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 ویدئو خالقانه    برای تولید   اصل  10
 مقدمه 

 و  ادیز  آمار بسیار  ن ی. اشودیم آپلود    وبی وتیدر    ویدئوساعت    500حدود    قهیدر هر دق
.  ستند یهمه آنها خوب ن  ،کنیم  سطحی بررسی  صورتبهآنها را    دیاست! اجازه ده  باالیی
 ت یفاقد هرگونه تمرکز و روا  ی. برخرسندیم به نظر    ای غیرحرفهخشن و    اریبس  یبرخ

  ی برخ  ،دیگرعبارتبه.  رسندیم  پوچ به نظر  ،هوده یب  یها پروژهمانند    ایواضح هستند  
 نه.  دیگر یو برخ کنندیمکار  ویدئوها

شو  دیخواهیم  قطعا    اب،یبازار  کی   عنوانبه شما    یاجتماع  ویدئوهایکه    دیمطمئن 
را  .  کنندیمکار    برایتان این  این  د یخواهیماگر  به  باید  ابتدا  که   سؤال،    جواب دهید 

شوند   دهی شن  دیده و   زینو  پارازیت یا  باالتر از  ویدئوهایتان  دیکمک کن  دیتوانیچگونه م
 برجسته شوند؟ ی امروز  یاجتماع یهاانداز رسانهو در چشم

 خالقانه   ویدئوهای ساخت    ی برا   ی نکات 

سازندگان برتر خود و نحوه تعامل آنها با مخاطبان خود را در   وبیوتی،  هاسالدر طول  
  ی استراتژ  کی  ی ربنایرا که ز  یکرده است. آنها ده اصل اساس   وتحلیلتجزیه  ، پلتفرم  نیا

همه اصول    دیستیمجبور ن  کهیدرحال .  اندکرده  ییخالقانه موفق است، شناسا  ویدئویی
  ی در محتوا  دیاز آنها را بتوان  یشتر یهر چه تعداد ب  د،یاعمال کن   دخو  ویدئوهایرا در همه  

  ، د ن و به اشتراک گذاشته شو  شدهدیدهشما    ویدئوهای  نکهیاحتمال ا  د،یکن  ادهیخود پ
 . خواهد شد شتریب

 ست؟ ی چ  رعایت شوند،   مؤثر   ویدئوهای  که باید در تولید   ای خالقانه ده اصل  

 ی اشتراک گذار  یت قابل داشتن    – 1

که    دی ابیرا ب  یقالب  ایشما را به اشتراک بگذارند؟ موضوع    ویدئویمردم    دیخواهیم  ایآ
تر باشد،  شما جذاب  یشما را به اشتراک بگذارد. هرچه محتوا   ویدئویرا وادار کند    نندهیب
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به    یدسترس  شیباعث افزا  نی . اشودیم  شتر یآن توسط افراد ب  ی گذار احتمال اشتراک
   .دی کن پیدا یشتر ی ب کنندگاندنبالتا  کند یمشما کمک   بهو  شودیمشما   یمحتوا

 بودن  در دسترس  -   2

  ویدئویی   ی دارند؟ محتوا   خاصی  یمستقل معن  یمحتوا  یک  عنوانبهشما    ویدئوهای  ایآ
کرد.   درک  دیگر  ویدئوهای  ریکه بتوان آن را مستقل از سا  کنید   عرضه  یقالبدر    را  خود
همه    یبدون تماشا   تواندیم  ای کند، آ  دایشما را پ  وبیوتی  ویدئوهایاز    یکی   نندهیاگر ب

 نی به ا  بودندردسترسکند؟    درک  را  آن  معنای خاص  ،در کانال شما   گرید  ویدئوهای
که    یمعن باشندمعنا    تنهایی بهشما    ویدئوهایاست  ا داشته  که    نی.  معناست  بدان 
باعث   نی و ا  دیمختلف استفاده کن  یدهایف  پرکردن  یجداگانه برا   ویدئوهایاز    دیتوانیم

 . شودیممخاطبان شما    شیافزا

 بودن  ای محاوره  -   3

 د یمطمئن شو  ؟هستید  زدنحرفدر حال  فقط    ای  دیکن یمبا مخاطبان خود صحبت    ایآ
به    دیبا  نی با مخاطب وجود دارد. ا  میصحبت مستق  یبرا   یشما عنصر   ویدئویکه در  

.  د یبرقرار کن  وندیخود پ  دارانطرفو با    دیخود متصل شو  هدف  شما کمک کند به جامعه
مستق بر صحبت  بخش   میعالوه  به  را  آنها  مخاطبان،  تبد  یبا  گفتگو  ادی کن  لیاز    ن ی . 

 شوند.  ریدرگو موضوع آن  ویدئوتا با  کندیم قی افراد را تشو موضوع

 داشتن ثبات  –  4

برنامه    ایآ باشد.    یشامل موارد مختلف   تواندیم  ثبات  د؟یدار  یثابت   ویدئوییفرمت و 
  ویدئویی فرمت    کیاستفاده از    ،. هدف دیباش  بندیبرنامه منظم پا  کیبه    دیکن  یسع  دیبا

و در تمام    دیبمان  " خود متمرکز ی تجار   برند  یرو".  ی استطپلتفرم ارتبامشابه در سراسر  
 . پیش چشم مخاطبان خود به تصویر بکشید را ثابت تیشخص کیخود   ویدئوهای

 بودن   ای پا   و   افت یقابل باز   –  5

 خواهید داشت. دوست    شتریآن را ب  نوع و فرمت  عتا  یطب  ،عمل کرد  موفق  ویدئوییاگر  
پ  ویدئوییفرمت    کیکه    یهنگام ،  شتر یب  دیخواهیم احتماال     د، یکرد  دایموفق 

۲

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
                                                                                                                                                     @novinlive 

.  د ی کن  جادیمختلف وب ا   یهابخشمختلف و در    یهاقالبآن را در    به  هیشب  ویدئوهایی 
بیشتر    داکردنیپمهم   که  است  محتوایی  نوع  و  قرار    موردتوجهقالب  شما  مخاطبان 

 . رد یگیم

 قابل پیدا کردن باشد  راحتی به  –  6

محتوا  ایآ پ  یمردم  را  شما    دایشما  کرد؟  را    ویدئوهایتان  افتنی  دیخواهیمخواهند 
یا پلتفرمی که بیشترین اهمیت    در مکان   خصوصبه  د،یمردم آسان کن   یبرا  تاحدامکان

برای شما دارد.  کن  نانیاطم   را  عناو   د یحاصل  انتخاب    ییهاتلیتاو    نیکه    د ی کنیمکه 
جذاب  حیصح و    و  دادههستند  متادیتای  ابر  که    کندیم مشخص    وضوحبهشما    یا 

  مردم   کشف کنید که  تا  د یداشته باش  خاطربه  ن، ی. همچنستیشما در مورد چ  ی محتوا
  که مردم احتماال    دیکن   تولیدرا    یی دئوهایو هستند و انواع    یز یبه دنبال چه چ   بیشتر

 .دوست دارند بیشتر آن را 

  ی خود را برا   ویدئوهای  دی با  ،توسط کاربران پیدا شود  ترراحت  محتوایتان  نکهی ا  یبرا
  نه یجستجو به  یموتورها  یرا برا  ویدئوها. هر چه بهتر  د یکن  نهیجستجو به   موتورهای

پس   داشت.  دیکشف و مشاهده آنها توسط کاربران خواه  یبرا  یشتر یشانس ب  د،یکن
)از لحاظ جستجوی    بزرگ  یموتور جستجو  نیدوم   وبیوتی،  موتور جستجوی گوگلاز  

 . دیندازینپس آن را از قلم  در جهان است! ویدئو(

 است.   Carwow  ا،یتانیبر  لیاتومب  تیبه آن نگاه کرد، وب سا  توانیمکه    یمثال عال  کی

 عکس مقاله

 شده است:   ذکر جستجو    یبرا   شما   ویدئوهای  سازیبهینه   یچند نکته برا   نجا ی در ا 

 عنوان:  

  کلماتی کنند به دنبال چه    دایشما را پ  ویدئوی  خواهندیمردم م  یوقت  دیکن  ینی بشیپ
  ن یا  افتنی  یخود را بر اساس آنچه که افراد احتماال  برا   ویدئوی . سپس نام  گردندیم

  ویدئو مرتبط با    یدی . کلمات کلدیکن  گذارینام،  کنند یم   پیتا  YouTubeنوع محتوا در  
 . دینبگنجا  در ادامه را نیز و برند خود 
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 :  حات ی توض

کلم  پر  حی توض  کی توضیحات  خود  ویدئویاز    ید یکل   اتاز  بخش  در  ده  را  .  د یقرار 
  ویدئوهای   ریبه سا  یی وندهایپو    ( روشنCTA)  اقدام  دعوت به  کیکه    دیمطمئن شو 

قرار   دارید،  خود   تی ساوبدر    دیگری که   و منابع  یاجتماع  یهارسانه  یهاکانال  د، یمف
 .  دیده

 :  ها تگ یا    ها برچسب 

را با کلمات کل  ویدئوی  با    ویدئوی  نی. ا دی تگ کن  ، مرتبط  ید یخود  را   ویدئوهای شما 
 . ابدی شی آن افزابه  یکه دسترس شودیباعث م نیو ا کندیمشابه مرتبط م

 : کوچک   ر ی تصو 

YouTube  نان یتا اطم  دیاستفاده کن  کسلیپ  720در    1280  ریتصو  کیاز    کندمی  هیتوص  
تصو که  شود  همه    ری حاصل  در  شما  نظر    یعال  ،نمایشصفحه  هایاندازهکوچک  به 

 . رسدمی

 ی بر همکار  ی مبتن  -   7

سا  دیتوانیم  ایآ است  مثال عنوانبه  د؟ی کن  یهمکار   ویدئوسازندگان    ریبا  ممکن   ،
  ی محتوا   دکنندگان ی از تول  یار ی . بسدیمتقابل شو  ای  یمشارکت پول  کیوارد    د یبخواه

  ی . براکنند یم  یخود همکار   یهاکانالکمک به رشد    یسازندگان برا  ریبا سا  تالی ج ید
  ی همکار   نی . همچن دیدار  یهدف مشابه  خاطبانکه م  دی موفق، مطمئن شو  یها یهمکار 
 مهم است.  زین انددادهکه قبال  به محصول شما عالقه نشان   یگرانیبا د

 تعاملی بودن   –  8

  ک ی  صرفا    وبیوتیشوند؟    ریدرگ  تعامل کرده و   شما  ویدئویبا    توانندیم  نندگانیچگونه ب 
رساندن   منظوربهشما    یبرا  گریراه د  کیاز    شی ب  یز یچ  بلکه.  ستین  فیلم  رسانه پخش

که به   دی ابیب   یاست. راه  یپلت فرم تعامل  کیدر واقع    نیاست. ا  رونیخود به ب  امیپ
بازخورد،   با  دهد  اجازه  محتو  یها دهیامخاطب  و  کاربر    تولیدشده  یامحتوا  توسط 
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(UGCمحتوا در  محتوا  ی(  و  کند  مشارکت  دهد.    یشما  شکل  را   دادنگوششما 
 . دیکن  گذاریسرمایهبه شما کمک کند تا در تعامل با مخاطبان  تواندیم   یاجتماع

.  د ی خود مشارکت ده  ی مخاطبان خود را در محتوا  دی توانیمکه چگونه    دیریدر نظر بگ 
شما بر اساس نظرات آنها شکل    یو محتوا  شوندیم  ده یکه شن   نندیاگر مخاطبان شما بب

 باز خواهند گشت.  شتری اطالعات ب  دریافت یخواهند کرد و برا  یاز آن قدردان ،رد یگیم

 مند بودن هدف   –  9

برا   ویدئوی با   ویدئوی  ست؟ی ک  یشما  افراد خاصی  یبرا  دیشما  ؛  هدفمند شود   جلب 
  ف یتعر  ابد،ی در تالش است به آن دست    ی شمارا که محتوا  یمخاطب  وضوحبه  ،نیبنابرا
  ن ی. ادیکن  میآنها تنظ  ی ازهایو ن  حات یرا مطابق با ترج  ویدئویی   یسپس محتوا و    دیکن

 . دهدیم شیآنها را افزا از طریق ویدئو وایرال شدناحتمال 

آنچه که آنها   دن ید  ، یاجتماع  ی هارسانهبا تعامل با مخاطبان خود در    دیتوانیمشما  
دوست ندارند و درک آنچه که از کانال شما انتظار دارند،    را که  یز ی دوست دارند، چه چ

  و مشارکت   یر یباشد، درگ  شتری. هرچه مخاطبان شما ب د یدر مورد آنها اطالعات کسب کن
 . د ید دیخود خواه یرا در محتوا   از جانب آنها یشتر یب

 بودن   معتبر  –  10

معتبر باشد و    دیشما با  یوجود دارد؟ محتوا  یواقع  اقی شما اشت  ویدئوی در پشت    ایآ
باور داشته    دی کنیمکه آپلود    یز یبه چ   دیشما را به موضوع نشان دهد. شما با   اقیاشت
به موضوع خود عالقه    ایاز زبان بدن شما مشخص خواهد شد که آ  ن،ی. در دوربدی باش
 درگیر   شتری است، ب  موثقشما معتبر و    امیپ  کنند. اگر مخاطبان شما احساس  یا نه  دیدار

 .شوند یمشما   یمحتوا

 منبع: 

digitalmarketinginstitute.com  

 ترجمه و اقتباس: 
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 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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