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 یکــی از رازهــای کســب و کارهای موفــق وجــود تیــم تولیــد محتــوا در آن هاســت. اگــر 

نمی دانــی چــه افــرادی در گــروه تولیــد محتــوا قــرار دارنــد؛ ایــن مطلــب را بخوانیــد.

 

ــی دارد  ــای مختلف ــه تیم ه ــاز ب ــت، نی ــه موفقی ــیدن ب ــرای رس ــب و کاری ب ــر کس ه

کــه همــه آن هــا بــا هماهنگــی هــم و بــرای رســیدن بــه یــک هــدف واحــد تــاش 

می کننــد. یکــی از مهم تریــن بخش هــای یــک کســب و کار کــه نقــش بســیار مهمــی 

ــد؛ تیــم تولیــد محتــوا اســت. ایــن تیــم وظیفــه دارد کــه محتواهــای  را ایفــا می کن

ــم  ــن تی ــد. هــدف ای ــد کن ــن تولی ــرای مخاطبی ــف ب ــی را در فرمت هــای مختل جذاب

آشــنایی مــردم بــا خدمــات یــا محصــوالت کســب و  کار بــوده کــه منجــر بــه فــروش و 

ــود. ــود می ش ــب س کس

ــرد. فــرض  ــم تشــبیه ک ــروه ســاخت فیل ــه یــک گ ــوان ب ــوا را می ت ــد محت ــم تولی تی

کنیــد کــه یــک نفــر )مثــا کارگــردان( می خواســت کــه تمامــی کارهــا را خــودش بــه 

ــرداری، بازیگــری،  ــراداری، صدا ب ــی تمامــی وظایــف فیلم ب ــی انجــام دهــد. یعن تنهای

تدویــِن فیلــم، نویســندگی و کارگردانــی را خــود او و بــدون کمــک کســی جلــو ببــرد. 

آیــا یــک فیلــم موفــق ســاخته می شــد؟ مســلما نــه. هــدف از تشــکیل گــروه تولیــد 

محتــوا، اقــدام بــرای تقســیم وظایــف جهــت تولیــد محتــوای عالــی اســت. اگــر شــما 

ــا اعضــای یــک تیــم تولیــد  هــم دغدغــه تولیــد محتــوا داریــد و می خواهیــد کــه ب

محتــوا آشــنا شــوید؛ در ادامــه همــراه مــن باشــید. 
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آشنایی با اعضای تیم تولید محتوا

تشــکیل تیــم تولیــد محتــوا بــرای تولیــد محتواهــای بــا کیفیــت غیــر قابــل اجتنــاب 

ــت آن  ــه ماهی ــه ب ــا توج ــوا ب ــد محت ــروه تولی ــای گ ــود اعض ــن وج ــا ای ــت. ب اس

ــازه  ــک مغ ــرای ی ــاید ب ــال ش ــوان مث ــه عن ــد. ب ــاوت باش ــد متف ــب و کار می توان کس

فــروش کفــش، یــک نفرهــم کافــی باشــد کــه بــرای پیــج اینســتاگرام محتــوا تولیــد 

ــه صــورت تخصصــی  ــه ب ــروب ک ــرای مدی ــوا ب ــد محت ــم تولی ــا تشــکیل تی ــد. ام کن

ــات  ــی از خدم ــوا یک ــد محت ــد و تولی ــت می کن ــگ فعالی ــال مارکتین ــه دیجیت در زمین

ــت  ــا جدی ــف در آن ب ــیم وظای ــته و تقس ــتری داش ــت بیش ــت؛ اهمی ــی آن اس اصل

بیشــتری در حــال انجــام اســت.

بدیهــی اســت کــه بــرای راه انــدازی شــرکت تولیــد محتــوا کــه بــه صــورت تخصصــی 
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در ایــن زمینــه کار می کنــد؛ ایــن گــروه بایــد خیلــی کامل تــر باشــد. بنابرایــن ممکــن 

اســت کــه اعضــای گــروه تولیــد محتــوا کــه در ادامــه بــه معرفــی آن هــا می پردازیــم؛ 

در همــه شــرکت ها وجــود نداشــته باشــد. امــا تــاش شــده اســت کــه یــک لیســت 

کامــل از اعضــای گــروه تولیــد محتــوا را بــرای شــما بــه نمایــش بگذاریــم. 

1- مدیر تولید محتوا

ــت و  ــه مدیری ــت؛ وظیف ــش پیداس ــه از نام ــور ک ــان ط ــوا هم ــد محت ــر تولی مدی

ــر  ــف مدی ــرح وظای ــده دارد. در ش ــر عه ــوا را ب ــد محت ــای تولی ــازماندهی پروژه ه س

ــه تعریــف و تقســیم وظایــف بیــن اعضــای تیــم اشــاره  تولیــد محتــوا ، می تــوان ب

کــرد. او بایــد اعضــای گــروه تولیــد محتــوا را  در جــای مناســب خــود قــرار داده و بــر 

کار آن هــا نظــارت کنــد. نظــارت بــر گــروه تولیــد محتــوا بایــد در دو جهــت زیــر عمــل 

کنــد:

ــر 	  ــری از تاخی ــوا و جلوگی ــد محت ــد پروژه هــای تولی ــرای تولی ــدی ب ایجــاد زمان بن

در امــور کارهــا.

بررســی محتواهــای تولیــد شــده توســط نویســنده ها و اطمینــان از تولیــد محتوای 	 

بــا کیفیــت و هــم جهــت با اهــداف کســب و کار.

دقــت داشــته باشــید کــه یــک مدیــر تولیــد محتــوا بایــد در حــوزه کاری خــود بســیار 

ــه  ــن وظیف ــد. او همچنی ــته باش ــابقه کاری داش ــه س ــن زمین ــوده و در ای ــه ای ب حرف

3



ساختار تیم تولید محتوا | چگونه گروه تولید محتوا تشکیل 
دهیم؟

www.modireweb.com

تولیــد تقویــم محتوایــی را داشــته و بایــد پیوســته در جهــت بهبــود محتواهــای تولیــد 

شــده تــاش کنــد.

 

2- استراتژیست محتوا؛ یکی از مهم ترین اعضای تیم تولید محتوا

ــر  ــوا در نظ ــد محت ــش تولی ــرای بخ ــی را ب ــه خاص ــوال بودج ــب و کاری معم ــر کس ه

ــه بودجــه خــود و زمــان  ــا توجــه ب ــد ب ــوا بای ــد محت ــرد. بنابرایــن گــروه تولی می گی

محــدودی کــه در اختیــار دارد؛ بهتریــن محتواهــا را بــرای مخاطــب تولیــد کنــد. در 

ــاد  ــی ابع ــه تمام ــد ک ــاش می کن ــده و ت ــم ش ــوا وارد تی ــت محت ــا استراتژیس اینج

کســب و کار را کــه مخاطــب بایــد بــا آن آشــنا شــود را پوشــش دهــد. او بــرای تیــم 
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ــه فعالیــت  ــب آن ب ــد در قال ــم بای ــوا یــک چارچــوب تشــکیل داده و تی ــد محت تولی

خــود ادامــه دهــد. از دیگــر وظایــف استراتژیســت تولیــد محتــوا می تــوان بــه مــوارد 

زیــر اشــاره کــرد:

هر محتوا باید در مورد چه چیزی تولید شده و هدف آن دقیقا چیست؟	 

مخاطبین هدف یا پرسونای آن محتوا چه کسانی هستند؟	 

ارائه راه های خاقانه برای تولید محتوای جذاب و مخاطب پسند	 

بررسی عملکرد محتواهای رقیب و تجزیه و تحلیل آن ها	 
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3- ویراستار

ــه  ــد ک ــا می دانی ــرده باشــید؛ حتم ــت ک ــوا فعالی ــده محت ــد کنن ــوان تولی ــه عن ــر ب اگ

ــاره  ــد دوب ــنده بای ــد از آن نویس ــود. بع ــام نمی ش ــوا کار تم ــتن محت ــس از نوش پ

محتــوای خــود را بررســی کــرده و نقــاط ضعــف آن را پوشــش دهــد. ایــن مرحلــه در 

تیــم تولیــد محتــوا بــر عهــده ویراســتار بــوده و از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. 

ــوع ویراســتار وجــود دارد: ــوا دو ن ــد محت ــی در گروه هــای تولی ــه صــورت کل ب

ویراستار توسعه دهنده

ایــن نــوع ویراســتار وظیفــه دارد کــه متــن تولیــد شــده توســط نویســنده را بهتــر و 

بهتــر کنــد. مثــا قســمتی از محتــوا را کــه احســاس می کنــد بــرای مخاطــب کاربــردی 

نــدارد را حــذف کــرده وبخش هــای مفید تــری بــه آن اضافــه کنــد. 

ویراستار متن

نویســنده هنــگام تولیــد محتــوا بایــد تمــام حــواس خــود را بــه تولیــد یــک متــن 

عالــی و بــا کیفیــت متمرکــز کنــد. بنابرایــن بــه احتمــال زیــاد بعــد از اتمام نویســندگی 

ــوا  ــردازد. در تیــم تولیــد محت ــه رفــع غلط هــای امایــی و نگارشــی بپ ــد ب متــن، بای

ایــن وظیفــه بــر عهــده ویراســتار متــن قــرار دارد.  

6



ساختار تیم تولید محتوا | چگونه گروه تولید محتوا تشکیل 
دهیم؟

www.modireweb.com

بدیهــی اســت کــه ویراســتار توســعه دهنــده بایــد بــا اصــول نویســندگی آشــنا بــوده 

و شــخص ویراســتار متــن نیــز بایــد از دقــت باالیــی برخــوردار باشــد. 

 

 

4- کپی رایتر

کپــی رایتینــگ یــا تبلیــغ نویســی نوعــی از نویســندگی اســت کــه هــدف آن ایجــاد 

تغییــرات چشــمگیر در فــروش محصــوالت یــا خدمــات یــک برنــد اســت. به شــخصی 

ــه  ــس گفت ــغ نوی ــا تبلی ــر ی ــی رایت ــت؛ کپ ــه اس ــی را آموخت ــغ نویس ــم تبلی ــه عل ک

ــازی  ــد ب ــا بای ــه تنه ــد؛ ن ــه کار کن ــن حیط ــد دارد در ای ــه قص ــخصی ک ــود. ش می ش

بــا کلمــات را بلــد باشــد؛ بلکــه بایــد بــا علــم بازاریابــی نیــز آشــنا باشــد. یــک کپــی 

رایتــر وظیفــه نوشــتن جمــات تبلیغاتــی را بــه عهــده دارد، بــه طــوری کــه مخاطبیــن 
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هــدف یــک کســب و کار را بــه خریــد ترغیــب کنــد. از جملــه وظایــف او می تــوان بــه 

ــل اشــاره  ــن قبی ــواردی از ای ــی و م نوشــتن صفحــات محصــول، ایمیل هــای تبلیغات

کــرد. بدیهــی اســت کــه کپــی رایتینــگ تخصصــی اســت کــه یــک نویســنده عــادی 

ــد.  ــده آن برنمی آی از عه

متــن  یــک  می توانیــم  چطــور  و  چیســت  کپی رایتینــگ  بیشــتر:  مطالعــه 

بنویســیم؟ ر ثیرگذا تا

5- سناریونویس و ایده پرداز

قبــل از تولیــد هــر محتوایــی، ابتــدا بایــد ایــده آن در ذهــن یــک فــرد خــاق شــکل 

بگیــرد. ســناریونویس کســی اســت کــه بــا ارائــه ایده هــای نــاب، موضوعــات جذابــی 

را بــرای تولیــد محتــوا پیشــنهاد می دهــد. او ایده هایــی کــه در ذهنــش ایجــاد شــده 

اســت را بــه نویســندگان محتــوا ارائــه داده و آن هــا محتــوا را خلــق می کننــد. یکــی 

از وظایــف مهــم یــک ســناریو نویــس، ارائــه متــن بــرای محتواهــای ویدیویــی اســت. 

همانطــور کــه در عنــوان اشــاره شــده اســت؛ فــرد ســناریو نویــس بایــد خــاق و ایــده 

پــرداز هــم باشــد. البتــه ممکــن اســت کــه فــرد نویســنده، ســناریونویس هــم بــوده و 

خــود ایده هــای تولیــد محتــوا را ارائــه دهــد. 
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6- طراح گرافیک

ــتر  ــت را بیش ــون داش ــای گوناگ ــه عکس ه ــی ک ــا کتاب های ــل، م ــان تحصی در زم

دوســت داشــتیم تــا کتاب هایــی کــه فقــط بــا جمــات تزئیــن شــده اســت. بــا کمــی 

جســتجو هــم متوجــه خواهیــد شــد کــه گــوگل بــه محتواهایــی کــه عکــس ندارنــد؛ 

ــک  ــود ی ــوا ، وج ــد محت ــم تولی ــای تی ــی ه ــی از ویژگ ــن یک ــد. بنابرای ــا نمی ده به

طــراح گرافیــک توانــا اســت. او بایــد بــا خاقیــت و دانــش خــود، عکس هــای زیبــا 

ــرار دهــد.  ــوا ق ــد محت ــروه تولی ــار گ ــرده و در اختی ــد ک ــردی را تولی ــه ف و منحصــر ب

ــا  ــتاگرام ی ــه اینس ــایت، در صفح ــه در س ــک مقال ــد درون ی ــا می توان ــن عکس ه ای

هــر جایــی دیگــر اســتفاده شــود. 
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7- وب مستر

ــایت و  ــه س ــی در زمین ــص خوب ــه تخص ــود ک ــه می ش ــخصی گفت ــه ش ــتر ب وب مس

چگونگــی کارکــردن بــا آن دارد. بنابرایــن انتظــار مــی رود کــه او مدیریــت یــک ســایت 

ــک  ــن ی ــد. همچنی ــام ده ــی انج ــه خوب ــتیبانی را ب ــن کار پش ــاگ و همچنی ــا وب ی

ــف  ــا افزونه هــای مختل ــه کدنویســی و کار ب ــی در زمین ــد اطاعــات خوب وبمســتر بای

را داشــته باشــد. ایــن تخصــص زمانــی کــه ســایت دچــار مشــکل می شــود؛ خیلــی 

مــورد نیــاز گــروه تولیــد محتــوا خواهــد بــود. در ضمــن وبمســتر بایــد دانــش خوبــی 

در زمینــه ســئو داشــته باشــد و بتوانــد محتواهــا را بــه درســتی در ســایت بارگــذاری 

و منتشــر کنــد. 
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8- گوینده

ــی  ــوده و تمام ــود ب ــن خ ــر مخاطبی ــه فک ــه ب ــد همیش ــق بای ــب و کار موف ــک کس ی

شــرایط آن هــا را در نظــر بگیــرد. شــاید فــردی در حــال پیــاده روی بــوده و نمی توانــد 

ــد  ــتفاده از تولی ــن کار، اس ــت بهتری ــن حال ــد. در ای ــو ببین ــا ویدئ ــایت ی ــاالت س مق

ــد  ــه می خواهــد تولی ــه کســی ک ــا همــان پادکســت اســت. البت ــی ی ــوای صوت محت

محتــوای صوتــی انجــام دهــد؛ بایــد صــدای نســبتا خوبــی داشــته باشــد. بــه طــوری 

کــه مخاطــب را بــه خــود جــذب کنــد؛ نــه اینکــه او را فــراری دهــد! همچنیــن اگــر 

ــر  ــی زده شــود؛ بهت ــا کلیپ هــای اینســتاگرام حرف ــو ی ــه در ویدئ ــرار باشــد ک هــم ق

اســت کــه ایــن کار را گوینــده انجــام دهــد.
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9- ادیتور فیلم

تولیــد محتــوای ویدئــو از دیگــر انــواع محتــوا بــوده کــه طبــق آمــار، محبوبیــت آن 

ــد  ــم تولی ــد در تی ــردی بای ــت ف ــن جه ــه همی ــش اســت. ب ــه روز در حــال افزای روزب

محتــوا وجــود داشــته باشــد کــه توانایــی کار کــردن بــا نــرم افزارهــای ادیــت فیلــم را 

داشــته باشــد. ایــن تخصــص بــرای تولیــد فیلــم جهــت بارگــذاری در پلتفــرم هایــی 

ــارات، یوتیــوب و اینســتاگرام ضــروری اســت. در بعضــی از شــرکت ها نیــز  ــد آپ مانن

فــردی وجــود دارد کــه توانایــی انیمیشــن ســازی را دارد. بــه عنــوان مثــال بــا موشــن 

ــد.  ــد می کن ــرای مخاطــب تولی ــی را ب گرافیــک ویدیوهــای بامــزه و جذاب
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10- کارشناس شبکه های اجتماعی

تقریبــا تمامــی افــرادی کــه گوشــی هوشــمند دارنــد؛ در یکــی از شــبکه های اجتماعــی 

عضــو هســتند. تلگــرام و اینســتاگرام دو اپلیکیشــن محبــوب در بیــن مــردم بــوده کــه 

ــرد. دقــت داشــته  ــه ک ــه آن هــا اضاف ــوان ب ــز می ت ــوب و فیســبوک را نی ــه یوتی البت

باشــید کــه تولیــد محتــوا و تبلیغــات در هــر پلتفرمــی دارای اصــول و قواعــد خــاص 

ــوان مثــال شــما نمی توانیــد کــه در اینســتاگرام از متن هــای  خــودش اســت. بــه عن

طوالنــی اســتفاده کنیــد. امــا در ســایت بایــد مقاله هــای طوالنــی نوشــته تــا در گــوگل 

رتبــه باالیــی پیــدا کنیــد. بدیــن منظــور یکــی دیگــر از اعضــای گــروه تولیــد محتــوا 

ــا  ــد ب ــت. او بای ــی اس ــبکه های اجتماع ــناس ش ــوده؛ کارش ــی ب ــور آن الزام ــه حض ک
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توجــه بــه پلتفــرم و نــوع مخاطبــی کــه در آن حضــور دارد؛ اقــدام بــه تولیــد محتــوا 

کــرده و جــذب مخاطــب کنــد. 

 

 

11- سئوکار

ــوز  ــده و مرم ــیار پیچی ــایت ها بس ــدی س ــرای رتبه بن ــتجو ب ــای جس ــار موتوره رفت

شــده اســت. بنابرایــن در گــروه تولیــد محتــوا نیــاز بــه یــک ســئوکار بــوده تــا جایــگاه 

ســایت را در موتورهــای جســتجو بهبــود دهــد. هــدف ایــن اســت کــه اگــر مخاطــب 

کلمــه ای را کــه در مــورد محصــوالت یــا خدمــات آن کســب و کار بــود را ســرچ کــرد؛ 

ســایت مــورد نظــر در رتبه هــای برتــر ظاهــر شــود. البتــه وظیفــه یــک ســئو کار بــه 

همیــن جــا ختــم نشــده و بایــد کار تحلیــل نیــز انجــام دهــد. او بایــد بــا اســتفاده 
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ــت آورده و  ــه دس ــاز را ب ــورد نی ــای م ــول داده ه ــرچ کنس ــس و س ــوگل آنالیتیک از گ

مطمئــن شــود کــه ســایت در حــال رشــد اســت. گاهــی هــم الزم اســت کــه اطاعــات 

خــود را در اختیــار مدیــر تولیــد محتــوا و استراتژیســت محتــوا قــرار دهــد. 

 

هماهنگی بین اعضای گروه تولید محتوا

تــا بــه اینجــا در مــورد ســاختار یــک تیــم تولیــد محتــوا صحبــت کردیــم و بــا اعضــای 

مختلــف آن آشــنا شــدیم. بــرای اینکــه گــروه تولیــد محتــوا بــه خوبــی وظایــف خــود 

ــم  ــی ه ــا هماهنگ ــد ب ــم بای ــای تی ــد؛ اعض ــی باش ــی کار عال ــام داده و خروج را انج

فعالیــت کننــد. فــرض بفرماییــد کــه قــرار اســت یــک انیمیشــن در اینســتاگرام تولیــد 
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شــده و پیــام کســب و کار را بــه گــوش مخاطــب برســاند. در ایــن حالــت بایــد افــراد 

مختلفــی در تیــم تولیــد محتــوا بــا هــم همــکاری کننــد:

ابتــدای کار، استراتژیســت محتــوا بایــد ســاخت کلیــپ تبلیغاتــی را الزم دانســته و 	 

آن را مطابــق اهــداف برنــد بدانــد.

ــه تیــم تولیــد 	  ســپس ایــده و متــن آن انیمیشــن بایــد توســط ســناریونویس ب

ــه شــود.  ــوا ارائ محت

ــاده 	  ــپ را آم ــازی کلی ــن س ــو و انیمیش ــد ویدئ ــص تولی ــد متخص ــه بع در مرحل

می کنــد.

گوینده باید متن را خوانده و ادیتور فیلم، صدا را روی ویدئو قرار دهد.	 

در انتهــا نیــز مســئول شــبکه های اجتماعــی،  ویدئــو را در اینســتاگرام قــرار داده و 	 

تمامــی اقدامــات الزم را بــرای دیــده شــدن آن انجــام می دهــد.

در تمامــی ایــن مراحــل مدیــر تولیــد محتــوا بــر کار ایــن افــراد نظــارت داشــته تــا 	 

کار بــه خوبــی انجــام بگیــرد.

سخن آخر

تیــم تولیــد محتــوا حیاتی تریــن بخــش در کســب و کار شــما بــوده و اهمیــت بــه آن 

منجــر بــه رشــد برنــد خواهــد شــد. بنابرایــن الزم اســت کــه نیروهــای متخصصــی را 

در ایــن بخــش مســتقر کــرده و در مواقــع لــزوم افــراد جدیــدی را بــه آن هــا اضافــه 

16



ساختار تیم تولید محتوا | چگونه گروه تولید محتوا تشکیل 
دهیم؟

www.modireweb.com

کنیــد. دقــت داشــته باشــید کــه هــر فــردی را بــا توجــه بــه توانایی هــا و عایقــش 

در جــای مناســب خــود قــرار دهیــد. مثــا ممکــن اســت کــه فــردی حوصلــه نوشــتن 

یــک مقالــه چنــد هــزار کلمــه ای را نداشــته باشــد؛ امــا در عــوض در انیمیشــن  ســازی 

مهــارت دارد. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اعضــای تیــم تولیــد محتــوا بــا هماهنگــی 

هــم بــه رشــد کســب و کار کمــک کننــد. 

بــه نظــر شــما چــه تخضص هــای دیگــری بایــد در تیــم تولیــد محتــوا وجــود داشــته 

باشــد کــه در ایــن مقالــه بــه آن اشــاره نشــده اســت؟ آیــا بــه وجــود آوردن گــروه 

تولیــد محتــوا بــرای موفقیــت کســب و کار اهمیــت دارد؟ لطفــا نظــرات خــود را بــا مــا 

در میــان بگذاریــد.
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