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آشپزی  هیچ  است!  غذا  برای طبخ یک  اولیه  مواد  تهیه  مانند  در وب سایت  محتوا  تولید 
نمی تواند با مواد اولیه کهنه و فاسد، غذایی عالی درست کند. شما هم اگر انتظار دارید با 
استفاده از مطالب قدیمی و تکراری، وب سایت خود را ارتقا دهید، زیاد خوش بین نباشید. 
توسعه وب سایت به عوامل بسیاری بستگی دارد که یکی از مهم ترین آن ها تولید محتوای 
اگر رشد  و  را دارد  تولید محتوای مناسب ویژگی های خاص خود  جذاب و اصولی است. 

کسب وکار تان برای تان مهم است، این مقاله را با دقت بخوانید.
در حال حاضر بیش از 900 میلیون وب سایت  فعالیت می کنند. حال حدس بزنید که چه 
تعدادی از آن ها واقعاً مفید هستند و مخاطبین خاص خود را دارند؟ چه تعدادی از آن ها 
حتی ارزش کلیک کردن ندارند و اطالعاتی کهنه و تکراری را به خورد کاربران می دهند؟ 
خالی   اما  زیبا،  ویترین هایی  مانند  باشند  نداشته  مفید  و  مناسب  محتوایی  سایت ها  اگر 
هستند. بدیهی است که نحوه نگارش محتوا در معرفی محصوالت و اهداف کسب و کار نقش 
به سزایی دارد. بنابراین هر وب سایتی برای توسعه و جذب مخاطب، نیازمند محتوای جدید 
و استاندارد است. محتوا یی که مربوط به کاربرد و اهداف سایت باشد. محتوای تولیدشده 
باید از اصولی پیروی کند که به بهینه سازی سایت کمک  کرده و نقش اساسی در جذب 

مخاطبین هدف داشته باشد.
این  است  بهتر  توسعه دهید،  را  تولید محتوای جذاب، وب سایت خود  با  دارید  اگر قصد 
مقاله از آرمانیک را تا انتها دنبال کنید. در ادامه به شما می گوییم که چگونه با به کار بردن 

ترفندهایی ساده و کارآمد در پیشرفت وب سایت خود نقش اساسی داشته باشید.
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12 قانون شگفت انگیزی که در ادامه آورده شده اند، شما را در نوشتن محتوایی مناسب 
یاری می کنند:

 قانون اول : شناخت درست مخاطبین 

یکی از اصول بسیار مهم در تولید محتوای جذاب برای وب سایت، میزان شناخت شما از 
مخاطبین تان است. شناخت مخاطبین به شما کمک می کند که درک درستی از نیاز های 
آن ها به دست آورید. همین موضوع باعث می شود محتوایی را تولید کنید که مورد نیاز 

کاربران تان است. با انجام این کار، شما مخاطبین وفادار خود را حفظ می کنید.
بلکه  افراد وارد سایت شما شوند، زیاد مهم نیست،  این که  باشید  یاد داشته  به  همچنین 
اگر  می گذرانند.  شما  سایت  در  را  زمانی  چه  این که  و  است  مهم  سایت  در  آن ها  ماندن 
محتوای وب سایت شما مفید باشد، می توانید مطمئن باشید که کاربران با خواندن آن، زمان 

زیادی در سایت می مانند.
نکته دیگری که باید بدانید، توجه به مخاطبین ثانویه است. در ادامه این موضوع را با یک 

مثال خیلی ساده بررسی می کنیم.
را  قطعات خودرو  تولید  و  به طراحی  مربوط  که شما یک سایت  کنید  تصور  مثال  برای 
که  قطعات خودرو هستند  فروشندگان  اولیه شما  یا  اصلی  مخاطبین  کرده اید.  راه اندازی 
برای خرید قطعات مورد نیاز به سایت شما مراجعه می کنند. این قطعات در سایت شما 
با محتوایی اختصاصی و یونیک معرفی شده اند و اطالعات هر قطعه با توجه به نوع، سایز، 

جنس و غیره در اختیار مشتری قرار می گیرد.
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حال مخاطبین ثانویه شما چه کسانی هستند؟ مخاطبین ثانویه دانشجویان رشته مکانیک 
به  افراد  این  هستند.  غیره  و  مکانیک  رشته  به  عالقه مندان  خودرو،  تعمیر کاران  خودرو، 
سایت شما سر می زنند که نکاتی تازه بیاموزند و از مقاله های شما در زمینه قطعات خودرو 
بهره مند شوند. این موارد خریدار محصوالت شما نیستند، اما افرادی ارزشمند هستند، زیرا 
با گذراندن درزمان زیادی در سایت شما، به ارتقاء سایت کمک می کنند. بنابراین شما نباید 
در زمان تولید محتوای وب سایت خود، این افراد را فراموش کنید. به عبارت دیگر، محتوای 

شما باید برای تمامی مخاطبین، جذاب و مفید باشد.

قانون دوم : تولید محتوای جذاب، مفید و هدفمند

سعی کنید در تولید محتوای وب سایت، مطالب خود را کاربردی، جامع و هدفمند بنویسید 
تا بازدیدکننده بتواند در کمترین زمان ممکن، اطالعات مورد نیاز خود را به دست بیاورد. 
بازدید کنند گان سایت فراموش نمی کنند که نوشته های شما تا چه میزان توانسته در مواقع 

ضروری پاسخگوی نیازهای آن ها باشد.
فرض کنید که می خواهید یک تور مسافرتی را در سایت خود معرفی کرده و نکاتی را درباره 
این تور برای بازدید  کنندگان منتشر کنید. توصیه ما به شما این است که در سطر اول، 
اطالعات مهم را نظیر زمان برگزاری تور مسافرتی، مدت اقامت، محل اقامت، هزینه ثبت 
نام در تور و ... را به صورت دقیق بنویسید. با این کار بازدیدکننده یا مخاطب شما، اطالعات 
از اهمیت کمتری  مهم و اساسی مورد نیاز خود را به دست می آورد. همچنین نکاتی که 
برخوردار هستند مانند تعریف و توضیح درباره محل اقامت، فاصله اقامتگاه تا اماکن دیدنی 
اطراف و ... را در سطر های پایین تر بنویسید.  در سطر های پایین تر، نکاتی که از اهمیت 

بسیار کمی برخوردارند مانند نام افراد برگزارکننده تور را بنویسید.
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از  این سبک یکی  نیز گفته می شود. در مطبوعات،  وارونه  نوشتن، هرم  از  این سبک  به 
به  را  الزم  اطالعات  سریعاً  و  نمی کند  را خسته  مخاطب  زیرا  است،  پر طرفدار  سبک های 
که  باعث می شود  محتوای وب سایت،  تولید  در  وارونه  هرم  از سبک  استفاده  او می دهد. 

مخاطبین زیادی به سایت شما جذب شوند.

قانون سوم : جمله ها را ساده و کوتاه بنویسید

یکی از نکاتی که اهمیت بسیار زیادی در تولید محتوای جذاب برای وب سایت دارد، ساده و 
کوتاه بودن محتوا است. ساد گی در نوشته شما به معنی استفاده از عبارت ها و کلمات ساده 

و واضحی است که برای تمامی مخاطبین قابل درک باشد.
سعی کنید تا جایی که ممکن است محتوای خود را کوتاه بنویسید تا مخاطب از خواندن 
نوشته شما خسته نشود و به خواندن ادامه مطلب تمایل داشته باشد. در میان نوشته ها از 
میان تیتر های جذاب استفاده کنید. این کار باعث می شود متن برای مخاطب، جذاب به 

نظر برسد و مطلب شما را تا انتها دنبال کند.
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 قانون چهارم : از جمله های معلوم استفاده کنید

یکی از مهم ترین اصول در نوشتن محتوا برای وب سایت، استفاده از جمله های معلوم است. 
عنوان  به  را  خود  و  شود  متن  درگیر  خواننده  که  می شود  باعث  معلوم  جمله ها  ساختار 
مخاطب، جزئی از متن بداند. جمله های معلوم، مخاطب پسندتر و روان تر از جمله ها مجهول 

هستند.
برای مثال به جای این که بگویید »وقتی متن نوشته شد باید بازخوانی شود«، بنویسید:

»وقتی متن را نوشتید باید آن را بازخوانی کنید«

قانون پنجم : برجسته کردن با ارزش ترین و مهم ترین مطالب

که  بگیرید  نظر  در  را  اصل  این  باید  می نویسید،  خود  وب سایت  برای  که  محتوایی  در 
نوشته های باارزش و مهم را برجسته سازید تا در میان دیگر نوشته ها خود را نشان دهند. 

به این ترتیب خواننده می تواند مطالبی که می خواهد را به راحتی پیدا کند.
و  نکات  مهم،  کلیدی  کلمات  زیرتیتر ها،  میان تیتر ها،  سرتیتر ها،  از  عبارتند  مطالب  این 
توضیحات تکمیلی و هر آن چیزی که مخاطبتان به دنبال آن باشد. می توانید این مطالب 
را بولد )Bold( کنید یا آن ها را با رنگی متفاوت بنویسید. این تکنیک یکی از متداول ترین 

روش ها در نوشتن محتوا برای وب سایت است.
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قانون ششم : از کلامت و اصطالحات تخصصی استفاده نکنید  

به یاد داشته باشید که جهت نوشتن محتوای جذاب برای سایت خود از کلمات و اصطالحات 
تخصصی استفاده نکنید. توصیه ما به شما این است که از مترادف ها با معانی ساده تر استفاده 
کنید. اگر در نوشتن محتوا مجبور به استفاده از کلمات و اصطالحات تخصصی شدید، سعی 
کنید در ادامه آن اصطالح را به زبان ساده توضیح دهید تا مخاطب منظور شما را به خوبی 

متوجه شود.
آن ها  مخاطبین  بیشتر  رو  این  از  می کنند.  فعالیت  تخصصی  صورت  به  سایت ها  معموالً 
افرادی هستند که در همان زمینه تخصص دارند. اما گاهی اوقات ممکن است افرادی که 
باشند. در  به آن موضوع  ندارند هم مخاطب سایت و عالقه مند  تخصصی در آن موضوع 

نتیجه بهتر است تا می توانید ساده بنویسید که مخاطبین تان را از دست ندهید.
 قانون هفتم : استفاده از تصاویر و ویدئو ها

گاهی اوقات یک تصویر یا یک ویدئو می تواند از هزاران کلمه مفیدتر باشد و منظور را بهتر 
به مخاطب انتقال دهد. تحقیقات نشان داده اند که 90 درصد اطالعاتی که به مغز انسان 

منتقل می شوند، بصری هستند و 60 هزار برابرسریع تر از متن، در مغز پردازش می شوند.
بدین ترتیب می توانید با قرار دادن یک تصویر برای متن خود، مفاهیم را به سادگی هرچه 
تمام تر به خواننده منتقل کنید. تصاویر می توانند توضیحی بسیار کار آمد و مفید برای متن 
و محتوای شما باشند، بنابراین از آن ها غافل نشوید. همچنین وجود عناصر بصری در نوشته 

شما، باعث می شود که خواننده از متن شما خسته نشود.

۶   



12 قانون طالیی برای تولید محتوا در وب سایت که باید بدانید!

www.armanic.com

قانون هشتم : تولید محتوا به صورت مداوم

یکی از مهم ترین اصول تولید محتوای جذاب برای وب سایت، نوشتن محتوا به صورت مداوم 
است. اگر بخواهیم ساده تر بگوییم، شما باید به صورت مداوم و همیشگی محتوایی یونیک 
و تازه را در سایت خود قرار دهید تا توسط گوگل و موتور های جستجو، سایت شما بهتر و 
آسان تر ایندکس شود. موتور های جستجو می توانند به روزرسانی محتوای وب سایت شما را 

تشخیص دهند و این یک معیار مهم برای بهبود سایت شما است.

قانون نهم : مانند یک موتور جستجو فکر کنید

تصور کنید که شما یک متن خیلی خوب، باکیفیت و همچنین یونیک را برای سایت خود 
بهینه سازی  جستجو  موتورهای  برای  را  خود  سایت  محتویات  و  نوشته ها  اگر  نوشته اید. 

نکنید، این عمل بی فایده است و کاربران کمی به سایت شما مراجعه خواهند کرد.
مخاطبین وب سایت خود را در نظر بگیرید و خودتان را به جای آن ها بگذارید. اگر شما 
به جای مخاطب سایت خود باشید، برای دسترسی به اطالعاتی خاص از چه کلماتی برای 

رسیدن به اطالعات مورد نیازتان استفاده می کنید؟
به عنوان مثال در رابطه با خرید قطعات خودرو، از چه کلماتی برای جستجوی فروشندگان 
قطعات خودرو استفاده می کنید؟ این کلمات را در متن  ها و نوشته های خود به کار ببرید. 
بهتر است که این کلمات کلیدی را به گونه ای هنرمندانه در سرتیتر ها و متن خود به کار 
ببرید و آن ها را تکرار کنید تا موتور های جستجو، سایت شما را تشخیص داده و به کاربر 

نمایش دهند.
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قانون دهم: رعایت نکات نگارشی در منت

نگارشی  از مهم ترین و اساسی ترین مسائل در نوشتن محتوا، در نظر گرفتن اصول  یکی 
صحیح است. به کار بردن صحیح نکات نگارشی مانند استفاده به جا از ویرگول، نقطه و ... 
می تواند یکی از تأثیرگذارترین نکات در بهینه شدن محتوای سایت شما باشد. اشتباه در 
هر یک از این عالمت ها و رعایت نکردن اصول نگارشی می تواند باعث کج فهمی و به اشتباه 
انداختن مخاطب شود. سعی کنید در نوشتن محتوای وب سایت، اصول نگارشی را رعایت 
کنید. هرچه درست تر بنویسید، ارزش نوشته شما هم بیشتر می شود. اگر خواننده در مقاله 
شما غلط امالیی بیابد، احتمال این که مقاله شما را تا انتها و با دقت دنبال کند، بسیار کم 

است.

قانون یازدهم : ایجاد لینک های داخلی بین صفحات وب سایت

زمانی که مقاله جدید را منتشر می کنید، ممکن است تا مدت ها، بازدید کافی نداشته باشد. 
به دلیل بازدید کم از این مقاله جدید، رتبه  سایت شما از طرف گوگل کاهش پیدا می کند. 
سعی کنید این مشکل را با دادن لینک های داخلی بین صفحات حل کنید و موضوعات 

مختلف را به مخاطبین خود معرفی کنید. 
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کاربران از طریق کلیک کردن روی این لینک ها به صفحات دیگر سایت شما منتقل می شوند 
که  می شود  باعث  داخلی  لینک سازی  دیگر،  عبارت  به  می خوانند.  را  بیشتری  مطالب  و 

کاربران از سایت شما خارج نشوند و زمان بیشتری را در سایت سپری کنند.
به عبارت دیگر، لینک سازی داخلی باعث می شود که کاربر مدت زمان بیشتری در سایت 

شما باقی بماند.

قانون دوازدهم : معرفی منبع و لینک منبع

را  منبع آن  قرار داده اید، حتماً  برداشته اید و در سایت خود  از جایی  را  اگر مطلب خود 
معرفی کنید و لینک آن را در اختیار مخاطبین و بازدید کنندهگان قرار دهید. این امر باعث 
جریمه نشدن سایت شما از طرف گوگل می شود و این اطمینان را به کاربر و بازدید کننده 

می دهد که مطلب منتشرشده دارای اعتبار است.
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12 قانون طالیی برای تولید محتوا در وب سایت که باید بدانید!

www.armanic.com

نتیجه گیری
در این مطلب، مهم ترین اصول و قوانین تولید محتوای جذاب در وب سایت را در قالب 12 
قانون ذکر کردیم و هر یک را به صورت مختصر شرح دادیم. همانطور که پیش تر اشاره 
کردیم، تولید محتوای اصولی و هدفمند، نقش بسیار مهمی در گرفتن بازخوردهای مثبت 
برای سایت دارد. بنابراین اگر توسعه وب سایت  برای تان اهمیت دارد، بهتر است همین امروز 
اقدام به تولید محتوای ارزشمند کنید. فراموش نکنید که 12 قانون ذکرشده را در تولید 

محتوا رعایت کنید تا خیلی سریع تر به هدف خود برسید.
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