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ــن  ــد اســت. در ای ــرای کســب درآم ــارت هــای پولســاز ب ــوا یکــی از مه ــد محت تولی

ــد شــد. ــوا آشــنا خواهی ــده محت ــد کنن ــارت هــای تولی ــن مه ــا مهمتری ــه ب مقال

 

ــد کــه مگــر می شــود  ــا خــود فکــر کنی ــه ب ــوان ابتدایــی مقال ــدن عن ــا خوان شــاید ب

ــن  ــه ای ــه ای ب ــراد حرف ــی رســید؟ پاســخ اف ــه درآمدهــای میلیون ــوا ب ــد محت از تولی

ــوا  ــده محت ــد کنن ــای تولی ــارت ه ــه مه ــتگی ب ــت: بس ــه اس ــما این گون ــش ش پرس

دارد. فکــر می کنــم دیگــه همــه پذیرفته انــد کــه امــروزه بحــث مهــارت، حــرف اول را 

بــرای کســب درآمــد می زنــد. کامــًا هــم درســت و عادالنــه اســت. آن شــخصی کــه 

مهارت هــای بیشــتری را کســب کــرده بیشــتر زحمــت کشــیده و مســتحق درآمد هــای 

باالتــری هــم هســت. احتمــًا االن ســوال دیگــری در ذهــن شــما بــه وجــود بیایــد که: 

آیــا دیگــران حاضــر هســتند کــه بــرای تولیــد محتــوا بــه مــن پــول خوبــی بدهنــد؟

ــه ایــن دلیــل کــه شــما  ــه. ب پاســخ ایــن پرســش شــما یــک جــواب دارد: قطعــًا بل

بــه عنــوان یــک تولیــد کننــده محتــوا وظیفــه داریــد کــه صــدای یــک کســب و کار را 

بــه مــردم برســانید. اگــر بتوانیــد ایــن کار را بــه خوبــی انجــام دهیــد؛ یــک قــدم آن 

ــان  ــورت صاحب ــن ص ــد. در ای ــک کرده ای ــازی نزدی ــمت برند س ــه س ــب و کار را ب کس

کســب و کار حاضــر خواهنــد بــود کــه پول هــای خوبــی را بــه شــما پرداخــت کننــد. 

امــا فرامــوش نکنیــد کــه در ابتــدا متــن بــه شــما گفتــم کــه ایــن کار شــرایط دارد. آن 

شــرط نیــز ایــن اســت کــه بایــد بــا مهــارت هــای تولیــد کننــده محتــوا آشــنا شــده و 
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آن هــا را در خــود تقویــت کنیــد. در ایــن مقالــه قصــد دارم شــما را بــا مهــارت هــای 

الزم بــرای تولیــد محتــوا آشــنا کنــم. پــس همــراه مــن باشــید.

 

 

مهم ترین مهارت های تولید کننده محتوا

 

مهارت نویسندگی

ایــن مــورد بدیهی تریــن و در عیــن حــال مهم تریــن مهارتــی اســت کــه یــک تولیــد 

کننــده محتــوا بایــد داشــته باشــد. نویســندگی هــم یــک مهــارت اســت و هــم یــک 

ــر  ــا اصــول آن آشــنا باشــید و در عیــن حــال از ذوق و هن ــد ب ــر. یعنــی شــما بای هن

خــود نیــز اســتفاده کنیــد. حتمــًا تاکنــون مقاالتــی را در ســطح وب مطالعــه کرده ایــد 
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کــه خواننــده دوســت نــدارد مقالــه را نصفــه کنــار بگــذارد و تــا انتهــا مطالعــه خواهــد 

کــرد. اگــر دوســت داریــد کــه در زمینــه شــغل تولیــد محتــوا بــه درآمد هــای خــوب 

برســید؛ بایــد کاری کنیــد کــه خواننــده محتــوای شــما را مثــل یــک کیــک خامــه ای، 

بــا اشــتیاق بخــورد. امــا چگونــه بایــد ایــن کار را انجــام داد؟

اولیــن مــورد ایــن اســت کــه یــک نویســنده بایــد دایــره لغــات خوبــی داشــته باشــد. 

ــرای نوشــتن  ــح اســت، ب ــه مصال ــاز ب ــه نی ــک خان ــرای ســاختن ی ــه ب همان طــور ک

ــا  ــت نامه ه ــد از لغ ــورد می توانی ــن م ــد. در ای ــات داری ــه کلم ــاز ب ــز نی ــوا نی محت

بــرای افزایــش دامنــه لغــت خــود اســتفاده کنیــد. دومیــن مــورد مطالعــه و خوانــدن 

کتاب هــای خــوب از نویســندگان بــزرگ ایــران و جهــان اســت. ســومین نکتــه هــم 

ــد؛ حتــی شــده  ــد کنی ــوا تولی ــد هــر روز محت تمریــن نویســندگی اســت. ســعی کنی

ــرای موضوعــات مختلــف.  ــه صــورت رایــگان و ب ــان و ب ــرای خودت ب
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تسلط بر سیستم های مدیریت محتوا )ترجیحًا وردپرس(

تــا ســال ها پیــش طراحــی ســایت کاری طاقــت فرســا و زمان بــر بــود. افــرادی کــه 

ــه  ــش برنام ــه دان ــایت ک ــان س ــد از طراح ــد؛ بای ــی کنن ــایت طراح ــتند س می خواس

نویســی داشــتند؛ کمــک می گرفتنــد. امــا وردپــرس یــک سیســتم مدیریــت محتــوا 

اســت کــه بــه تنهایــی 60% از ســهم بــازار را بــه خــود اختصــاص داده اســت. معمــواًل 

ــر  ــلط ب ــوا را تس ــده محت ــد کنن ــای تولی ــارت ه ــی از مه ــتخدامی یک ــای اس آگهی ه

ــد.  ــرس می دانن وردپ

راســتش را بخواهیــد درســت کــردن یــک ســایت بــا وردپــرس واقعــًا کاری نــدارد و 

می توانیــد در دو هفتــه بــر آن مســلط شــوید. امــا چیــزی کــه از شــما بــه عنــوان یــک 

کارشــناس تولیــد کننــده محتــوا انتظــار دارنــد؛ تســلط بــر ابزارهــای وردپــرس اســت. 

مثــًا بتوانیــد محتــوا را در سیســتم بارگــذاری کــرده و بــا اســتفاده از ابــزار یواســت 

ــته و  ــنایی داش ــز آش ــای آن نی ــر ابزاره ــا دیگ ــن ب ــد. همچنی ــه کنی ــئو آن را بهین س

بتوانیــد از آن هــا اســتفاده کنیــد. 

پیشنهاد ویژه: راه اندازی کسب و کار آناین در 29 دقیقه

مهارت تایپ سریع )ده انگشتی(

راســتش را بخواهیــد کارفرماهــا خیلــی بــه ایــن مهــارت بــرای اســتخدام شــما توجــه 

4



9 مورد از مهارت های تولید کننده محتوا برای رسیدن به 
درآمد های میلیونی

www.modireweb.com

نمی کننــد. امــا ایــن مــورد بــرای شــما خیلــی مهــم اســت کــه بتوانیــد یــک محتــوای 

1000 کلمــه ای را در دو ســاعت بنویســید یــا نیــم ســاعت؟ مســلم اســت کــه هر چــه 

زودتــر تایــپ کنیــد؛ پروژه هــای بیشــتری را می توانیــد انجــام دهیــد. در ایــن  صــورت 

پــول بیشــتری را نیــز بــه دســت خواهیــد آورد. برخــاف چیــزی کــه اکثــرًا می گوینــد؛ 

یــاد گرفتــن ایــن مهــارت خیلــی ســخت نیســت. فقــط کافــی اســت کــه آن  قــدر ایــن 

کار را تمریــن کنیــد تــا مســیر عصبــی آن در ذهــن شــما ســاخته شــود. البتــه افــرادی 

هــم وجــود دارنــد کــه تایــپ ده انگشــتی بلــد نیســتند و بــه روش خودشــان خیلــی 

ــد. ســریع تایــپ می کنن
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آشنایی نسبی با نرم افزار فتوشاپ

یکــی دیگــر از مهــارت هــای تولیــد کننــده محتــوا کــه خیلــی بــه آن تأکیــد می شــود؛ 

یــاد داشــتن نــرم افــزار فتوشــاپ اســت. بــه نظــرم ایــن مــورد پاشــنه آشــیل تولیــد 

کننــدگان محتــوا اســت؛ چــون خیلــی از آن هــا ایــن مهــارت را ندارنــد. شــاید هــم 

دوســت ندارنــد کــه یــاد بگیرنــد! لطفــًا از فتوشــاپ بــرای خودتــان یــک غول نســازید. 

ــک  ــه ی ــدارد ک ــار ن ــوا، انتظ ــد محت ــک کارشــناس تولی ــوان ی ــه عن کســی از شــما ب

متخصــص فتوشــاپ باشــید. امــا یــاد داشــتن ایــن مهــارت الاقــل در حــد ابتدایــی 

ــرای  ــی ب ــد گاه ــاید الزم باش ــه ش ــل ک ــن دلی ــه ای ــرا؟ ب ــت. چ ــما الزم اس ــرای ش ب

ــد.  ــت کنی ــد درس ــس جدی ــود؛ عک ــی خ ــبکه های اجتماع ــا ش ــاگ ی ــت های ب پس

منظــورم ایــن اســت کــه عکســی را در اینترنــت پیــدا کــرده و کمــی روی آن تغییــرات 

ــارت  ــن مه ــی ای ــت و اصول ــی راح ــد خیل ــر می خواهی ــد. اگ ــتفاده کنی ــاد و اس ایج

ــران  ــرای مدی ــوزش فتوشــاپ ب ــه محصــول آم ــد نگاهــی ب ــد؛ می توانی ــاد بگیری را ی

ســایت داشــته باشــید. 

مهارت SEO )سئو(

امــروزه ســئو و تولیــد محتــوا آن  قــدر در هــم تنیــده شــده اند کــه نمی تــوان آن هــا را 

بــه راحتــی از هــم تفکیــک کــرد. اگــر بــه عنــوان تولیــد کننــده محتــوا فعالیــت کــرده 

ــد.  ــوای ســئو شــده می خواهن ــه کارفرماهــا از شــما محت ــد ک ــًا می دانی باشــید؛ حتم
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یعنــی مقالــه ای کــه نــه تنهــا مخاطــب پســند باشــد، بلکــه بتوانــد نظــر الگوریتم هــای 

ســخت گیر گــوگل را نیــز جلــب کنــد. خیلــی از نویســندگان محتــوا تمرکــز خــود را بــه 

ســبز کــردن چراغ هــای یواســت ســئو )yoast seo( اختصــاص می دهنــد. البتــه کــه 

ایــن کار بــرای ســئو کــردن محتــوای شــما الزم و توصیــه شــده اســت. امــا هــر چــه 

دانــش خــود را در مــورد ســئو باالتــر ببریــد؛ محتــوای شــما شــانس بیشــتری بــرای 

رســیدن بــه رتبه هــای برتــر گــوگل را خواهــد داشــت.   

پیشنهاد ویژه: ]دوره آناین رایگان[ آموزش سئو در 29 دقیقه

 

زبان انگلیسی

حتمــًا شــما هــم تاکنــون آگهی هــای اســتخدام کارشــناس تولیــد محتــوا را دیده ایــد 

کــه در قســمت شــرایط آن بــه زبــان انگلیســی اشــاره کرده انــد. کاری بــه ایــن نداریــم 
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کــه فــارغ از اینکــه در چــه شــغلی هســتید؛ امــروزه یــاد داشــتن زبــان انگلیســی یــک 

مهــارت مهــم اســت. امــا در مــورد بحــث خودمــان، بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم 

کــه یکــی از مراحــل مهــم در تولیــد محتــوا، تحقیــق اســت. یعنــی مــا بایــد در مــورد 

چیــزی کــه قصــد داریــم در مــورد آن تولیــد محتــوا کنیــم؛ اطاعــات بــه دســت آوریم.

بــه همیــن دلیــل اســتفاده از اطاعــات ســایت های خارجــی کــه در مــورد موضــوع 

ــات  ــت آوردن اطاع ــه دس ــرای ب ــوب ب ــک روش خ ــد؛ ی ــوا کرده ان ــد محت ــا تولی م

ــه  ــم. اینک ــی بده ــنهاد خاص ــورد پیش ــن م ــم درای ــتش نمی توان ــت. راس ــد اس مفی

کاس خصوصــی برویــد یــا بــه صــورت خودآمــوز شــروع بــه یادگیــری کنیــد. ولــی 

ــد؛  ــا هــم ترکیــب کنی ــوا را ب ــد محت ــان انگلیســی و تولی ــر زب ــه اگ ــد ک ــن را بدانی ای

بایــد انتظــار درآمد هــای بســیار بــاال را داشــته باشــید. چــون شــما می توانیــد بــرای 

ــد.  ــد کنی ــد کســب درآم ــه دالر درآم ــرده و ب ــوا ک ــد محت ســایت های خارجــی تولی

مهارت سرچ کردن

شــاید بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه مگــر ســرچ کــردن هــم مهــارت الزم دارد؟ کافــی 

اســت کــه بــه گــوگل وارد شــده و بــا نوشــتن چنــد کلمــه داخــل کادر، دکمــه ســرچ 

ــردن  ــرچ ک ــارت س ــا مه ــه ب ــا اینک ــردم ت ــر را می ک ــن فک ــم همی ــن ه ــم. م را بزنی

آشــنا شــدم. مهــارت ســرچ کــردن را مســاوی بــا پرســش و پاســخ بــا گــوگل در نظــر 

ــس  ــد. پ ــان می ده ــما نش ــرای ش ــا را ب ــن جواب ه ــه بهتری ــوگل همیش ــد. گ بگیری
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ــکل  ــًا مش ــس حتم ــد؛ پ ــدا نمی کنی ــت پی ــد دس ــه می خواهی ــزی ک ــه آن چی ــر ب اگ

ــه در  ــه چگون ــد ک ــاد می گیری ــما ی ــارت ش ــن مه ــا ای ــت. ب ــش شماس ــوع پرس در ن

کم تریــن زمــان، بهتریــن جــواب را از گــوگل دریافــت کنیــد. یادتــان باشــد کــه بــرای 

موفقیــت در شــغل تولیــد محتــوا، بایــد کیبــورد و گــوگل را جــزو دوســتان صمیمــی 

خــود قــرار دهیــد. 

 

برنامه ریزی و مدیریت زمان

اگــر بــه عنــوان فریلنســر تولیــد محتــوا فعالیــت کــرده باشــید؛ قطعــًا بیــش از یــک 

ــه طبیعــی اســت، چــون کل روز در  ــد داشــت. البت ــرای انجــام دادن خواهی ــروژه ب پ

ــه  ــی ک ــا زمان ــاورد. ام ــتری دربی ــول بیش ــد پ ــتید و می توانی ــان هس ــار خودت اختی

ــد  ــخت تر خواه ــز س ــا نی ــردن آن ه ــت ک ــث مدیری ــود؛ بح ــاد می ش ــا زی پروژه ه
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شــد. اگــر نتوانیــد پروژه هــای خــود را در موعــد مقــرر بــه دســت کارفرمــا برســانید؛ 

یــک تولیــد کننــده محتــوای بدقــول خواهیــد شــد. ســعی کنیــد کــه حتمــًا یــک تقویم 

محتوایــی بــرای خودتــان درســت کــرده و بــرای خودتــان دقیــق برنامــه ریــزی کنیــد. 

 

 

قدرت ویرایش و بازنویسی

بــا تمــام کــردن مقالــه کار شــما هنــوز بــه اتمــام نرســیده و بایــد یــک مرحلــه دیگــر 

ــه  ــن مرحل ــوان از ای ــچ عن ــه هی ــد. ب ــر بگذاری ــردن را پست س ــش ک ــام ویرای ــه ن ب

ــل  ــط را تحوی ــر از غل ــوای پ ــک محت ــورت ی ــن ص ــر ای ــون در غی ــوید، چ ــل نش غاف

ــم کــه  ــوان یــک تولیــد کننــده محتــوا پیشــنهاد می کن ــه عن کارفرمــا خواهیــد داد. ب

در حیــن نوشــتن مقالــه، خودتــان را درگیــر غلــط  گیــری نکنیــد. چــون در ایــن حالــت 
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رشــته کام از دســتتان خــارج می شــود. بهتریــن کار ایــن اســت کــه پــس از تمــام 

ــاره از اول بخوانیــد. در ایــن هنــگام حتمــًا بــه غلط هــای  ــه، متــن را دوب شــدن مقال

امایــی زیــادی برخــورد می کنیــد کــه بایــد رفــع شــوند. همچنیــن بــا جماتــی روبــه 

ــر اســت ســاختار آن هــا را کمــی تغییــر دهیــد. رو می شــوید کــه بهت

پیشنهاد ویژه:دوره محتوا نویسی برای سایت )کاما عملی(

تســلط بــه مهارت هایــی کــه در بــاال گفتــه شــد؛ از شــما یــک تولیــد کننــده محتــوای 

حرفــه ای خواهــد ســاخت. محتــوا نویســی کــه می توانــد پروژه هــای بــزرگ و 

پردرآمــدی را انجــام داده و لــذت ببــرد.  توجــه بــه نــکات زیــر از شــما یــک تولیــد 

ــاخت: ــد س ــر خواه ــای باالت ــرای کســب درآمد ه ــوا ب ــده محت کنن

Office تسلط به نرم افزارهای مجموعه

ــاز داریــد کــه محتــوای خــود را در  ــرم افــزار ورد نی ــه ن ــه ب ــرای نوشــتن مقال شــما ب

ــا اکســل،  ــی هــم ب ــه کم ــر اســت ک ــا بهت ــد. ام ــا دهی ــل کارفرم آن نوشــته و تحوی

پاورپوینــت نیــز کار کــرده و بــا بخش هــای آن هــا آشــنا شــوید. مثــًا مــن پروژه هایــی 

از تولیــد محتــوا را دیــده ام کــه بایــد بــا اســتفاده از پاورپوینــت، محتــوای آن درســت 

و ارائــه  شــود. 
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تمرکز

یکــی دیگــر از مهــارت هــای تولیــد کننــده محتــوا ، داشــتن قــدرت تمرکــز بــرای انجام 

پروژه هایــش اســت. فــرض کنیــد کــه مشــغول نوشــتن یــک متــن عالــی هســتید، و 

یک بــاره موضوعــی ذهــن شــما را درگیــر می  کنــد. دقیقــًا در ایــن حالــت اســت کــه 

کل رشــته کام از دســتتان خــارج شــده و بایــد دوبــاره کلــی فکــر کنیــد تــا بتوانیــد 

نوشــتن را ادامــه دهیــد. در ضمــن فکــر نمی کنــم نویســنده ای بتوانــد در جــای شــلوغ 

متن هــای عالــی بنویســد. در هنــگام نوشــتن محتــوا بــرای کار خودتــان ارزش قائــل 

شــوید و اجــازه ندهیــد کــه تمرکزتــان از دســت بــرود. 
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اصول بازاریابی محتوا

ــه  ــوده ک ــوا ب ــد محت ــرای تولی ــای الزم ب ــر از مهارت ه ــی دیگ ــوا یک ــی محت بازاریاب

یادگیــری آن بســیار تاثیــر گــذار اســت. بــه صــورت کلــی بازاریابــی محتــوا، فرآینــدی 

ــن اســت  ــع می شــود. هــدف ای ــد و توزی ــوای ارزشــمند تولی ــه در آن محت اســت ک

کــه بــا اســتفاده از محتــوا، در عیــن راضــی نگــه داشــتن مخاطبیــن قبلــی، مشــتریان 

بالقــوه و بالفعــل بیشــتری را بــا کســب و کار مــورد نظــر آشــنا کنیــم. بازاریابــی محتــوا 

ــه  ــا ب ــت. ام ــادی اس ــب زی ــد و مطال ــه ای، دارای قواع ــوای حرف ــد محت ــرای تولی ب

صــورت خاصــه در بازاریابــی محتــوا، بایــد بــا مطالــب زیــر آشــنا باشــید:

محتوا برای چه کسی تولید می شود؟	 

محتوا در کجا منتشر خواهد شد؟	 

محتوا چگونه به مخاطب کمک خواهد کرد؟	 

چگونه باید محتوایی جذاب و یونیک را تولید کرد؟	 

و خیلی سوال دیگر.

مطالعــه بیشــتر: بازاریابــی محتــوا چیســت؛ راهنمــای کامــل اســتفاده از آن در 

رها کســب وکا

گوگل آنالیتیکس

ــگان  ــوگل و رای ــه توســط گ ــوده ک ــزاری ب ــوگل آنالیتیکــس اب ــه صــورت خاصــه گ ب
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در اختیــار افــراد قــرار گرفتــه اســت. ایــن ابــزار بــه شــما کمــک می کنــد کــه ســایت 

ــدام  ــه ک ــک ســایت و اینک ــزان ترافی ــد. اطــاع از می ــز کنی ــوای خــود را آنالی و محت

محتــوای شــما بیشــتر بازخــورد داشــته اســت؛ از دیگــر کاربردهــای گــوگل آنالیتیکــس 

ــد.  ــد نقــاط ضعــف و قــوت خــود را شناســایی کنی اســت. در ایــن صــورت می توانی

ــد  ــد بدانی ــا آن بای ــرای کار ب ــه ب ــر آنچ ــس و ه ــوگل آنالیتیک ــد: گ ــتر بخوانی بیش

ــع( ــای جام )راهنم

 

سخن آخر

بــازار کار بــه ســمت مهــارت محــوری در حــال حرکــت اســت. هر چــه شــما در حرفــه 

خــود مهــارت بیشــتری پیــدا کنیــد؛ بیشــتر می توانیــد بــرای مجموعــه ای کــه بــرای 
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آن کار می کنیــد؛ ارزش ایجــاد کنیــد. ایــن ایجــاد ارزش مســاوی اســت بــا برنــد شــدن 

آن کســب و کار و افزایــش تعــداد مشــتری هایش. در ایــن حالــت اســت کــه شــما نیــز 

ــه  ــد ب ــا می خواهی ــر واقع ــید. اگ ــی برس ــی و میلیون ــای عال ــه درآمد ه ــد ب می توانی

ــه مــرور، مهارت هــای  ــوا فعالیــت کنیــد، بایــد ب ــوان یــک کارشــناس تولیــد محت عن

ــرای  ــوا نویســی ب ــروب دوره محت ــا در مدی ــد. م ــد آوری ــه شــده را در خــود پدی گفت

ــرای شــما آمــاده کرده ایــم. مطمئــن باشــید کــه هــر آن  ســایت )کامــا عملــی( را ب

 چیــزی کــه بــرای تولیــد محتــوا نیــاز داریــد ، در ایــن محصــول آموزشــی گــردآوری 

شــده اســت. 

ــا  ــد؟ آی ــت کرده ای ــوا فعالی ــده محت ــد کنن ــک تولی ــوان ی ــه عن ــون ب ــما تاکن ــا ش آی

مهارت هــای تولیــد کننــده محتــوا فقــط بــه مــوارد ذکــر شــده در ایــن مقالــه محــدود 

ــد. ــان بگذاری ــا در می ــا م ــًا نظــرات خــود را ب می شــود؟ لطف
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