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 ۱۰نکته مهم در تولید محتوا برای شبکه های اجتامعی
شــبکه های اجتامعی در حال حارض بهرتین ابزار برای ارتباط با مخاطبین محســوب می شــود و شــا برای حفظ این
ارتبــاط بایــد بــه طــور پیوســته در ایــن شــبکه هــا حضــور داشــته باشــید ،بــا رعایــت ایــن نــکات مــی توانیــد رونــد رو
بــه رشــدی را ایجــاد کــرده و نتایــج بهــری در تولید محتوا برای شــبکه های اجتامعی بدســت آورید.
ســخت اســت کــه همیشــه بــا آخریــن تکنیکهــای مطلــب نویســی در شــبکههای اجتامعــی پیــش برویــم .امــا
همیشــه نکاتــی هســت کــه بـرای مطلب گذاشــن باید آنهــا را بدانیــم و رعایــت کنیم:

 .1مطالبی بگذارید که ارزش به اشرتاک گذاری باالیی دارند:

بایــد مطالبــی بگذاریــم کــه ازنظــر دیگران و دوســتامنان ارزش به اشـراک گذاری باالیی داشــته باشــند .ســعی کنید در
هنــگام درج مطلــب بــه ایــن موضــوع دقــت کنیــد کــه چـرا بایــد ایــن مطلــب را دیگـران بــه اشـراک بگذارنــد! اگــر
بتوانید محتوایی تولید کنید که سبب انتشار مجدد توسط دنبال کنندگان شام بشود ،به راحتی توسط دیگران خودتان
را معرفــی مــی کنیــد.

 .2با هدف و منظور مطلب بگذارید:

به دوســتان خود با گذاشــن مطالب هدفمند ثابت کنید شــا اگرچه شــاید خیلی حرفه ای نباشــید اما به اصول حرفه
ای این کار اهمیت میدهید .فقط تولید محتوا کافی نیســت ،شــا باید از تولید محتوای خود هدفی داشــته باشــید و
این را به مخاطب نیز انتقال دهید.

 .3رستیرتهای عالی و مهم انتخاب کنید:

چه مطلب شــا کوتاه باشــد و چه بلند ،باید از رستیرتهای عالی و مهم اســتفاده کنید تا در شــبکههای اجتامعی گزینه
ای مناســب بـرای بــه اشـراک گــذاری انتخــاب شــوید .چـرا کــه اولیــن چیــزی کــه از یــک مطلــب یــا پیــام قابــل رؤیت
اســت و معمــوالً بـرای همــه مهمتریــن بخش به حســاب میآیــد ،رستیرت یا موضــوع اصلی آن مطلب یا پیام میباشــد.

 .4عملکرد کلی خود را بهبود بدهید:

ثابت شــده اســت هرچه محتویات شــا بیشــر باشــد کنرتل کیفیت آن پیچیده تر میشــود .ســعی کنید هوشــمندانه
ولــی ســاده عمــل کنیــد و بــه یاد داشــته باشــید طوالنــی بودن اصل نیســت بلکــه کیفیت اصل میباشــد .پــس کیفیت
را بــه کمیــت ترجیــح دهیــد .زمانبنــدی مناســب و ثابــت قــدم بــودن در تولیــد محتــوا یــک اصــل مهــم اســت کــه
بایــد بــه آن پایبنــد باشــید.
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 .5برای ارتقای قدرت کلیدواژهها پستهای بلند هم بگذارید:

مطالــب بلنــد بــاال نیــز گاهی بـرای ارتقای قــدرت کلیدواژهها در منتهــای طوالنی نیاز اســت .در نکته قبل اشــاره به
کیفیــت شــد امــا مــی تــوان بــا تولیــد محتــوای ارزمنــد و طوالنــی البتــه با فاصلــه هــای زمانی زیــاد به کیفیــت کلامت
کلیــدی مطالــب و همچنیــن ارزش مطالــب تــان بیافزاییــد.

 .6محتویات طوالنی تر بک لینکهای بهرتی میسازند

هامنطــور کــه مــی دانیــد تولیــد محتــوای طوالنــی ســبب افزایــش کیفیــت آن مطلــب مــی شــود و همچنین بیشــر به
اشـراک گذاشــته میشــوند .اگــر بــه دنبــال ایجــاد کــردن بــک لینــک هــای مســتحکم برای ســایت خــود هســتید تولید
محتــوای طوالنــی را در ارجعیــت قـرار دهید.

 .7برای مطالب وبالگ خود از زمان بندی استفاده کنید و آنها را بازبینی کنید:

زمانــی کــه مقــاالت طوالنــی تر مینویســید ،آن را بــه صورت زمان بندی شــده مــورد بازبینی و ویرایش قـرار دهید .با
ایــن کار نــه تنهــا مطالــب خــود را بــه روز نگــه میداریــد ،بلکــه طــی دو یا ســه بــار ،تقریباً اکــر ایـرادات آن را مرتفع
میکنیــد .همجنیــن مــی توانیــد بــا تعییــن زمان مناســب برای انتشــار مطالــب در آینده در وب ســایت خودتــان و در
شــبکه هــای اجتامعی همیشــه ســایت و شــبکه های اجتامعــی خود را بــروز نگه دارید.

 .8از عکسهای بزرگتر و بهرت ،بیشرت استفاده کنید:

اگــر خواهــان جلــب توجــه بیشــر خواننــدگان مطالــب خــود هســتید ،و اگــر میخواهیــد آنهــا از خوانــدن مطالــب
طوالنــی شــا خســته نشــوند میبایســت آنهــا را بــا عکسهــا و تصاویــر جــذاب تشــویق کنیــد .عکسهــای جالــب
بازدیــد کننــدگان را تشــویق بــه مطالعــه مــن مربــوط به آنهــا میکنند .نــه تنها عکسهــا و تصاویر ،بلکه اســتفاده از
عنــارص گرافیکی نیز بســیار مفید میباشــد.
نکتــه مهــم اینجاســت کــه بایــد از کیفیــت و مرتبــط بــودن آنهــا بــا پســت و محتــوای مطلبتــان اطمینــان حاصــل
کنیــد .رعایــت ایــن مــوارد بــه مقــدار زیــادی کاربـران را تحریــک بــه ایجــاد ارتبــاط میکنــد .نتایــج تحقیقــات نشــان
میدهــد ،اســتفاده از تصاویــر بــا کیفیــت در فیســبوک بــه افزایــش میانگیــن  53درصــدی اشـراک گذاریهــا منجــر
شــده اســت .همچنیــن اســتفاده از تصاویــر باعــث شــده اســت کــه نظـرات ( )Commentsمطالــب نیــز بــا بیش از
 %104افزایــش رو بــه رو شــود.
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 .9از تکرار دوری کنید:

اگــر میخواهیــد روی یــک کلمــه کلیــدی مترکــز کنیــد و از آن در چند مطلب یا چند پســت اســتفاده کنید ،بهرت اســت
از تکـرار کــردن ایــده اصلــی محتــوای مرتبــط بــا آن کلمــه پرهیــز کنیــد .هیچ وقت ســعی نکنید بــا تکرار زیــاد کلامت
یــا جمــات و عبــارات خاص ،ایــده ذهنی خود را بــه خواننــدگان تحمیل کنید.

 .10از دکمههای اشرتاک گذاری در پایین هر مطلب استفاده کنید:

بــا قـرار دادن دکمههــای بــه اشـراک گــذاری محتــوای رســانه ای شــبکههای اجتامعــی ،امکان اشـراک گــذاری را برای
خواننــدگان مطالبتــان راحــت تــر کنیــد .بــه ویژه بـرای مطالب طوالنی ،این برای کاربران ســخت اســت که بــه ابتدای
مــن برگشــته و دنبــال راهــی بـرای بــه اشـراک گذاری بگردنــد .در ایــن حالت  %90ازنظــر خود منرصف میشــوند.
فرامــوش نکنیــد راحتــی کاربـران اولویــت آنهاســت .پــس ایــن اولویت برای شــا هم باید ارجحیت داشــته باشــد .در
ایــن صــورت ،قـرار دادن دکمههــای اشـراک گــذاری در پایان هر منت حرکتــی عاقالنه و ایده آل میباشــد و خوانندگان
بــه محــض اینکــه مــن را تــا آخــر خواندنــد میتواننــد در هــان لحظــه به رسعــت آن را بــه اشـراک بگذارند.
ایــن  10روش ،از جملــه مهمتریــن متدهــای ایجــاد مطلبهــای هــم راســتا بــا شــبکههای اجتامعــی میباشــند
کــه بـرای کاربـران شــا نیــز مفیــد و مــورد عالقــه و راحــت هســتند .ایــن مــوارد را بــه کار بگیریــد و ســعی کنیــد
عادتهــای بازدیدکننــدگان خــود را بــا آزمــون و خطــا کشــف کنیــد.
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