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امل�ضتخدم والتمكن من و�ضائل الإعالم والأخبار

مارتن �سكوت 

مارتن �سكوت حما�رض يف الإعالم والتنمية الدولية مبدر�سة التنمية الدولية بجامعة اإي�ست اأنغليا باململكة املتحدة

     CBAجمعية اإذاعات الكومنولث   اليون�سكو      

منظمة الأمم املتحدة 

للرتبية والعلوم والثقافة

بدعم من قطاع الإعالم و الت�سال 
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توطئة

ي�سعدين اأن اأتقدم اإليكم بهذا العمل. بداأت الفكرة باقرتاح من اليون�سكو جلمعية اإذاعات الكومنولث  CBAللقيام لأول مرة 

 )UGC( ببحوث حول كيفية تعامل الإذاعات والتلفزيونات من خمتلف اأنحاء العامل مع امل�سمون الذي ينتجه امل�ستخدمون

والنهو�ص والتكوين للتمكن من ا�ستعمال الإعالم وو�سائله)MIL(. وقد قامت ليزا �سرتلينغ بهذا البحث الذي حظي بدعم من 

: CBA اليون�سكو ون�رضه مارتن �سكوت يف جملة كومنولث برودكا�سرت عدد جانفي 2009 وهو متوفر على موقع الـ

http://www.cba.org.uk/Resources/publications/Media_literacy_UGC.php

وقد اأظهرت الردود والإجابات وجود ممار�سات عديدة تراوحت بني بعث اأق�سام جديدة تعنى بالإ�رضاف والت�سجيع على 

MIL و UGC والغياب الكلي لأي �سيا�سة يف هذا امليدان. وقد بدا جليا اأن اأغلب املوؤ�س�سات الإذاعية والتلفزيونية تاأمل 
– نظرا جلدة امليدان وحداثته - يف التعويل على توجيهات ت�ساعدها على تر�سيخ الـ  MIL و UGC. وقد راأى هذا البحث 
النور بعد حمادثات معمقة مع اليون�سكو ودعمها له ا�ستجابة لهذا املطلب. و قد كان تناول مارتن �سكوت للمو�سوع �سافيا 

حيث تناول كل الأمناط املعتمدة و فتح باب النقا�ص مع منتجني بالـ UGC .ويوجه املوؤلف ن�سائح للت�سجيع على تكري�ص 

UGC يف املوؤ�س�سات التعليمة الر�سمية و غري الر�سمية و يف اجلماعات. MIL  و 

اإيليزابت �سميث

)CBA( الأمينة العامة جلمعية اإذاعات الكومنولث
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 متهيد

ا�سرتكت اليون�سكو من جديد مع جمعية اإذاعات الكومنولث )CBA( لإعداد املراجع التي حتتاجها اجلهات الفاعلة يف جمتمع 

املعلومات. و تظافرت جهود اليون�سكو و CBA لت�سجيع املوؤ�س�سات الإذاعية والتلفزيونية ل �سيما من الدول النامية على التفاعل 

مع امل�ساهدين وامل�ستمعني على حت�سني جودة الـ )UGC( من خالل حت�سني التمّكن من و�سائل الإعالم والأخبار وخا�سة منهم 

.UGC منتجو الـ

النا�ص من القدرة على البحث عن املعلومة / امل�سمون  الن�ساط يتمثل يف متكني  اأن الهدف الأ�سمى لهذا  التاأكيد على  و يجدر 

وتقييمها وا�ستعمالها واإيجادها، ويف ت�سجيع الندماج الجتماعي والنقا�ص العمومي حول اأهم م�سائل التنمية حتى يت�سنى حت�سني 

ظروف عي�ص كل اأفراد املجتمع.

الإعالم  و�سائل  من  والتمّكن  امل�ستخدم  ينتجه  الذي  امل�سمون  تنمية  حول  للمذيعيني  »توجيهات  �سكوت  مارتن  كتاب  يعد  و 

والأخبار « مرجعا مفيدا جاء يف وقت منا�سب ا�ستجابة ملتطلبات الإذاعات والتلفزيونات وجماهريها واملهتمني بهذه امل�سائل.

و�سي�ساهم هذا الكتاب يف بناء جمتمعات معرفة مندجمة من خالل الإعالم والت�سال وتدعيم حرية التعبري وتعزيز و�سائل اإعالم 

حرة وم�ستقلة وتعددية و نفاذ اجلميع للمعلومة واملعرفة.

عبد الواحد خان

م�ساعد املدير العام لالإعالم و الت�سال، اليون�سكو
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املقدمة  -  1

اإن ا�ستعمال الإذاعات والتلفزيونات مل�سامني اأنتجها جمهور امل�ستخدمني لي�ص بالأمر اجلديد. فقد احتلت هذه امل�ساهمات 

منذ عقود مكانه مهمة من خالل الربامج املفتوحة للتدخالت الهاتفية و»الر�سائل اإىل املحرر« وا�ستجوابات النا�ص يف ال�سارع 

وت�رضيحات �سهود العيان. اأما الظاهرة اجلديدة فتتمثل يف اأن التطورات املت�سارعة يف تكنولوجيا الإعالم اأ�سبحت ت�سمح 

للجماهري بتوفري م�سامني كثرية وخمتلفة لالإذاعات والتلفزيونات. واأ�سبحت التكنولوجيات اجلديدة �سهلة ال�ستعمال ويف 

متناول اأغلب النا�ص.

و هذه الزيادة يف » امل�سمون الذي  ينتجه امل�ستعمل « )UGC( مينح الإذاعات والتلفزيونات اإمكانيات متعددة، فهم 

ينفذون اإىل  م�سمون ذي حجم اأكرب وتنوع اأ�سمل �سواء تعلق الأمر بربامج اإخبارية اأو غريها و ي�سّكل الـ UGC الذي ي�سلهم 

و�سيلة لتعزيز �سلتهم باجلمهور.

و يعد مو�سوع التمّكن من الإعالم وو�سائله )الـ MIL ( عن�رضا هاما يزداد العرتاف به نظرا للعالقة القائمة بني و�سائل 

2008، مرر الربملان الأوروبي قرارا بتبني تو�سيات تقرير حول«اخلربة الإعالمية يف  الإعالم و املجتمع. ففي دي�سمرب 

. و قد اأقر هذا التقرير باأهمية التمكن من و�سائل الإعالم واأو�سى باإدراج وحدات اإجبارية يف برامج تكوين 
1
العامل الرقمي«

الأ�ساتذة مبختلف م�ستوياتهم تتعلق ببيداغوجيا و�سائل الإعالم، ويف هذا ال�سدد اأقر الربملان الأوروبي دور اليون�سكو يف 

تفعيل الثقافة على و�سائل الإعالم وذلك من خالل اإعالن غرينفالد )1982( و اأجندا باري�ص ونقاطها 12 املتعلقة بالرتبية 

على و�سائل الإعالم )2007(. و قد و�سفت مثل هذه املواقف باأنها ‘تدل على نزعة اإيجابية لتحويل الهتمام نحو �سيا�سة 

.
2
واإطار تنظيمي لتبني الرتبية على و�سائل الإعالم وتدعيمها. 

 .UGC و اليون�سكو �سنة 2008 نتائج بحث �سمل 72 اإذاعة وتلفزيون يف الكومنولث متعلقة بطبيعة الـ CBA و ن�رض الـ

وقد ت�سمن البحث ا�ستعمالهم للـ UGC و انخراطهم يف تنمية الـ MIL. و قد بني البحث الفتقار اإىل مبادرات من قبل 

الإذاعات والتلفزيونات لت�سجيع الـ UGC و تنمية الـ MIL كما بني يف الوقت نف�سه اأن هذه املوؤ�س�سات �سديدة الرغبة 

مل�ساندتها يف هذه امليادين.

 MIL و تهدف هذه التوجيهات اإىل توفري امل�ساندة من خالل حتديد الكيفية التي تخول الإذاعات والتلفزيونات تنمية الـ

جلمهورها ويف نف�ص الوقت الت�سجيع على اإنتاج UGC �سالح للبث.

اإن تنمية الـ UGC و الـ MIL و ا�ستعمال الـ UGC عملية حيوية ت�ساعد و�سائل الإعالم على اأداء وظائفها الدميقراطية 

يف املجتمع. و باإمكان الإذاعات والتلفزيونات، ل فقط توفري ف�ساء للتعبري للعموم بل اكت�ساب املهارات الالزمة للم�ساهمة 

يف النقا�ص العمومي عرب:

• و�سيلة اإعالم وتربية ميكن للمواطنني التوا�سل عربها مع بع�سهم البع�ص 	
•نا�رض للق�س�ص و الأفكار و املعلومات 	

اخلا�سني  الأعوان  بني  و  املحكومني  و  احلكام  بني   ) • 	Islam 2002 : 1( لالإعالم’  الطبيعي  »الختالل  لـ  ت�سحيح 

املتناف�سني

•م�سّهل للنقا�ص وا�سح املالمح بني خمتلف الفاعلني الجتماعيني ي�سجع على حّل اخلالفات بالو�سائل الدميقراطية 	
•و�سيلة يعرف بها املجتمع نف�سه وتبني ح�ص النتماء للمجموعة، وهو ما ي�سّكل فهم القيم و العادات والتقاليد. 	

. • 	3
و�سيلة للتعبري والن�سجام الثقافيني داخل الأمم ويف ما بينها

اإذا مل حت�سن موؤ�س�سات  التعليق. و  النقا�ص و  القراء ي�سرتطون على و�سائل الإعالم امل�ساركة يف  اإن امل�ساهدين و امل�ستمعني و 

الإذاعة والتلفزيون ال�ستعمال الأمثل للـ UGC فاإن اجلمهور �سيتوجه اإىل و�سائل اإعالمية اأخرى ت�سجع م�ساركة اجلمهور. وتهدف 

اأف�سل اإىل رغبات اجلمهور املتنوعة ومقت�سيات �سناعة  هذه التوجيهات اإىل متكني الإذاعات والتلفزيونات من ال�ستجابة ب�سكل 

البث الإعالمي يف نف�ص الوقت . و رغم اأن هذه التوجيهات �سيغت بالأ�سا�ص اإىل الإذاعات والتلفزيونات، فاإنه من املوؤمل اأن ينتفع 

. MIL والـ UGC بها امل�رضعون ومنظمات الرتبية على و�سائل الإعالم وقطاع الإعالم ب�سفة عامة وكل من يهتم بتنمية الـ
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 2 - اخللفية

اأ�سا�سية ق�سايا   1.2
حول  والتلفزيونية  الإذاعية  للموؤ�س�سات  توجيهات  لإنتاج  املا�سي  يف   CBA الكومنولث  اإذاعات  وجمعية  اليون�سكو  تعاونت 

 MIL و UGC تتناول ال�سل�سلة الثالثة من التوجيهات مو�سوعا اأقل رواجا، فالطبيعة املتغرية للـ .
4
مبادئ التحرير وتنظيم البث

تعني اأنه ل ميكن يف هذه املرحلة اإنتاج جمموعة مبادئ نهائية ووا�سحة املعامل.  اإن �سياغة هذه التوجيهات قد ت�سكل على ا�سا�ص 

.MIL والـ ،UGC اأربعة اهتمامات اأ�سا�سية فيما يتعلق بالبث، والـ

تتعلق الق�سية الأ�سا�سية الأوىل بطبيعة الـ UGC الذي تطمح املوؤ�س�سات الإذاعية والتلفزيونية اإىل ت�سجيعه، فبع�سها يرغب يف 

 اهتمام 
ّ
مزيد ت�سجيع الـ UGC.  اأما بالن�سبة للبع�ص الآخر فقد اأ�سبحت مراجعة امل�سمون واختياره متثل م�سكال عوي�سا. وين�سب

بع�ص الإذاعات والتلفزيونات على ‘جودة’ املادة التي ينتجها اجلمهور. ورغم اأن ت�سجيع UGC اأف�سل من حيث اجلودة )مهما كان 

تعريفها( قد يبدو هدفا جديرا بالهتمام، فمتابعة هذا الهدف الوحيد قد يخدم فقط اأ�سوات اأفراد اجلمهور الذين يتمتعون باإمكانيات 

اأف�سل ويهّم�ص بالتايل الفقراء واملق�سيني. تهدف هذه التوجيهات اإذا اإىل توفري توجه عام حول ت�سجيع تنوع اأكرب للمادة يف نطاق 

او�سع لالأ�سوات: مادة ت�ستجيب للحاجيات العامة والتجارية للموؤ�س�سات الإذاعية والتلفزيونية وحلاجات املم�ساهدة والدميقراطية 

لأو�سع جمهور ممكن.

والبحث  الإعالم  و�سائل  تقييم وظائف  القدرة على  فيها  والكفاءات مبا  املهارات  اأنواع  اإىل خمتلف   MIL الـ  حتيل   : ثانيا   

MIL على حد ال�سواء، فما  UGC وللـ  اأن هذه التوجيهات تهتم بالرتويج للـ  عن امل�سمون الإعالمي وا�ستعماله واإنتاجه. ومبا 

اأن تلعبه املوؤ�س�سات الإذاعية  األ يبعدنا عن الدور الهام الذي يجب  اإنتاج  امل�سمون مع اأن هذا ينبغي  يهمنا هنا باخل�سو�ص هو 

 .MIL والتلفزيونية يف ت�سجيع كل اأوجه الـ

ثالثا : ميكن اأن ين�ساأ ت�سنج بني امل�سالح املوؤ�س�ساتية، والتجارية، والعمومية عندما تتعهد املوؤ�س�سات الإذاعية والتلفزيونية 

يف الرتويج للـ MIL. وتتحمل هذه املوؤ�س�سات م�سوؤولية تكوين اجلمهور ولكن عليها اأي�سا ال�ستعمال ال�سحيح للموارد واحلفاظ 

على الريادة التناف�سية.   فاأحيانا  يكون  الرتويج للـ MIL غري م�سجع مبا�رضة للـ  UGC  ويف حالت اأخرى قد ل ي�سجع فيها الـ 

UGC للرتويج   للـ MIL. وحتاول هذه التوجيهات النظر  يف هذه التنازعات لتمكني الإذاعات والتلفزيونات من حتديد  ‘ الإن�سجام 
الأف�سل’ بني هذه امل�سائل املتناف�سة.

رابعا : ل  بد اأن  تت�سمن اأية  حماولة لتقدمي توجيهات جلميع  الإذاعات والتلفزيونات  حول العامل ن�سائح عامة اإىل حد ما،  

فهذه املوؤ�س�سات تعمل يف ظروف خمتلفة وتتوجه اإىل جماهري متباينة جدا. و ي�سح الأمر كذلك على الرتويج للـ UGC لأن تفاوت 

املداخيل والنفاذ اإىل التكنولوجيا يعني اأن  الإذاعات والتلفزيونات تتلقى وت�ستعمل UGC ب�سكل اأو ب�سفة متفارتة بالن�سبة للكم 

والنوع واجلودة. واإن بدت توجيهات هذا التقرير ناجعة بالن�سبة  ملجمل هذه املوؤ�س�سات،  فاإن  بع�سها يبدو اأكرث نفعا ملنظمات دون 

غريها. 
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MIL وال   UGC الـ  تعريف   .2.2

UGC ما هو الـ

 يعرف امل�سمون الذي ينتجه امل�ستخدم )UGC( اأي�سا بـ ‘ امل�سمون الذي ينتجه امل�ستهلك’ و’امل�سمون الذي ينتجه امل�ستعمل’ 

و’�سحافة املواطنة’ و’و�سائل الإعالم الجتماعية’ و’و�سائل الإعالم الت�ساركية’، وهو م�سطلح حديث ن�سبيا ي�ستعمل لو�سف ظاهرة 
تعد اإىل حد قريب حكرا على بع�ص املخت�سني. و يحيل م�سطلح الـ UGC اإىل م�سمون و�سائل الإعالم املتوفر للعموم والذي ينتجه 

اجلمهور عو�ص الإذاعات والتلفزيونات )اأو تقتنيه موؤ�س�سة من �رضكات اإنتاج م�ستقلة اأوم�ساهمني فرديني(. وي�سف الـ UGC  كل 

م�سمون يقع جتميعه باأية تكنولوجيا اإعالمية من الفاك�سات والإر�ساليات الق�سرية اإىل ال�سور الرقمية واأ�رضطة الفيديو واملدونات 

)مثل  التقليدية  الإعالم غري  والتلفزيونات( وو�سائل  الإذاعات  )اأ�سا�سا  التقليدية  الإعالم  podcasts وتبثه و�سائل  والبودكا�ست 

.
5
تويرت و يوتيوب(

MIL ما هوالـ

يحتاج اليوم املواطنون يف جمتمعات املعلومات اإىل القدرة على النفاذ اإىل ال�سور والأ�سوات والن�سو�ص ب�سفة فعلية ويومية 

. و تعرف هذه القدرات بـ »التمكن من الإعالم 
6
اأرادوا لعب دور كامل يف املجتمع اإذا ما  لتنظيمها وحتليلها وتقييمها واإنتاجها 

معلومات  م�ستعملي  بو�سفنا  م�ستنرية  اأحكام  واإ�سدار  ‘تاأويل  على  »القدرة  اأنها  على  اليون�سكو  فها 
ّ
تعر التي   )MIL( وو�سائله« 

. وينبغي على املواطنني 
وو�سائل اإعالم، و اأي�سا التحول اإىل منتجي و باعثي ر�سائل اإعالم ومعلومات  اأذكياء على الوجه الأكمل’7

الذين تعلموا الإعالم والإخبار اأن يفقهوا جيدا وظائف و�سائل الإعالم يف جمتمع دميقراطي مبا فيها معرفة اأ�سا�سية مبفاهيم من 

قبيل حرية القول وحرية ال�سحافة واحلق يف املعلومة. و ي�سف اإعالن ال�سكندرية ل�سنة 2005 التمكن من و�سائل الإعالم والتعلم 

مدى احلياة باأنها ‘منارات جمتمع املعلومات ت�سيء امل�سار للتنمية والزدهار واحلرية،  فهي متنح النا�ص من خمتلف امل�سارب 

القدرة على البحث عن املعلومة وتقييمها وا�ستعمالها واإنتاجها فعال لتحقيق الأهداف ال�سخ�سية والجتماعية واملهنية والرتبوية. 

.
اإنها حق من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية يف جمتمع رقمي وهي تنمي الندماج الجتماعي يف جميع الدول’ 8

UGC: اال�ستخدام، املعاجلة و » اجلودة « الـ   .3.2
قبل اإ�سدار توجيهات حول كيفية ت�سجيع الإذاعات والتلفزيونات للـ UGC، يجدر التعر�ص اإىل كيفية ا�ستعمال هذه املوؤ�س�سات 

ومعاجلتها حاليا للـ UGC وو�سف طبيعة الـ UGC الذي  تتلقاه. و ترتكز النتائج املقدمة اأ�سفله على بحث م�سرتك بني اليون�سكو 

.
9
وجمعية موؤ�س�سات الإذاعات والتلفزيونات للكومنولث والذي �سمل منها 72 موؤ�س�سة �سنة 2008 

UGC ا�ستعمال الـ

بينت نتائج بحث اإذاعات الكومنولث كما كان متوقعا اأنهم ي�ستعملون الأ�سكال »القدمية« للـ UGC مثل الر�سائل والفاك�سات باأكرث 

تواتر من الأ�سكال »اجلديدة« مثل البودكا�ست podcasts ومواقع ال�سبكات الجتماعية. فالتدخالت الهاتفية والر�سائل والفاك�سات 

ت�ستعمل يوميا عند اأكرث من 60 % من هذه املوؤ�س�سات بينما ل ي�ستعمل اإل 30 % منها بانتظام املدونات ومواقع الواب والبودكا�ست 

.podcasts
التي   UGC خمتلفة اإل اأن عدد اأنواع الـ UGC ورغم ادعاء جميع الإذاعات والتلفزيونات ا�ستخدامها بانتظام ثالثة اأنواع

ت�ستخدمها خمتلف املوؤ�س�سات يتفاوت كثريا. ف�سبكة بث غرينادا مثال ت�ستعمل ثالثة اأ�سكال فقط )الفاك�سات و الر�سائل والتدخالت 

UGC يوميا ب�سكل ن�سبي )مبا فيها حجم هام من املادة  اأ�سكال الـ  اإذاعة وتلفزيون هونغ كنغ جميع  الهاتفية( بينما ت�ستعمل 

م�ستقى من مواقع ال�سبكات الجتماعية و البودكا�ست podcasts واملدونات(.

ومن الغريب اأنه مل توجد عالقة وا�سحة بني م�ستوى التنمية القت�سادية للبلد وحجم وتنوع الـ UGC الذي ي�ستخدمه الباثون 

.UGC يف ذلك البلد. فاملوؤ�س�سات الفريقية مثل �سوت نيجرييا وراديو موزامبيق تدعي ا�ستخدام نطاق اأو�سع وقدر اأكرب من الـ

الهاتفية  من  التدخالت  برامج  تعد  اأول،  اأق�سام:  اأربعة  UGC يف  الـ  ا�ستخدامها يف  املوؤ�س�سات  تّدعي  التي  الطرق  تندرج  و 

الربامج كثريا مثلما تتفاوت  الإذاعات والتلفزيونات امل�ستجوبة. و تتفاوت طبيعة هذه  UGC امل�ستخدمة عند  الـ  ا�سكال   اكرث 

اإجراءات التعامل مع املتدخلني هاتفيا، و يف اأغلب احلالت ، ت�ستخدم برامج التدخالت الهاتفية اأي�سا الن�سو�ص والربيد الإلكرتوين 

والفاك�سات التي ير�سلها اجلمهور. اأما ثاين ا�ستخدام منت�رض للـ UGC فهو تطعيم الربامج الإخبارية، وذلك عادة يف �سكل �سور 

و�رضائط واأحيانا تعاليق اأحدثها اجلمهور. وتتمثل الطريقة الثالثة التي ت�ستعملها املوؤ�س�سات يف اإطار الـ UGC يف توفري م�سمون 



9

اأونتاريو التي توفر  اأهم الوم�سات الإخبارية اإىل موؤ�س�سات على غرار تلفزة  ملواقعها على الواب. ترتاوح املادة من التعاليق على 

ت�سهيالت للم�ستخدمني لتحميل �سور و �رضائط على منتديات النقا�ص، واأخريا مناذج معزولة ل�ستعمالت UGC اأخرى ل تندرج يف 

اأحد الأق�سام املذكورة اأعاله، وت�سّمنت برامج ‘ال�سحفي املواطن’ التي ت�ستعمل مادة ينتجها مرا�سلو اجلماعات املتطوعون وم�ساريع 

‘التقارير الرقمية’ املنتجة يف ور�سات اجلماعات.

 UGC معاجلة الـ

و�سعت اأغلب الإذاعات والتلفزيونات اإجراءات ملراقبة مادة الـ UGC وفرزها و تبويبها قبل بثها. اإل اأن التنا�سق غالبا ما يكون 

حمدودا يف تطبيق هذه الإجراءات على خمتلف اأ�سكال الـ UGC ويتم بث بع�ص امل�سامني دون غربلة حتريرية. 

و تقوم بع�ص الإذاعات والتلفزيونات بتاأخري توقيت البث ومراجعة املادة عند القت�ساء وت�سخري من�سطني للغر�ص بينما ترف�ص 

UGC. وت�ساعد الأمثلة الثالثة املوالية يف ت�سخي�ص تنوع املمار�سات:  الـ  موؤ�س�سات اخرى قطعيا اي تعديل او غربلة يف بع�ص 

الهاتفية وتبثها  التدخالت  اأ�سرتاليا فتنتقي  اآ�ص  اآ�ص بي  اأّما  انتقاء،  الهاتفية مبا�رضة دون  التدخالت  ف�سبكة بث غرينادا ت�ستخدم 

بتاأخري طفيف يف التوقيت للتقليل من احتمالت الثلب والتعاليق غري الالئقة. اأما الر�سائل املوّجهة اإىل هيئة البث الكاريبية فينظر 

اأو مقدم برامج وحتال عند القت�ساء الإ�سكاليات اإىل الق�سم القانوين ثم تبث على الهواء متى متت الغربلة. ورغم توفر  فيها منتج 

لت�سمل كل  اغلب الحيان  لي�ست م�ستفي�سة يف  انها  ال   ،UGC الـ  ا�ستعمال  املوؤ�س�سات حول  ثلثي  التوجيهات لدى  اأ�سكال  بع�ص 

اأ�سكال الـ  UGC اأو معظمها. فما يثري الن�سغال هو اأن اأقل من ن�سف الإذاعات والتلفزيونات التي �ساركت يف البحث لها �سيا�سات 

جتاه ا�ستخدام الر�سائل وال�سور التي ير�سلها اجلمهور رغم اأنهما اأو�سع اأ�سكال الـ UGC ا�ستعمال، و10 % فقط من هذه املوؤ�س�سات 

لها توجيهات ت�سمل جميع اأ�سكال الـ UGC. ويرّجح توفرها عند موؤ�س�سات يف الدول املتقدمة اأكرث منها يف الدول النامية. واأ�سارت 

اإىل امل�ساعدة حول كيفية  UGC يف برجمتها واإىل حاجتها  الـ  اإىل رغبتها يف ا�ستخدام املزيد من  عديد الإذاعات والتلفزيونات 

التعامل اجليد مع مثل تلك املادة.

 UGC جودة الـ

عندما طلب من الإذاعات والتلفزيونات ترتيب ‘جودة’ الـ UGC املر�سلة اإليها، اعتربت اأن الن�سو�ص والفاك�سات والتدخالت 

الهاتفية والربيد الإلكرتوين ومواقع الواب  توفر اأجود اأنواع الـ UGC. و جتدر الإ�سارة اإىل اأن اأدنى رتبة و�سعت فيها الن�سو�ص 

بـ  الأقل نوعية املدونات والأ�رضطة والبودكا�ست  الإذاعات والتلفزيونات على  ‘جيد’، ويف املقابل و�سفت ن�سف  والفاك�سات هي 

بل  فقط   UGC اهتمامات هذه املوؤ�س�سات فيما يخ�ص »جودة« امل�سمون باجلودة التقنية للـ تتعلق  ول  ‘املتو�سطة’ و‘الرديئة’. 
اأي�سا بجودة التقارير وب�سفة اأ�سمل قيم الإنتاج. فخرق حقوق امللكية وعدم التحفظ وعدم احرتام القانون اجلنائي وحماية الطفولة 

.UGC م�سائل وقع التطرق اإليها على اأنها مبعث ان�سغال فيما يخ�ص »جودة« الـ

ورغم اأن البحث مل يتناول باخل�سو�ص حجم املادة التي تتلقاها الإذاعات والتلفزيونات  فاإن تعاليقها توحي باأنه يف حني رغب 

اإر�سال مادة بتلك الكثافة م�سكال جديا.  بع�سها يف ت�سجيع مزيد من الـ UGC فاإن البع�ص الآخر يعترب 

الفر�ص: و  التحديات   :UGC الـ   .4.2
اإىل  والتلفزيونات مدعّوة  الإذاعات  لئن كانت  و  الدول.  عديد  يف  الإعالمي  امل�سهد  يف  را�سخة  �سمة  حاليا   UGC الـ  اأ�سبح 

ال�ستغالل الأمثل للفر�ص التي يوفرها الـ UGC فيجدر بها النتباه اإىل هذه الفر�ص واإىل الأخطار املحتملة.

UGC فوائد ا�ستخدام الـ

من  تتمكن  ل  قد  مادة  اإىل  احلر  النفاذ   • 	UGC الـ  ا�ستخدام  يف  والتلفزيونات  لالإذاعات  و�سوحا  الأكرث  الفائدة  تعّد  رمّبا 

احل�سول عليها بطريقة اأخرى. واأبرزالأمثلة �رضائط تقارير الأخبار العاجلة، ومن الأمثلة احلديثة واملثرية للجدل �سدامات 

ما بعد النتخابات يف اإيران والهجمات الإرهابية يف مومباي.

اأفكار وتوفري مادة وروؤى جديدة.  اأخبار باقرتاح  اإحداث  اأي�سا  اإىل توفري مادة لالأخبار اجلارية، باإمكان اجلمهور  •اإ�سافة  	
فيمكن ا�ستثمار خربة بع�ص اأفراد اجلمهور ومهاراتهم لتطوير �رضيط الأنباء.

الق�س�ص اخليالية. فعند ف�سح  اإىل  الذاتية  ال�سري  ابتداء من  الأخبار، م�سمونا متنوعا  اأن يوّفر خارج قاعة  للجمهور  •ميكن  	
املجال لأفراد من اجلمهور للم�ساهمة بق�س�سهم تكون هذه املوؤ�س�سات اأقرب اإىل اجلمهور لتعرب عن م�ساغله.

• بكثري املادة التي يوّفرها اجلمهور. اإذ ميكن اأن ي�ساعد ا�ستخدامه على توطيد العالقة بني  	UGC تتجاوز فوائد ا�ستخدام الـ
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موؤ�س�سات الإذاعة والتلفزيون وجمهورها. وتدّل الأبحاث على اأن املواطنني الذين ل ي�ساهمون بـالـ UGC يف حّد ذاتهم 

.
10

يولون قيمة كبرية ل�ستخدام املوؤ�س�سات ملثل تلك املادة

• ملوؤ�س�سات الإذاعة والتلفزيون اأ�سبقية تناف�سية. فبقدر ما يتعلم اجلمهور اأدوات الإعالم  	UGC ميكن اأن يوّفر ا�ستخدام الـ

والإخبار والقدرة على النفاذ وامل�ساهمة يف نطاق اأر�سيات اإعالمية تعتمد على اإعالم الـ UGC، مثل تويرت وويكيبيديا، 

التي  التقليدية. و�ستحتّل هذه املوؤ�س�سات  الإذاعات والتلفزيونات  التفاعل عند  انتظارهم لتوفر نف�ص فر�ص  بقدر ما يزداد 

 .
11

تتاأقلم وت�ستخدم الـ UGC اأف�سل املواقع للنجاح يف �سوق اإعالمية ي�ستّد فيها التناف�ص

 UGC فوائد النهو�ص بالـ

• يف ت�سجيع اجلمهور على امل�ساهمة باأنواع منه حتبذها الإذاعات والتلفزيونات اأكرث.  	UGC ي�ساهم النهو�ص الن�سيط  بالـ

و ميكن هكذا من تقلي�ص حجم املادة غري ال�ساحلة للبث التي تتلقاها هذه املوؤ�س�سات.

•اإن اجلماهري ل تروي تلقائيا ق�س�سها املثرية واملوحية واجلريئة .فاإذا �سعت الإذاعات والتلفزيونات بجدية اإىل البحث عن  	
اإليها ميكنها بث م�سمون عايل  اإر�سالها  يقع  اأن  انتظار  بروايتها عو�ص جمرد  للجماهري  وال�سماح  املثرية  الروايات  هذه 

القيمة و طريف ل ميكن اإنتاجه بطريقة اأخرى.

• ميكن الإذاعات والتلفزيونات من الو�سول اإىل جماعات ل ميكنها الو�سول اإليها بطريقة اأخرى.  	MIL اإن الت�سجيع الفعال  للـ 

ومبنح هذه اجلماعات �سوتا ميكن لهذه املوؤ�س�سات �سمان متثيل جمهورها باأكمله ولي�ص الأقلية التي متتلك الإمكانيات اأو 

الرغبة يف امل�ساهمة بانتظام.

 UGC االأخطار املحتملة ال�ستعمال الـ

اإّن ظهور الـ UGC ب�سكل �ساطع رافقه ان�سغال الإذاعات والتلفزيونات وغريها بالنعكا�سات التجارية والقانونية والعملية ملثل 

ذلك امل�سمون، وهي دون �سك �سواغل حقيقية لكن توجد طرق عملية للتعامل معها.

• الذي تتلقاه هذه املوؤ�س�سات ي�ستوجب غربلة  	UGC توّفر اجلماهري لالإذاعات والتلفزيونات م�سمونا ذا قيمة لكن حجم الـ

املادة اأو تعديلها وهو يف اأغلب الأحيان اأمر �سعب وم�ستنزف للوقت. و مبا اأن حتديد املرابيح التي تتولد مبا�رضة عن الـ 

.
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UGC لي�ص ممكنا فاإنه ي�سعب حتديد ما ميكن اأن ينجر عنه من اقت�ساد مادي
• الذي ي�سلها عادة ما يكون قليل اجلودة اأو غري قابل للبث.  	UGC من امل�ساغل الأ�سا�سية لالإذاعات والتلفزيونات هو اأن الـ

لكن ميكن لهذه املوؤ�س�سات اتخاذ خطوات لتفادي هذا امل�سكل وذلك بالتعامل باأكرث جناعة مع الطريقة التي ينتج بها الـ 

.UGC
من الذين اأجابوا يف البحث املذكور  • م�سغل اآخر لالإذاعات والتلفزيونات يتمثل يف م�سداقية املادة ودقتها، فاأكرث من 80 % 	

ملوؤ�س�سات الكومنولث قالوا اإنهم يرغبون يف توجيه حول ما يخ�ص قانونية الـ UGC ومالءمته. ومتلك عديد املنظمات 

ال�سمعية الب�رضية الكربى توجيهات تتعلق بال�ستعمال الأن�سب للـ UGC موجودة جمانا على �سبكة الأنرتنت.

• مب�سمون املادة فقط بل قد تتعلق بطرق احل�سول عليها اأي�سا. اإذ توجد مثال يف معظم الدول  	UGC ل تتعلق قانونية الـ

ت�رضيعات تخ�ص الت�سجيل اأو الت�سوير اخلفي. ويجب على الإذاعات والتلفزيونات توفري اإجراءات وطلب امل�سورة القانونية 

عند احلاجة  للتاأكد من اأن امل�سمون الذي يبثونه مل يح�سلوا عليه بطرق خمالفة لتوجيهاتهم.

5.2 الـ MIL: التنمية ودور االإذاعات والتلفزيونات:
الإذاعات والتلفزيونات  MIL، تقدمي نبذة عن طبيعة تنميته عموما ودور  الـ  من املفيد، يف جمموعة توجيهات تتعلق بتنمية 

خ�سو�سا.

اأ�سرتاليا واآ�سيا مثل اململكة  اأوروبا ومنطقة  الدرا�سية ل�سنوات عديدة يف كثري من دول  الربامج  MIL مكونا هاما يف  الـ  ظل 

. و قد ح�سل تقدم يف الآونة الأخرية يف دول اأخرى 
13

املتحدة واأ�سرتاليا ونيوزيلندا واإيرلندا واأملانيا وفرن�سا وال�سويد ومالطا واملجر

مثل الفليبني والأرجنتني. اإذ تبنت الأرجنتني �سنة 2000 برنامج ‘املدر�سة وو�سائل الإعالم’ وقد �سمم لتنمية الرتبية على و�سائل 

. اإل اأن الـ MIL يف 
14

الإعالم يف التعليم البتدائي والثانوي ومل�ساعدة الطلبة على تبليغ اأ�سواتهم يف املجتمع عرب و�سائل الإعالم

النظام الرتبوي الر�سمي يعاين يف معظم ما تبقى من الدول من نق�ص يف التمويل والعرتاف بل اإنه ي�سكو غالبا من لمبالة �سانعي 

 MIL ويف هذا ال�سياق ‘تعد ال�رضاكة بني ال�سناعة الإعالمية واملوؤ�س�سات التعليمية الر�سمية �رضورية للتنمية امل�ستقبلية للـ .
15

القرار

املوؤ�س�سات  بف�سل دعم خمتلف  اإل  النور  مثال  الأرجنتني  الإعالم’ يف  وو�سائل  ‘املدر�سة  برنامج  ير  اإذ مل   .
ال�سياقات’16 يف معظم 

ال�سمعية الب�رضية.
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وغالبا ما تكون اأن�سطة الـ MIL خارج نطاق التعليم الر�سمي نتاج تعاون بني الإذاعات والتلفزيونات واملراكز الثقافية وو�سائل 

اإعالم اجلماعات اأو MIL  اخلا�سة مبنظمات غري ربحية17. ورغم اأنه مل يقع القيام مبراجعة ر�سمية دولية ملثل هذا التعاون، توجد 

اأمثلة عديدة على مبادرات ناجحة خ�سو�سا يف كندا واأملانيا واأ�سرتاليا. ففي كندا مثال تتمّتع �سبكة الرتبية على و�سائل الإعالم، وهي 

منظمة غري ربحية م�ستقلة متخ�س�سة يف اإنتاج موارد تعليم للتكوين على و�سائل الإعالم عالية القيمة، بدعم اأهم املنظمات ال�سمعية 

الب�رضية الوطنية.

96 % منها 
ّ
وقد بّينت نتائج البحث احلديث مع موؤ�س�سات الكومنولث دعما �رضيحا بينها حول العامل ملبداأ تنمية الـ MIL، و قد اأقر

باأهمية تنميته. ورغم ذلك، فاإن 40 % من الإذاعات والتلفزيونات فقط انخرطت يف اإحدى مبادرات تنمية الـ MIL. وقد توجهت معظم 

املبادرات التي انخرطت فيها اإىل ال�سباب. ويف �سوء ذلك، عرّب 97 % من الإذاعات والتلفزيونات عن الرغبة يف توجيهات حول تنمية 

 .MIL  الـ

والفر�ص التحديات   :MIL الـ   6.2
الإذاعات  وبانخراط  اأعّم.  ب�سفة  واملجتمع  لالأفراد  بالن�سبة  فوائده    MIL الـ  حول  املوجودة  الأدبيات  يف  تناق�ص  ما  غالبا 

الأ�سفل م�سفوعة بعر�ص لبع�ص  الظاهرة يف  الفوائد  اأهم هذه  اأي�سا من منافعه. و تلّخ�ص  والتلفزيونات يف تنميته فاإنها ت�ستفيد 

.UGC يف عالقة بت�سجيع الـ MIL الأخطار املحتملة لتنمية الـ

 MIL فوائد تنمية الـ

. فبقدر ما ت�سبح اجلماهري راغبة وقادرة على خلق  • 	MIL اإحدى النتائج البعيدة املدى لتنمية الـ UGC تعترب تنمية الـ

.UGC وتتح�سن نوعيته UGC مادتها اخلا�سة بقدر ما تزداد قدرة الإذاعات والتلفزيونات على ا�ستخدام الـ

• طريقة فعالة لتوطيد العالقة مع اجلمهور وتدعيم الثقة والوفاء. 	MIL تنمية الـ

والتلفزيونات  لالإذاعات  قيمة  طريقة  اجلماعات  ور�سات  يف  اأو  الإلكرتونية  املنتديات  عرب  �سواء  اجلماهري  مع  •ال�ستغال  	
للتعرف ب�سفة اأف�سل على جمهورها وبالتفاعل معه وتقدير ما لديه من قول ميكن لهذه املوؤ�س�سات اأن ت�سبح اأكرث ا�ستجابة 

مل�ساحله.

• عن�رض حيوي للواجب الدميقراطي لالإعالم، كما اأنه عن�رض اأ�سا�سي يف التزامات املرفق العمومي لالإذاعات  	MIL تنمية الـ

والتلفزيونات .

انتزاع  على  كليا  يرتكز   • 	UGC للـ  والتلفزيونات  الإذاعات  ا�ستعمال  باأن  الدعاء  دح�ص  على  �ست�ساعد   MIL الـ  تنمية 

 MIL م�سمون رخي�ص من اجلمهور. و تعّد الإذاعات والتلفزيونات اإحدى املوؤ�س�سات القليلة التي لها القدرة على تنمية الـ

وبذلك ميكنها لعب دور حيوي يف متكني املواطنني من امل�ساركة يف النقا�ص العام.

• طريقة هامة لتنمية املوهبة اخلالقة يف البلد، وتدري�ص مهارات  	MIL اإذا ما اأريد لقطاع الإعالم اأن ينمو، فاإن تنمية الـ

الإنتاج الإعالمي طريقة هامة لرعاية مبدعي امل�ستقبل مثل كّتاب ال�سيناريو واملخرجني واملنتجني.

• طريقة هامة مل�ساعدة اجلماهري على تقدير خمتلف اأنواع م�سمون و�سائل الإعالم حق قدرها مثل الأفالم  	MIL تنمية الـ

املخت�سة والربجمة الدولية والأخبار  الأحداث اجلارية.

UGC على �سوء ت�سجيع الـ MIL االأخطار املحتملة لتنمية الـ

نتائج  اإىل  توؤدي  التي  املدى  ق�سرية  املبادرات  • 	‘ يوؤثر  باأنه   MIL للـ  الإعالمية  املوؤ�س�سات  دعم  اتهام  وقع  املا�سي،  يف 

. وميكن لالإذاعات والتلفزيونات من خالل ال�ستغال يف �رضاكة مع مهنيي التكوين على و�سائل 
تعليمية �سيئة التحديد’18

الإعالم اأن ت�سمن توفر م�ساريع MIL  ‘ذات جودة’.

اأنها ذات غايات جتارية �رضفة. فاأي دعم يحتاج الو�سوح وال�سفافية  • على  	MIL ميكن قراءة دعم ال�سناعة الإعالمية للـ

لتفادي التهامات باملحاباة. فانخراط هياكل خارجية م�ستقلة مثل وزارة الرتبية وهياكل عمومية اأخرى ي�سهم يف تفادي 

.
19

هذه ال�سواغل

• مثل مهارات  	MIL يوجد هاج�ص باأن التاأكيد ‘التقني’ ال�رضف على الإنتاج الإعالمي قد يوؤدي اإىل اإهمال جوانب اأخرى للـ

 .
20

التفكري النقدي. اإذ ‘ يجب اأن تكون املهارات الإنتاجية جزءا ل هيكال واإطارا وحيدين للتكوين على و�سائل الإعالم 
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معاجلتها و   UGC الـ  اأمناط   -  3

UGC الـ  اأمناط   1.3
 وجود عدم ارتياح وا�سع النطاق مل�سطلح ‘ م�سمون ينتجه امل�ستخدم’ 

21
بينت درا�سة حديثة اأجرتها جامعة كارديف

)UGC(. فقد ارتاأى ال�سحفيون واجلمهور على حد ال�سواء اأن امل�سطلح غري مالئم لو�سف اأ�سكال مادة متعددة من التدخالت 

اأنواع  الهاتفية اإىل الفاك�سات اإىل البودكا�ست والق�س�ص الرقمية، وخل�ص الباحثون اإىل اأن م�سطلح ‘ UGC’ ينطبق على خم�سة 

�سديدة الختالف من املادة، و يحو�سل اجلدول 1 طبيعة هذه الأنواع اخلم�سة املختلفة.

UGC لأنها ت�ستعمل بطرق خمتلفة وتتفاوت قيمتها ومتنح فر�سا غري  اأنواع الـ  ويهم الإذاعات والتلفزيونات متييز خمتلف 

الـ  اأن تنمي  UGC، باإمكان هذه املوؤ�س�سات  الـ  الأنواع املختلفة من  مت�ساوية وتعاين من عدة نقاط �سعف. فبالتمييز بني هذه 

.
22

UGC باأكرث فعالية
ونعر�ص طبيعة كل �سكل من الـ UGC باأكرث تف�سيل اأ�سفله مع اإر�سادات عامة حول كيفية ت�سجيع هذه املادة ومعاجلتها من 

قبل الإذاعات والتلفزيونات.

:UGC اجلدول 1: خمتلف اأ�سكال الـ

UGC اأمثلةالو�سف و اال�ستعمالنوع الـ

م�سمون اإخباري ينتجه 

اجلمهور

اأ�سكال UGC ت�ستعمل يف الأخبار مثل 

ال�سور و التجارب و تقارير »الأخبار«

�سور الأخبار العاجلة، اأ�رضطة �سمعية 

وب�رضية، درا�سة احلالت و تقارير التبليغ

تعبريات عن اآراء اجلمهورتعليق اجلمهور
امل�ساهمات يف  املنتديات الإلكرتونية اأو 

التدخالت الهاتفية الإذاعية

 م�سمون تعاوين
مادة غري اإخبارية نتاج تعاون بني  

الإذاعات والتلفزيونات وامل�ساهمني
اأ�رضطة ق�سرية، �سري ذاتية

الإنتاج التعاوين  مل�سمون اإخباري�سحافة تفاعلية
جمهور يتوىل البحث عن وم�سات الأخبار 

والإ�سافة اإليها

املراجعات، �سور غري اإخبارية، تو�سياتبقية املادة غري الإخبارية م�سمون غري اإخباري

UGC على نحو مالئم الـ  مع  التعامل   2.3
تتوفر حاليا عديد الفر�ص للم�ساهمني لإ�سهار امل�سمون الذي ينتجونه، من مواقع ال�سبكات الجتماعية وتبادل الفيديوات اإىل 

الو�سائل الأخرى وا�ستقطاب  التقليدية مناف�سة  الإذاعات والتلفزيونات  اأرادت  ال�سخ�سية وو�سائل الإعالم املكتوبة. فاإذا  املدونات 

املادة وت�سنيفها وا�ستعمالها بفعالية وعلى نحو مالئم. فاجلماهري ل ت�ساهم مبادتها عند  التعامل مع  عليها  ‘جودة’،  ذا   UGC
الإذاعات والتلفزيونات اإل عندما ت�سعر اأن هذه املوؤ�س�سات تعرتف مب�ساهماتها و تقدرها حق قدرها.

توجد مزيد من التوجيهات اأ�سفله حول كيفية معاجلة اأنواع الـ UGC اخلم�سة. وتوجد توجيهات عامة تنطبق على جميع اأنواعه 

.
23

املذكورة هنا

 :moderation الت�سذيب

• اإىل نف�ص التحكيم التحريري والتدقيق كاأي مادة ل �سيما فيما يتعلق مب�سائل اخل�سو�سية  	UGC ينبغي اأن يخ�سع كّل الـ

لليون�سكو وجمعية  البحث احلديث  الطفولة والثلب والذوق والأخالق. وقد كانت نتائج  واملوافقة وحقوق امللكية وحماية 

اإذاعات الكومنولث، الذي خ�سعت له موؤ�س�ساته، م�سجعة يف هذه النقطة اإذ اأقرت تقريبا كل الإذاعات والتلفزيونات اأنها  تقراأ 

ح�سابا لهذه امل�سائل. اإ�سافة اإىل ذلك، تّدعي ثلثا هذه املوؤ�س�سات يف العينة تقريبا تخ�سي�ص فريق بعينه مل�ساألة ت�سذيب الـ 

.UGC
• غري املالئم. وميكن اأن يقوم امل�ساهمون بالت�سذيب ولكن  	UGC يحيل الت�سذيب اإىل عمليات اإزالة وحتوير ورف�ص ن�رض الـ

عادة ما يقوم به م�رضف تتمثل م�سوؤوليته يف �سمان اأن الـ UGC ذي عالقة باملو�سوع، ويف كل احلالت، لي�ص فاح�سا 
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اأو غري قانوين.

عن   التحريري  امل�سوؤول  يكون  الب�رضية  ال�سمعية  املوؤ�س�سة  �سلب  خا�ص  مدير  حتديد  من  بد  ل   ، • 	UGC الـ  ا�ستعمل  حيثما 

امل�سمون.

. الت�سذيب ال�سابق وهو ت�سذيب للمادة قبل النفاذ اإليها اأو بثها والت�سذيب الالحق  • 	UGC توجد ثالث طرق خمتلفة لت�سذيب الـ

وهو ت�سذيب املادة بعد و�سعها على اخلط اإذ يقرر امل�سذب بقاءها من عدمه. اأما الت�سذيب الرجعي فهو ت�سذيب املادة عندما 

يلفت امل�ساهمون نظر امل�سذب اإىل اأن امل�سمون يف راأيهم غري منا�سب.

•يجب اإيالء عناية خا�سة  اإذا وقع ال�ستباه يف اأٌن املادة قدمها ع�سو يف جمموعة �سغط اأو منظمة لها م�سلحة �سخ�سية يف  	
املادة.

. • 	UGC يجب اأن تتوفر ب�سهولة جمموعة توجيهات اأو تفا�سيل تف�رض بو�سوح كيفية التعامل مع الـ

•و يجب توعية امل�ساهمني باأن تقدميهم للمادة يعني موافقتهم على هذه التوجيهات. و يجب اأن تت�سمن التوجيهات تفا�سيل  	
حول كيفية ون�سبة الـ UGC وكيفية ا�ستعماله و�سذبه.

، على الإذاعات والتلفزيونات �سمان عدم حتريفها  للم�سمون اأو روحه العامة وينبغي منح الفر�سة  • 	UGC عند حترير اأي

للم�ساهمني لقرتاح تغيريات اأو رف�ص البث.

الو�سم

من هذه املوؤ�س�سات يف العينة اأنها ل تلفت عناية  • يف بحث اإذاعات وتلفزيونات الكومنولث امل�سار اإليه اأعاله، اعرتفت 10 % 	

اجلماهري دائما اإىل اأ�سل الـ UGC. فعند غياب و�سم حمكم للـ UGC يف�سل منح امل�ساهمني املنزلة التي ي�ستحقونها و قد 

يقع ت�سليل اجلماهري.

ينبغي  ل  كما  امل�سطلح،  هذا  اإىل  يرتاحون  ل  امل�ساهمني  فعديد   ، • يجب عدم ن�سبة الـ UGC اإىل ‘ال�سحفيني املواطنني’	

و�سفه على اأنه من جمع فرد من اجلمهور خ�سي�سا للموؤ�س�سة ذاتها لأن ذلك قد يوؤدي اإىل الإرباك. عو�ص ذلك على الإذاعات 

والتلفزيونات اإر�ساء طريقتها يف العرتاف با�ستعمال الـ UGC والتنا�سق يف طريقة الو�سم.

 UGC ا�ستعمال الـ

• يف معظم احلالت لالأهداف التي اأر�سل من اأجلها. واإذا اأرادت الإذاعات والتلفزيونات ا�ستخدامه  	UGC ينبغي ا�ستخدام الـ

يف اأغرا�ص اأخرى عليها ال�سرتخا�ص من املر�سل. لذلك ينبغي اأن يكون مرفقا باملعلومات اخلا�سة باملر�سلني )العنوان، 

رقم الهاتف...(.

 • 	UGC اإن اعتماد برامج خا�سة للغر�ص من قبل الإذاعات والتلفزيونات اأو �سل�سلة من الربامج اأو �سفحات واب ي�ستعمل فيها الـ 

بانتظام ل يطبع فقط تنميته وا�ستعماله وا�ستهالكه بل وير�سل اإ�سارة بالتزام هذه املوؤ�س�سات با�ستعمال تلك املادة والدفع على 

انتاجها.

• يف اأ�سكال خمتلفة لت�سجيع مادة متنوعة. 	UGC يجب على الإذاعات والتلفزيونات ا�ستعمال الـ

• ينبغي اأن يكون �سمة كل ا�ستعمال له �سواء عرب تعاليق ت�ساحب ا�ستعماله اأو  	UGC اإظهار تقدير الإذاعات والتلفزيونات للـ

بريد اإلكرتوين اآيل ي�سكر امل�ساهمني على ما اأر�سلوه.

UGC الـ  عن  للبحث  عامة  توجيهات   3.3
اإ�سافة اإىل التوجيهات  اخلا�سة املذكورة اأ�سفله حول تنمية ا�ستخدام اأ�سكال متعددة من الـ UGC، توجد اأي�سا توجيهات عامة 

ميكن اتباعها.

• على البحث الن�سيط عن املادة عو�ص الكتفاء بانتظار اإر�سالها من قبل اجلماهري.  	UGC يجب الرتكيز عند احل�سول على الـ

فالطلبات املنا�سبة والتوجيه وامل�ساريع قد ت�سجع UGC من اأعلى طراز لالإذاعات والتلفزيونات تقل من حدة ال�سعوبات 

التي تفر�سها هذه املادة.

• جزءا من ثقافة الإذاعات والتلفزيونات على �سمان تعّود اجلماهري على اإر�سال املادة. 	UGC قد ي�ساعد جعل تنمية الـ

• قدر الإمكان ل�سمان مطابقة املادة حلاجيات الإذاعات والتلفزيونات. فطلب مادة تتعلق  	UGC الـ  يجب حتديد طلبات 

مبوا�سيع حمددة اأو م�سائل تهم جماعات حملية اأو اأخبار راهنة اأو م�ستقبلية اأو برامج لحقة غالبا ما يعود بالنفع الكبري. 
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• اإل عند توفر القدرة على التعامل مع هذه املادة حتى ل نخلق انتظارات  	UGC ينبغي عدم توجيه طلبات للح�سول على الـ 

ل متناهية لدى امل�ساهمني.

• ب�سفة دائمة. 	UGC ينبغي توفري فر�ص مل�ساهمة اجلماهري بالـ

•على الإذاعات والتلفزيونات توفري طرق مبا�رضة و�سهلة للم�ساهمني لري�سلوا موادهم مثل عنوان بريد اإلكرتوين مب�سط و�سهل  	
احلفظ اأو رقم اآم اآم اآ�ص لبعث اإر�ساليات ال�سور من الهواتف اجلوالة مع اقرتاح اإ�سافة عنوان الربيد الإلكرتوين اأو رقم الـ اآم 

اآم اآ�ص اإىل قائمة الت�سالت ال�سخ�سية للجماهري.

�سوا اأنف�سهم اإىل اخلطر اأو يجازفوا دون موجب. 
ّ
•عند طلب املادة، ينبغي ن�سح امل�ساهمني ب�سفة خا�سة األ يعر 	

• توفري روابط للن�سح للم�ساهمني من اأجل تطوير مهاراتهم )انظر الق�سم املوايل( 	
وبع�ص  وعناوينهم  اأ�سمائهم  اإرفاق  اإىل  امل�ساهمني  دعوة  ينبغي  واعتمادها،  املادة  م�سداقية  من  التثبت  عملية  •لت�سهيل  	
. ويجب اإعالم امل�ساهمني باإمكانية ات�سال و�سيط للتحدث اإليهم �سخ�سيا فيما يتعلق بتفا�سيل 

24
املعلومات  اخلا�سة بهم

املادة.

 • 	UGC هل تتقا�سى اجلماهري مقابال على امل�سمون؟ فكرة تقا�سي امل�ساهمني مقابال لي�ست عموما الدافع الأول لإر�سال الـ

ا�ستثنائية مثل  الأ�سلم لالإذاعات والتلفزيونات ترك احلالة على ما هي عليه باقتناء املادة يف ظروف  . فقد يكون من 
25

اأر�سل املادة بحقوق امللكية ويحق له بالتايل  اأغلب احلالت يحتفظ ال�سخ�ص الذي  اأو الهام حتريريا. ففي  امل�سمون الفذ 

. ففي بحث اإذاعات وتلفزيونات الكومنولث املذكور، ادعى 20 % منهم اقتناء امل�سمون بانتظام   
26

منحها اأو بيعها للغري

و 13 %عر�سيا.

ينتجه اجلمهور الذي  االأخبار  م�سمون   1.3.3
يحيل م�سمون الأخبار الذي ينتجه اجلمهور اإىل جميع اأ�سكال الـ UGC امل�ستعملة يف الأخبار مثل الأخبار العاجلة وال�سور 

والأ�رضطة ودرا�سة احلالت وتقارير التبليغ. ومن املفيد اعتبار ثالثة اأنواع خمتلفة من م�سمون الأخبار الذي ينتجه اجلمهور: ال�سور 

.
27

والأ�رضطة التي ينتجها اجلمهور وجتارب اجلمهور والتقارير التي ينتجها اجلمهور

ال�سور واالأ�سرطة التي ينتجها اجلمهور

 UGC حتيل ال�سور والأ�رضطة التي ينتجها اجلمهور اإىل جميع ال�سور والفيديوات يف الأخبار العاجلة وهي اإحدى اأهم اأ�سكال الـ

.
28

املعروفة. وهي �سعبية لدى اجلماهري وال�سحفيني على حّد ال�سواء نظرا للنفاذ واحلينية التي تتوفر فيها

• فال ينبغي اأن تتداخل مع الأحكام القيمية   	UGC رغم اأن ال�سور والأ�رضطة التي  ينتجها اجلمهور قد تكون �سكال جذابا للـ

.
29

والأحكام التحريرية. بعبارة اأخرى، ينبغي اأن ل يكون توفرها �رضطا ل�ستخدامها

•قد ينظر اإىل ال�سور والأ�رضطة التي ينتجها اجلمهور على اأنها منحازة اإىل وجهة نظر خا�سة حول تقرير، وقد يقود التعويل  	
املفرط على هذه املادة اإىل الزوغ عن حياد التقرير اخلربي.

. • 	30
ينبغي اأن ترتافق اأية حتويرات رقمية يف ال�سور مبوافقة امل�ساهم واأل ت�سلل اجلماهرييف اأي حال من الأحوال

•توجد عنا�رض خا�سة يف املادة املرئية على امل�سذبني النتباه اإليها. اإذ ل ينبغي خا�سة اأن تلتقط �سور اجلماعات اأو الأفراد  	
.
31

بطرق منطية وينبغي الحرتا�ص عند ا�ستعمال الرموز وال�سور الدينية وعند ت�سوير الأحداث الرتاجيدية

جتارب اجلماهري

قد ي�سيف العثور على اأفراد من اجلماهري ذوي جتربة مبا�رضة يف تقرير و اأخذ UGC منهم قيمة حقيقية اإىل عنا�رض الأخبار. 

فقد تت�سمن مثل تلك التجارب رواية من امل�سدر من �ساهدي عيان على حادثة اأو روايات من اأفراد تاأثروا مبا�رضة باأحداث خربية 

 .
32

خا�سة. فاجلماهري و ال�سحفيون على حد ال�سواء يف�سلون جتارب اجلماهري على ال�ستماع اإىل تعاليقهم

العثور على جتارب جمهور مفيدة مطمورة يف جمموعات من تعاليق اجلمهور. ولت�سهيل عملية حتديد جتارب هذا  •ميكن  	
الأخري، ميكن ال�ستفادة من توفري فر�ص م�ستقلة لتعاليقه وخرباته.

•ال�ستمارات امل�سممة بعناية يف املواقع اللكرتونية اأ�سفل التقارير ل تخّول للجماهري التعليق فقط بل هي متنح الأ�سخا�ص  	
.
33

ف عليهم
ّ
املعنيني باحلدث فر�سة للم�ساهمة. مما يخول لالإذاعات والتلفزيونات اأي�سا التعر
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ف عليهم وعند القت�ساء، ميكن دعوة الأ�سخا�ص ذوي التجربة املبا�رضة يف الأحداث ومدهم بالدعم للم�ساهمة 
ّ
•عند التعر 	

.
34

مبادة اإ�سافية، مثل توفري �سور اأو مقاطع فيديو اأو اجناز موقع الكرتوين اأو ترك اإمكانية الت�سال بهم لحقا للمتابعة.

•غالبا ما تنزع الإذاعات والتلفزيونات اإىل تخ�سي�ص موارد هامة لت�سجيع تعاليق اجلماهري مثل ف�ساءات النقا�ص. �سحيح  	
اأن تعاليق اجلماهري طريقة هامة لتمكينها من التعبري عن نف�سها لكن رمبا يجدر تخ�سي�ص موارد اأكرث لت�سجيع جتاربهم 

 .UGC 35
لأن ال�سحفيني و اجلماهري على حد ال�سواء ي�ست�سيغون على وجه اخل�سو�ص هذا ال�سكل من الـ 

تقارير االأخبار التي ينتجها اجلمهور

قد ي�سكل اجلمهور م�سدر معلومات ثمينة بتوفري تقارير الأخبار وزوايا نظر جديدة حول تقارير جاهزة. فباإمكان اجلماهري ل 

فقط النفاذ اإىل مواقع تتعذر على ال�سحفيني بل واأي�سا توفري روؤى قد ل يقدمها ال�سحفيون بانتظام. فا�ستعمال تقارير الأخبار التي 

ينتجها اجلمهور ت�ساعد على �سمان بقاء الأخبار يف دائرة اهتماماتهم.

اإخبارية هامة، طريقة  اأو تقارير  اأو زوايا جديدة  انخراط اجلمهور، ل �سيما عند تقدميه مبادرات  الرتكيز على  •و قد ميثل  	
ثمينة لإ�سعاره مب�ساركته يف عملية اإنتاج الأخبار، وهذه الفر�ص تنفع اأي�سا يف الطلبات الإ�سافية للتقارير الإخبارية من 

اجلمهور.

اجلمهور تعليقات   2.3.3
تت�سمن تعاليق اجلمهور اأّي UGC مرتكز على اآرائه ومواقفه مثل التدخالت الهاتفية والنقا�سات على �سبكة الأنرتنات. وتعّد 

تعاليق  ا�ستخدام  وميكن  وت�ستخدمها.  والتلفزيونات  الإذاعات  تتلقاها  التي   UGC الـ  اأ�سكال  اأكرث  الأرجح  على  اجلمهور  تعاليق 

.
36

اجلمهور يف الربامج اأو �سفحات الواب اأو و�سيلة لإ�سفاء م�سحة اإن�سانية على التقارير الإخبارية اأو تدعيمها

وتوجد اإيجابيات و�سلبيات للكم الهائل من تعاليق اجلمهور التي تتلقاها الإذاعات والتلفزيونات. فاإذا كانت اجلماهري تقدر ن�رض 

منتوجها واإتاحة الفر�سة للتعبري عن اآرائها فاإن التحقق من كميات كبرية من تعاليق اجلمهور يعد باه�ص الكلفة مع العلم اأن ال�ستعمال 

املفرط ملثل هذه املنتوجات قد يوؤثر �سلبا على القيمة التحريرية للربامج التي ت�ستعمل فيها .كما تعد ت�سكيات اجلمهور ومالحظاته 

�سكال من اأ�سكال تعاليق اجلمهور. وي�ساعد ال�ستخدام املنا�سب للت�سكيات واملالحظات على حت�سني الإخراج واإبراز التقديَر الذي حتظى 

به م�ساهمات  اجلمهور. 

معاجلة تعاليق اجلمهور

•ميكن للم�سذبني والعاملني امل�ساركة بفعالية يف اأق�سام التعليق وامل�ساعدة على اإدارة النقا�سات وت�سيريها اأو توجيه طبيعة  	
الردود. وينبغي حتديد اأية م�ساهمة من العاملني بو�سوح على هذه ال�ساكلة.

•ميكن فر�ص الت�سجيل على امل�ساهمني تفاديا لتعاليق اجلمهور غري املنا�سبة،. 	
•ينبغي ت�سجيع امل�ساهمني على غربلة التعاليق باأنف�سهم باإتاحة الفر�سة لهم لالإ�سارة اإىل امل�ساهمات غري املالئمة. وميكن  	

.
ا�ستعمال مالحظات امل�ساهمني لكت�ساف التعاليق ‘اجليدة’37

اآراء اجلمهور، فطبيعة تعاليقهم قد تتاأثر كثريا بالطبيعة الدميوغرافية  •ينبغي عدم ا�ستعمال تعاليق اجلمهور كموؤ�رض على  	
للم�ساهمني بالـ UGC والأرجح اأنهم ميثلون من لهم اآراء متطرفة حول املو�سوع. واجلماهري واعية بذلك وال�ستعمال غري 

 
38

املنا�سب لتعاليقهم قد مينع البقية من امل�ساهمة باأنف�سهم

•الطبيعة املبا�رضة لأغلب الربامج ذات التدخالت الهاتفية تعني اأنه على الإذاعات والتلفزيونات النتباه خا�سة اإىل الت�سذيب  	
يف هذا ال�سياق. ول�سمان عدم خرق امل�ساهمني للقانون اأو الت�سبب يف اأذى عام عادة ما تقع اإعادة الت�سال بامل�ساهمني 

وعند القت�ساء تقدمي ب�سطة لهم قبل اأن يتدخلوا على املبا�رض. و ينبغي قراءة كل الر�سائل الإلكرتونية والن�سو�ص قبل بثها  

.
39

كما ينبغي اإطالع املقدمني وفريق الإنتاج على التعامل بدقة مع امل�ساهمني ومع امل�ساكل على املبا�رض

•قد ت�ساعد الربامج اخلا�سة و�سفحات الواب املخ�س�سة لت�سكيات اجلمهور ومالحظاته على بيان اأن تعاليق اجلمهور توؤخذ  	
م�سالح  على  ا�سرتاتيجيا  ردا  ي�سكل  قد  فذلك  و�سدق  ب�سفافية  والت�سكيات  القرتاحات  مع  التعامل  وينبغي  اجلّد.  حممل 

اجلمهور. وعند تغيري الإنتاج نتيجة لت�سكيات اجلمهور اأو مالحظاته ينبغي تو�سيح ذلك.
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ا�ستدراج تعاليق اجلمهور

• اإن الطلبات املتكررة لأية اآراء حول م�ساألة معينة قد ي�سجع مزيدا من امل�ساهمات املختلفة، اإل اأّن ذلك قد يعطي انطباعا باأّن  	
الإذاعات والتلفزيونات ل تهتم مب�سمون امل�ساهمات، و قد يحبط ذلك تعاليق اجلمهور على املدى البعيد.

• فتحديد الإذاعات والتلفزيونات ل�سكل التعاليق  	40
عو�ص ذلك، ينبغي اأن تكون طلبات تعاليق اجلمهور اأقل تواترا واأكرث حتديدا

وطبيعتها ميكن من طلب مادة مالئمة فمثال، قد ت�ساأل اجلماهري عن تفا�سيل جتاوبها مع حدث معني عو�ص جمرد طلب التعليق 

عليه.

•قد ت�ساعد اأ�سكال امل�ساهمة على هيكلة تعاليق اجلمهور بطريقة ت�سهل التعامل مع تعاليقه �سمانا ملادة منا�سبة. 	
•ميكن اإر�سال بريد اإلكرتوين اإىل م�ساهمني منتظمني لت�سجيع تعاليق اجلمهور اأو مادة اإخبارية متعلقة مب�سائل بعينها اأو تقارير  	
اإخبارية. وباملثل، ميكن تعزيز الندفاع للتعليق على م�ساألة معينة باإ�سافة فر�ص ‘اأجب الآن’ بارزة للعيان على مواقع الإذاعات 

والتلفزيونات.  

اجلماهري  وتنبيه  ممكنة  ت�سعرية  باأخف�ص  املكاملات  ت�سعري  يجب  الهاتفية،  التدخالت  مثل  الهاتف  خدمات  اإىل  •بالن�سبة  	
بو�سوح اإىل �سعر املكاملة، كما ينبغي دعوة ال�سبان اإىل ال�سرتخا�ص ممن �سيتوىل دفع فاتورة الهاتف. فم�ساهمات اجلماهري 

تقل على الأرجح عندما يح�سل لديها النطباع باأن الذاعات والتلفزيونات حتاول جني الأرباح من م�ساهماتها.

•لت�سجيع تنوع تعاليق اجلمهور، ينبغي على الإذاعات والتلفزيونات �سمان اإمكانية تقدميها يف اأ�سكال خمتلفة مثل الر�سائل  	
والن�سو�ص والربيد الإلكرتوين واملكاملات الهاتفية.

تعاليق اجلمهور، يجب اإر�ساد اجلمهور بطريقة مب�سطة اإىل كيفية تقدمي تعاليق منا�سبة. و ينبغي ت�سجيعه  • للرفع من ‘جودة’ 	

.
41

على تقدمي تعاليق ذات ذوق جيد ومفيدة و مدنية ويف نطاق القانون ول تت�سمن اإ�سهارا اأو دعاية

التعاوين امل�سمون    3.3.3
د ‘ا�ستعمال’ الـ UGC بعد ت�سجيع اأو اقرتاح اأو ت�سهيل 

ّ
 اإن  امل�سمون الإخباري الذي ينتجه اجلمهور و تعليقه لي�ست اإل جمر

اأكرث كثافة وا�ستهدافا و�سنعة ويحيل امل�سمون   UGC الـ  اأ�سكال  التعاوين �سكل من  . فامل�سمون  الإذاعات والتلفزيونات  توفره 

التعاوين اإىل جميع اأ�سكال الـ UGC غري الإخباري الذي حتدثه اجلماهري بدعم من الإذاعات والتلفزيونات. وي�سمل ذلك امل�سمون 

املحدث يف ور�سات اجلماعات وم�ساريع التقارير الرقمية. ويتوقف تعريف امل�سمون التعاوين على طريقة اإنتاج الـ UGC ل نوع 

املادة املحدثة.

و مع حمافظة امل�ساهمني يف حتكمهم التحريري يف امل�سمون ، فاإن تدخل الإذاعات والتلفزيونات يف كامل مراحل الإنتاج يعني 

اأنه ميكن اإدارة النتاج ل�سمان مالئمته للبث و حلاجيات هذه املوؤ�س�سات )املدى الزمني، القطع، قيم الإنتاج اإلخ.( 

ن راأيهم يف هذه املوؤ�س�سات واآراء الغري 
ّ
ويقّدر امل�ساهمون كثريا جتربة اإنتاج م�سمون بالتعاون مع موؤ�س�سة اإذاعية. فذلك قد يح�س

. و ميكنهم اأي�سا مترير املهارات التي يتعلمونها وموا�سلة اإنتاج م�سمون بعد نهاية التعاون.
42

داخل اجلماعة

اأهم مزايا امل�سمون التعاوين هو متكني الإذاعات والتلفزيونات من النفاذ اإىل مادة اأحدثتها جماهري ل تر�سل عادة  •اإحدى  	
UGC. اإذ ميثل امل�سمون التعاوين لعديد املجموعات الهام�سية والأفراد املحرومني من الت�سويت اإحدى الفر�ص القليلة لديهم 
لإنتاج UGC. وينبغي اأن ت�ستغل امل�ساريع التعاونية مع هذه املجموعات ل�سمان متثيل اإنتاج الإذاعات والتلفزيونات جلميع 

قطاعات املجتمع.

•ب�سبب م�ستوى التدّخل العايل لالإذاعات والتلفزيونات، فاإن اإنتاج امل�سمون التعاوين يت�سمن التزاما اأكرب من هذه املوؤ�س�سات  	
مقارنة بت�سجيع اأ�سكال اأخرى من UGC. و لالإيفاء بهذا اللتزام ولإنتاج م�رضوع فعال ل بد من التعاون مع موؤ�س�سات 

اأخرى مثل اجلامعات والكليات واملجموعات الإعالمية للجماعات وو�سائل الإعالم املحلية.

•ويختلف تي�سري اإنتاج امل�سمون التعاوين كثريا عن طلب م�سمون اإخباري ينتجه اجلمهور اأو تعليق له. فهو يتطلب التزاما  	
وا�ستثمارا اأكرب لالإذاعات والتلفزيونات وتفاعال اأكرب مع اجلمهور.

التفاعلية ال�سحافة   4.3.3
هناك فرق بني امل�سمون التعاوين لإنتاج غري اإخباري وبني امل�سمون الإخباري )ال�سحافة التفاعلية( لأن عملية الإنتاج عادة 

ما تكون خمتلفة. فال�سحافة التفاعلية تت�سمن دائما عددا اأكرب من اأفراد اجلمهور الذين ي�ساهمون جميعا يف نف�ص املقالت وغالبا 

ما يتم الأمر على املواقع اللكرتونية و يكون ب�سكل م�ستمر.
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اإخبارية  اأفكار  اأو  اأولية  اإخبارية  اأ�سكال و لكن دائما ما ت�سمل جماهري تطور تقارير  التفاعلية عدة  ال�سحافة  اأن تتخذ  وميكن 

تقرتحها الإذاعات والتلفزيونات. و يتم ذلك باإ�سهامهم بخربتهم و رواياتهم من امل�سدر و البحث امل�ستمر و النقل و التعليق. وتنتج 

ال�سحافة التفاعلية غالبا مقالت اإخبارية متنوعة انطالقا من عدة روؤى و�سول اإىل تقرير اإخباري معني. و تهدف ال�سحافة التفاعلية 

اإىل حت�سني جودة التقارير الإخبارية با�ستعمال معرفة اجلمهور و مهاراته و خربته و موارده.

اأن ي�سمح لهم  UGC املعروفة، لكن هذا النوع من التفاعل مع اجلمهور من �ساأنه  الـ  اأ�سكال  اأقّل  و تعترب ال�سحافة التفاعلية 

. و يقّدر ال�سحفيون ال�سحافة التفاعلية اإذ بو�سعهم ال�ستعمال الأمثل ملهارات اجلمهور ومعرفته كثريا، 
بتوفري م�سمون ‘ذا جودة’43

واجلماعات نف�سها التي ميكنها ا�ستغالل خربتها للم�ساهمة يف اإنتاج اعالم اإخباري. اأ�سف اإىل ذلك  قدرة اجلمهور الأو�سع على النفاذ 

اإىل �سحافة ذات ‘جودة’ عالية. و تنظر اجلماهري عموما اإىل املواد الإخبارية املنتجة بالتعاون مع اجلمهور على اأنها اأكرث ا�ستقاللية 

و م�سداقية.

• اإن طبيعة اجلماعات املت�سلة بال�سبكة وعالقة الثقة و الحرتام بينها  وبني الإذاعات والتلفزيونات تعترب عن�رضا اأ�سا�سيا  	
لنجاح اأي م�رضوع �سحافة تعاونية  اإلكرتونية. و يجدر باأفراد اجلمهور ايالء الثقة يف الإذاعات والتلفزيونات اإذا ما اأرادوا 

تكري�ص وقتهم و جهدهم للم�ساهمة يف عملية اإنتاج الأخبار. ولتعزيز هذه الثقة، ينبغي اأن تكون م�ساريع ال�سحافة التفاعلية 

�سفافة و م�سوؤولة و تعاونية بحق. و على الإذاعات والتلفزيونات القتناع بالتجاوب مع نقد املتعاونني خ�سو�سا واأن اأفراد 

اجلمهور املنخرطني يف ال�سحافة التفاعلية يرغبون على الأرجح يف مراقبة اأعمال هذه املوؤ�س�سات.

االإخباري غري  امل�سمون   5.3.3
يحيل امل�سمون غري الإخباري اإىل جميع الـ UGC الذي ل يندرج يف اأحد الأق�سام ال�سابقة. ويت�سمن ذلك مادة كاملراجعات وال�سور 

من اأكرث امل�سامني غري الإخبارية 
 44

غري الإخبارية والتو�سيات اإلخ. وتعترب ال�سور غري الإخبارية مثل �سور الطق�ص وامل�ساهد املحلية

املر�سلة.

اإن كل من ي�ساهم باإر�سال امل�سمون غري الإخباري عادة ما يحبذ ويقدر هذا النوع من امل�سامني كما هو ال�ساأن بالن�سبة لأفراد 

(. و ميكن لهذه املادة تقدمي بديل منع�سامل�سمون الأخبار اجلدية والأحداث 
45

اجلمهور الأكرب �سنا )على الأقل يف اململكة املتحدة

الراهنة وتوفري برجمة اأوم�سمون اإلكرتوين بروح حملية اأ�سيلة.

اإل اأن هناك فئات من اجلمهور، ل �سيما ال�سبان، اأقل حما�سا ل�ستعمال امل�سمون غري الإخباري. و ميكن يف بع�ص احلالت اأن 

يفقد امل�سمون غري الإخباري قيمته يف نظر البع�ص اأو ينق�ص من قيمة الربامج الر�سمية. لذا فاإنه من ال�رضوري اأن يقع ا�ستعمال 

امل�سمون غري الإخباري ب�سفة جيدة حتى يتكون لدى اجلمهور راأي اإيجابي حوله ويقع الت�سجيع على اإنتاج جيد. 

معاجلة امل�سمون غري االإخباري

• اإن ال�ستعمال غري املوفق مل�سمون غري اإخباري يكون له نف�ص املفعول على اجلمهور اإذا ما التم�سنا منه وب�سفة متواترة  	
الإدلء بتعاليقه. وقد يعطي ذلك النطباع باأن الإذاعات والتلفزيونات ل تبايل بجودة امل�ساهمات و ذلك قد يحبط امل�سمون 

غري الإخباري على املدى البعيد.

هذا  يحبذ  ل  اجلمهور  من  كبري  فجزء  الإخبارية.  العنا�رض  من  كجزء  الإخباري  غري  امل�سمون  ا�ستعمال  عدم  •ينبغي  	
ال�ستعمال.

•توفري ف�ساءات خا�سة يف مواقع الواب يحمل فيها امل�ستعملون اأو ير�سلون م�سمونا غري اإخباري و ي�ساهدون مادة الآخرين  	
يعترب طريقة مفيدة لتمكني اجلماهري من ن�رض مادتهم )على اأن تكون م�سّذبة( دون اأن ت�سّو�ص على بقية الربجمة.

•قد يكون امل�سمون غري الإخباري ذا فائدة خا�سة ملواقع الواب املحلية واملحطات الإذاعية املحلية والن�رضات اجلوية. 	

ا�ستدراج امل�سمون غري االإخباري

• عادة ما ير�سل الأفراد م�سمونا غري اإخباري لالإذاعات والتلفزيونات وغالبا بكميات كبرية، بغ�ص النظر عن طلبها من عدمه،  	
الكرتونية حول املهارات  اإر�سادات  اإّن توفري  ‘جودة’ حمدودة.  الإخباري ذات  وقد تكون مقادير هامة من امل�سمون غري 

ي�ساهم يف حت�سني اجلودة. 
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بامل�سمون امل�ساهمة    -  4

ي�ساهم؟ من   1.4
عادة ما يكون عدد الأفراد الذين ير�سلون UGC حمدودا واأغلب من يقوم بذلك ينتمي اإىل فئات معينة من املجتمع. ففي اململكة 

املتحدة، �ساهم اأقّل من ربع الكهول باإر�سال مادة اإىل موؤ�س�سة اإخبارية ويكون امل�ساهمون عادة من جن�ص الرجال والبي�ص يف عقدهم 

.
46

اخلام�ص وي�ستغلون كامل الوقت

وميكن لالإذاعات والتلفزيونات ت�سجيع م�ساهمني على نطاق وا�سع من النا�ص با�ستعمال تقارير فذة واأكرث تنوعا وذات م�سمون 

اأكرث متثيال للجمهور. ويعني ذلك �سماع مداخالت اأكرث يف النقا�سات العمومية، وهو عامل ذا فائدة كربى للمجتمع.

اأّن م�سطلح  ‘م�ساهمني’. و مبا  ‘منتجني’ اإىل  ‘م�ستخدمني’ اإىل  UGC من  بـ  الذين ي�ساهمون  اأفراد اجلمهور  وتختلف ت�سمية 

تديل  التي  املجتمع  فئات  خمتلف  اأي�سا  تخفي  الت�سميات  هذه  فاإن  خمتلفة،  مادة  اأنواع  بني  هامة  اختالفات  يخفي   ’UGC  ‘
مب�ساهماتها من الـ UGC. ونظرا لعدم وجود منطية م�ساهمي UGC وا�سحة تنطبق يف كل ال�سياقات على امتداد العامل، فاإنه من 

املهم بالن�سبة اإىل الإذاعات والتلفزيونات العرتاف مبختلف املهارات والتجارب والدوافع واملوارد التي يتوفر عليها امل�ساهمون. 

ويرتاوح امل�ساهمون بالـ UGC بني الأفراد الذين ير�سلون تعليقا اإىل م�ساهمني عر�سيني ير�سلون بني احلني والآخر مادة اإخبارية 

وم�سمونا تعاونيا اإىل منتجني �سبه حمرتفني لهم ما يكفي من املوارد والرغبة يف اللتزام بامل�ساهمة بانتظام مبختلف اأنواع الـ 

. وينبغي تعميق الوعي بهذه الختالفات عند اأي حماولت ل�ستدراج الـ UGC اأو تنميته.
47

UGC يف و�سائل خمتلفة

اجلمهور م�ساهمات  تف�سري   2.4
اإذا رغبت الإذاعات والتلفزيونات يف ت�سجيع م�ساهمات متنوعة من الـ UGC من قطاع وا�سع من املجتمع فينبغي فهم الأ�سباب 

.UGC48
التي جتعل اجلماهري ترغب يف امل�ساهمة من عدمها. ومن املفيد اعتبار ثالثة  تف�سريات خا�سة للم�ساهمة بالـ 

 1 - الهّوة الرقمية واحلواجز االقت�سادية

حتيل ‘الهوة الرقمية’ اإىل النفاذ غري املتكافئ اإىل التكنولوجيا لفئات متعددة من املجتمع. فمن ينفذ اإىل التكنولوجيا هو على 

الأرجح من ير�سل الـ UGC و بالتايل ي�سمع �سوته. و باملثل، فاإن الـ UGC الذي تعتربه الإذاعات والتلفزيونات جمديا هو الذي 

تنتجه اجلماهري جيدة التعليم. ‘فالنخبة’ من اجلمهور ت�ساهم اأكرث بالـ UGC لأنها متتلك اأكرث رغبة ووقت يف فعل ذلك.

وا�ستعمال مادة ل تتطّلب بال�رضورة جتهيزا باهظ الثمن اأو م�ستويات تعليم عليا وطريقة ملقاربة هذه امل�سائل. اإن الن�ص وال�سورة 

‘اجليدين’ يف الواقع اأ�سهل يف الإنتاج وال�ستخدام من مقاطع الفيديو ‘اجليدة’. اإذا ينبغي توفري م�سورة حول املهارات الب�سيطة جلميع 
اأنواع الـ UGC لتمكني ذوي املعارف املعلوماتية املحدودة من امل�ساهمة. وتوّفر ور�سات اجلماعات وخطط توزيع الكامريات طرقا 

لالإذاعات والتلفزيونات ل�ستخراج مادة من فئات من اجلمهور لي�ست لها اإمكانية النفاذ اإىل تكنولوجيات معينة.

املعرفة و  التكنولوجية  املهارات   -  2
ا�ستعمال  يف  واملهارات  املعرفة  اإىل  اأي�سا  بحاجة  اجلماهري  لكن   ،UGC الـ  اإنتاج  يف   حمدد  عامل  التكنولوجيا  اإىل  النفاذ 

التكنولوجيا لي�ساهم يف انتاجه. وباملثل، فاإن عدم املعرفة بكيفية اإر�سال مادة اإىل الإذاعات والتلفزيونات قد يكون اأحد اأهم  العوائق 

عدم  اأو  يوتيوب  مثل  فيديو  مقاطع  تبادل  موقع  اأو  �سخ�سية  مدونة  على  مادتها  حتميل  اجلماهري  بع�ص  جتد  اإذ  امل�ساهمة.  اأمام 

توزيعها البتة اأ�سهل من مت�سية الوقت يف البحث عن العنوان الإلكرتوين ال�سحيح اأو رقم الهاتف لإر�سالها اإىل هذه املوؤ�س�سات.

يعّد اإيجاد فر�ص عديدة ومتي�رضة و �سهلة لإر�سال الـ UGC وتنمية هذه الفر�ص بانتظام واإبرازها اأمرا حيويا لت�سجيعه. وينبغي 

تدعيم طلبات الـ UGC يف الربامج مبعلومة مماثلة على كل املحامل. فالتنا�سق وتواتر تفا�سيل عناوين الت�سال هام. وتقدمي باقة 

متنوعة من عناوين الت�سال للجمهور قد يوؤدي اإىل ا�ستيائه واح�سا�سه باأن تنمية الـ UGC ل توؤخذ ماأخذ اجلّد.

 3 -  تف�سريات نف�سية

ي�ساهم عديد الأفراد من اجلمهور بالـ UGC لي�ص نتيجة حوافز مالية اأو مادية بل ملجرد الت�سلية اأو لرغبة يف تقا�سم التجارب 

. و يف املقابل، ل ي�ساهم اأفراد اآخرون بالـ UGC لأنهم ل يرون قيمة امل�ساهمة رغم اأن املوارد واملهارات قد تتوفر 
49

ال�سخ�سية

لهم. وتّتخذ هذه احلواجز النف�سية يف امل�ساهمة عديد الأ�سكال.
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ورغم اأن لكل �سخ�ص نظريا �سيئا مثريا لالهتمام ميكن قوله، اإل اأن العديد منهم ل يرغبون يف  تقا�سم اآرائهم و جتاربهم مع اآلف 

الأ�سخا�ص الآخرين. فالقدرة على امل�ساهمة مبادة  لالإذاعات والتلفزيونات باحلجم املوجود اليوم ظاهرة حديثة ن�سبيا ول يخطر ببال 

العديد من الأ�سخا�ص امل�ساركة.و قد ي�سعر اآخرون بعدم وجود نتائج هامة حقيقية مل�ساهمتهم اأو اأن ا�ستعمال هذه املوؤ�س�سات ملادتهم 

غري وارد. و اأخريا، ل يرغب بع�ص الأفراد يف اأن تقع ن�سبتهم اإىل من ي�ساهمون بالـ UGC لأن لهم مواقف �سلبية من بع�ص اأنواع 

 .
50

امل�سمون

و ما يوّحد هذه احلواجز النف�سية هو عدم الملام  بعنا�رض انتاج الـ UGC و ا�ستعماله. فاإذا رغبنا يف تو�سيع عدد النا�ص الذين 

 UGC ونوعيتهم على الإذاعات والتلفزيونات تطبيع امل�ساركة. ويكون ذلك نتيجة طويلة الأمد لإدماج ا�ستعمال الـ UGC ير�سلون

وتنميته يف جميع عنا�رض الإنتاج.

ول�سمان �سعور اجلماهري بجدوى اإر�سال املادة، على الإذاعات والتلفزيونات ا�ستعمال الـ UGC يف جميع اأنواع الإنتاج. اإل اأنه 

ينبغي العتماد على املوازنة بني ا�ستعمال اأحجام هامة من الـ UGC وتواجد مفرط  له حمدود القيمة التحريرية يف الربجمة .
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الرتبية الر�سمية وغريالر�سمية يف   MIL الـ  و   UGC الـ  تنمية    -  5

عامة توجيهات   1.5
لعديد الإذاعات والتلفزيونات تاريخ طويل من التعاون مع املدار�ص والكليات واجلامعات متخ�ص عنه اإنتاج UGC و بثه. كما 

MIL 51. لذلك تعد املوؤ�س�سات الرتبوية مكانا طبيعيا لتنمية الـ 
كان التعليم الر�سمي وغري الر�سمي امليدان الأكرث �سيوعا لتعليم الـ 

الإذاعات  تديرها  التي   MIL ال�سواء. ففي درا�سة حديثة  ملوؤ�س�سات الكومنولث، كانت كل م�ساريع الـ حد  على   UGC والـ   MIL
اإذاعة  )�رضكة  لل�سبان  ال�سحفي  التدريب  مدار�ص  الأمثلة  ت�سمل  و  الر�سمية.  وغري  الر�سمية  بالرتبية  تقريبا يف عالقة  والتلفزيونات 

نيجرييا الفدرالية(، والربامج الإخبارية التي ينتجها و يقدمها التالميذ )تلفزيون فيجي( وجمموعات ال�سبان »اأ�سدقاء« التي تتابع 

. ونتيجة مل�ساريع الـ MIL العري�سة و املتعددة هذه، ميكن اأن تتعلم بقية 
52

برامج التدريب وت�ساعد يف الإنتاج )تلفزيون املالديف(

الإذاعات والتلفزيونات الراغبة يف تنمية الـ MIL و UGC يف الرتبية الر�سمية وغري الر�سمية جمموعة من الدرو�ص. ويف ما يلي 

تليها  الر�سمية،  وغري  الر�سمية  الرتبية  يف   UGC و الـ MIL سل�سلة من التوجيهات العامة لنخراط هذه املوؤ�س�سات يف تنمية الـ�

توجيهات خ�سو�سية يف عالقة مب�سائل اأو م�ساريع معينة.

. واإذا  • 	MIL غالبا ما تفتقد املوؤ�س�سات الرتبوية للموارد املالئمة والتدريب اخل�سو�سي والدعم املوؤ�س�ساتي يف تدري�ص الـ

UGC يف الرتبية الر�سمية وغري الر�سمية فينبغي  الـ  اأرادت الإذاعات والتلفزيونات اأن تكون فاعلة يف تنمية الـ MIL و 

اأن يتجاوز انخراطها التعاون يف برامج خ�سو�سية اإىل امل�ساعدة يف توفري وتنمية دعم اأكرث هيكلية.

• امليدان احرتاما وهيبة نادرين. ففي عديد البلدان يهمل  	MIL  ميكن اأن يعطي جمرد انخراط الإذاعات والتلفزيونات يف الـ

�سانعو القرار الـ MIL و يعّد الرفع من �ساأنها م�ساهمة هامة.

•ت�ستحق عديد امل�سائل الهامة العناية يف اإدارة م�ساريع الإنتاج الإعالمي يف قطاعي الرتبية الر�سمية وغري الر�سمية، وهي  	
تت�سمن احل�سول على املوافقة الأبوية وت�سذيب كميات كبرية من املادة واإيجاد م�ساريع على املدى الطويل. كما ينبغي 

حتديد املجالت التي قد تثري الن�سغال و التعامل معها يف املراحل الأوىل لت�سميم امل�رضوع.

• قد ل تكون مفيدة اأو مالئمة. اإذ ميكن اأن  	MIL دون دعم حملي، اعتمد املربون كثريا على مقاربات ‘غربية’ بالأ�سا�ص للـ

تلعب  الإذاعات والتلفزيونات املحلية دورا حيويا يف تطوير مقاربات خ�سو�سية للـ MIL مالئمة  للظروف التي ت�ستغل 

.
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فيها

ممار�سة  اأ�سكال  من  �سكل  كمجرد  الرتبوية  واملوؤ�س�سات  والتلفزيونات  الإذاعات  بني  ال�رضاكة  اإىل  ُينظر  األ  ال�رضوري  •من  	
.MIL العالقات العامة من طرفها. اإذ يجب الت�سديد على الأهداف الرتبوية مل�ساريع الـ

مهارات  مثل  عنا�رضه  بقية  ح�ساب  على  الإعالمي  الإنتاج  يف  التقنية  املهارات  على   • 	MIL الـ  م�ساريع  ترّكز  اأّل  ينبغي 

امل�ساهدة النقدية.

اأ�سدرت »الرتبية  على   • 	2006 الر�سمية ويف  الر�سمية وغري  الرتبية  MIL يف  الـ  اأمد بعيد باأهمية  اليون�سكو منذ  اعرتفت 

«، وهو دليل مفيد لتنمية الـ MIL داخل املوؤ�س�سات الرتبوية 
54

و�سائل الإعالم: دليل لالأ�ساتذة والطلبة و الآباء واملهنيني

وخارجها. وهذا الدليل متوفر جمانا على �سبكة الأنرتنات.

الرتبوية املوؤ�س�سات  مع  ال�سراكات   2.5
املوؤ�س�سات  مع  �رضاكة  الر�سمية  وغري  الر�سمية  الرتبية  يف   UGC والـ   MIL للـ  تلفزيونية  اأو  اإذاعية  موؤ�س�سة  اأي  دعم  ي�سمل 

الرتبوية. و ترتاوح طبيعة هذه ال�رضاكة بني التعاون على م�ساريع خ�سو�سية اإىل التعاون على ال�سغط من اأجل تغيري ال�سيا�سات يف 

.MIL ميدان الـ

ل تقل�ص ال�رضاكة مع املوؤ�س�سات الرتبوية م�ساريف املوارد املرتبطة بخلق م�ساريع تنمية الـ MIL والـ UGC وا�ستمرارها 

املدار�ص  تتمتع  لئن  الرتبوية.  املوؤ�س�سات  مع  والتلفزيونات  الإذاعات  خ�سال  تتكامل  اإذ  للم�ساريع  عالية  قيمة  ت�سيف  و  بل  فقط 

اأن تتحمل املوؤ�س�سات  الإعالمي. وميكن  اأكرب يف احلقل  البيداغوجية والتجربة  فلالإذاعات والتلفزيونات موارد وخربة  باملهارات 

الرتبوية من مدار�ص وكليات وجامعات م�سوؤولية ق�سط كبري من اإدارة تلك امل�ساريع وتدبريها.

توجيهات عامة

•تكون ال�رضاكة مع املوؤ�س�سات الرتبوية الر�سمية اأكرث فعالية اإذا دامت لأمد طويل. فالنجاح احليني لي�ص م�سمونا ول مرجحا  	
يف م�رضوع جديد وبالتايل ينبغى األ يقع انتظار النجاح من املرة الأوىل. اإذ تتطلب امل�ساريع وقتا للتكري�ص و تتعود جميع 

الأطراف على العمل جنبا اإىل جنب بانتظام لتحقيق متطلبات امل�رضوع.
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• بالتعاون الظريف بني مهنيني اإعالميني و بع�ص املوؤ�س�سات الرتبوية. و يجدر النظر يف ا�ستمرارية  	MIL تبداأ عديد م�ساريع الـ

امل�ساريع الطموحة التي يقودها اإعالمي متحم�ص بعد انتقاله اإىل موقع اآخر.

ال�سراكة مع املدار�ص

اإىل  اأمر موكول  الإعالم فذلك  ال�سبان لال�ستغال يف �سناعة  املدار�ص تدريب  MIL يف  الـ  الهدف من تدري�ص  األ يكون  ينبغي 

التعليم العايل بل ينبغي الرتكيز على بناء قدرات ال�سبان رويدا رويدا. و اإن اأمكن تدري�ص مهارات الإنتاج الإعالمي يف �سن مبكرة 

اإدراك فوائدها على الإذاعات والتلفزيونات  UGC جزءا من املمار�سة الروتينية يف املجتمع و�سيقع  MIL والـ  الـ  ميكن تطبيع 

واملجتمع عامة وا�ستمرارها يف الأمد البعيد.

الإمكان ب�سفة ت�سمن تكريرها يف خمتلف مدار�ص  اأن ت�سمم امل�ساريع املعتمدة يف املدار�ص قدر  ال�سبب، من املهم  •لهذا  	
القطر. وينبغي اأن تكون امل�ساريع م�ستدامة ول تكثف من ا�ستعمال املوارد. فمعظم املدار�ص ل متتلك موارد متكنها من انتاج 

م�ساريع اإعالمية �ساملة وذات ‘جودة’ وينبغي عادة األ يعتمد الإنتاج الإعالمي يف املدار�ص على النفاذ اإىل جتهيزات ذات 

‘تكنولوجيا عالية’.
•اإن ا�ستعمال التكنولوجيا العالية يرفع كثريا من النتظارات. اإذ ميكن اأي�سا تعلم مبادئ الإنتاج الإعالمي جيدا با�ستعمال اآلة  	
. و يف درا�سة حديثة لإذاعات الكومنولث، ُعّدت ر�سائل اأفراد 

55
ت�سوير �ساحلة لال�ستعمال مرة واحدة اأو مبجرد قلم و ورقة

.
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•بالن�سبة للم�ساريع املعتمدة يف املدار�ص، من املهم اإبقاء اأن�سطة الإنتاج الإعالمي يف حجم �سغري قابل لالإدارة خ�سو�سا يف  	
املراحل الأوىل. فقد يتطلب تعلم مهارات الإنتاج وقتا طويال و�رضعان ما يخيب اأمل الطلبة اإذا كانوا ينتظرون اإنتاج م�سمون 

ي�ساهي امل�سمون الذي تعودوا م�ساهدته يف و�سائل الإعالم ال�سائدة.

•وقد يخلق ال�ستغال مع املدار�ص قدرا كبريا من املادة، ال�سيء الذي يخلق ا�سكاليات لالإذاعات والتلفزيونات. وي�ساعد ت�سجيع  	
اجلرائد  �سكل  ذلك  ياأخذ  اأن  ميكن  و  املوؤ�س�سات.  هذه  التزامات  من  التقليل  على  داخليا  املادة  بع�ص  »بث«  على  املدار�ص 

املدر�سية اأو �سفحات واب يف مواقع واب املدار�ص. وميكن حينها اإن�ساء روابط بني هذه املوؤ�س�سات وم�سمون املدر�سة حتى 

حتافظ على ر�سيد انخراطها و �سبح و�سيطا بني اجلمهور الأو�سع وم�سمون ال�سبان. و ينبغي على الإذاعات والتلفزيونات 

اأن تبث دائما بع�ص املادة التي ينتجها الطلبة.

•ي�ساعد اأي�سا ت�سجيع املدار�ص على بث اأو ن�رض املادة داخليا على تقلي�ص انخراط الإذاعات والتلفزيونات يف ت�سذيب امل�سمون  	
اإذ ميكن للمدار�ص اأن تاأخذ على عاتقها  م�سوؤوليته بنف�سها. اإل اأن التوجيه نحو احلفاظ على مالئمة هذا امل�سمون وقانونيته 

ينبغي اأن يبقى يف قلب اأي م�رضوع MIL واأي مادة ترتبط مبا�رضة بالإذاعات والتلفزيونات ينبغي اأن ي�سذبها حمرتفون.

• على موا�سيع الدرا�سات الإعالمية املخت�سة، فقد ينري الإنتاج الإعالمي طريقة يف التعليم  	MIL ينبغي األ تقت�رض تنمية الـ

ميكن تطبيقها على كل املوا�سيع و ينبغي ا�ستغالل الروابط بني مناهج الدرا�سة حيثما اأمكن. 

ال�سراكة مع اجلامعات و الكليات

ميكن اأن تكون ال�رضاكة بني الإذاعات والتلفزيونات والكليات واجلامعات يف تنمية الـ MIL والـ UGC مفيدة للطرفني. اإذ ميكن 

اأو الكليات املقرات واخلربة اللوج�ستية والنفاذ للطلبة واجلماعات التي ل تتوفر عليها الإذاعات والتلفزيونات  اأن توفر اجلامعات 

وبالنخراط يف تربية طلبة اإعالم يف م�ستوى جامعي، ميكن لهذه املوؤ�س�سات اأن ت�ساعد يف بناء عالقات مع ممار�سي الإعالم يف 

امل�ستقبل. وميكن للجامعات والكليات يف نف�ص الوقت اأن تنتفع من هيبة العمل مع الإذاعات والتلفزيونات وما حتمله من فوائد مثل 

فر�ص اإلقاء املحا�رضات وتعيني الطلبة وفر�ص البحث اإلخ. و لئن كان التعاون مع اجلامعات قد ي�سل اإىل عدد اأقل من الطلبة منه يف 

التعاون مع املدار�ص، فاإن هوؤلء الطلبة ينتجون على الأرجح م�سمونا ذا »جودة« اأعلى.

•وغالبا ما يقع اتهام الدرو�ص املهنية يف الكليات واجلامعات باأنها ل تزود الطلبة باملهارات ال�رضورية للعمل امل�ستقبلي  	
يف �سناعة الإعالم. و ميكن لالإذاعات والتلفزيونات اأن تلعب دورا يف �سمان اأن تلك الدرو�ص ت�سفر على ك�سب هذه املهارات 

بتوفري خربة عملية يف خطط التعيني اأو عمل الظل.

للقيام بتجارب ميدانية من  الفر�سة لهم  الطلبة املهني بتوفري  التعامل مع طموح  •باملثل، ميكن لالإذاعات والتلفزيونات  	
خالل املالحظة اأو الرتب�ص.

•و تويل اجلامعات و اأ�سحاب املهنة الإعالمية على ال�سواء اهتماما باملحا�رضات التي يقدمها املهنيون. و ميكن اأن ت�ساعد  	
مثل تلك امل�ساهمات املبا�رضة يف تربية الطلبة يف بناء و تقوية العالقات بني اجلامعة و الإذاعات والتلفزيونات و توفر 

اأمثلة خربة عملية للطلبة.
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ال�سبان مع  العمل   3.5
الكهول  معرفة  لنف�ص  ال�سبان  امتالك  عدم  فرغم  الكهول.  مع  العمل  عن  كثريا   MIL الـ  لتنمية  الأطفال  مع  العمل  يختلف  قد 

وخربتهم، فاإن حما�سهم قد يكون �ساريا ل �سيما يف م�ساريع الإنتاج الإعالمي و غالبا ما يطرحون زوايا نظر جديدة.

 MIL وغالبا ما حتدث م�ساريع الإنتاج الإعالمي نف�ص احلما�سة والهتمام بني الطلبة ويف نف�ص الوقت ت�ساعدهم على تعّلم اأوجه

اأخرى. اإل اأن اأكرث جمالت الـ MIL تثري غالبا حتديا لالأ�ساتذة لأنها ت�ستنزف املوارد و الوقت و تقت�سي التنازل عن قدر كبري من 

التحكم اإىل ال�سبان.

.
57

و رغم اأن التجارب تتفاوت ح�سب العمر و حجم الفريق وال�سياق و الثقافة، توجد توجيهات عامة حول ال�ستغال مع ال�سبان

التحّكم يف العملية

تتمثل تنمية الـ MIL بني ال�سبان يف تركهم يختربون و�سائل الإعالم و الت�سال ويعربون عن جتاربهم واآرائهم ال�سخ�سية حول 

اإىل حد الت�سييق غالبا ما  العامل. اتركوا الأطفال ي�ستخدمون لغتهم وتنوعهم الثقايف. فمحاولت ح�رض الطاقات اخلالقة لل�سبان 

تخمد اإبداعهم و حتبط تعلمهم.

لئن كان فر�ص بنية غري مرنة على العملية الرتبوية مغريا و اإذا كان الهدف ترك ال�سبان يتعلمون الإنتاج الإعالمي بو�سفه جزءا 

من الـ MIL ينبغي ف�سح ال�سبيل لهم لقيادة العملية.

يف م�ساريع الإنتاج الإعالمي خ�سو�سا، يتعلم الأطفال اأكرث عند العمل يف فرق. فالعمل يف جمموعات من �ساأنه اأن يجعل الإنتاج 

الإعالمي اأكرث ت�سلية لهم و اأ�سهل اإدارة  للمن�سط.

مواقف الكهول

لئن كان الهدف الأ�سا�سي لأي م�رضوع MIL تربية ال�سبان، فباإمكان الأطفال جعل الكهول يرون الأ�سياء بروؤية مغايرة. وينبغي 

على اأي كهل يح�رض درو�ص MIL اأن يتفتح على تعلم اأفكار و طرق تفكري جديدة حول ما يعر�سه الأطفال.

اإذ غالبا ما يكون الأطفال على وعي تام مبواقف الكهول و دوافعهم و ينظرون مبنظور مقاربات الرعاية و التفوق. و لئن كان 

من املهم ربط اآفاق اأي م�رضوع و اأهدافه بقدرات ال�سبان امل�ساهمني فيه، فمن املهم اأي�سا عدم الإفراط يف الت�ساهل معهم اأو الإفراط 

يف تعوي�ص نق�ص معارفهم اأو مهاراتهم. 

UGC 4.5 حماية الطفولة والـ
على  الإذاعات والتلفزيونات و اجلماهري النتباه اإىل م�سائل حماية الطفولة والذوق والأخالق عند تنمية الإنتاج الإعالمي مع 

.UGC الأطفال اأو عندما يظهر الأطفال يف الـ

و من املهم وجود جمموعة توجيهات مدونة عند العمل مع ال�سبان تخ�سع لها جميع الأطراف. فقلما تكون املوؤ�س�سات الرتبوية 

الر�سمية على علم مب�سائل مثل حقوق امللكية و اخل�سو�سية. و لئن كان وعيهم مب�سائل حماية الطفولة اأكرب فاإن املمار�سات قد تختلف 

من موؤ�س�سة اإىل اأخرى.

58
حماية الطفولة

•رغم اأن قوانني حماية الطفولة وتنظيمها يختلف بني الدول، على الإذاعات والتلفزيونات �سمان عدم تعري�ص  امل�سمون  	
ل�سالمة ال�سبان للخطر يف كل احلالت.

اإىل الأطفال روؤية عملهم ين�رض مرفوقا باأ�سمائهم. لكن، ولأ�سباب تتعلق بحماية الطفولة، جرت العادة  •من املهم بالن�سبة  	
األ تن�رض اأ�سماء من هم دون �سن الثامنة ع�رضة، وذلك للتقليل من خطر ك�سف معلومات قد متكن الغرباء من حتديد الطفل 

وموقعه.

• وهدفه وانخراط اأبنائهم فيه. و لن يوؤدي ذلك فقط  	MIL كما جرت العادة على اإعالم الآباء اأو الأو�سياء بطبيعة م�رضوع الـ

اإىل ك�سب دعمهم بل و تنمية قيمة الـ MIL عند الآباء و الأو�سياء.

•تختلف ال�سوابط القانونية ل�ستغال الكهول مع الأطفال باختالف الدول. وعلى الإذاعات والتلفزيونات التقيد بهذه ال�سوابط  	
وتوعية املوؤ�س�سات الرتبوية بها. فمثال قد يكون لزاما التثبت من ال�سوابق العدلية ملن ي�ستغل مع الأطفال.

•وينبغي اأن يكون الت�سال بني فريق العمل و الطلبة عرب املربي. و يجب اأن ل يطلب الطلبة من فريق العمل عناوين الت�سال  	
ال�سخ�سية بهم اأو منح عناوينهم.
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59
الذوق و االأخالق

قد  املوا�سيع  الآراء حول مالئمة خمتلف  اأن  و مبا  له عالقة مبوا�سيع معينة.   • 	UGC ال�سبان  ينتج  اأن  املالئم  لي�ص من 

تختلف باختالف املربني و املوؤ�س�سات من املفيد اأن تب�سط الإذاعات والتلفزيونات توجيهات اأو اقرتاحات حول املوا�سيع 

املالئمة.

اأي م�سمون قد ميرر معلومات غري  اإىل �سطوة و�سائل الإعالم. و ينبغي حظر  اأن ينتبه هذه املوؤ�س�سات و املربون  •و يجب  	
�سيقع  التي  املادة  طبيعة  حول  الب�سيطة  التوجيهات  ت�ساعد  اأخرى،  مرة  فيه.  مرغوب  غري  �سلوكا  ي�سجع  رمبا  اأو  منا�سبة 

اإنتاجها على تفادي مثل تلك امل�سائل.

املوافقة امل�سبقة

الذين يبدعون املادة  الطلبة  ت�سمل املوافقة  اأن  اأو و�سي لأي طفل م�سارك. و يجب  اأب  يجب احل�سول على موافقة موّقعة من 

والطلبة الذي يظهرون يف اأية مادة.

اإنتاج اإعالمي م�ستنزفا للوقت و املوارد ل �سيما يف  اأو و�سي اأي �ساب منخرط يف م�رضوع  قد يكون احل�سول على موافقة اأب 

امل�ساريع التي تهدف اإىل تنمية الـ MIL يف عدة مدار�ص. و اأكرث طريقة عملية للتعامل مع هذه امل�ساألة هي حتمل كل موؤ�س�سة تربوية 

الإذاعات  اإىل  الذين يف عهدتها، ثم تقدم املوؤ�س�سة قائمة مم�ساة  ال�سبان  م�سوؤولية احل�سول على املوافقة و املحافظة عليها لكل 

والتلفزيونات تن�ص فيها على احل�سول على املوافقة من اأب اأو و�سي كل م�سارك.

التعليم اأدوات   5.5
يعترب نق�ص التجهيزات واملوارد الأ�سا�سية اأحد اأهم امل�ساكل التي تعرت�ص مربي الـ MIL. و اإذا اأراد اأحد املربني ال�رضوع يف 

الوقت ويكون مكلفا.  التدري�ص من ال�سفر وهو ما قد ي�ستنزف  اإيجاد لوازم  اإدراجه يف برنامج موجود، عليه  اأو   MIL الـ  تدري�ص 

وميكن اأن يكون انخراط الإذاعات والتلفزيونات يف امل�ساعدة على توفري اللوازم املنا�سبة طريقة تنمية MIL ب�سيطة و غري مكلفة. 

التدري�ص غالبا  من خالل  الطيبة بني هذه املوؤ�س�سات واملربني واجلماعات. ويح�سل توفري لوازم  العالقة  اأن يعزز  مما من �ساأنه 

التعاون بني املوؤ�س�سات الرتبوية و منظمات MIL خ�سو�سية غري ربحية.

توفري لوازم التدري�ص

املهارة يف توفري  و  يتمتعون باخلربة  الأ�ساتذة لأنهم  ينبغي تبجيل  املدار�ص،  التدري�ص ل�ستعمالها يف  لوازم  •عند توفري  	
و  والتلفزيونات  الإذاعات  مهارات  النتفاع من  الوقت، ميكن  نف�ص  و يف  لطلبتهم.  الرتبوية  احلاجيات  تلبي  التي  اللوازم 

اأو درا�سة حالت  الإعالم  اقتبا�سات من مهنيي  بتوفري  اإما  التدري�ص  لوازم  و ت�سميم  خربتها يف دفع »جودة« و جاذبية 

ب�سيطة اأو امل�ساهمة يف الت�سميم النهائي اأو تركيب اللوازم. فقد ت�ساعد م�ساهمة �سغرية من الإذاعات والتلفزيونات الأ�ساتذة 

على خلق موارد مهنية و معا�رضة و جذابة.

• اإحدى اأهم القيود التي يعاين  	60
و تعترب عدم رغبة الإذاعات والتلفزيونات يف التنازل عن حقوق امللكية ل�ستعمالت تربوية

منها مربو الـ MIL. و ميكن احل�سول على ذلك بر�سم متييز بني ال�ستعمال »التجاري« و »الرتبوي« وي�سمح بالتايل لعديد 

.
61

الطلبة م�ساهدة  م�سمون البث مع ن�سبته اإىل هذه املوؤ�س�سات

التدري�ص بيان  اأن يرافق لوازم  اإىل عديد املوا�سيع املدر�سية، و ينبغي  التدري�ص  الواجب مالئمة لوازم  •من املمكن بل من  	
وا�سح لعالقتها مبختلف املناهج. و يت�سمن ذلك تطور التعلم و مالئمة مناهج مدر�سية معينة ونتائج التعليم اخل�سو�سي و 

معايري التقييم و اإجراءاته. و تلك طريقة هامة مل�ساعدة الأ�ساتذة على بيان قيمة الـ MIL ومالئمته للغري. مرة اأخرى، ميكن 

النتفاع من معرفة الأ�ساتذة اأنف�سهم و مهاراتهم يف ذلك.

•من املهم اأن ل نن�سى اأن املربني قد يرغبون يف ا�ستعمال لوازم التدري�ص يف عدد من ال�سياقات. اإذ يرغب عديد الأ�ساتذة يف  	
مالئمة لوازم التدري�ص للحاجيات اخل�سو�سية لطلبتهم و ينبغي اأن ت�سمح اللوازم بذلك. فخلق موارد مرنة و »مفتوحة« اأكرث 

اإفادة لالأ�ساتذة من خلق قائمة مفرو�سة من الأن�سطة.

•لي�ص اإنتاج لوازم التدري�ص يحدث »مرة واحدة«، فعند اإنتاج املوارد من املهم حتيينها با�ستمرار جلعلها متجددة وحديثة. 	
• خارج الق�سم. و اإذ بنت الإذاعات والتلفزيونات روابط مع املدار�ص اأو  	MIL كما اأن لوازم التدري�ص جزء حيوي يف تنمية الـ

الأ�ساتذة فيجدر التما�ص م�سورتهم حول توفري لوازم ملبادرات اأخرى مثل ور�سات اجلماعات.
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توّفر لوازم التدري�ص

• متوفرة قدر الإمكان، ميكن الإذاعات والتلفزيونات اأو توفرها بنف�سها على جمموعة من املحامل. 	MIL جلعل موارد تدري�ص الـ

اأن توفر لهم فر�سا  لتبادل هذه  •يف احلالت التي ينتج فيها الأ�ساتذة لوازمهم التدري�سية، ميكن لالإذاعات والتلفزيونات  	
املادة والرتباط.

املربني تدريب   6.5
يف البحث الذي وقع اإجراوؤه حول و�سعية الـ MIL يف الرتبية الر�سمية وغري الر�سمية يف العامل، يوجد توافق على اأن احلاجة 

. و هذه احلاجة لتدريب املربني تنا�سب خ�سو�سا تدري�ص الإنتاج الإعالمي 
62

الأكرث اإحلاحا هي التدريب »امل�ستمر« واملعمق لالأ�ساتذة

 .
63

لأن املربني غالبا ما ي�سعون جاهدين ملالءمة املهارات الإعالمية و معارف طلبتهم

الكليات  فبالعمل يف تعاون مع  بنف�سها،  الأ�ساتذة  تدريب  لتقدمي  الب�رضية غري قادرة نظريا  ال�سمعية  املوؤ�س�سات  لئن كانت  و 

واجلامعات و جمعيات الأ�ساتذة ميكن الإ�سهام بالكثري يف اإ�سافة قيمة لربامج تدريب الأ�ساتذة دون تكبد م�ساريف مفاجئة.

اأ�سكال التدريب

•يجب األ يقت�رض تدريب الأ�ساتذة على الدرو�ص الر�سمية يف الق�سم، ففر�ص العمل مع املهنيني بالتعلم اأو الرتب�ص اأواملالحظة  	
واملتابعة تعد فر�سا هامة يف ميدان الإنتاج الإعالمي.

• كل امل�ستويات التعليمية من التدريب الأ�سا�سي اإىل التدريب و�سط العمل  	MIL ينبغي نظريا اأن ي�سمل تدريب الأ�ساتذة على الـ

اإىل الفر�ص يف م�ستوى املاج�ستري.

•اإن توفري جمموعة من الدرو�ص الر�سمية لي�ص دائما متاحا لذلك فقد تكون الدرو�ص عن بعد مالئمة يف بع�ص ال�سياقات. 	

املتدربون

من  العاملني  فعلى  للتدريب،  متقبلني  جمرد  الر�سمية  وغري  الر�سمية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف  املربون  يبقى  ل  اأن  •ينبغي  	
الإذاعات والتلفزيونات املنخرطني يف تنمية الـ MIL و الـ UGC، و م�ساعدي ور�سات اجلماعات والعملة ال�سبان وحتى 

املتطوعني املحليني اأن ي�ساركوا. فتدريب مدربي الـ MIL امل�ستقبليني حيوي اإذا اأريد مل�ساريع الـ MIL و الـ UGC اأن 

تظل م�ستمرة. 

اأخرى تربوية  موؤ�س�سات  دور   7.5
�سلطات القطاع ال�سمعي الب�سري

لئن توجد عديد الأمثلة لدعم الـ MIL  الفعال من الإذاعات والتلفزيونات، فاإن تلك الربامج غالبا ما تن�ساأ عن مبادرات �سخ�سية 

 MIL اأو ح�سن نوايا. فبت�سجيع مثل تلك املبادرات ت�سبحا جزءا نظاميا من امل�ساركة يف �سوق الت�سالت وميكن بذلك لتنمية الـ

اأن تظل متوا�سلة. وتلعب �سلطات القطاع ال�سمعي الب�رضي دورا حيويا يف خلق املناخ التجاري املنا�سب اأو الإطار التنظيمي ل�سمان 

.
46

حدوث ذلك

MIL مثل  الـ  توجد عديد الآليات املتوفرة ل�سلطات  القطاع ال�سمعي الب�رضي حتى تفر�ص على الإذاعات والتلفزيونات دعم 

. و اإىل جانب فر�ص طلبات على الإذاعات والتلفزيونات، ميكن ل�سلطات  
56

اأداءات على التوزيع اأو ر�سوم الإجازة اأو جتديد الرخ�سة

القطاع ال�سمعي الب�رضي النخراط يف تنمية الـ MIL بزرع الوعي و ت�سجيع النقا�سات ومتويل الأبحاث ودفع ال�رضاكات واإن�سائها 

.
66

باملحا�رضات وبقية املنتديات

جمعيات االأ�ساتذة

اأردنا للتكوين على الإعالم وو�سائله اأن يتبواأ مكانة هامة يف التعليم الر�سمي، فاإنه من ال�رضوري وجود �سبكات قوية  اإذا ما 

وجمعيات اأ�ساتذة  فاعلة. و ميكن لتلك ال�سبكات اأن توفر طرق تبادل لوازم التدري�ص ومناذج ممار�سات جيدة وت�سجع النقا�ص وتنمي 

التكوين على و�سائل الإعالم على اأنه مادة قائمة الذات.

واأينما طّورت ال�سبكات واجلمعيات الرتبوية �رضاكات مع الإذاعات والتلفزيونات، وقع اإر�ساء م�ساريع MIL م�ستمرة وناجحة 

)يف نيوزيلندا واأ�سرتاليا مثال(. وحيثما مل توجد هذه اجلمعيات، غالبا ما تكون الإذاعات والتلفزيونات يف مو�سع مثايل لت�سهيل 

اإن�ساء مثل تلك اجلمعيات. و اإذا ا�ستطاعت هذه املوؤ�س�سات حتديد تلك الروابط و بناءها مع املربني ذوي ال�سلة، ل يبقى اأمامهم اإل 

اأن يتعرف بع�سهم على البع�ص. 
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يف املجتمعات  UGC وللـ   MIL للـ  الرتويج   .6
اأخرى حملية  ومنظمات  جماهريية  اإعالم  و�سائل  مع  ال�سراكة   1.6

ما  و غالبا  الر�سمية.  الر�سمية وغري  الرتبية  املحلية خارج  الإعالمي يف اجلماعات  الإنتاج  �سيما  MIL ول  الـ  تنمية  حت�سل 

. ويتم الإنتاج 
67

تكون املراكز الثقافية ووكالت الأفالم ومنظمات MIL خ�سو�سية غري ربحية وراء دعم م�ساريع الإنتاج الإعالمي

.
68

الإعالمي يف الدول املتقدمة على الأرجح عرب و�سائل اإعالم اجلماعات و مراكز اإعالمها

ومهما كان ال�سياق التي حت�سل فيه تنمية الـ MIL حمليا، فاإن ال�رضاكة بني الإذاعات والتلفزيونات واملنظمات املحلية طريقة 

مثالية خللق م�ساريع MIL م�ستدامة و فاعلة. و تعّد اأجنح م�ساريع الـ MIL يف اجلماعات املحلية تلك التي تغو�ص يف مهارات 

. ولو�سائل اإعالم اجلماعات وبقية 
69

ال�سكان املحليني و خرباتهم و التي تفلح يف خلق  م�سمون منا�سب لل�سكان املحليني و من اأجلهم

املنظمات املحلية دراية بحاجيات ال�سكان املحليني من الـ MIL و النفاذ اإليها ال�سيء الذي يعترب حيويا يف الو�سول اإليها. ويف 

نف�ص الوقت، غالبا ما تكون قدرتها على تنمية الـ MIL حمدودة بالنظر اإىل مواردها واخلربة اخل�سو�سية لكن يف الغالب يقع التغلب 

على ذلك بالتعاون مع الإذاعات والتلفزيونات.

ميكن اأن تكون ال�رضاكة بني الإذاعات والتلفزيونات واملنظمات املحلية وا�سعة ومفتوحة توفر تبادل املعلومات فح�سب اأوتتخذ 

 .MIL 70
�سكل اتفاقيات ر�سمية تت�سمن الت�رضف والتنفيذ امل�سرتك ملختلف م�ساريع الـ 

اإّن ال�رضاكة بني الإذاعات والتلفزيونات واملنظمات املحلية حيوية ل�سمان دميومة م�ساريع الـ MIL. وعندما ت�سحب الإذاعات 

والتلفزيونات دعمها، ميكن احلفاظ على فوائد م�ساريع الـ MIL على املدى البعيد اإذا ا�ستطاعت و�سائل اإعالم اجلماعات اأو بقية 

املنظمات املحلية اإدارة هذه امل�ساريع.

تقا�سم  امل�سمون

اإنتاجه يف  وقع   • 	UGC اأي  ا�ستعمال  ال�سواء  حّد  على  املجموعات  اإعالم  وو�سائل  الوطنية  والتلفزيونات  لالإذاعات  ميكن 

م�ساريع الـ MIL. واإذا حتّملت و�سائل اإعالم اجلماعات م�سوؤولية �سالمة وقانونية امل�سمون، ميكن لالإذاعات والتلفزيونات 

نقل بع�ص م�سوؤولياتها لت�سذيب امل�سمون. ويف نف�ص الوقت، ميكن ن�سبتها اإىل هذه املوؤ�س�سات بالعرتاف املنا�سب وميكنها 

عر�ص نبذات من اأف�سل م�سمون.

الإذاعات  ال�رضاكة مع  بالتايل  ت�ساعدها  قد  و  املنا�سب  الإعالمي  امل�سمون  املحلية عن  الإعالم  و�سائل  تبحث  ما  •وغالبا  	
. وباملثل، قد ت�ستفيد كثريا 

71
والتلفزيونات الوطنية على تلبية هذه احلاجة واإي�سال حمتواها اإىل اأو�سع اجلماهري املمكنة

و�سائل اإعالم اجلماعات و بقية املنظمات املحلية اإذا اأمكن للمحطات الإذاعية املحلية التي تديرها  الإذاعات والتلفزيونات 

ة يف الدول التي ل ت�سمح فيها قوانني البث حتى الآن ببث  . وهو اأمر هام خا�سّ
72

الوطنية بّث الربامج و املادة التي ينتجونها

اإذاعات اجلماعات. 

احلجم

•قد ياأخذ بناء ال�رضاكة من املنظمات املحلية وقتا وغالبا ما يكون لأمر غري م�سمون النتائج خا�سة بالن�سبة للمنظمات  	
التي لي�ست لها امكانيات كبرية. ومن املهم عند ال�رضوع يف اأي تعاون اأو �رضاكة �سمان فهم جميع الأطراف بو�سوح  لدور 

. فما يعّد ن�سبيا م�رضوعا جتريبيا �سغري احلجم عند  اإذاعة اأو تلفزيون 
73

كل �رضيك و م�سوؤولياته ولإدارة اأي �رضاكة وطبيعتها

وطني، قد يعّد م�رضوعا هاما و �سخما عند موؤ�س�سة اإعالم جماعة.

الكامريات توزيع  م�ساريع   2.6
التي  الرقمية  الفجوة  UGC. و لئن تتجاوز  بالـ  الأفراد لالإ�سهام  اأهم عوائق  اأحد  التكنولوجيا املنا�سبة  اإىل  النفاذ  يعّد نق�ص 

تتواجد يف جميع املجتمعات قدرات الإذاعات والتلفزيونات، فاإنه باإمكانها امل�ساعدة وقتيا يف التغلب على م�ساكل النفاذ بتزويد 

اأ�سخا�ص معينني اأو جمموعة اأفراد باملوارد التي  حتتاجها خللق الـ UGC. و تتمثل اإحدى اأكرث الطرق جناعة لبلوغ هذا الهدف يف 

م�ساريع توزيع الكامريات.

ويعترب م�رضوع توزيع كامريا مبثابة م�رضوع اإقرا�ص كامريات لأفراد من اجلمهور لنتاج UGC خا�ص بهم. وميكن ا�ستعمال 

اأو موا�سيع وم�سائل  اإعطاء امل�ساهمني موا�سيع خا�سة لتغطيته  هذه امل�ساريع لطلب مادة يف عديد املوا�سيع وامل�سائل. وميكن 

متعلقة باملادة نف�سها. وميكن منحهم ال�سالحية املطلقة لإنتاج مادة حول مو�سوع يختارونه.
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اأن متّكن اجلماهري  وفوائد م�ساريع توزيع الكامريات وا�سحة للجماهري ولالإذاعات والتلفزيونات على حد ال�سواء. كما ميكنها 

من  والتلفزيونات  لالإذاعات  متكن  ال�سرتاتيجي،  ال�ستعمال  وعند  الوقت،  نف�ص  ويف  تقاريرها  واإعداد  مادتها  من خلق  املحرومة 

احل�سول على مادة فذة وبارزة ذات �سلة.

الكامريات

يتوّقف نوع الكامريات املوّزعة على نوع املادة التي ترغب الإذاعات والتلفزيونات يف طلبها. فعندما ترغب يف ت�سجيع اأعداد 

كبرية من النا�ص على توثيق تقارير �سخ�سية اأو عندما ل ت�سكل التجارب اليومية واجلودة التقنية اأهمية خا�سة، فاإّن الكامريا ذات 

ال�ستعمال الواحد والكامريا الرقمية الرخي�سة قد تكون الأن�سب. يف املقابل، قد تتطلب م�ساريع توزيع الكامريات التي يراد بها اإنتاج 

مادة بث جيدة حول اأحداث معينة ا�ستعمال جتهيزات باهظة الثمن.

ُت�ستعمل الكامريات الرقمية لتمكني م�ستعمليها من التقاط �سور عديدة عالية الو�سوح و ف�سخ املادة غري املرغوب فيها. لكن 

اأرخ�ص بكثري وميكن بالتايل  الكامريات، فهي  اأي�سا تلعبه يف م�ساريع توزيع  للكامريا �ساحلة ال�ستعمال مرة واحدة دورا هاما 

توزيعها على عدد كبري من امل�ساهمني. ول يهم اإن حتطمت اأو مل يقع اإرجاعها، وهي ل تتطلب معرفة تقنية كبرية وميكن بالتايل 

اأن تكون اأن�سب لبع�ص اجلماهري و ا ميكن ف�سخ ال�سور وبالتايل قد يقتنع امل�ساهمون بالرتكيز على التقاط عدد اأقل من ال�سور لكن 

بجودة عالية.

االأوجه العملية

•ميكن اأن تتم اإدارة الكامريات وبقية املوارد مثل جتهيزات ت�سجيل ال�سوت واحلوا�سيب املحمولة اإما يف مكتب مركزي اأو عرب  	
منتجني حمليني م�ستقلني اأو عاملني لوقت جزئي. كما ميكن اأي�سا ت�سجيع ال�سحفيني على حمل املوارد معهم عند اإجناز 

تقرير لدعوة الأفراد املنا�سبني اإىل اإنتاج مادتهم ال�سخ�سية اإذا ما �سمحت الفر�سة بذلك.

•و ميكن اإقرا�ص امل�ساهمني الكامريات لفرتات متفاوتة. اإذ ميكن اإقرا�سها ملدة طويلة لتمكني امل�ساهمني من ت�سجيل اأحداث  	
اإقرا�سها ملدة ق�سرية لتمكينهم من خلق مادة  اأو لتمكني امل�ساهمني من متابعة تطورات عملية. و ميكن  الوقت  متتد يف 

خا�سة بحدث اأو ق�سة معينة. و يجب حتديد مدة اإقرا�ص التجهيزات بو�سوح و اإجراءات اإرجاعها اأوا�ستالمها.

االنتداب

•تتوقف طريقة انتداب الأفراد املعنيني مب�ساريع توزيع الكامريات اأي�سا على طبيعة املادة التي  تريد الإذاعات والتلفزيونات  	
ت�سجيعها. اأما بالن�سبة مل�رضوع عام على نطاق وا�سع فاإنه من امل�ستح�سن القيام بحملة دعاية وا�سهار اإما لطلب مواد خا�سة 

اأو اأ�سناف معينة فقد ترغب الإذاعات والتلفزيونات يف الت�سال مبا�رضة بالأفراد املعنيون مبا�رضة باملادة الإخبارية اأو 

الذين يعي�سون يف جماعات معينة.

اجلودة

توزيع  م�رضوع  اأي  من  جزء  جيد  تقرير  اإجناز  وكيفية  التجهيزات  ل�ستعمال  امل�سورة  اأو  الب�سيط  التدريب  يكون  اأن  •ينبغي  	
كامريات. كما يجدر �سمان روؤية وا�سحة للم�ستعملني للمادة التي ينوون اإنتاجها قبل اأن ي�رضعوا يف الت�سوير.

اأن يرتك التحرير والإخراج لالإذاعات والتلفزيونات ل�سمان م�ستوى اجلودة لأن العملية قد تبدو  •يف غالب احلالت، يجب  	
للهواة م�ستنزفة للوقت. 

ا�ستخدام املادة

•قبل ا�ستالم اأي جتهيزات، على امل�ساهمني اإم�ساء عقد يثبت امتالكهم حلقوق ملكية اأي مادة ينتجونها و يوؤكد حق الإذاعات  	
والتلفزيونات التي وفرت الإمكانيات التقنية يف ا�ستعمال م�سوؤول للمادة املنتجة. 

برجمة  جلان  اإطار  يف  اأو  ذاته  حد  يف  م�رضوع  لت�سكيل  كامريات  توزيع  م�رضوع  اإطار  يف  املحدثة  املادة  ا�ستخدام  •ميكن  	
ترغب يف طلب مادة لدعم اإخراجها. فمثال تعترب م�ساريع توزيع الكامريات طريقة مفيدة لطلب مادة اإ�سافية لتزويد مواقع 

الكرتونية خا�سة بهذه الربامج  
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جمتمعية عمل  ور�سات   3  .6
تعترب ور�سات الإنتاج الإعالمي يف اجلماعات املحلية طريقة فعالة لتوفري م�ساعدة موجهة جلماعات خ�سو�سية مبنح ال�سكان 

املحليني فر�سة خلق حمتواهم الذاتي. وغالبا ما يكون للم�سمون املنتج يف ور�سات الإنتاج الإعالمي روحا متميزة حملية ينبغي 

اأن ت�سكل جزءا هاما من تنوع اإخراج الإذاعات والتلفزيونات. و تعّد اإدارة ور�سات اإعالم اجلماعات اأي�سا طريقة مفيدة لال�ستغال مع 

جماهري ‘ي�سعب الو�سول اإليها’.

و ميكن ا�ستعمال ور�سات اجلماعات  كو�سيلة لتمكني اجلماهري من اإنتاج اأي �سكل من اأ�سكال الـ UGC. وميكن بتوفري الن�سح و 

الدعم ال�سحيحني يف هذه الور�سات م�ساعدة امل�ساهمني على ا�ستخال�ص ع�سارة التجربة و�سمان خلق م�سمون ذي ‘جودة’. ميكن 

اأن تدوم ور�سات اجلماعات اأ�سبوعا مب�ساهمة جمموعات كبرية ُت�ساعد على اإنتاج تقارير �سخ�سية تدوم ب�سع دقائق. كما ميكن اأن 

حتتوي على جل�سات ب�ساعة مع جمموعات �سغرية مهمتها اإجناز تقارير جزئية حول الأحداث الإخبارية.

اجلوانب العملية

•ميكن اأن تقام ور�سات و�سائل اإعالم اجلماعات يف خمتلف املقرات مثل املدار�ص ومقرات املجال�ص القروية ومراكز اجلماعات  	
واملكتبات واملحطات الإذاعية املحلية ومقاهي الأنرتنيت وحتى بع�ص دور العبادة. وينبغي اأن يكون املقر وا�سعا واآمنا 

.
74

وي�سهل الو�سول اإليه ومزودا ب�سبكات الطاقة. ومن املحبذ اختيار قاعة هادئة ل�ستعمالها يف الت�سجيل ال�سوتي

•اإن اإمكانية بث مادة يعترب هاما لالنتداب ول�سمان التزام امل�ساهمني بامل�رضوع. وتبقى املادة املنجزة يف هذه الور�سات  	
بث  يف  رغبتهم  عدم  عن  لحقا  يعربوا  اأن  امل�ساهمني  لبع�ص  ميكن  وباملنا�سبة  اأنتجوها.  الذين  لالأفراد  الفكرية  امللكية 

مادتهم. ذلك من حقهم و يجب احرتامه.

•يجب اأن تكون ور�سات و�سائل اإعالم اجلماعات ممتعة وخالقة وغري مفرو�سة. وعلى الإذاعات والتلفزيونات حتديد برنامج  	
املوا�سيع التي  ترغب يف اأن يغطيها امل�ساهمون.ولئن كان ذلك �رضوريا ل�سمان مادة منا�سبة ، فاإن فر�ص قائمة �سيقة 

الإعالمي. فغالبا ما تتمثل  لالإنتاج  ي�ستعمل  لن  واأن كثريا منها  �سيما  امل�ساهمني ل  التعليمات قد ي�سّيق كثريا على  من 

القيمة احلقيقية لور�سات اجلماعات يف توفري ف�ساء للم�ساهمني لالإدلء بتقاريرهم اأو توثيق اأحداث لأنف�سهم. واإذا وجدت 

ها بها الإذاعات 
ّ
اأنها تظهر يف تقارير ال�سكان املحليني ولي�ص يف الطرق التي قد مترر م�ساألة بارزة يف جماعة فالأرجح 

والتلفزيونات.

•لإدارة امل�ساريع يف جمموعات عديد املزايا. اإذ ميكن ملجموعة م�ساهمني خلق �سبكة من الأفكار والدعم والن�سيحة )فيما  	
يتعلق بامل�سمون واملهارات التقنية( وهو ما يخفف بع�ص العبء عن  املن�سط. كما اأن امل�ساحبة تكرّث يف فر�ص الت�سلية 

.
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وبناء ال�سعور بالإجناز اجلماعي

•و يجب مالئمة طراز الور�سات واأهدافها وتنظيمها حلاجيات امل�ساهمني ل املنظمني.  	

االنتداب

•رغم اأنه ميكن للم�ساهمني اأن يربحوا الكثري من امل�ساركة يف ور�سات اجلماعات، فغالبا ما يكون التحدي متمثال يف النتداب.  	
فاإىل جانب احلواجز النف�سية لإحداث الـ UGC املذكورة يف ق�سم �سابق، قد يرتدد ال�سكان املحليون يف البدء يف امل�ساركة 

لأن النخراط يف ور�سة جماعة غري موؤجر ويتطلب تخ�سي�ص قدر من الوقت وقد ي�سكون يف متطلبات الور�سة والهدف منها. 

ومن الطرق الناجعة لنتداب ال�سكان املحليني تقدمي مادة منتجة يف ور�سات �سابقة يف اجتماع حملي.

•وميكن تي�سري النتداب با�ستعمال جمموعات را�سخة مثل املجموعات ال�سبابية. 	

الدميومة

• لالإذاعات والتلفزيونات  	UGC يف املجموعات ال�سغرية وتوفري MIL لئن كانت ور�سات اجلماعات طريقة ممتازة لتنمية الـ

،واإن �سممت بغر�ص ال�ستمرار، ميكن اأن تكون فائدتها طويلة الأمد لهذه املوؤ�س�سات و للجماعات.

•على الإذاعات والتلفزيونات البتعاد عن البث على نطاق وا�سع لتجارب اأحادية قد متكن من حتقيق مكانة عالية وينتج  	
عنها قدرا كبريا من املواد التي من املحتمل اأن تكون كثيفة ن�سبيا وغري م�ستمرة، ويجب اأن يتم التعامل مع ور�سات العمل 

.
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املجتمعية امل�ستدامة ب�سكل روتيني ولي�ص كحدث خا�ص

•لتنمية الدميومة، ينبغي وجود ور�سات متواترة لتدريب املدربني حيث تنقل املهارات للمدربني املحليني والفريق العامل  	
والأفراد من منظمات اأخرى اأو حتى متطوعني من اجلماعة املحلية.
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الإذاعات  م�ساريف  يف  ذلك  يخف�ص  ولن  الإمكان.  قدر  وتوفرها  وكلفتها  الالزمة  املوارد  حجم  يف  التخفي�ص  •وينبغي  	
والتلفزيونات فقط يف البدء بل و�سي�ساعد يف توا�سل الأن�سطة عندما يتوقف دخل هذه املوؤ�س�سات. اإن ا�ستعمال اأدوات حترير 

جمانية من مواقع الواب منذ البدء يعني اأّن امل�ساهمني باإمكانهم خلق مادة اإ�سافية باأنف�سهم يف امل�ستقبل دون دخل هذه 

املوؤ�س�سات.

•ومن املهم اأن حتافظ موؤ�س�سة البث ال�رضيكة على �سلتها بامل�رضوع واأن تبني عالقة مع اجلماعات املحلية حتى يتوا�سل  	
اإنتاج امل�سمون امل�ستقبلي املحدث عندهم عو�ص عند مناف�سيهم.

الرقمية التقارير   4.6
التقرير الرقمي تقرير �سخ�سي ق�سري �سالح للبث ينتجه فرد من اجلمهور. ومتنح التقارير الرقمية الإذاعات والتلفزيونات �سكال 

امل�ساهمني  الرقمية  التقارير  ومتنح  بنف�سها.  اإنتاجه  املوؤ�س�سات  هذه  على  ي�سعب  قد  حملية  واإفادة  روح  ذا  امل�سمون  من  جديدا 

الفر�سة لإنتاج تقاريرهم ال�سخ�سية حول م�سائل يعتربونها مهمة لهم. كما ميكنهم فتح طريق لالأفراد لالإنتاج الإعالمي قد يوؤدي 

مل�ساهمات اإ�سافية.

و ي�سهل ن�سبيا على امل�ساهمني اإجناز التقارير الرقمية حتى ملن تنق�سه اأو تعوزه املعرفة بالإنتاج الإعالمي ومهاراته. وميكن 

ا�ستعمال ال�سوت وال�سورة واأحيانا الفيديو يف هذه التقارير ال�سخ�سية، وغالبا ما تكون الأ�رضطة الق�سرية من اأجنع التقارير الرقمية 

. وميكن اأن ت�سلح التقارير الرقمية اأي�سا يف 
77

واأكرثها اقت�سادا للموارد لأنها تت�سمن �سورا �سخ�سية خمتارة ي�ساحبها �سوت راو

الإذاعة ب�سكل جيد. اأما عنا�رض التقرير الرقمي الثالث الأ�سا�سية فهي الق�سة وال�سور وال�سوت امل�ساحب.

الق�سة

•ينبغي ال�سماح للم�ساهمني برواية الق�س�ص التي يرغبون فيها على اأن يكون امل�سمون منا�سبا و قانونيا. و ميكن اأن ترتاوح  	
الق�سة بني تفكري يف الظروف ال�سخ�سية اإىل رواية لنخراطهم يف حدث وطني اأو حملي حديث. فقوة التقارير الرقمية يف 

تنوعها و اأ�سالتها.

•بالن�سبة اإىل م�ساريع التقارير الرقمية ال�سخمة، فاإن طريقة » الق�سة املعادة« تكون مفيدة ل�ستلهام الأفكار بتقا�سم الذكريات  	
و النظر يف ال�سور القدمية و تناول األعاب الذاكرة اإلخ. كما قد يكون عر�ص التقارير الرقمية ال�سابقة ملهما لالأفكار.و عند 

الإمكان، يجب اإطالع امل�ساهمني م�سبقا على العملية حتى تتوفر لهم فر�سة التفكري يف الق�سة التي يريدون روايتها.

•اإذا كان هدف م�ساريع التقارير الرقمية ا�ستلهام ق�س�ص حديثة ل ق�س�سا انعكا�سية، فاإنه ميكن طرح مو�سوع معني على  	
امل�ساهمني ينطلقون منه يف بداية العملية.

ال�سور

•غالبا ما تكون ال�سور اأن�سب مادة مرئية للتقارير الرقمية مبا اأن الفيديو يتطلب جتهيزات اأغلى ومهارات تقنية اأكرب للخلق  	
والتحرير اجليد.

اأو منحهم  اإىل جلب ال�سور معهم  •توجد طرق عديدة للتقاط ال�سور واإدراجها يف التقرير الرقمي. ميكن دعوة امل�ساهمني  	
الوقت والقدرة على التقاط �سور جديدة. وميكن التقاط �سور حديثة با�ستعمال اآلت ت�سوير �ساحلة لال�ستعمال مرة واحدة 

اأو الهواتف اجلوالة اأو اآلت الت�سوير الرقمية. وميكن ا�ستعمال ال�سور يف بداية التقرير موحية بالق�سة او يف نهاية التقرير 

لتوثيق الق�س�ص التي يرغب امل�ساهمون يف  روايتها.

•بعد حتميل ال�سور مبا�رضة على احلا�سوب اأو مب�سحها �سوئيا، ميكن ا�ستعمال برجمية التحرير ملزامنة ال�سور مع الت�سجيالت  	
ال�سوتية يف التقرير.

ال�سوت

•ميكن خلق الفيديو يف التقارير الرقمية بطريقتني. اأول، ميكن دعوة امل�ساهمني لأخذ الوقت الالزم لكتابة ال�سيناريو. فاإحداث  	
تقرير رقمي للمرة الأوىل غالبا ما يتطلب ل فقط مهارات تقنية جديدة بل و مهارات تقريرية اأي�سا. وقد ي�سعب ذلك على 

عديد امل�ساهمني، وينبغي توفري مناذج من التقارير الرقمية ال�سابقة لتقدميها كنماذج لال�ستعمال اجليد. وتعترب قيود عدد 

الكلمات مفيدة يف حتديد نطاق التقرير الرقمي وطوله. اإذ ل ينبغي اأن يتجاوز �سيناريو تقرير يدوم دقيقتني اأكرث من 250 

اأو 300 كلمة. وبعد كتابة ال�سيناريو، ميكن للم�ساهم قراءته وت�سجيله.
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•ثانيا، ميكن بكل ب�ساطة دعوة امل�ساهمني اإىل احلديث عن م�ساألة اأو �سورة وت�سجيل ردودهم. وهذه الطريقة عادة ما تكون  	
مفيدة يف التقاط اجلوانب العاطفية للتقرير ملن ل ميلك الوقت اأو املهارات لكتابة ال�سيناريو. اإل اأن عمليات التحرير هذه 

تاأخذ وقتا اأطول.

اجلوانب العملية

جديدة  مهارات  لتعلم  وقتا  امل�ساهمني  من  ت�ستدعي  لأنها  رقمية  تقارير  اإنتاج  لتي�سري  ناجعة  طريقة  اجلماعات  •ور�سات  	
متعددة و يتطلب ذلك م�سورة و توجيها. و ميكن للور�سات الطويلة التي تدوم اأياما م�ساعدة جمموعات امل�ساهمني الكبرية 

ن�سبيا على اإنتاج تقارير رقمية تدوم دقائق يف حني تكون الور�سات ال�سغرى، مثل �سل�سلة اجلل�سات التي تدوم �ساعة، اأن�سب 

للم�ساهمني الذين ل ميلكون وقت فراغ كبري.

•ينبغي اإدارة م�ساريع التقارير الرقمية بالتعاون مع املنظمات املحلية قدر الإمكان. 	
•نظريا، ينبغي اأن ينفذ كل م�ساهم اإىل حا�سوب واأن يقع ت�سجيعه على حترير تقريره با�ستعمال برجمية حترير مب�سطة. واإذا  	
تعذر ذلك، ياأخذ من�سط امل�رضوع على عاتقه حترير املادة النهائية. ويف هذه احلالة، ينبغي اأن يقع التحرير بالتعاون مع 

امل�ساهمني الذين يجب اإعطائهم الكلمة الأخرية. وينبغي منح امل�ساهم التحكم يف التقرير وملكيته يف كل الأوقات.

اجلودة

•مل ي�سبق ملعظم امل�ساهمني اإنتاج م�سمون بهذه الكيفية من قبل. و ي�سعب على الكثريين ال�رضوع يف هيكلة التقرير اأو خلق  	
املادة الالزمة له دون توجيه وا�سح. ويعد توفري »�سكل اإعالمي« اأثبت جدواه حا�سما يف الت�سجيع على اإنتاج م�سمون بث 

. ويعترب ال�سكل الإعالمي خمططا متهيديا اأو بنية حتّدد طول التقرير الرقمي وطبيعته. فقد يدعى امل�ساهمون اإىل اإنتاج 
ّ
نوعي

اإىل املطلوب  250 كلمة وت�سجيال �سوتيا وبع�ص ال�سور. فال�سكل الإعالمي ل يوجه امل�ساهمني  تقرير بدقيقتني يت�سمن 

. وميّكن ا�ستخدام الأ�سكال الإعالمية اأي�سا 
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منهم فقط بل يقدم تركيبة اأثبتت جدواها خللق تقرير رقمي ناجع ذا »جدوى«

الإذاعات والتلفزيونات من التخطيط لكيفية ن�رض امل�سمون اأوبثه.

الدميومة واالنتداب

•ميكن اإدامة التقارير الرقمية و�سمان النفاذ اإليها بالتقلي�ص يف املوارد التي ي�سارك بها امل�ساهمون وبتوفري اأ�سكال اإعالمية  	
ل تتطلب وقتا وموارد كبرية اأو ال�ستثمار اجليد لأر�سيف ال�سور ال�سخ�سية املوجودة اأو تنظيم جل�سات يف اأماكن يجتمع 

فيها الأفراد فعليا.

•يعّد ت�سكيل اأر�سيف للمادة هاما ل�ستقطاب ال�رضكاء والتمويالت والنتداب. ورمبا تعد امل�ساريع الريادية مفيدة يف احل�سول  	
على تلك املادة وتطوير اأ�سكال اإعالمية خمتلفة وجتريبها. 

ال�سحافة التفاعلية االلكرتونية م�ساريع   5.6
تكاد ل توجد ال�سحافة التفاعلية اإل الكرتونيا. وميكن حتقيقها اإما با�ستعمال تكنولوجيات الواب 2.0 مثل ‘برجمية وي كي’ 

 اأو عرب عدد من املدونات ال�سخ�سية املرتابطة ي�ساغ 
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التي تخول اخللق والتحرير ال�سهل ل�سفحات واب مرتابطة مهما كان عددها

عربها تقرير اإخباري.

ويف التطبيق، ميكن اأن تاأخذ م�ساريع ال�سحافة التفاعلية اللكرتونية عديد الأ�سكال مبا فيها: تقدمي م�سودات عنا�رض اإخبارية 

جلماعات على �سبكة الأنرتنات التي ت�ساعد على تطوير التقرير، دعوة جماعات على �سبكة الأنرتنات من اخلرباء للتعليق حول م�سائل 

اأن ي�سم  م�سمون  الإعالمية. وميكن  التغطية  الراهنة فيما يتعلق مب�سائل ب�سدد  ال�سوؤون  اأفكار  مل�سمون م�رضوع  اأو طلب  معينة 

ال�سحافة التفاعلية ل فقط امل�ساهمات الن�سية ولكن اأي�سا مقاطع الفيديو وال�سوت وال�سور.

 تكوين جماعة على �سبكة االأنرتنات

واب ملختلف  مواقع  الع�سوية يف  اإىل  بالدعوة  اأو  املبا�رض  على  بدعوات  اإما  الأنرتنات  �سبكة  على  تكوين جماعات  •ميكن  	
الربامج. ويف املقابل، ميكن لالإذاعات والتلفزيونات الختيار من بني اجلماعات املوجودة مثل ال�سبكات اجلامعية و �سبكات 

.MIL والـ UGC الأفراد املنخرطني يف م�ساريع الـ

•احلفاظ على قاعدة بيانات ب�سيطة على الواب بكل اأع�ساء اجلماعة على �سبكة الأنرتنات ي�ساعد على اإدارة جيدة . و فر�ص  	
الت�سجيل على الأع�ساء ميكن الإذاعات والتلفزيونات من حتديد اخت�سا�سات كل منهم.
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. تنمية ‘اجلودة’

•تبعا لطبيعة امل�رضوع والغاية منه، فمن املفيد الرتكيز على التعاون مع جماعات خمت�سة ل مع �سائر اأع�ساء اجلمهور. وقد  	
التفاعلية  ا�ستعمالها لل�سحافة  اأكرث دقة يف  الإذاعات والتلفزيونات  اأكرث وقت لكنها جتعل  ت�ستغرق طريقة النتداب هذه 

وتفر�ص عليها اإنتاج م�ساهمات ذات ‘جودة’ اأكرب.

•اإنه من ال�رضوري التثبت من �سحة ودقة امل�سمون املنتج يف اإطار امل�ساريع التي تقت�سي م�ساركة عدد كبري من الأفراد ول  	
ي�سري احلفاظ على ح�سور حتريري ن�سط تقديرا للم�رضوع فقط بل ويجعل ت�سذيب امل�سمون جزءا من التعاون منتظما واأكرث 

.
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قبول

اإخباري قد  اأي تقرير  اأن امل�ساهمات املتعددة يف  اإذ  جمالية  • كما اأن احلفاظ على حتكم حتريري هام للحفاظ على ‘جودة’ 	

ي�سو�ص رواية عن�رض من العنا�رض.

ما  اإذا  اجلمهور  مع  امل�سرتك  والإنتاج  تتنا�سب  ل  الإخبارية  التقارير  بع�ص  اأن  اإىل  النتباه  والتلفزيونات  الإذاعات  •على  	
ا�سة.

ّ
ت�سمنت معلومات �رضية اأو ح�س

اأ�سكال التعاون

. و ميكن  • 	81
ر طبيعة امل�سمون بل جملة العنا�رض ذات القيمة الإخبارية

ّ
ل تت�سّمن ال�سحافة التفاعلية فقط ترك اجلماهري تقر

اأن ت�ساعد اآليات التفاعل لبع�ص املواد الإخبارية كتقييم املقالت والتعليق عليها والت�سويت لها على حتديد اأهمية التقارير 

الإخبارية بالن�سبة للجماعات على ال�سبكة.

والأحداث  الإخبارية  للربجمة غري  املادة  ال�سبكة موردا مفيدا من  والرا�سخة على  النا�سجة  التعاونية  توفر اجلماعات  •قد  	
الراهنة.

•توجد طرق اأخرى لإدماج التعاون يف اإنتاج الأخبار، اإذ ميكن ا�ستعمال تعاليق املدونات ال�سخ�سية لإمتام التقارير، وميكن  	
اإ�سافة الروابط للمادة اللكرتونية التي تخلقها اجلماهري يف التقارير الإخبارية على ال�سبكة وميكن ت�سفح املدونات لإيجاد 

 .
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اأفكار مفيدة من التقارير
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حول املهارات ن�سائح   .7
مقدمة  1.7

ا�ستعمال  اإىل كيفية  ‘جودة’ امل�سمون، فاإنه من املهم توجيه امل�ساهمني  UGC، وحت�سني  الـ  MIL و  الـ  مهما كانت تنمية 

املقا�ص  على  املحددة  امل�سورة  منح  ميكن  ولئن  وقانونيته.  امل�سمون  مالءمة  على  احلفاظ  وكيفية  ال�سلة  ذات  التكنولوجيا 

التعليم  من  للجماهري  ي�سمح  الطلب  عند  اأو  الواب  على  والب�سيطة  العامة  امل�سورة  توفري  اجلماعات، ميّكن  ور�سات  للم�ساهمني يف 

بنف�سها لبع�ص املبادئ الأ�سا�سية لإنتاج UGC ذي ‘جودة’.وعلى كل منظمة �سمعية ب�رضية خلق توجيهات متعلقة ب�سفة خا�سة 

جتربة  ل  من  يفهمها  بطريقة  ت�سرّي  واأن  ومتي�رضة  وا�سحة  بطريقة  التوجيهات  ت�ساغ  اأن  ويجب  جمهورها.  مبوؤ�س�ستهاوحاجيات 

لهم يف الإنتاج الإعالمي والذين مل يتعودوا على اللغة التقنية.ويف ما يلي جمموعة اقرتاحات جديرة بالعتبار عند خلق مثل تلك 

التوجيهات.

»رقمية« �سور  التقاط   2.7
تعّد ال�سور من القدمي �سكال �سعبيا للغاية من اأ�سكال امل�سمون الإخباري الذي ينتجه اجلمهور وامل�سمون التعاوين وامل�سمون غري 

الإخباري ، ول ميكن اأن يوؤدي التوفر املتزايد لآلت الت�سوير الرقمية والعد�سات املثبتة يف الهواتف اجلوالة اإل اإىل تزايد حجم ال�سور 

املر�سلة اإىل الإذاعات والتلفزيونات.وعندما يلتقط اأفراد من اجلمهور �سورا لأحداث اأخبار عاجلة، ل يبقى غالبا لهذه املوؤ�س�سات ما 

تقرتحه من حت�سينات يف ‘اجلودة’. لكن توجد ن�سائح لها تاأثري كبري على اجلودة عند التقاط �سور مل�سمون غري اإخباري يف ور�سات 

 .
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اجلماعات وم�ساريع التقارير الرقمية وم�ساريع توزيع الكامريات،

•تذكري امل�ساهمني بعدم تعري�ص اأنف�سهم اإىل اأخطار عند التقاط ال�سور. 	
•لئن متّكن اآلت الت�سوير الرقمية اأيا كان من التقاط �سور وا�سحة وكا�سفة ما دامت وظيفتها الآلية م�ستعملة، فلي�ص باإمكانهم  	
تركيب ال�سور. ويحتاج امل�ساهمون اإىل ت�سجيع للتفكري يف تاأطري �سورهم. ولن�رضها على الواب، يجب ت�سجيع امل�ساهمني 

على �سمان اأن ميالأ املو�سوع معظم الإطار.

•يجب ت�سجيع امل�ساهمني على التقاط ال�سور يف و�سح النهار والتفكري يف مكان �سقوط ال�سوء. ومبا اأن ا�ستعمال الفال�ص قد  	
يخلق ظالل حادة، يجب ا�ستعماله عند القت�ساء لإ�سائة املوا�سيع يف الظّل.

•اإن غريزة معظم الهواة تتجه نحو التقاط �سور عند م�ستوى العيننني. ينبغي ت�سجيع امل�ساهمني على اجلثو على الركبة اأو  	
البحث عن مكان عال للتقاط �سور من زوايا خمتلفة.

•يجدر �سمان ح�سول امل�ساهمني على موافقة كتابية لأي �سخ�ص يظهر يف ال�سور قبل ت�سليمها. 	
ال�سياق  اإحلاق �رضوح. ولئن مل ت�ستعمل دائما، فهي ت�ساعد على توفري  ال�سور، ينبغي ت�سجيع امل�ساهمني على  •عند ت�سليم  	
ر ومتى  وملاذا مفيد اإ�سافة اإىل اأفكار امل�ساهم اأو م�ساعره عندما يلتقط ال�سور  ومزيدا من الدللت لل�سور. فو�سف من ي�سوَّ

.
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اأو يعاود النظر فيها

اآلة الت�سوير. وعندما يتعذر ذلك، ينبغي ت�سجيع امل�ساهمني  •ين�سح با�ستعمال احلامل ثالثي القوائم للتقليل من ا�سطراب  	
على اإ�سناد الكامريا اإىل حائط اأو على م�ساحة  م�سطحة.

•اإن اآلت الت�سوير الرقمية مفيدة للغاية اإذ ت�سمح بالتقاط �سور متعددة عالية الو�سوح من ال�سهل حتريرها وتبادلها. يف  	
الواقع، ينبغي ت�سجيع امل�ساهمني على التقاط جمموعة من ال�سور للمو�سوع حتى تتم الإحاطة بعنا�رض خمتلفة وبالتايل 

اختيار الأف�سل منها لحقا. اإل اأنه ل ينبغي الت�سحية بالنوعية من اأجل الكمية. وينبغي ت�سجيع امل�ساهمني على التخطيط 

لل�سور التي يريدون التقاطها قبل تركيز الكامريا.

مهارات الت�سوير   3.7
الهواتف  عديد  وتت�سمن  التقنية  املعايري  وحت�سن  الت�سوير   اآلت  ثمن  بانخفا�ص  فيديو  ملقاطع  اجلماهري  خلق  فر�ص  تتزايد 

 .
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اجلوالة كامريات فيديو. اإل اأن ت�سوير مقاطع فيديو ذات ‘جودة’ قد يكون �سعبا للغاية

• تذكري امل�ساهمني بعدم تعري�ص النف�ص اإىل املخاطر عند ت�سوير مقاطع الفيديو. 	
•من املحّبذ ت�سجيع امل�ساهمني على ا�ستعمال �سور ثابتة للتقلي�ص من ا�سطراب الكامريا، وعند ت�سوير الديكور، مثال عو�ص  	
الت�سوير البانورامي، ميكن  جتزئة الديكور اإىل جمموعة من ال�سور الثابتة. وباملثل، ينبغي ت�سجيع امل�ساهمني على  الرتيث 

مدة خم�ص ثوان على الأقل قبل التقاط اأغلب ال�سور الثابتة.
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•رغم اأّن وظيفة الزوم )التكبري و الت�سغري( غالبا ما تغري امل�ساهمني،  فاملرجّو عدم ا�ستعمالها طيلة الت�سوير. 	
•ينبغي تذكري امل�ساهمني باأن الت�سوير ل ي�سّجل دفعة واحدة بل يف مقاطع متعددة ميكن حتريرها لحقا. 	

• الإ�ساءة عن�رض غالبا ما يهمله الهواة. اإذا ينبغي توعية امل�ساهمني باملبادئ الأ�سا�سية لإ�ساءة ال�سورة مثل �سمان �سقوط  	
ال�سوء على ال�سورة ل على عد�سات الكامريا.

• قبالة الكامريا. ومبا اأن احلديث مبا�رضة اإىل الكامريا قد ينتج �سورة غري  	UGC غالبا ما تكون املوا�سيع امل�سورة يف الـ

ممتعة، ميكن دعوة امل�ساهمني اإىل القيام ب�سيء ما وهم يتحدثون جلعل ال�سورة اأكرث ت�سويقا.

ت�سجيل ال�سوت  و ال�سورة  4.7
لئن كان ت�سجيل ال�سوت الب�رضي وبقية الت�سجيالت ال�سوتية جزءا حيويا يف امل�سمون الإذاعي، ينبغي توعية امل�ساهمني اأي�سا 

.
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بقيمة ال�سوت يف م�سمون مقاطع الفيديو اأو بو�سفه رابطا ل�سل�سلة من ال�سور

•نادرا ما تنتج امليكروفونات املندجمة اأف�سل جودة يف الت�سجيالت ال�سوتية و هي لي�ست دائما قادرة على التقاط ال�سوت من  	
بعيد. فحيثما اأمكن، من الأف�سل ن�سح امل�ساهمني با�ستعمال ميكروفون خارجي اجتاهي. فحتى امليكروفونات اخلارجية 

الرخي�سة ميكنها حت�سني جودة ال�سوت ب�سفة كبرية.

•وميكن اأن ي�سيع ب�سهولة ال�سوت اخلا�ص الذي يحاول امل�ساهم ت�سجيله يف الأ�سوات اخللفية ل �سيما اإذا كان ل مفر من  	
ا�ستعمال ميكروفون مندمج. وعلى امل�ساهمني النتباه اإىل ذلك عند اختيار موقع الت�سجيل وتوقيته من اليوم.

اأو مالئمة اأ�سواتهم لتنا�سب موا�سفات معينة بل التحدث بطريقتهم  • ينبغي ت�سجيع من ت�سجل اأ�سواتهم على عدم ‘التمثيل’ 	

اإخراج البث ال�سطالحي. اأ�سيلة وتختلف عن  اأنها  العادية. فاإحدى اأهم قيم الـ UGC هو 

•اإن ت�سجيع امل�ساهمني على خلق مو�سيقاهم وموؤثراتهم ال�سوتية طريقة مفيدة مل�ساعدتهم على تفادي ا�ستعمال املو�سيقى  	
التجارية اخلا�سعة حلقوق امللكية. فحتى املوؤثرات الب�سيطة مثل الهمهمة والت�سفري قد ت�سيف كثريا اإىل الـ UGC. اإل اأنه 

ينبغي اأن تكمل املو�سيقى امل�سمون ل اأن تقطعه اأو حتّول انتباه املتتبعني عن الرواية اأو املحور املركزي.

•قد تبدو الكلمة عند قراءتها ب�سوت مرتفع مزيفة اأو م�سطنعة، واإذا كانت املادة نتاج �سيناريو، يجب كتابة اجلمل كما تقراأ  	
يف حديث عادي.

قانونيته و  امل�سمون  منا�سبة  على  املحافظة   5.7
مهما كانت ‘نوعية’ الـ UGC التقنية والتقريرية والتحريرية جيدة ، ول يحرتم حقوق امللكية وتنتهك القانون ويت�سمن مادة 

الـ  طلب  عند  النقطة  هذه  على  الرتكيز  اإن  ا�ستعمالها.  والتلفزيونات  لالإذاعات  ميكن  فال  امل�ساهمني،  �سالمة  تهدد  اأو  منا�سبة  غري 

اإنتاج املادة. يجب اأن تكون التوجيهات التي  امل�ساهمني على اأخذ هذه امل�سائل يف احل�سبان عند  لت�سجيع  مفيدة  طريقة   UGC
.
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توفرها الإذاعات والتلفزيونات حول امل�سائل القانونية وا�سحة ومبا�رضة فمثل هذه امل�سائل معقدة وقد تعوق م�ساركة اجلمهور

ومقاطع  وال�سور  التجارية  املو�سيقى  مثل  الآخرين  اأعمال  ا�ستعمال  تفادي   • 	UGC الـ  م�ساهمي  على  امللكية:  حقوق 

الفيديو واملاركات امل�سجلة وحتى ال�سهادات. عو�سا عن ذلك، عليهم ا�ستعمال مادتهم اأو اإنتاجها.

• يجب على امل�ساهمني عدم ا�ستعمال اأي مادة قد ت�رض ب�سمعة اأحد الأ�سخا�ص. فعند اإحداث مادة اإخبارية  ينتجها   الثلب:	

اجلمهور، على امل�ساهمني التقيد بالوقائع وتفادي الآراء اأو التخمني.

التقارير حول اجلرائم م�ساألة ح�سا�سة والقوانني املتعلقة مبا ميكن تقريره اأو ل عادة ما تكون معقدة و مربكة. • اجلرمية: 	

يجب اأن ل تخرق املادة احلياة اخلا�سة لالأفراد. فعند ت�سوير الأ�رضطة اأو التقاط �سور يف  •  حماية احلياة اخلا�سة لالأفراد: 	

مكان عمومي، على امل�ساهمني التعريف بهويتهم ونواياهم. واإذا رف�ص النا�ص الت�سوير فعلى امل�ساهمني احرتام ذلك.

يجب اأن ل يخل امل�سمون ب�سالمة ال�سبان باأي حال وعلى امل�ساهمني عدم اإجناز تقارير  • حماية الطفولة والذوق واالأخالق: 	

 MIL حول م�سائل جتعل النا�ص يح�سون باحلرج دون موجب. وقد وقع تناول هذه امل�سائل باأكرث تف�سيل يف ق�سم »تنمية الـ

و الـ UGC يف الرتبية الر�سمية وغري الر�سمية«. 
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�ضكر

نتقدم بال�سكر جلميع من �ساعدنا يف هذا العمل ونخ�ص بالذكر:

•ليوين كوليي، فيديو ناي�سن 	
•غاري كوبيت�ص، بيبولز فوي�ص ميديا 	

•غارث مورلي، كابت�رض وايلز 	
• م�ساركة امل�ستمعني مارك �ساتل، بي بي �سي راديو 4	

•روزالند �سميث، بي بي �سي �سكول نيوز ريبورت 	
•كايت �سرتادويك، برايكنغ باريريز )حتطيم احلواجز( 	

•جاين تالني، �سبكة التوعية الإعالمية 	
•�سايل-اآن ول�سن، جمعية اإذاعات الكومنولث  	
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الت�سميات امل�ستعملة وتقدمي املادة  يف هذه الن�رضية  ل تلزم اليون�سكو ول 

تعرب عن تقيدها باأي راأي حول الو�سعية القانونية لأية دولة اأو اإقليم اأو مدينة 

اأو منطقة اأو �سلطاتها اأو تعليم حدودها،

يتحمل املوؤلفون م�سوؤولية اختيار احلقائق الواردة يف هذا الكتاب و الآراء 

املنجرة عنها و هي ل تعرب بال�رضورة عن راأي اليون�سكو و ل تلزمها.
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