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9 روش بازآفرینی کالس های آنالین
الکس بیبیک از restream.io - ترجمه: بنفشه عطرسائی

اگر  نیست.  کافی  اینترنتی  زنده  پخش  و  آنالین  کالس های  داشتن  فقط  امروزه، 

واقعا می خواهید تعداد مخاطبان را افزایش دهید، باید کمی خالق تر باشید. تنوع 

جدید  فرصت های  موجود،  دستگاه های  و  ارتباطی  ابزارهای  رسانه ای،  قالب های 

فراوانی در اختیارتان قرار می دهد. ما در مورد بازآفرینی محتوا صحبت می کنیم و 

در این مقاله مفهوم بازآفرینی محتوا و اهمیت آن را در آموزش های آنالین زنده و 

استریمینگ توضیح می دهیم.

اغلب مردم ویدیوها را در یوتیوب و آپارات تماشا می کنند، پست های وبالگ ها را 

می خوانند و از الیوها لذت می برند، اما روش های بسیار دیگری برای ارائه اطالعات 

و جذب مخاطبان بیشتر حتی از سراسر دنیا وجود دارد! در این مقاله دقیقا به همین 

موضوع می پردازیم.
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بازآفرینی محتوا چیست و چرا به آن نیاز دارید؟
تصور کنید می خواهید روش جدیدی برای ارائه محتوای خود در وب ابداع کنید. 

اصال، چرا باید به چنین کاری فکر کنید؟ پاسخ روشن است؛ می خواهید با جذب 

مصرف کنندگان جدید، مخاطبانتان را افزایش دهید. اینجاست که بازآفرینی محتوا 

به کمکتان می آید.

مثال شاید تنها روش شما برای اشتراک گذاری محتوا، پخش زنده آن در توییچ، 

شامل  فقط  مخاطبانتان  به این ترتیب  باشد.  پلتفرم ها  سایر  و  فیسبوک  یوتیوب، 

یک  تهیه  با  کنید  تصور  حاال  می برند.  لذت  الیو  تماشای  از  که  می شوند  افرادی 

ویدیوی مونتاژ شده از استریم هایتان و پخش آن در یوتیوب، چند فالوئر و عضو 

جدید به دست خواهید آورد. این مثال، فواید بازآفرینی محتوا برای تولید کنندگان 

محتوا در دنیای جدید را نشان می دهد.

بازآفرینی محتوا دقیقا به چه معناست؟ بازآفرینی محتوا به معنی تغییر روش ارائه 

تولید محتوای  به  نیاز  بدون  این روش می توانید  با  قبلی است.  اطالعات  همان 

جدید از اول، به مخاطبان جدید دسترسی پیدا کنید. بازآفرینی محتوا نه تنها برای 

و دیگران هم مفید  اینفلوئنسرها  بازاریابان،  برای کسب وکارها،  بلکه  استریمرها، 

است. حاال بیایید به روش های مرسوم بازآفرینی محتوا بپردازیم.

روش های بازآفرینی محتوا چیست؟
روش  اما  دارد،  وجود  محتوا  بازآفرینی  برای  موثری  بسیار  روش های  اگرچه 

انتخابی باید با قالب اصلی  محتوایتان سازگار باشد. بااین حال سعی می کنیم همه 

استراتژی های رایج بازآفرینی محتوا را برایتان توضیح دهیم و امیدوارم که قالب و 

استراتژی مناسب خود را از میان آن ها پیدا کنید.
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1. تولید ویدیوی ویرایش شده
می توانید  همیشه  است.  قبلی  روش  برعکس  کامال  محتوا  بازآفرینی  روش  این 

ویدیوی وبینار یا کالس آنالین خود را دانلود کنید و یک ویدیوی عالی از لحظات 

برجسته آن بسازید. فقط به کمی مهارت ویرایشی و فتوشاپ نیاز دارید.

ابتدا همه قسمت های خراب یا غیرضروری را حذف کنید و فقط بهترین و مهم ترین 

بخش ها را نگه دارید. کار بعدی تولید یک کاور جذاب برای ویدیو است. درنهایت، 

آن را هرجایی که دوست دارید از یوتیوب و فیسبوک گرفته تا Vimeo و توییتر 

پست کنید. می توانید از این هم فراتر روید و نتیجه کار را در وبالگتان هم بگذارید 

یا تیزر کوتاهی از ویدیوی خود درست کرده و در اینستاگرام پست کنید.

2. ساخت عکس نوشته
روش محبوب بعدی برای بازآفرینی محتوا تهیه چند تصویر از ویدیو و اضافه کردن 

ابزار تبلیغاتی ساده،  یک جمله جالب باالی تصویر است. معموال این روش یک 

از  یکی  و  بگیرید  باکیفیت  اسکرین شات های  باید  فقط  است.  ارزان  و  قدرتمند 

جمالت جالب ویدیو را به آن اضافه کنید. سپس، نتیجه را در فیسبوک یا هر رسانه 

اجتماعی دیگری پست کنید.

3. تیزر اینستاگرام
قبال به تیزرهای اینستاگرام اشاره کردیم، اما این روش بازآفرینی محتوا آن قدر رایج 

است که نمی توان به سادگی از آن گذشت. بر اساس آمار فیسبوک، روزانه بیش 

از 500 میلیون نفر از اینستاگرام استفاده می کنند. پس چرا سعی نمی کنید از این 

موقعیت استفاده کنید؟ به خصوص که رایگان است!

درحال حاضر حداکثر طول ویدیویی که می توانید به عنوان یک پست معمولی در 

اینستاگرام بارگذاری کنید 60 ثانیه است، اما می توانید با ویژگی جدید تلویزیون 
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می توانید  جدید  قابلیت  این  با  روید.  فراتر  محدوده  این  از   )IGTV( اینستاگرام 

 )IGTV( فیلم های بیش از 60 ثانیه را بدون تقسیمشان به قطعات یک  دقیقه ای در

آپلود کنید. پس اگر یک الیو دوساعته داشته باشید، فقط کافی است یک ویدیوی 

سه دقیقه ای از نکات برجسته آن تهیه کرده و در تلویزیون اینستاگرام آپلود کنید.

4. پادکست صوتی
یک روش محبوب دیگر برای جذب مخاطب بیشتر از سایر پلتفرم ها، تولید پادکست 

صوتی است. می توانید خیلی ساده ویدیوی الیو ضبط  شده خود را به یک فایل 

صوتی تبدیل کرده و در ساندکالد یا آی تیونز پست کنید، اما باید مطمئن شوید که 

کیفیت صدا باال است و صدا را طوری ویرایش کنید که گوش نواز باشد. هیچ کس 

را  صدا  غیرعادی  شدن  کم وزیاد  یا  پس زمینه  مزاحم  صدای  سکوت،  نمی خواهد 

بشنود.

برای تبدیل ویدیو به MP3 در عرض چند ثانیه، می توانید از نرم افزارهایی مانند 

XMedia Recode استفاده کنید.

5. اسنیپت های توییتر
باال  از ویدیوهای الیو که در  اینستاگرام و جمالت برجسته  درست مثل تیزرهای 

ذکر کردیم، تولید اسنیپت های جذاب برای توییتر هم می تواند محتوای شما را در 

معرض دید افراد بیشتری قرار دهد و درنتیجه مخاطبان بیشتری جذب کنید.

تصویر  یک  فقط  یا  کوتاه  ویدیوی  یک  قالب  در  می توانند  کوچک  تیزرهای  این 

باشند. عنوان و توضیحات جذاب و چند هشتگ کلیدی به آن اضافه کنید و لینک 

محتوای اصلی را هم در آن بگذارید!
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6. تولید محتوای سایت
کدام وبالگ جذاب تر است: وبالگی که چیزی به جز یک دیوار بلند از متن ندارد، 

یا وبالگی که تصاویر و ویدیوهای جالب دارد؟ این سوال آن قدر بدیهی است که 

همگی جوابش را می دانیم. پس اگر وبالگ دارید، حتما ویدیوهایی در آن بگذارید. 

به عالوه، تعداد بازدید از ویدیوهای گنجانده شده در وبالگ همان تعداد بازدید کلی 

از وبالگ به حساب می آید و بر شهرت شما در پلتفرم های پخش کننده ویدیو اثر 

مثبت می گذارد.

7. ساخت دوره آنالین
بسته به نوع محتوا، می توانید از الیوهای ضبط شده قدیمی خود دوباره استفاده 

ساخت  برای  مجموعه ها  این  معموال  کنید.  تولید  جدید  مجموعه  یک  و  کرده 

یا  اگر دانش  قرار می گیرند.  آنالین مورداستفاده  ویدیوهای آموزشی و دوره های 

تجربه ای دارید که می خواهید با دیگران به اشتراک بگذارید، این روش بازآفرینی 

محتوا برایتان مناسب است.

8. کمپین ایمیلی
کمپین های ایمیلی باعث می شود دقیقا مخاطبان موردنظرتان را هدف قرار دهید. 

یک  می توانید  اما  بگنجانید،  ایمیل  در  را  ویدیوهایتان  نمی توانید  معموال  اگرچه 

پیش نمایش کوتاه جذاب از ویدیوی اصلی به ایمیل اضافه کنید و لینک ویدیوی 

اصلی را در آن قرار دهید. همچنین، باید در ایمیل ها مخاطب را دعوت به اقدام 

کنید؛ یعنی به مخاطب بگویید که دوست دارید بعد از خواندن ایمیل، چه کاری 

انجام دهد؟

9. پخش ویدیوهای ضبط شده به عنوان کالس آنالین
یکی از موثرترین روش های بازآفرینی محتوا ، استریم کردن ویدیوهای ویرایش 

 شده است. پلتفرم های متنوع و جذابی برای استریمینگ وجود دارد که از آن جمله 

https://modiresabz.com


6

می توان به یوتیوب، توییچ، فیسبوک، اینستاگرام و حتی لینکدین اشاره کرد. پخش 

زنده، صرف نظر از نوع محتوایشان، به سرعت در سراسر جهان محبوب شدند.

می توانید  که  است  این  محتوا  بازآفرینی  روش  این  مزایای  بزرگ ترین  از  یکی 

محتوایتان را در همه پلتفرم ها به صورت رایگان به اشتراک بگذارید؛ اگرچه شاید 

اصول  با  باید  کار  این  برای  باشد.  کمی سخت  پلتفرم  هر  فنی  نکات  با  آشنایی 

برگزاری وبکست آشنا شوید تا بتوانید ویدیوهای از پیش ضبط شده را به  عنوان 

وبینار یا کالس آنالین پخش کنید.

جمع بندی
این که  اول  کنیم.  را جمع بندی  کردیم  درباره شان بحث  که  بیایید همه  چیزهایی 

بازآفرینی محتوا چیست؟ بازآفرینی محتوا درواقع به معنی ارائه محتوا به روش های 

بازآفرینی  برای  زیادی  راه های  است.  جدید  مخاطبان  به  دسترسی  برای  دیگر 

ویدیوهای الیو وجود دارد، اما موثرترین آن ها عبارت اند از:

تولید ویدیوی ویرایش شده

ساخت عکس نوشته

تیزر اینستاگرام

پادکست های صوتی

اسنیپت های توییتر

تولید محتوای سایت

ساخت دوره آنالین

کمپین های ایمیلی

پخش ویدیوهای ضبط شده به عنوان کالس آنالین
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حتما تاکنون متوجه شده اید که خیلی از تولید کننده های خالق و محبوب محتوا 

خودشان را به یک روش بازآفرینی محتوا محدود نمی کنند. درها به روی کسانی 

گشوده خواهد شد که در می زنند.

به نوع محتوایتان بستگی  بازآفرینی ویدیوهای الیو  برای  انتخاب روش صحیح 

دارد. مثال اگر چندین ویدیوی از الیو استریم هایتان دارید که فقط برای شنوندگان 

مناسب است، چرا یک پادکست از آن ها نمی سازید؟ به همین سادگی! هرچه افراد 

بیشتری محتوایتان را ببینند، تعداد مخاطبانتان سریع تر افزایش می یابد.
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