
 

 

 

 محتوا دیاصول تول

 :های اصلی مقالهسرفصل

 اصول تولید محتوا 
 هدف از تولید محتوا 
 مراحل تولید محتوا 
 ریزی مناسب برای نوشتن محتوابرنامه 
 اهمیت ویرایش در تولید محتوا برای سایت 
 بعد از انتشار محتوا چه کنیم؟ 

 اصول تولید محتوا

وری سایت را کند تا بهرهکمک می طراحی سایت شود که شمارا درای از اصول گفته میبه مجموعه
عداد یابد و درنتیجه تیتتان افزایش میسا سئو افزایش دهید. با رعایت کردن اصول تولید محتوا، رتبه

 تریندسته اول بودن مطالب از مهم .یابدکنند افزایش میشما مراجعه می سایت کاربرانی که روزانه به
ها و مطالب متفاوتی برای صورت کورکورانه مقالهشود. شما نباید بهاصول تولید محتوا محسوب می
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ی کنید مخصوص مخاطبین اصلها را منتشر کنید. اگر محتوایی که تولید میسایت خود نوشته و آنوب
نوشته  کسانیخوبی اطمینان حاصل کنید که این محتوا برای چه وکارتان نیست، باید بهبرند و کسب

افتد که شما تحقیقات مفید و کاربردی در این شود. فهمیدن این موضوع تنها در صورتی اتفاق میمی
منظور ایندکس کردن مطالب تمامی های خود بهزمینه انجام دهید. گوگل باسخاوت تمام از دیتابیس

های ه خاطر پر کردن دیتابیسها بسایتتنها از وبکند. این موتور جستجو نهها استفاده میسایتوب
حور اول، باکیفیت و سئو مهای تولیدکننده مطالب دستسایتکند، بلکه به وبآن مبلغی دریایت نمی

 .دهدجایزه نیز می

 
 مراحل تولید محتوا

طور بالعکس، در های اول نتایج جستجو است؛ اما بهها در صفحههای آناین جایزه، نمایش لینک
سایت خاطی را تنبیه برداری شده، این موتور جستجو وبعنوان کپیصورت تشخیص یک مطلب به

 .های آن را نشان نخواهد دادکند. به این معنی که لینکمی

 .ای مفید استدومین اصل، استمرار در تولید محتو

زمان کوتاه چندین مطلب طوالنی را انتشار دهیم، بهتر است این جای اینکه در یک مدتبرای مثال به
بندی کرده و در هرروز یک مطلب را انتشار دهیم. این استمرار برای گوگل جذابیت مطالب را تقسیم

 .دارد

 .سومین اصل، لینک گیری و لینک دهی است



 

 

های سایت و حتی به سایر غات و عباراتی را داخل مطلب خود به دیگر صفحهاین بدین معناست که ل
 .ها لینک کردسایت

 هدف از تولید محتوا

نویسی خوب در حال حاضر تولید محتوای خوب برای یک سایت بسیار با ارزشمندتر از یک برنامه
زمان کوتاهی به مدت های بسیاری را درتوان قابلیتشود؛ چون باوجود کدهای آماده میمحسوب می

شده و آماده جهت باال بردن سئو سایت اضافه کرد. این در حالی است که هیچ مطلب از پیش نوشته
 .رودسایت وجود ندارد؛ زیرا در صورت کپی مطالب، اصل تولید محتوا زیر سؤال می

تا با این کار توجه گوگل است توان گفت هدف از رعایت این اصول و قوانین، جلبطور خالصه میبه
 .رتبه باالتری را کسب کنیم

 مراحل تولید محتوا

 شناخت محتوا-۱

محتوا عبارت است از ارائه اطالعات با یک هدف خاص به مخاطبان از طریق یک کانال و در یک فرم 
 :شودخاص که شامل پنج بخش اصلی می

 اطالعات 
 هدف 
 مخاطب 
 کانال 
 فرم 

 های کلی تولید محتواشناخت قالب-۲

 محتوای متنی 
 محتوای صوتی 
 محتوای ویدئویی 
 محتوای تصویری 



 

 

 های محتواییترین فرمتشناخت رایج-۳

 مقاله 
 کتاب الکترونیکی 
 پادکست 
 موشن گرافیک 

 سایتاستانداردهای سئوی درون وب-۴

 تگ عنوان Title-tag 
 توضیحات متا Meta-Description 
 متن جایگزین تصویر Alt tag 

 سایتبیرون وباستانداردهای سئوی -۵

 لینک سازی و حذف لینک خراب 
 سایتاطمینان از حداقلی بودن زمان عدم امکان دسترسی به وب 
 های اجتماعیگذاری در شبکهاشتراک 
 ی سایت به گوگل وبمستراضافه کردن نقشه 

 های انتشار محتواراه-۶

 وبالگ 
 های اجتماعیشبکه 

های همچون های اجتماعی متفاوت است. در شبکه اجتماعینحوه تولید محتوا در هرکدام از شبکه
اربر و لینک آن، با یک عملیات از ک  توانید با گذاشتن قسمتی از محتواتوییتر، لینکداین و تلگرام می

هایی گفته به مجموعه کارCTA .سایت شما مراجعه کنندبخواهید برای خواندن ادامه مطلب به وب
کنید. در شبکه اجتماعی مانند ها کاربران را وادار به انجام کاری میشود که شما با استفاده از آنمی

ری و توانید با استفاده از استواینستاگرام مسلمًا شما در کپشن قادر به لینک گذاری نیستید ولی می
کنیم پیشنهاد می .ود ارجاع دهیدسایت خاست، مخاطبین را به وب  CTA  که یک عمل  Swipe UPعمل
 .تال مارکتینگ را حتمًا مطالعه فرماییدو اهمیت آن در دیجی های اجتماعیبازاریابی شبکه مقاله
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 تولید محتوا اصول

 ریزی مناسب برای نوشتن محتوابرنامه

ریزی و تقسیم متن محتوا به کنید، برنامه  دانید که در مورد چه موضوعی تولید محتوااگر واقعًا نمی
طورکلی توانید مطلب اصلی را بهتواند کمک زیادی به شما در این زمینه بکند. شما میچندین بخش می

ها و نواقص کار خود را متوجه شوید. بعدازاینکه متوجه شدید که در به این صورت عیب تشریح کنید و
ها مانور داده و ها اطالعات بیشتری دارید، بهتر است که بیشتر در همان قسمتمورد کدام قسمت

 های ضعیف محتوای خودتوانید بقیه قسمتسازی کنید. درنتیجه با این کار میاطالعات خود را پیاده
 .را پوشش دهید

 اهمیت ویرایش در تولید محتوا برای سایت

تبه اید را چندین مرنکته آخر درزمینٔه اصول تولید محتوا در سئو این است که همیشه متنی که نوشته
که مطلب و محتوای موردنظر خود را بر اساس قواعد اصول تولید محتوا ایجاد ویرایش کنید. هنگامی

مرتبه  2به شما این است که حداقل  ویرا ًا اقدام به انتشار آن نکنید. پیشنهادوجه سریعهیچکردید، به
ور خوبی متوجه شوید. منظتوانید اشکاالت خود را بهکل متن را از ابتدا مطالعه کنید. به این صورت می

بان نیست؛ بلکه با خواندن دوباره مطلب از مشکالت تنها اشتباهات امالیی و مربوط به قواعد دستور ز
 .یدخوبی ادا کنند را بازنویسی کناند منظور خود به خواننده را بههایی که نتوانستهتوانید آن قسمتمی
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 بعد از انتشار محتوا چه کنیم؟

 برای تبلیغ مطلب منتشرشده از ایمیل مارکتینگ استفاده کنید. 
 داشته باشید سبزهای اجتماعی کمپین همیشهدر شبکه. 
 های ورودی باارزش را پیدا کنیدلینک. 
 چندمنظوره کردن مطلب منتشرشده 
 بوکیتغییر دادن مطلب منتشرشده به یک آگهی فیس 
 آنالیز مطالب منتشرشده بعد از حدود یک هفته 
 روزرسانی محتوابه 
 بعد از انتشار محتوا به محتواها شانسی برای دیده شدن بدهید. 

 


