
مهوش کلهر ارشناس ارشد علوم کتابداری واطالع رسانی



مقدمه 

ولیدترازمانیوقایعورویدادبامرتبطمحتواهاینشریات،ازبسیاری
.میکنند

مهمبسیارآنهادرجزئیاتبیانواستزمانبرمحتواهانوعاینتولید
.است

زانوعاینبهروزتر،وجذابتراخباروجوددلیلبهوزمانگذشتبا
.میشوندخارجکاربرانتوجهدایرۀازنوشتهها

ارزیادیترافیکخاصزمانیکدرمحتواهانوعاینکهاستدرست
بود؛خواهدکوتاهمدتآنهاترافیکدورۀامامیآورند؛شماوبگاهبه

صمختکهمحتواهاییازمخاطبانجذببراینمیتوانیدشمابنابراین،
یقدیمزمانمروربهزیراکنید؛استفادهاستدنیاروزوخاصاخبار

.شدخواهند



مقدمه 

دنبالبهاگرپس.کنیدجادومحتوابامیتوانیدشماکهباشدیادتان
خودیمحتوایتولیدبسترهایووبگاهبرایباالترافیکایجاد
باالدبازدیبهراشماکهمحتواییوراهکارهاانواعبابایدهستید

.باشیدآشناخوبیبهمیرساند

وشویدآشناآنبابایدکهاستمواردیجملهازسبزمحتوای
راموضوعهاییوبودخواهدچارهسازمشکلنوعاینحلبرای
همیشهوشدنخواهندقدیمیزمانمروربهکهمیدهدپوشش

گوییمبتاباشیدهمراهمابا.دارندنیازآنبهکههستندکاربرانی
همیشهمحتواییکچطوروچیست]سبزهمیشه»محتوایکه
بنویسیم؟سبز



محتوا چیست

وا که  آشنایی با مفهوم درست محتوا، به درک سازوکارهایی مثل تولید محت
ز ورود به همین دلیل پیش ا. بر آن مبتنی هستند، کمک زیادی می کند

چه  به مباحث مهم دیگر، ابتدا باید بدانیم که اساساً محتوا چیست و
ویژگی هایی دارد؟

یمحتوا،مجموعهایازاطالعاتوتجربیاتاستکهبرایکاربرنهای
یامخاطبهدفدرحوزههایمختلف،ارزِشمعنادارایجادمیکند

فیقیومیتوانددرَاشکالمختلفاعمازمتن،صوت،تصویریاتل
وهمهرسانههامثلاینترنت،تلویزیون،رادیو.ازاینهاارائهشود

اهمچنینرویدادهایزندهایمانندکنفرانسهامیتوانندمتناسبب
.هدف،بستریبرایانتقالمحتوابهمخاطبباشند



انواع محتوا 

نیدارییاشصوتییانوشتاری،متنیبهطورکلی،محتوارادرسهدستهی
یاتصویری،طبقهبندیمیکنندگرافیکیو

ا،محتوایمتنی،متداولتریننوعمحتواستکهاغلبم:محتوای متنی
بخشعمدهایازاطالعاتمانرادرزمینههایمختلفازاینراه،

کتابها،مقاالت،مطالبمندرجدروبالگهاو.کسبکردهایم
وبسایتها،متننامههاوایمیلهایدریافتییاارسالی،توضیحات
مندرجرویبستهبندیانواعمحصوالت،دیوارنوشتههاواساسًاهر
آنچهازجنسمتنوواژگانمکتوبباشد،شکلیازمحتوایمتنی

.محسوبمیشود

:مهمترینانواعمحتوایمتنیعبارتانداز

ریپورتاژ آگهی1.

وایت پیپر2.



مهمترینانواعمحتوایمتنی

اریپورتاژآگهی،نوعیمحتوایمتنیب:ریپورتاژ آگهی1.
ساختاِرظاهرًاخبریاستکههدفازانتشارآن،جلبتوجه
درمخاطبوایجادعالقهدراونسبتبهکاالهایاخدماتی

فرایند.استکهیکشرکت،عرضهیاارائهمیکند
متقاعدسازیمخاطببرایاستفادهازمحصوالتشرکتاز

انجامطریقانتشارریپورتاژآگهی،بهشکلیکاماًلنامحسوس
درواقعدرایننوعازمحتوایمتنی،ازتبلیغات.میشود

راعیانوپرسروصداخبرینیستوشرکت،پیاممدنظرش
اینشکل.بهشکلیماهرانهبهمخاطبمنتقلمیکند

عبهجایبازاریابیمحتوابهدلیلاستفادهازفنونمختلفاقنا
تریدرتبلیغاتمستقیم،دربسیاریمواقع،اثربخشیبیش

.مقایسهباسایراشکالمحتوادارد



مهمترینانواعمحتوایمتنی

ستندوایتپیپرهاشکلدیگریازمحتوایمتنیه:پیپروایت -2
یککهبارویکردیعلمی،عمیقومستندبهتبیینوتشریح

یمسئلهیامشکلپرداختهودرنهایتبابحثدربارهراهکارها
رکتاحتمالی،مخاطبرابهایننتیجهمیرسانندکهمحصوالتش

میشهالبتهه.میتوانندبهآنهادرحلمشکلیامسئلهکمککنند
یپرمطرحهمبحثپیشنهادیاتبلیغغیرمستقیممحصولدروایتپ

تگاهیآگاهسازیمخاطبانیاراهنماییوپاسخبهسؤاال.نیست
آنهابهمنظورایجادپایگاهاجتماعیوجذبمخاطببیشتر،

هشیوهتوجهکنیدک.اصلیترینهدفازانتشاروایتپیپراست
در)متقاعدسازیمخاطبدرایننوعازمحتوایمتنیهم

مثلریپورتاژآگهی،ناملموسو(صورتتبلیغاتیبودن
.غیرمستقیماست



مهمترینانواعمحتوایمتنی

وجهمحتوایصوتی،نوعدیگریازمحتواستکهدرسالهایاخیر،بیشازهمیشهموردت:محتوای صوتی
آوایبرنامههایرادیویی،پادکستها،کتابهایصوتی،قطعاتموسیقیواساسًاهر.قرارگرفتهاست

یتمهممز.معناداریکهبتواندپیامیرابهمخاطبمنتقلکند،میتواندشکلیازمحتوایصوتیباشد
ادهبودهوتولیدمحتوایصوتینسبتبهمحتوایمتنیایناستکهاستفادهازایننوعمحتوابسیارس
.مخاطبانمیتواننددرساعاتمختلفوحتیحینانجامکارهایجانبی،بهآنگوشفرادهند

،استفادهتصاویر،نقشغیرقابلانکاریدرافزایشگیرایِیمحتوادارندوبههمیندلیل:محتوای تصویری
.درستازآنهادرفرایندتولیدمحتوا،شدیدًاتوصیهمیشود

.میشوندتقسیم...(فیلمها،گیفهاو)ودینامیک(تصاویرساکن)محتوایتصویریبهدونوعاستاتیک

رایبرنامههایتلویزیونی،عکسهایموجوددرگالرییاآلبومها،نمادهاوحتیاستیکرهاییکهازآنهاب
،عکسها.بیاناحساساتدرشبکههایاجتماعیاستفادهمیکنیم،نوعیمحتوایتصویریهستند

یامکملهایبسیارخوبیهستندوبههمیندلیلمعمواًلبرایهرمحتوایخوبوحرفهای،انتخابیک
ضمناینکهدرجتوضیحاتمناسببرایهرعکسکهبهآن.چندعکسمناسباهمیتزیادیدارد

.یکندمیگویند،میتواندبهارتقایجایگاهمحتوادرصفحهنتایججستجویگوگلکمکزیادAltتگ

ترینونوعدیگرمحتوایتصویریدرقالبکلیپهاهستندکهازلحاظقابلیتتعاملوارتباط،قدرتمند
حتوا،طوالنیترمؤثرترینشکلمحتواهستندالبتهفرایندتهیهوتدوینآنهانیزدرمقایسهبادیگرانواعم

.وگرانتراست



مهمترینانواعمحتوایمتنی

یکی از مهم ترین، مؤثرترین و رایج ترین اَشکال محتوای  : اینفوگرافیک
وگرافی ها، اینف. است که از آن در تولید محتوا زیاد استفاده می شوداینفوگرافیکتصویری،

نوعی محتوای مُرکب هستند که در ایجاد آن ها به طور هم زمان از متن، تصاویر، نمودارها،  
.گراف ها و غیره استفاده می شود

اساسًاذهنآدمیبهخالصهسازیدادهها،عالقهزیادیداردوازتحلیلاطالعاتمختصر،
تگسستهوخیلیاوقات،تفسیراطالعاتیکهبهصور.مفیدوطبقهبندیشدهلذتمیبرد

درقالبجمالتبهمخاطبارائهمیشود،برایاوکاریسختاستوبعضًاحتی
ازدرچنینشرایطی،استفاده.میتواندمخاطبراازتعاملبامحتوا،منصرفکند

مایشحجماینفوگرافیهامیتوانندبان.اینفوگرافیاهمیتبسیارزیادیپیدامیکند
ردرقالبتصاویرگویا،فهموتفسی(باألخصاطالعاتکّمی)زیادیازاطالعات

کوتاه،محتوابرایمخاطبرابسیارسادهکنندتااوبتواندبانگاهیگذراودرزمانی
نبههمیندلیل،اینفوگرافیها،یکیازمحبوبتری.ُلبوجانمطلبرادرککند

فنیزانواعمحتواهستندکهدرمقیاسیوسیعتولیدومنتشرمیشوندومخاطبانهد
.ازآنهابسیاراستقبالمیکنند



(Evergreen Content) سبزچیست؟همیشهمحتوای

تهاستکههموارهمناسبومرتبطباشدووابسمحتوایی1.
ایننوعمحتواحتیبعدازمدتزمانی.بهزماننباشد

.هستندطوالنیاززمانانتشارهمچنانمحبوب

محتوایهمیشهسبزهمانطورکهازاسمشمشخص2.
است،محتواییاستکههموارهبرایمخاطبتازگی

.دارد

.تاریخمصرفندارد3.

هموارهزندهوپایداراستویعنیهمیشهسبزاصطالح4.
.پایدارمیمانددرشرایطمختلفنیز



تاریخچه محتوای سبز

به معنی درختی که برگ های آن در تمام فصول سبز  evergreenناممحتوایسبزاز
 ماند و در واقع محتوای سبز درختی است که در تمام فصل ها سبز می. می ماند، گرفته شده است

استفاده با گذر زمان و تغییر فصل ها زرد و بی ثمر نمی شود؛ یعنی این محتوا در تمام زمان ها قابل
نیازی  و مفید است؛ هیچ وقت قدیمی و تاریخ گذشته نمی شود و مطالعۀ آن در هر زمانی می تواند

.از کاربر را رفع کند یا سؤالی از او را پاسخ بدهد

نیمثالدراینزمینهکمنیستوباکمیجستجودروبهم،میتوانیدنمونههایفراوا
.بیابید

واژهنامهها،دستورالعملهاوراهنماهایمبتدیان،مصاحبهباافرادمختلف،بررسی
تاریخچهموضوعاتمختلف،معرفیکتابهاومروروخالصهکردنآنها،نمونههایی

.خوبیازمحتواهایهمیشهسبزهستند

مضمنًابسیاریازمطالبمتممنیز،نمونهیموضوعاتهمیشهسبزهستندوازآنهاه
.میتوانیدالهامبگیرید



محتوایهمیشهسبزاهمیت

.می دهدافزایشراسایترتبهسبزهمیشهمحتوای.1
غسرابهومی کننداکتفاگوگلاولصفحهنتایجبهفقطمردمازدرصد75می دانستیدآیا

رغیدرداشت،خواهیدمخاطبباشید،گوگلاولصفحهدراگرنمی روند؟بعدیصفحات
.نبینندرامحتوای تانهرگزمردماستممکناین صورت،

E-A-T)امتیازافزایشدرمی تواندسبزهمیشهمحتوای اعتبار،(Expertise)تخصص(
(Authoritativeness)اطمینانقابلیتو(Trustworthiness)کندکمکشمابه.

جستجوصفحۀاولیندررارتبه تانبتوانیداینکهاحتمالباشد،بیشترE-A-Tامتیازهرچه
.بودخواهدبیشترکنیدحفظ

.می شودوب سایت تانارگانیکترافیکافزایشسببسبزهمیشهمحتوای.2
ارگانیکترافیکاما.می شودشماوب سایتارگانیکترافیکافزایشسببسبزهمیشهمحتوای

موتوردرراشماوب سایتکهاستکسانیتعدادارگانیکترافیکساده،زبانبهچیست؟
.می کنندکلیکآنرویومی کنندپیداجستجو



چگونهمحتوایهمیشهسبزتولیدکنیم؟

موضوع مناسب انتخاب کنید.1

ش در قدم اول، باید موضوع مناسب را انتخاب کنید؛ موضوعی که بتواند ترافیک وب سایت تان را افزای
می توانند به کمک تان  ،Google Analyticsدر این قسمت از کار، ابزارهای تحلیلی، مانند .دهد

اوتی با این دو چه تف. باید بین موضوعات همیشه سبز و موضوعات ترند روز تمایز قائل شوید.بیایند
یکدیگر دارند؟

جو، معمواًل، میزان اولیه جستجوی این موضوعات بسیار زیاد است، اما این میزان جست: پست های ترند روز
.در واقع، چنین پست هایی فقط در بازۀ کوتاهی از زمان مخاطب دارند. به سرعت، کاهش پیدا می کند

ل از این افزایش ترافیک حاص. پست های همیشه سبز باعث افزایش ترافیک می شود: پست های همیشه سبز
.پست  ها مقطعی نیست، بلکه ماندگار است

، کدام ببینید. برای شروع، می توانید نگاهی به محتواهایی که تا به امروز، تولید کرده اید داشته باشید
.اشیدپس از آن، به دنبال انتخاب موضوعات مشابه ب. موضوعات ترافیک بیشتری را به همراه داشته اند

کلمات کلیدی مناسب را انتخاب کنید.2

بهترین به سراغ. حال که چند موضوع سبز انتخاب کرده اید، نوبت به انتخاب بهترین کلمات کلیدی می رسد
تن بهترین اما راه یاف. کلمات کلیدی برای سئو بروید تا محتوای تان در اولین صفحۀ جستجو قرار بگیرد

کلمات کلیدی چیست؟

 Related»واژۀ مورد نظرتان را در گوگل سرچ کنید و از قسمت .استفاده کنیدابزار تحقیق کلمات کلیدیاز
searches» ایده بگیرید.



چگونهمحتوایهمیشهسبزتولیدکنیم؟

بهسراغمراسمهاواتفاقاتخاصنروید.3

با.دموضوعاتموردبحثروزنگذاریبرایتولیدمحتوا،تمرکزتانراروی
سپریشدنایندورانیامباحثخاص،تاریخمصرفمحتوایشمانیز

بهعنوانمثال،باسپریشدندورۀکرونا،دورۀمقالههاییمانند.میگذرد
شانبهسرمیآیدوکسیبهسراغ«چگونهدردورۀکرونادرخانهکارکنیم»

ورۀدرنتیجه،اینموضوعاتهمیشهسبزنیستندوفقطمحدودبهد.نمیرود
.خاصیهستند

درعنوانمحتوایتانازتاریخاستفادهنکنید.4

نوانشدرعنوانمقالهتان،ازتاریخاستفادهنکنید،چراکهدرآینده،هرکسیع
رمجبوراگ.ودراببینید،فکرمیکندقدیمیاستودرنتیجه،بهسراغشنمی

.کنیدبهاستفادهازتاریخبودید،میتوانیدسالیانه،عنوانمقالهتانراعوض



چگونهمحتوایهمیشهسبزتولیدکنیم؟
محتوایآموزشیجامعتولیدکنید.5

.محتوایآموزشیجامعازمحتواهایهمیشهسبزاستوهمواره،مخاطبانمختصبهخودرادارد

شودعالوهبراین،تولیدمحتوایآموزشیجامعومفیدحاکیازاعتبارودانششمااستوباعثمی
ندبههمانطورکهمیدانید،اینعواملمیتوان.دیگراناطمینانبیشتریبهبرندتانپیداکنند

.باالبردنرتبهسایتدرموتورهایجستجوکمککنند

ایکسبمحتواییکاملتولیدکنیدتادیگرانشمارابهچشممنبعببینندوبر:منبعیمطمئنباشید.6
برایرسیدنبهاینهدف،بایدوقتبیشتریراصرف.اطالعاتکامل،بهشمامراجعهکنند

.نگارشوتولیدمحتوایهمیشهسبزکنید

یادتانباشدکمترییشمیآیدمتخصصانبرایکسباطالعاتوکمک:برایمبتدیهابنویسید.7
انگرفتن،بهسراغمقاالتموجوددروبسایتهابروند،درنتیجه،مخاطبمحتوایشمامبتدی

بایدبههمچنین،نبایددراینمقالهها،بهسراغواژههایتخصصیوپیچیدهبروید،بلکه..هستند
.دنبالبیانمطالببهزبانسادهباشید

کردهباشید،حتیاگربهترینمحتوایسبزراتولید.محتوایتانرا،بهطورمرتب،بهروزرسانیکنید.8
.یکنیدبایدمحتوایتانرا،بهطورمرتب،بهروزرسان.بازهمبایدبهفکربهروزرسانیآنباشید

استراتژیهاتغییرمیکنند،ابزارهایجدیدیبرایپژوهشبهوجودمیآیندوبهمرورزمان،
دربنابراین،اگرمیخواهیدمحتوایتانهمیشهرتبۀباالیی.محتواتازگیاشراازدستمیدهد

.موتورجستجوداشتهباشد،بایدهمواره،بهفکربهروزرسانیمحتوایتانباشید



منظور از بروزرسانی محتوا چیست؟

.اطالعاتبیشتریرابهمحتوایتاناضافهکنید•

ایتانتصاویرراعوضکنیدیاتصاویرجدیدیرابهمحتو•

.بیفزایید

.جزئیاتتاریخگذشتهراحذفکنید•

جملهبندیمحتوایتانرابهبودببخشیدودرصورت•

.امکان،ازعباراتوواژگانجدیدیاستفادهکنید

.پسازبهروزرسانیمحتوا،آنرادوبارهپروموتکنید•



چگونهرتبۀمحتوایهمیشهسبزمانراحفظکنیم؟

نیزحال،محتوایهمیشهسبزتانراتولیدکردهایدوبهرتبۀمطلوبتان
قدمبعدیچیست؟.دستیپداکردهاید

.سازیترفندهابرایماندندرصفحۀاولمیرسداکنون،نوبتبهپیاده
اماچگونهمیتوانماههاوحتیسالهادرصفحۀاولجستجوباقی

ماند؟

:دوراهکاروجوددارد

رمحتوایتانراپروموتکنیدتامطمئنشویدمردم،همیشه،آنراد1.
یتانمحتوارادرشبکههایاجتماع.صفحهاولجستجوپیدامیکنند

رابانیزبهاشتراکبگذاریدوبااستفادهازهشتگهایمختلف،آن
.عدۀبیشتریبهاشتراکبگذارید

انلینکمحتوایهمیشهسبزتانرادردیگرصفحههایوبسایتت2.
.قراردهیداینکارباعثافزایشترافیکوبسایتتانمیشود



.شودسبزهمیشهمحتوایسهویژگیجهتاینکهیکمقاله

اربردی،مقالهشمابایدمفید،ک:استمحتوای همیشه سبز، با کیفیت 1.
اطبانجذابوسرگرمکنندهباشدوازهمهمهمتر،بایدبتواندنیازمخ

اقلطراحیوبسایتشمانیزبایدچشمنواز،یاحد.رابرطرفکند
مطابقاستانداردهایامروزوبباشدونوشتارنیزچهازلحاظ
سایزونوعفونتوچهازلحاظلحنوشیوهنگارش،بهسادگی

قابلمشاهدهوخواندنباشد

ز،براینگارشیکمقالهمتمای:استمحتوای همیشه سبز، متمایز 2.
کهبهاینپرسشپاسخدهید،درمحتوایشماچهچیزیپیدامیشود

کاربرانآنرابهمحتوایرقیبانتانترجیحدهند؟

ینهاینویسندهمحتوابایددرزم:است محتوای همیشه سبز، قدرتمند 3.
اشدوکهدرآنبهنگارشمحتوامیپردازدحرفیبرایگفتنداشتهب

.ازدانشکافیبرخوردارباشد



اینویژگیهاراداراستسبزمحتوایهمیشه

فرمتعالی•

طراحیجذاب•

پرداختنبهموضوعاتکارشناسیشده•

حلمشکالتوپاسخگوییبهسواالتواقعیمخاطبان•

خواندهشدنآسانمطالب•

ارائهنظریههایمنحصربهفردوایدهها•



محتوای غیرسبز چیست؟

درکهاستمحتواییشناختسبز،محتوایتعریفبرایراههابهترینازیکی
باهکداریددوستاگردقیقتر،عبارتبه.نمیگیردقرارآنتعریفدایره

واردم.نمیشودآنشاملچیزهاییچهکهبدانیدبایدشویدآشناسبزمحتوای
قرارسبزمحتوایگسترهدرکههستندحیطههاییوعناوینجملهاززیر

:نمیگیرند

میشوند؛منسوخروزیکهگزارشهاییوخبری؛آمارهاعناوین

میکند؛صحبتروز(trend)ترندهایوعمومیفرهنگدربارهکهمطالبی

.لباسترندهایوُمدبررسی

تیمدبرایراخودارزشونداردمصرفتاریخسبز،محتوایکهباشدیادتان
انتخاباتدربارهمطلبیککهاستخاطرهمینبه.می کندحفظطوالنی
محتواینمیتوانرامشخصزمانیدورهدربازاریابیروندهاییاسیاسی
.نامیدسبز



فرمت های معمول تولید محتوای همیشه سبز

:محتوای همیشه سبز به طور معمول در فرمت های زیر تولید می شود
جزوه های آموزشی1.
مقاالت و ویدیوهای آموزشی2.
راهنمایی ها3.
محتوای آموزشی4.
…موضوعاتی با صفاتی مانند بهترین ها، جذاب ترین ها و 5.
محتوایی که به سؤال مخاطب پاسخ می دهد6.
نقد و بررسی محصوالت7.
تحقیقات علمی8.



برایتولیدمحتوایهمیشهسبزایدههایی

وضوع و  تحقیق کردن درباره یک مشاید :تحقیقات محتوا از نتایج تولید 1)
سیار کار سختی باشد، اما نتیجه ای که به همراه می آورد بمحتواتبدیل آن به یک

استاورجینال و متمایز از رقیبانارزشمند است و مهم تر از همه،

تولید محتوا با مطالعات موردی( 2

Caseیاموردیمطالعات Study،ازبخشیآندرکههستندخوبیمقاالت

کهیدمیکنسراییداستانحالعیندروبازگودیگرانبهراخودشرکتتجربه

میتوانددمیکنیبررسیکهنمونههایی.باشدکنندهسرگرمشمامقالهمیشودسبب

.شکستداستانهموباشدموفقیتداستانهم



تولید مقاالت آموزشی( 3

موضوعیکدربارهآنهادرکههستندمقاالتی،How-Toیاآموزشیمقاالت
.دکننحلرامشکلیچطورکهمیگوییدمخاطبانبهیامیدهیدآموزشخاص
زمانیکبهمختصشمابحثموردموضوعکهباشیدداشتهتوجه
.دنامیسبزهمیشهمقالهیکراآننمیتوانصورتایندرچوننباشدخاص

محدودابیاکنیدایجادمخاطبانازوسیعیدستهبرایمیتوانیدرامقاالتاین
"بنویسیموبالگپستیکچگونه"مثل.کنیدتولیدمختلفیمقاالتآنها،کردن

.دکنیمنتشر...وحرفهایافردمبتدیان،برایمقاله،چندقالبدرراآنو

هایمجموعزیرکههستندخوبیایدهنیزکارانجاملیستهاییالیستهاچک
.میروندشماربهHow-Toازمحتواهای

المعارفدایرهمحتواهایتولید(4

مقالهیککاریتانحوزهدرمحصولیاموضوعیکتاریخچهازمیتوانید
هکآنچههمه"مثل.کنیدآوریجمعراموجوداطالعاتآنمورددریابنویسید

ایناینکهاب."ظرفشوییماشینازاستفادهتاریخچه"یا".بدانیدقهوهدربارهباید
زمانگذرباکهآنجاییازمیدهد،قرارمطالعهموردراگذشتهزمانمقاالت
میروندشماربهسبزهمیشهمحتوایمیماند،باقیثابتآنهاکاربرد



نوشتن لیست بهترین ها و بدترین ها( 5
درترینبدیابهترینمانندعباراتیکهدیده ایدرامقاالتیاحتماال
برایخوبیگزینه هایمقاالتاین.داده اندجایخودعنوان

.هستندپرداختن
تولید محتوا درباره اشتباهات رایج( 6
دافراکهمی گیردصورتاشتباهاتیموضوعی،یاصنعتهردر

البقدرمی تواندرااشتباهاتاین.بدانندآن هادربارهدارندعالقه
.بنویسیددرگوگلسرچرایجاشتباه7مانندعناوینی



پاسخ به سواالت پر تکرار( 7

سوالهزارانموضوعی،هردرباره.استتکراریسواالتازپرهمیشهمردمذهن
مخاطبانمهمسواالتبتوانیداگر.هستندهاآنپاسخجستجویدرمردمکهداردوجود
ودشخواهدسبزشمامحتوایبدهید،خوبیهایپاسخهاآنبهوکنیدشناساییراخود
.کردخواهدرشد

ایده یابی از محتواهای همیشه سبز رقبا( 8

کهاندکردهتولیدمحتواهاییچههاآنببینیدوکنیدبررسیراخودرقیبانهایسایت
.اندماندهباقیسبزهاسالبرای

ایده یابی از کاربران سایت( 9

سیاربمنبعتواندمیکاربرانبازخوردهای.بگیریدجدیراکاربرانسواالتوپیشنهاداتانتقادات،
.باشدسبزهمیشهمحتوایتولیدپردازیایدهبرایخوبی

نوشتن چک لیست ها( 10

هایلیستچکتوانندمیکاری،هرانجامازپیشکاربران.کنیدتهیهلیستچکمهم،کارهایبرای
.دهدمیانجامدرستراخودکارکهشوندمطمئنوکنندبررسیراشما



بازنشر در فرم های محتوایی جدید( 11

واهدخسبزهممختلفهایفرمدرباشد،سبزهمیشهکهمحتوایی
افیکاینفوگروویدیووپادکستخود،متنیمحتوایبرای.بود
..ونیدکمتنبهتبدیلراخودویدیوییوپادکست.کنیدتولید
معرفی محصوالت( 12

نمیقدیمیکهکاربردیپرمحصوالتمخصوصًا)محصولهر
ندتوامیهممحصولهرمعرفیپس.استثابتهمیشهبرای،(شوند
آندربارهکاربریکهزمانیهر.باشدجذابهمیشهمحتواییک

.بودخواهدارزشمندشمامحتوایکند،جستجومحصول

معرفی ابزارها( 13

معهجانیازهایپس.استنیازموردمختلفیابزارهایکاری،هربرای
بهماشمخاطبانکهابزارهاییمعرفیباوکنیدشناساییراخودهدف
طولدرراخودسبزیکهکنیدتولیدمحتواهاییدارند،نیازهاآن

.کنندحفظزمان



ایدههاییبرایتولیدمحتوایسبز

آموزشدرموردمطالبخاصیکهبههرگونۀ:آموزشی مطالب 
ونهاینگ.کسبوکارشمامرتبطباشد،محتوایسبزمحسوبمیشود

.محتواهاهموارهموردنیازکاربرانهستند

مآنچیزیاستکهدرگذشتهرخدادهوتماتاریخ:تاریخیمقاله های 
رۀگذشتهشدهوتغییرینخواهدکرد؛بنابراینهرگونهمحتواییکهدربا

.ووقایعمربوطبهآنتهیهمیشود،محتوایسبزاست

دربارۀکسبوکارخودازسویحتمًا:راه  حل  ها سؤاالت رایج یا 
هامشتریسؤاالتیپرسیدهمیشودکهاینسؤاالتدرطولزمانبار

هآنها،شمامیتوانیدباکمکاینسؤاالتودرپاسخب.تکرارمیشوند
.محتوایسبزتولیدودروبگاهخودمنتشرکنید



ایده هایی برای تولید محتوای همیشه سبز
تحقیقات اصلی1.

مطالعاتی که در مورد موفقیت هستند2.

”چه چیزی اشتباست؟“مطالعاتی در مورد اینکه 3.

آموزش برای افراد مبتدی4.

آموزش برای کاربران پیشرفته5.

آموزش تهیه چک لیست6.

چگونه بهترین محصول را انتخاب کنیم7.

چگونه برخی کارها در طی زمان انجام دهیم8.

لیست منابع9.

رایگانکار در هر موضوعی مرتبط کاری و لیست بهترین ابزار 10.

بهترین کتاب ها برای رسیدن به یک هدف خاص11.

خاصموضوع اشتباهات رایج در یک 12.

تاریخچه یک موضوع یا محصول13.

یا بدترین راه رسیدن به یک هدف خاصبهترین 14.

واژه نامه ی یک موضوع یا یک صنعت خاص15.

.هر چیزی که نیاز دارید در مورد یک موضوع خاص بدانید16.



تولیدمحتوایهمیشهسبزاصولیبرای
کنیدتحقیقکلیدیکلماتمورددر(۱

مورددرخواهیدمیاگرمثاًل.هستندآندنبالبهمخاطبانکهباشدمحتواییبایدکنید،تولیداستقرارکهمحتوایی
اندازهبهمحتوا،اینآیاکهکنیدتحقیقبایدابتداکنید،تولیدرامحتوایی«آپارتمانیگیاهاننگهداریآموزش»

یدیکلکلماتتحقیقبرای.نهیاداردراوقتگذاشتنارزشآیااینکهوخیریامیشودجستوجوکافی
.کنیداستفادهKWFinderمانندمختلفیابزارهایازمیتوانید

(کپی نشده)محتوای اصل تولید کنید ( ۲

تیمیتواندبهمحتوایکپیشده،ح.فکرمیکنمالزمبهیادآورینیستکهبگویممحتوایشمانبایدکپیشدهباشد
دامهاماتولیدمحتوایاصلویونیکبااستفادهازایدههاییکهدرا.جریمهشدنسایتتاننیزمنجرشود

توا،جداازبحثغیراخالقیبودنکپیکردنمح.توضیحمیدهم،میتواندیکمحتوایهمیشهسبزباشد
دهاید،پساینکاربهشدتبهسئویسایتآسیبمیزندوالبتهامکانداردسایتیکهمحتواراازآنکپیکر

.ازمدتیآنرابروزکند،اماشماهمچنانیکمحتوایقدیمیرادرسایتتاندارید

(بروزرسانی مداوم)محتواها را همیشه بروز نگه دارید ( ۳

اینبزشاخصه های اصلی محتوای سیکیاز.بروزرسانییکمحتواکمترازتولیدمحتوایجدیدنیستاهمیت
تنچنینبرایداش.یعنیچندسالدیگرنیزازاهمیتآنکمنمیشود.استکهاینمحتوا،تاریخانقضاءندارد

شایدمحتوایشمااالنمحتوایخوبوجامعیباشد،امادو.محتوایی،بروزنگهداشتنآنخیلیمهماست
ارادراینجانیازبهبروزرسانیاحساسمیشودوبایدمحتواه.سالدیگرکاملبودنخودراازدستبدهد

انمثاًلامک.خودمازمانزیادیراصرفبروزرسانیمحتوایسایتمیکنیم.هرازچندگاهیبروزکنید
.ماهپیشمنتشرکردهباشیم،دوبارهبروزکنیم۴داردمحتواییراکه



اصولیبرایتولیدمحتوایهمیشهسبز

برایمبتدیهاهممحتواتولیدکنید(۴

تدینیزمنظورمازجملهباالایناستکهمحتوایشمابایدطوریباشدکهاگریکفردمب
زکلماتبرایاینمنظور،بهتراستکهزیادا.آنراببیند،حداقلدرکیازآنداشتهباشد

عضیازالبتهاستثناهاییهموجوددارد،چراکهدرب.تخصصیوپیچیدهاستفادهنکنید
رایهمهامابهطورکلیبهتراستکهب.حوزهها،نیازاستکهازاینکلماتاستفادهشود

هاحتمااًلویدیوهاییرادیدهایدک.محتواراتولیدکنید(باهرسطحازدانش)مخاطبان
مدرسازکلماتانگلیسیومبهماستفادهمیکندوعدهزیادیدرکدرستیازآن

.نداشتهاند

ازفرمتهایرایجتولیدمحتوااستفادهکنید(۵

یدیافیامحتوامیتواندیکپادکست،فایلپ.محتواتنهامختصبهمقالهیاویدیونیست
هترپسب.هرکدامازاینفرمتها،مخاطبانخاصخودرادارند.یکاینفوگرافیهمباشد

حتوایسبزتنهاتولیدم.استکهمثاًلدرقالبویدیو،مقالهیاپادکستنیزمحتواتولیدکنید
اپیدیافهاییوجوددارندکهتویدیوها،پادکستهاو.بهمقالهنویسیمحدودنمیشود

.همیشهمیتوانندمورداستفادهقراربگیرند



درتولیدمحتوایهمیشهسبزمواردکاربردی

ویفیتکوبگذاریدوقتآنبرایپسشود،دیدههمیشهاستقرارشمامحتوای!نکنیدکاریکم1.
.کنیدتقویتتوانید،میکهجاییتارامحتواکمیت

رهپس.هستندشمابرایمخاطبجذبحالدردائمًاشماسبزمحتواهای.کنیدرسانیروزبه2.
.کنیدرسانیروزبهراارزشمندمحتواهایاینوبزنیدسرهاآنبهگاهیاز

لینکبارادایکاشتهکهمحتواییبایدشما.نیستکافیمحتواتولید.کنیدآبیاریراخودبذر3.
.شودسبزتاکنیدآبیاریخارجی،هایلینکجذبوداخلیهای

Leadبرایخوبیمنبعسبزهمیشهمحتواهای.بگیریدنخسر4. Generationایجادبا.هستند
Callیااقدامبهدعوت» to Action«دهیدافزایشراخودمحتوایبازدهیکنیدسعی.

سایرزاطبیعتًاشوند،مینوشتهشمامهمترمحتواهایبرایکههاییکامنت.بگیریدبازخورد5.
.کنیدبررسیترجدیراهاآنبایدوهستندترمهمهاکامنت

ارکهمیشهبایدسبز،همیشهمحتواهایداخلیهایلینک.کنیدحذفراشکستههایلینک6.
ایرادایکنندمیکاردرستیبههالینکهمهکهکنیدچکمشخصی،زمانیهایبازهدر.کنند
.دارند

تاندباشداشتهدانلودامکانبایدمفصل،وارزشمندمحتواهای.دهیدارائهدانلودقابلنسخه7.
باشنداشتهدخودموبایلیاکامپیوتردرراهاآنهماینترنتبهدسترسیبدونبتوانندکاربران

.کنندمطالعهو



چهمحتواییهمیشهسبزنیست؟

دها،آمارالزماستدرکنارتولیدمحتوایسبزوماندگاربهنگارشمقالههایفصلیمانندصحبتدرموردترنگاهی-1

اکمکوارقاموخبرهایبهروزهمفکرکنیم؛چراکهایننوعمقالههامیتوانندبهرفعنیازمخاطبانمحتوایسایتم

آن،تولیدمقالهبهبیاندیگرتولیدمحتوایجاودان،کلیدطالئیجلبرضایتکاربراستامارمزهمیشگی.بهسزاییکنند

استهایفصلی

تاهیدارند،باتوجهبهاهمیتمحتوایهمیشهسبزبهاینفکرکنیدکهتولیدمحتوابرایموضوعاتیکهعمرکوشاید-2

زکاربرانچوننیا.امااگرکمیبهبحثرضایتکاربرفکرکنیداینمسئلهبرایتانحلخواهدشد.کاریبیهودهاست

.معمواًلدریکحالتخالصهنمیشودوتنوعزیادیدارد

آننیستوسبز،همیشهنیازکاربررارفعنمیکند،درنتیجهسبزبودنمحتوالزومابهمعنیارزشمندبودنمحتوای-3

!البتهبرعکس



روِشکاربردیبرایاینکهمحتوایهمیشهسبزتولیدکنیم

ی مهم ترین ویژگی یک محتوای ماندگار عنوان:انتخابموضوعسبز–1
ه اول پس برای نگارش یک محتوای ماندگار در درج. است که برای آن انتخاب شده است

.باید موضوع سبز و درستی را انتخاب کنیم
ر است  آمار مرگ ومیر بیماری کرونا مد ننظتصور کنید صفحه ای در سایت شما در مورد 

؟به نظر شما کدام عنوان میتواند به سبز بودن محتوا کمک کند. است
یا آمار امروز مرگ و میر کرونا ( 1399)آمار مرگ ومیر کرونا درسال 

و  موضوع اول در مورد تاریخ مشخصی صحبت می کند که اطالعات و ارقام ثابتی دارد
ما هیچ وقت تغییر نخواهند کرد اما موضوع دوم نه تنها به سبز بودن محتوای سایت

وقت  پس نگارش مقاله با این موضوع هیچ. کمک نمی کند، بلکه هر روز تغییرات دارد
.سایت شما را سبز نخواهد کرد



کنیم؟برای تولید محتوای سبز باید چه چیزهایی را رعایت 

اشتهدنظردررازیرموارداست،بهترسبزمحتوایتولیدبرای

:باشید

بالمعموطوربهکاربرانکهبدهیدپاسخپرسشهاییبهمدام1.

هستند؛مواجهآنها

هکباشیدداشتهمتداولیکارهایانجامبرایتوصیههایی2.

دارند؛راهنماییبهنیازانجامشانبرایکاربران

میککهبدهیدتوضیحمخاطببرایراموضوعاتیومفاهیم3.

هیگمراازآنهادربارهدارددوستمخاطبوهستندگیجکننده

.استقرارچهازماجراکهبگیردیادوبیایدبیرون



روِشکاربردیبرایاینکهمحتوایهمیشهسبزتولیدکنیم

ب جدید  مطاللینک های دریافت :سازیتقویتمحتوایسبزلینک–2
.ارزشمند استمطالب قدیمی نشان می دهد که این مطالب همچنان به 

کهن یک درخت:شماتازگیمحتوا،سرشاخهسبِزگیاهمحتوای–3
تولید  به عبارت دیگر. سال به هرس ساقه ها نیاز دارد تا همیشه تازه و سبز باقی بماند

د وقت  کننده محتوا حتی پس از انتشار مقاله خود باید به روز بودن مطالب خود را هر چن
.یکبار چک کند

استراز داشتن یک مقاله همیشه سبز به روز رسانی همیشگی 

است  تبدیل محتوای متنی به ویدئو،نوعی از سبز نگه داشتن محتوا



محتوایسبزوبهروزرسانیآنراجدیبگیرید

ینک های تازه، مثال از ل. باید تالش تان را به کار بگیرید تا محتوای سبزی که تولید می کنید به روزرسانی شود
وا و به روزرسانی محت. عناوین جدید و به روزتر برای احیای مقاله و تکمیل آن در گذر زمان کمک بگیرید

ی بعد از به روزرسان. تاریخ آن از نقطه نظر سئو یا همان بهینه سازی موتورهای جستجو هم مطلوب است
.مطالب قبلی، باید برای جلب نظر مخاطب به آن، دوباره تالش کنید

اشد که از ابزارهای مختلف برای بررسی وضعیت و جایگاه تان در موتورهای جستجو کمک بگیرید و یادتان ب
درباره موضوعات سبزی که کار کرده اید، مقاالت تازه تری با کلمات کلیدی و ویژگی های مشابه و حتی

نی که به زما. پس شما به احیا و به روزرسانی مطالب تان نیازی حیاتی دارید. تکمیل تر در حال انتشار هستند
:کار به روزرسانی مشغول هستید، نکات زیر را هم به خاطر بسپارید

 شان  آیا کاربران بالفاصله بعد از مشاهده محتوای تان به پاسخ پرسش های. مفید بودن محتوا مهم است•
دست می یابند؟

آیا در محتوای تولیدی تان عاری از اصطالحات گیج کننده است؟ محتوا به . وضوح مطالب اهمیت دارد•
شکلی منطقی تنظیم شده است؟

ایح آیا لحنی که به کار گرفته اید، دوستانه، ملموس و مملو از نص. لحن کالم محتوا بسیار مهم است•
کارشناسانه است؟

ریق آیا کاربران بعد از استفاده از محتوا، به راحتی از ط. قابلیت بازنشر مطالب را دست کم نگیرید•
ابزارها و اپلیکیشن های مختلف می توانند محتوا را در شبکه های اجتماعی مختلف بازنشر کنند؟



ایده های مختلف دیگر برای تولید محتوای سبز

.کنیددربارهعناوینعمومیوپرمخاطب،محتواتولید•

.کمکبگیرید(case-study)موفقدرمحتوایخودازمطالعاتموردی•

ازچالشهاوموانعیکهدرنتیجهگیریمطالعاتموردیوجودداشته•
.کنیداستدرمحتوایتاناستفاده

یاندربهتولیدمحتواییدرقالبدستورالعملوراهنمایجامع،برایمبتد•
.بپردازیدزمینههایمختلف

چکلیستهاوعناوینیفهرستوارازراهکارهارادربارهیکموضوع•
.بدهیددراختیارمخاطبقرار

.کنیدددربارهانتخاببهترینمحصوالتدرزمینههایمختلف،محتواتولی•

بارهبهراهکارهاییبرایانجامیککاردرطییکفرایندبپردازیدودر•
.بنویسیدشیوهانجامکارهایمختلف،محتوا



زایده های مختلف دیگر برای تولید محتوای سب

ارهاییبهتولیدفهرستیازابزارهایمختلفبرایانجامکارهایگوناگونوارائهراهک•
.فهرستواربپردازید

پاسخمنابعمختلفمانندمراجعوکتابهاییکهمیتوانندبهپرسشیخاصازمخاطب•
.بدهندهمتوجهداشتهباشیدوآنهارادرمحتوایتانمعرفیکنید

ارهیکاشتباهاتدرب.بپردازید… بهاشتباهاترایجدریکصنعتیازمینهکاریو•
رموضوعوتصوراتغلطیراکهوجوددارددرمحتوایتانمطرحکنیدوبهتنوی

.افکارمخاطبکمککنید

غولبهتاریخچهیکموضوعیامحصولتوجهکنیدودربارهآنبهتولیدمحتوامش•
.شوید

شبهترینوبدترینروشهابرایدستیابیبهیکهدفرادرمحتوایتانبهچال•
.بکشید

راهنمای»،…«تمامچیزهاییکهبایدبدانید»بهتولیدمحتواییکاملباعناوینینظیر•
.فکرکنید… و…« جامعوکاملدرباره



سه دلیل برای اهمیت محتوای سبز

خواهیم محتوای سبز، همیشه شانس به  دست  آوردن کاربران جدید را با -1
.داشت

محتوایهمیشهسبزرویوبگاهشمامیتوانددرطولسالیان،باعثجذب
.کاربرانجدیدشودوشمانیازینداریدکهمرتبآنرابروزکنید

محتوایسبزرویوبگاهشما،هموارهآنرافعالودرتعاملباکاربر
زشمندونگهمیدارد؛البتهبایددقتکنیدکهمحتوایسبزبایدمحتوایار

.جذابیباشد

دربارۀ موضوعی خاص، در صدر نتایج موتورهای جستجو قرارمی توانید -2
.بگیرید

شهشمااگربرایتولیدمحتوایسبززمانوانرژیکافیبگذارید،کاربرهمی
هراانتخابمیکند؛موتورجستجوهماینداستانرامتوجهمیشودوب

شمااعتمادمیکندورتبهشماراافزایشمیدهد؛زیراهرروزکاربران
عایننو.بیشتریبهمحتوایسبزشمابرایمطالعه،مراجعهمیکنند

.محتوابرایوبگاهشمابازدیدهایدائمیوماندگاربههمراهدارد

.لینک دادن به مطلب محتوای سبز بسیار باالستاحتمال -3

ازآنجاکهمحتوایهمیشهسبز،عمرطوالنیداردودرطولزمانارزشآن
یارزیادکمنمیشود،احتمالاینکهوبگاههایدیگربهشمالینکبدهند،بس

هممکناستمحتوایسبزشمابهاندازهایارزشمندباشدکهب.میشود
صورتیکمرجعدرلینکدهیسایرمطالبدردیگروبگاههامورد

یببهاینترت.توجهقراربگیرد؛اینخاصیتیکمحتوایسبزاست
بازدیدهایبیشتریدریافتخواهیدکرد

اهمیتمحتوای
سبز

هبامحتوایسبز،همیش•
شانسبهدستآوردن

کاربرانجدیدرا
.خواهیدداشت

اهمیتمحتوای
سبز

میتوانیددربارهی•
موضوعیخاص،

درصدرنتایجموتورهای
.جستجوقراربگیرید

اهمیتمحتوای
سبز

احتماللینکدادنبهمطلب•
تمحتوایسبزبسیارباالس



محتوای سبزتولید کننده وبگاهمعرفی چند 

• about.com

• wikipedia.com

• answers.com

• imdb.com

• ehow.com



Dot dash.com

 (About.com)قبالباعنوانDotdashسایت
بودهاستتوسطشرکترسانههایدیجیتال

فیلمآمریکاییکهمحتوایسبزبهصورتمقاالتو

هاییرادرموردموضوعاتمختلفدرزمینه

هایمختلفازجملهسالمت،خانه،غذا،امور

رتومالی،فناوری،زیبایی،شیوهزندگی،مساف

آموزشمنتشرمیکند



Wikipedia.org



Answers.com

کوباپیوستنبهی..بهدانشآموزاندرهرسنیبراییادگیری،مطالعهکمکمیکند Answersاینوبسایت

..انجمنآنالینایمنمیتوانیدازآناستفادهکنید



IMDb
IMDb به1990درسال

صورتآنالینراهاندازیشد

بهعنوان1998وازسال

یکزیرمجموعه

Amazon.com قرارگرفت
ع،وبهعنوانمعتبرترینمنب

جهانبرایمحتوایفیلم،

تلویزیونوافرادمشهور

وبهعنوانیکپایگاه.است

دادهقابلجستجویمیلیونها

فیلم،برنامهتلویزیونیو

سرگرمیواعضای

.بازیگرانمیباشد IMDb به

صورتهفتگیمحتوای

ویدئوییاصلیجدیدیایجاد

میکند



eHow.com

eHowمنبعبرایهمهچیزDIY است.

نایعازآشپزیگرفتهتاباغبانیتاص

دستی،کهالهامبخش،آموزندهو

.خالقاتهاست

 DIYبابهترینخالقاندرحاشیهفضای
صکارمیکنندتاایدههایتازهوتخص

رابرایشمابهارمغانهمیشه سبز 

.بیاورند

ایناستکهافرادراeHowمأموریت

برایحلچالشها،کشفسرگرمی

هایجدیدولذتبردنازجنبهخالق

.زندگیتوانمندنمایند


