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در ایــن مقالــه بــه ارائــه  8نکتــه کلیــدی بــرای تولیــد محتــوای جــذاب خواهیــم
پرداخــت و خواهیــم دیــد کــه چگونــه بــا رعایــت ایــن نــکات کاربــران بــه خوانــدن
محتویــات ســایت ترغیــب میشــوند.
حتمــا بــرای افزایــش مخاطــب وبســایتتان تــاش زیــادی نمودهایــد .روی هــر کلمــه
بــه ســختی کار کــرده ،عبــارات را بــا ظرافــت تراشــید ه و در نهایــت مطلــب را منتشــر
ســاختهاید .امــا میبینیــد کــه هیچکــس آنهــا را نخوانــده اســت .کســی نــه
توییتــی کــرده و یــا نظــری داده و نــه بــه اشــتراک گذاشــته اســت .آن وقــت احتمــاال
دچــار افســردگی میشــوید و بــا خــود فکــر میکنیــد چــرا ایــن اتفــاق افتــاده اســت.
قطعـ ً
ـا راه حــل از آنچــه فکــر میکنیــد بســیار آســانتر اســت .بایــد کمتــر بنویســید،
امــا بــه نوشــتههایتان شــکل دهیــد ،ایــن کار باعــث میشــود خوانــدن مطلبتــان
راحتتــر شــود ،و ایــن همـ ه آن چیــزی اســت کــه بــرای جــذب مخاطــب نیــاز داریــد.

جستجوگران بیحوصله را در نظر بگیرید

تحقیقــات نشــان میدهــد  79درصــد از کاربــران وب مطالــب را نمیخواننــد بلکــه
بــه صــورت اجمالــی نــگاه میکننــد .بــه خودتــان نــگاه کنیــد .فــرض کنیــد درحــال
جســتجوی مطلبــی هســتید ،اگــر آن را در صفحــهای کــه بازدیــد میکنیــد نیابیــد،
صفحــه را تــرک میکنیــد و جــای دیگــری دنبــال آن میگردیــد .فرامــوش نکتیــد وب
یــک فضــای مشــارکتی اســت در حالــی کــه مث ـاً تلویزیــون یــک رســانه یــک طرفــه
اســت .بــا ایــن اوصــاف بــرای جــذب مخاطــب و نگــه داشــتن آنهــا در صفحــات چــه
کارهایــی میتوانیــد انجــام دهیــد؟

محتوای جذاب و گیرا تولید کنید

بــرای نوشــتن مطالــب موفــق در وب بایــد بخشــی از آموختههــای کالس دســتور
زبــان فارســی را فرامــوش کنیــد .قبــول کنیــد کــه افــراد در صفحــات وب ،بــه جــای
آنکــه مطالــب را جــز بــه جــز بخواننــد بــه صــورت اجمالــی نــگاه میکننــد .بایــد بــه
جــای جنگیــدن بــا ایــن واقعیــت از آن اســتفاده کنیــد.
اگــر میخواهیــد راجــع بــه موضــوع پیچیــدهای مطلــب بنویســید ،آن را در قالــب
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چنــد پســت کوتــاه ارائــه کنیــد .ایــن راه حــل بســیار مناســبی بــرای همــراه کــردن
خواننــدگان بــا مطالــب اســت ،مخاطبــان هــم مطالــب بــا حجــم مناســب را بهتــر
فهــم میکننــد.
پاراگرافهایتــان را بــه شــکل هــرم برعکــس تنظیــم کنیــد .بدیــن شــکل کــه اول
بایــد نتیجــه گیر یتــان را شــرح دهیــد ،ســپس در بخشهــای بعــد نتیجهگیر یتــان
را اثبــات کنیــد .ایــن بــه مرورگــران کمــک میکنــد تــا نکتــه بــه نکتــه پیــش رود و
جایــی را کــه میخواهنــد در آن عمیــق شــوند ،انتخــاب کننــد.
در ایــن راســتا میتوانیــد از تکنیکهــای طراحــی متــن بــرای جــذب مخاطــب
اســتفاده کنیــد .فقــط چنــد دقیقــه زمــان میبــرد تــا پســت خــود را از تــودهای
نچســب بــا خطــوط خاکســتری بــه چیــزی تبدیــل کنیــد کــه مخاطــب را بــه خــود
جــذب میکنــد و او را بــه درون مطلــب میکشــاند .در ایــن نوشــته بــا مهمتریــن
ایــن تکنیکهــا آشــنا میشــوید.
بیشتر بدانید :سئو و بهینه سازی محتوای وبالگ با  10نکته ساده اما کاربردی
 .1به فاصل ه میان پاراگرافها توجه کنید
چنــد راه آســان بــرای خــوش خوانتــر شــدن مطلبتــان وجــود دارد .حتــی مطالــب
پیچیــده هــم در صــورت وجــود فضاهــای خالــی زیــاد بهتــر خوانــده میشــوند .در
هــر پاراگــراف بخشــی از یــک ایــده را ،کوتــاه – حداکثــر در ســه ،چهــار خــط – شــرح
دهیــد .ســعی کنیــد بعضــی از پاراگرافهــا را در قالــب یــک جملــه بگنجانیــد.

 .2از تکنیک لیستسازی و تکه تکه کردن محتوا بهره بگیرید

تکنیــک لیستســازی کار انتقــال پیــام بــه مخاطــب را راحــت کــرده و بــه آنهــا ایــن
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امــکان را میدهــد کــه بــا یــک نــگاه ســاده و مــرور کلــی تمامــی اطالعــات را دریابیــد.
لیس ـتهایی کــه بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک ســاخته مــی شــود بــه جهــت ظاهــر
متفاوتــی کــه دارد ،میتوانــد توجــه مخاطــب را بــه ســادگی جلــب خــود کــرده و در
یکنواختــی متــن تنــوع ایجــاد میکنــد .لیستســازی را میتوانیــد بــا اســتفاده از
عالئمــی چــون نقطــه تــو پــر مشــخص کنیــد.

 .3برای هر بخش عناوین گیرایی در نظر بگیرید

میتوانیــد پیــش از شــروع هــر مطلبــی ،عنــوان اصلــی و عناویــن فرعی(میــان تیترهــا)
آن را بنویسید.
در وهلـ ه اول اســتفاده از عنوانــی تأثیــر گــذار بــرای جــذب مخاطــب ضــروری اســت.
عناویــن فرعــی قدرتمنــد خواننــدگان را همــراه میکنــد ،و ماننــد یــک عنــوان اصلــی
کوچــک آنهــا را بــه پیشــروی در ادام ـه مطلــب ســوق میدهــد.
عناویــن فرعــی بایــد عــاوه بــر آن کــه خیــره کننــده باشــند ،آگاهیدهنــده هــم
باشــند .خواننــدگان وب بــه خوبــی درســت و غلــط را از هــم تشــخیص میدهنــد،
بنابرایــن نبایــد اغــراق کنیــد ،چــون در غیــر ایــن صــورت اعتبــار خــود را از دســت
میدهیــد .گیرایــی بــا ســهل گیــری متــرادف نیســت.
بعــد از آن کــه عناویــن فرعــی را نوشــتید آن را مــرور کنیــد تــا بدانیــد خواننــدگان و
مرورگرانــی کــه تنهــا آن بخــش را میخواننــد چــه برداشــتی از آن میکننــد .آیــا بــا
داســتان گیرایــی مواجــه میشــوند؟ آیــا لــب مطلــب را میفهمنــد؟

 .4قدرت شمارهگذاری را فراموش نکنید

شــمارهها راهحلــی تأثیــر گذارنــد ،چــه بــرای جلــب توجــه و چــه بــرای جلــب همراهــی

3

www.modireweb.com

 8نکته برای تولید محتوا که در جذب مخاطبان وبسایتتان
معجزه میکند

خواننــده .اگــر ایــن مســئله را بــاور نمیکنیــد ســری بــه محبوبتریــن مقــاالت
ســایتهای مختلــف بزنیــد .گاهــی اوقــات میتوانیــد تنهــا بــا اضافــه کــردن شــماره
بــه نــکات اصلــی بحــث تــان ،آن را گیراتــر کنیــد .بــرای یــک بــار هــم کــه شــده ،ایــن
روش را امتحــان کنیــد.
بیشتر بخوانید 5 :اشتباه بزرگ در بازاریابی محتوا

 .5از عکسها و زیرنوسهای مناسب استفاده کنید

مطالعــات نشــان میدهــد ،محتوایــی کــه بــا عکــس همــراه اســت ،بیشــترین بازدیــد
را نســبت بــه دیگــر بخشهــا در صفحــه داراســت .امــا بایــذ ســعی کنیــد عکســی را
انتخــاب کنیــد کــه بــا نوشــتهتان بیشــترین قرابــت معنایــی را داشــته باشــد.
در کنــار آن نیــز از کپشــن هــای مفهومــی و کامــل اســتفاده کنیــد .همیــن کار کافــی
اســت کــه خوانندگانتــان را بــه خوانــدن کل مقالــه جــذب نماییــد.

 .6به متنتان لینکهای مفید و مرتبط اضافه کنید

لینکهــای داخلــی افــراد را در ســایت شــما نگــه مــیدارد تــا بهتریــن مطالبتــان
را بخواننــد .لینکهــای خارجــی نیــز نشــان میدهــد کــه شــما راجــع بــه موضــوع
تحقیــق کردهایــد و میخواهیــد متخصصــان دیگــر ایــن حــوزه را هــم برجســته
کنیــد .محتــوای خــوب از هــر دو لینــک اســتفاده میکنــد تــا دایــرهی مطالعــات
خواننــدگان را افزایــش دهــد و بــه آن ارزش ببخشــد.
مقاله مرتبط :لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی چیست؟
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 .7بخشهای اساسی را برجسته کنید

بــه وســیل ه برجســته ســاختن بعضــی از بخشهــا (بلــد کــردن) ،بــر روی مطلبتــان
تاکیــد کنیــد .بــا اســتفاده از ایــن روش خواننــدگان قادرنــد تــا مطلــب را بــه صــورت
اجمالــی مــرور کــرده و در یــک نــگاه متوجــه نــکات مهــم آن شــوند.
هم ـه مطالــب را برجســته نکنیــد ،چــون برجســته کــردن هم ـهی مطالــب فرقــی بــا
برجســته نکــردن آن نــدارد .بــه جــای آن بــر روی مطالــب کلیــدی تاکیــد کنیــد تــا
خواننــدگان بتواننــد بــه ســرعت آنهــا را فهــم کننــد.

 .8ساختار کلی محتوا را بررسی کنید

اگــر از عناویــن فرعــی ،شــمارهها ،لیســتهای مؤثــر و هــر روش دیگــری بــرای
برجســته کــردن نــکات کلیــدی در پس ـتتان اســتفاده کردیــد ،دوبــاره آن را بخوانیــد
و از خــود بپرســید کــه آیــا بــا ایــن تکنیکهــا توانســتهاید توجــه مخاطــب را جــذب
خــود کنیــد ،و یــا آیــا کلمــات مهــم و مرتبــط را برجســته کردهایــد تــا خواننــدگان
خــود را بــرای خوانــدن مطلبتــان کنجــکاو نگــه داریــد؟
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