بنویسید، احتماالً یعنی 
دهیم و در ادامه درباره خواص دیگر انواع چای  است پس در ساختارمان اولویت باال را به همان اختصاص می

 نویسیم.می

 رویم سراغ نوشتن کل مقاله.بعد می

ها  خیلی وقتقاله برای هر موضوع یا هر کلمه کلیدی نیاز نیست همه این مراحل انجام شود. در نوشتن مالبته که 
پوشش دهنده نیازهای متنوع شود و کامالً واضح است که برای چه فردی با چه قصدی نوشته می اصالً موضوع شما

 نیست.

حتماً این سه مرحله را  ،باید پوشش دهیداما هر موضوعی که احساس کردید بیش از یک سوال و بیش از یک نیاز را 
 انجام دهید. 

 زنیم. حاال در اصل بعدی بیشتر درباره ساختار حرف می

 ! پیتزای پازلی بپزید. ۳

شود دور هم  شود، خوردنش هم راحت است، تنوع زیادی دارد، باعث میپیتزا خیلی خوشمزه است، راحت درست می
      ا( خوره جمع شویم و تعامل کنیم )به جز تک

 محتوای خوب مثل پیتزای خوب است اما محتوای عالی مثل پیتزای پازلی است!

      یعنی چی؟ 

گفتیم که محتوا باید جامع باشد درست، بعد هم گفتیم که جامع بودن را در ساختار پیاده کنید تا هرکسی آن بخشی 
 ای از پیتزا بردارد و بخورد.را که نیاز دارد مثل تکه



23 

 

تواند جای قطعه دیگر را ای از پازل است و نمیعالی مثل پیتزایی است که هر اسالیس آن مثل تکهاما یک محتوای 
 نیستند. طولی های ساده در واقع ساختاری دارد که این ساختار برش  بگیرد. درست در سر جای خودش است.

  کند!و شاید مزه هر تکه هم فرق می

ه شما وقتی هنوز تکه  گوید پیتزای چند مزتئوری پیتزای پازلی می
ای دارد و وقتی هم  اش نکردید یک شکل واحد و یکپارچه دایره پاره 

توانید تکه دارد نمیکه هر کسی یک تکه خوشمزه از آن را برمی
 دقیقاً مال همانجا بود! سدیگری را جای آن بگذارید. چون آن اسالی

 

شبیه شعرهای شاعران بزرگی مثل حافظ و سعدی است. های مستقل، این ساختار یکپارچه و در عین حال با تکه
، برد. یکی از همان ردیف شدن ظاهری کلمات در وزن و قافیهخواند لذت میهرکسی با هر سطح دانش و آگاهی می

 ها درکش نکنند. که شاید خیلیکل شعر و یکی هم از عمق معنایی  یکی فقط از یک بیت

 محتوای ساختارمند سه ویژگی دارد:

 یکپارچگی کلی و داشتن خط روایی  •
 های کوچک مستقل تقیسم شدن به بخش •
 تمرکز هر بخش روی یک بعد موضوع  •

 اهمیت دارد؟ چرا این ساختار 

 ساختار به چند دلیل اهمیت دارد:

 به اطالعات آسان شدن مطالعه و دسترسی.  

 SEO. تاثیر در ۰

 تر! . نوشتن راحت۷

 . درک و مطالعه را برای خواننده آسان کنید ۱

تیتر یا حتی تصویری را سر هم و بدون هیچ میانهای پشتای بگذارید که یک مقاله با نوشتهخودتان را جای خواننده 
 بیند؛ آیا رغبتی برای خواندش دارید؟ می
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دهید وقت خودتان را تلف نکنید چون این که چند خط اول را بخوانید ترجیح میحتی بدون ای ببینید اگر چنین مقاله
 رسید.ای خسته کننده است و احتماالً هم به آنچه نیاز دارید نمیحتماً چنین مقاله

من که  چون از ظاهر مقاله مشخص است که باید از اولین جمله تا آخرین را بخوانید تا بفهمید داستان چیست.
 دهم به جستجو ادامه دهم تا به یک مقاله بهتر برسم یا حتی یک ویدیو پیدا کنم.ترجیح می

 ای به خواندن تمام سطرها و جمالت ندارد.عالقه  اندر تحقیقات انجام شده هم مشخص شد که کاربر

آمده به دست  و نتایج جستجوی گوگل حرکات چشم کاربران روی مقاالت ردیابیبا  بینیدکه می این تصویر پایین
 .است

 کند.تحقیقات مشابه هم همین نتایج را تایید می

 شود.ها بیشتر خوانده میدهد چشم به آن نواحی بیشتر نگاه کرده و یعنی آن بخشنشان می قرمز و زرد نقاط 

میان  یهاعنوان اندازند و در ادامه به سراغ گوید که کاربران در ابتدا نگاهی کلی به مقاله مینتیجه این تحقیق می
 روند. می و جمالت اول هر پاراگراف متن

و به همین دلیل تا مطمئن نشود که این مقاله  و انرژی خودش را هدر دهد ای ندارد وقتعالقه امروزی چون کاربر
 خواند.آن را کامل نمیارزش خواندن دارد یا نه 

یادی به خواندن متن ندارند چه برسد به و یک واقعیت تلخ این است که کاربرهای نسل جدید اینترنت اصالً عالقه ز
 های طوالنی و خسته کننده. متن
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گویند که در زبان فارسی هم به همین شکل اما برعکس از راست به چپ یعنی شبیه  می Fبه این رفتار کاربران الگوی  
F .برعکس افقی است 

سراغ آن بخشی که نیاز دارد. اگر مقاله رود اگر مقاله جامعی برای نیازهای مختلف نوشته باشید، کاربر مستقیم می
 خواند. شما خیلی عالی باشد هم کاربرد از اول تا آخرش را می

ها خوشمزه و در جای درستی باشد. من های کوچک آماده درست کنید هم این که تمام لقمهپس شما هم باید لقمه
 رش هم دلم را نزند.هم اگر خواستم از اول تا آخرش را بخوانم  گیج نشوم، لذت ببرم و آخ

شان خیلی زیاد  هایی از مقاله هستند که اهمیتیک کار بسیار مهم است و دوماً بخش  ساختار داشتن محتوا پس
 است. 

 ها عبارتند از: این بخش 

 های داخلیعنوان  •
 مقدمه •
 جمالت اول هر پاراگراف •

اگر هم تمام مقاله را نخواند هیچ   توانید کاری کنید که کاربر تمام مقاله را بخواند. می این سه بخش جذاب باشداگر 
 اهمیتی ندارد. همین که بخش مورد نیازش را راحت پیدا کند کافی است.

خواند های کوچکتر خرد شود، کاربر هم به راحتی هر بخش را میاگر مطلب شما داخل ساختاری قرار بگیرد و به بخش
 کند چون با انبوهی از اطالعات پراکنده مواجه نیست.می و درک 

 دهید.اینطوری به مغز مخاطب فرصت تنفس و پردازش می

پس شما به عنوان نویسنده باید محتوا را طوری بنویسید که هرکسی بتواند در کمترین زمان ممکن به اطالعاتی که  
 نیاز دارد برسد. 

خواننده از اول تا آخر  پیش فرض شما این باشد کهنویسید و نباید همیشه حواستان باشد که شما داستان نمی
 . خواهد خواندداستان را با جزئیات کامل  

 های قابل کلیک در ابتدای مقاالت وبالگی هم همین دسترسی سریع است.دلیل وجود فهرست



26 

 

 

 . تاثیر در سئو ۳

 جز بهبود رتبه در نتایج جستجو چند هدف مهم دیگر هم داریم:به  محتوا یبا سئو در کل

 ماندگاری بیشتر کاربر در وبسایت  •
 درک شدن محتوا توسط الگوریتم گوگل  •
 چرخیدن بیشتر در وبسایت یا ، عضویتکاربر به تعامل، خرید هدایت •

 است.  ساختار داشتن محتوا به صورت غیر مستقیم برای دستیابی به هر سه هدف الزم و ضروری

متن  و  مناسبتیترهای میاندر صورتی که مقاله دارای کند، می گوگل که محتوای صفحه را بررسی هوش مصنوعی
 گیرد.رتبه بهتری میتر سریعتوانند محتوا را درک کنند و در نتیجه این محتوا بهتر می ،باشد مرتبطدارای کلمات کلیدی 

 . اول ساختار بعد نوشتن۴

 شود؟تر انجام نمیریزی کنید راحتهرکاری برنامه اگر قبل از 

 در نوشتن محتوا هم ساختار دقیقاً برنامه شما برای نوشتن است.

اید هیچ وقت مثل انشای مدرسه نوشتن محتوا را از خط اول شروع نکنید و به خط آخر برسانید. در ساختاری که چیده
 نقص بسازند.کنار هم یک تصویر کامل و بیای از پازل است که قرار است در هر بخش مثل قطعه

 کنید.کنید و بهترین موقعیت را انتخاب میشما برای قرار دادن هر قطعه پازل فکر می
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ای از پازل به دستتان افتاد هرجایی که جا  اما مقاله نوشتن بدون در نظر گرفتن ساختار مثل این است که هر قطعه
 خورد جا دهید!می

دهد درست همینجا کند و کسی که قطعات را بدون فکر در کنار هم قرار میل را تکمیل میتفاوت کسی که پاز
در تصویر نهایی دیده ای محتوا و فردی که فقط بلد است بنویسد شود. نقطه تمایز یک نویسنده حرفه مشخص می

 شود.می

 چطور ساختار مقاله را بچینیم؟ 

 تیترهای داخل متن. ساختار اولیه مقاله چیزی نیست جز همان میان

 تیترها را برای خودتان بنویسید. میاناین بعد از جستجوی اولیه و درک کلی موضوع و آنچه باید گفته شود، 

 ها برسید.ترین بخش به زیرشاخه از مهمباشد بعد براساس این که به چه ترتیبی باید 

شود به  مشخص می  از یک تا   Headingافزار ورد با و در نرم  H6تا  H1های عنوان یا همان هدینگ که در وب با تگ
 اند. همین منظور تعبیه شده
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 ها توجه کنید:به این مثال

 

بعد از چیدن ساختار شروع به نوشتن کنید و هر جا هم که احساس کردید ساختار شما مناسب نیست با حذف و  
 اضافه یا باال و پایین کردن ساختار بهتری بسازید.



29 

 

 همیشه از کل به جزء جلو بروید. 

های داخلی چطور نوشته شوند زیاد حساس نباشید. وقت برای اصالح کردن زیاد از همان ابتدا هم برای این که عنوان
 دارید. 

حاوی کمی  و هم  ترغیب کنندههم  ها جا دهید و طوری بنویسید که قرار است کلمات کلیدی را در همین عنوان
 باشند.  اطالعات

 برویم سراغ اصل چهارم. 

 نویسی و باز هم ساده نویسی ، ساده نویسیساده . ۴

 شما کیست؟ محتوایمخاطب 

ساله که هنوز معنی بسیاری از  ۵ای فیزیک جامدات از دانشگاه کمبریج ساکن لندن یا بچه رشته استاد دانشگاه 
 داند؟نمی ها را لغت 

های آشنا برای مخاطب خودتان بنویسید اما تا دانید مخاطب شما کیست دقیقاً با زبان، لحن، کلمات و عبارت اگر می
 فقط یک راه دارید:   شناسیدنمیاو را وقتی 

 . ترین شکل ممکن بنویسیدبه ساده

 کنند. ساله بتوانند از محتوای شما استفاده  ۵ساله هم بچه  ۰ تا هم استاد دانشگاه 

 کافی نیست. همین خوب استپس کنم نویسم و خودم درک میاین که من به زبان فارسی می

نباید متنی پر از اصطالحات خاص و عجیب و غریب های ادارات دولتی بنویسید، ای شبیه نامهشما نباید مقاله 
استفاده کنید که   از کلماتی، نباید نباید جمالت را طوری پیچیده بیان کنید که نیازمند توضیح بیشتر باشد بنویسید،

 .دانیدفقط خودتان معنی آن را می

 این مهارت را تقویت کنید.  نویسی یک مهارت است پس سعی کنید به مرورساده

 بستگی به استعداد و توانایی خودتان دارد:  ،نویسی در کل چند نکته مهم دارد و فراتر از این نکاتساده

 تر وجود دارد.همیشه یک جایگزین سادهچیده و سخت استفاده نکنید. . از کلمات و اصطالحات پی۱

 های طوالنی گیج کننده هستند.جملهکنید. بیان را تا جای ممکن کوتاه و مفاهیم . جمالت ۲
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 کرد؟ لشیتر تبدبه دو و چند جمله کوتاه ای ؟تر کرد کوتاه شودیم ایکه آ دیفکر کن نیبه ا دیسینویکه م یاهر جمله

برود که اول جمله چه  ادمانیاصالً  می رسیآن م یبه انتها یجمله باشد و وقت کیپاراگراف   کیکه کل  دیسیننو یطور
 بود!

 . کنید بنویسید. همانطور که صحبت می۳

 کنید؟ها استفاده میهمین کلمات و عبارت موضوعی را برای دوست خودتان توضیح دهید، آیا از خواهید فکر کنید می

نویسی در کل توصیه البته شکسته مسلماً نه؛ پس برای کاربری هم که دوست شماست همانقدر ساده بنویسید.
اگر خواستید شکسته بنویسید درست بنویسید و کلمات کلیدی را در متن طوری که مردم جستجو شود اما نمی
 ل گوگل موضوع و محتوای شما را درست متوجه شود.تا حداق کنند استفاده کنیدمی

 قبل از نوشتن فکر کنید!. ۴

تر بیان کنیم اما این کار را توانیم آن را سادهخواهیم بزنیم فکر کنیم میها اگر به حرفی که میباور کنید خیلی وقت
 . کنیمنمی

کنیم هر آنچه افتد. چون فکر میتفاق میکنیم این امخصوصاً وقتی که محتوایی را از منبعی ترجمه و اقتباس می
عجیب که مخاطب باید فکر کند تا درک کند شما چه  هایی شود جملهگفته شده را باید منتقل کنیم و نتیجه می

 گویید.می

 تری بیان کنید.سازی کنید بعد به زبان ساده کند اول برای خودتان سادهفکر کردن کمک می

محتوای شما سخنرانی در جلسه سازمان  د در متن با کاربر صمیمی و راحت باشید.، سعی کنیچند نکته به جز این
نامه دکترا هم نیست. کاربری قرار است متن شما را بخواند که روی مبل لم داده و با ملل نیست، جلسه دفاع از پایان 

 موبایل مشغول جستجو برای پیدا کردن جواب سوال یا خرید چیزی است.

 اید. پیچیده و سختی کنید که در مدرسه و دانشگاه یاد گرفته تنیست خودتان را درگیر ادبیااصال نیازی 

که در ادامه  توانید چند ادویه هم به آن اضافه کنیدمی ،تر شود و قابل درک باشدبرای این که محتوای شما ساده
 : گفتیم

 . مثال بزنید.  ۵

 ده به واسطه این مثال حرف شما درک کند.کنند خوانن های ملموس و تشبیه کردن کمک میمثال

 . از قدرت تصاویر استفاده کنید.  ۶
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تواند حق مطلب را ادا کند. پس تمام تمرکز خودتان را روی این که فقط با نوشته  یک دیاگرام، نمودار یا تصویر می
 مفاهیم را منتقل کنید نگذارید. 

 تعریف کردن اصطالحات تخصصی . ۷

داند، اوالً در  کنید که عموم جامعه معنی آن را نمیز یک اصطالح نسبتاً تخصصی استفاده مییی از متن ااگر در جا
اگر تعریف کوتاهی دارد در پرانتز، اگر نه در چند جمله توصیف کنید و اگر  همان بخش از متن معنی آن را بنویسید. 

اص دهید. اگر هم موضوع مجزایی است به  توانید حتی بخشی از مقاله را به آن اختص نیاز به توضیح بیشتر داشت می
 دهد لینک دهید.ای که کامل توضیحش میمقاله

 توجه کنید: فرضی به این مثال

 

را  شودمشخص می Fدهانه لنز را که با عدد  یادیافراگم برای تار کردن پس زمینه سوژه موقع عکاسی پرتره، باید 
 کوچکتر کنید. 

کند. همانطور که یک پنجره بزرگ اجازه ورود نور بیشتری را به داخل اتاق میدیافراگم به کنترل نوردهی کمک 
 دهد. تری به شما تحویل میکوچک( تصویر روشن  f-numberدهد، یک دیافراگم باز ) می

 تصویر کنترل داشته باشد. فوکوس و تاری دهد که روی میزاندیافراگم به عکاس این امکان را هم می

 را بخوانید.  و دیافراگم دوربین Fعدد کنم مقاله ما درباره پیشنهاد می برای اطالعات بیشتر

 

 مقاله دیگر را معرفی کردیم. کتوجه کردید که اصالح تخصصی را کمی توضیح دادیم و برای مطالعه بیشتر هم ی 

توانیم حتی یک بخش از ، میدارد ای وجود نداشت و اصطالح استفاده شده هم نیاز به توضیح بیشتری اگر مقاله
 مقاله را به آن اختصاص دهیم.

 . از زبان خودتان بنویسید ۷

ز شود متن شما امستقیم از منابع خارجی، ترجمه کلمه به کلمه و تغییر در جمله بندی سایر محتواها باعث میترجمه 
 سادگی و قابل فهم بودن خارج شود. 

 ترین نکات را یادداشت کنید. بعد از زبان خودتان بنویسید. همیشه خودتان از منابع مطالعه کنید و مهم

https://noornegar.com/blog-what-is-aperture/
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رویم سراغ نکاتی که هر چند مهم هستند اما در اولویت دوم  اصل تولید محتوا رسیدیم. حاال می ۰اینجا به انتهای 
 گیرند.میقرار 
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 فروع تولید محتوا
ها را انتخاب کردم و  ترینای اهمیت دارند اما من تعدادی از مهمنکات زیادی وجود دارد که در تولید محتوای حرفه

 سعی کردم تا جای ممکن این نکات به زبان ساده و مختصر توضیح داده شود. توضیح دادم.

 نوشتن مقدمهگفتی پدر آمرزیده؛ خب از اول می 

 فهمید موضوع حرفش چیست؟زند آخرش هم نمیدقیقه حرف می ۰  اید یک نفر دیده 

 کند. ها همینطوری هستند. یعنی اگر باشند و نباشند هیچ فرقی نمیبعضی مقدمه

 دمه از چند جهت اهمیت دارد:مق 

 . جلب توجه  

 متن  . ترغیب به مطالعه کامل۰

 . ارائه دید کلی از محتوا۷

 تواند این تاثیر را داشته باشد. ای نمیاما هر مقدمه

 باشند. ای، خالقانه، کوتاه، متفاوت، کوبنده، صمیمی و سادهغیرکلیشههایی خوب هستند که مقدمه

 ها شروع نکنید. را با این عبارت  وقت مقدمههیچ  همین اول بگویم که 

 ...  این روزها •
 ... میدانیهمه ما م •
 حتما شما هم ...  •
 .که .. دیدانیم •
 حتماً برای شما هم این سوال پیش آماده است که ...  •
 شاید برای شما هم ... •
 کنید ...اگر فکر می •

  چ یهم همن مقاله  نیا دییگویکه ناخواسته به خواننده م ای و تکراری شدهکلیشه نقدرآنوع شروع کردن مقاله  نیا
 رسد را تبدیل به مقدمه نکنید. همان اولین چیزی که به ذهنتان می گفتن ندارد. یبرا  یو درست دیحرف جد
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ها که با  ها دقت کنید. چندتا از مقدمه کافی است در جستجوها و مطالعه روزمره خودتان در وب فارسی به مقدمه
 اند واقعاً مفید و جذاب هستند؟ها شروع شده رت این عبا

به مخاطب بگویید  .دیسیبنواو  یاصل یهامخاطب و دغدغه یاصل ازیها، بهتر است که درباره ننوع مقدمه نیا یجا به
جای درستی آماده است، قرار است محتوای مفید و جذابی بخواند، نیازش را تشدید کنید یا حتی با یک مثال از زندگی 

 وزمره شروع کنید. ر

چینی کنم تا  ای توضیح دهیم و به قول معروف مقدمهنیاز نیست خودتان را درگیر این کنید که حتماً باید چند جمله
 به حرف اصلی برسم.

 ها یک جمله کافی است.بعضی وقت

وضوع شدید، با  نویسید. وقتی تمام متن را نوشتید و مسلط به مکنم مقدمه اخرین بخشی باشد که میپیشنهاد می
 حوصله یک مقدمه جذاب بنویسید. 

 هایی برای نوشتن مقدمه:ایده 

 یک صحنه که برای همه ملموس استاتفاقات توصیف  •
 فرضی یک مکالمه کوتاه •
 یک خاطره شخصی  •
 بیان یک باور اشتباه  •
 بیان آماری عجیب  •
 ، سریال یا کتابمثال زدن از یک چیز مشهور مثل فیلم •
 ربطش بدهید به موضوع یک حرف کامالً غیرمعمول و برخالف انتظار بزنید و بعد  •
 نقل قول از یک فرد معروف •
 مرتبط  کوتاه حکایتیک  •
 ایجاد شوق و ترس با دادن وعده یا توصیف وضعیت بد )ترس از دست دادن فرصت یا انگیزه موفقیت(  •

ای بنویسید که خواننده بعد از خواندنش به خود کنید مقدمهالبته ایده برای نوشتن مقدمه زیاد است. همیشه سعی 
 بگوید »این مقاله ارزش وقت گذاشتن دارد«

 ها توجه کنید:به این مثال
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  ها چند ویژگی مشترک دارند:این مثال

 است  جمله اول مناسب، جلب توجه کننده و جذاب •
 مقدمه ملموس، صمیمی و خودمانی بودن •
 آیدمه چی چیزی گیر مخاطب میاین که در ادا گفتن •
 سادگی و مختصر بودن •

های خوبی نکته را برای نوشتن مقدمه در نظر بگیرید و کمی هم ساختارشکنی کنید حتماً مقدمه ۰اگر همین 
 نویسید.می

 

 ( Headingتیترها ) میانبه من بگو چرا؟ 

 لئوکوم یآرکادهایی نوشته « بود. سری کتابچرا؟به من بگو هایی بودند که اسم همه »بچه که بودم یک سری کتاب
 داد.درباره طبیعت، فضا و ... جواب میداشت و  عنوانی سوالیکه هر بخش آن 
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به من بگو  شتریهم ب هنوز»، «به من بگو چرا  شتریب»با اسامی هم های دیگری بعدها فهمیدم این نویسنده کتاب
 شته است.نو «را به من بگو چرا  یشتریب یزهایچ»، «چرا 

 

این که چطور نویسنده با یک الگو توانسته چندین کتاب موفق برای کودک و نوجوان بنویسد جالب بود. در واقع او از  
و چرا....  تنها کاری که کرده  پرسند چرا، چرا، چرا های پرتکرار کودکان استفاده کرد که همیشه میهمان الگوی سوال

 .بکی ساده و جذاب بودهای کودکانه با سبود جواب دادن به همان سوال

 را بشکنیم. الگوهادر دنیای تولید محتوا هم ما باید الگوها را کشف کنیم، مطابق آنها جلو برویم بعد که مسلط شدیم 

 تیترهای متن نقش اساسی در ساختارمند کردن متن دارند. درباره ساختارمند بودن متن در ابتدا توضیح دادیم. میان

 رویم.در ادامه سراغشان میهای داخلی چطوری باشند چند نکته کلی دارد که این که عنوان 

های متن هستند پس باید طوری نوشته  بخش  ارائه دهنده اطالعات مهم و جدا کنندهتیترهای شما به منزله میان
اند و دوماً بداند متنی که در ادامه آمده ترین اطالعات موردنیاز را بدتیتر اوالً مهمشوند که کاربر فقط با خواندن میان

 است درباره چه چیزی است.

باشند که هیچ اطالعاتی  معنی و بیها باید نه آنقدر کوتاه ای اجتناب کنید. عنوان های یکی دو کلمهاز نوشتن عنوان 
 ندهند و نه آنقدر بلند که شبیه متن شوند.
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در بخش سئو درباره  های داخلی استفاده کنید.متعادلی در عنوان کلمات کلیدی اصلی، فرعی و ثانویه را به اندازه 
 دهم. کلمات کلیدی بیشتر توضیح می

   تا  ۰های داخل ورد که مخصوص این کار هستند استفاده کنید. از هدینگ تیترهای خودتان از استایلبرای میان
 نویسی در متن استفاده کنید. توانید برای عنوان می

های جدید هم که  توانید آنها را ذخیره کنید تا در فایلمی ،ها با رنگ و اندازه دلخواهظیم کردن هدینگ بعد از یکبار تن
ها را مشخص  توانید اولویت عنوان کنید با همین شکل ایجاد شوند. یعنی فقط با یک کلیک روی هر استایل میباز می
 کنید.

 

 شود.تر میانتر این که با این کار نوشتن مقاالت طوالنی آسمهم

ها جابجا شوید یا با موس متن هر بخشی از کنید و به راحتی بین بخش الرا در ورد فع navigationکافی است پنل 
 های دیگر باال و پایین ببرید. متن را بدون نیاز به کات کردن بین عنوان

هایی کند و با یک کپی ساده عنوان ر میتتیترها موقع بارگذاری متن شما در وبسایت کار را آسان استایل دادن به میان
 ریزد. ها به هم نمیشود و ترتیب هدینگاید دقیقاً با همان ساختار در وبسایت منتشر میکه نوشته
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 ترغیب کننده، دارای کمی اطالعات و در عین حال واضح باشند.ساده، های داخلی به طور خالصه سعی کنید عنوان 
ای شود کاربر در نگاه اول متوجه نشود هر بخش درباره چه مساله خرج دهید باعث میالبته اگر زیادی خالقیت به 

 است.

 نمونه ساده توجه کنید:برای مثال به این 



40 

 

 

 بندیپاراگراف نظم همیشه زیبا نیست؛ 

خیلی  کنند هرچیزی که منظم باشد زیباتر است در صورتی که ریشه زیبایی در هارمونی است. خیلی افراد فکر می
نظم گاهی  نظمی ظاهری هارمونی بهتری دارد و زیباتر است تا وقتی که همه چیز صاف و صوف باشد.ها بی وقت

 زیباست و گاهی نازیبا پس نباید فریب آن را بخوریم. 

 نظمی که دارد زیباست چون هارمونی دارد.جنگل با تمام بی

شود متنی نازیبا اندازند و آخرش هم میه همه چیز« گیر میدر محتوا هم خیلی افراد خودشان را در تلۀ »نظم دادن ب
 کمی دارد. پذیریخوانایی و دسترسیکه 
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زنند و اگر هم درست انجامش دهید تقریباً نامرئی حرف می  بندی از جزئیاتی است که خیلی کم درباره آنپاراگراف 
شود  برد اما تا توضیح ندهید متوجه نمیت می بندی درست لذاست! یعنی مخاطب در کل از خواندن متنی با پاراگراف 

 چه تفاوتی با یک متن بد داشته است.

 

 بندی درست چطور باید باشد. حاال ببینیم پاراگراف

خط که پر شد دکمه اینتر را بزنم و بروم سراغ بعدی. تمام متن را هم    کردید پاراگراف یعنی هر شاید تا االن فکر می
 این روش کامالً اشتباه است. متنم از دو طرف بچسبد به دیوار و بله چقدر زیبا!جاستیفای کنم تا 
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 بندی درست چند ویژگی مهم دارد:هاپاراگراف 

 کوتاه باشد.  •
 هر پاراگراف درباره یک مفهوم یا یک مساله حرف بزند.  •
 جمله اول آن جالب و ترغیب کننده باشد.  •
 خواندن بخش بعدی ایجاد کند. در انتها کنجکاوی و ترغیب برای  •
 !جاستیفای نکنید •

هیچ استاندارد و معیاری برای این که طول پاراگراف چند خط یا چند کلمه باشد وجود ندارد. جایی هم اگر شنیدید  
 گوش نکنید.

 گویند طول خطوط )یعنی عرض پاراگراف( نباید طوالنی باشد ووجود دارد که می UIفقط یک توصیه کلی در طراحی 
وجود دارد که آن هم به برای طول و فاصله خط یا اندازه فونت  UIب در استانداردهای کل صفحه را شامل شود.

 Readability And Webاست. بحث خوانایی و تایپوگرافی در وب ) uiنویسنده محتوا ربطی ندارد و کار طراح 
Typographyای است( خودش بحث مجزا و گسترده . 

ف  ا خط اینتر بزنید و به پاراگر نیمخط نباشند. حتی این که بعد از   ۷های متن بیشتر از د پاراگرافشوتوصیه میدر کل، 
های دو تا چهار خطی هم بنویسید باز هم خوب است. عدد  . اگر هم متنی با پاراگراف بعدی بروید هم قابل قبول است

 فقط یک معیار ساده برای جلوگیری از طوالنی شدن الکی است. ۷

شود تقسیم کنید نه این که فقط سه خط نوشتم پس  ها را از نظر حرفی که گفته میه دوم این است که پاراگرف مسال
 حاال نوبت پاراگراف بعدی است.

 خواهید درباره مشخصات فنی و ظاهری یک گوشی موبایل صحبت کنید. فرض کنید که در بخشی از مقاله می

( برند pocoهای پوکو )محصول شرکت شیائومی است. سری گوشی X3و گوشی پوک پاراگراف اول، برند این گوشی:
های تحت نام این برند بیشتر مناسب بازی و با های متداول شیائومی دارند. قرار است گوشیمتفاوتی از گوشی

 های شیائومی باشند.تری از سایر مدلافزار قوی سخت

های این سری ظاهری متفاوت و البته کمی زشت مثل سایر مدل x3گوشی پوکو  پاراگراف دوم، مشخصات ظاهری:
 دارد! کامالً مشخص است که طراحی در اولویت شیائومی نبوده است. 

هایی که گفته شد، این مدل وزن زیادی دارد. نگه داشتن طوالنی  در کنار تمام مزیت پاراگراف سوم، وزن زیاد گوشی:
که وزنشان در  Mi 11ننده است. همین وزن را مقایسه کنید با سری گرمی در دست خسته ک  ۲۴۰مدت این گوشی 

 گرم است.  ۵۷۰تا  ۵۰۰ گستره 
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 ها.ها بر مبنای مفهوم نه بر مبنای تعداد خطاین فقط یک مثال فرضی بود برای درک چگونگی تقسیم بندی پاراگراف 
هایی را به هم نی بیاوریم یا بخشها را پشت سر هم در قالب یک پاراگراف طوالتوانستیم تمام این نوشتهمی

 بچسبانیم. 

شود و دوماً نهای به هم چسبیده های قدیمی با ستونی از متنشما شبیه کتاب شود اوالً متناین کار باعث می
 نخواهد شد. دهید باعث گیج شدن مخاطب پراکندگی اطالعاتی که می

گیرد خواندن را ادامه بدهد یا این که اندنش تصمیم میای است که کاربر با خوجمله اول هر پاراگراف همان جمله
 پس به این جمله اهمیت بیشتری بدهید. اسکرول کند برود سراغ بخش دیگر یا حتی مقاله دیگر.

 جمله انتهایی پاراگراف هم باید ربطی به بخش بعد داشته باشد تا مخاطب رشته کالم را از دست ندهد.

 گوییات و اضافهبدیهیجا مانع کسب است؛ حرف بی 

کنید؛ اگر کنید و اولین نتیجه را باز میفرض کنید برای پیدا کردن شماره تماس مطب پزشکی در اینترنت جستجو می
کامل  ای درباره زندگینامه، سوابق کاری، تحصیالت و خاطرات این پزشک باشد آن را کلمه  ۰۰۰۰ ای این نتیجه مقاله

 خوانید؟می

چند دقیقه شما را معطل کند اعصابتان خرد  شایی باشد که پیدا کردناگر شماره تماس او در میان این مقاله ج
 شود؟ نمی

 رسید.تر به آنچه نیاز دارید میاگر همین صفحه فقط شماره تماس و آدرس مطب را داشت شما سریع
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اطالعات اضافی و به درد های بدیهی، هایی که پر از حرف افتد. مقاله درباره هر نوع محتوای دیگر هم این اتفاق می
 به شدت خسته کننده و آزاردهنده خواهند بود.  ،نخور هستند

 اهمیت دارد. آنچهدر واقع شما باید همه چیز را حذف کنید به جز 

 توجه کنید: به این مثال

یت مهم  تبدیل تصاویر از یک نوع فایل به انواع دیگر یک مهارت اساسی است که هر طراحی باید آن را بلد باشد. مز 
این موضوع این است که تعداد زیادی ابزار و آموزش آنالین وجود دارد که دقیقاً همان چیزی را که مایل هستید 

 بدانید به شما یاد می دهد، تبدیل عکس به وکتور نیز یکی از این موارد است. 

که بر آن مسلط باشند. با گسترش کنندگان برای کار خود نیاز دارند وکتور یک نوع فایل رایج است که طراحان و تبلیغ 
 شود.  اینترنت و محتوای اینترنتی مبنی بر عکس، اهمیت استفاده از تصاویر نیز بیش از پیش حس می

های افزارها و پلتفرم های گوناگونی پیش روی شما وجود دارد. نرم های خود به وکتور راهاز این رو جهت تبدیل عکس
 پردازیم.ها میاند که در ادامه به معرفی و بررسی آنمختلفی برای این کار طراحی شده

 گویی است!متن باال یک نمونه وحشتناک از اضافه 

ها را  خواهیم این راههای مختلفی وجود دارد و حاال میتنها چیزی که در متن باال اهمیت داشت این بود که بگویید راه
 آموزش دهیم.

، وکتور چیست و ... واقعاً هیچ اهمیتی  شودچرا از وکتور استفاده میاین که دنیای اینترنت چقدر گسترده شده، 
 ندارد. 

 بنویسد:  بهتر بودمتن طوالنی به جای این 

ها را به شما آموزش ترین روش بهترین و سریع  ،های مختلفی وجود دارد. در این راهنمابرای تبدیل عکس به وکتور راه
 دهیم. می

 توانید به راحتی تبدیل عکس به وکتور را در موبایل، کامپیوتر یا آنالین انجام دهید.با یادگیری آنها میهایی که روش 

 یک نمونه بد دیگر: 

یرند و توجه بسیاری از همین امر سبب شده است که پرفروش ترین گوشی های شیائومی نبض بازار را در دست بگ
 مخاطبان را به خود جلب کنند. 

 گویی:بندی درست بدون اضافه جمله
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 . شوند پرفروش های شیائومیگوشیند ها باعث شدهمین ویژگی

چینی کنید و لقمه را ، مقدمهها واقعاً نیاز نیست ادبی بنویسید، از کلمات قلمبه سلمبه استفاده کنیدخیلی وقت
 بچرخانید.بیهوده 

 فایده زیادی برای مخاطب نخواهند داشت. هایی که به این شکل نوشته شده باشند قطعاً متن

 موقع نوشتن هر محتوایی در ذهن داشته باشید:نکته را  ۷

 به چه چیزهایی نیاز ندارد! ،و روی این عنوان کلیک کرده است . کاربری که این کلمه کلیدی را جستجو کرد 

 زنم واقعاً مفید است؟ی که می. آیا این حرف ۰

 تر بیانش کنم؟تر و کوتاهتوانم ساده. می۷

نیازی نیست درباره این که عکاسی چیست یا حتی چرا  ،نویسیدای درباره »آموزش عکاسی در شب« میاگر مقاله
 عکاسی در شب جذاب و جالب است توضیح دهید!

داند عکاسی چیست و چون دنبال یادگیری این مهارت است خودش میدرصد مخاطب این مقاله  ۵۵ به احتمال باالی 
و بهتر است مستقیم درباره همان مساله   پس این موضوع برای او جذاب است؛ پس نیازی نیست داستان ببافید

 اصلی صحبت کنید. 

 خورد. این که درباره اهمیت استفاده از پایه موقع عکاسی حرف بزنید به چی وجه به درد کسی نمی

      رسد کاری عقلش به این چیزها میای ندارد و بدیهیاتی هستند که هر عکاس هرچند تازه ها هیچ فایدهاین حرف 

های گرفتن عکس با درباره تکنیک ها باید درباره تنظیمات خاص دوربین برای عکاسی در شب،به جای این حرف 
شود و  دانند، تجهیزات خاصی که برای عکاسی در شب استفاده میای میهای حرفهنکاتی که عکاس کیفیت در شب،

 های خوب و بد عکاسی در شب توضیح دهید.نمونه

 شود؟پس جامع بودن چه میشاید االن با خودتان بگویید 

ما خواننده را با اطالعاتی که  گویی نیست. قرار نیست شو اضافه  جامع بودن مقاله هیچ وقت به معنی گفتن بدیهیات
 وقت به دردش نخواهد خورد خسته کنید.خودش دارد یا هیچ

ها و نیازهای مختلف را پاسخ دهید. کسی نیاز ندارد که به او توضیح دهید اهمیت  جامع بودن محتوا یعنی سوال
 کند.ر دهید کفایت میگذاشتن دوربین روی پایه چقدر زیاد است، همین که بگویید دوربین را روی پایه قرا 
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اید به این فکر کنید که چه چیزهای اضافی وجود دارد که باید این مهارت نیاز به تمرین دارد و در بازخوانی آنچه نوشته
  حذف کنم.

های محتوا کند. من در تیمگویی را تشدید میای هم این اضافه گذاری اشتباه کلمهناگفته نماند که شاخص قیمت
 ه کیفیت اهمیت و هزینه بیشتری بدهم تا نویسنده محتوا هم با خیال راحت مختصر و مفید بنویسد. کنم بسعی می

و  فیبا تعر دینکن یاست، اصالً سع درباره محصول دیسینویکه م ییاگر موضوع محتوا و نکته آخر این که:
 . دی کن یمعرف  ا محصول ر یرتخصص یو غ  یکل یهادیتمج

 نیدرباره ا شودمی محصوالت مشابه داره که ریبا سا ییهاو تفاوت بیمعا ها،ت یمز د،ی فوا  ها،یژگیو یمحصول هر
 موارد حرف زد.

خواهد بود چون اطالعات   تیف ی شما با ک یمحتوا تیاما در نها ستین یادیز یجستجو ازمندیاطالعات ن نیکردن ا دایپ
 .یعال یهاپر از صفت یهااز نوشته ینه ستون دیکنیارائه م دیمف 

 سبز بنویسیدبا رنگ 

ماه بعد آن را بخوانید  ۶ها مخاطب دارد و چه االن و چه گویند که تا سالبه محتوایی می محتوای سبز یا همیشه سبز
 کاربردی و مفید است. 

   بازدیدکننده دارد و بعد از حدود  رمدت است که فقط تا چند روکوتاهاین نوع محتوا درست برخالف محتوای خبری و 
 خورد.ماه هم به هیچ دردی نمی

ها هم در مجله  های فروشگاهی یا خدماتی موضوعات سبز اولویت باالتری دارند.در استراتژی محتوای اغلب وبسایت 
 وعات سبز دارند. شود اما بازدید کننده دائمی را موضهرچند موضوعات روز منتشر می

ها بعد هم خوانده شود و نباید فقط مخاطبی را نویسید شاید سالپس این نکته را در ذهن داشته باشید که آنچه می
 کند در نظر بگیرید.که امروز و فردا این مقاله را باز می

 چند نکته کوچک هم اینجا باید گفته شود. 

ای که قرار است چند ماه بعد آن را بخواند هم برای خواننده   یسیدنودر محتوا میکه  اصول و نکاتیحواستان باشد 
 کاربردی باشد. 

به مشکالتی که این بیماری در  های محتوانویسنده  است،در چندین محتوایی که در دوره کرونا نوشته شده  مثالً 
به بیرون رفتن از خانه نیست و  دادند به این که نیاز است اشاره کردند و محصول آنالین را ربط میجامعه ایجاد کرده 

https://www.novin.com/blog/what-is-green-content/
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معنی خواهد  شود و این مزیت هم برای مخاطب بیها؛ در صورتی که کرونا چند سال دیگر فراموش میاز این حرف 
 شد.

و این نکته را هم در نظر بگیرید که یکسال بعد فردی قرار است این  دالبته همین که متن شما جامع و کامل باش
 اید و مقاله شما یک مقاله سبز خواهد بود. را رفته مقاله را بخواند نصف راه

گردند و روزرسانی هستند، هرچند وقت یکبار دوباره به چرخه تولید برمینیازمند به محتوای آنها در مورد موضوعاتی که 
 کنیم تا سبز بودن محتوا حفظ شود.روزرسانی میبه

 نویسی نکنیم مطلق دانی؛ تو هیچی نمی

توانیم بگوییم که هر  نمی پساست   دائم در حال تغییرهمه چیز خاکستری، طیفی و کنیم که گی میدنیایی زند درما 
 در آن راه ندارد.  یا استثنایی زنیم قطعاً درست است و هیچ اما و اگرحرفی می

 

مفاهیم را طوری بنویسید که شامل همه    یعنی همیشهنکنیم. نویسی مطلق که است  این محتوا نویسی نکات یکی از
 های احتمالی باشد.حالت 

دیگر برای و تکنیک ها راه توانید مراحلی را برای »روتوش چهره در فتوشاپ« آموزش دهید اما حتماً دهشما میمثالً  
های دیگری هم  ها و پالگینبرنامه راه آسان را آموزش دهید و در کنارش  ۷پس بهتر است فرضاً این کار وجود دارد. 

شود شما هم  دهند را معرفی کنید. این که منبعی فقط یک راه حل آموزش داده دلیل نمیکه این کار را انجام می
 فرض کنید مطلقاً فقط همین یک راه وجود دارد والغیر.



48 

 

های متمم در توضیح هرچیزی نویسنده  نویسی است.خوب دوری از مطلق  هاییکی از نمونه متمم محتوای وبسایت 
 دهند. های موجود را نشان میطرفانه به مخاطب تمام زاویه گیرند و کامالً بیها را در نظر میتمام تعریف

وابسته به های مختلف ها، اصول و ... شامل طیفی از گزینه تر هم سالیق، باورها، روش در مفاهیم پیچیده
 فاکتورهای متنوع هستند و هیچ چیز مطلقی وجود ندارد.

د از این  کنهایی مثل »شاید«، »احتمال دارد«، »ممکن است« و… کمک میاستفاده از کلمهو نکته ریز دیگر این که 
 تواند از شما ایراد بگیرد.گویی دور شوید و حتی اگر مطمئن هم نباشید کسی نمیمطلق 

به اندازه کافی جستجو کنید و از منابع معتبر اطالعات داشته  نویسی این است که در اجتناب از مطلقترین نکته مهم
 گیری نکنید.های مختلف را بیان کنید و خودتان موضعدیدگاه  باشید.

ید  همیشه شکاک باشو در اولین جستجو اطالعاتی به دست آوردید کافی نیست.  ایداید یا شنیدهاین که جایی خوانده 
 و فقط به یک منبع اکتفا نکنید. 

 اسیونایرانیز

 سازی کنید. بومی ،کنیدبه عنوان منبع اصلی استفاده می دیگر زبانی به اگر از محتوای

به  ،اشاره شده است گرید یخاص که در کشورها یموضوعات ای  یبه سبک زندگ یاگر در متن یعنی یسازی منظور از بوم
 .  دیاستفاده کن یآن از معادل بوم یجا

https://motamem.org/
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یا نویسنده منبع اصلی از  الت بانکی خاصی اشاره شده باشد که در ایران وجود ندارد،یامکان دارد به تسه Tبرای نمونه
 ل زده که اصالً برای ما آشنا نیست.اهای فرهنگی جامعه خودش مثال زده باشد، یا غذایی را مثمناسبت 

سازی محتوا کمک  های بومی را به جای آن بگذارید. این ایرانیزه کردن و بومینید و نسخهسازی کبهتر است معادل
 تر و قابل درک باشد.ها برای مخاطب ایرانی ملموس کند حرف می

 سازی به زبان ساده برو؛ لینک مستقیم

گرفته  تاالبدریا و شهری طولی است و شمال و جنوب آن را  ،ی که در آن متولد و بزرگ شدمشهرهمان بندرانزلی 
گوید »مستقیم برو« چون در هر صورت یک خیابان است. در این شهر هر آدرسی از هرکس بپرسید حتماً اول می

       اصلی بیشتر ندارد.

ها به آن ها و لینکصفحهها هم به همین شکل هستند؛ یعنی محصول یا خدمتی وجود دارد که تمام اغلب وبسایت 
 شوند.ختم می

 تر از این که مسیر درستی برای هدایت کاربر بسازیم؟ کنند و چه چیزی مهمها منتقل میکاربر را بین صفحه هالینک 

ی از اتفاقات این مسیر در داخل  شدو بحث مرتبط با هدایت کاربر هستند که بخ نقشه سفر مشتریو  قیف بازاریابی
 خورد.ها رقم میوبسایت 

ای است اما ما اینجا فقط درباره بخشی که نیاز داریم تا در تولید محتوا بحث گستردهداخلی و خارجی  سازیلینک 
 زنیم.استفاده کنیم حرف می

 ها باشد.توایی باید دارای چند لینک به سایر صفحههر مح

 هر لینک دو بخش دارد: 

 قابل کلیک که رنگ متفاوتی هم دارد.  همان نوشته (:Anchor textانکر تکست ) •
 شود.ای که با کلیک روی لینک باز میصفحه  آدرس لینک: آدرس همان •

 شوند:ها به دو نوع تقسیم میلینک 

 .دهیمای به صفحه دیگری در وبسایت لینک میصفحهها داخلی هستند یعنی از : بعضی لینکداخلی •
 دهیم.ای در وبسایت دیگر لینک میصفحهخارجی: یعنی به  •

 ها از دو جهت اهمیت دارند: لینک 

https://www.novin.com/blog/what-is-sales-funnel-and-5a-model/
https://www.novin.com/blog/what-is-customer-journey/
https://www.novin.com/blog/what-is-anchor-text-and-why-it-is-important-for-seo/
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 .کنیدهایی که نیاز دارد هدایت میبه بخش . کاربر را  

 دهد.های ایجاد شده اهمیت بسیار زیادی می. گوگل به لینک۰

روند و این ای به صفحه دیگر میاز صفحه  مختلف هر وبسایت، هاهای خزنده گوگل برای شناسایی صفحهربات 
 شود.ها انجام میها از طریق لینکجابجایی و بررسی صفحه

 

ها به دست ها را از تعداد، کیفیت و انکرتکست لینک یگر، گوگل بخش بزرگی از اطالعات و اعتبار صفحهاز طرف د
 آورد.می

شود صفحه هدف این لینک درباره چه چیزی است  یعنی ربات خزنده گوگل با خواندن انکرتکست هر لینک متوجه می
 شود صفحه هدف اهمیت باالیی دارد متوجه می، باشدتر و با کیفیتای بیشتر لینک به صفحهتعداد هرچه  ،و دوماً 

ربط بودن انکر تکست با محتوای صفحه هدف هم باعث کاهش تاثیر بی  پس باید رتبه بهتری به آن صفحه بدهد.
 شود.لینک در سئو می
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 های داخلی و چه خارجی در این بهبود رتبه تاثیر دارند. چه لینک

 کند. ( کار میCtrl+Kهای میانبر )وجود دارد که با کلید گذاریافزار ورد امکان لینک در نرم 

ای باید لینک داده شود و به چه شکلی در هر نوع وبسایت و کسب و کاری متفاوت است. اگر این که به چه صفحه
سازی داخلی انجام کردم چطور لینکبود دقیقاً مشخص می  یبرای وبسایت مشخص استراتژی محتوا این کتاب یک 

ای نوشته شده است، فقط به گفتن کلیات اکتفا  های محتوا در هر حوزه چون این راهنما برای نویسنده  شود اما
 کنم.می

 مساله را حل کنیم:  ۷در کل، باید 

 سازیبندی صفحات برای لینک. اولویت  

 ای به کدام صفحه لینک داده شود؟. از چه صفحه۰

 ها چه شکلی باشند؟. انکر تکست ۷

نچه نیاز دارد آتری به ها واقعاً مفید باشند و به کاربر کمک کنند دسترسی راحتخواهیم لینکما می نکنید کهفراموش 
 بندی صفحات ما را درک کند.خواهیم گوگل ساختار و اولویت و در اولویت دوم می داشته باشد

 دارد.کند ارزشی هم نبه زبان ساده، لینکی که کاربر سالی یکبار روی آن کلیک نمی

 صفحات  یبندتیمساله اول اولو

مثال   کیرا با   یکل ریتصو خواهمیاما فقط م کندیرا مشخص م  یسازنکیل اتیمحتوا تمام جزئ  ریمد ای ستیاستراتژ
 .ستین  یتیبه هر کسب و کار و وبسا می قابل تعم یاستراتژ نیدهم. ا حیتوض

 : زنمیمثال م ینترنتیفروشگاه ا کی

 است: ریانواع صفحات ز یدر کل دارا  ،ینترنتیفروشگاه ا نیا

 تیسا یصفحه اصل •
 محصوالت یبنددسته یهاصفحه •
 صفحه هر تک محصول  •
 مقاالت وبالگ  •
 وبالگ یصفحه اصل •
 نحوه ارسال کاال و ...( ن،یصفحات )درباره ما، قوان ریسا •
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 را دارد؟ تی اهم نیشتریکدام صفحه ب

  مینیصفحه بب کیگروه محصول را در  کیانواع مختلف  میدوست دار دیمحصوالت؛ چون موقع خر یبنددسته صفحه
 کسب کند.  یرتبه خوب دمحوریخر یدر جستجوها دیصفحه با نی. امیکن دیآنها خر نیو از ب

 ها خواهند بود. صفحه نیاول ما ا تیاولو پس

 .می هست یدنبال محصول مشخص ها ما به وقت یلیاز آن صفحه تک محصول مهم است چون خ  بعد

مقاالت بخواند،   ریاز سا یشتریاطالعات ب میکنی م تیوبالگ قرار دارند چون کاربر را هدا یهامقاله  یبعد تیاولو در
 بماند و ... تی تماشا کند، در وبسا  ویدیو

و از او  میکن یادآوریبرند را  ستندیکنجکاو ن ادیکه ز یاست تا به کاربران تیسا یهم صفحه اصل یبعد تیاولو در
 با ما آشنا شود. شتریب ی کم میبخواه

داشته باشد و کاربر بتواند   یخوب UI/UXکه  رد یقرار بگ یبعد تی در اولو تواندیم یوبالگ فقط در صورت  یاصل صفحه
  یادیشده است ارزش ز دهیمقاالت چ  نیاگر فقط براساس آخر نصورت یا ریکند. در غ  دایپ یرا به راحت خواهدیهرچه م

 نخواهد داشت. یسازنک یل یبرا 

 داده شود. یابه چه صفحه دیبا هانکیل یشتریب  میمشخص کرد  بیترت  نیبه ا پس

 ای؟ ای به چه صفحهاز چه صفحه 

 ۷۰ اند از موتور جستجوی گوگل است و  هایی که روی بازاریابی محتوایی کار کردهدرصد ورودی وبسایت  ۰  حدود 
 های اجتماعی است.ها مثل شبکهدرصد باقی مانده هم ورودی مستقیم یا از سایر کانال

شوند، اغلب کاربران مستقیم وارد محتوای وبالگ، بعد دسته  درصدی هم که از گوگل وارد سایت فرضی ما می ۰  از 
 شوند.بندی محصوالت یا صفحه تک محصول و صفحه اصلی می

 سازی را به شکل درستی انجام داد. گ لینکپس باید برای محتوای وبال

 های دیگر لینک دهیم.بندی که مشخص کردیم به صفحهکافی است از محتوای وبالگ با همان اولویت 

معرفی برند و ... توانند با هدف معرفی محصول، هدایت برای خرید، خواندن مقاله مرتبط دیگر، ها میاین لینک 
 باشند. 

ها اصلی هم این است که کاربر را به سمت خرید گ افزایش فروش است و یکی از راههدف نهایی محتوای وبال
 هدایت کنیم.
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 انکر تکست چطور باشد؟

 های مشابهاینجا، این مقاله، مقاله دیگری، بیشتر بخوانید، مطالعه بیشتر و سایر عبارت هایی مثل: اوالً از انکر تکست 
 استفاده نکنید. اطالعاتی راجع به صفحه هدف ندارندکه هیچ معنی خاصی ندارند و هیچ 

و ...   ، »استانبول««بیت کوین«، »خرید«، »موبایلای مثل » های تک کلمهاز انکرتکست تا جایی که امکان دارد  دوماً 
 استفاده نکنید.

 ی خوب چند ویژگی مشترک دارند که در ادامه توضیح دادم.هاانکر تکست 

 محور دارای کلمات مرتبط هستند: های خرید . لینک 

بندی محصول یا تک محصول از کلماتی های خرید محور مثل دستهاز نظر سئو مهم است که در انکر تکست صفحه
 . استفاده کنید« قیمت« و »خرید»  مثل

 های دیگر ترکیب کنید. محصول و عبارت   بندی محصوالت یا ناماین دو کلمه را با نام آن دسته

 سایر مقاالت بهتر است با کلمات کلیدی متفاوت باشد:به . لینک ۰

های دیگری از دهید شامل شکلای میمعموالً هر مقاله یک کلمه کلیدی اصلی دارد؛ بهتر است لینکی که به مقاله
 کلمه کلیدی اصلی یا کلمات کلیدی فرعی و ثانویه باشد.

 ها از نظر سئو اهمت دارد. این تنوع دادن به لینک 

 :مثال

 رده سامسونگهای میانبهترین گوشیعنوان مقاله: 

 های ارزان سامسونگلیست گوشیانکرتکست برای لینک دادن: 

 ها به تنهایی با معنی باشند: انکر تکست . ۷

اید انکر تسکت خوبی است یا نه، آن را جدا از متن قبل و خواهید مطمئن شوید انکر تکستی که ساختههر وقت می
ای شوید که به چه صفحهبخوانید؛ اگر به صورت مستقل معنی دارد و شما قبل از کلیک متوجه می بعدش به تنهایی

 قرار است هدایت شوید پس انکر تکست خوبی است.

 توانید با بودجه کم تهیه کنید.هم وجود دارد که میهای ارزان قیمت نمونه نمونه بد: 
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توانید زیادی در بازار موجود است که با بودجه کم می کامپیوتراسپیکرهای ارزان قیمت  همان جمله را اصالح کنیم: 
 تهیه کنید.

 شودلزوم لینک دادن به چیزی که معرفی می 

آن در محتوا   نکیحتما ل ،دیکنیم یدر محتوا معرف  ینیآنال زیهرچ  ایکانال  ج،یپ ت،یافزار، سابرنامه، نرم  شن،یکیاگر اپل
ها فقط داخلی  کنند هیچ لینک خارجی ایجاد نکنند و تمام لینک ها به اشتباه سعی میدر بعضی وبسایت درج شود.

 باشد. 

 کند نیاز کاربر برطرف شود.های داخلی کمک میایجاد لینک خارجی هم به اندازه لینک 

 ؛ عناصر بصری در محتوا نباشید سی نوستون

نوشت و  سی بود. یعنی بخش مشخصی از روزنامه را همیشه او مینویهای قدیمی یک نفر شغلش ستوندر روزنامه 
تر از بقیه  ها داشت، ستونی هم که متعلق به او بود مهمچون این فرد دیدگاه و جایگاه خاصی در ذهن خواننده

 شد.ها تلقی میبخش

از متن   م معموالً شبیه ستونیها هاند، شکل این نوشتهها نوشتههایی که برای واژه »ستون« در روزنامه فارغ از معنی 
 ای.بود؛ بدون هیچ فاصله 

 

خواندن این  نویسی فقط مصرف کمتر کاغذ بود و همچنان هم این مشکل وجود دارد.فاصلهدلیل این فشرده و بی
 این ظاهر فشرده و شکل و شمایلی که دارند سخت است.  خاطرها به متن
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 اما در دنیای وب که کاغذی وجود ندارد دیگر مجبور نیستیم محتوا را به این شکل منتشر کنیم. 

نهایت داشته باشیم، هرچقدر دلمان بخواهد تصویر، ویدیو یا صوت در میان توانیم صفحات با طول و عرض بیمی
 های محتوا هستند بسازیم.ی محتواهای تعاملی که ترکیبی از انواع فرمت ها اضافه کنیم و حتمتن

های مختلف، توانید از عناصر بصری متنوع، با رنگ و لعاب، استفاده از فضایهای خودتان تا جایی که میدر نوشته
 سلسله مراتب بصری و ... چشمان کاربر را به دنبال هدفی که دارید هدایت کنید.

شوید که چقدر جزئیات بصری در تجربه کاربر تاثیر دارند. شاید کاربر آشنا باشید، متوجه می UIاحی اگر کمی با طر
توانید کاری کنید که مخاطب محتوای شما  شما با رعایت کردن این جزئیات میوقت متوجه این جزئیات نشود اما هیچ

 را به بهترین شکل ممکن درک کند و در نهایت عاشق شما شود. 

 

 های عدد یا غیرعددی برای هر چیزی که فهرستی است استفاده کنید. لیستاز  •
 کند تصویر قرار دهید. هرجایی که تصویر به درک مخاطب کمک می •
 مفاهیم را تکه تکه کنید تا حجم زیادی از اطالعات پشت سر هم ارائه نشود. •
 اگر ویدیو مرتبطی دارید در میان متن اضافه کنید. •
 ذاب کردن محتوا استفاده کنید.ها برای جاز آیکون  •
 های متنوعی مشخص کنید.ها را با رنگ عناوین داخل متن یا همان هدینگ  •
 های مهم متن را مشخص کنید.با هایالیت کردن، بولد کردن،  تغییر رنگ و ... بخش •
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. بینیدصویر زیر میبا یک محتوای بد در ت در مقایسه با سازی شده که از نظر بصری خوب بهینهرا  تصویر یک محتوا
 ، نقل قول و ... است. های داخلی، آیکون، لیستهای کوتاه، عنوان محتوای خوب ترکیبی از تصاویر، پاراگراف 

 زندگی کوتاه است، قوانین را بشکن

هنرمند آنها را  کیمانند  دیتا بتوان د،یریبگ ادیرا  نیقوان یحرفه ا کی»مانند گوید: پیکاسو جمله معروفی دارد که می
  .«دیبشکن
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شروع کنید به شکستن آنها. بخش بزرگی از خالقیت همین است؛  ،هر وقت مسلط به اصول و نکات کاری شدید
 تفاوت ایجاد کنید، آزمایش کنید و حتی اصول خودتان را بسازید. 

نوشتن محتوایی تمام شد   لیست برای خودم نوشته بودم تا وقتیها قبل به عنوان یک چک من این راهنما را سال 
  .همه چیز را بررسی کنم

      دار بود از متن اولیه تقریباً چیزی باقی نمانده است چون بیشترش اشتباه بود و چک لیستی که داشتم خنده

و   ، فناوری همین اصول و نکاتی که نوشتم هم شاید بعدها متوجه شوم اشتباه هستند یا به دلیل تغییر شرایط
 محیط منقضی شوند.

های طراحی هر دور نشویم، حرفم این است که خودتان را پایبند به اصولی بدون تغییر نکنید. همانطور که سبک
شود، تولید محتوای نوشتاری و مخصوصاً ویدیویی هم همیشه در حال  کند و سبکی ترند میچندسال یکبار تغییر می

 تحول است.

اند و هیچ وقت از اصول سازند،  همان افرادی هستند که عمق مفاهیم را یادگرفتهرا میآنهایی که این موج تغییرات 
 بدون درک پیروی نکردند.  

کنید را درک کنید. بعدش هم  ای که رعایت میای کار کنید و دلیل هر نکتهحرفهدر تولید محتوا همیشه سعی کنید 
 ت شکستن به خودتان بدهید.نکنید و جسار دایخودتان را مقید به آنچه یاد گرفته

 د خوبی باشیدزد

 کنم؛ گفته است:  دوباره از پیکاسو نقل قول می

 دزدد!کند، هنرمند عالی میهنرمند خوب کپی می

هایی که کپی هستند ارزش بودن ایده این جمله به معنی ارزشمند بودن عمل دزدی نیست. در واقع پیکاسو به بی
شود  هایی که می. ایدهگیرندالهام میبینند و را می های اصلیایدهای گوید هنرمندان حرفه کند و همزمان میاشاره می

 اید.کسی بگوید کپی کرده بدون این که هزاران اثر متفاوت روی آنها بنا کرد 
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دانم کدام آدم از همه جا های محتوا جا افتاده با عنوان »محتوای یونیک«، نمییک اصطالحی در میان نویسنده 
 خبری این اصطالح را اولین بار استفاده کرده و جا انداخته است. بی

محتوای جدید استفاده کنید. پس بخش در کل شما به عنوان نویسنده محتوا مجبور هستید از منابعی برای تولید 
آورید و بخش دیگری هم حاصل بزرگی از اطالعات را با جستجو در میان سایر محتواهای منتشر شده به دستت می

 تجربه یا مطالعه خودتان در گذشته است.

قبلی اضافه  هایچیزی به منابع، مفاهیم و آموختهشود که به زبان ساده، در صورتی محتوای شما جدید حساب می
 کنید.

 های قدیمی را با شیوه متفاوتی بیان کنید.یا باید حرف جدیدی بزنید یا همان حرف 

ها اقتباس کنید یا الهام استفاده کنید، از ایده را توانید اطالعات موجود در منابع باز در تولید محتوای وب، شما می
خلق کنید. بندی یک محتوای مثالً جدید تغییرات اندکی در جملهها را کپی کنید یا فقط با توانید متنبگیرید، اما نمی

اید، نه اطالعاتی  این محتوا یک کپی ناقص خواهد بود چون نه چیزی اضافه شده، نه تغییری در شیوه بیان داده
 زنید.حرف متفاوتی میاضافه کردید و نه 

ها کسی  فه کنید. محتوایی بنویسید که تا مدت ها اضاهمیشه سعی کنید از زبان خودتان بنویسید و چیزی به قبلی 
 نتواند بهتر از آن بنویسد. 

کپی نکردن محتوا از نظر سئو هم اهمیت زیادی دارد. اگر محتواهای وبسایتی تماماً کپی باشند، گوگل با کاهش رتبه  
 کند. یا حتی حذف از نتایج جستجو وبسایت را جریمه می
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د چندین وبسایت از یک سایت نکنند و اگر ببینمعموالً در جستجوها به یک نتیجه اکتفا نمیبه جز سئو، کاربران هم 
 روند سراغ منبع اصلی.رود و از آن به بعد هم میها از بین میکنندهاند، اعتمادشان به کپیکرده  مشخص کپی

 نتیجه بگیریم یا نه؟ المجموع ث یمن ح

 گیری کنیم یا حتماً باید »سخن آخر« داشته باشیم؟ ای از آن نتیجهمقالهآیا واقعاً ما باید در انتهای هر 

 محتوای وب وجود ندارد. بندی پایان خیر هیچ اجباری و استانداری برای 

های بهتری برای پایان دادن به مقاله استفاده  ای و سنتی از سبکهای کلیشهگیریشود به جای نتیجهپیشنهاد می
 شود.

یا دعوت به تعامل   CTAهای اصلی مقاله، گفتن یک نکته پایانی، قرار دادن یک ای از نکات و حرف صهمثالً گفتن خال
 برای کامنت گذاشتن، دعوت به خرید یا بازدید از محصوالت فروشگاه، دعوت به خواندن مقاالت مشابه دیگر و ...

 ن را به هم ببافید. حتی اگر یک جمله ساده بنویسید کافی است و نیازی نیست آسمان و ریسما

بندی کنید یا ها واقعاً نیاز نیست جمعدر هر صورت اهمیت سخت پایانی به اندازه مقدمه نیست و خیلی وقت
 ای بگیرید.نتیجه

هایی که چند  بندی خوب داشته باشید پس کمی خالقیت به خرج دهید و از تکرار حرف خواهید یک پایان اگر واقعاً می
 اجتناب کنید.اید خط باالتر گفته

 چرت ادیسونی بزن

توانست  های شناخته شده است :(( ادیسون هر وقت هرجایی میترین آدم زن توماس ادیسون یکی از بزرگترین چرت  
 داد.زد و بعد دوباره به کار ادامه میچرت کوتاهی می

تی به خواب رفت از دستش  کرد و یک گوی فلزی را طوری که وقای پیدا میها وسط کار گوشهگویند بعضی وقتمی
 خوابید. گرفت و میبیوفتد می

ای تمرکز را کنار بگذارد و بعد از استراحت کوتاهی به مغز مساله را  خواست چند دقیقهدلیل این کار ساده بود،  او می
 با نگاهی دوباره و شاید از زاویه دیگری بررسی کند.
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ا و چه در هر شغل دیگری، تمرکز مداوم و انجام یکسره کارها روش  این داستان را گفتم که بگویم چه در نوشتن محتو
 خوبی نیست.

 گیرد. شود و خیلی چیزها را نادیده میبعد از چند ساعت کار مداوم خسته میذهن انسان 

یکبار برای خودتان امتحان کنید، متنی را بنویسید و بعد از این که مطمئن شدید همه چیز خوب است نیم ساعت  
بینید و شعله خالقیت شما روشن شد را میت کنید و بعد دوباره بخوانید. حتماً اشتباهاتی که قبالً دیده نمیاستراح

 شود.می

 تری دارند و خالقیت کمتری دارند. کنند دقت پایین تر کار میدانند آنهایی که سریع مدیران محتوا و ویراستارها می

دن هر کاری )نه فقط محتوا( چند ساعتی آن را کنار بگذارید و بعد توصیه من این است که همیشه بعد از تمام کر
 کنید. و ویرایش برای آخرین بار بررسی 

 بخوان مخاطب یکبار هم با عینک 

 ها هم نوشته شود باز هم نیاز به ویرایش دارد.ترین نویسنده ایهر متنی حتی اگر توسط حرفه 

 کنیم و ... مانند، برای تمام کردن عجله میمیها دور گاهی اوقات اشتباهات تایپی از چشم
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 فقط کافی است یکبار خودتان را جای خواننده بگذارید و با دقت و توجه آن را بخوانید.

 

ها مورد به چشم شما  سازی بخوانید حتماً دهسازی و بهینهباور کنید اگر یکبار متن خود را با عینک ویراستاری، ساده
 شد.از آن دیده نمیخورد که تا قبل می

 کند در دفعات بعدی از همان ابتدا بدون اشتباه بنویسید. کشف این عیب و ایرادها کمک می

های محتوا ویراستار دارند اما نباید انتظار داشته باشید ویراستار »محتوای بد« را به »محتوای استاندارد و  هرچند تیم
 کار شما را از »خوب« به »عالی« برساند. در حد متوسط« تبدیل کند؛ ویراستار وظیفه دارد  
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 هوش گوگل کمسئوی محتوا برای 
موتور جستجوی گوگل از زمانی که ساخته شد تا االن مسیر پیشرفت خوبی را طی کرده است اما همچنان هوش 

 تواند مثل انسان همه ابعاد محتوا را به درستی درک کند.مصنوعی نمی

 را رعایت کنیم تا:  به همین دلیل مجبور هستیم نکاتی

 . گوگل محتوای ما را درک کند.  

 . رتبه خوبی در میان نتایج جستجو به دست آوریم.۰

رای نویسنده محتوا ب های دیجیتال مارکتینگ دارد.سئو بسیار گسترده است و همپوشانی زیادی با سایر بخش
 دستیبای به دو هدف گفته شده باید دو کار انجام دهد:

 ی جذاب، جامع، مفید و درگیر کننده. نوشتن محتوا 

 . توزیع درست کلمات کلیدی در متن۰

موتور کارمندان  برای کار اول که رعایت تمام نکات گفته شده ضروری است. حاال برویم سراغ توزیع کلمات کلیدی.
اند که برای پیدا شدن محتوا در نتایج جستجو و همینطور کسب رتبه در خوب باید از  جستجوی گوگل چندین بار گفته

 استفاده کنید. عنوان، توضیحات متا و داخل متنکلمات کلیدی پرجستجو در 
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ه چگالی کلمات کلیدی زده  البته هیچ وقت چگالی مناسب برای کلمات کلیدی در متن اعالم نشده و هر حرفی که دربار
 شود تجربی است.می

شده اما به دلیل جذب  استفادهمتن یکبار در ر محتوایی فقط یکبار کلمه کلیدی در عنوان و د ایمطبقه تجربه دیده 
 است.باالی بازدید کننده به خاطر محتوای عالی که داشته به رتبه یک گوگل رسیده 

و سایر کلمات کلیدی هم با   تکرار شدهدر آن درصد  ۰مات کلیدی با نسبت محتواهایی داشتیم که کل ،از طرف دیگر
هیچ وقت به صفحه اول  های دیگر این محتوا بدون کمک روشاما  شود در متن استفاده شددرصدهایی که گفته می

 است()البته فاکتورهای موثر در سئو بسیار زیاد هستند و مثال گفته شده برای درک موضوع  گوگل هم نرسید.

 درصدها اهمیت دارند اما در کنار سایر فاکتورها باید دیده شوند. پس این 

شود یک محتوا از نظر کاربر و از نظر الگوریتم گوگل محتوای خوب تشخیص  ها فاکتور و شاخص باعث مییعنی ده
 داده شود و چگالی کلمه کلیدی فقط یکی از این فاکتورها است. 

 یم یا ندهیم؟ آخرش چه کار کنیم؟ اهمیت بده

کننده است. درصدها و نحوه  ایم که تکرار کلمات کلیدی در حد معقول و منطقی کمک  طبقه تجربه و آزمایش فهمیده
 ی که در ادامه گفتم هم برای درک مدل کلی است.دئالیاتوزیع کلمات کلیدی به شکل 

های بعدی همین  و در نسخه گویندکلیدی« میپیدا کردن کلمات کلیدی فرایندی است که به آن »تحقیق کلمات 
 کتاب اضافه خواهد شد. 

 گذارد.معموالً )نه همیشه( این کلمات کلیدی را مدیران محتوا در اختیار نویسنده محتوا می

 حاال با این کلمات چه کار کنیم؟

 . دیدار یو فرع  هیثانو یدی کلمه کل نیچندو  یاصل یدیکلمه کل کیی اهر مقاله

هم هر  ما  یمحتوا میخواهیدارد و م  ییباال یاست که آمار جستجو یهمان عبارت  قاً ی دق یاصل یدیکل کلمه •
 شود در نتایج جستجو دیده شود.وقت این عبارت جستجو می

کلمات   ایهستند اما در نوشتار  کسانی یاصلکلمه کلیدی از نظر معنا و مفهوم با  هیثانو یدیکلمات کل •
 .کنندیاستفاده م هیثانو ید یاز کلمات کل یکلمه اصل یاز افراد به جا یگروهتند. استفاده شده متفاوت هس 

که کلمه   یکس یازهای با ن یدارند و به نوع  یبا اصل یکیهم از نظر مفهوم ارتباط نزد  یفرع  یدیکل کلمات •
 دارند.  یپوشانهم کندیرا جستجو م یاصل یدیکل
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با نسبت خیلی  پس  متن باشد. یداخل یهاعنوان نییتع یبرا   یانتخاب مناسب توانندیم ی فرع  یدیکلمات کل معموال
 کنیم.کمتری از کلمات کلیدی فرعی در متن استفاهد می

 شود اصلی، ثانویه و فرعی. پس به ترتیب از بیشترین به کمترین می

 

 به این مثال توجه کنید:

 

بار از کلمه  ۰  است. همین که در هر هزار کلمه متن حدود کلمه کلیدی اصلی کافی  برای معموالً چگالی یک درصد 
 اید. کلیدی اصلی استفاده کنید یعنی کار خودتان را درست انجام داده

 شود.های عجیب و غریبی بسازید که اصالً توصیه نمیشوید جملهدرصد حتماً مجبور می  برای چگالی بیش از این 
که مجبور هستیم در متن زیاد استفاده کنیم و ناخواسته درصد آن به  گاهی اوقات کلمه کلیدی اصلی عبارتی است

 رسد؛ در این موارد ایراد جدی وجود ندارد اما سعی کنیم این تکرار کمتر شود. درصد می ۷باالی 

 سایر کلمات کلیدی ثانویه و فرعی هم به ترتیب با درصد کمتری استفاده شوند.

استفاده   ها یا متندر عنوان  بار هم از کلمات کلیدی فرعی ۷تا  ۰ل کلمات ثانویه و بار از ک  - مثالً در هر هزار کلمه 
 کنم که این اعداد صرفاً برای درک ترتیب اولویت است.تاکید می کنید کافی است.

 . شودمی استفادهو توضیحات متا هم داخلی، عنوان سئو در عنوان  ،کلمه کلیدی اصلی به جز تکرار در متن

 یم که بهتر است کلمات کلیدی را چطور در متن توزیع کنیم؟حاال ببین
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های های داخلی به صورت متعادل و در بخشپیشنهاد کلی این است که کلمات کلیدی اصلی را در متن و عنوان
  های اول چندین بار از کلمه کلیدی استفادهمختلفی از متن توزیع کنید. یعنی اینطور نباشد که در مقدمه و پاراگراف

 شود اما در ادامه هیچ کدام از کلمات کلیدی استفاده نشود.

 تر باشد بهتر است.هرچه این توزیع بهتر و یکنواخت 

 تیترها هم بدون افراط از کلمه کلیدی اصلی و فرعی استفاده کنید.در میانتیترها باشد. بعد از متن حواستان به میان

ر متن تکرار کنید که هم از جذابیت و خوانایی متن کم شود هم تکرار وقت نباید طوری کلمات کلیدی را به زور د هیچ
 دهنده برای کسب رتبه تشخیص دهد. بیهوده کلمات باعث شود گوگل محتوا را فریب
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 همه را غلط نوشتم
       بگذریم شدم. چطوری؟ ۵  مه را غلط نوشتم ولی حگفت: ای بود که میمزه یک چیستان بی

 البته نگارش درستنویسند. نکاتی که در ادامه گفتم بیشتر مخصوص همان افرادی است که »همه« را اشتباه می
اند و کلهم اجمعین محتوانویسی را با زنگ ها هم از آن طرف بومش افتادهخودش داستانی طوالنی است که خیلی

 اند.امال اشتباه گرفته

 د.ییراد پیدا کن ا  صدهاد یتواناز همین نوشته من هم می

  باشد. زیبا، قابل درک و استاندارد نویسید کنم نکات ضروری را یاد بگیرید تا هرچه میتوصیه می

اند کافی های زبان و ادبیاتت فارسی مدرسه یاد دادهبرای یادگیری نکات ضروری هم همان چیزهایی که در درس 
های زیادی اند. کتابایت راهنمای نکات مهم را نوشتهها ساست. اگر هم بلد نیستید کمی در وب جستجو کنید ده

 توانید سطح نگارش فارسی خودتان را ارتقا دهید. هم در بازار موجود است که با یکبار خواندن و کمی تمرین می

 های پیشنهادی:کتاب

 ی رضا شکرالله - یمزخرفات فارس  •
 یی رضا بابا - میسیبهتر بنو •
 ی ابوالحسن نجف  - میسیغلط ننو •

  شوند.ام زیاد تکرار میهایی که دیدهاشتباهات و نکات در متن این

ام؛ چون قصد انتشار عمومی نداشتم منابع را هم های مختلفی جمع کردههای گذشته از وبسایتاین نکات را در سال
 کنم.کردم. صرفاً اینجا تشکر میاشاره میحتماً گرنه ام وجایی یادداشت نکرده

 معلوم به جای فعل مجهول:استفاده از فعل 

رود. استفاده از یک فعل  فعل معلوم فعلی است که فاعل آن شخص یا شی معین بوده و در ابتدای جمله به کار می
 کند. معلوم در ابتدای جمله مخاطب را برای خواندن ادامه مطلب جذب می

 برای مثال:

 سارق پول را به سرقت برد. فعل معلوم:
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 سارق به سرقت رفت. پول توسط   فعل مجهول:

تر شوید که وقتی فاعل در ابتدای جمله قرار گیرد و از فعل معلوم استفاده شود مفهوم جمله سادهدر اینجا متوجه می
 شود و در نتیجه برای جذب مخاطب تاثیر گذاری بیشتری دارد.تر به خواننده منتقل میو سریع

 :افعال مناسب

های درست و  چندتا از مصداق محتوای متنی به کارگیری افعال مناسب است که یکی دیگر از نکات دستوری در نگارش 
 اشتباه آن را در ادامه گفتم: 

 « باشدمی» جای به «است» فعل بردن کار به •
 «گشتن» فعل جای به «شدن» فعل بردن کار به •
 « نمودن» فعل جای به «کردن»  فعل از استفاده •
 ها و کلمات مشابه و سایر عبارت  •

 بستن عبارات فارسی با پسوند عربی:جمع 

 جمع بستن واژگان فارسی با قواعد عربی نامتناسب و اشتباه است. به دو واژه زیر دقت کنید:

 گزارشات  .1
 جات روزنامه  .2

 به جای آن بگوییم:  ستاند. بهتر اهای فارسی هستند و با قواعد عربی جمع بسته شدههردو نوشته، واژه 

 ها گزارش  .1
 ها روزنامه  .2

 یسی عددنو

نحوه صحیح نوشتن اعداد در محتوا، خواندن متن را برای مخاطب آسان خواهد کرد. در ادامه به برخی از اصولی که  
 کنیم: هنگام نوشتن اعداد باید رعایت شود، اشاره می

 اعداد یک رقمی در محتوای فارسی

فارسی باید به صورت حروف )یک( و بقیه اعداد ( زبان الفبه دلیل شباهت به حروف )(  در اعداد یک رقمی تنها عدد )
 بصورت عدد نوشته شوند.
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 اعداد دورقمی و سه رقمی 

 اعداد دو رقمی و سه رقمی بهتر است به صورت عدد نوشته شوند:

 ها قبول شدند. نفر در دیگر رشته   ۰نفر در آزمون دکترای مدیریت و  ۰   مثال:

 اعداد چهار رقمی و اعداد پنج رقمی به باال 

 توان به صورت ترکیبی از عدد و حرف نوشت:اعداد چهار رقمی و پنج رقمی به باال را می

 مثال:

 ریال ۰۷ هزار و   ۷  •
 رای رقیبان خود را پشت سر گذاشت. ۷۰۰ هزار و  ۶ ۰ میلیون  ۰۰با  •

 نشانه گذاری در متن

 گیرد.میو گمراهی مخاطب را  نوشته جلوی ابهامها در بکارگیری صحیح نشانه

 نقطه ).( 

 کاربرد نقطه

 «اِی.تی.اِم»ی شود. مانند کلمهاز نقطه برای جداسازی حروف اختصار استفاده می .1
 .«امروز، روز جهانی معلم است»کنید. مثال  های خبری از نقطه استفاده در پایان جمله  .2
 .دشوهای تعجبی و پرسشی از نقطه استفاده میها بجز جملهی جملهدر پایان همه  .3
 .ی بعد از خود فاصله داشته باشدچسبد و باید با کلمهی قبل از خود مینقطه، فقط به کلمه .4
 .های کوتاه باید از نقطه استفاده کرد بعد از پاسخ .5
شود. برای مثال از نگهبان قول غیرمستقیم یا جمالت پرسشی غیرمستقیم از نقظه استفاده می پس از نقل .6

 .شودپرسیدم کی اداره باز می

 )،(  ویرگول

 فاصله داشته باشد.  یبعد یبا کلمه دیو با چسبدیقبل از خود م یبه کلمه  رگولیو

 استفاده کرد. رگولیاز و دیتکرر در استفاده از حرف عطف “و” با یجابه
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مادر، فاطمه را »بخواند. مانند  یوصف  ای یاضاف بیها را با کسره و بصورت ترککه کاربر ممکن است آن یکلمات نیب
 «کرد. قیتشو

 « با کمال تاسف، پدر شما درگذشت.». مانند شودیاستفاده م رگولیاز و یدیق یهااز گروه  بعد

دو معنی یا چند معنی شدن عبارت   و جاهایی که استفاده نکردن از ویرگول باعث مکث کوتاه در جمله یجابه
 شود.می

 امام، امت اسالم را زنده کرد.مثال: 

 هینظر ،یآلمان کدانیزیف ن،یشتیان»صفت در جمله(. مانند  ایاضافه )هنگام استفاده از بدل  حاتیتوض انیب در
 « را ارائه کرد. تینسب

 شود.  ها هم از ویرگول استفاده میها و نامبرای جداسای اعداد، مدل 

 اشاره شده است.به این موضوع   ۹  و      ، ۰   هایمثال: در صفحه

 )؛(  نقطه ویرگول

م مرتبط است. معموال زمانی که دو جمله با ه ها بهای است که معانی آندر واقع نشانه یک مکث در دو جمله
 شود. شوند از نقطه ویرگول استفاده میهایی مانند “البته” ، “همچنین” ، “بنابراین” بهم مرتبط میواژه 

 «.ندارد  عقل و دارد  شاخ  گاو اینکه برای ترسم؛از گاو می » ت کهاس شده شنیده الرئیسبرای مثال: از شیخ 

 یعنی جمله اول تمام شده اما جمله دوم به اولی ربط دارد. 

 نقطه ):( دو 

 شود. به عنوان نمونه:بعد از ذکر نام افراد و یا نام منبع در محتوا از دو نقطه استفاده می

 . های نفتی ایران را تمدید نکندتواند معافیت آمریکا می :خبرگزاری ایسنا

 توان از دو نقطه استفاده کرد.می « یا »گفت«مثال»، «چنانچه»، «یعنی»پس از کلماتی از قبیل: 

 اع اقتصادی کشور جالب نیست، یعنی: باید به امور کشور رسیدگی شود. اوض
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 ( ...) سه نقطه

های را برای مخاطب خود به صورت اختصار بیان کند و یا سه نقطه زمانی کاربرد دارد که نویسنده قصد دارد جمله
 ای را از متن حذف کند. دالیلی بخواهد جملهبه بنا  اینکه

 مثال:

 های بسیاری همچون توپاز، فیروزه، عقیق و… در این مقاله صحبت شد.سنگدر مورد 

 )؟(  عالمت سوال

 عالمت سوال همواره در آخر جمالت پرسشی کاربرد دارد.

 مثال: کدام بهتر است؟ علم یا ثروت ؟

 م به کار رفته شده است. زمانی که عالمت سوال در پرانتز )؟( مورد استفاده قرار گیرد به منظور ایجاد بیان تردید یا ابها

 مثال: آقای محمدی، استاد نمونه دانشگاه تهران )؟( به مشهد رفته است.

 ممکن است چند جمله پرسشی در یک مطلب پشت سرهم آورده شود.

 کنند؟ اند؟ چه میها چه کسانی هستند؟ از کجا آمدهمثال: آن

 عالمت تعجب )!( 

 گردد.فاده میعالمت تعجب برای بروز احساسات نویسنده است

 آقای رئیس!

 چه هوای خوبی!

کند این خبر یا نوشته در ذهن گاهی ممکن است عالمت تعجب به این منظور استفاده گردد که نویسنده احساس می
 مخاطب تعجب برانگیز بوده است.

هزار )!( بشکه      ن وروزانه چهار میلیو ۷۹۶ مثال: بانک مرکزی اعالم کرد، آمار روزانه تولید نفت خام ایران در سال 
 بوده است.
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 عالمت گیومه )»«( 

 .شودهنگام نقل قول مستقیم سخنی از گیومه استفاده می

 « .استاد گفت: »درست بنویسید تا دعای خیر پشت سرتان باشد :مثال

 .شوداستفاده میهنگام استفاده از اسامی و عناوین و اصطالحات علمی یا فنی، آن هم فقط برای بار اول، از گیومه  

 .بینید قلۀ »کلکچال« استاینجایی که می ل:مثا

 استفاده نکنید."کوتیشن انگلیسی"  بهتر است از عالمت

 )(  عالمت پرانتز یا کمانک

 .شودکردن یک واژه از پرانتز استفاده میهنگام معنی و معادل

 .زبان معیار )استاندارد( زبان ملّی ماست :مثال •

 .شودنویسی یک کلمۀ انگلیسی از پرانتز استفاده میفارسیهنگام 

 ( یکی از برندهای زیرمجموعه شرکت شیائومی است.Pocoبرند پوکو ): مثال •

 .شودبرای توضیح بیشتر پرانتز استفاده می 

 .آثار یاسر بختیاری دو گروه است: عاشقانه )وقت رفتن، نیستی و…( و رپ )فریاد، درکم کن و…(ل: مثا •

 .شودی ذکر تاریخ، شهرت، تخلص، نام سابق و… از پرانتز استفاده میبرا 

 ی است.پدر شعر نو فارس )علی اسفندیاری(  ج یوشی ما ین :مثال •

 فاصلهنیم

ای مثل  کند اما فاصله فاصله یا فاصله مجازی نوعی فاصله است که کاراکترهای زبان فارسی را از هم جدا مینیم
 شود. شود( دیده نمیکلید اسپیس تایپ میفاصله معمول )که با 

 خوانید.ترین آنها را در ادامه میها استفاده شود که مهمفاصله باید در بعضی کلمات و عبارت نیم

 ها و…(ها، مغازه های جمع )کیفنشانه  •
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 ام و…(ام، دیدهرفتم، خوردههای زمانی فعل )مینشانه  •
 تر و…( مناسب تر، پسوند و پیشوندها ) کوچک •
 اندازد به زحمت میا یا مخاطب ر دکننپیدا می ری، معنی دیگ وندجدا نوشته بش رکلمات دو بخشی که اگ •

 ساز و…()کابینت
هویج  طبقه، آببازی، شش )طناب دو ارتباط معنایی دارن  دگیرن وقتی چند کلمه ساده یا مشتق کنار هم قرار می •

 و…(
 وهوا و…(جو، حالووهوا، جستهای عطفی )آبترکیب  •

 نکته مهم: در کلمات کلیدی اصلی محتوا هیچ وقت از نیم فاصله استفاده نکنید.

کنند و به همین دلیل گوگل هم اولیت را به فاصله را تایپ نمیزبان موقع جستجو در گوگل نیمکاربران فارسی
 فاصله. توا داشته باشد. یعنی بدون نیمدهد که باالترین شباهت را با کلمه کلیدی به کار رفته در محمحتوایی می

های کنترل + فاصله را روی کلید کنیم کاراکتر نیمفاصله چند راه مختلف دارید. پیشنهاد میبرای تایپ کردن نیم
 تر شود.اسپیس یا شیفت+ اسپیس در ویندوز تنظیم کنید تا کار خودتان آسان 

 ام.نوشته این مقالهفاصله را در توضیحات مربوط به تنظیم نیم

 چند نکته متفرقه

 :های تکراری استفاده کنیم. مثالنباید فعل  امکان دارد موقع نوشتن محتوا، تا جایی که 

 . )اشتباه(اهمیت دارد ، عملکرد ما در داخل سایت نیز اهمیت دارد همان قدر که لینکسازی در فرایندهای سئو  

 . )درست(اهمیت دارد عملکرد ما در داخل سایت، به اندازه لینکسازی در فرایندهای سئو 

 ند: باشهم نباید مشابه  هاشروع جمله 

 :برای مثال

های جدید کمک به جذب مشتری اینستاگراموکارهاست. های پربازده برای بسیاری از کسبیکی از کانال اینستاگرام
 کند. )اشتباه(می

کند. های جدید کمک میوکارهاست که به جذب مشتریهای پر بازده برای بسیاری از کسبکی از کانالی اینستاگرام
 )درست(

 است. یمعن یهر دو در کنار هم ب ا«یاز » ای  دیاز »و« استفاده کن ای. ستین حیصح ا«ی»و  بیترک

https://vrgl.ir/XryTN
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شکل است: »به  نیکلمات به ا نیا حی. صحو ... اشتباه هستند»بوجود«، »بعالوه«  ژه«، یکلمات »بصورت«، »بو
 »به وجود«، »به عالوه«  ژه«،یصورت«، »به و

 نادرست از »را«  یاستفاده

 مفعول  حیپس از توض ایبعد از مفعول استفاده شود و استفاده از »را« بعد از فعل  قایدق  دی»را« با یزبان فارس  در

 :دیو نحوه درست نوشتن آن جمالت توجه کن ریمثال به جمالت غلط ز یاست. برا  اشتباه

 . دیرا باور کن دیشنویاز آن است که هرچه م رحمتریب اریتجارت بس یا ینادرست نگارش: دن شکل

 :حی مفعول مورد استفاده قرار گرفته است. شکل صح حیجمله فوق، کلمه »را« بعد از توض در

 د یباور کن د،یشنویرا که م یزیاز آن است که هر چ رحمتریب اریتجارت بس ی ایدرست نگارش: دن شکل

 های عددی و غیر عددی استفاده کنیداز لیست

حتما از   دیسیبنو دیخواهیرا م یگریوار دفهرست زیها و هر چمدل  ب،یمعا  ا،یمزا  ها،یژگ یاز و ی ستیکه ل ییهر جا
 .دیاستفاده کن نتی بالت پو

 . دیاستفاده کن استاندارد داخل ورد  یعدد  ستیحتما از ل دیده  حیتوض دیخواهیرا م یاهر کار مرحلهی در موارد  و

 مرحله اول .1
 مرحله دوم .2

 

 یک نوع  •
 یک نوع دیگر  •

 های فارسی مناسباستفاده از معادل 

از نظر آن یا هر زبان دیگری  یسیکه انگل هاییواژه به جز  ؛دی استفاده کن یفارس  یهاکه امکان دارد از واژه  ییتا جا
 .کندیکلمه استفاده نم نیاز ا یاست اما در عرف کس انهیموشواره معادل موس را  ،مثال یتر است. برا عرف جا افتاده
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ها باید از هر دو واژه یا نام معادل همزمان استفاده شود چون هر دو متداول است و کاربران هم از هر دو بیشتر وقت
کنند. مثالً، »الیت باکس« و »خیمه نور« هر دو متداول هستند و در جستجوی استفاده می عبارت در جستجوها
 شود.کاربران هم دیده می

 

مثل سوزان آندروود  دیکن ی کپ یمعادل فارس  یو جلودر داخل پرانتز  یسیافراد ناشناخته را به همان شکل انگل یاسام
(Susan Underwood  .) 

جابز،  ویاست  تس،یگ  ل ی. بستین یسیبه انگل یازین دیسیبنو یه شده را به صورت فارس شاخص و شناخت یالبته اسام
 شده هستند.  تهشناخ یماسک و ... افراد النیا

برای اصطالحات تخصصی هم اگر معادل متداولی وجود دارد، حداقل یکبار از همان واژه به همان شکل التین 
 کنید اصلش چیست.ای که استفاده میکلمه استفاده کنید تا مخاطب بداند این 
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 و تمام شد ...
 ممنون از این وقت گذاشتید تا این راهنما را بخوانید. 

ای آن را مرور  نکاتی که که برای شما جدید بود را به یک چک لیست برای خودتان تبدیل کنید و موقع نوشتن هر مقاله
 تا به رعایت کردن آنها عادت کنید. کنید

ای وجود دارد که باید به این کتاب اضافه شود حتماً برای من بفرستید. اگر سوالی هم داشتید یا  کنید نکتهاگر فکر می
 های زیر من را پیدا کنید.توانید از راه کمکی از دستم ساخته بود می
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