أفضل  ١٠٠فكرة يوتيوب ناجحة للمبتدئين
في ٢٠٢١
أو أشكرك على ثقتك ومنحي بعض الوقت لتقرأ هذا الكتاب .أعلم
أن وقتك مهم ولذلك لن أضيعه أبدا وسأكون حريصا على التركيز
على أفضل المجا ت أهمية لتحقق أكبر إستفادة من وقتك من
هذا الكتاب وتستطيع إختيار المجال المناسب على اليوتيوب لك
بشكل صحيح.
لماذا اليوتيوب؟

اليوتيوب هو ثاني أكبر منصة بحث في العالم وعدد النشطين
عليه شهريا حوالي  ٢مليار مستخدم ويوميا بحوالي  ٣٠مليون
مستخدم بمتوسط جلسة مشاهدة  ٤٠دقيقة.
عدد المقاطع التي يتم مشاهدتها يوميا تتعدى المليار مقطع وعدد
ساعات تحميل المقاطع تتعدي  ٥٠٠ساعة في الدقيقة ،يا لها من
أرقام ضخمة!!!
فلماذا

يكون لك نصيب من هذه ا رقام الفلكية وا مر ليس

صعبا أبد ًا .إذا كان غيرك إستطاع تحقيق النجاح فلماذا أنت
تستطيع ،مهما كانت إمكانياتك وظروفك المادية فأنت تستطيع
طبعا.

اليوتيوبرز ا كثر نجاحا يستطيعون أن يفعلوا ال

ء

الذي يحبونه مع تحقيق قدر كبير من المال في نفس
الوقت ،ولكن إذا كان الوصول الى ا فكار على نطاق

واسع أمرا سه  ،فإن الجميع سيكونون من ا شخاص
المؤثرين على اليوتيوب .وهذا طبعا

يحدث

هناك العديد من ا شياء التي يجب وضعها في
ا عتبار عندما تصبح يوتيوبر-:
 إن زيادة عدد المشاهدات والمشتركين لديك
على اليوتيوب قد يكون أمرا صعبا ،ويشمل ذلك
أن يكون كل

ء في وضعه الصحيح بداية من

الصورة المصغرة للقناة والعنوان والوصف
والكلمات الد لية إلى المحتوى الخاص بك.

 ولكن إذا قمت بعمل كل

ء بصورة صحيحة

وتنفيذ كل خطوة في مكانها الصحيح ،سيكون
اليوتيوب مكانا رائعا لكسب المال وتحقيق دخل
قد يجعل اليوتيوب فع بيزنس حقيقي وبعد
فترة بسيطة تستطيع ترك عملك وا عتماد عليه.
مع م حظة أن اليوتيوب وحدة يكفي لترك
عملك وليس ن دخله
ببساطة

يكفي ولكن نك

تملكه ولكن مع وجود مصادر دخل

أخرى تستطيع بنائها مع اليوتيوب ستصبح
صاحب

كة في اقل من سنتين باذن ﷲ بدون

مبالغة .ستعرف ما هي مصادر الدخل التي
ممكن ان تحققها با ضافة الى الدخل من
اليوتيوب نفسه.
 تأكد من أنك تمتلك قناة جذابة مع واجهة قناة
رائعة وذلك لتكوين مشهد وموضوع جذاب أمام
مشاهديك ،فإذا تم تصميم قناتك بهذه
التصميمات الرائعة ،أو ببساطة تصميمات لها
ع قة وثيقة بموضوعاتك على القناة ،فيجب أن
تكون مصحوبة بمحتوى فيديو وأفكار عالي
الجودة.

وربما لم تقم بعد بإنشاء قناة على اليوتيوب وتحاول
البحث عن بعض ا لهام ،حسنا،
لقد أتيت إلى المكان الصحيح حيث وضعنا هنا قائمة
ضخمة فضل أفكار مقاطع الفيديو على اليوتيوب،
لقد قمنا بتجميع  ١٠٠فكرة رائعة والتي سوف
تساعدك في الحصول على المزيد من المشاهدات،
حيث أن كل فكرة تتضمن الكثير من المعلومات
والنصائح المفيدة التي توضح لك بالتفصيل كيفية
إنشاء الفيديو الخاص بها.

أفكار مقاطع فيديو على اليوتيوب لـ٩
موضوعات شائعة-:
يتم تقسيم هذه المجموعة من أفكار الفيديو على
اليوتيوب إلى تسعة فئات وهي:

 ا فكار العامة لفيديوهات اليوتيوب،
 ا عمال التجارية،
 الموضة والجمال،
 ا لعاب،
 الرياضة واللياقة البدنية،
 ا ف م والتليفزيون،
 الموسيقى.

 الموضة:
 الميك أب )الماكياج(:
 قنوات ا لعاب على اليوتيوب:
 ا عمال والم

وعات:

 الرياضة واللياقة البدنية:
 ا ف م والتليفزيون:
 قنوات التعليم
 قنوات الموسيقى:
 فيديوهات متنوعة وعامة:

إذا لم تقم بإنشاء قناة على اليوتيوب بعد ،فهذا
الكتاب سيكون طريقة رائعة لبدئ بعض أفكار قنوات
يوتيوب للمبتدئين ،وبناءا على ما تجده ا فضل تماما
والمناسب لما ترغب في الحصول عليه من اليوتيوب،
ولذلك بغض النظر عن نوع قناة اليوتيوب التي
تمتلكها أو التي لديك بالفعل ،فإنك سوف تجد هنا
شيئا قد يساعدك في إبتكار أفكار فيديو عالية الجودة
وزيادة أعداد جمهورك.

 ٨ أفكار لقنوات يوتيوب -:٢٠٢١

إذا كنت تمتلك قناة بالفعل ولديك ما يكفي من
الخبرات فيمكنك تخطي هذا الجزء ،ولكن إذا كنت
مبتدئا في مجال اليوتيوب فإن إمت ك بعض ا فكار
القوية لعمل قنوات اليوتيوب يعتبر مكانا عظيما
للبدء والدخول إلى هذا المجال الرائع ،حيث تبدأ
الفكرة معك عن طريق تحديد إجابات ا سئلة ا تيه:
ما الذي يمكنك أن تفعله؟ وما الذي تفضله؟ ما هي
ا شياء التي تجيدها؟ فأنت بذلك تحتاج طرح هذه
ا سئلة لنفسك وحول إهتماماتك أو حتى أهدافك إذا
كانت متعلقة بالعمل.
مهما كان ا مر يوجد هنا  ٨أفكار لقنوات اليوتيوب
لتساعدك على التفكير وإتخاذ ا تجاه الصحيح ،يمكنك
المتابعة للحصول على  ١٠٠من أفكار فيديوهات
اليوتيوب توضح أفكار تصميم القنوات وهي:

 الموضة:
فكرة الموضة هي دائما تريند موجود على
السوشيال ميديا ،وهناك دائما جمهور ل شخاص
الذين يمتلكون نصائح جيدة في مجال الموضة،
فإذا كنت واحدا منهم فإن البدء في قناة ل زياء

هي فكرة قناة يوتيوب شائعة جدا يختارها
الكثيرون ،ولذلك حاول أن تكون فريدا ومميزا.

 الميك أب )الماكياج(:
هذه الفكرة قد تكون ممتعة ومربحة بشكل رائع
حيث أن العديد من البنات والسيدات يهتمون
بهذا المجال ويحبون متابعة قنوات نصائح
للماكياج وافضل المنتجات أيضا .ولك ان تعرف
أن بعد وقت بسيط من انتشار قناتك سوف
تتهافت ال

كات المنتجة لمستح

ات التجميل

لعمل إع نات ومراجعات لمنتجاتهم في قناتك
حتى يصلوا لجمهورك ويحققوا مبيعات رائعة
 قنوات ا لعاب على اليوتيوب:
هذه الفكرة قد تكون ممتعة ومربحة بشكل
يصدق إذا كنت من عشاق ا لعاب ،ا لعاب
ا ليكترونية هي صناعة متنامية ،لذلك إذا كان
لديك هدف أو مهارة

مثيل لها في ألعاب مثل

 Modern warefareأو  fortinteوهي ألعاب

إليكترونية من مجال ألعاب الحروب الحديثة ،إذا
كان ا مر كذلك فتأكد أن تكون قناتك يظهر بها
جزء فن قنوات ا لعاب على اليوتيوب.

 ا عمال والم

وعات:

هذا المجال قد يكون غير شائع على الرغم من
وريته للكثير من ال

كات التي يكون مقر

عملها من خ ل ا نترنت ،وعلى الرغم من عدم
إستخدامك فكرة ا ع ن على اليوتيوب ،فهذا
يعني أن إمت ك الحساب ليس شيئا مفيدا،
فيمكنك الحصول على فيديوهات تعليمية عن
المنتج الخاص بك ،أو بعض الشهادات
والتوصيات من العم ء السابقين لديك ،أو بعض
مقاطع الفيديو الخاصه بأحداث أعمالك
وم

وعاتك وأكثر من ذلك ،فإذا كان لديك

محتوى فيديو معين فإن اليوتيوب يعتبر مكانا
رائعا لتخزينه وا حتفاظ به.
 الرياضة واللياقة البدنية:
هذا المجال يعتبر دائما جانب هام وقوي
ومفضل بالنسبة ي شخص لديه إهتمام

بالرياضة واللياقة البدنية ،ولكن منذ أن أصبحت
جائحة الكورونا تهز العالم وأغلقت الصا ت
الرياضية ،أصبحت قنوات الرياضة واللياقة
البدنيه على اليوتيوب تزداد وتزدهر بقوة.
 ا ف م والتليفزيون:
إذا كنت من عشاق ا ف م ولديك شغف
التحدث عن التفاصيل الدقيقة حول ا ف م
والمسلس ت التليفزيونية ،فلماذا

تشارك

أفكارك مع جمهور أكبر؟ حيث هناك أشخاص
آخرين لديهم مثل شغفك ويحبون ا ستماع إلى
آراء ا خرين من خ ل ا نترنت حول أحدث ا ف م
المشهورة أوحتى المزيد من تصنيفات ا ف م
المتخصصة.

 قنوات الموسيقى:
هذا النوع من أفكار القنوات من الممكن أن
يكون عبارة عن

ء من غناء ا غاني ،أو تعليم

ا غاني ،أو إعطاء دروس تعليمية في
الموسيقى ،مهما كان نوع إهتماماتك الموسيقية
من الممكن أن يكون اليوتيوب هو الوسيلة لن

معرفتك حول بعض الموضوعات أو مهاراتك
على أي أداه موسيقية مثل الجيتار.

ي كان مجالك فسوف يندرج تحت قائمة من
وأ ً

هذه الفئات:

 غير محدد
 ا ف م والرسوم المتحركة
 المركبات
 الموسيقى
 الحيوانات
 الرياضة
 السفر ا حداث
 ألعاب الفيديو
 ا شخاص والمدونات
 الكوميديا
 الترفيه
 ا خبار والسياسة
 إرشادات وموضة
 التعليم

 العلوم والتكنولوجيا
 المؤسسات الخيرية وا نشطة المجتمعية

قبل الدخول في ا فكار يجب أن تعرف
ان معظم هذه ا فكار قد تحقق لك أرباح

أخرى خ ف إع نات جوجل أدسنس
وهي:
التسويق بالعمولة وهو الحصول على
نسبة من مبيعات منتجات بوض لينكات
في وصف الفيديو الخاص بك وهو مجال
مربح جدا بوجود قناة بها مشتركين اكثر
من  ٥٠الف.
إع نات مبا

ةل

كات

رغبة متابعينك في التعلم منك أكثر
فتقوم بإنشاء كورسات تعلمهم ما ت
لهم في قناتك.
انشاء موقع يدعم قناتك وتضع عليه
إع نات جوجل أدسنس وستربح من
القناة وأيضا من الموقع.

ح

بيع منتجات في موقعك او حتى فقط
من خ ل قناتك.
تقديم استشارات في مجال معين تقوم
عليه قناتك.
تقديم خدمات وتصاميم حسب الطلب
بناء على ما تقدم في قناتك.
والعديد من ا فكار التي ممكن ان تجعل
من قناتك هي الة صناعة أموال بدون
مبالغة.
أفضل  ١٠٠فكرة فيديو على اليوتيوب-:
 .١فيديو قصة شخصية:
لكي تخطف ا نظار وتجذب ا نتباه على
اليوتيوب يمكنك القيام بإنشاء قناة مميزة
وفريدة من نوعها إلى حد ما ،مما يعني إنشاء
محتوى فيديو فريد ومميز ،ولكي تظهر للعالم ما
الذي يجعل قناتك مختلفة ومميزة ،تستطيع

مشاركة قصة شخصية في فيديوهاتك مع
العالم عبر اليوتيوب.
القصص الشخصية تساعد المشاهدين في
التواصل معك وتتمكن من إعطائهم لمحة عن
حياتك ،إذا كان لديك بعض القصص الممتعة
للغاية لترويها ،فإنهم بطبيعة الحال سوف
يريدون أكتشاف المزيد ،يمكنك القيام بعمل
مقطع فيديو تدعو فيه المشاهدين لتعريفهم عن
نوع المحتوى الذي تضمنه قناتك على اليوتيوب.
 .٢فكرة مراجعة المنتج أو تقرير عن المنتج:
إعتمادا على مجال إهتماماتك ،يمكنك عمل
مراجعات أو تقارير عن المنتجات من خ ل
تخصصك ،هذا قد يعطيك قدرا وفيرا من أفكار
الفيديو والفرص التي تتيح لك التحدث عن
المنتجات التي في دائرة إهتمامك ،بالنسبة لهذه
الفكرة من أفكار الفيديوهات إنها تحتاج بكل
بساطه أن تقوم بعرض منتج على قناتك تم
إصداره مؤخرا بحيث تشارك مراجعتك وتجربتك
الشخصية له ،وحاول أن يكون تقريرك وتعليقك
عن المنتج متميزا عن ا خرين من خ ل التعليق
الجذاب والتعديل النشط.

إن ا مر في إختيار المنتج متروك لك ولكن كلما
كان شيئا يقع في دائرة خبرتك ،فإن مقطع
الفيديو الذي ستقوم بإنشاؤه حول هذا المنتج
سيكون مفيد للغاية.
المراجعات والتقارير التقنية هي أفكار ع

ية

لمقاطع الفيديو على اليوتيوب في الوقت
الحالي ،وإذا كنت تحاول مشاركة وجهة نظر
جديده حول قطعة من ا جهزة التقنية ،فقد
يجذب الفيديو الخاص بك الكثير من ا هتمام.
 .٣فيديوهات سكيتشات الكوميديا:
فكرة إضحاك الناس هي طريقة ممتازه لكي
تزيد من أعداد المشتركين في قناتك ،ويعتبر
قول ذلك أسهل من أن تقوم به ،وتعتبر
الكوميديا شيئا ذاتيا نابع من الشخص نفسه،
فالشخص الذي يقوم بالتدحرج على ا رض رغم
وجود بعض الغرز الطبيه في جسده ،قد يفشل
في رفع ا بتسامه على وجوه ا خرين.
يمكنك اللعب على نقاط قوتك حيث تقوم بإنشاء
رسم يشعرك بالثقه أثناء أدائه ،كن على طبيعتك
واترك حس الفكاهة والدعابة الفريد الخاص بك
يلمع ويتألق ،أنت

تعرف أبدا فقد يكون هناك

الكثير من ا شخاص وأرواحهم المقربة الذين
يحبون أفكار هذا النوع من مقاطع الفيديوهات
الخاصة بك على اليوتيوب.
 .٤افضل أشياء في مجا ت محددة :تعتبر القوائم
المثيرة ل هتمام دائما عامل جذب لمتصفحات
اليوتيوب ،وإذا تم تقديمها بصورة جيدة فإن
المشاهدين قد يظلون حتى النهاية ،وفي الغالب
يتم تنظيم هذه ا فكار من مقاطع فيديوهات
اليوتيوب على أنها أفضل  ٥أو أوفضل  ١٠أو حتى
أفضل  ٥٠قائمة تتعلق ببعض الموضوعات
المفضلة لمستخدمي اليوتيوب ،يمكنك تقديم
حا مفص عن سبب طلب قائمتك بطريقة
معينة.
كيف تن

قائمة فيديو؟ تستطيع إختيار

موضوع تشعر بالراحة عند التحدث عنه ثم شارك
شغفك وآرائك عنه مع العالم عبر فيديوهات
اليوتيوب.
 .٥إكتشاف ا لعاب أو دعايا ا لعاب:

على الرغم من أن فيديوهات دعايا ا لعاب يسخر
منها الكثيرون إ أنها تحظى بشعبية كبيرة بين
جماهير اليوتيوب.
فيديوهات دعايا ا لعاب هي المفضلة لدى
ا طفال الذين يرغبون في ا ط ع على أحدث
ا لعاب ،كما أنها حققت نجاحا كبيرا مع الفئات
العمرية ا خرى ،وتعتبر بعض القنوات مثل
 Ryan toys reviewمناسبة للفئات العمر ية
ا صغر سنا ،بينما قنوات مثل Unboxing
 Therapyفإنها تلبي إحتياجات جمهور أكثر
نضجا.
يمكنك إختيار التصنيف الذي تتوفر لديك
المعرفة به عندما تبدأ في عالم فتح العبوة
وإكتشاف ا لعاب الموجودة بها ،وتذكر أنه بغض
النظر عن مدى جودة عرض الفيديو الخاص بك،
يجب أن يهتم جمهورك بالمنتج أو وقبل كل
ء.
 .٦دروس تعليمية :تعتبر البرامج التعليمية من أكثر
أفكار مقاطع الفيديوهات الشائعة على
اليوتيوب ،إذا كان بإمكانك تزويد شخص ما
بالمعرفة لكي تساعده على تحقيق

ء ما أو

إكمال مهمة معينة في درس تعليمي ،فإن هؤاء
ا شخاص سيهتمون بمشاهدة فيديوهاتك.
الفيديوهات التعليمية من الممكن أن تدور حول
أي موضوع وأي مادة معينة ،حيث أن ا نواع
الشائعة من الفيديوهات التعليمية تتضمن
دروسا حول الميكب ،دروس ا لعاب ،دروس
الطهي ،دروس اللغة ،ودروس التكنولوجيا.
يمكنك أن تخبر مشاهديك كيف يستطيعون
إستخدام المهارات التي تعلمهم إياها ،على
سبيل المثال إذا قمت بإعطاء دروس تعليمية
حول الميكب يفضل أن تركز الضوء حول أين
وكيف يمكن إستخدام هذا النوع من مظاهر
الميكب.
 .٧فكرة ) مدونة( :مدونة الفيديو تسمح لمستخدمي
اليوتيوب التحدث عن حياتهم وا شياء التي
تهمهم أكثر من غيرها ،يمكن أن تكون هذه إحدى
أصعب أفكار مقاطع الفيديوهات على اليوتيوب،
ولكن إذا كنت تديرها بشكل جيد فإن المكافآت
عليها تستحق ذلك.
يعد المحتوى هو الملك عندما يتعلق ا مر
بمدونات الفيديو ،لذا يجب أن تحافظ على إثارة
ا هتمام والتحديث دائما.

حتى مدونو الفيديوهات المشهورون مثل:
 Casey Neistatبدأوا من نقطة الصفر ،ولذلك
حاول أن

تتأخر عن التحدي الذي ينتظرك.

 .٨فيديوهات التحديات :كان هناك الكثير من
فيديوهات التحدي المختلفة والمتنوعة في
السنوات ا خيرة ،بداية من تحدي دلو الثلج إلى
تحدي القرفة ،يمكن لهذه الفيديوهات في بعض
ا حيان أن تجذب إنتباه الجمهور على نطاق
هائل ،تستطيع أن تصنع فيديوهات التحدي
وتضيف إليها لمستك الخاصة ،يمكنك أن تقوم
بالتحدي حول زي معين أو مكان مميز لتصنع
مزيد من ا هتمام ،وفي الغالب فإن فيديوهات
التحدي التي تتحدى ا خطاء هي ا كثر شيوعا،
ولكن

تفسد جهودك عمدا ،فالفشل الزائف

يكاد يكون مرحا مثل ال

ء الحقيقي.

 .٩فيديوهات المقالب :تعد المقالب واحدة من
أنجح أفكار مقاطع الفيديوهات على اليوتيوب
لعدة سنوات ،العديد من مستخدمي اليوتيوب
البارزين مثل  Roman Atwoodو vitally
 Zdorovetskiyركزوا قنواتهم حول أداء المقالب
الرهيبة ،بعض من هذه المقالب تعتبر كبيرة
الحجم وغير واقعية بالنسبة للمبتدئين ،ولكن

المقالب الصغيرة يمكن أن تكون مسلية ،إن
أسهل ا شخاص الذين يمكنك إستهدافهم هم
أصدقائك وعائلتك ،وذلك أنهم على ا رجح
سوف يسامحونك عندما يكتشفون أنه تم
خداعهم بالمقالب.
.١٠

المحاكاة الساخرة :تستطيع البحث عن

المشاهير أو السياسيين أو ا ف م أو ا غاني
التي يعرفها الناس جيدا وتقوم بعمل محاكاة
ساخرة لهم ،وإذا كان الموضوع الذي تقوم به
معروفا ،فإن ذلك سيكون له أثر واضح على الوتر
الحساس لدى جمهورك ،يمكنك أن تخطط
السيناريو الذي ترغب في تمثيله وتطلب من
أصدقائك مساعدتك ،من الهام جدا أن تكون
لديك فكرة جيدة عما تريد تصويره قبل أن تبدأ،
ويفضل أن تجعل المحاكاة الساخرة الخاصة بك
قصيرة وفي صلب الموضوع ،حيث أنه إذا تم
تشغيل الفيديو الخاص بك لفترة طويلة جدا فقد
يتأخر المشاهدين الغير معتادين على قناتك عن
المشاهدة.
 .١١المقاب ت واللقاءات :تستطيع مراقبة المنطقة
من حولك والبحث عن ا شخاص الذين يمكنك
ترتيب مقابلة معهم ليكون ذلك هو اللقاء في

الفيديو القادم الخاص بك ،لست مضطرا أن
يكون الشخص الذي تتم مقابلته مشهورا ،إذا كان
لديه قصة ممتعة يرويها حيث يرغب المشاهدين
في سماعها وا نتباه إليها ،إذا تمكنت من إظهار
الجانب ا نساني من القصة التي يمكن للجميع
التواصل معها ،فإن محتوى الفيديو الخاص بك
سوف يكون أكثر جاذبية.
.١٢

فيديو ا ستجابة والرد على الفيديوهات

الشائعة :كان اليوتيوب يمتلك ميزه مخصصه
للرد على الفيديوهات ،ولكن معد ت ا ستخدام
الضئيلة أدت إلى زوالها ،ومع ذلك هذا
أن فيديو الرد

يعني

يمكن أن يؤتي ثماره ،عند الرد

على فيديو شائع على اليوتيوب تأكد من وضع
العنوان الدقيق لذلك الفيديو في العنوان
الخاص بك ،هذا يوضح ي شخص يجد الفيديو
الخاص بك أن ا ثنين فيديوهات مرتبطه معا،
فيديو الرد يتيح لك فرصة الحصول على
مشاهدات جديدة من مشاهدي الفيديو ا كثر
شهرة.
.١٣

الجو ت :إن فيديوهات الجو ت في الغرف

أو المنزل غالبا ما تكون نوع شائع من فيديوهات
اليوتيوب بين المشاهدين ،تتيح فيديوهات

التجول نظرة على حياتك الخاصة وتسمح لك
بعرض ما أنت شغوف به ،تعتبر الجو ت من
أسهل أفكار مقاطع فيديوهات اليوتيوب التي
يمكنك تنفيذها ،كل ما تحتاج إليه هو كاميرا
وموقع معين.
إذا كنت تقيم في غرفتك أو منزلك فيمكنك
مثل ا ثاث والتكنولوجيا

عرض بعض العنا

والمقتنيات ،وللقيام بجولة أكثر إتساعا يمكنك
وضع موقعا رائعا قد
.١٤

يعرفه الكثير من الناس.

التايم بس :اللقطات المتتابعة قد تكشف

تفاصيل جديدة حول مشهد و يمكن م حظتها
في الفيديو القيا

 ،العديد من الكاميرات هذه

ا يام تحتوي على إعداد تسجيل اللقطات
المتتابعة بكفاءة عالية ،ومع ذلك إذا كان عليك
تسجيل اللقطات المتتابعة يدويا فيجب عليك
التفكير في بعض العوامل بكل حرص وعنايه
مثل المدوة القصيرة والفاصل الزمني بين
الصور.
قم بإعداد الكاميرا الخاصة بك في مكان مثير
ل هتمام حيث يوجد به العديد من ا نشطة إذا
تمكنت من إلتقاط

ء رائع ومثير يحدث فقد

يتم جذب المشاهدين لمشاهدته.

.١٥

فيديوهات سؤال وجواب :إنشاء فيديو سؤال

وجواب

يمكن أن يكون أول فيديو خاص بك

على اليوتيوب ،ولكن يمكن أن يكون فكرة فيديو
فعالة جدا على اليوتيوب لكي تقوم بتقديمها
بعد أن تكون قد إكتسبت بعض ا هتمام بقناتك،
إسأل المشاهدين عن أسئلتهم في نهاية الفيديو
السابق ثم إختر المفضلة لديك ،تستطيع أيضا
الحصول على بعض ا سئلة ا ضافية من خ ل
الن

على الفيسبوك أو ا نستجرام أو تويتر أو

من خ ل الرسائل النصية الجماعية لقائمة جهات
ا تصال الخاصة بك.
إن ا سئلة وا جابة قد تغطي مجموعة متنوعة
من الموضوعات ،يمكنك ا جابة على ا سئلة
بناءا مقاطع الفيديو التي تقوم بتحميلها أو
يمكنك إجراء سؤال يتعلق بحياتك الشخصية.
.١٦

فيديوهات الحيوانات :تشكل الفيديوهات

لحيوانات تقوم بأشياء مضحكة وغير عادية جزءا
كبيرا من المحتوى الفعال والحيوي على
اليوتيوب ،فقد تكون حيواناتك ا ليفة هي
المرشح المناسب لفيديوهات مثل هذا النوع،
إبدأ تصويرها تلقائيا وإكتشف ما إذا كانوا
يقومون بفعل شيئ يستحق الظهور على قناتك

)المكافآت في التعامل تساعد دائما في
تشجيعهم(.
من يدري ،فإذا حقق فيديو الحيوانات الخاص بك
نجاحا ،فأنت تملك نجم يوتيوب بين يديك ،تأمل
أن يكون حيوانك ا ليف على إستعداد لمشاركة
ا ضواء.
.١٧

تعليمي :يمكنك أن تشارك معرفتك

بموضوع ما بإستخدام فيديو تعليمي على
اليوتيوب ،حيث أن مقاطع الفيديو التعليمية من
الممكن أن تكون حول أي موضوع ،ولكن يجب
عليك التأكد من أنها ذات صلة بالجمهور الذي
تحاول الوصول إليه
ونظرا ستخدام التكنولوجيا التعليمية من خ ل
الكثير والكثير من المعلمين فإن اليوتيوب أصبح
طريقة رائعة ،يمكنك أن تقدم طريقة مسلية
لكي تقوم بتعليم المشاهدين ،أيضا تستطيع أن
تطلب منهم إرسال إقتراحاتهم في قسم
التعليقات حول الموضوعات التي يرغبون في
التركيز عليها ،حاول إستخدام الرسوم البيانية
والصور الحية لكي ت

ح النقاط التي تضعها

في كل فيديو بالتفصيل حيث أنه ثبت أن التعلم

بالمرئيات يجعل الموضوع أسهل بل وأكثر إمتاعا
أيضا.
.١٨

نصائح وإرشادات :على طريقة الفيديوهات

التعليمية والبرامج التعليمية فإن مقاطع الفيديو
ا رشادية تهدف إلى تزويد المشاهدين
بالمعلومات التي يمكنهم ا خذ بها ،ولكنها عادة
ما تكون بطريقة مبسطة دون الدخول في الكثير
من التفاصيل ،يمكن أن يكون عنوان هذا النوع
من مقاطع الفيديوهات كالتالي ١٠) :نصائح لكي
تحسن من (....أو ) ٢٠نصيحة لكي تحسن من(.....
والتي غالبا ما تكون رسمية أو غير رسمية
ويتخللها روح الدعابة ،يمكنك أيضا إنشاء فيديو
إرشادي حول لعبة قمت بتجربتها وا حتراف فيها،
أو مكان معين قمت بزيارته ،أو مهمة قمت
بإكمالها.
.١٩

فيديوهات مناقشة :إبدأ نقاشا يكون مثير

للتفكير لكي يجعل الناس يتحدثون على
اليوتيوب وذلك عن طريق أن تقوم بتقديم
موضوع جذاب والسؤال عن آراء الناس في قسم
التعليقات ،أي شخص له رأيه الخاص به ،ولذلك
قد يكون جذب الناس لمشاهدة مناقشتك أسهل
مما تعتقد ،خاصة عندما تكون المناقشة مبنية

ء لديهم شغف به ،وإذا كان الفيديو

على

الخاص بك ناجحا ،فقد يساعد في إط ق مقاطع
فيديو تفاعلية من مستخدمي اليوتيوب ا خرين،
يمكن أن يؤدي ذلك إلى سلسلة من مقاطع
الفيديوهات حول نفس الموضوع مما يساعد
في الحصول على المزيد من المشاهدات داخل
قناتك.
.٢٠

فيديوهات )إرسم حياتك( :تتضمن فكرة

فيديوهات )إرسم حياتي( بعض مستخدمي
اليوتيوب الذين يحاولون رواية نسخة مبسطة من
قصص حياتهم على هيئة رسومات ،يجب أن
يظهر لك الفيديو رسم الصور على صفحة فارغة
ولكن يكون بحركة

يعة ،كما يمكنك التعريف

ببعض المعلومات الجديدة عنك والتي قد
يعرفها المشتركون في قناتك ،تستطيع التحقق
من قناة  Draw my lifeلكي تحصل على بعض
المعلومات ا ساسية حول هذا النوع من أفكار
مقاطع فيديوهات اليوتيوب ،فهناك الكثير من
مقاطع فيديوهات )إرسم حياتي( جمعت م يين
المشاهدات.
.٢١

ا شياء التي ينبغي فعلها :عندما يشعر

مستخدمي اليوتيوب بالملل فإنهم يبحثون عن

أشياء جديدة لكي يقوموا بها ،فإذا كانت قناتك
تقدم لهم أفكار شيقة فإن ذلك سوف يثير
فضولهم ،تستطيع أن تن

عنوان فيديو يحدد

ذلك ولئك الذين يشاهدون الفيديو الخاص بك
ليكون العنوان كالتالي مث )  ١٠أشياء يجب فعلها
عندما تشعر بالملل( ،وحول ا شياء التي يمكن
فعلها فإن مقاطع الفيديو يمكن أن تتيح
ل شخاص أفكارا حول ما يمكنهم فعله في
مواقف محددة أو في أيام العط ت ،على سبيل
المثال تستطيع عمل مقطع فيديو عن ا شياء
التي يمكنك فعلها في روما.
.٢٢

فيديوهات لطيفة :تعد مقاطع الفيديوهات

اللطيفة واحدة من أكثر أفكار فيديوهات
اليوتيوب المضمونة ،وسوف تظل دائما
مشهورة بين مجموعة كبيرة من المشاهدين،
التقط صورة لشقيقك البيبي أو حيوانك ا ليف
وهو يقوم بفعل شيئا رائعا وان

ه على

اليوتيوب لكي يشاهدة المشتركين.
تتميز مقاطع الفيديوهات التي تحتوي على
أطفال لطيفين أو حيوانات أليفة بالقدرة على أن
تجعلنا نبتسم فورا ويمكن أن يكونوا بمثابة
"نجوم ا نط ق" لقناتك على اليوتيوب.

.٢٣

فكرة اختراقات الحياة :إن الحياة قد تكون

صعبة في بعض ا حيان ،لذا فإن أي

ء

يساعد في جعلها أسهل قلي سوف يحظى
بتقدير كبير من قبل الجمهور والمشاهدين،
مقاطع اليوتيوب التي تحتوي على قوائم مختلفة
من ا ختراقات الحياتيه تلقى شعبية كبيرة على
اليوتيوب ولديها ع

ات الم يين من

المشاهدات ،ربما لديك بعض ا ختراقات
الحياتيه التي كنت تسخدمها لسنوات ولكن لم
تشاركها مطلقا حيث حان الوقت ا ن
لمشاركتهم.
.٢٤

وضع إشارة أو ع مة على مقاطع الفيديو:

يتضمن هذا النوع من مقاطع الفيديو على
اليوتيوب قناة واحدة تضع إشارة أو ع مة على
قناة أخرى وتطلب منهم ن

مقطع فيديو معين

أو إكمال تحدي معين.
هناك الكثير من مقاطع الفيديو التي يمكنك
القيام بها ،إجعل صديقك يدخل معك في تحدي
معين في فيديو أو حتى يقوم بصنع فيديو مميز
دون مواجهة أي تحدي.
تتضمن بعض أفكار مقاطع الفيديو الممكنة
على اليوتيوب ،إشارات وع مات ال

ور ،إشارات

قصص الحب ،إشارات ا م ،وإشارات عيد المي د،
وإشارات المكياج.
.٢٥

الرسوم المتحركة :الرسوم المتحركة

المخصصة هي طريقة رائعة حقا لرواية قصة،
ويعتبر تصميم الرسوم المتحركة إستنادا إلى
ء موضوعي أو روح الدعابة أمرا رائعا للتفاعل
مع المشاهدين ،الرسوم المتحركة يمكن
إستخدامها كمواد ترويجية لعملك أو لحدث ما
في حياتك بنفس السهولة التي يمك إستخدامها
ع م الناس بالقضايا المهمة ،إذا كنت رساما
متحركا أو رساما ماهرا ،فهذه تعتبر أحدى أفكار
مقاطع الفيديوهات على اليوتيوب التي قد
تكون مفيدة جدا لك لكي تضعها موضع التنفيذ.
.٢٦

مقارنة :تعتبر مقاطع فيديو المقارنة على

اليوتيوب مفيدة لمستخدمي اليوتيوب الذين
يهتمون بمعرفة معلومات حول المنتجات
المنافسة قبل

اء أحدها.

يمكنك أن تسمح للمشاهدين بنظرة ثاقبة عن
مايقدمه كل منتج مع تركيز الضوء على إيجابياته
وسلبياته ،كما تستطيع مقارنة منتجين أو العديد
من المنتجات في الفيديو الخاص بك ،كما أنه

من ا فكار الجديدة أن تمنح المنتجات تصنيفا
في نهاية الفيديو يوضح رأيك فيها.
.٢٧

إعرض مواهبك :إذا كان لديك موهبة أو

مهارة أو قدرة مذهلة ،فقد تكون هذه فكرة
فيديو يوتيوب رائعة لكي تعرضها على جميع
المشتركين على قناتك ،حيث أن مقاطع الفيديو
الراقصة ومهارات كرة القدم ومقاطع الفيديو
الغنائية لديها شعبية كبيرة بين جمهور اليوتيوب.
وعلى الرغم من ذلك حتى لو كانت موهبتك أكثر
غموضا فقد يظل المشاهدين مهتمين برؤيتها،
وفي الحقيقة إن إمت ك موهبة غير عادية يحظى
بمزيد من ا هتمام.
.٢٨

خلف الكواليس :يمكنك الذهاب وراء

الكواليس وتحاول أن تظهر للمشتركين في
قناتك كيف تستعد لمقاطع الفيديو الخاصة بك
وقم بتسجيلها حيث تستطيع أن تسلط الضوء
على كافة العمليات التي يتضمنها إنشاء محتوى
عالي الجودة وإعطائهم بعض النصائح حول
إنتاج مقاطع فيديو خاصة بهم ،كما يفضل أن
تقوم بتوضيح ا خطاء المحرجة والمقتطفات من
بعض مقاطع الفيديو ا خيرة ضفاء الضحك
على المشتركين.

.٢٩

الروتين اليومي :دع الناس يعرفون ما الذي

يجعلك مشغو من خ ل إنشاء فيديو روتين
يومي ،فيمكنك أن تغطي فكرة الروتين اليومي
من خ ل عاداتك الغذائية ،وجدولك اليومي،
ونظام التمرين ،وغير ذلك ،إن فيديوهات الروتين
اليومي تمنح المشاهدين لمقاطع الفيديو
الخاصة بك نظرة ثاقبة حول هويتك وما هي
شخصيتك حيث يمكنك أن تشارك ا شياء التي
تقوم بها يومين وتشعر بتحسن حول حياتك
اليومية ،حيث تظهر للمشاهدين كيف يمكن أن
تفيدهم أيضا.
.٣٠

فيديو شائعات المشاهير :إن إفتتان العالم

بثقافة المشاهير لن ينتهي في أي وقت قريبا،
ولذلك هناك الكثير من المواد التي يمكن من
خ لها إنشاء مقاطع فيديو عن إشاعات المشاهير
على اليوتيوب ،حيث يمكن إصدار مقاطع فيديو
منتظمة تناقش أحدث شائعات المشاهير
وتغطي رد فعلك عليها ،كما يفضل أن تقوم
بتقديم نظرة فريده للمشاهدين وروح الدعابة
حول القيل والقال لكي تجعل مقاطع الفيديو
الخاصة بك

تن

.

 أفكار فيديوهات يوتيوب حول ا عمال:

.٣١

مقدمة ا عمال أو إنترو ا عمال :يمكنك

الترويج لنشاطك التجاري على اليوتيوب عن
طريق إستخدام فيديو تمهيدي مخصص ل عمال
حيث تصف بالتفصيل نوع العمل التجاري
الخاص بك والتعريف ببعض المعلومات
ا ساسية ،كما يمكنك عرض الشعار الخاص
ب

كتك )اللوجو( بوضوح ووضع الوصف

المصاحب لها في وقت معين من الفيديو حتى
يتمكن الشاهدين من التواصل والترابط بع متك
التجارية أو الماركة التجارية الخاصة بك.
ويجب أن يكون مظهر الفيديو الخاص بك
إحترافيا حيث أنه من الهام للغاية أن تجعل فيديو
مقدمة عملك يبدو إحترافيا فإن ا نطباع ا ول
الذي يحصل عليه المشاهدون منه هو المعيار
الذي يتم الحكم عليك بناءا عليه.
.٣٢

فيديو عن أداة العمل :يحتوي Design

 Wizardعلى مجموعة متنوعة من قوالب
الفيديو الرائعة والمتميزة التي تملك الطابع
التجاري والتي تستطيع تخصيصها نشاء فيديو
خاص بك.
.٣٣

فيديوهات عن شهادات العم ء أو

)ريفيوهات العم ء :فكرة تقديم شهادات العم ء

لقناتك على اليوتيوب هي أحد أكثر مقاطع
الفيديو فعالية على اليوتيوب لكي تحصل على
عم ء جدد.
حيث أن شهادات العم ء قد تكون طريقة أكثر
موثوقية لجذب عم ء جدد من الترويج الذاتي،
وذلك نها توضح كيف إستفاد ا شخاص
الحقيقيون حقا من عملك.
فإذا كان العميل المحتمل يهتم بمنتجك فسوف
يبحث حول شهادات العم ء لمعرفة ما الذي
إستفاده ا خرون من المنتج.
.٣٤

فيديو إط ق منتج أو )نزول منتج جديد(:

يمكنك الخروج بث مبا

على اليوتيوب ط ق

أحدث منتجاتك والتعريف بها ،يمكنك أن تضع
تأثير كبير الحجم حول المنتج من خ ل إحداث
ضجة ل ط ق على كافة منصات التواصل
ا جتماعي الخاصة بك ،كما أن البث المبا
على اليوتيوب يعتبر طريقة رائعة للتفاعل مع
جمهورك في الوقت الفعلي ،من الممكن أن
تسمح لهم بطرح ا سئلة حول المنتج الخاص بك
ثم ا جابة عليها بعد ا ط ق أو ن
و تن

المنتج.

أن تقوم بإظهار المنتج أنه قد يحدث

فرقا في حياة الناس ،وما هي المشكلة التي

يواجهونها وكيف يمكن أن يكون المنتج الخاص
بك هو الحل؟
.٣٥

فكرة التعاون على اليوتيوب :تستطيع أن

تقوم بالترويج المتبادل مع ال

كات ا خرى في

فيديو تعاوني على اليوتيوب ويستفيد منه ك
الطرفين ،ويكون ذلك عن طريق الظهور في
فيديو لع مة تجارية أخرى مما قد يمكنك من
الوصول إلى جمهور جديد تماما ،وعلى الرغم من
ذلك إذا كان الجمهور مختلف جدا عن جمهورك
فقد تكون أفكار فيديوهات اليوتيوب من هذا
النوع غير فعالة ،حيث أنه يجب أن تترك إنطباعا
أوليا جيدا لدى المشاهدين الجدد ،وذلك ن
فرصة التحدث إليهم
.٣٦

تأتي مرة أخرى.

الترويج ل حداث من خ ل الفيديوهات:

يعتبر اليوتيوب منصة رائعة ومميزة للترويج
يعني أنه

ل حداث ،وعلى الرغم من ذلك هذا
يجب عليك ا فراط في الترويج.

يمكنك أن تقوم بعرض الحدث الخاص بك
بطريقة تجعل جمهورك يشعر ب

ء ما ،حيث

يكون مقطع الفيديو الخاص بك مصدرا مميزا
يشجعهم على الحضور لهذا الحدث.

ابحث عن لقطات من ا حداث السابقة التي
سيكون لها صدى عند جمهورك وتساعد في
إقناعهم أنهم من المستحيل أن يفوتوا هذا
الحدث في هذه المرة.
.٣٧

إظهار التطبيق الخاص بك من خ ل فيديو

يوتيوب:
تستطيع عرض تطبيقك الخاص في مقطع
فيديو يوتيوب لكي تجذب إهتمام الجمهور
وتشجعهم على إستخدامه ،ويجب أن يكون ذلك
جزءا أساسيا من إستراتيجية الترويج لتطبيقك،
تستطيع أن تن

ء مقطع فيديو جذاب يعرض

شعار تطبيقك )لوجو التطبيق( وي

ح ما يقوم

به التطبيق وكيف يستفيد منه المستخدمين،
ويفضل أن تقوم بوضع رابط التطبيق في
الوصف لمتجر  Google Play Storeأو Apple
 App Storeحيث يوفر للمستخدمين طريقة
سهلة كتشاف التطبيق وتنزيله.
.٣٨

أطلق مسابقة أو إبدأ مسابقة :يمكنك

إستخدام اليوتيوب لكي تبدأ مسابقة وتشجع
المشاهدين على مشاركة الفيديو الخاص بك
على وسائل التواصل ا جتماعي ،حيث أن
المسابقات تعتبر طريقة رائعة لجذب إنتباه

جمهورك من خ ل تحديد جائزة جذابة لكي يقوم
المزيد من ا شخاص بدخول المسابقة.
وبمجرد إنتهاء المنافسة تستطع إنشاء فيديو
جديد على اليوتيوب ل ع ن عن الفائز.
.٣٩

إعطاء نصائح العمل :إذا نوع العمل الخاص

بك موجود منذ بعض الوقت ،فإن تقديم النصائح
التجارية يمكن أن يكون فكرة جيدة جدا لفيديو
يوتيوب ،يمكنك أن تشارك مع جمهورك أ

ار

نجاحك وتقوم بإعطائهم النصائح حول كيفية
تكرار الطرق التي تناسبك ونجحت معك.
ومقاطع الفيديو من هذا النوع تساعد كثيرا في
جذب نوع المشاهدين الموجودين في مجال
ا عمال والذين يكون لديك ا مل في التفاعل
معهم.
.٤٠

دروس أو تعليمات حول المنتج :يمكن أن

تكون فكرة إظهار الطريقة التي يعمل بها المنتج
الخاص بك لجمهورك طريقة جيدة لتسويقه
أيضا ،حيث تأكد أن تظهر أفضل ا جزاء في هذه
الفكرة وعرض كيفية العمل بالضبط ،أيضا
يمكنك دعوة المشاهدين حول تقديم أسئلتهم
وتقوم بإنشاء قائمة تشغيل مع بقية الفيديوهات

التعليمية ،حيث أن اليوتيوب يفضل قوائم
التشغيل ،لذا تأكد من عمل أكبر عدد منها.
وإذا كان المنتج الذي قمت بن

ه من النوع

المعقد للغاية فإنه يمكنك عمل سلسلة من
الفيديوهات التعليمية التي تركز على نقاط
معينة حول المنتج.
.٤١

فيديوهات حول )ق ِّدم فريقك( :إحدى أفكار

فيديوهات اليوتيوب التي لها صلة با عمال

التجارية ا كثر إمتاعا تتمثل في منح المشتركين
نظرة من وراء الكواليس على ال

كة ،إن تقديم

فريقك يمنحك فرصة عظيمة لعرض الثقافة
الخاصة بعملك مع مشاركة روح الدعابة لديك
وتعزيز الوعي بالع مة التجارية ،كما أنها طريقة
يمكن أن تعتمد عليها للتفاعل مع جمهورك ،حيث
أنهم قد يستطيعون رؤية أوجه التشابه بينهم
وبين بعض أعضاء فريقك.
 أفكار يوتيوب للموضة والجمال-:
.٤٢

أفكار فيديوهات يوتيوب عن دروس تعليم

المكياج :عند التفكير في ا فكار المحتملة في
أفكار فيديوهات اليوتيوب فكر في ما تجيده ،أو
في ما أنت على معرفة جيده به ،فإذا كنت من
الخبراء في مجال المكياج يمكنك مشاركة ذلك

مع العالم وتبدأ في إنشاء دروس مكياج على
اليوتيوب ،حيث تستطيع أن تعرض على
مشاهديك كافة النصائح وا فكار التي عرفتها
على مر السينين ،وقم ب

ح كيف حاولت تطوير

مظهرك الذي تفضله ،كما يفضل أن تقوم بتمييز
المنتجات التي تستخدمها لكي تنتج المظهر الذي
تقوم بعرضه في الدروس التعليمية مع توضيح
تكلفة
.٤٣

اؤها.

دروس عن العناية بالشعر :إحدى أفكار

فيديوهات اليوتيوب التي تشبه دروس المكياج
هي دروس الشعر ،حيث يمكنك ا ختيار بين
القيام با مرين معا أو التركيز مع موضوع منهما
وعرضه على قناتك ،فإذا كان تصفيف الشعر هو
شغفك فقد يكون هذا وسيلة ترغب في القيام
بها ،حيث تستطيع أن تعرض للمشاهدين نصائح
حول كيفية القيام ببعض من ت

يحات الشعر

السهلة أو المعقدة.
يمكنك متابعة بعض مقاطع الفيديو التعليمية
ا كثر شهرة عن الشعر على اليوتيوب وحاول
إكتشاف بعض الطرق لتحسينها أو القيام بها
بطريقتك الخاصة.

.٤٤

المنتجات المفضلة :الكثير من مستخدمي

اليوتيوب المشهورين يتقاضون ا موال مقابل
إستخدام منتجات مكياج معينة ويوجد العديد من
الطلب على مقاطع الفيديو التي تقوم بعرض
المنتجات ا صلية التي يفضلها العديد من
ا شخاص.
من خ ل البحث في حقيبة مكياجك يمكنك
إستعراض المنتجات التي تستطيع ا عتماد
عليها دائما للحصول على أفضل مظهر ،وقد
يكون ذلك أي

ء من كريم ا ساس أو

الكونسيلر أو أنواع فرش المكياج المختلفة
والمرايا ،فلك الخيار.
.٤٥

نصائح ستاي ت الم بس :هل تتوفر لديك

الموهبة الخارقة لكي تعرف ما يتناسب مع ماذا؟
إذا كانت لديك الخبرة في ذلك ،فيمكنك أن
تشارك هذه الحاسة السادسة التي تحسد عليها
مع مشاهدي اليوتيوب ،حيث النظر إلى فئات
متنوعة من ا زياء في مقاطع فيديو متعددة أو
التخصص بنمط واحد معين ،فعلى سبيل المثال
تستطيع إلقاء نظرة على تقديم بعض النصائح
عن فساتين الصيف أو م بس الخروج أو
الم بس الشتوية وما إلى ذلك ،كما يمكنك أن

تقوم بعرض م بسك المفضلة وإخبار الجميع
عن سبب إعجابك بها كثيرا ،أيضا حاول التأكد من
إعطاء المشتركين في قناتك النقاط الرئيسية
حول ا ماكن التي يستطيعون من خ لها
الحصول على مثل هذه الخيوط ا نيقة منها.
.٤٦

اتجاهات الموضة والجمال:

يمكنك مراقبة أحدث إتجاهات الموضه والجمال
ثم تقوم بمناقشتها في مقاطع الفيديوهات
الخاصة بك على اليوتيوب ،فإذا كنت تستطيع
تقديم مصدر موثوق به خبار الموضة والجمال،
فسوف يكون هناك العديد من المشاهدين الذين
لديهم ا ستعداد ل شتراك في قناتك ،يمكنك أن
تقوم بإد ء رأيك في هذه ا تجاهات و تخف
من التحدث عن ما يدور داخل ذهنك ،فمن
الغالب أن مستخدمي اليوتيوب ا كثر شهرة
يخشون من ا خت ف مع ا وضاع الراهنة.
.٤٧

رد الفعل على مكياجك القديم :حاول أن

تنظر إلى أنماط مكياجك القديم با سف حيث
يمكن إستخدامها كفكرة لجذب مشاهدين جدد،
وعلى الرغم من أنك قد تحرج أو تتضايق من
بعض ا ساليب التي كنت عليها في مظهرك
السابق ،إ أن بعض مقاطع الفيديو التفاعلية

من الممكن أن تكون أفكارا مرحة لفيديوهات
يوتيوب كما أنها قد تجذب العديد من
المشاهدات ،ولكي تضع نفسك بالضبط في خط
إط ق النار ،اجعل أصدقائك وعائلتك يقومون
بالحصول على مكياجك القديم.
.٤٨

ماذا يوجد في حقيبة المكياج الخاصة بي؟:

واحدة من أسهل أفكار فيديوهات اليوتيوب التي
تتميز بالطابع الجمالي وهي منح المشتركين
نظرة

يعة على مكياجك والتحدث حول كل

منتج بالتفصيل ،حيث يمكنك مناقشة سبب
إستخدامك لكل منتج وكيفية إستخدامه بصورة
صحيحة ،كما يمكن أن تقوم بعرض بعض
المعلومات حول تكلفة كل منتج وعدد مرات
إستخدامه ،كما يمكن تحويل فكرة فيديوهات
اليوتيوب من هذا النوع إلى قائمة تشغيل
لمقاطع فيديو متعددة مع التركيز على المنتجات
الفردية في كل مقطع فيديو.
.٤٩

تحدي المكياج:

تستطيعين أخذ تحدي شائع عن المكياج وتقومين
بعرضه على قناتك على اليوتيوب ،بعض أفكار
فيديوهات اليوتيوب عن تحدي المكياج أثبتت
شعبيتها خاصة تحدي )عدم وجود مرآه وصديقك

يقوم بعمل المكياج لك( ،وتحدي مكياج ا طفال،
والمكياج تحت  ٢٠دو ر.
ف تتردد في إبتكار تحدي المكياج الخاص بك،
بغض النظر عن مدى صعوبة التحدي ،كما أنه
يوجد بعض تحديات المكياج التي توحي بالغرابة
على اليوتيوب مثل :الوجه المليء بتحدي مكياج
الطعام أو تحدي الوجه المليء بأحجار الراين.
.٥٠

المكياج )إفعل و تفعل(:

كل شخص يوجد لديه قصة رعب حول المكياج
الخاص به ،ولكن يمكنك التأكد من أن الجميع لم
يشارك مثل هذه القصص ،حيث تستطيعين
مشاركة البعض من أسوأ لحظات المكياج وكيف
إستفدتي منها من خ ل فيديو" مايجب فعله وما
يجب فعله".
فغالبا ما يكون الجمع بين المحتوى التعليمي
وحس الفكاهة مزيجا شائعا على اليوتيوب ،و بد
أن يقوم المشاهدين بتقدير نظرتك المميزة حول
مشاكل المكياج.
.٥١

روتين العناية بالب

بكيفية العناية بالب

ة :إن روتين الخاص

ة ليس شيئا يمكن للجميع

إتقانه ،ولذلك إذا كنت تستطيع تقديم بعض
النصائح القوية حول كيفية تحسين ب

تك،

فسوف يقوم العديد من مشاهديك بتقديم
الشكر ،وعلى طريقة الكشف عن منتجات
المكياج التي تستخدمها ،يمكن أن يعرض مقطع
فيديو "روتيني للعناية بالب

ة" كل منتج

وبمراجعة حول كل منتج أيضا ،ويجب عليك فيما
بعد إستخدام منتجات العناية بالب
عرض توضيحي مبا

ة هذه في

لجمهورك على اليوتيوب

وتقديم نصائح الخبراء حول كيفية تطبيقها.
 أفكار فيديوهات ا لعاب:
.٥٢

بث ا لعاب :يعتبر اللعب أثناء البث أحد أكثر

أفكار مقاطع الفيديو شيوعا على اليوتيوب،
هناك قنوات ألعاب جديدة على اليوتيوب تظهر
كل يوم مما يعطي مساحة تنافسية للغاية،
ونظرا لهذه المنافسة الهائلة التي من الممكن أن
تواجهها حاول أن تجعل مقاطع الفيديو الخاصة
بك جذابة قدر ا مكان ،وأضف إلى تعليقك
لمسة روح الدعابة مع تقديم رأيك المميز في
ا جراء الذي تكتشفه.
هذه هي شعبية بث ا لعاب حتى أنها لديها
منصة خاصة بها وهي  ،Twitch.tvإن
مستخدمي اليوتيوب ل لعاب هم الصفقة
الحقيقية يمكنك الوثوق بنا.

.٥٣

تسليط الضوء على مواطن الخلل في

ا لعاب:
بغض النظر عن مقدار الوقت والمال الذين يتم
إنفاقهم في ا لعاب إ أنه غالبا ما يكون من
المستحيل تجنب ا خطاء.
في بعض ا وقات يكون ذلك

ء مزعج

ل عبين ،ولكن في أوقات أخرى تكون مرحة أو
مفيدة بالفعل ،إذا كان في إعتقادك أنك تستطيع
العثور على الخلل وا خطاء في لعبة جديدة
فيمكنك القيام بن

مقطع فيديو عنها ،وعادة ما

يقوم مطورو ا لعاب بتصحيح هذه ا خطاء،
ولكن أثناء إستمرارها سوف يرغب زم ئك في
مشاركة تجاربهم معك.
.٥٤

جو ت ونصائح حول ا لعاب:

هل حدث مسبقا أن قمت بالتعثر في مستوى
واحد من اللعبة

يمكنك إكماله؟ قد تكون إجابة

الكثير من الناس :نعم ،ولكن إذا كانت ا جابة
هي  ،فيجب عليك أن تقوم بعمل فيديوهات
إرشادية ،تستطيع القيام بإنشاء قوائم تشغيل
خاصة با لعاب المختلفة وتقوم بوضع إرشادات
تفصيلية قسام متنوعة من كل لعبة في قوائم
التشغيل هذه.

فعلى سبيل المثال ،تستطيع تقسيم مقاطع
الفيديو الخاصة بك إلى نصائح إرشادية
للمستويات الفردية أو أوضاع اللعب المتنوعة.
.٥٥

لعبة العام بأنماط وطرق مختلفة:

يمكنك أن تظهر لمشاهدي اليوتيوب مدى
موثوقية التحدث عن ا لعاب عن طريق إتخاذ
قرار خاص بألعاب العام المتنوعة والمختلفة.
حيث تتضمن بعض ا نواع التي تستطيع إلقاء
نظرة عليها :ألعاب إط ق النار من منظور
الشخص ا ول ،RPG ،وإستراتيجية الوقت
الفعلي ،و ، MMORPG ،MMOوألعاب السباق،
وا لعاب الرياضية.
إذا كنت تمتلك روح الشغف بكافة أنواع ا لعاب،
وبغض النظر عن نوعها ،فقد يكون من السهل
وبشكل مدهش أن تقوم بإنشاء مقطع فيديو
على اليوتيوب مثل هذا النوع.
.٥٦

إلقاء نظرة على ا لعاب الغامضة:

يمكنك الدخول في عالم ا لعاب الغامضة
ومشاركة بعض إكتشافاتك مع المشتركين في
قناتك على اليوتيوب ،ففي بعض ا وقات تظهر
لعبة معينة من تحت الردار وتدخل التاريخ ولكن
إذا تمكنت من إكتشاف عنوان معروف يمثل

لعبة رائعة فيمكنك بذلك الحصول على العديد
من المجد مقابل ذلك.
حاول إلقاء نظرة على ا لعاب التي تم غصدارها
في الب د ا خرى أو ا لعاب التي تم إصدارها
في ضوء عناوين أكثر شهرة من أجل الحصول
على بعض ا لهام.
.٥٧

أخبار ا لعاب:

قنوات مثل  IGN Newsو GameNewsOfficial
سوف تسيطر حتما على القاعدة من الجذور
عندما يتعلق ا مر بتزويد ال عبين بأخر ا خبار،
ولكن تستطيع تعويض ما ينقصك في الوصول
والمعلومات من خ ل إضافة بعض من
شخصيتك إلى مقاطع الفيديو ا خبارة ل لعاب.
فهناك الكثير مما يمكن قوله عن أخبار ا لعاب
التي تأتي من مجرد عب عادي ،ليس لديك أي
إلتزام بأن تكون حياديا ويمكن أن تتحدث عن
التدمير كما تحب.
.٥٨

تحدث عن ا لعاب القديمة:

يعتبر ا صدارات القديمة هي الذهب عندما
يتعلق ا مر با لعاب ،يمكنك إشعال مشاعر
الحنين إلى الما

عن طريق إنشاء مقطع

فيديو عن طريقة اللعب او مراجعات للعناوين

القديمة ،تستطيع مناقشة ما الذي جعل بعض
ا لعاب القديمة جيدة جدا وتقوم بعمل مقارنات
ا صدارات الحديثة.
وقد تتمثل بعض أفكار مقاطع فيديو اليوتيوب
في مشاركة بعض التاريخ غير المعروف حول
ا لعاب الك سيكية أو توفير بعض المعلومات
حول كيفية ترميزها.
.٥٩

أجب على أسئلة العارض:

إذا كنت تستطيع أن تظهر للمشاهدين مدى
خبرتك با لعاب فسوف يحاولون البحث عنك
بشكل طبيعي للحصول على آرائك ،يمكنك
تشجيع المشتركين في قناتك على إرسال
ا سئلة بعد أحد مقاطع الفيديو السابقة الخاصة
بك ثم تقوم بإنشاء فيديو مخصص تعرض فيه
هذه ا سئلة وا جابة عليها.
وإذا لم يتوفر لديك العدد الكاف من المشتركين
لطرح ا سئلة ،فيمكنك طرح أسئلتك الخاصة ثم
تقوم بالبحث والحصول على بعض ا جابات
التي تحتاج إليها.
.٦٠

عرض تعديل اللعبة:

إن التعدي ت التي يتم إجراؤها على ا لعاب
بواسطة المعجبين قد تؤدي إلى تغيير ديناميكية

اللعبة تماما ،وغالبا ما ينتج عنها سيناريوهات
مسلية أو غير متوقعة ،فعلى الرغم من أنك قد
تكون مفتقد إلى المهارات ال زمة نشاء
تعدي ت اللعبة الخاصة بك ،إ أنه تستطيع
البحث في موقع اليوتيوب وتحويل مفض تك
إلى مقطع مميز.
عادة

يتم إصدار التعدي ت لقاعدة أكبر من

ال عبين ،ولكن هذا يقلل من جاذبيتها.
.٦١

ناقش ا صدارات المستقبلية:

إذا كان لديم الحماس لبعض ا لعاب التي يتم
ا ع ن عنها في الفترة ا خيرة ،ف تكبت هذا
الحماس ،بل قم بإنشاء مقطع فيديو يوتيوب
لمشاركة أفكارك.
حيث تستطيع التحدث عن كيفية إخت ف اللعبة
الجديدة عن العناوين السابقة في السلسلة،
وإلقاء نظرة على المميزات الجديدة التي
ستقدمها ،وإذا لم يتم ا فصاح عن الكثير من
المعلومات حول اللعبة التي ترغب في التحدث
عنها ،فيمكنك دائما التكهن وقول ما ترغب في
تضمينه.
 أفكار فيديوهات ا ف م ومحبي التليفزيون:

.٦٢

إصنع أف ما قصيرة :بعد قيامك بالتحقق

من حساب اليوتيوب الخاص بك سوف تتمكن
من تحميل مقاطع الفيديوهات التي تكون مدتها
أطول من  ١٥دقيقة ،مما يعني أنك تستطيع
البدء في تحميل أف مك القصيرة على اليوتيوب
لكي تبدأ مع بعض ا ساسيات الخاصة بأ

طة

الفيديو ،فكل ما سوف تحتاج إليه هو كاميرا،
وميكروفون ،وبرامج تحرير الفيديوهات،
وسيناريو ن

.

وبمجرد أن تعتاد على صناعة ا ف م القصيرة،
فإنك تستطيع البدء في إستخدام معدات
إحترافية وتنفيذ مشاريع أكثر طموحا.
.٦٣

فيديوهات عن الشخصيات المفضلة:

يمكنك القيام بعمل قائمة بأف مك المفضلة أو
الشخصيات التليفزيونية المفضلة لديك ويمكنك
مشاركة هذه القائمة مع مشتركي اليوتيوب،
تستطيع العد التنازلي من رقم معين حتى تصل
إلى شخصيتك المفضلة مع

ح سبب إعجابك

بها أو أكثر ،أيضا تستطيع تغيير هذا النوع من
أفكار فيديوهات اليوتيوب إلى العكس تماما
وبد من ذلك تقوم بعمل قائمة من الشخصيات
التي

تحبها أكثر من غيرها.

.٦٤

تحليل المشاهد :هل حدث في وقت ما أن

كان مشهد معين من الحلقة ا خيرة من برنامجك
التليفزيوني المفضل مجرد مفاجأة؟ فإذا كان
ا مر كذلك ،لماذا

تقوم بتقديم تحليل متعمق

لما حدث مع مناقشة ما يعنيه هذا المشهد
بالنسبة للسلسلة ككل ،أيضا تستطيع عمل
ال

ء نفسه مع فيلم تم إصداره حديثا أو فيلم

ك سيكي مرموق ،في بعض ا وقات يفقد
ا شخاص ا شياء عند مشاهدتها ول مرة حيث
أنه من الممكن أن تكون الشخص الذي يقوم
بمليء الفجوات بالنسبة لهم ،وهناك نوع شائع
جدا من مقاطع فيديو اليوتيوب وهو تحليل
مقطع دعائي حيث يتم تحليل كل إطار من
المقطع الدعائي بالتفصيل للحصول على أدلة
حول ما يحدث في المسلسل أو الفيلم القادم.
.٦٥

ملخص الموسم :مع إقتراب إط ق أي

مسلسل تليفزيوني جديد سوف يتطلع
المعجبون إلى تلخيص الموسم السابق لكي
يتأكدون من تذكره بشكل صحيح.
المسلس ت التليفزيونية غالبا ما تن

ء فيديو

موجزا خاصا بها ،ولكن النسخة التي صنعها

المعجبون

تزال بإمكانها الحصول على العديد

من المشاهدات.
تستطيع التركيز على ا حداث التي وقعت في
وتقوم بإختبار التأثير المحتمل

الموسم الما

لهذه ا حداث في الحلقات الجديدة.
.٦٦

رد الفعل على التغير الغير متوقع في

ا حداث:
كان فيلم ' 'Red Weddingالشهير في Game
صادما لكل محبي
 of Thronesعبارة عن مشه ًدا
ً
العرض وإنت

ت الكثير من ردود الفعل عليه

على اليوتيوب.
فإذا قمت بإلتقاط أول رد فعل لصديقك أو
عائلتك في بعض اللحظات الغير متوقعة في
البرنامج التليفزيوني الذي يشاهدونه ،فقد يكون
لديك فيديو رائع حقا بين يديك ،وكلما كان رد
فعلهم اكثر إثارة ،كان الفيديو الخاص بك أفضل
كثيرا ،حاول فقط التأكد من عدم وجود ال

ر بأي

ءفي هذه الخطوات.
.٦٧

ا ف م المفضلة :إن الذوق في ا ف م

يختلف من شخص خر ،ولذلك نادرا ما يكون
هناك قائمتين من ا ف م هي نفسها ،وهناك
الكثير من الطرق المتنوعة التي يمكن من خ لها

تقديم هذا النوع من المحتوى ،وبما في ذلك
"ا ف م المفضلة من الثمانينات" و "أف م
الطفولة المفضلة" و "أف م الخيال العلمي
المفضلة" وما إلى ذلك.
يجب أن تجعل فيديو اليوتيوب الخاص بك جذاب
ب

يا عن طريق عرض صور أيقونية من كل

فيلم تقوم بالتحدث عنه.
.٦٨

البرامج التليفزيونية المفضلة :إن فكرة

مقاطع فيديو اليوتيوب ا خرى التي تكون على
نفس سياق فيديو الفيلم المفضل هي فيديو
العروض التليفزيونية المفضلة ،كما يمكنك أن
تقوم بتشجيع المشاهدين على مشاركة آرائهم
مع التحدث عن برامجهم التليفزيونية المفضلة
في قسم التعليقات على الفيديو ،ابتكر عناوين
قوائم مختلفة وإ

ح للمشتركين سبب إعجابك

بكل برنامج تليفزيوني كثيرا.
.٦٩
شخ

السيرة الذاتية للممثل :تستطيع تقديم ملف
عن الممثل المفضل لديك في فيديو

مخصص يشيد بحياته المهنية وإنجازاته ،كما
تستطيع التحدث عن مدى تأثير هذا الممثل
عليك وأي من أف مه قمت با ستمتاع بها كثيرا

عند مشاهدتها ،قم بالتركيز على مشاهد معينة
لها صدى معك وإسأل جمهورك عن أفكارهم.
.٧٠

أف م تافهه :ليس من ال

وري أن يكون

الفيلم مدهشا نتاج أشياء مثيرة ل هتمام ،فقد
إكتسب فيلم  Tommy Wiseauا سطوري عبادة
غالبا ما يتم
جماهيرية كبيرة على الرغم من أنه
ً
النظر إليه على أنه ا سوأ على ا ط ق.

يمكنك محاولة التفكير في ا ف م سواء كانت
جيدة أو سيئة والتي تحتوي على العديد من
القصص ثم تحويلها إلى فيديو تافه ،وغالبا ما
يكون هناك العديد من هذه ا نواع التافهه
الرائعة على مواقع  IMDBالتي تستطيع
إستخدامها لكي تساعدك في إنشاء الفيديو
الخاص بك.
.٧١

إعادة إنشاء المشاهد الشهيرة :أخرج الكاميرا

وحاول البدء في إعادة إنشاء بعض المشاهد
السينمائية الشهيرة ،وقد يكون لديك جزء صغير
فقط من الميزانية ا صلية ،تستطيع القيام
بصنع أزياءك الخاصة مع جعل أصدقائك
يساعدونك في القيام بأدوار بعض الشخصيات
المتنوعة ،حيث أنه غالبا ما تتحول هذه ا نواع

من مقاطع الفيديو إلى محاكاة ساخرة ب
كبيرة ،ولذلك

عة

تأخذ ا مور على محمل الجد.

في الواقع أنه قد تحصل نسخة مضحكة من
مشهد سينمائي على العديد من المشاهدات
حيث أنها تقدم منظورا جديدا تماما خاص
بالمشهد.
.٧٢

مقو ت مفضلة :تستطيع مشاركة مقطع

فيديو على اليوتيوب يقوم بعرض إقتباسات
أف مك المفضلة مع تحديد سبب إختيارك لكل
منهما ،ويمكن أن تكون هذه ا قتباسات التي
قمت بتضمنيها عبارة عن مزيجا من ا قتباسات
الملهمة والتحفيزية والمضحكة والمؤثرة أو حتى
مجرد ا قتباسات التي تعجبك بدون سبب معين.
أفكار فيديوهات اليوتيوب مثل فيديوهات
ا قتباسات المفضلة هي سهلة ا نشاء ،لكي
تبدأ فإن  Design Wizardيحتوي على مجموعة
رائعة من قوالب ا قتباسات الملهمة التي
تستطيع إستخدامها في الفيديو الخاص بك.
.٧٣

تكنولوجيا ا ف م :إذا كانت تقنية ا ف م هي

شغفك ،فهناك العديد من أفكار مقاطع فيديو
اليوتيوب المتنوعة التي يمكنك ا ستفادة منها،
تستطيع إظهار بعض التقنيات الموجودة لديك

في المنزل وكيفية إستخدامها لكي تصنع
أف مك الخاصة ،فعلى سبيل المثال تستطيع
إلقاء نظرة على الكاميرات والميكروفونات
وبرامج تحرير الفيديو وغيرها مما يتوفر لديك،
هناك أيضا خيار آخر وهو إستكشاف كيفية صنع
أف م أو برامج تليفزيونية معينة ،كما يمكنك أن
تسمح للمشتركين في قناتك يعرفون كيفية
إنشاء مؤثرات خاصة معينة أو إظهار ا ضاءة
المستخدمة.
.٧٤

ا صدارات القادمة :يمكنك ا ستفادة من

الضجيج حول ا صدارات القادمة عن طريق
إنشاء مقطع فيديو على اليوتيوب حيث تقوم
ببعض التنبؤات حوله ،فيمكنك البحث حول ما
يمكن توقعه من الفيلم أو البرنامج التليفزيوني
الجديد ثم تقوم بتقديم وجهة نظرك الفريدة
حوله.
حيث أن مستخدمي اليوتيوب الذي يتطلعون
إلى مشاهدته سوف يكونوا متحمسين لمتابعة
قناتك بإنتظام للتعرف ما إذا كان لديك أي
معلومات جديدة لهم.
 فيديوهات الرياضة واللياقة البدنية:

.٧٥

أحداث مبا

ه ولقطات حية :قد تكون

تغطية ا حداث المبا
المشاهدين الذين

ة وسيلة رائعة تجذب

يح

ون ،ولكنهم يحبون

مواكبة أخر ا حداث والمستجدات ،وعلى الرغم
من أنه قد يحظر عليك بث لقطات للحدث ،فإنك
تستطيع تصوير بعض المناقشات مع المعجبين،
أو تجربتك في يوم اللعب.
بعد إنتهاء الحدث فمن الممكن ان تقوم بإنشاء
مدونة فيديو لتوثيق شعورك حول ذلك ،حيث أن
الفيديوهات ا صيلة والمليئة بالعاطفة تحظى
بفرصة أفضل لتلقي صدى لدى المعجبين.
.٧٦

ا خبار الرياضية :تحديث وتزويد المشاهدين

بآخر ا خبار الرياضية ،والتي قد تكون أخبارا عن
الرياضة بصورة عامة أو يمكنك التركيز على
مجال معين تشعر أنك على مستوى معين من
الخبرة والمعرفة فيه.
وعلى الرغم أن منافذ ا خبار الكبيرة تحصل عادة
على غالبية السبق الصحفي ،إ أنه مازال
بإمكانك أن تقدم رأيك الخاص في ا خبار
العاجلة.
ترقب بعض العناوين على Instagram، Twitter
والتي قد تأتي مبا

ة من الرياضيين أنفسهم.

.٧٧

اللقطات الخادعة أو المهارات:

سواء كانت الرياضة التي تختارها هي كرة السلة
أو البلياردو ،فمن الممكن أن تنت
الخادعة المثيرة ل عجاب ب

ال

بات

عة ،إذا كنت تعتقد

أن لديك ما يتطلبه ا مر ،فسيكون من الصعب
على معظم ا شخاص إنجاز لقطة والحصول
عليها ،حتى ولو كنت موهوبا جدا.
إن فكرة فيديو اليوتيوب قد تستغرق بعض
الوقت حتى تصبح صحيحة ،فبد ً من تنفيذ
اللقطات الخادعة ،تستطيع بكل بساطة أن تظهر
بعض المهارات التي يمكنك القيام بها.
.٧٨

نصائح التمارين الرياضية :لقد قام الجميع

بالبحث من خ ل ا نترنت عن نصائح حول
التمارين الرياضية في مرحلة ما من حياتهم،
ولكن ربما لم يعثروا على ا جابات التي كانوا
يبحثون عنها ،هذا هو المكان الذي يأتي فيه
الفيديو ا رشادي الخاص بالتمرين  ،حيث
تستطيع مشاركة المشتركين في قناتك ما حقق
لك النجاح في صالة ا لعاب الرياضية وأظهر
لهم كيف يمكنهم تنفيذه في تدريبهم.
هناك العديد من مقاطع الفيديو للتمارين
الرياضية على اليوتيوب ،ولكن إذا كنت تستهدف

جمهور معين ،فيمكنك تخصيص المحتوى
الخاص بك لهم.
.٧٩
فقد

تماما مثل التمرين،
خطة النظام الغذائي:
ً

تعمل بعض ا نظمة الغذائية مع الجميع،

ومع ذلك ،ربما لديك خطة نظام غذائي في
قسم خطة
جعبتك تشعر أنها تستحق المشاركة،
ّ
النظام الغذائي الخاصة بك إلى مقاطع فيديو

منفصلة وقدمها للمشتركين خطوة بخطوة في
شكل قائمة تشغيل.
كما يمكنك أن تخبر المشاهدين عن مواعيد تناول
وجبات معينة ،واكشف عن كيفية تحضيرها،
وسلط الضوء على قيمتها الغذائية.
.٨٠

أفضل ال عبين أو ال عب المفضل :أطلق

العنان للمتحدث التحفيزي الداخلي لديك وإجعل
المشتركين في حالة مزاجية لبدء ممارسة
الرياضة ،يمكنك مشاركة بعض ا قتباسات
التحفيزية المفضلة لديك أو تستطيع كتابة نص
تعتقد أنه يمكن أن يكون له التأثير المطلوب.
قد تجد إحتمالية تحفيز مجموعة من مشاهدي
أمرا شا ًقا ،ولكن إذا تم
اليوتيوب غير الرسميين ً

تقديم الفيديو الخاص بك بشكل جيد ،فإنه يجعل
من السهل ج ًدا التفاعل مع جمهورك المستهدف.

.٨١

فيديو تحفيزي :بعد انتهاء اللعبة الكبيرة،

ادخل إلى اليوتيوب وشارك بأفكارك حول ما
حدث ،هل حقق فريقك إنتصارا رائعا رغم كل
الصعاب أم تعرضوا لهزيمة محرجة؟
الفوز أو الخسارة أو التعادل؛ ويمكن لمقاطع
فيديو تحليل ا لعاب أن تزود المعجبين بمحتوى
محدث وم ئم وغني بالمعلومات والتسلية.
.٨٢

تحليل المباراة :تعتبر التحلي ت أو

المسودات دائما موضوعات ساخنة؛ خاصة في
كرة القدم وكرة السلة والبيسبول وهوكي الجليد،
تتزايد التكهنات حول فترة القرار حيث يتطلع
المشجعون بترقب لمعرفة ما سيوقعه ال عبون
لفريقهم.
يمكنك جذب هؤ ء المعجبين إلى قناتك من
خ ل تغطية كيفية تقدم فريقهم في المسودة أو
نافذة ا نتقا ت.
.٨٣

ناقش التحوي ت والمسودات :يمكن أن

تتمثل فكرة مقطع فيديو اليوتيوب الجيدة في
إنشاء محتوى لمستخدمي اليوتيوب الذين
يرغبون في ممارسة التمارين ،لكنهم

يريدون

الدفع مقابل عضوية في صالة ا لعاب
الرياضية.

فقط ابحث عن معدات تمرين بديلة يمكنها
ا ستغناء عن أوزان الصالة الرياضية ،مثل
أكياس الطعام والسج ت وزجاجات المياه وعلب
الط ء والكتب ،إن مقاطع الفيديو الخاصة بك
توفر ل شخاص طريقة جديدة للحصول على
أيضا تثير فضول
الشكل فحسب ،بل إنها
ً

المشاهدين العاديين الذين قد يكون لديهم

فضول لمعرفة ما تتضمنه التدريبات الخاصة
بك.
.٨٤

استخدم معدات التمرين البديلة :تهدف

فكرة فيديو اليوتيوب هذه إلى منح ا شخاص
الذين

يستطيعون تحمل تكاليف صالة ا لعاب

الرياضية أو خطط النظام الغذائي باهظة الثمن
أفضل طريقة للحفاظ على لياقتهم ،يمكنك إلقاء
نظرة على البدائل قليلة التكلفة طعمة الحمية
الشعبية ،وإستكشف طرق التمرين في المنزل
وشجع المشاهدين على زيارة متنزههم المحلي،
أيضا تستطيع تغطية طرقك الخاصة للحصول
على لياقة خارج الصالة الرياضية ومشاركة
نتائجك مع المشتركين لديك.
.٨٥

الحفاظ على لياقتك في العام :على الرغم

من أنك نادرا ما تكون قادرا على ممارسة بعض

التمارين الهوائية الشديدة في العمل ،إ أنه
مازال بإمكانك القيام ببعض التمارين الرياضية،
حيث يمكنك أن تظهر لجمهورك الطريقة
الصحيحة لتمديد أرجلهم تحت مكاتبهم ومد
ظهورهم أثناء الجلوس ،ما لم تكن في استراحة
غداء ،وقد يكون من ا فضل تصوير هذه الفكرة
في المنزل ،حاول جمع كل المعدات التي
معا.
ستحتاجها ً

.٨٦

فيديو قبل|وبعد :هناك عدد قليل من الطرق

ا فضل ثبات نجاح التمرين أكثر من أي فيديو
تم قبله وبعده ،إن عرض قصة نجاحك قبل وبعد
كبيرا من المصداقية على
قدرا
نجاحك سيمنحك
ً
ً
قناة اليوتيوب.

سيدرك المشاهدون ب

عة أنك تعرف ما الذي

تتحدث عنه ويمكن أن تساعدهم في الوصول
إلى أهدافهم في إنقاص الوزن.
.٨٧

المكم ت الغذائية التي تستخدمها :بالنسبة

للمبتدئين ،يمكن أن يكون العثورعلى المكم ت
المناسبة أمرا صعبا ،هناك الكثير من الخيارات
التي قد يكون من الصعب إكتشاف ا فضل
منها ،يمكنك أن تقوم بإنشاء مقطع فيديو يوضح
المكم ت التي كنت تستخدمها إلى جانب روتين

التمرين الخاص بك ،يمكنك أيضا مناقشة التأثير
المطلوب لكل مكمل ونسبة البروتين التي
يحتوي عليها ومدى إستفادتك منه.
.٨٨

أفضل تطبيقات اللياقة البدنية :يمكنك

البحث عن أفضل التطبيقات المتاحة والخاصة
باللياقة ومشاركة نتائجك مع مشتركي اليوتيوب،
تستطيع أيضا التعرف على التطبيقات ا فضل
لتتبع الجري ،وتسجيل جلسات الصالة الرياضية،
وتتبع كمية السعرات الحرارية التي تتناولها ،وما
إلى ذلك.
أضف بعض التنوع إلى قائمتك من خ ل
الكشف عن بعض تطبيقات اللياقة الجديدة التي
قد
.٨٩

تكون معروفة جيدا.
أساطير اللياقة البدنية :يمكنك النهوض

بسمعتك عن طريق كشف زيف بعض خرافات
اللياقة البدنية وإظهار طرق أكثر فعالية
للمشاهدين بد ً من هذه الخرافات ،يمكن أن
يكون هذا النوع من مقاطع الفيديو على
وتعليميا للغاية لمشاهديك،
مسليا
اليوتيوب
ً
ً
يمكنك سؤال المشاهدين عن تجربتهم في

إستخدام ا ساليب التي تحدثت عنها وتشجيعهم
على مشاركة قصصهم.

 فيديوهات اليوتيوب الموسيقية:
.٩٠

تغطية غنائية :يمكن أن تصبح بعض نماذج

ا غنيات من ا غاني المثيرة ل عجاب شائعة ج ًدا
وب

عة ،حصل كل من  Justin Bieberو Shawn

 Mendesو  5 Seconds of Summerعلى
إستراحات داء أغانيهم على اليوتيوب ،فإذا
تمكنت من بناء قاعدة جماهيرية على اليوتيوب،
فمن المحتمل أن تحصل على نقطة إنط ق
لمهنة الموسيقى.
أيضا يمكنك عمل نسخة صوتية غنية شهيرة أو
حتى وضع لمسة جديدة تماما على أغنية
بإستخدام ريمكس خاص بك.
.٩١

أداء ا غاني ا صلية :إذا كنت تمتلك القدرة

على كتابة ا غاني الخاصة بك ،فقم بتسجيل
نفسك وأنت تغنيها ،وشارك الفيديو الخاص بك
على اليوتيوب  ،أما إذا كنت تمتلك مهارة العزف
أيضا ،فهذا أفضل ،حيث
على آلة موسيقية
ً
يمكنك إنشاء قائمة تشغيل لجميع أغانيك

ا صلية حتى يتم إنتقاؤها بسهولة في عمليات
البحث على اليوتيوب ،يفضل أن تشارك مقاطع
الفيديو الخاصة بك على وسائل التواصل

ا جتماعي للسماح لجميع أصدقائك ومتابعيك
بمعرفة ا غنية الجديدة التي كتبتها.
.٩٢

دروس الموسيقى :إذا كان بإمكانك العزف

على آلة موسيقية ،فإن إحدى أفكار مقاطع
فيديوهات اليوتيوب التي يسهل وضعها موضع
التنفيذ هي تقديم دروس في الموسيقى.
فمث  ،دروس الجيتار هي أكثر دروس الموسيقى
التي يتم البحث عنها على اليوتيوب ،ولكن هناك
أيضا طلب على العديد من أنواع الدروس
ا خرى.
التنسيق الشائع لهذه ا نواع من مقاطع الفيديو
هو تقسيم ا غنية إلى أقسام والعمل عليها
خطوة بخطوة ،ثم بعد ذلك يمكن تشغيل ا غنية
بأكملها ظهار الشكل الذي يجب أن تبدو عليه
النسخة النهائية.
.٩٣

تسليط الضوء على تشابه ا غاني :يمكن أن

تبدو الكثير من ا غاني الرائعة عن غير قصد
وكأنها أغنية أخرى ،سواء أكان تقديم وترا متطابقا
أو كلمات متشابهة ،فإن الفيديو الذي تظهر فيه
أوجه التشابه يمكن أن يصنع محتوى مثيرا
ل هتمام ،إذا نظرت إلى ا غاني القديمة ،فقد

تجد أن بعض ا يقاعات قد تم إستخدامها مرة
أخرى في التسجي ت ا حدث.
أيضا إظهار عينة من الموسيقى
أيضا يمكنك
ً
القديمة التي قد

يكون المشاهدون على علم

بها ،على سبيل المثال ،أغنية دريك الناجحة
" "One Danceهي عينة من لحن أغنية " Do
 "(You Mind (Crazy Cousinz remixللفنان
البريطاني .Kyla
.٩٤

عرف جمهورك على
تجربة أدوات فريدةّ :

اليوتيوب على بعض ا

ت الموسيقية الفريدة

من كافة أنحاء العالم وجربها في الموسيقى
الخاصة بك ،يمكن أن يؤدي تغطية ا غاني
الشهيرة بإستخدام هذه ا دوات الفريدة إلى
نتائج مسلية للغاية.
تشتمل بعض ا مثلة على ا دوات غير الشائعة
مثل الثيرمين ،والهيدرومورفون ،والهارمونيكا
الزجاجية ،والديدجيريدو.
.٩٥

ناقش التأثرات الموسيقية الخاصة بك :ربما

تجد أنه من السهل أن تتحدث عن الموسيقيين
الذين ألهموك لبدء تشغيل الموسيقى ،فلماذا
تن

مقطع فيديو عنها ،حيث تشارك قصة حول

كيف أن أغنية أو أداء معين شجعك على العزف
على الجيتار أو الجهير أو الطبول.
يمكنك أن تطلب من المشاهدين إخبارك
بتأثيراتهم الموسيقية في قسم التعليقات
للحفاظ على إستمرار المناقشة.
.٩٦

إستكشف الموسيقى المحلية:

يحصل كل

موسيقي موهوب على ا هتمام الذي يستحقه،
ولكن يمكنك القيام بواجبك لتغيير ذلك ،حيث
يمكنك حضور الحف ت في منطقتك المحلية
وعرض فنانين

يعرفهم جمهور أوسع ،كما

يمكنك أن تقوم بإجراء مقابلة معهم بعد الحفلة
ثم تحميل بعض المقاطع على اليوتيوب.
وإذا كان لديهم قناة يوتيوب خاصة بهم ،فيمكنك
القيام ببعض الترويج المتبادل معهم ،يمكنك
أيضا إستخدام الموسيقى المجانية لمقاطع
الفيديو لمساعدتك في البدء في قناة اليوتيوب
الخاصة بك.
.٩٧

قم بتغطية حدث موسيقي :الكثير من أفكار

مقاطع الفيديو على اليوتيوب ممتعة للغاية،
ولكن ليس أكثر من تغطية حدث موسيقي ،حيث
يمكنك السفر إلى أحد المهرجانات وإبدأ في

مراجعة العروض الحية وإجراء مقاب ت مع
الحضور وأخذ عينات من ا كشاك المختلفة.
أيضا يمكنك تجميع أطرف اللحظات من
مقاب تك مع الحا

ين أو إنشاء فيديو يسلط

الضوء على المهرجان.

.٩٨

توقع أحداث العام المقبل التي يجب

مشاهدتها:
في كل عام ،تجتاح س لة جديدة من المواهب
الموسيقية العالم ،إستخدم معرفتك الموسيقية
للتنبؤ بمن سيتألق هذه المرة ،احترس من ا نواع
الجديدة الشائعة واتجاهات الموسيقى التي
يمكن أن تشكل في نهاية المطاف كيفية تطور
العام الجديد.
إنشاء مقاطع فيديو مثل هذه يمنح لمحبي
الموسيقى طريقة سهلة كتشاف موسيقى
جديدة.

 أن

قائمة خاصة بك فكار محتوى

اليوتيوب-:
ا ن بعد أن شاهدت مجموعة متنوعة من أفكار
فيديو اليوتيوب هنا ،حان الوقت لوضع بعض
أفكار الفيديو الخاصة بك على الورق ،وابدأ
بالتفكير في هدفك من حيث ،ما الذي تريد
الحصول عليه من تحميل الفيديو في المقام
ا ول؟ ثم فكر في نوع محتوى الفيديو ا فضل
لتحقيق هذا الهدف.

 ملحوظة أخيرة :أفكار الفيديو-:

أصبح

لديك أفضل  ١٠٠فكرة لفيديوهات YouTube
لعام  ،٢٠٢١وا ن بعد أن قرأت هذه ا فكار ،حان
الوقت لبدء إختيار المفضلة لديك ووضعها
موضع التنفيذ.
إن لفت ا نتباه على اليوتيوب ليس شيئا
سيحدث بين عشية وضحاها ،ولكن عليك أن
تعمل بكل جدية نشاء محتوى أصلي ومثير
ل هتمام والترويج لقناتك للجمهور المناسب.
حتى إذا كنت تفعل كل

ء بشكل صحيح ،ف

يوجد حتى ا ن ضمان بأن قناتك ستحقق نجاحا
كبيرا ،ولكن سيكون لديك ا ساس ال زم لجعلها
ممكنة.

لكي تجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك تظهر أكثر
قلي  ،تحقق من أداة الرسوم المتحركة لنص
الفيديو ،حيث يمكنك إضافة نص إلى مقاطع
الفيديو الخاصة بك في دقائق.
شارك بعضا من أفكار مقاطع فيديو اليوتيوب
الخاصة بك معنا على  Twitterمن خ ل التغريد
بالتعامل مع  ،@getdesignwizardأخبرنا كيف
إستخدمت هذه ا فكار ومدى تأثيرها على قناتك.

