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   فوربوعنوان سایت:  
   بازاریابی دیجیتالموضوع: 

 مجموعه زندگی : امتیازصاحب
 Furbodm.comنشانی: 

اکنون در حال مطالعه  این فایلی که در هم 
کامل یکی از   افدی پی  آن هستید، فایل

مقاالت سایت فوربو است. فوربو جهت  
کند سعی می راحتی بیشتر کاربران، 

های مختلف به مقاالت خود را شیوه 
در صفحه مربوط به  د.انت کاربر برسدس

توانید عالوه بر محتوا متنی  هر مقاله می
اصلی، ویدیو تصویری، فایل صوتی و  

اف مقاله را نیز دی همچنین فایل پی 
 دریافت کنید. 

  ست؟ یمحتوا چ دیتولعنوان این فایل: 
  در مورد انواع ساختار محتوا  زیچهمه

 ( لینک صفحه مقاله در سایت)

 

 درباره این فایل

 های ارتباطیراه
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سراغ آن برود. محتوا در کسب و  با برنامه هدفمند به  د یاست که با ینترنت یمربوط به هر کسب و کار ا ل یمسا  نیتراز مهم  یک یمحتوا  دیتول
)عکس(،   ر ی. محتوا شامل متن، تصوم یگذاری م  ن یمخاطب  اری است که ما در اخت  یزی بلکه محتوا همه آن چ  ست،یمنظور متن ن  ت،یساکار و وب 

  ن ی. ام یببر ش یمقاله را پ ک یمحتوا هر  دی لتو ندیها آشنا و سپس با فرآ شما با آن  می مقاله قصد دار ن یاست که در ا یصوت  لیفاو  وید یو
  م یانواع محتوا را منتشر خواه  ک یهر    یبرا  یاختصاص   یمحتوا  یزودفوربو است و به  تیسا محتوا وب   دیمقاالت تول   یمقاله از سر  نیمقاله، اول

 . دیهمراه باش  نگیمارکت تال یج یفوربو د  تیبا سا هکرد. در ادام

 

 با انواع محتوا آشنا شوید 

و در اصل مقاله و مطالب   ی متن  یسراغ محتواذهن به  شود،یمحتوا م دیصحبت از محتوا و تول یوقت 
است    یزی. محتوا هر آن چ م یتر نگاه کن محتوا را کامل   دی اما در اصل با  رودی ها مو رسانه   هات یدرون سا 

 . ست یاست، مهم ن یما باشد، در چه فرم  امی پ  تواندیما که م یمحتوا نکهیکه قابل ارائه باشد. ا 

و  یمعرف  یو صوت  ییویدی و ،یریتصو ،یمتن  یدبن محتوا را در چهار دسته میمقاله قصد دار نیا در
درست  یهاو کانال  طی در شرا دیخاص خود را دارند و با  یهای ژگ یانواع محتوا و ک ی. هر از میکن  یبررس

 کرد.  میخواه یمورد را هم در ادامه بررس نیبه دست مخاطب برسد که ا

کند.    جاد ی ارزش ا  ک یاست که هدف داشته باشد و    دیمف  یاست که محتوا زمان  نیشروع ا  شی پ  نکته
 از ی ن ک یشکل،  نیابه یاییافراد باشد. محتوا ازیمتناسب با خواست و ن دی شده با دیتول یمحتوا

هر    دیل. هدف شما از توکندی م  جادی ا  - حوزه خاص  ک یدر  - آن    یبرا  یارزش  ک یمخاطب را برطرف کرده و  
از کار خود    دی با  د،یمثبت گرفت  - بازخورد-   دبک ی که از کاربر ف  یمورد باشد و وقت   ن یا  دی گونه فرم محتوا با

 . د یباش یراض 

  ی داد اما حتما برا   می خواه  یحات ی مقاله توض  ن یارزشمند و هدفمند در ادامه ا  یمحتوا  دی خصوص تول  در
منتشر   تیرا در سا  یگریمقاالت د یزودد، به مور  ن یا رامون یتر پکامل  یو ارائه محتوا شتریب یبررس
 . د یمحتوا همراه باش یهاانواع فرم یکرد. در ادامه با معرف  میخواه

 

 محتوا متنی 

 

  ی غات ینوشته تبل  ت،ی ساوب  ک یاست. خبر    یمحتوا متن   م،یتوا که با آن سر و کار داراز مح   یفرم   نیاول
  ی از محتوا  ییهامثال   یهمگ   … در مجله و  یامتن کتاب، مقاله   تر،ییکاربر در تو  ک ی  تییتو  لبورد،یب  یرو

  شتر یکه ب  سمیبنو  مقالهگونه  که به  میاکرده   یفوربو سع   تیدر اغلب مطالب سا  نکهیهستند. با ا   یمتن 
شما را به یترکامل  دید میخواهی شود اما در خصوص محتوا م نگیمارکت  تالیج یمربوط به حوزه د

 . میبده
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(  News)  یرسانمحتواها جنبه خبر و اطالع   یسر  ک یداشته باشد.    یانواع مختلف  تواندیم  یمحتوا متن 
از   نوع  ن ی. ادیکن ی ها را مطالعه م خبر آن  یهاو مجله  های که در خبرگزار یزی چدارند. درست مانند آن 

در  یمتن  یمحتوا طالعهاز افراد روزانه مشغول م یتوجهداشته و بخش قابل  یاریمحتوا طرافداران بس
 مختلف هستند.  یهاها و کانال رسانه 

ن  خودشا  توانندی ها که م( هستند. مقاله Articlesمرسوم، مقاالت ) یاز انواع محتوا متن  گرید یک ی
ها . مقاله شودی حوزه خاص نگارش م ک یمتخصص در  ک یداشته باشند، توسط  یمختلف یکردهایرو
  … گزارش و   ،یپژوهش  ،یعلم  ،یخبر  توانندی موضوع باشند و آن موضوع هم م  ک یبر    یل ی تحل  توانندیم

  ی ک یزیاز مجالت ف یاریمرسوم مقاالت است، امروزه در بس یهااز فرم یک یکه  یآموزش یمحتوا. باشد
 . خوردی چشم مبه هات یسامانند وب  نیآنال یهاو رسانه 

  ی محتوا نیهستند. اما ا یمتن  یمتداول و پراستفاده محتوا یهاها، از نمونه و مقاله  یخبر یمحتوا
 Distribution) ع یتوز یهابا کانال  د یسوال با  نی پاسخ به ا یدر کجا قابل استفاده است؟ برا یمتن 

Channelsی دارد. برا دوجو نترنتیا یو هم فضا یواقع  یای هم در دن عیتوز یها. کانال دی ( آشنا شو 
  ، ی ط یمحست یز  یشعارها  ،یمتن   یغات یتبل  یهایآگه  لبوردها،یب  توانیم  یواقع   یایدر دن  یمتن   یمحتوا
شما  را به یزیکه چ یاو روزنامه اشاره کرد. هر نوشته  ی ها و مجالت چاپو.. سطح شهر، کتاب  زیآمصلح 

تر آگاه  ی میموضوع قد  ک یدر مورد  ایآشنا و  د یموضوع جد ک یشما را با  گر ید انیببه ا یاضافه کند و 
  ن ی. زمان و مکان هم در ا د یاگذاشته و شما مخاطب آن شده  ریشما تاث  یاست که بر رو  یکند، محتوا

 ک یشما بزند که به یتلنگر تواندی پوستر در سطح شهر، م  ک ی یجمله بر رو ک یندارد،  یت یمورد اهم
 . دهدکار را انجام  نیهم نتواند ا یاصفحه  ۵۰۰کتاب 

در   شتریمحتوا امروزه ب دیارد. تول وجود د یمحتوا متن   یبرا یادیز عی توز یهاکانال  زین  نیآنال  یفضا در
  ت یسامحتوا در وب  دیتنها به تول نترنتیاز مقاالت در سطح ا  ی اریو بس شودی مطرح م  نیآنال یفضا

آن در   یبا فرم کل  دی با وادرک بهتر، محت یاما برا ستین ی. کار اشتباه پردازند ی م یاجتماع  یهاو رسانه 
و   ینترنت یا یهاها، گروه ها، انجمن وبالگ  ،ی نترنت یا یهات یسامختلف آشنا شد. وب  یهاوم یمد

 هستند.  نیآنال یو فضا  نترنتیدر سطح ا یمحتوا متن   عیتوز یهاکانال  یاجتماع  یهارسانه 

 محتوای تصویری 

 

 یبا محتوا هات یسا نترنتیا یاست. در ابتدا در فضا جیرا یها)عکس( با فرمت ریقسمت منظور محتوا از نوع تصو نیدر ا یریمحتوا تصو
 ر ییتغ زینوع محتوا ن نترنت،یباند ا  یسرعت و پهنا شی و افزا نیمخاطب  شیاما با افزا  گرفتندی باال قرار م جیو در نتا  شدندی شناخته م  یمتن 

 است؟  یی. اما عکس چگونه محتوا میهست  وید یاز عکس به و رییشاهد تغ  مچنانکرد. ه

با   یااز عکاسان حرفه  یاریمنتقل کردن باشند. بس یبرا امیپ یحاو توانندی م زیها نعکس
منتقل کردن احساس    وهی. شکنندیما منتقل مرا به   یمیمفاه  ز،یبرانگتامل  ییهاعکس   هیته
  اریبس تواندی که توسط عکاس گرفته شده است، م ریتصو کیدر قالب  یاخالق  امیپ  ایو 
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  ی و حال برا م یاز موضوع محتوا خارج نشو یل یبه متن و شرح آن. خ نسبت باشد  رگذاریتاث
 . م یپردازی شده م یعکاس ریغ  ریمورد بعد به سراغ تصاو

 

و ساخته شده   ی ک یگراف ر یاز تصاو نگیمارکت تال ی جید غاتیتبل ی و برا نترنت یا ی فضا در
انتشار   یبرا یمناسب یخود، فضا کردیرو رییبا تغ یاجتماع  یها. رسانه شودی اده ماستف

سرعت خود را به   امیپ  کنندی م  یسع  رگذاریاند و کسب و کارها و افراد تاث عکس را فراهم کرده 
 کی توانندی م یریتصو یبه کاربران خود منتقل کنند. محتوا ریتصو ق یطر زا یی با یزو به 

- متحرک  لیفا کی ایو  -کینفوگرافیشده مانند ا یطراح -  یک یعکس گراف ،یعکس معمول 
 باشد.  -فیگ

 هاکینفوگرافیاست. ا کینفوگرافیا ،یریتصو یبخش محتوا رگذاریتاث یهااز فرم  یک ی
قرار دهد، شانس    نیمخاطب  اریدر اخت  بای طرح جذاب و ز  کی را با    یکه اطالعات کامل   یشرط به
است که اگر   مورد مطرح شده نیا ی روسیو یابیشدن را دارند. در بازار یروس یو ی برا ییباال

آنان   نکهیاحتمال ا  د،یافراد قرار ده اریصورت خالقانه در اختع و آسان و به ی اطالعات را سر
 نیتراز مهم   یک ی  هاکینفوگرافیاست. پس ا  ادیز  اریاشتراک بگذارند بسمحتوا شما را به  نیا

 .هستند یریتصو یمحتوا  یهافرم

 

 یویی محتوا وید

  ن یبهتر تواندیخالقانه م یوها یدیاست. ساخت و انشار و ییدویارائه محتوا امروزه، محتوا و یهافرم نیتر رگذاریاز تاث یک ی
  و ی دیمختلف دارد. و یهاانوع و فرم  گر،ی د یهانوع محتوا هم مشابه حالت  نیداشته باشد. ا یابیشما در بازار ی عملکرد را برا

  ر یدر مورد شامل تصاو  تواندی م  د،یاکرده   ن یباشد که شما آن را تدو  ی در مورد موضوع خاص   وتاهک  لم یف  کی  یحاو  تواندی شما م
 . . باشد و.. ی قیهمراه متن و موس به  یک یگراف

 

 نترنت یدر ا وهای دیموضوعات و نیترجز محبوب  یخالقانه و خبر  ،یکمد یی ویدیو یمحتوا 
در هر   عتایو آپارت هستند. پس طب وبیوتیمانند  وی دیو یگذاراشتراک یهاو رسانه 
موضوعات   نیاز ا یک یخود را در قالب  یمحتوا دیتوانیم د،یکنیم ت یکه فعال یموضوع 

  ی موضوعات، در دسته بعد نیپس از ا یآموزش یوهایدیو. دیمنتشر کن ترع ی بهتر و سر
 .ندیآی حساب م به   ییویدیموضوعات پر طرفدار و

۵ 

6 

https://furbodm.com/


 

 

 در مورد انواع ساختار محتوا زیچهمه ست؟یمحتوا چ دیتول
 توکلیفوربو | رضا 

Furbodm.com 

 

هستند.  و یدیو یاجتماع  یهادر ابتدا رسانه  نترنت یدر ا یی ویدیمحتوا و عی توز یهاکانال
  ی برا ع ی توز یهاکانال نیترمهم  توانندی م ران، یو آپارات در ا یالملل ن یدر سطح ب وبیوتی
 با ارائه بخش  نستاگرامیمانند ا گرید  یاجتماع  یهارسانه نیشما باشند. همچن ی وهایدیو

 

 IGTV  نستاگرامیرا جذب خود کنند. پس ا  ییویدیو  یمندن محتواکاربران و عالقه  دتوانست 
 شما باشد.  یوها یدیو  یمناسب برا عیکانال توز کی توانندیهم م

شخص    کیمورد توسط    کی  ح یتوض   یی ویدیو  یمحتوا   یبرا  رگذاریتاث  ار یبس  یهااز مدل   ی ک ی
قرار گرفته و در مورد موضوع موردنظر    ن یدورب  ی جلو   یحالت کس  نیاست. در ا  ن یدورب  یجلو
  ه یتوص کیهمراه به  ییویدیمحتوا و دیمدل در تول نی. اکندی صحبت م م یصورت مستقبه
در روند    ی مثبت   اریبس  ریتاث  تواندی در انتها م  ز یچ  کی  …دانلود و  ه،شرکت در دور   د،یخر  یبرا

 شما داشته باشد.  نگیمارکت تالیجید یهانیکمپ

 

 محتوای صوتی 

مثال   یبرا- یصوت  لیکه شما فا ی زی است. هرچ یمورد از انواع محتوا، محتوا صوت  نیآخر
mp3-  که   د یاست. توجه داشته باش یصوت  ی محتوا ک ی د،یکاربران قرار ده اریآن را در اخت
است.   یصوت  یمحتوا کیتنها  کیبلکه  ست،ی( نPodcastپادکست ) ،یصوت  لیهر فا

نام مشخص دارند و در هر قسمت آن  کیهستند که  یها مجموعه مشخص پادکست 
 .پردازندی پادکست، م یهدف کل  رامونیپ یموضوع به

 

محتوا دارد   یهافرم رینسبت به سا یکمتر اریبس نیتعداد مخاطب نکهیبا ا یصوت  یمحتوا
پادکست،    ع یتوز  یهاو پلتفرم  هاشنیک یمثال در اپل  ی است. برا  ی زدنآن مثال   یرگذاریاما تاث

مربوط به   دهندی شما مبه زودهایکه از اپ ی. بلکه آمارست ی دانلود مالک ن ا یو  دیهر بار بازد 
  ی شما اجازه دهد که مواردبه  یشخص   نکهیاند. ااست که پادکست شما را گوش کرده  یافراد

اگر کار شما خوب   عتایاست و طب  ت یبا اهم ار یبس د،ییبه او بگو - با هدفون-ش را در گوش 
 مجموعه شما موثر باشد. یبرا اریبس تواندی باشد، آن شخص همراه شما شده م

ها دارند و مدل  رینسبت به سا یترساده ندیمحتوا فرآ دیکه در بحث تول یصوت  یمحتواها
شر خود را ظبط و منت  یصوت   یو در اصل محتوا  یصوت   یهال یفا  ع،یسر  یل یخ  دیتوانیشما م

  دیخواهی که م یزی چ یبر رو  دیاست که با نیا ی. نکته مهم در خصوص محتوا صوت دیکن

7 

https://furbodm.com/


 

 

 در مورد انواع ساختار محتوا زیچهمه ست؟یمحتوا چ دیتول
 توکلیفوربو | رضا 

Furbodm.com 

 

 

مقاله در بخش   نی. در ادامه ادیرا انتخاب کن یت یفیبا ک ی محتواو  دیمطمئن باش د،ییبگو
 پرداخت.  م یخواه  شتریموارد ب نیبه ا یمحتوا صوت  دیتول

 

 تولید محتوا چیست؟ 

  ر،یمختلف محتوا مانند متن، تصو یهافرم  قیموضوع با ارزش و مهم را از طر کیاست که شما در آن  یندیمحتوا فرآ دیتول
 کیاست که  یی کارها نیرگذارتریو تاث نیتراز مهم  یک یمحتوا  دی. تولدیرسانی نظر مخاطب خود م وو صوت به سمع  و یدیو

  د یمحتوا خواهد شد. تول  دیتوسعه و رشد مجموعه خود مجبور به تول  ی برا  یشرکت   ا یانجام شود. هر کسب و کار    دیمجموعه با
 انجام شود. یمختلف لیدالبه تواندی محتوا م

 

 اهداف تولید محتوا 

  ی عن یافراد با کسب و کار شما باشد.    ییمنظور آشنابه  تواندی مرحله م  نیمحتوا در اول   دیتول
. در دیکنی م  یشده محتوا، کسب و کار و خدمات خود را معرف   نییتع  یهاشما در قالب فرم

. منظور دیمحتوا را رد نکن دیولت یهاکه مرز  دیباش توجه داشته دیمحتوا با  دیمدل تول نیا
امروزه در   ینترنت ی. کسب و کار ادینشو م یمستق یابیو بازار غی که وارد مرز تبل ست ا نیا

از خدمات، مقاالت    ی ک یها  صورت آن   نیا. به کنندی م  غ یخود را تبل  ی سطح   ی ل یمعموال خ  ایدن
 کنندی موضوع م  نیابه  یاآن اشاره  یو در تنها در انتها کنندی م ی خود را معرف  قاتیو تحق

 کسب و کار است. نیاز ا یکارمحتوا  نیکه ا

 

کردن افراد مشتاق به کسب و کار شما   دایپ یبرا تواندی محتوا م  دیاز تول یگری د مرحله
محتوا   دیشما با تول ینترنت یا یهات یسامثال در کسب و کارها و وب  ی. براردیشکل گ

 یخود را از مطالب مرتبط با آن موضوع غن ت یسا دیتوانی خود، م  یدر موضوع کار یاحرفه 
 یابیبازار  یهاکیو تکن  دیکن  دیو با ارزش تول  ت یفیبا ک  یمحتوا   ضوعمو  کیدر    ی. وقت دیکن

 دیتوانی باال قرار گرفته و م جیدر گوگل در نتا د،یکن ت یرا رعا یسازه یموتور جستجو و بهن
  ، یابیمدل از بازار  نی. ادیخود را جذب کن  یموضوع کارمندان به کننده و در اصل عالقه  دیبازد
 محتوا است.  دیآن تول هیز نام دارد که پایگرا ندرون  یابیبازار

 

باشد.    یمیو کاربران قد  های در جهت وفادار کردن مشتر  تواندی محتوا م  دیاز تول  ی گرید  نوع
 نیمخاطب یبرا تواندیکسب و کار شما م یاجتماع  یهامحتوا در رسانه  دیمثال تول یبرا
خود را در کنار   نیکه مخاطب یرو شما در هر کانال  نیباشد. از هم دیمف ار یشما بس یمیقد

  ش یدر جهت افزا  ییمحتوا  دیتوانی م  -خبرنامه  یحت   ایو    یاجتماع   یهارسانه  نندما-  دیهم دار
  ی حت  تواندی محتوا م دی مدل از تول نی. ادیکن جادیکار شما ا کاربران به کسب و یمندعالقه

 باشد. زیشما ن یل یمیا یابیاهداف بازار یبرا
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و   ی سنت  ی نوع کسب و کار مانند کسب و کارهاهمه  یمحتوا برا دیمدل تول نیتریاحرفه 
( مربوط  Business Authenticityبه موضوع اصالت کسب و کار ) ،ینترنت یا یهات یساوب

ارائه  ی بر رو دیهم است، تاک یاز موارد مربوط به برندساز یک یشاخه که  ن ی. اشودیم
 یمحتوا کی دیحالت اگر بتوان نیاست. در ا یبه موارد تجار هارزشمند بدون توج یمحتوا

  یهاپادکست با برنامه منظم، مقاله  کی  ،یت برنامه چند قسم  کیرا در قالب    دیبا ارزش و مف
  به  … و یک یمرتبط، کتاب و مجالت الکترون شن یمیو ان لم یف دیتول ت، یسادر وب  یال یسر

 .دیارا انجام داده  وامحت دیمدل تول نیبهتر د،یارائه ده نیمخاطب

 

 توا چگونه است؟ فرآیند تولید مح

محتوا که در پاراگراف   دی با اهداف تول  دیکسب و کار خود ابتدا با  یمحتوا برا  دیتول  ندیدر فرآ
  ی ا. شما در چه مرحلهدیفکر کرده و هدف خود را مشخص کن م،یآن پرداخت یقبل به بررس

 دیتول ندیقدم در فرآ نیاول نی. ادیمحتوا کن دیبا کدام اهداف تول دیخواهی و م د؟یهست
بهتر   شودیکسب و کار خود باعث م گاهیاهداف و شناخت از جا ییمحتوا است. شناسا

مدل را انتخاب    نیکرده و بهتر  ییرا شناسا  دیکن  دیتول  دیخواهی که م   یینوع محتوا  دیبتوان
 .دیکن

مشخص در مورد آن   حیتوض کیو به دیخود شرح ده یکسب و کار خود را برا دیبا اول
موجود    یهاقابل درک باشد. سپس راه   ن یهمه مخاطب  یبرا  یآسانبه   د یبا  حی توض  ن ی. ادیبرس

موجود   یهارساند. منظور از راه آن را به مخاطب  توانیکه چطور م دینیو بب دیکن ی را بررس
 ها را شرحمحتوا در آن  دیتول ندیفرآ م یاست که در ادامه قصد دار وامختلف محت  یهافرم
و   ینترنت یا یصورت خاص به کسب و کارها قسمت به نیذکر است که در ا. الزم به م یده

 پراخت.  م یخواه نگیمارکت تالیجید ندیمحتوا در فرآ دیتول یفضا

 

 تولید محتوا متنی 

درنظر  ینترنت یا ت یساوب  کی یرا برا یمحتوا متن دیمرحله تول ن یدر اول
افراد ابتدا موضوعات   ییآشنا یبرا دیخودتان با ی . شما در حوزه کاررمیگیم

فوربو در حوزه   ت یسامثال وب  ی. برادیزبان ساده شرح دهخودتان را به  یکار
متوجه   د،یمختلف را نگاه کن یهایبندو اگر دسته  کندی م ت یفعال نگیمارکت تال یجید
پرداخته   تالیجید یابیبازار یاصل  یهابه شرح شاخه  ت یسا  یهامقاله  نیکه اول دیشویم

 بود.

شما   یمحتوا متن  دیتول  یمرحله برا  نیاست و اول  ی ضررو  ییشناخت و آشنا  یمرحله برا  نیا
  د یگوگل بازد  قیاز طر  دیتوانی خود م  ینترنت یا  ت یسادر وب   ی محتوا متن  دیاست. شما با تول

که   یاشما. نکته  یکردن افراد مشتاق به موضوع کار دایپ ی عنی نیو ا دیکن افت یکننده در
که قبال    ست یباشد. مهم ن  ی اختصاص   دیشما با  ی است که حتما محتوا  نیا  دیتوجه کن  دیبا

 است که   نیا مهم  ر،یخ  ایمطلب نوشته شده است  نترنت یدر مورد آن در ا
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 .دیکاربران نگارش کن  یمحتوا را برا  نیترحال ساده   نیو در ع  نیترشما از زبان خودتان کامل

حور مانند ممتن  یاجتماع   یهادر رسانه  دیتوانیشما منتشر شد، م  ت یسامقاله در وب   یوقت 
  ی هامخاطبانتان در آن رسانه   اریجذاب خود را در اخت  یهاها و گزارش خالصه   ت،یو رد  ترییتو

  م ی خواه  یاجتماع   یهامحتوا رسانه   دیبه موضوع تول  ندهی آ  یها. در بخشدیبگذار  یاجتماع 
 بوک س ی خود را خالصه کرده و در ف  یهامتن مقاله  دیتوانیم   یسازپارچه کی  یبرا  اپرداخت ام

 .دیها را شرح دهو گوگل پالس هم آن 

  CMS  یمتن  شگریرایبا و  دیتوانیندارد و شما م  یبه ابزار خاص   ازین  بایتقر  یمحتوا متن  دیتول
  ی . اما برا دیکن دیخود را نگارش و تول یمتن ی خود مانند وردپرس، متن و محتوا ت یساوب

مانند  یافزارخود را در نرم  یهاابتدا مقاله  شودی م هیدن کار توصکر  تریاتر و حرفه منظم 
Word ش یرای. ودیخود منتشر کن ت یسارا در وب  آن  ،ی نوشته و پس از مطالعه و بازنگر  

تنها اعتماد است. وجود غلط در متن شما نه  یمهم  اریمتن و بدون غلط بودن مقاله نکته بس
 کار نیتست ا ی. براشودی داده م صیگوگل کامال تشخ دی بلکه از د کند،ی کاربر را سلب م

  ص یتا متوجه تشخ سدیشکل »درسط« بنوکلمه »درست« را به یالاالن در گوگل ام نیهم
 . دیکلمه درست توسط گوگل شو

 

 تولید محتوا تصویری 

که منظور   یریتصو ی از محتوا دیتوانیم زی ن یمحتوا متن دیتول ن یدر ح
 ر یاز تصاو  دیمقاالت شما با  یهاپاراگراف  نی. در بدیعکس است استفاده کن

  ی نشده و خسته نشود. برا  رهیمتن خاستفاده شود تا چشم کاربر تنها به 
مرتبط با هر پارگراف  ریاز تصاو دیبا یمحتوا متن نیدر ب ریاستفاده از تصاو

جذب مخاطب و استفاده    یبرا  یعامل   بایو ز  ت یفیبا ک  یها. استفاده از عکسدیاستفاده کن
 گوگل است. یعامل موثر برا ت،یلوبایک ۱۰۰ها با حجم کمتر از از عکس

نکته را توجه  نی. فقط ادیریکمک بگ یاز هر ابزار دیتوانیم یریتصو یمحتوا دیتول یبرا
  ی مقاله، اختصاص  کیاستفاده شده در  ر یهمه تصاو ست یکه حتما الزم ن د یباش داشته

  ی و سپس برخ  دیدر هر موضوع استفاده کن ریتصاو نیتراز مربوط دیتوانیباشند. شما م
برش  یشکل خاص به دیتوانیرا شما م یو معمول  یعاد رید. تصاویکن یسازیها را شخص آن
 .دیها قرار دهپاراگراف نیو در ب  دیده

با فتوشاپ   دیتوانی، ممتن ان یخالقانه م یهاو عکس یریمحتوا تصو دیتول یبرا
(Photoshop و )نت یورپوپا س یآف یحت  ای (PowerPoint متن به )  خود اضافه   یهاعکس

  اریبس نهیگز توانندیکه در مرتبط با متن شما هستند، م یدی. جمالت کوتاه و کلدیکن
آن  باشند. عالوه بر عکس و اضافه کردن متن به  لهاضافه کردن در مقا یبرا یمناسب

را  یاقول و جملهاستفاده کرده و سپس در کنار آن نقل یریتصو یهاکونیاز آ د،یتوانیم
 و عکس هستند. یریمحتوا تصو دیفرم تول نیتریی موارد ابتدا نی. ادیسیبنو
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.  دیاستفاده کن یاحرفه  ی ک یگراف یهااز طرح ر،یهر تصو یبرا دیتوانی م تریامراحل حرفه  در
 ریتصاو دیتوانیم کیگراف یطراح  یر یادگیبا  یاست ول  یتخصص  یمورد کم نیا

و ساخت  نیتمر ی. ابزار اصل دیخود آماده کن ت یساکسب و کار و وب  یرا برا یزیانگشگفت 
 Adobe) توریلوستریا ی ( و ادوبAdobe Photoshopفتوشاپ )  یهم ادوب ریتصاو

Illustrator .هستند ) 

(  Social Media) یاجتماع  یهارسانه  یبرا ، یریمحتوا تصو دیبخش تول  نیترمهم  دیشا
  ار یبس تواندی ( مInstagram) نستاگرامیمانند ا یاجتماع  یهاشبکه  ی در برخ  ریباشد. تصاو

  ی ریساده است. تصو  اریبس   یاجتماع   یهارسانه   یبرا  یریمحتوا تصو  دیمهم باشد. اصول تول
ها را در قولکلمات و نقل  دیچطور با  کهنیباشد. ا  یدیکل  یامیپ  یو حاو  ندکه ارتباط برقرار ک

  ح یتوض دیجد یهادر مقاله ندهیدر آ د،یده یجا ینستاگرامیا ریها و تصاوقالب پست 
که شامل سوژه    یریتصو  ۱:۱  ریصورت است که در قالب تصو  نیابه   ی فرم کل   ی داد ول   م یخواه

است،   گراند آن سوژه که بک گری و در سمت د شودی م لی سمت متما  کیاست به  یاصل 
 .شودی درج م یاوشتهن

 

 تولید محتوا ویدیویی 

محتوا در دو سه    دیتول  ی هاشاخه  نیتراز مهم   ی ک ی  ییویدیمحتوا و  دیتول
 یچندان دور به فرم اصل نه  یانده یدر آ  های نیبش یبوده و طبق پ  ر یسال اخ

و   دنید  ی. روز به روز تقاضا مردم براشودی م لیتبد نترنت یمحتواها در ا
سرعت به را به   یاریبس  اطالعات  دیتوانی م  ویدی. شما در قالب وشودی م  شتریب  ویدیتماشا و

 چگونه است. یی دویمحتوا و دی. اما روند تولدیمخاطب خود منتقل کن

را   یزیچ. چه دیاوریکاغذ ب یخود را رو ابتدا طرح و برنامه  د یبا یی ویدیو ی محتوا دیتول یبرا
دو سوال    نیا  پاسخ به   ست؟ی چ  و یدیو  نیو هدف شما از انتشار ا  د؟یده  حیتوض   دیخواهیم
گفته  ویدیکه قرار است در و یمحتوا اصل  دیبا یسوم راه باشد. در قدم بعد کی تواندیم

ندارد و    ندهیگو  وها یدیشود. البته همه و  نیتمر  ندهیو آن توسط گوشده    نگارش   د یشود، با
 ندهیهمراه صدا گوبه  ویدیاکتفا کنند اما انتشار و نهیزمپس  یقیتنها به موس دیشا
 دارد.  یشتریب یرگذاریتاث

 م یدر مورد فرم آن صحبت کن م یمقاله قصد دار نیدر ا شتریب ییویدیمحتوا و دیتول یبرا
  ی به دو شکل مرسوم محتوا دیتوانیکه قرار است در آن ارائه شود. شما م یینه محتوا

 شینماصفحه ریظبط تصو یافزارهااست که با نرم نیاول ا .دیکن دیخود را تول ییویدیو
 دیتوانی ارائه م ی. برادی خود را آماده ظبط کن شینما( صفحهCamtasia) ایمانند کمتاز

که مربوط به حوضه   یشرط )به دیشرح ده دیخواهی که م ی زیچهر آن  م یصورت مستقبه
 .دیده  حی آن توض یباشد( را اجرا کرده و رو  یت یآ

. دیاستفاده کن  نت یاز پاورپو  دیتوانیم  ست ین  یت ی شما در خصوص آ  یکه محتوا  یصورت   در
  ی قرار داده و بر رو  نت یپاورپو یدهایقابل ارئه خود را در قالب اسال یمحتوا دیتوانیشما م

است. اما   ییویدیو یمحتوا دیتول یروش مرسوم برا کی مدل هم  نی. ادیآن صحبت کن
   ی محتوا  دیشده دارد. تول  یبه دو مدل معرف   ست ین  یشتریب   اریبس  یرگذاریکه تاث  یمورد بعد

۱۱ 

https://furbodm.com/


 

 

 در مورد انواع ساختار محتوا زیچهمه ست؟یمحتوا چ دیتول
 توکلیفوربو | رضا 

Furbodm.com 

 

 

خودتان  دیتوانیم دیارائه دار یبرا یاست. اگر شما موضوع مهم نیتوسط دورب یویدیو
را منتقل   یبا ارزش  یمحتوا  یشرط مورد به  نی. ادیرا ظبط کن  ویدیو  کیرفته و    نیدورب  یجلو
 .دباش رگذاریتاث اریبس تواندیم د،یکن

و  شنیمیان دیوجود دارد و آن هم تول ییویدیمحتوا و دیتول یهم برا تریامورد حرفه  کی
صورت به   نیخدمات کسب و کار خود را به ا ارائه تواندیاست. شما م کیموشن گراف

  یبرا ار یبس تواندی کوتاه م ی وهایدیو و هاشنیمیان دی. تول دیکن ی شکل معرف  ن یباتریز
 باشند. موثرو  دیکسب و کار شما مف

شما مهم و   ی ساده است و اگر واقعا محتوا ار یبس هم  یاجتماع  یهادر رسانه  و یدیو  پخش
و سپس    وبیوتی  یریمحتوا تصو  عیکانال توز  نی. اولشودیم  دهید  یخوبارزشمند باشد، به

  شتر یپخش ب  یبرا  نی. همچندیمراجع منتشر کن  نیخود را در ا  یوها یدیآپارات است. حتما و
  گر ید یک ی. اما دیاستفاده کن ز ین و یدیو یگذاراشتراک ی هات یساب و ر یاز سا دیتوانیم

هستند. خوشبختانه همه   یاجتماع  یهاامروزه، رسانه  ی ریمحتوا تصو ع یتوز یهاکانال
انتشار و  ت یقابل نستاگرامیو ا ترییگوگل پالس، تو بوک،سیمانند ف یاجتماع  یهارسانه 

 ..دیبه کاربران منتقل کن قیطر نیرا از ا خود  ویدیو دیتوانی را دارند و م و یدیو شینما

 

 تولید محتوا صوتی 

شد و حال   یفرم ارائه محتوا معرف  نیعنوان آخربه یمحتوا صوت  دیتول
 د یدر ابتدا شما با  وی دی. همانند وم یکن  یآن را بررس  دیتول  ندیفرآ  م یخواهیم

کاغذ آورده و آن را   ی که قرار است در مورد آن صحبت شود را رو یمتن اصل 
است.( با توجه   یاصل  یمتن ی کاغذ آوردن همان نوشتن محتوا ی. )منظور از رودیکن نیتمر
  ی فضا ساز  یخوببه دیاست که بتوان مهم  ی ل یوجود ندارد، خ ش ینما یبرا یز یچ نکهیبه ا

 .دیکرده و موضوع خود را به شنوندگان منتقل کن

با بار اول و تست   دیو مطمئن باش  دیکن  نیها تمرساعت   دیشما با  یمحتوا صوت   دیتول  یبرا
. کندیآورد. بارها ظبط و تست شما را آماده م دیدلخواه را بدست نخواه جهیاول ظبط نت

  د یعملکرد را نخواه نیبار، بهتر نیاول وقت چ ی که ه دیمورد را هم توجه داشته باش نیا
ا  شم  دیتول  یبرا  ،یموضوعات کل   نینشود. در کنار ا  دیو نا ام  دیکن  نیرداشت، پس مدام تم

 .دیبه ظبط کننده صدا دار ازین

توجه هم   .دیخود استفاده کن لیموبا کروفونیاز م دیتوانی شما م یها براقدم نیاول در
 ت یفیبه ک  یو لحن شماست و ربط   یخاطر صدادر ابتدا به  رادیاز ا  یاریکه بس  دیداشته باش

  ی هاکروفون یاز م دیتوانی و ظبط، م دیدر تول شرفت یظبط صدا ندارد. اما در ادامه و با پ
 یرسم ریغ  دیکن یسع شود،یکه م یی. در هنگام ظبط تا جادیکن استفاده زین یاحرفه 
در محتوا   رای. زدیداشته باش یساده و خودمان یاست که لحن و گفتار نی! منظور ادیباش
  خواهدی را در گوش خود گذاشته م  کندی شما را پخش م  یکه صد  یمخاطب، هدفون  یصوت 

 به صدا و حرف شما گوش دهد. 
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را  یکتاب ریساده و غ  یبه مخاطب ضمن احترام، محتوا دیموضوع، شما با نیتوجه به ا با
کامل انجام دهد، کتاب  قاتیتحق یدر مورد موضوع  خواست یارائه دهد. اگر آن شخص م

د  یهدفمندتر، پادکست، با  یادر مجموعه   ا یو    یصوت   یهالی . اما فاکردی مقاله مطالعه م  ا یو  
 ت یساگوش مخاطب برسانند. عالوه بر وب را ساده و قابل درک به  توا مح ن،یآرام و دلنش

 .دیپلود کنخود را آ   یمحتوا صوت   ،یصوت   ل یآپلود پادکست و فا  یهاس یسرو  دیتوانی خود، م

 

 تولید محتوا هدفمند و با ارزش 

 نی. اولم یرا مطرح کن یپاراگراف موارد نیباز هم الزم است در ا یشد ول  ادیمقاله بارها از محتوا ارزشمند  نیدر طول ا
اگر خودتان به دنبال   ای. آدیمخاطب بگذار ی خودتان را جا دیبا ر، یخ ایاست  ت یفیمحتوا با ک دیمتوجه شو نکهیا یقدم برا

موضوع خاص  کیرا در  ییدویاگر خودتان و ایآ د؟یتا انتها مطالعه کن دیحاضر بود راخودتان  یمتن یمحتوا د،یمقاله بود کی
خود کمک به  دیتوانیها مسوال  نیا دنیبا پرس د؟یاکرده  دیاست که شما تول ییدویآن همان و د،یتماشا کن دیخواستیم

 دیفکر کن تری اباالتر برده و حرفهکه سطح را  دیکن

 نی. اگذارندیو به آن احترام م شودیم دهیو ارزشمند د ت یفیکه کار با ک دیموضوع توجه داشته باش نیبه ا شهیهم
 تواندی داده و آن را رفع کند، م  ت یخود اهم  نیمخاطب  ازیکه ن  ت یفیبا ک  ینوع محتوا صادق است. محتوامورد در خصوص همه 
و کسب و  هات یاست که سا یکار وقت  ت یفیک ت یدر خصوص اهم جالبمورد  کیو خوانده شود.  دهیبارها پخش شده، د

 کنند؟ی کار م  ت یفیکیهمچنان ب  ا یاند؟ و  داشته   ت یفیک  ی اند، کار بکه موفق شده  یی هاآن  ای. آدیکنی موفق را نگاه م  یکارها
 .ست ین نطوریقطعا ا

ها رفع شوند. نقص د،یمرور با ارائه هر محتوا جداست که به نیدارد اما مهم ا ییهادر ابتدا ضعف  یکسب و کار هر
  ی قبل  ی هر محتوا خود را از محتوا دیاست اما با  رش یکار قابل پذ یابتدا راداتیشکل باشد. ا نیابه  دیبا ز یمحتوا شما ن دیتول

  ک ی نیاست. در دراز مدت ا ی قبل بهتر باشد کاف  یشما نسبت به محتوا یدرصد هم محتوا کیر اگ ی. حت دیکن دیبهتر تول
 .سازندیرا م ت ی فیکامل و با ک یدرصدها، محتوا

 

 سازیید محتوا بر اساس اصول سئو و بهینه تول

 

  ی ساز نه یسئو و به لیو به مسا دیمحتوا کن دیتول تانیساوب  یبر رو دیو بخواه  دیداشته باش ینترنت یکسب و کار ا کیاگر 
(SEOاهم )دارد،   یفراوان یهامهم است و شاخه ار یموضوع بس نیکه ا یی. از آنجادیبا چند موضوع آشنا شو دیبا  دیده ت ی 
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  ی سازه یمحتوا را از لحاظ سئو و بهن یهافرم کیهر  یصورت کل اما به م یبپرداز آنبه همه  م یتوانیمقاله نم نیدر ا عتایطب
 شد.منتشر خواهند  یتخصص  یهاموضوع مقاله  نیدر خصوص ا ت یدر سا  یزود. به م یکنی م ی موتور جستجو، بررس یبرا

 

 تولید محتوا متنی بر اساس اصول سئو 

از   یمحتوا متن کیجامع بودن   در ابتدا جامع باشد. دیبر اساس سئو با ی محتوا متن دیتول
.  شودی قدم به تعداد کلمات آن مقاله مربوط م  نیموتورها جستجو در اول  ریگوگل و سا  دید

محتوا   نیا د یتر است. اما نباگوگل جامع  دیباشد از د شتری هر مقاله که تعداد کلمات آن ب
  ت ی ریمد ستم یس  یشگرهایرایدر و زیباشد. تعداد کلمات هر مقاله ن یا تکراریشده و  یکپ

 قابل مشاهده است. Wordافزار محتوا و نرم 

آن   یدیاست که کلمه و کلمات کل نیا یمحتوا متن دی در خصوص سئو تول گرید نکته
مقاله که در    نیمثال هم  یشده باشند. برا  عیمقاله توز  یها ها و قسمت در پاراگراف  یخوببه

 ی هامحتوا« است و بارها در مقاله در قسمت   دیآن »تول  یدی کلمه کل  د،یحال مطالعه آن هست
مختلف    یهامرتبط با آن هم در خصوص فرم  یدیکلمات کل  نیمختلف ذکر شده است. همچن

 یمحتوا متن  دیموارد تول  نیتردو مورد مهم   نیبار در مقاله درج شده است. ا  نیمحتوا چند
موضوع مقاالت  نیوص اهستند. حتما در خص   یسازهیو اصول سئو و بهن نیبر اساس قوان

 کرد.  م یمنتشر خواه ت یرا در سا یتریتخصص 

 

 بر اساس اصول سئو   تصویریتولید محتوا 

  ستم یدر هر س ریشود. در هنگام آپلود هر تصو نهیبه ای ساده، سئو و  یاصول  ت یبا رعا تواندیم زیشما ن یریمحتوا تصو
وجود   شود،ی م دهیهم نام ALT( که Alternative Text) نی گزیدو فاکتور عنوان عکس و متن جا دیتوانی م یی محتوا ت یریمد

عمل ساده،   ن یرده با همقسمت وارد ک نیخود را در ا  یدیکلمه کل  دیتوانی است. شما م ALTهمان  ی ژگ یو نیتردارد. مهم 
 .دیکن  نهیگوگل به دیخود را از د ریتصو

 

 بر اساس اصول سئو  ویدیوییتولید محتوا 

محتوا    نیشما ا  نکهیوجود دارد. اول ا  ییویدیو  یمحتوا  یسازنه یدو بحث در مورد سئو و به
در    ویدیکردن و  نهیبه  ی. برام یکنی م   یرا بررس  دیاخود منتشر کرده   ت یسارا در وب   ییویدیو

صورت داده و درآن به   رییرا تغ  دیاکه آن را آپلود کرده   ییدوی و  لینام فا  دیخود، ابتدا با  ت یسا
شما در مقاله  یدیکامل شامل کلمه کل ی. منظور نوشتن عنواندیمحتوا را شرح ده کامل

وجود دارد    وی دیو  حاتیعنوان و توض   یبرا  یقسمت   ر،یاست. در قدم بعد باز هم همانند تصو
و   و یدیکامل و ییشناسا ی. در قدم آخر برادیپر کن ،یدیها را شامل کلمه کلآن  دیکه با

(  Site Map XML)  ت یبه نقشه سا  دیگوگل، با  ییویدیجستجو و  ج یاآن در صفحه نت  شینما
 Yoast Videoمحتوا وردپرس افزونه    ت یریمد  ستم ی . در سدیاضافه کن  ییویدیقشه وخود، ن
SEO  منظور منتشر شده است. نیهمبه 
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و آپارات    وبیوتیمانند    و ی دیاشتراک و  یهااصول سئو در شبکه   ت یمربوط به رعا  گرید  بحث 
خود را جذاب انتخاب   وی دیالزم است که عنوان و یگذاراشتراک یهاشبکه  نیاست. در ا

  حات یدر قسمت توض  نی. همچندیخود در آن استفاده کن  یاصل   ی دیکرده و حتما از کلمه کل
در  نی. همچندیرا فراموش نکن یدیوارد کرده و باز هم کلمه کل ار  یاطالعات کامل  ویدیو
حالت موضوعات مرتبط    نیدر ا  .دی( استفاده کنTagاز برچسب )  دیتوانی و آپارات م  وبیوتی

 . دیخود را وارد کن یدیو کلمات کل

 

 بر اساس اصول سئو   صوتیتولید محتوا 

  ر یطرفدار ندارند. گوگل و سا وی دیاندازه متن، عکس و وهمچنان به رایندارد ز یگوگل ساز و کار مشخص  یصوت  یهال یفا یبرا
 دیاصول سئو کامل با ت یرعا یخاطر برا نیرا ندارد به هم لیدرون فا  یمحتوا ییو شناسا ز یآنال ییجستجو توانا یموتورها

  ن ی . همچدیپر کن  ی اصل   یدیصورت کامل، شامل کلمه کلرا به   حاتیعنوان و توض  یعنی.  دیعمل کن  و یدیو  یمشابه قسمت قبل برا
 .دیرا فراموش نکنها و تگ حاتیهم موارد عنوان، توض  دیارا آپلود کرده  لیکه فا  یگذاراشتراک یهادر شبکه 

 

 های اجتماعی نه تولید محتوا رسا

محتوا   دیتول یاشاره شد. برا یاجتماع  یهامقاله بارها به رسانه  نیا یهابخش یالدر البه 
. در مقاله اصول دیها را بشناسرسانه نیا ت یابتدا ماه دیشما با یاجتماع  یهادر رسانه 

  یهافرق رسانه نکهی. ابتدا ام یاپرداخته  فیدو تعر یبررسبه یاجتماع  یهارسانه  یابیبازار
  ی اجتماع  یهارسانه  یتمام  ت ی. در بخش بعد ماهست یچ  یاجتماع  یهابا شبکه  یاجتماع 
آن محتوا   یهای ژگ یبر اساس و دیهر رسانه با  ت ی. شما با شناخت ماهم یاکرده  ی را بررس

  م یمنتشر خواه ت یدر سا یمقاله تخصص  ندهیخصوص هم حتما در آ نی. در ادیکن دیتول
 پرداخت.   م یخواه  یاجتماع   یهامحتوا در رسانه   دیتول  ت یصورت مختصر به وضعکرد اما به 

 

ها،  جذاب و انتشار آن یک یگراف یهاعکس دیبا تول دیشما با نستاگرامیا یرسانه اجتماع  در
 کیصورت است که  نیا. روش مرسوم به دیکن یخود را به مخاطب معرف  یمحتوا
و  شودیعنوان پست منتشر مآن( به یبر رو یهمراه متنبه رینوشته )شامل تصوعکس

با  نی. همچنشودی به کاربر داده م یخصوص موضوع  رکوتاه د یح یتوض ایو  سپس خالصه 
  یمختلف یهاطرح دیتوانی ( شما مInstagram Story) یدادن در استور نکیل ت یوجود قابل
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  ر یها، تصاومربوطه را باز کنند. استفاده از رنگ  نکیکه ل  دیو سپس از کاربران بخواه   جادیرا ا
 است. نستاگرامی ا یمحتوا برا دیولدر ت زیآمت یعامل موفق نیجذاب اول  یهاو سوژه 

 دیکرده و از کاربران بخواه  ت ییاز مقاالت خود را تو یادهی چک دیتوانی شما م زین تر ییتو در
عکس و متن را   و،یدیو توانی م یرسانه اجتماع  نیدر ا نکهیما شوند. با اش ت یساوارد وب 

مورد باز هم به   نیمتن است. ا ،یاجتماع  رسانه  نیکاربران ا یارسال کرد اما عالقه اصل 
غالبا به   ترییمحتوا در تو دی. تولگرددیبر م یاجتماع  یهااز رسانه کیهر  ت یهشناخت ما

.  دیخرج دهبه  ت یخود حساس ی هات ییکلمات و تو یبر رو د یو با شودی متن خالصه م 
باشد، افراد آن را   دیشما مف ت ییاست که اگر تو نیا یرسانه اجتماع  نیا ی ژگ یو نیترمهم 

شما  یبرا یاالعادهفوق  دیبازد دیتوانیهم م ت ییتویردو سه  یو حت  کنندیم ت ییتویر
 ه باشد. همراه داشتبه

 

 بندیجمع

مقاله اطالعات الزم در خصوص    نیکه ا  دوارمی. امم یدیرس  نگیمارکت  تالی جیفوربو د  ت یسامحتوا« در وب  دیمقاله »تول  انیپابه
 یتریمطالب تخصص  یزودکه حتما به  م ییبگو دیها باپاراگراف یشما داده باشد. در خصوص برخ آن را به  ندیمحتوا و فرآ دیتول

بخش  قیآن را از طر م یشوی خوشحال م د،یداشت ینظر ای مقاله سوال و  نیخصوص ا درمنتشر خواهد شد. اگر  ت یدر سا
 داد.  م ی. ما حتما به نظر شما پاسخ خواه دیا ارسال کنم ینظرات برا
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