مهوش کلهر ارشناس ارشد علوم کتابداری واطالع رسانی

مقدمه
بسیاری از نشریات ،محتواهای مرتبط با رویداد و وقایع زمانی را تولید
میکنند.
تولید این نوع محتواها زمانبر است و بیان جزئیات در آنها بسیار مهم
است.
با گذشت زمان و به دلیل وجود اخبار جذابتر و بهروزتر ،این نوع از
نوشتهها از دایرۀ توجه کاربران خارج میشوند.
درست است که این نوع محتواها در یک زمان خاص ترافیک زیادی را
به وبگاه شما میآورند؛ اما دورۀ ترافیک آنها کوتاهمدت خواهد بود؛
بنابراین ،شما نمیتوانید برای جذب مخاطبان از محتواهایی که مختص
اخبار خاص و روز دنیا است استفاده کنید؛ زیرا به مرور زمان قدیمی
خواهند شد.

مقدمه
یادتان باشد که شما میتوانید با محتوا جادو کنید .پس اگر به دنبال
ایجاد ترافیک باال برای وبگاه و بسترهای تولید محتوایی خود
هستید باید با انواع راهکارها و محتوایی که شما را به بازدید باال
میرساند به خوبی آشنا باشید.
محتوای سبز از جمله مواردی است که باید با آن آشنا شوید و
برای حل این نوع مشکل چارهساز خواهد بود و موضوعهایی را
پوشش میدهد که به مرور زمان قدیمی نخواهند شد و همیشه
کاربرانی هستند که به آن نیاز دارند .با ما همراه باشید تا بگوییم
که محتوای «همیشه سبز[چیست و چطور یک محتوای همیشه
سبز بنویسیم؟

محتوا چیست
آشنایی با مفهوم درست محتوا ،به درک سازوکارهایی مثل تولید محتوا که
بر آن مبتنی هستند ،کمک زیادی میکند .به همین دلیل پیش از ورود
به مباحث مهم دیگر ،ابتدا باید بدانیم که اساساً محتوا چیست و چه
ویژگیهایی دارد؟

محتوا،مجموعهایازاطالعاتوتجربیاتاستکهبرایکاربرنهایی
یامخاطبهدفدرحوزههایمختلف،ارزشِمعنادارایجادمیکند
ومیتوانددراَشکالمختلفاعمازمتن،صوت،تصویریاتلفیقی
ازاینهاارائهشود.همهرسانههامثلاینترنت،تلویزیون،رادیو و
همچنینرویدادهایزندهایمانندکنفرانسهامیتوانندمتناسببا
هدف،بستریبرایانتقالمحتوابهمخاطبباشند.

انواع محتوا
بهطورکلی،محتوارادرسهدستهیمتنی یانوشتاری،صوتی یاشنیداری
وگرافیکی یاتصویری،طبقهبندیمیکنند
محتوای متنی :محتوایمتنی،متداولتریننوعمحتواستکهاغلبما،
بخشعمدهایازاطالعاتمانرادرزمینههایمختلفازاینراه،
کسبکردهایم.کتابها،مقاالت،مطالبمندرجدروبالگهاو
وبسایتها،متننامههاوایمیلهایدریافتییاارسالی،توضیحات
مندرجرویبستهبندیانواعمحصوالت،دیوارنوشتههاواساساًهر
آنچهازجنسمتنوواژگانمکتوبباشد،شکلیازمحتوایمتنی
محسوبمیشود.
مهمترینانواعمحتوایمتنیعبارتانداز:
 .1ریپورتاژ آگهی
 .2وایت پیپر

مهمترینانواعمحتوایمتنی
 .1ریپورتاژ آگهی :ریپورتاژآگهی،نوعیمحتوایمتنیبا
ساختارِظاهراًخبریاستکههدفازانتشارآن،جلبتوجه
درمخاطبوایجادعالقهدراونسبتبهکاالهایاخدماتی
استکهیکشرکت،عرضهیاارائهمیکند.فرایند
متقاعدسازیمخاطببرایاستفادهازمحصوالتشرکتاز
طریقانتشارریپورتاژآگهی،بهشکلیکامالًنامحسوس انجام
میشود.درواقعدرایننوعازمحتوایمتنی،ازتبلیغات
عیانوپرسروصداخبرینیستوشرکت،پیاممدنظرش را
بهشکلیماهرانهبهمخاطبمنتقلمیکند.اینشکل
بازاریابیمحتوابهدلیلاستفادهازفنونمختلفاقناعبهجای
تبلیغاتمستقیم،دربسیاریمواقع،اثربخشیبیشتریدر
مقایسهباسایراشکالمحتوادارد.

مهمترینانواعمحتوایمتنی
-2وایت پیپر :وایتپیپرهاشکلدیگریازمحتوایمتنیهستند
کهبارویکردیعلمی،عمیقومستندبهتبیینوتشریح یک
مسئلهیامشکلپرداختهودرنهایتبابحثدربارهراهکارهای
احتمالی،مخاطبرابهایننتیجهمیرسانندکهمحصوالتشرکت
میتوانندبهآنهادرحلمشکلیامسئلهکمککنند.البتههمیشه
همبحثپیشنهادیاتبلیغغیرمستقیممحصولدروایتپیپرمطرح
نیست.گاهیآگاهسازیمخاطبانیاراهنماییوپاسخبهسؤاالت
آنهابهمنظورایجادپایگاهاجتماعیوجذبمخاطببیشتر،
اصلیترینهدفازانتشاروایتپیپراست.توجهکنیدکهشیوه
متقاعدسازیمخاطبدرایننوعازمحتوایمتنیهم(در
صورتتبلیغاتیبودن)مثلریپورتاژآگهی،ناملموسو
غیرمستقیماست.

مهمترینانواعمحتوایمتنی
محتوای صوتی :محتوایصوتی،نوعدیگریازمحتواستکهدرسالهایاخیر،بیشازهمیشهموردتوجه
قرارگرفتهاست.برنامههایرادیویی،پادکستها،کتابهایصوتی،قطعاتموسیقیواساساًهر آوای
معناداریکهبتواندپیامیرابهمخاطبمنتقلکند،میتواندشکلیازمحتوایصوتیباشد.مزیتمهم
تولیدمحتوایصوتینسبتبهمحتوایمتنیایناستکهاستفادهازایننوعمحتوابسیارسادهبودهو
مخاطبانمیتواننددرساعاتمختلفوحتیحینانجامکارهایجانبی،بهآنگوشفرادهند.
محتوای تصویری :تصاویر،نقشغیرقابلانکاریدرافزایشگیراییِمحتوادارندوبههمیندلیل،استفاده
درستازآنهادرفرایندتولیدمحتوا،شدیداًتوصیهمیشود.
محتوایتصویریبهدونوعاستاتیک(تصاویرساکن)ودینامیک(فیلمها،گیفهاو)...تقسیم میشوند.
برنامههایتلویزیونی،عکسهایموجوددرگالرییاآلبومها،نمادهاوحتیاستیکرهاییکهازآنهابرای
بیاناحساساتدرشبکههایاجتماعیاستفادهمیکنیم،نوعیمحتوایتصویریهستند.عکسها،
مکملهایبسیارخوبیهستندوبههمیندلیلمعموالًبرایهرمحتوایخوبوحرفهای،انتخابیک یا
چندعکسمناسباهمیتزیادیدارد.ضمناینکهدرجتوضیحاتمناسببرایهرعکسکهبهآن
تگ Altمیگویند،میتواندبهارتقایجایگاهمحتوادرصفحهنتایججستجویگوگلکمکزیادیکند.
نوعدیگرمحتوایتصویریدرقالبکلیپهاهستندکهازلحاظقابلیتتعاملوارتباط،قدرتمندترینو
مؤثرترینشکلمحتواهستندالبتهفرایندتهیهوتدوینآنهانیزدرمقایسهبادیگرانواعمحتوا،طوالنیتر
وگرانتراست.

مهمترینانواعمحتوایمتنی
اینفوگرافیک :یکی از مهمترین ،مؤثرترین و رایجترین اَشکال محتوای
تصویری ،اینفوگرافیک است که از آن در تولید محتوا زیاد استفاده میشود .اینفوگرافیها،
نوعی محتوای مُرکب هستند که در ایجاد آنها بهطور همزمان از متن ،تصاویر ،نمودارها،
گرافها و غیره استفاده میشود.
اساساًذهنآدمیبهخالصهسازیدادهها،عالقهزیادیداردوازتحلیلاطالعاتمختصر،
مفیدوطبقهبندیشدهلذتمیبرد.خیلیاوقات،تفسیراطالعاتیکهبهصورتگسستهو
درقالبجمالتبهمخاطبارائهمیشود،برایاوکاریسختاستوبعضاًحتی
میتواندمخاطبراازتعاملبامحتوا،منصرفکند.درچنینشرایطی،استفاده از
اینفوگرافیاهمیتبسیارزیادیپیدامیکند.اینفوگرافیهامیتوانندبانمایشحجم
زیادیازاطالعات(باألخصاطالعاتکمّی)درقالبتصاویرگویا،فهموتفسیر
محتوابرایمخاطبرابسیارسادهکنندتااوبتواندبانگاهیگذراودرزمانی کوتاه،
لُبوجانمطلبرادرککند.بههمیندلیل،اینفوگرافیها،یکیازمحبوبترین
انواعمحتواهستندکهدرمقیاسیوسیعتولیدومنتشرمیشوندومخاطبانهدفنیز
ازآنهابسیاراستقبالمیکنند.

محتوایهمیشهسبزچیست؟)(Evergreen Content
.1
.2
.3
.4

محتواییاستکههموارهمناسبومرتبطباشدووابسته
بهزماننباشد.ایننوعمحتواحتیبعدازمدتزمانی
طوالنیاززمانانتشارهمچنانمحبوبهستند.
محتوایهمیشهسبزهمانطورکهازاسمشمشخص
است،محتواییاستکههموارهبرایمخاطبتازگی
دارد.
تاریخمصرفندارد.
اصطالحهمیشهسبزیعنیهموارهزندهوپایداراستو
درشرایطمختلفنیزپایدارمیماند.

تاریخچه محتوای سبز
ناممحتوایسبزاز evergreenبه معنی درختی که برگهای آن در تمام فصول سبز
میماند ،گرفته شده است .در واقع محتوای سبز درختی است که در تمام فصلها سبز میماند و
با گذر زمان و تغییر فصلها زرد و بیثمر نمیشود؛ یعنی این محتوا در تمام زمانها قابل استفاده
و مفید است؛ هیچوقت قدیمی و تاریخ گذشته نمیشود و مطالعۀ آن در هر زمانی میتواند نیازی
از کاربر را رفع کند یا سؤالی از او را پاسخ بدهد.
مثالدراینزمینهکمنیستوباکمیجستجودروبهم،میتوانیدنمونههایفراوانی
بیابید.
واژهنامهها،دستورالعملهاوراهنماهایمبتدیان،مصاحبهباافرادمختلف،بررسی
تاریخچهموضوعاتمختلف،معرفیکتابهاومروروخالصهکردنآنها،نمونههایی
خوبیازمحتواهایهمیشهسبزهستند.
ضمناًبسیاریازمطالبمتممنیز،نمونهیموضوعاتهمیشهسبزهستندوازآنهاهم
میتوانیدالهامبگیرید.

اهمیتمحتوایهمیشهسبز
.1محتوای همیشه سبز رتبه سایت را افزایش میدهد.
آیا میدانستید  75درصد از مردم فقط به نتایج صفحه اول گوگل اکتفا میکنند و به سراغ
صفحات بعدی نمیروند؟ اگر در صفحه اول گوگل باشید ،مخاطب خواهید داشت ،در غیر
اینصورت ،ممکن است مردم هرگز محتوایتان را نبینند.
محتوای همیشه سبز میتواند در افزایش امتیاز ) (E-A-Tتخصص ) ،(Expertiseاعتبار
)(Authoritativenessو قابلیت اطمینان )(Trustworthinessبه شما کمک کند.
هرچه امتیاز E-A-Tبیشتر باشد ،احتمال اینکه بتوانید رتبهتان را در اولین صفحۀ جستجو
حفظ کنید بیشتر خواهد بود.
.2محتوای همیشه سبز سبب افزایش ترافیک ارگانیک وبسایتتان میشود.
محتوای همیشه سبز سبب افزایش ترافیک ارگانیک وبسایت شما میشود .اما ترافیک ارگانیک
چیست؟ به زبان ساده ،ترافیک ارگانیک تعداد کسانی است که وبسایت شما را در موتور
جستجو پیدا میکنند و روی آن کلیک میکنند.

چگونهمحتوایهمیشهسبزتولیدکنیم؟
.1موضوع مناسب انتخاب کنید
در قدم اول ،باید موضوع مناسب را انتخاب کنید؛ موضوعی که بتواند ترافیک وبسایتتان را افزایش
دهد.در این قسمت از کار ،ابزارهای تحلیلی ،مانند  ،Google Analyticsمیتوانند به کمکتان
بیایند.باید بین موضوعات همیشه سبز و موضوعات ترند روز تمایز قائل شوید .این دو چه تفاوتی با
یکدیگر دارند؟
پستهای ترند روز :معموالً ،میزان اولیه جستجوی این موضوعات بسیار زیاد است ،اما این میزان جستجو،
بهسرعت ،کاهش پیدا میکند .در واقع ،چنین پستهایی فقط در بازۀ کوتاهی از زمان مخاطب دارند.
پستهای همیشه سبز :پستهای همیشه سبز باعث افزایش ترافیک میشود .افزایش ترافیک حاصل از این
پستها مقطعی نیست ،بلکه ماندگار است.
برای شروع ،میتوانید نگاهی به محتواهایی که تا به امروز ،تولید کردهاید داشته باشید .ببینید ،کدام
موضوعات ترافیک بیشتری را به همراه داشتهاند .پس از آن ،به دنبال انتخاب موضوعات مشابه باشید.
.2کلمات کلیدی مناسب را انتخاب کنید
حال که چند موضوع سبز انتخاب کردهاید ،نوبت به انتخاب بهترین کلمات کلیدی میرسد .به سراغ بهترین
کلمات کلیدی برای سئو بروید تا محتوایتان در اولین صفحۀ جستجو قرار بگیرد .اما راه یافتن بهترین
کلمات کلیدی چیست؟
از ابزار تحقیق کلمات کلیدی استفاده کنید.واژۀ مورد نظرتان را در گوگل سرچ کنید و از قسمت « Related
»searchesایده بگیرید.

چگونهمحتوایهمیشهسبزتولیدکنیم؟
.3بهسراغمراسمهاواتفاقاتخاصنروید
برایتولیدمحتوا،تمرکزتانراروی موضوعاتموردبحثروزنگذارید.با
سپریشدنایندورانیامباحثخاص،تاریخمصرفمحتوایشمانیز
میگذرد.بهعنوانمثال،باسپریشدندورۀکرونا،دورۀمقالههاییمانند
«چگونهدردورۀکرونادرخانهکارکنیم»بهسرمیآیدوکسیبهسراغشان
نمیرود.درنتیجه،اینموضوعاتهمیشهسبزنیستندوفقطمحدودبهدورۀ
خاصیهستند.

.4درعنوانمحتوایتانازتاریخاستفادهنکنید
درعنوانمقالهتان،ازتاریخاستفادهنکنید،چراکهدرآینده،هرکسیعنوانش
راببینید،فکرمیکندقدیمیاستودرنتیجه،بهسراغشنمیود.اگرمجبور
بهاستفادهازتاریخبودید،میتوانیدسالیانه،عنوانمقالهتانراعوض کنید.

چگونهمحتوایهمیشهسبزتولیدکنیم؟

.5محتوایآموزشیجامعتولیدکنید
محتوایآموزشیجامعازمحتواهایهمیشهسبزاستوهمواره،مخاطبانمختصبهخودرادارد.
عالوهبراین،تولیدمحتوایآموزشیجامعومفیدحاکیازاعتبارودانششمااستوباعثمیشود
دیگراناطمینانبیشتریبهبرندتانپیداکنند.همانطورکهمیدانید،اینعواملمیتوانندبه
باالبردنرتبهسایتدرموتورهایجستجوکمککنند.
.6منبعیمطمئنباشید:محتواییکاملتولیدکنیدتادیگرانشمارابهچشممنبعببینندوبرایکسب
اطالعاتکامل،بهشمامراجعهکنند.برایرسیدنبهاینهدف،بایدوقتبیشتریراصرف
نگارشوتولیدمحتوایهمیشهسبزکنید.
.7برایمبتدیهابنویسید :یادتانباشدکمترییشمیآیدمتخصصانبرایکسباطالعاتوکمک
گرفتن،بهسراغمقاالتموجوددروبسایتهابروند،درنتیجه،مخاطبمحتوایشمامبتدیان
هستند..همچنین،نبایددراینمقالهها،بهسراغواژههایتخصصیوپیچیدهبروید،بلکه بایدبه
دنبالبیانمطالببهزبانسادهباشید.
.8محتوایتانرا،بهطورمرتب،بهروزرسانیکنید.حتیاگربهترینمحتوایسبزراتولید کردهباشید،
بازهمبایدبهفکربهروزرسانیآنباشید.بایدمحتوایتانرا،بهطورمرتب،بهروزرسانیکنید.
استراتژیهاتغییرمیکنند،ابزارهایجدیدیبرایپژوهشبهوجودمیآیندوبهمرورزمان،
محتواتازگیاشراازدستمیدهد.بنابراین،اگرمیخواهیدمحتوایتانهمیشهرتبۀباالیی در
موتورجستجوداشتهباشد،بایدهمواره،بهفکربهروزرسانیمحتوایتانباشید.

منظور از بروزرسانی محتوا چیست؟
•
•
•
•
•

اطالعاتبیشتریرابهمحتوایتاناضافهکنید.
تصاویرراعوضکنیدیاتصاویرجدیدیرابهمحتوایتان
بیفزایید.
جزئیاتتاریخگذشتهراحذفکنید.
جملهبندیمحتوایتانرابهبودببخشیدودرصورت
امکان،ازعباراتوواژگانجدیدیاستفادهکنید.
پسازبهروزرسانیمحتوا،آنرادوبارهپروموتکنید.

چگونهرتبۀمحتوایهمیشهسبزمانراحفظکنیم؟
حال،محتوایهمیشهسبزتانراتولیدکردهایدوبهرتبۀمطلوبتان نیز
دستیپداکردهاید.قدمبعدیچیست؟
اکنون،نوبتبهپیاده سازیترفندهابرایماندندرصفحۀاولمیرسد.
اماچگونهمیتوانماههاوحتیسالهادرصفحۀاولجستجوباقی
ماند؟
دوراهکاروجوددارد:
 .1محتوایتانراپروموتکنیدتامطمئنشویدمردم،همیشه،آنرادر
صفحهاولجستجوپیدامیکنند.محتوارادرشبکههایاجتماعیتان
نیزبهاشتراکبگذاریدوبااستفادهازهشتگهایمختلف،آن رابا
عدۀبیشتریبهاشتراکبگذارید.
 .2لینکمحتوایهمیشهسبزتانرادردیگرصفحههایوبسایتتان
قراردهیداینکارباعثافزایشترافیکوبسایتتانمیشود.

سهویژگیجهتاینکهیکمقالهمحتوای همیشهسبزشود.
 .1محتوای همیشه سبز ،با کیفیت است:مقالهشمابایدمفید،کاربردی،
جذابوسرگرمکنندهباشدوازهمهمهمتر،بایدبتواندنیازمخاطبان
رابرطرفکند.طراحیوبسایتشمانیزبایدچشمنواز،یاحداقل
مطابقاستانداردهایامروزوبباشدونوشتارنیزچهازلحاظ
سایزونوعفونتوچهازلحاظلحنوشیوهنگارش،بهسادگی
قابلمشاهدهوخواندنباشد
 .2محتوای همیشه سبز ،متمایز است:براینگارشیکمقالهمتمایز،
بهاینپرسشپاسخدهید،درمحتوایشماچهچیزیپیدامیشود که
کاربرانآنرابهمحتوایرقیبانتانترجیحدهند؟
 .3محتوای همیشه سبز ،قدرتمند است :نویسندهمحتوابایددرزمینهای
کهدرآنبهنگارشمحتوامیپردازدحرفیبرایگفتنداشتهباشدو
ازدانشکافیبرخوردارباشد.

محتوایهمیشهسبز اینویژگیهاراداراست
•
•
•
•
•
•

فرمتعالی
طراحیجذاب
پرداختنبهموضوعاتکارشناسیشده
حلمشکالتوپاسخگوییبهسواالتواقعیمخاطبان
خواندهشدنآسانمطالب
ارائهنظریههایمنحصربهفردوایدهها

محتوای غیرسبز چیست؟
یکی از بهترین راهها برای تعریف محتوای سبز ،شناخت محتوایی است که در
دایره تعریف آن قرار نمیگیرد .به عبارت دقیقتر ،اگر دوست دارید که با
محتوای سبز آشنا شوید باید بدانید که چه چیزهایی شامل آن نمیشود .موارد
زیر از جمله عناوین و حیطههایی هستند که در گستره محتوای سبز قرار
نمیگیرند:
عناوین خبری؛آمارها و گزارشهایی که روزی منسوخ میشوند؛
مطالبی که درباره فرهنگ عمومی و ترندهای )(trendروز صحبت میکند؛
بررسی مُد و ترندهای لباس.
یادتان باشد که محتوای سبز ،تاریخ مصرف ندارد و ارزش خود را برای مدتی
طوالنی حفظ میکند .به همین خاطر است که یک مطلب درباره انتخابات
سیاسی یا روندهای بازاریابی در دوره زمانی مشخص را نمیتوان محتوای
سبز نامید.

فرمت های معمول تولید محتوای همیشه سبز
محتوای همیشه سبز به طور معمول در فرمتهای زیر تولید میشود:
 .1جزوههای آموزشی
 .2مقاالت و ویدیوهای آموزشی
 .3راهنمایی ها
 .4محتوای آموزشی
 .5موضوعاتی با صفاتی مانند بهترینها ،جذابترینها و …
 .6محتوایی که به سؤال مخاطب پاسخ میدهد
 .7نقد و بررسی محصوالت
 .8تحقیقات علمی

ایدههاییبرایتولیدمحتوایهمیشهسبز
 (1تولید محتوا از نتایج تحقیقات :شاید تحقیق کردن درباره یک موضوع و
تبدیل آن به یک محتوا کار سختی باشد ،اما نتیجهای که به همراه میآورد بسیار
ارزشمند است و مهمتر از همه ،اورجینال و متمایز از رقیبان است
 )2تولید محتوا با مطالعات موردی
مطالعات موردی یا  ،Case Studyمقاالت خوبی هستند که در آن بخشی از
تجربه شرکت خود را به دیگران بازگو و در عین حال داستان سرایی میکنید که
سبب میشود مقاله شما سرگرم کننده باشد .نمونههایی که بررسی میکنید میتواند
هم داستان موفقیت باشد و هم داستان شکست.

 )3تولید مقاالت آموزشی
مقاالت آموزشی یا  ،How-Toمقاالتی هستند که در آنها درباره یک موضوع
خاص آموزش میدهید یا به مخاطبان میگویید که چطور مشکلی را حل کنند.
توجه داشته باشید که موضوع مورد بحث شما مختص به یک زمان
خاص نباشد چون در این صورت نمیتوان آن را یک مقاله همیشه سبز نامید.
این مقاالت را میتوانید برای دسته وسیعی از مخاطبان ایجاد کنید یا با محدود
کردن آنها ،مقاالت مختلفی تولید کنید .مثل "چگونه یک پست وبالگ بنویسیم"
و آن را در قالب چند مقاله ،برای مبتدیان ،افرد حرفهای و ...منتشر کنید.
چک لیستها یا لیستهای انجام کار نیز ایده خوبی هستند که زیر مجموعهای
ازمحتواهای  How-Toبه شمار میروند.
)4تولید محتواهای دایره المعارف
میتوانید از تاریخچه یک موضوع یا محصول در حوزه کاریتان یک مقاله
بنویسید یا در مورد آن اطالعات موجود را جمع آوری کنید .مثل "همه آنچه که
باید درباره قهوه بدانید ".یا "تاریخچه استفاده از ماشین ظرفشویی" .با اینکه این
مقاالت زمان گذشته را مورد مطالعه قرار میدهد ،از آنجایی که با گذر زمان
کاربرد آنها ثابت باقی میماند ،محتوای همیشه سبز به شمار میروند

 )5نوشتن لیست بهترینها و بدترینها
احتماال مقاالتی را دیدهاید که عباراتی مانند بهترین یا بدترین در
عنوان خود جای دادهاند .این مقاالت گزینههای خوبی برای
پرداختن هستند.
 )6تولید محتوا درباره اشتباهات رایج
در هر صنعت یا موضوعی ،اشتباهاتی صورت میگیرد که افراد
عالقه دارند درباره آنها بدانند .این اشتباهات را میتواند در قالب
عناوینی مانند 7اشتباه رایج سرچ درگوگل بنویسید.

 )7پاسخ به سواالت پر تکرار
ذهن مردم همیشه پر از سواالت تکراری است .درباره هر موضوعی ،هزاران سوال
وجود دارد که مردم در جستجوی پاسخ آن ها هستند .اگر بتوانید سواالت مهم مخاطبان
خود را شناسایی کنید و به آن ها پاسخ های خوبی بدهید ،محتوای شما سبز خواهد شد و
رشد خواهد کرد.
 )8ایده یابی از محتواهای همیشه سبز رقبا
سایت های رقیبان خود را بررسی کنید و ببینید آن ها چه محتواهایی تولید کرده اند که
برای سال ها سبز باقی مانده اند.
 )9ایده یابی از کاربران سایت
انتقادات ،پیشنهادات و سواالت کاربران را جدی بگیرید .بازخوردهای کاربران می تواند منبع بسیار
خوبی برای ایده پردازی تولید محتوای همیشه سبز باشد.
 )10نوشتن چک لیست ها
برای کارهای مهم ،چک لیست تهیه کنید .کاربران پیش از انجام هر کاری ،می توانند چک لیست های
شما را بررسی کنند و مطمئن شوند که کار خود را درست انجام می دهد.

 )11بازنشر در فرم های محتوایی جدید
محتوایی که همیشه سبز باشد ،در فرم های مختلف هم سبز خواهد
بود .برای محتوای متنی خود ،پادکست و ویدیو و اینفوگرافیک
تولید کنید .پادکست و ویدیویی خود را تبدیل به متن کنید و..
 )12معرفی محصوالت
هر محصول (مخصوصاً محصوالت پر کاربردی که قدیمی نمی
شوند) ،برای همیشه ثابت است .پس معرفی هر محصول هم می تواند
یک محتوای همیشه جذاب باشد .هر زمانی که کاربری درباره آن
محصول جستجو کند ،محتوای شما ارزشمند خواهد بود.
 )13معرفی ابزارها
برای هر کاری ،ابزارهای مختلفی مورد نیاز است .پس نیازهای جامعه
هدف خود را شناسایی کنید و با معرفی ابزارهایی که مخاطبان شما به
آن ها نیاز دارند ،محتواهایی تولید کنید که سبزی خود را در طول
زمان حفظ کنند.

ایدههاییبرایتولیدمحتوایسبز
مطالب آموزشی :هرگونۀآموزشدرموردمطالبخاصیکهبه
کسبوکارشمامرتبطباشد،محتوایسبزمحسوبمیشود.اینگونه
محتواهاهموارهموردنیازکاربرانهستند.
مقالههای تاریخی:تاریخآنچیزیاستکهدرگذشتهرخدادهوتمام
شدهوتغییرینخواهدکرد؛بنابراینهرگونهمحتواییکهدربارۀگذشته
ووقایعمربوطبهآنتهیهمیشود،محتوایسبزاست.
سؤاالت رایج یا راهحلها :حتماًدربارۀکسبوکارخودازسوی
مشتریسؤاالتیپرسیدهمیشودکهاینسؤاالتدرطولزمانبارها
تکرارمیشوند.شمامیتوانیدباکمکاینسؤاالتودرپاسخبهآنها،
محتوایسبزتولیدودروبگاهخودمنتشرکنید.

ایده هایی برای تولید محتوای همیشه سبز
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

تحقیقات اصلی
مطالعاتی که در مورد موفقیت هستند
مطالعاتی در مورد اینکه “چه چیزی اشتباست؟”
آموزش برای افراد مبتدی
آموزش برای کاربران پیشرفته
آموزش تهیه چک لیست
چگونه بهترین محصول را انتخاب کنیم
چگونه برخی کارها در طی زمان انجام دهیم
لیست منابع
لیست بهترین ابزار کار در هر موضوعی مرتبط کاری و رایگان
بهترین کتاب ها برای رسیدن به یک هدف خاص
اشتباهات رایج در یک موضوع خاص
تاریخچه یک موضوع یا محصول
بهترین یا بدترین راه رسیدن به یک هدف خاص
واژه نامه ی یک موضوع یا یک صنعت خاص
هر چیزی که نیاز دارید در مورد یک موضوع خاص بدانید.

اصولیبرایتولیدمحتوایهمیشهسبز
 )۱در مورد کلمات کلیدی تحقیق کنید
محتوایی که قرار است تولید کنید ،باید محتوایی باشد که مخاطبان به دنبال آن هستند .مثالً اگر میخواهید در مورد
«آموزش نگهداری گیاهان آپارتمانی» محتوایی را تولید کنید ،ابتدا باید تحقیق کنید که آیا این محتوا ،به اندازه
کافی جستوجو میشود یا خیر و اینکه آیا ارزش وقتگذاشتن را دارد یا نه .برای تحقیق کلمات کلیدی
میتوانید از ابزارهای مختلفی مانند KWFinderاستفاده کنید.
 )۲محتوای اصل تولید کنید (کپی نشده)
فکرمیکنمالزمبهیادآورینیستکهبگویممحتوایشمانبایدکپیشدهباشد.محتوایکپیشده،حتیمیتواندبه
جریمهشدنسایتتاننیزمنجرشود.اماتولیدمحتوایاصلویونیکبااستفادهازایدههاییکهدرادامه
توضیحمیدهم،میتواندیکمحتوایهمیشهسبزباشد.جداازبحثغیراخالقیبودنکپیکردنمحتوا،
اینکاربهشدتبهسئویسایتآسیبمیزندوالبتهامکانداردسایتیکهمحتواراازآنکپیکردهاید،پس
ازمدتیآنرابروزکند،اماشماهمچنانیکمحتوایقدیمیرادرسایتتاندارید.
 )۳محتواها را همیشه بروز نگه دارید (بروزرسانی مداوم)
اهمیتبروزرسانییکمحتواکمترازتولیدمحتوایجدیدنیست.یکیاز شاخصههای اصلی محتوای سبز این
استکهاینمحتوا،تاریخانقضاءندارد.یعنیچندسالدیگرنیزازاهمیتآنکمنمیشود.برایداشتنچنین
محتوایی،بروزنگهداشتنآنخیلیمهماست.شایدمحتوایشمااالنمحتوایخوبوجامعیباشد،امادو
سالدیگرکاملبودنخودراازدستبدهد .دراینجانیازبهبروزرسانیاحساسمیشودوبایدمحتواهارا
هرازچندگاهیبروزکنید.خودمازمانزیادیراصرفبروزرسانیمحتوایسایتمیکنیم.مثالًامکان
داردمحتواییراکه ۴ماهپیشمنتشرکردهباشیم،دوبارهبروزکنیم.

اصولیبرایتولیدمحتوایهمیشهسبز
)۴برایمبتدیهاهممحتواتولیدکنید
منظورمازجملهباالایناستکهمحتوایشمابایدطوریباشدکهاگریکفردمبتدینیز
آنراببیند،حداقلدرکیازآنداشتهباشد.برایاینمنظور،بهتراستکهزیادازکلمات
تخصصیوپیچیدهاستفادهنکنید.البتهاستثناهاییهموجوددارد،چراکهدربعضیاز
حوزهها،نیازاستکهازاینکلماتاستفادهشود.امابهطورکلیبهتراستکهبرایهمه
مخاطبان(باهرسطحازدانش)محتواراتولیدکنید.احتماالًویدیوهاییرادیدهایدکه
مدرسازکلماتانگلیسیومبهماستفادهمیکندوعدهزیادیدرکدرستیازآن
نداشتهاند.
)۵ازفرمتهایرایجتولیدمحتوااستفادهکنید
محتواتنهامختصبهمقالهیاویدیونیست.محتوامیتواندیکپادکست،فایلپیدیافیا
یکاینفوگرافیهمباشد.هرکدامازاینفرمتها،مخاطبانخاصخودرادارند.پسبهتر
استکهمثالًدرقالبویدیو،مقالهیاپادکستنیزمحتواتولیدکنید.تولیدمحتوایسبزتنها
بهمقالهنویسیمحدودنمیشود.ویدیوها،پادکستهاو پیدیافهاییوجوددارندکهتا
همیشهمیتوانندمورداستفادهقراربگیرند.

مواردکاربردیدرتولیدمحتوایهمیشهسبز
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

کم کاری نکنید! محتوای شما قرار است همیشه دیده شود ،پس برای آن وقت بگذارید و کیفیت و
کمیت محتوا را تا جایی که می توانید ،تقویت کنید.
به روز رسانی کنید .محتواهای سبز شما دائماً در حال جذب مخاطب برای شما هستند .پس هر
از گاهی به آن ها سر بزنید و این محتواهای ارزشمند را به روز رسانی کنید.
بذر خود را آبیاری کنید .تولید محتوا کافی نیست .شما باید محتوایی که کاشته اید را با لینک
های داخلی و جذب لینک های خارجی ،آبیاری کنید تا سبز شود.
سر نخ بگیرید .محتواهای همیشه سبز منبع خوبی برای Lead Generationهستند .با ایجاد
«دعوت به اقدام یا «Call to Actionسعی کنید بازدهی محتوای خود را افزایش دهید.
بازخورد بگیرید .کامنت هایی که برای محتواهای مهمتر شما نوشته می شوند ،طبیعتاً از سایر
کامنت ها مهم تر هستند و باید آن ها را جدی تر بررسی کنید.
لینک های شکسته را حذف کنید .لینک های داخلی محتواهای همیشه سبز ،باید همیشه کار
کنند .در بازه های زمانی مشخصی ،چک کنید که همه لینک ها به درستی کار می کنند یا ایراد
دارند.
نسخه قابل دانلود ارائه دهید .محتواهای ارزشمند و مفصل ،باید امکان دانلود داشته باشند تا
کاربران بتوانند بدون دسترسی به اینترنت هم آن ها را در کامپیوتر یا موبایل خود داشته باشند
و مطالعه کنند.

چهمحتواییهمیشهسبزنیست؟

-1گاهیالزماستدرکنارتولیدمحتوایسبزوماندگاربهنگارشمقالههایفصلیمانندصحبتدرموردترندها،آمار
وارقاموخبرهایبهروزهمفکرکنیم؛چراکهایننوعمقالههامیتوانندبهرفعنیازمخاطبانمحتوایسایتماکمک
بهسزاییکنند.بهبیاندیگرتولیدمحتوایجاودان،کلیدطالئیجلبرضایتکاربراستامارمزهمیشگی آن،تولیدمقاله
هایفصلیاست
-2شایدباتوجهبهاهمیتمحتوایهمیشهسبزبهاینفکرکنیدکهتولیدمحتوابرایموضوعاتیکهعمرکوتاهیدارند،
کاریبیهودهاست.امااگرکمیبهبحثرضایتکاربرفکرکنیداینمسئلهبرایتانحلخواهدشد.چوننیازکاربران
معموالًدریکحالتخالصهنمیشودوتنوعزیادیدارد.
-3محتوایسبز،همیشهنیازکاربررارفعنمیکند،درنتیجهسبزبودنمحتوالزومابهمعنیارزشمندبودن آننیستو
البتهبرعکس!

روشِکاربردیبرایاینکهمحتوایهمیشهسبزتولیدکنیم
 – 1انتخابموضوعسبز:مهم ترین ویژگی یک محتوای ماندگار عنوانی
است که برای آن انتخاب شده است .پس برای نگارش یک محتوای ماندگار در درجه اول
باید موضوع سبز و درستی را انتخاب کنیم.
تصور کنید صفحه ای در سایت شما در مورد آمار مرگ ومیر بیماری کرونا مد ننظر است
است .به نظر شما کدام عنوان میتواند به سبز بودن محتوا کمک کند؟
آمار مرگ ومیر کرونا درسال ( )1399یا آمار امروز مرگ و میر کرونا
موضوع اول در مورد تاریخ مشخصی صحبت می کند که اطالعات و ارقام ثابتی دارد و
هیچ وقت تغییر نخواهند کرد اما موضوع دوم نه تنها به سبز بودن محتوای سایت ما
کمک نمی کند ،بلکه هر روز تغییرات دارد .پس نگارش مقاله با این موضوع هیچ وقت
سایت شما را سبز نخواهد کرد.

برای تولید محتوای سبز باید چه چیزهایی را رعایت کنیم؟

برای تولید محتوای سبز بهتر است ،موارد زیر را در نظر داشته
باشید:
 .1مدام به پرسشهایی پاسخ بدهید که کاربران به طور معمول با
آنها مواجه هستند؛
 .2توصیههایی برای انجام کارهای متداولی داشته باشید که
کاربران برای انجامشان نیاز به راهنمایی دارند؛
 .3مفاهیم و موضوعاتی را برای مخاطب توضیح بدهید که کمی
گیجکننده هستند و مخاطب دوست دارد درباره آنها از گمراهی
بیرون بیاید و یاد بگیرد که ماجرا از چه قرار است.

روشِکاربردیبرایاینکهمحتوایهمیشهسبزتولیدکنیم
 – 2لینکسازیتقویتمحتوایسبز:دریافت لینک های مطالب جدید
به مطالب قدیمی نشان می دهد که این مطالب همچنان ارزشمند است.
 – 3تازگیمحتوا،سرشاخهسبزِگیاهمحتوایشما:یک درخت کهن
سال به هرس ساقه ها نیاز دارد تا همیشه تازه و سبز باقی بماند .به عبارت دیگر تولید
کننده محتوا حتی پس از انتشار مقاله خود باید به روز بودن مطالب خود را هر چند وقت
یکبار چک کند.
راز داشتن یک مقاله همیشه سبز به روز رسانی همیشگی است

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

محتوایسبزوبهروزرسانیآنراجدیبگیرید
باید تالشتان را به کار بگیرید تا محتوای سبزی که تولید میکنید به روزرسانی شود .مثال از لینکهای تازه،
عناوین جدید و به روزتر برای احیای مقاله و تکمیل آن در گذر زمان کمک بگیرید .به روزرسانی محتوا و
تاریخ آن از نقطه نظر سئو یا همان بهینهسازی موتورهای جستجو هم مطلوب است .بعد از به روزرسانی
مطالب قبلی ،باید برای جلب نظر مخاطب به آن ،دوباره تالش کنید.
از ابزارهای مختلف برای بررسی وضعیت و جایگاهتان در موتورهای جستجو کمک بگیرید و یادتان باشد که
درباره موضوعات سبزی که کار کردهاید ،مقاالت تازهتری با کلمات کلیدی و ویژگیهای مشابه و حتی
تکمیلتر در حال انتشار هستند .پس شما به احیا و به روزرسانی مطالبتان نیازی حیاتی دارید .زمانی که به
کار به روزرسانی مشغول هستید ،نکات زیر را هم به خاطر بسپارید:
•
•
•
•

مفید بودن محتوا مهم است .آیا کاربران بالفاصله بعد از مشاهده محتوایتان به پاسخ پرسشهایشان
دست مییابند؟
وضوح مطالب اهمیت دارد .آیا در محتوای تولیدیتان عاری از اصطالحات گیجکننده است؟ محتوا به
شکلی منطقی تنظیم شده است؟
لحن کالم محتوا بسیار مهم است .آیا لحنی که به کار گرفتهاید ،دوستانه ،ملموس و مملو از نصایح
کارشناسانه است؟
قابلیت بازنشر مطالب را دستکم نگیرید .آیا کاربران بعد از استفاده از محتوا ،به راحتی از طریق
ابزارها و اپلیکیشنهای مختلف میتوانند محتوا را در شبکههای اجتماعی مختلف بازنشر کنند؟

ایدههای مختلف دیگر برای تولید محتوای سبز
•
•
•

•
•

•
•

دربارهعناوینعمومیوپرمخاطب،محتواتولیدکنید.
درمحتوایخودازمطالعاتموردیموفق) (case-studyکمکبگیرید.
ازچالشهاوموانعیکهدرنتیجهگیریمطالعاتموردیوجودداشته
استدرمحتوایتاناستفادهکنید.
بهتولیدمحتواییدرقالبدستورالعملوراهنمایجامع،برایمبتدیاندر
زمینههایمختلفبپردازید.
چکلیستهاوعناوینیفهرستوارازراهکارهارادربارهیکموضوع
دراختیارمخاطبقراربدهید.
دربارهانتخاببهترینمحصوالتدرزمینههایمختلف،محتواتولیدکنید.
بهراهکارهاییبرایانجامیککاردرطییکفرایندبپردازیدودرباره
شیوهانجامکارهایمختلف،محتوابنویسید.

ایدههای مختلف دیگر برای تولید محتوای سبز
•
•
•
•
•

•

بهتولیدفهرستیازابزارهایمختلفبرایانجامکارهایگوناگونوارائهراهکارهایی
فهرستواربپردازید.
منابعمختلفمانندمراجعوکتابهاییکهمیتوانندبهپرسشیخاصازمخاطب پاسخ
بدهندهمتوجهداشتهباشیدوآنهارادرمحتوایتانمعرفیکنید.
بهاشتباهاترایجدریکصنعتیازمینهکاریو… بپردازید.اشتباهاتدربارهیک
موضوعوتصوراتغلطیراکهوجوددارددرمحتوایتانمطرحکنیدوبهتنویر
افکارمخاطبکمککنید.
بهتاریخچهیکموضوعیامحصولتوجهکنیدودربارهآنبهتولیدمحتوامشغول
شوید.
بهترینوبدترینروشهابرایدستیابیبهیکهدفرادرمحتوایتانبهچالش
بکشید.
بهتولیدمحتواییکاملباعناوینینظیر«تمامچیزهاییکهبایدبدانید…»«،راهنمای
جامعوکاملدرباره…» و… فکرکنید.

سه دلیل برای اهمیت محتوای سبز
-1با محتوای سبز ،همیشه شانس به دست آوردن کاربران جدید را خواهیم
داشت.
محتوایهمیشهسبزرویوبگاهشمامیتوانددرطولسالیان،باعثجذب
کاربرانجدیدشودوشمانیازینداریدکهمرتبآنرابروزکنید.
محتوایسبزرویوبگاهشما،هموارهآنرافعالودرتعاملباکاربر
نگهمیدارد؛البتهبایددقتکنیدکهمحتوایسبزبایدمحتوایارزشمندو
جذابیباشد.
-2میتوانید دربارۀ موضوعی خاص ،در صدر نتایج موتورهای جستجو قرار
بگیرید.
اگربرایتولیدمحتوایسبززمانوانرژیکافیبگذارید،کاربرهمیشهشما
راانتخابمیکند؛موتورجستجوهماینداستانرامتوجهمیشودوبه
شمااعتمادمیکندورتبهشماراافزایشمیدهد؛زیراهرروزکاربران
بیشتریبهمحتوایسبزشمابرایمطالعه،مراجعهمیکنند.ایننوع
محتوابرایوبگاهشمابازدیدهایدائمیوماندگاربههمراهدارد.
-3احتمال لینک دادن به مطلب محتوای سبز بسیار باالست.
ازآنجاکهمحتوایهمیشهسبز،عمرطوالنیداردودرطولزمانارزشآن
کمنمیشود،احتمالاینکهوبگاههایدیگربهشمالینکبدهند،بسیارزیاد
میشود.ممکناستمحتوایسبزشمابهاندازهایارزشمندباشدکهبه
صورتیکمرجعدرلینکدهیسایرمطالبدردیگروبگاههامورد
توجهقراربگیرد؛اینخاصیتیکمحتوایسبزاست.بهاینترتیب
بازدیدهایبیشتریدریافتخواهیدکرد

• بامحتوایسبز،همیشه
شانسبهدستآوردن
کاربرانجدیدرا
خواهیدداشت.

اهمیتمحتوای
سبز

• میتوانیددربارهی
موضوعیخاص،
درصدرنتایجموتورهای
جستجوقراربگیرید.

اهمیتمحتوای
سبز

• احتماللینکدادنبهمطلب
محتوایسبزبسیارباالست

اهمیتمحتوای
سبز

معرفی چند وبگاه تولید کننده محتوای سبز

•
•
•
•
•

about.com
wikipedia.com
answers.com
imdb.com
ehow.com

Dot dash.com
سایت  Dotdashقبالباعنوان )(About.com
بودهاستتوسطشرکترسانههایدیجیتال
آمریکاییکهمحتوایسبزبهصورتمقاالتو فیلم
هاییرادرموردموضوعاتمختلفدرزمینه
هایمختلفازجملهسالمت،خانه،غذا،امور
مالی،فناوری،زیبایی،شیوهزندگی،مسافرتو
آموزشمنتشرمیکند

Wikipedia.org

Answers.com

اینوبسایت Answersبهدانشآموزاندرهرسنیبراییادگیری،مطالعهکمکمیکند..وباپیوستنبهیک
انجمنآنالینایمنمیتوانیدازآناستفادهکنید..

IMDb
درسال 1990به IMDb
صورتآنالینراهاندازیشد
وازسال 1998بهعنوان
یکزیرمجموعه
قرارگرفت Amazon.com
،وبهعنوانمعتبرترینمنبع
جهانبرایمحتوایفیلم،
تلویزیونوافرادمشهور
است.وبهعنوانیکپایگاه
دادهقابلجستجویمیلیونها
فیلم،برنامهتلویزیونیو
سرگرمیواعضای
به IMDbبازیگرانمیباشد.
صورتهفتگیمحتوای
ویدئوییاصلیجدیدیایجاد
میکند

eHow.com
eHowمنبعبرایهمهچیز DIYاست.
ازآشپزیگرفتهتاباغبانیتاصنایع
دستی،کهالهامبخش،آموزندهو
خالقاتهاست.
بابهترینخالقاندرحاشیهفضای DIY
کارمیکنندتاایدههایتازهوتخصص
همیشه سبز رابرایشمابهارمغان
بیاورند.
مأموریتeHowایناستکهافرادرا
برایحلچالشها،کشفسرگرمی
هایجدیدولذتبردنازجنبهخالق
زندگیتوانمندنمایند.

