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 های یک محتوای خوباصول نگارش محتوا و ویژگی
 

وشته، توانید با استفاده از ندانید و مییعنی هر ارزش یا اطالعاتی که شما بیشتر از خواننده می ،محتوا

 .کنید منتقل او به …تصویر، ویدئو، مصاحبه، داستان، آهنگ و 

نوشتن شاید در ابتدا برای هرکس ساده به نظر بیاید و مواد مورد نیازش، فقط یک قلم و کاغذ باشد، 

تواند بنویسند؛ چیزی که او ی واقعی، بدون قلم و کاغذ هم میکه نویسنده اما حقیقت این است

احتیاج دارد فقط ذهنش است تا تند و تند، کلمات را پشت سرهم بگذارد و جمالتی با معنی به 

 .دست بیاورد

 بها بیشتر از هر چیزی به محتوا احتیاج دارند؛ محتوای ارزشمند و جذادر این دوره از زندگی، انسان

شان را سر نبرد! عالوه بر جذاب بودن، کیفیت نگارش محتوا هم در این امر، ی بی حوصلهتا حوصله

فاده ایم تا با استموثر است؛ به همین دلیل در این مقاله، اصول نگارش محتوا را برای شما شرح داده

 .یک گام از بقیه جلو باشید محتوا تولید ها، در بحثاز آن

کند، شما با داشتن ذهنی خالق و تالیف محتوای تر از محتوا رشد میدر زمانی که تکنولوژی سریع

ورد مها در چند ثانیه در خوب، یک سر و گردن از رقبایتان باالتر هستید. بازدید کنندگان سایت

ها ندارید. کنند، پس شما فرصت زیادی برای جلب رضایت آناید قضاوت میمحتوایی که شما نوشته

 !خالقیت به خرج دهید

 های کلی نگارش محتواویژگی

 
 شناخت مخاطب

توانند از طریق صحبت کردن، دیگران را متقاعد کنند و بعضی دیگر از طریق ها میبعضی از انسان

و  های کار شما احاطه داشته باشدخواهد برای شما بنویسد، باید به تمام جنبهمینوشتن! کسی که 

نویسند، همچنین باید با اصول نگارش محتوا بداند که محتوا را برای چه کسانی و با چه هدفی می

 .های مخاطب آشنا باشدو همچنین ذائقه و خواسته
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 کلمات کلیدی

استفاده کنید، کلماتی که بیشترین میزان جستجو را دارند! بر اساس  در نوشتن، باید از کلمات کلیدی

، تعداد جستجو و میزان کاربرد کلمه و موارد دیگر، لیستی از کلمات کلیدی KEiی شاخصمحاسبه

ها را در تیتر اصلی و تیترهای داخلی به که با موضوع شما مرتبط هستند را جمع کنید و سپس آن

 .ببرید. از زیاد به کار بردن کلمات کلیدی در محتوای تان، بپرهیزیدی کافی به کار اندازه

 موضوع

موضوعاتی را انتخاب کنید که جذاب و مخاطب پسند باشند. شما به عنوان یک نویسنده که تولید 

کند، باید همیشه نسبت به خبرها و مسائل جامعه آگاهی داشته باشید. موضوعات روز، محتوا می

های درخواستی و دیگر موضوعاتی را که متوجه هستید مخاطبتان برای به دست شاخبار جالب، آموز

کند، به عنوان موضوع انتخاب ی شما میآوردن اطالعاتی در مورد آن، وقتش را صرف خواندن نوشته

 .کنید

 محتوای مفید

» ه در ک توانید باعث ماندگاری کاربران در سایتتان بشویداگرشما محتوای مفید داشته باشید؛ می

کافی در  یکند. برای تولید این نوع محتوا، باید به اندازهبسیار به شما کمک می« بازاریابی محتوا 

آن کار به تنتان خورده باشد. اگر که باهوش  مورد کسب و کار بدانید و به قول معروف، صابون

ی وژهی س، برپایهتوانید خیلی خوب سوژه پیدا کنید! فراموش نکنید که محتوای خوبباشید می

 !جذاب موفق است

 طلبم منظور متوجه خواندن، بار یک با مخاطب که باشد کامل و روان آنقدر که است خوب محتوایی

دهد، های گوگل که به شدت بر نوع محتوا و میزان آن اهمیت می؛ همچنین شما باید به الگوریتمشود

ذارد و گتاثیر بیشتری بر روی مخاطب میتوجه کنید. بر اساس آخرین تحقیقات، مطالب طوالنی 

شود، البته طوالنی بودن محتوا در صورتی تأثیرگذار است که باعث باال رفتن نرخ تبدیل کاربر می

 . ی کافی جذاب باشدمحتوای شما به اندازه

 

 کیفیت

سی کبهترین راه تولید محتوای باکیفیت این است که سبک خودتان را در نوشتن داشته باشید و از 

تقلید نکنید. روی موضوع مورد نظر تمرکز کنید و موارد کاربردی و مهم را برای مخاطبانتان، به 

 .اشتراک بگذارید
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نویسید، برای مخاطب خودتان را جای مخاطبتان بگذارید و از خودتان بپرسید چیزهایی که می

ر ساده بنویسیم و های خودمان بسیاکاربردی هست یا نه؟ گاهی ممکن است بر اساس دانسته

گاهی ممکن است بر اساس ندانستن اطالعات مخاطب، بسیار تخصصی به موضوع بپردازیم که در 

 .ی مخاطبان ارزشمند نخواهد بودهر دو صورت محتوا برای همه

 

 نگارش محتوای ترند شده

داده  پسبرای انتخاب موضوع، محتوای ترند شده را بیابید. این نوع محتوا همیشه جواب خودش را 

 .توانید روی آن حساب کنیدو شما می

 

 بازخوانی و بازنویسی

کند محتوایی نویسید را چندین بار بخوانید و بازنویسی کنید. این کار به شما کمک میمحتوایی که می

کنید  توانید حذفهای غیرضروری و تکراری را میناب و با کیفیت داشته باشید. در بازنویسی، بخش

 .ی بی نقص داشته باشیدو یک نوشته

ی آنچه شما نیاز دارید، خط زدن لغات اشتباه نوشتن آسان است؛ همه  » :تواین مارک قولبه

 «!است

 

 دستور امالیی

نباید اشتباهات دستور زبان و امالیی داشته باشد. هر چقدر هم که شما نویسید، محتوایی که می

خوب بنویسید، فقط با داشتن یک غلط امالیی در متنتان توی ذوق خواننده خورده و ارزش محتوایتان 

 .رودزیر سوال می

 

 استفاده از مثال

ک برند. شما هم برای داشتن یمیبرای تاثیرگذاری بیشتر هر موضوعی، معموالً برای آن مثال به کار 

محتوای تاثیرگذار و جذاب، باید این کار را انجام بدهید. هر موضوعی را که برای نوشتن انتخاب 

تان جا بدهید تا مخاطب باور کنید، یک مثال واقعی برای آن در نظر بگیرید و در میان جمالتمی

 .توانند به حقیقت تبدیل شوندهای شما میکند که حرف
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 بهتر بودن از رقبا

ها بهتر توانید از آنتان را بررسی کنید و تا جایی که میهای رقبایسعی کنید که همیشه تکنیک

یانه کنند، شما عامها برای جذب مخاطب از تکنیک عامیانه نویسی استفاده میباشید؛ مثالً اگر آن

دهید تا او ضمن خواندن و آموزش، تان بنویسی را با طنز مخلوط کرده و نوشته را تحویل مخاطب

 .از آن لذت هم ببرد

 

 عنوان

 !عنوانی جذاب برای نوشته تان پیدا کنید تا مخاطب را ترغیب کند که محتوای شما را بخواند

 

 قاطع بودن

نظر خود را قاطعانه و جدی در مورد یک موضوع بنویسید و از اینکه با شما مخالفت شود، نترسید. 

پایدار و ارزشمندتان را در مقاله نشان بدهید، به جذب مخاطب شما بیشتر کمک اینکه شما شخصیت 

سازند، پس هر نویسید، آنچه هستند که درون شما را میخواهد کرد؛ در واقع کلماتی که شما می

 .آنچه که هستید را بنویسید

 

 ذکر منبع

اله نبع و لینک آن را در پایان مقاید، باید حتما ماگر قسمتی از مقاله را از سایت دیگر رونوشت کرده

 !رودشوید و اعتبارتان زیر سوال نمیبگذارید. با این کار توسط گوگل جریمه نمی

 

 استفاده از تصویر

ها از عنوان جداگانه استفاده متن خالی، زیاد برای کاربر جذاب نیست! شما باید در بعضی پاراگراف

داستانی که حتی برای بزرگترها هم با داشتن عکس،  هایکنید و برای آن عکس بگذارید. مثل کتاب

 .رسندتر به نظر میجذاب
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 تولید محتوای مداوم

تان خواهید بنویسید و همیشه مخاطب داشته باشید، باید تولید محتوای مداوم را در برنامهاگر می

 پرسونای سلیقه یاقرار دهید. این محتوا همانطور که قبالً هم گفتیم باید به روز و مطابق 

باشد. شما همچنین باید از مخاطبانتان در مورد محتوا نظرسنجی کنید و تا حد ممکن  مخاطب

ها نزدیک کنید، چون آنها هستند که باید از شما رضایت داشته باشند، ی آنتان را به سلیقهمحتوای

 !بر خودتان عالوه

در هر حال نوشتن محتوا همانطور که آسان نیست، زیاد سخت و غیرقابل تصور هم نیست. وقتی 

ی زیادی داشته باشید و مغزتان را به کار بگیرید تا مسائل را تجزیه و تحلیل کند، از شما مطالعه

رای یک یک شروع خوب بتواند دیگران کمک بگیرید و تجربیات دیگران را در کارتان به کار ببرید، می

العه اند، مطی کسانی که در کارشان موفق بودهام که همهمحتوای عالی باشد. این را همیشه گفته

دانند. برای نوشتن محتوا هرچقدر که شما آدم باهوشی باشید، باز را رکن اصلی این موفقیت می

 !حتوا مساوی است با یادگیریگویند: تولید مهم به مطالعه احتیاج دارید! برای همین است که می
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