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1.مـــقــدمــه 

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در جهــان امــروز بــه جزئــی جداناپذیــر از زندگــی انســان تبدیــل 
ــای اجتماعــی  ــاد فضاه ــروز، زمینه ســاز ایج ــای ام ــور ارتباطــی در دنی شــده و اشــکال نوظه
جدیــدی گردیده انــد؛ فضاهایــی بــدون مــرز کــه امــکان اعمــال محدودیــت بــر آن هــا ســخت 
ــد.  ــط، ابعــاد و مهارت هــای اجتماعــی افــراد را به شــدت تحت تأثیــر قــرار داده ان ــوده و رواب ب
ـی  ـی بــه جامعــه ی اطالعاـت ایــن تغییــر و تحــول را می تــوان در گــذار از جامعــه ی صنعـت
تبییــن کــرد. به عبــارت دیگــر، آنچــه کــه امــروز بیــش از همــه می توانــد ارزش افــزوده 
ــه شــود، اطالعــات در  ــده ی اقتصــادی در نظــر گرفت ــور حرکت دهن ــوان موت ــد و به عن بیافرین

بســتر سیســتم های ارتباطــی اســت. 
فراگیــری گســترده ی فضــای مجــازی و افزایــش فوق العــاده ی امکانــات ارتباطــی شــهروندان، 
فضایــی را بــه وجــود آورده اســت کــه برخــی از محققیــن از آن بــا عنــوان جنــگل ســایبر یــاد 
ــرای اســتفاده از  ــت ب ــد عل ــد. دیویــد آکســنفورد، از کارشناســان فضــای مجــازی، چن می کنن
واژه ی جنــگل ســایبر ذکــر می کنــد. او معتقــد اســت در عصــر امــروز رســانه های اجتماعــی و 
فضــای دیجیتــال »همه چیــز« را بــه  وســیله ای بــرای »بهره بــرداری  رســانه ای« تبدیــل کرده انــد. 
به اعتقــاد او ایــن فضــا موجــب شــده اســت تــا احتمــاالت و امکانــات وقــوع نامحــدود شــوند 
و ایــن امکانــات نامحــدود در برابــر مخاطبــان نامحــدود قــرار گیرنــد. آکســنفورد معتقــد اســت 
به تبــع ایــن شــرایط، رقابت هــای رســانه ها نیــز به شــکل نامحــدود درآمــده کــه ایــن مســئله 

ناشــی از توســعه ی ارتباطــات بــدون ســیم در همه جــا اســت.
ظهــور فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، زاویــه ی نــگاه جدیــدی را در برابــر جهــان گشــوده اســت. 
ایــن فناوری هــای نویــن موجــب شــده اند تــا جنبه هــای مختلفــی از زندگــی فــردی و اجتماعــی 
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ــه ی گذشــته  ــا در دو ده ــن فناوری ه ــوذ ای ــر و تحــول شــود. گســترش نف ــار تغیی بشــر دچ
ــده و  ــه ی بشــری گردی ــر جامع ــم ب ــی در مناســبات حاک ــر و تحــوالت عظیم ــه تغیی منجــر ب
توســعه ی روزافــزون ایــن فناوری هــا شــرایطی را پدیــد آورده کــه دانشــمندان علــم ارتباطــات 
از آن بــا عنــوان انقــالب اطالعــات یــاد می کننــد. ایــن انقــالب اکنــون بــه جنبه هــای مختلفــی 
از زندگــی بشــر راه یافتــه اســت و شــاید بتــوان ایجــاد اختــالل در رابطــه ی ســنتی حاکمیــت بــا 
مــردم را یکــی از بارزتریــن نمودهــای آن در چنــد ســال گذشــته دانســت؛  به طــوری کــه ارتبــاط 
عمــودی و کنترلــی حاکمیــت بــا مــردم، هم زمــان بــا گســترش شــبکه های ارتباطــی، بــه روابــط 
افقــی مــردم بــا مــردم تبدیــل شــده اســت؛ روابطــی کــه حکومــت کمتریــن دخالــت را در آن هــا 
ــی پرآشــوب و  ــا جهان ــا در ســال های گذشــته ب ــن مســئله ســبب شــده اســت ت دارد. همی
متالطــم روبــه رو شــویم. جالــب آنکــه حتی در کشــور های مبــدع و منتشــرکننده ی فناوری های 
ــه سیاســت های  ــردم علی ــی م ــز شــاهد شــورش های مقطع ــن ارتباطــی و اطالعاتــی نی نوی
حاکمــان بوده ایــم کــه نمونــه ی اخیــر آن در جنبــش سیاه پوســتان علیــه دولــت آمریــکا در 
جریــان اســت. البتــه ایــن فنــاوری جنبه هــای دیگــری را نیــز شــامل  می شــود کــه اســتفاده ی 
ــن ارتباطــی  ــای نوی ــرل و فناوری ه ــدون کنت ــات ب ــات ارتباط ــای تروریســتی از امکان گروه ه
و اطالعاتــی، یکــی از آن هاســت. به طــور مثــال بــر اســاس اعــالم مقامــات امنیتــی فرانســه، 
ــدو، تروریســت ها از طریــق فضــای ارتباطــی آنالیــن  ــه دفتــر نشــریه ی شــارلی اب ــه ب در حمل
ــد و ســازمان دهی فعالیــت  ــد نقشــه ای را طراحــی کنن ــازی توانســته بودن ــک کنســول ب در ی

تروریســتی خــود را بــه انجــام برســانند.
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2.مـــبانــی نـــظری

)UGC(  2-1 محتوای کاربرپدید
محتــوای کاربرپدیــد  )UGC( در حالــت عــام بــه هــر نــوع تولیــدات محتوایــی اعــم از 
وبــالگ، چــت، فــروم، فیلــم و... کــه توســط کاربــران تولیــد شــده باشــد، گفتــه می شــود. ایــن 
تولیــدات معمــواًل درون شــبکه های اجتماـعـی صــورت می گیرنــد و در حلقــه ی تولیــدات 
ــوا توســط  ــوع از محت ــن ن ــن ارتباطــی و اطالعاتــی محســوب می شــوند. ای فناوری هــای نوی
افــرادی تهیــه شــده اســت کــه در یــک  پخش کننــده ی  رســانه ای خــاص مشــغول بــه کار 

ــد. ــوای تولیــدی خــود دریافــت نمی کنن ــر محت نیســتند و پولــی هــم در براب
نــوع از محتــوا در گذشــته، در موقعیت هایــی مورداســتفاده قــرار می گرفــت کــه  ایــن 
ویدئو هایــی در ارتبــاط بــا موضــوع موجــود نباشــد؛ امــا امــروزه بــا گســترش روزافــزون تلفــن 
همــراه، مــردم حتــی پیــش از اینکــه خبرنــگاران یــا اصحــاب رســانه بــه محــل حادثــه برســند، 

در لحظــه از اتفاقــاِت در حــال رخ دادن فیلم بــرداری می کننــد.
کاهــش دادن  بــرای  رایــگان  و  بــاز  مبنــع  نرم افزارهــای  ترکیــب  از  کاربرپدیــد   محتــوای 
محدودیت هــا به منظــور افزایــش همــکاری، مهارت هــا و  جســت وجوگری اســتفاده می کنــد. 
ایــن محتــوا  می توانــد تنهــا بخشــی از یــک وب ســایت باشــد؛ ماننــد ســایت هایی کــه اکثــر 
ــد برخــی  ــازه ی تولی ــال اج ــن ح ــا انجــام  می شــود و در عی ــا توســط ادمین ه ــدات آن ه تولی
از محتواهــای فرـعـی از جملــه کامنت هــا بــه کاربــران داده می شــود. محتــوای کاربرپدیــد  
ــوای  ــا از انتشــار محت ــرد ت ــرار گی ممکــن اســت توســط ادمین هــای وب ســایت موردرصــد ق
نامناســب جلوگیــری شــود. تخلــف از حــق کپی رایــت یــا ارتباط نداشــتن موضــوع محتــوا 
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بــا اصــول ســایت از مصادیــق محتــوای نامناســب محســوب می شــوند. موخرجــی، لیــو و 
گالنــس )2012( در تحقیقــی نشــان دادنــد کــه یک ســوم محتوا هــای کاربرپدیــد  جعلــی بــوده 

و بــرای تبلیــغ یــا تحقیــر یــک محصــول منتشــر شــده اســت.
سیاســت محتــوای کاربرپدیــد ، تغییــر رویکــردی از سیاســت تولیــدات ســازمانی  رســانه ای 
به ســمت انتشــار تولیــدات کاربــران تــازه کار اســت. رســانه ی گفت وگومحــور یــا رســانه ی 
دوطرفــه، شــاخصه ی کلیــدی وب2 اســت کــه کاربــران را بــه تولیــد محتــوای شــخصی و 
به اشتراک گذاشــتن آن بــا دوســتان خــود ترغیــب می کنــد. بنابرایــن نقــش کاربــر منفعــل بــا 

ــد عــوض شــده اســت.  ظهــور رســانه های جدی
ســازمان همکاری ها و توســعه ی اقتصادی در قالب گزارش »گروه کاری در اقتصاداطالعاتی« 

)2007( ســه حــوزه بــرای تعریــف محتوای کاربرپدید  معرفی کرده اســت:

نیــاز انتشــار: وقتــی محتوایــی امــکان تولیدشــدن را داشــته باشــد و در هیــچ رســانه ای اعم 
از آنالیــن و غیرآنالیــن تولیــد نشــود، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ایــن محتــوا بــه هــر حــال 
از طریقــی منتشــر شــود. ایــن محتــوا می توانــد به صــورت عمومــی در یــک ســایت منتشــر 
شــود؛ یــا اینکــه در صفحــه ای شــخصی در یــک شــبکه ی اجتماعــی انتشــار یابــد و فقــط بــرای 

دایــره ی مشــخصی از دوســتان قابل دسترســی و مشــاهده باشــد.
تــاش خــاق: تــالش خــالق به معنــی خلــق کاری جدیــد یــا تطبیــق دادن کارهــای موجــود 
ــران به طــور معمــول ارزش هــای خــود را  ــرای مثــال، کارب ــرای ســاختن کاری جدیــد اســت. ب ب
ــد عنصــر  ــد  به راحتــی  می توان ــوای کاربرپدی ــد. محت ــه می کنن ــدات  رســانه ای اضاف ــه تولی ب
ــران  ــه در برخــی وب ســایت ها کارب ــان طــور ک ــد؛ هم ــه کن ــدات اضاف ــه تولی ــکاری« را ب »هم
 می توانندباهمــکاری یکدیگــر تولیــدات را ویرایــش کــرده و مطابــق میــل خــود منتشــر کننــد. 
نکتــه ی قابل توجــه ایــن اســت کــه ضبط کــردن و انتشــار بخــش کوتاهــی از یــک برنامــه ی 
تلویزیونــی را نمی تــوان جــزو محتــوای کاربرپدیــد  محســوب کــرد؛ امــا اگــر کاربــر عکســی را 
به همــراه نظــر شــخصی خــود دربــاره ی آن منتشــر کنــد یــا بــا اســتفاده از آهنــگ پخش شــده 
 UGC ــا همــان ــد  ی ــوا را کاربرپدی ــوان ایــن محت ــدی بســازد، می ت ــون کلیــپ جدی در تلویزی
ــرای قرارگرفتــن در زمــره ی محتــوای  ــد. البتــه تعییــن کمتریــن میــزان خالقیــت الزم ب خوان

کاربرپدیــد  بســیار ســخت اســت و بــه زمینــه ی هــر موضــوع بســتگی دارد.
ــارج از  ــًا خ ــد عموم ــر پدی ــوای کارب ــن: محت ــه ای و روتی ــدات حرف ــارج از تولی ــد خ تولی
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چارچوب هــا و اســتاندارد های حرفــه ای انجــام  می شــود و به طــور معمــول دارای برچســب 
تجــاری یــا ســازمانی نیســت. محتــوای کاربرپدیــد  بایــد توســط غیرحرفه ای هــا و بــدون 
انگیــزه ی ســود یــا پــاداش باشــد. فاکتورهــای انگیزشــی بــرای محتــوای کاربرپدیــد   عبارتنــد 

ــه شــهرت و معروف شــدن. ــا دوســتان و رســیدن ب ــاط ب از: ارتب
ـی توســط کاربــران  حــاال ســؤال اینجاســت کــه ایــن محتوا هــای کاربرپدیــد  بــه چــه علـت
تــازه کار تولیــد  می شــود. بــرای رســیدن بــه درکــی جامــع از ایــن مســئله، نیــاز اســت بــا نگاهــی 

گســترده تر بــا آن مواجــه شــویم تــا بتوانیــم ابعــاد احتمالــی آن را بــه شــماره درآوریــم. 

2-2 منفعت ها و مشوق ها
اســت،  واضــح  کامــاًل  محتــوا  میزبــان  بــرای  کاربرپدیــد   محتــوای  منفعــت  اگرچــه 
ــاره ی  ــرد. چندیــن نگــرش درب تولیدکننــده ی محتــوا به صــورت غیرمســتقیم از آن نفــع می ب
انگیزه هــای  از  دارد؛  وجــود  کاربــران  توســط  محتــوا  تولیــد  در  مشــارکت  انگیزه هــای 
نوع دوســتانه تــا انگیزه هــای اجتماعــی و مــادی. به دلیــل اهمیــت زیــاد محتــوای کاربرپدیــد 
، بســیاری از ســایت ها مشــوق هایی را بــرای تشــویق کاربــران بــه تولیــد محتــوا قــرار داده انــد. 
اســکریون )2006( در مقالــه ای ایــن مشــوق ها را بــه مشــوق های ضمنــی و مشــوق های 

می کنــد. صریــح  دســته بندی 
مشــوق های ضمنــی: ایــن مشــوق ها به صــورت عینــی قابل لمــس نیســتند. »مشــوق های 
تــا  اجــازه  می دهنــد  کاربــر  بــه  و  هســتند  مشــوق ها  ایــن  نــوع  رایج  تریــن  اجتماـعـی« 
ــن  ــه ای ــد. رســیدن ب ــه را لمــس کن ــوِب جامع ــک عضــو خ ــوان ی ــودن به عن احســاس فعال ب
حــس  می توانــد به واســطه ی شــکل گیری ارتبــاط بــا ســایر کاربــران و دوســتان باشــد؛ ماننــد 
داریــم.  نــام دنبال کننــدگان  بــا  یــا در توییتــر  به عنــوان دوســتان  آنچــه در فیس بــوک 
ــز باشــند؛  ــران نی ــا دیگ ــاط ب ــراری ارتب ــت برق ــد شــامل قابلی مشــوق های اجتماعــی  می توانن
ــد جایگاهــی باشــند  ــر از مشــوق های اجتماعــی هــم  می توانن ــوب. بعضــی دیگ ــد یوتی مانن
ــا حداقلــی از مشــارکت قائــل  می شــود؛ ماننــد  کــه ســایت مدنظــر بــرای مشــارکت کننده ها ب

 .)Yahoo Answers( بخــش پرسش وپاســخ یاهــو
بــه پاداش هــای  از مشــوق ها صریــح هســتند و  بخــش دیگــری  مشــوق های صریــح: 
قابل لمــس اشــاره دارنــد؛ ماننــد پرداخــت مالــی، واردشــدن بــه یــک مســابقه یــا یــک کوپــن. 
ـی قابل فهــم هســتند و بــدون  مشــوق های صریــح مســتقیم بــرای بیشــتر مــردم به راحـت
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 Wishabi درنظرگرفتــن انــدازه و حجــم جامعــه ی مجــازی، ارزش لحظــه ای دارنــد. ســایت های
و Amazon Mechanical Turk هــر دو نوعــی از مشــوق های مالــی را به روش هــای مختلــف 
ــکان  ــه ام ــن اســت ک ــن مشــوق ها ای ــد. مشــکل ای ــال می کنن ــش مشــارکت اعم ــرای افزای ب
دارد کاربــر را دچــار اثــر توجیــه افراطــی )Overjustification( کنــد کــه منجــر بــه ازبین رفتــن 
بــرای فعالیت کــردن می شــود؛ بدیــن معنــا کــه کاربــر  همــه ی انگیزه هــای غیرمــادی او 
ــی  ــاداش و ســود عین ــت پ ــال دریاف ــا در قب ــر خــود را از دســت داده و تنه انگیزه هــای دیگ
حاضــر بــه مشــارکت اســت. در چنیــن شــرایطی، هزینــه ی مشــارکت کاربــر در طوالنی مــدت 
بــرای میزبــان ســایت بســیار بــاال مــی رود و مســئله ی بســیار مهمــی بــرای مدیریــت محتــوای 

کاربرپدیــد  در فضــای مجــازی بــه وجــود مــی آورد. 

2-3 محتوای کاربرپدید چه انواعی دارد؟
این گونــه  ویکی پدیــا  در  کــه  دارد  کاربرپدیــد  وجــود  محتــوای  از  مختلفــی  انــواع 

شــده  اند:  دســته بندی 
1. فروم ها

2. وبالگ ها
3. ویکی ها: که در آن ها کاربِر بی نشان  می تواند مطالب را ویرایش کند.

4. شبکه های اجتماعی
5. فن فیکشن ها

6. سایت های کارهای هنری
7. سایت های اشتراک گذاری عکس و فیلم های موبایل مثل فلیکر

8. سایت های ارائه دهنده ی نظرات خریداران
9. شبکه های اجتماعی صوتی مانند ساندکالب

ــش را در  ــازه ی ســطحی از ویرای ــه اج ــی ک ــا: برخــی ســایت های بازی هــای ویدئوی 10. مود ه
ــر  می دهنــد.  ــه کارب ــازی ب ب

11. نمونه هــای پرطرفــدار محتــوای کاربرمحــور، یــک برنــد را بــا کاربــر پیونــد  می دهنــد؛ ماننــد 
ســایت های جیب جــب کــه اجــازه  می دهنــد عکس هــا و فیلم هــای خــود را در آن آپلــود 
کــرده و آن ســایت عکس هــا را در قالب هــای از پیــش تعیین شــده قــرار  می دهــد تــا تصویــر 
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یــک جشــن ســاختگی را ایجــاد کنــد.

2-4 چرا محتوای کاربر پدید پراهمیت است؟
بیننده هــا، شــنونده ها  از  در جوامــع، درخواســت  ثابــت  ویژگی هــای  از  یـکـی  امــروزه 
طریــق  از  مختلــف  مســائل  خصــوص  در  نظــردادن  و  بحث کــردن  بــرای  خواننده هــا  و 
رسانه هاســت. اگــر رســانه های تلویزیونــی شــیوه ی صحیــح مشــارکت دادن مخاطبــان خــود 
از طریــق ابزار هــای مختلــف را نیاموزنــد، بــا کاهــش مخاطــب زیــادی روبــه رو می شــوند 
و مخاطبــان آن هــا پلتفــرم  دیگــری را انتخــاب می کننــد کــه بــه آن هــا امــکان مشــارکت 

بیشــتری  می دهــد. 
مــروری بــر برخــی از اعــداد و ارقــام به دســت آمده در تحقیقــات مرتبــط بــا محتــوای کاربرپدیــد 
ــا درنظرگرفتــن اهــداف  ، اهمیــت بــاالی ایــن نــوع محتــوا را در دنیــای امــروز، به خصــوص ب
اقتصــادی، نشــان می دهــد. در گــزارش مؤسســه ی نیلســن1 )2011( کــه بــر اســاس پیمایــش از 
بیــش از 28000 نفــر از 56 کشــور جهــان انجــام شــده اســت، 92% پرسش شــوندگان اعــالم 
کردنــد کــه در تبلیغــات تجــاری بــرای خریــد کاال، در نســبت بــا شــکل آگهــی تبلیغاتــی، بــه 
ــا نگــره ی  کلماتــی کــه بــه زبــان می آیــد اطمینــان بیشــتری دارنــد. ایــن مســئله  به وضــوح ب
پیشــینی در خصــوص شــکل و فرمــت تبلیغــات تجــاری در تضــاد اســت و اهمیــت محتــوا 
ــرد و  ــا گســترش کارب ــان تبلیغــات تجــاری را نشــان می دهــد. از ســوی دیگــر ب ــرای مخاطب ب
ــه %65  ــق موریســون2 )2015( مشــخص شــد ک اســتفاده ی شــبکه های اجتماعــی، در تحقی
ــران 18 تــا 24ســاله ی شــبکه های اجتماعــی، در هنــگام خریــد بــه محتــوای تولیدشــده  کارب
توســط کاربــران در خصــوص محصــوالت تجــاری مختلــف توجــه می کننــد. شــرکت های 
تجــاری نیــز بــا پایــش  جســت وجو های اینترنتــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 25% نتایــج 
 جســت وجوی اینترنتــی 20 برنــد بــزرگ جهــان بــه محتــوای کاربرپدیــد  مرتبــط اســت. %84  
بازدیدکننــدگان ســایت های 20 برنــد برتــر جهــان نیــز اعــالم کردنــد کــه محتــوای تولیدشــده 
توســط کاربــران بــر روی خریــد آن هــا تأثیرگــذار اســت. به عبــارت دیگــر، ایــن محتــوای 
کاربرپدیــد  تولیــد اســت کــه مخاطبــان و مشــتریان را به ســمت برند هــای مختلــف هدایــت 

Nielsen.1

Morrison .2
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می کنــد.
ــا درنظرگرفتــن رشــد بســیار ســریع شــبکه های اجتماعــی در 10 ســال اخیــر و درک جایــگاه  ب
آن هــا به عنــوان منبعــی بــزرگ از محتــوای کاربرپدیــد  در مصــرف رســانه ای کاربــران اینترنــت، 
آمــار و ارقــام ذکرشــده نیــز معنــای خــود را بهتــر نشــان می دهنــد. تحقیــق موریســون 
همچنیــن نشــان داد 74% مصرف کننــدگان محصــوالت مختلــف بــرای تصمیم گیــری دربــاره ی 
ــد و از نظــرات  ــان می کنن ــا در شــبکه های اجتماعــی اطمین ــه راهنمایی ه خریدهــای خــود ب
ســایر مردمــی کــه از محصــوالت موردنظــر آن هــا اســتفاده کرده انــد، به عنــوان راهنمایــی 

بــرای خریــد بهتــر خــود بهــره می برنــد.
ــا اهــداف تجــاری و سیاســی به صــورت  ــه همیــن جهــت، امــروزه کمپین هــای مختلفــی ب ب
محتــوای کاربرپدیــد  شــکل می گیرنــد. شــرکت های بــزرگ بــا علــم بــه اینکــه محتــوای 
تولیدشــده توســط کاربــران تأثیــرات بســیار عمیق  تــری بــر رفتــار مصرف کننــدگان دارنــد، 
ــد   ــوای کاربرپدی ــا محت ــون ب ــای گوناگ ــی کمپین ه ــه برپای ــدام ب ــف اق ــای مختل ــا ترفند ه ب
می کننــد تــا ســود بیشــتری بــه دســت بیاورنــد. از ســوی دیگــر، در موقعیت هــای مختلــف 
کمپین هایــی بــا محتــوای کاربرپدیــد  بــا اهــداف بشردوســتانه، ضدجنــگ، همراهــی بــا 
ــر فضــای عمومــی  اقلیت هــا و... در سرتاســر دنیــا برگــزار شــده و تأثیــرات بســیار مثبتــی ب

جامعــه و رفتــار سیاســت مداران گذاشــته اســت.
محتــوای کاربرپدیــد  بــرای رســانه های خبــری مختلــف نیــز اهمیــت باالیــی پیــدا کــرده اســت. 
وقتــی حادثــه ای در یــک منطقــه  رخ  می دهــد، حداقــل چنــد دقیقــه زمــان الزم اســت تــا تیــم 
خبــری رســانه ها خــود را بــه محــل حادثــه برســانند؛ در حالــی کــه مــردم موبایل به دســتی کــه 
در لحظــه ی حادثــه در محــل وقــوع آن حضــور داشــته اند، بــا ضبــط تصاویــر و ویدئو هــا، منبــع 
خبــری مهمــی بــرای رســانه های خبــری محســوب می شــوند. یــک رســانه اگــر خوش شــانس 
ــد از طریــق شــبکه های اجتماعــی چندیــن ویدئــو از لحظاتــی قبــل و بعــد از  باشــد،  می توان

حادثــه بــه دســت آورد.

2-5 سابقه ی محتوای کاربرپدید
ــدارد و از  ــق ن ــه دوره ی ســلطه ی شــبکه های اجتماعــی تعل ــط ب ــد  فق ــوای کاربرپدی محت
دوران گذشــته، شــبکه های تلویزیونــی از تصاویــر و ویدئو هایــی کــه مخاطبــان بــرای آن هــا 
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می فرســتادند، اســتفاده می کردنــد. ایــن رویــه بیشــتر در زمان هایــی رخ مــی داد کــه مــردم 
در اتفاقــات غیرمنتظــره ای کــه دوربیــن تلویزیــون بــرای ثبــت آن هــا حاضــر نبــود، اقــدام بــه 
ثبــت اتفاقــات می کردنــد. مســئله ی مهمــی کــه در گذشــته بــر حجــم پاییــن تولیــد محتــوا 
بــاالی وســایل فیلم بــرداری و دردســترس نبودن  تاثیــر داشــت، قیمــت  توســط کاربــران 
فناوری هــای شــخصی ثبــت تصاویــر بــود. در 10 یــا 20 ســال گذشــته افــراد بــرای ثبــت 
تصاویــر شــخصی خــود مجبــور بودنــد از دوربین هــای عکاســی و فیلم بــرداری شــخصی 
اســتفاده کننــد کــه عمومــًا از نظــر قیمتــی بــرای طبقــه ی متوســط رو بــه  بــاال قابل اســتفاده 
بــود. از ســوی دیگــر به دلیــل آنالوگ بــودن فنــاوری دســتگاه های قدیمــی، پــس از ثبــت 
تصویــر بایــد یــک مرحلــه ظاهرســازی تصاویــر در آتلیه هــای عکاســی انجــام می شــد کــه هــم 
از نظــر زمانــی وقت گیــر بــود و هــم هزینه هایــی را  به طــور مضاعــف بــه شــهروندان تحمیــل 
ــمند  ــراه هوش ــای هم ــده ی تلفن ه ــد فزاین ــا رش ــر ب ــال های اخی ــئله در س ــن مس ــرد. ای می ک
به کلــی مرتفــع شــده اســت. امــروزه ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه در بســیاری از کشــور های 
دنیــا از جملــه ایــران از 100% عبــور کــرده اســت و به تبــع آن  می تــوان گفــت اکثریــت مــردم 
از تلفــن همــراه اســتفاده می کننــد. جایــگاه تلفــن همــراه در زندگــی روزمــره به گونــه ای شــده 
اســت کــه در صــورت نداشــتن آن، بســیاری از مســائل روزمــره ی مــردم معطــل می مانــد. از 
ســوی دیگــر، خدمــات ارائه شــده توســط نهاد هــا و ارگان هــای مختلــف نشــان  می دهــد کــه 
داشــتن تلفــن همــراه بــرای شــهروندان به عنــوان یــک پیش فــرض در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. بــه هــر حــال بــا وجــود ایــن شــرایط، در حــال حاضــر بیشــتر شــهروندان بــه قابلیــت 
فیلم بــرداری و عکس بــرداری در هــر لحظــه مجهــز  شــده  اند و دردســترس نبودن تجهیــزات 

ــرح نیســت. ــده مط ــل محدود کنن ــک عام ــوان ی ــرداری به عن فیلم ب

OTT و IPTV 2-6 نسبت محتوای کاربرپدید  با
ــوا  ــدی از محت ــب جدی ــروز قال ــای ارتباطــی، هرازچندگاهــی شــاهد ب ــا گســترش فناوری ه ب
توســط ســرویس دهندگان و پخش کننــدگان مختلــف هســتیم. برخــی از ایــن فناوری هــای 
جدیــد عمــری کوتــاه دارنــد و بــا ظهــور و بــروز فنــاوری جدیدتــر، عمــاًل کاربــرد خــود را از دســت 
ــرد  ــر نمی ک ــد، کســی فک ــازار آمدن ــه ب ــای کابلــی ب ــه تلویزیون ه ــی ک ــد. شــاید زمان می دهن
ناگهــان بــا بــروز رقبایــی چــون OTT ســیل فزاینــده ی مشــترکان آن به ســرعت رو بــه کاهــش 
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بگــذارد. امــروزه بــا رشــد بســتر OTT و گســترش دسترســی بــه اینترنــت، عمــاًل فضــای رقابتــی 
بــه بســتر اینترنــت منتقــل شــده و IPTV به مــرور در حــال خارج شــدن از بــازار اســت. در 
ادامــه بــه قیــاس برخــی از ایــن فناوری هــا و بررســی تفــاوت ســرعت رشــد و نمــو آن هــا در 

بــازار  رســانه ای جهــان پرداختــه  می شــود.

IPTV 2-5-1 رابطه ی توسعه ی محتوای کاربرپدید  با کاهش رشد
کــه علی رغــم  نشــان  می دهنــد   IPTV تعــداد مشــترکین در خصــوص  آمار هــای جهانــی 
ــه  ــن تعــداد رو ب ــرخ رشــد ای ــا ســال 2013، ن ــا افزایــش تعــداد مشــترکین ت مواجهــه ی آن ب
کاهــش نهــاده اســت. بــر اســاس گــزارش آمار هــای عــددی IPTV و تجزیه وتحلیــل بــازار 
)2013(، درصــد رشــد مشــترکین IPTV تــا ایــن ســال بــا نمــودار زیــر توضیــح داده  می شــود.

نمودار 1- درصد رشد مشترکین IPTV در جهان از سال 2005 تا 2013

از ســال 2014 نیــز همــان  گونــه کــه در نمــودار 2 مالحظــه  می شــود، میانگیــن نــرخ رشــد 
کاهــش یافتــه اســت و بــا ســرعت های متفــاوت بــه تعــداد مشــترکین IPTV افــزوده 

 می شــود.
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نمودار 2- تعداد مشترکین IPTV از نیمه ی سال 2014 تا پایان

)2015 IPTV Market Analysis Q4( 2015 سال 

بررســی ایــن نــرخ رشــد در قاره هــای مختلــف نشــان  می دهــد کــه میــزان ایــن نــرخ رشــد در 
کشــورها و قاره هــای مختلــف، متفــاوت بــوده اســت؛ به طــوری کــه تــا چهــار مــاه اول ســال 
2013 در قــاره ی آمریــکای شــمالی بــا افزایــش نــرخ رشــد مواجــه هســتیم؛ در حالــی کــه در 
ــا  ــز ب ــه اســت. در شــرق آســیا نی ــرخ رشــد مشــترکین IPTV کاهــش یافت ــا، ن ســایر قاره ه
وجــود اینکــه بــا افزایــش نــرخ رشــد مواجــه هســتیم، نبایــد از تأثیــر افزایــش نفــوذ و ســرعت 
اینترنــت در ایــن منطقــه غافــل باشــیم و صرفــًا ایــن نــرخ رشــد را بــه عالقــه ی کاربــران بــه 
ــا افزایــش تعــداد  ــت ب ــران اینترن ــر رابطــه ی افزایــش کارب ــط بدانیــم. نمــودار زی IPTV مرتب

ــان ســال 2015 نشــان  می دهــد. ــران IPTV را در پای کارب

نمودار 3- رابطه ی افزایش تعداد مشترکین اینترنت با افزایش کاربران

)2015 IPTV Market Analysis Q4( 2015 در پایان سال IPTV 
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درمــورد نمودارهــای بــاال بایــد ذکــر کــرد کــه داده هــای آن بــر اســاس تعــداد مشــترکینی اســت 
ــب  ــرای دریافــت فایل هــای ویدئویــی در قال کــه از یــک اپراتــور مخابراتــی، حــق اشــتراکی ب
برنامه هــای تلویزیونــی دریافــت کرده انــد و بایــد گفــت کــه امــروز IPTV رقابــت بســیار 
ســختی بــا ســرویس دهندگان OTT و تلویزیون هــای کابلــی دارد. جــدول پاییــن رقابــت بیــن 
ــان  ــد مطــرح در پای ــد برن تلویزیون هــای ماهــواره ای، تلویزیون هــای کابلــی و IPTV را در چن

ســال 2015 نشــان  می دهــد.

نمودار 4- تعداد مشترکین )میلیون نفر( چند

 برند مطرح سرویس دهنده ی تلویزیونی بر اساس سیستم سرویس دهی

همــان  گونــه کــه قبل  تــر اشــاره شــد، به دلیــل رقابــت ســختی کــه میــان تولیدکننــدگان 
محتــوا و گســترش فضــای اشــتراک گذاری محتــوای کاربرمحــور پدیــد آمــده اســت، شــاهد 
ایــن مســئله هســتیم کــه IPTV نتوانســت رشــد ابتدایــی خــود را ادامــه دهــد و بــا کاهــش 
ســرعت جــدی مواجــه شــد. از ســوی دیگــر، گســترش پهنــای بانــد اینترنــت و کاهــش 
قابل مالحظــه ی قیمــت آن عمــاًل مزیــت رقابتــی IPTV را بــرای ارائــه ی خدمــات از طریــق یــک 
شــبکه ی اینترنــت محلــی بی معنــی کــرده اســت. البتــه بایــد اشــاره کــرد کــه یکــی دیگــر از 
پارامتر هــای کندکننــده ی ســرعت رشــد IPTV، هزینه بربــودن راه انــدازی تشــکیالت آن در 
برابــر فضا هــای OTT اســت کــه از طریــق آن هــر کاربــر  می توانــد ویدئو هــای مدنظــر خــود را 
بــه  اشــتراک بگــذارد. به عبــارت دیگــر، امــروزه IPTV هماننــد 10 ســال گذشــته مقرون به صرفــه 

نیســت و بازدهــی اقتصــادی بســیار پایینــی دارد.
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OTT 2-5-2 چیست؟
ــه  ــی ک ــوای ویدئوی ــت و محت ــه خدم ــه هرگون ــوان OTT را ب ــف کلــی می ت ــک تعری در ی
از طریــق اینترنــت و توســط یــک ابــزار انتهایــی همچــون جعبه هــای مبــدل مخصــوص 
)STB: Set Top Box( بــه کاربــر نهایــی خواهــد رســید، خطــاب کــرد. ایــن خدمــات به نحــوی 
بــرای  مناســب  کاربــری  واســط  نظــر  از  را   IPTV مزیت هــای  کــه  شــده اند  ســازمان دهی 
تلویزیــون و ســطح کیفیــت بــاال تــا حــد زیــادی حفــظ می کنــد و نیــازی بــه شــبکه ی محلــی 
مدیریت شــده نداشــته و از همــان بســتر اینترنــت بــرای انتقــال محتــوا اســتفاده می کنــد. 
OTT در ســال های اخیــر بــا مســئله و معضــل مهمــی در ارائــه ی خدمــات روبــه رو بــوده 
اســت؛ ســرعت و کیفیــت خدمــات اینترنــت در مناطــق مختلــف جهــان به شــدت متفــاوت 
ــف مشــاهده  ــز تفــاوت چشــمگیری بیــن کشــور های مختل ــه نی اســت و حتــی از نظــر هزین
ــی  ــت باالی ــه کیفی ــی ک ــد ویدئوی ــر بخواه ــه کارب ــر، در صورتــی ک ــارت دیگ  می شــود. به عب
ــاال،  ــا ســرعت بســیار ب ــت ب ــه اینترن ــد، در صــورت دسترسی نداشــتن ب دارد را مشــاهده کن
همیــن  بــه  غیرقابل اســتفاده  می شــود.  و  مخــدوش  به شــدت  مشاهده شــده  محتــوای 
ــرای حــل ایــن معضــل عرضــه شــده  ــاوری ABR Streaming ب ــر فن جهــت، در ســال های اخی
ــر و  ــد کارب ــای بان ــودکار پهن ــات به صــورت خ ــه ی خدم ــاوری، ســایت ارائ ــن فن اســت. در ای
توانایــی CPU گیرنــده ی آن را موردبررســی قــرار  می دهــد و کیفیــت ویدئــو را متناســب بــا 
آن تغییــر  می دهــد. در نتیجــه، ویدئویــی کــه بــه کاربــر منتقــل  می شــود متناســب بــا پهنــای 
بانــد و توانایــی پــردازش اطالعــات دســتگاه گیرنــده خواهــد بــود کــه تصویــری روان، متصــل 

و بــدون قطعــی را عرضــه خواهــد کــرد.

IPTV بر OTT 2-5-3 مزیت های
بــا وجــود اینکــه عمــر IPTV به نســبت تلویزیون هــای آنتــن دار چنــدان بــاال نیســت، 
امــروزه بــا گســترش فناوری هــای رقیــب در عرصــه ی تلویزیــون، جذابیــت خــود را در مقیــاس 
جهانــی بــرای مخاطبــان از دســت داده اســت. در حــال حاضــر ظهــور ســرویس دهنده های 
ویدئویــی پیشــرفته و باکیفیــت ماننــد Hulu ،Apple iTunes و  Netflix کــه خدمــات 
ــش  ــه چال ــدگان IPTV را ب ــج ارائه دهن ــد، به تدیری ــه می دهن ــت ارائ ــود را در بســتر اینترن خ

ــوار شــده اســت. ــزون OTT هم ــوذ روزاف ــرای نف کشــیده   اند و راه ب
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 عوامــل مختلفــی در ایــن مســئله دخیــل بوده انــد کــه در ادامــه بــه مهم تریــن آن هــا 
اشــاره  می شــود. گــذرا  به صــورت 

تغییــرات ریشــه ای در اســتفاده از فنــاوری ارتباطــات در ســال های اخیــر: در ســال های . 1
اخیــر و بــا توجــه بــه گســترش و تنــوع فناوری هــای ارتباطــی، شــاهد تغییــری جــدی در 
ســازوکار دریافــت اطالعــات از ســوی کاربــران بوده ایــم. امــروزه بــا گســترش اینترنــت، 
کاربــران ایــن امــکان را یافته انــد تــا از طریــق اینترنــت بــه هرگونــه اطالعاتــی کــه نیــاز 
ــدرت  ــود و ق ــم ب ــه در گذشــته حاک ــا شــرایطی ک ــد. شــرایط فعلــی ب ــد دســت یابن دارن
انتخــاب کاربــران محــدود بــه محتــوای آماده شــده از ســوی یــک ســرویس دهنده ی 

خــاص می شــد، متفــاوت اســت.
عــدم نیــاز OTT بــه اپراتور هــای شــبکه های ارتباطــی و زیرســاخت شــبکه: یـکـی از . 2

مهم تریــن مســائلی کــه منجــر بــه گســترش ســریع OTT در قیــاس بــا IPTV شــده 
اســت، عــدم نیــاز ســرویس های OTT بــه زیرســاخت شــبکه اســت. در گذشــته بــرای 
ــه  ــرای ارائــه ی خدمــات ب ــا یــک تشــکیالت عظیــم فنــی ب ــود ت ــاز ب ــدازی IPTV نی راه ان
مشــتریان ایجــاد شــود؛ ولــی OTT کــه خدمــات خــود را در بســتر وب  ارائــه می دهــد، از 
ظرفیت هــای موجــود اینترنــت اســتفاده کــرده و موجــب کاهــش محســوس هزینه هــای 

آن می گــردد. 
ســرعت رشــد بــاالی ضریــب نفــوذ اینترنــت: یکــی دیگــر از عواملــی کــه موجــب شــده . 3

اســت تــا OTT دامنــه ی کاربــران خــود را به ســرعت افزایــش دهــد، ســرعت رشــد بــاالی 
ــر اســاس  ــه ب ــت ک ــوذ اینترن ــر، رشــد نف ــارت دیگ ــت اســت. به عب ــوذ اینترن ــب نف ضری
بســتر  خودبه خــود  اســت،  پیشــرفت  حــال  در  به ســرعت  اقتصــادی  پیش رانه هــای 

ــز فراهــم کــرده اســت. گســترش OTT را نی
ــات در OTT: از قابلیت هــای . 4 ــه اطالع ــی ب ــی و مکان ــت دسترســی نامحــدود زمان قابلی

مهمــی کــه OTT بــه کاربــران عرضــه کــرد، فراهم کــردن امــکان دسترســی در هــر زمــان 
ــاپ،  ــک لپ ت ــا اســتفاده از ی ــران ب ــود. کارب ــران ب ــرای کارب ــات ب ــه اطالع ــکان ب و هــر م
بــه  بــا اتصــال  گوشــی هوشــمند، تبلــت و...  می توانســتند در هــر مــکان و زمــان 
ــد و ایــن امــکان، مســئله ای مهــم در  اینترنــت، محتــوای مدنظــر خــود را دریافــت کنن

ــود. ــا IPTV ب ــت ب رقاب
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رشــد ســریع تلویزیون هــای هوشــمند: آخریــن عامـلـی کــه  می تــوان به عنــوان علــت . 5
رشــد OTT بــدان اشــاره کــرد، همراهــی و انطبــاق ســریع کارخانه هــای تولیــد تلویزیــون 
بــا اینترنــت بــرای اســتفاده از ظرفیــت آن اســت. کارخانه هــای تولیــد تلویزیــون 
بــرای تولیــد ســری جدید  تــر و قابلیــت بیشــتر در  راهــکاری  کــه هــر روز به دنبــال 
گیرنده هــای تلویزیونــی هســتند تــا به واســطه ی آن بتواننــد مشــتریان خــود را بــه 
ــون هوشــمند و  ــا ســاخت اولیــن تلویزی ــد، ب ــد ترغیــب کنن ــک دســتگاه جدی ــد ی خری
امــکان اســتفاده از قابلیــت OTT به ســرعت دســت به کار شــدند تــا محصــوالت جدیــد 

ــد. ــا کنن ــازار بکــر و نوپ ــه ی ایــن ب خــود را روان
پــس از اشــاره ای کوتــاه و مختصــر بــه دو مفهــوم OTT و IPTV کــه از جهاتــی شــباهت ها 
ــه مبحــث UGC و  ــه ی بحــث به صــورت تفصیلــی ب ــد، در ادام ــا UGC دارن ــی ب و تفاوت های

ــا آن پرداختــه  می شــود.  ــط ب مســائل مرتب

2-7 آیا محتوای کاربرپدید  می تواند جایگزین روزنامه نگاری حرفه ای 
شود؟

ســؤال مهمــی کــه امــروزه در بیــن پژوهشــگران ارتباطــات و روزنامه نــگاری مطــرح اســت، 
ــگاری  ــه ای روزنامه ن ــدات حرف ــای تولی ــد  به ج ــدات کاربرپدی مســئله ی جایگزین شــدن تولی
اســت. به عنــوان مثــال، بــا فراگیرشــدن شــبکه های اجتماعــی و گوشــی های هوشــمند، آیــا 
نیــاز روزنامه هــا و رســانه ها بــه خبرنــگاران و عکاســان از بیــن مــی رود؟ یــا اینکــه آیــا نیــاز 
رســانه ها بــه خبرنــگاران و عکاســان حرفــه ای کاهــش می یابــد؟ در تحقیــق »فیلــم آماتــور«3 
)2014( کــه بــا اســتفاده از روش کیفــی بــا مصاحبــه ی نیمه بــاز بــا 64 ســردبیر رســانه ها 
ــه شــد.  ــکان رســانه ها پرداخت ــگاران و مال ــگاه روزنامه ن ــن ســؤال از ن ــه ای ــت، ب صــورت گرف
ــود، جالب توجــه  ــن خصــوص توســط ســردبیران رســانه ها مطــرح شــده ب ــه در ای نظراتــی ک
اســت. یکــی از ســردبیران بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده بــود کــه »نبایــد در اهمیــت محتــوای 
کاربرپدیــد  در تأمیــن محتــوای رســانه ها اغــراق و مبالغــه کــرد. اگرچــه ایــن محتــوا در 
موقعیت هــای حســاس و بالفاصلــه پــس از بحــران اهمیــت باالیــی پیــدا می کنــد، در مواقــع 
دیگــر، رســانه ها همچنــان بــه روزنامه نــگاران و عکاســان حرفــه ای نیازمندنــد«. ســردبیر 

Amateur Footage .3
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ــم  ــد  اســتفاده می کنی ــوای کاربرپدی ــا از محت ــود: »م ــه ب ــن تحقیــق گفت ــز در ای دیگــری نی
چــون در آن محــل نیســتیم و  نمی توانیــم بــه برخــی مناطــق ســفر کنیــم؛ خــواه ایــن مناطــق 
ــکان  ــه ام ــن باشــد ک ــه ای ام ــد منطق ــران باشــد. حتــی  می توان ــا ای ــی، ســوریه ی مصــر، لیب
ســفر مــا بــه آنجــا وجــود نــدارد. منظــور مــن ایــن اســت کــه اگــر خــود مــا بتوانیــم بــه آن 
مناطــق ســفر کنیــم و تصویربــرداری را انجــام دهیــم، کار آســان  تری بــرای ماســت؛ تــا اینکــه 
از شــبکه های اجتماعــی بــرای انتخــاب یــک عکــس مطمئــن، واقعــی و مناســب وقــت ســپری 
ــوای  ــه اســت: »محت ــق گفت ــن تحقی ــا پژوهشــگران ای ــو ب ــری در گفت وگ ــرد دیگ ــم«. ف کنی
کاربرپدیــد  بــرای اخبــار فــوری، آن هــم بــرای اولیــن واکنــش، خــوب اســت؛ ولــی مــا همیشــه 

ــان را از واقعــه داشــته باشــیم«. ــر خودم ترجیــح می دهیــم تصاوی

2-8 موانع و علل مشارکت در تولید محتوای کاربرپدید
یکــی از مســائل در تولیــد محتــوای کاربرپدیــد  در ســطح جهــان ایــن اســت کــه بخــش 
ــه تولیــد محتــوا در ایــن حــوزه مشــغول هســتند و طیــف وســیعی از  کوچکــی از جامعــه ب
مــردم و مخاطبــان رســانه ها  هیچ گونــه تولیــدی در ایــن خصــوص ندارنــد. در تحقیقــی کــه 
ــراد میان ســال  ــارم اف ــر از یک چه ــه کمت ــد ک ــه دســت آم در کشــور انگلیــس انجــام شــد، ب
تابه حــال یــک محتــوای تولیدشــده توســط خــود را بــه ســازمانی خبــری یــا رســانه  ارســال کــرده 
اســت و در بیــن افــرادی کــه مبــادرت بــه ایــن کار می کننــد، اکثریــت آن هــا سفیدپوســت، 
ــد.  ــت تمام وقــت دارن ــک شــغل ثاب ــا 59 ســال هســتند کــه ی ــا ســنینی بیــن 50 ت ــرد و ب م
بازتاب دهنــده ی دغدغه هــا،  کاربرپدیــد   کــه محتــوای  نشــان  می دهــد  همیــن مســئله 

ــق تمــام جامعــه نیســت. نیاز هــا و عالی
در صورتــی کــه یــک رســانه تمــام طیف هــای مــردم را بــه تولیــد و ارســال محتــوای کاربرپدیــد  
ــع دســت  ــددی از وقای ــای متع ــف و روایت ه ــای مختل ــه محتوا ه ــانه ب ــد، رس ــب نمای ترغی
ــه مهارت هــا، تجربه هــا، انگیزه هــا و  ــه رســانه ب ــد ک ــد. همیــن مســئله کمــک می کن می یاب

منابــع متعــدد و متفاوتــی در بیــن مخاطبــان خــود دسترســی پیــدا کنــد. 
ـی را در بــر می گیرنــد؛ از یــک  مشــارکت کنندگان و ارســال کنندگان محتــوا طیــف متنوـع
ــر  ــه ب ــرادی ک ــد و اف ــوا بســنده می کن ــل محت ــت ذی ــک کامن ــه ارســال ی ــه ب ــرد معمولــی ک ف
اســاس موقعیــت پیش آمــده و بــرای تعــداد بــار معــدود بــه تولیــد و ارســال محتــوا مبــادرت 
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ــف  ــواع مختل ــد ان ــرای تولی ــزه ی الزم ب ــع و انگی ــه مناب ــه ای ک ــراد نیمه حرف ــا اف ــد ت می کنن
ــان  ــر همیــن اســاس، شــناخت طیــف مخاطب ــد. ب ــی دارن ــف زمان ــوا را در مقاطــع مختل محت

ــه نظــر می رســد. ــد  ضــروری ب ــه فراخــوان ارســال محصــوالت کاربرپدی ــرای هرگون ب
ــوای  ــد محت ــان در تولی ــوه ی مشــارکت مخاطب ــزان و نح ــل اصلــی می ــور کلــی ســه عام  به ط
ــه تشــریح هــر یــک از ایــن ســه عامــل پرداختــه  کاربرپدیــد  را تبییــن می کنــد. در ادامــه ب

 می شــود:

2-8-1 شکاف دیجیتالی4 و موانع اقتصادی5
شــکاف دیجیتالــی بــه نابرابــری دسترســی مــردم بــه فناوری هــای ارتباطــی اطــالق  می شــود 
کــه در بخش هــای مختلــف یــک جامعــه وجــود دارد. آن هایــی کــه بــه فناوری هــای ارتباطــی 
ــد  ــد  عالقه من ــوای کاربرپدی ــه ارســال محت ــه ب ــرادی هســتند ک ــان اف ــد، هم دسترســی دارن
بــوده و توانایــی آن را دارنــد؛ بنابرایــن، ایــن افــراد، کســانی هســتندکه صــدای آن هــا در 
رســانه ها شــنیده  می شــود. از ســوی پخش کننــدگان نیــز محتواهــای کاربرپدیــد  بســیاری 
مورداســتفاده قــرار می گیرنــد کــه از ســوی مخاطبــان تحصیل کرده تــر ارســال شــده اند؛ زیــرا 
توانایی هــای اســتفاده از فناوری هــای ارتباطــی در ایــن دســته از افــراد بهتــر اســت. بــه 
همیــن دلیــل  می تــوان گفــت کــه محتواهــای تولیدشــده توســط کاربــران بیشــتر از ســوی 
ــوان از  ــن مشــکل  می ت ــل ای ــرای ح ــانه ها ارســال  می شــود. ب ــه رس ــه ب ــت جامع ــف اقلی طی
فراخوان هــای ارســال ایــن محتــوا در قالــب صــدا و متــن اســتفاده کــرد؛ چراکــه حداقــل 
ــی  ــب ویدئوی ــل کیفیــت در قال ــن حداق ــن قالب هــا، بســیار  ســاده تر از تأمی کیفیــت در ای
اســت. از ســوی دیگــر بایــد توصیه هــای مهارتــی ســاده ای بــرای مخاطبــان در دســترس باشــد 
تــا افــرادی بــا ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی پایین تــر بتواننــد بــا مطالعــه ی آن هــا، محتــوای 

ــد.  ــد کنن موردنظــر و قابل اســتفاده در رســانه را تولی

2-8-2  دانش و مهارت های فناورانه
ــران  ــوا توســط کارب ــد محت ــده در تولی ــاوری یکــی از عناصــر تعیین کنن ــه فن دسترســی ب

digital divide.4

economic barriers .5
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اســت. مخاطبــان در صورتــی کــه بخواهنــد در تولیــد محتــوا مشــارکت کننــد، همچنــان بــه 
دانــش و مهــارت اســتفاده از فنــاوری نیــاز دارنــد. همچنیــن شــیوه ی ارســال محتــوا بــه 
 پخش کننده هــا  می توانــد یـکـی از بزرگ تریــن موانــع بــرای مشــارکت مخاطبــان در تولیــد 
محتــوا باشــد. بــرای برخــی از مخاطبــان، بارگــذاری محتــوا بــر روی وبــالگ یــا ســایت اشــتراک 
ویدئــو بســیار آســان تر از  جســت وجوی آدرس ایمیــل یــا شــماره ی تلفــن  پخش کننده هــا 
به منظــور ارســال محتــوای خــود بــرای آن هاســت. بــر همیــن اســاس، ســاختن موقعیت هــای 
ــد بخــش حســاس و مهمــی در  ــد   می توان ــرای ارســال محتــوای کاربرپدی متعــدد و آســان ب
فراینــد تشــویق مخاطبــان بــه ارســال آن باشــد. اعــالم متواتــر اطالعــات تمــاس و عــدم تغییــر 
در آن بســیار مهــم اســت. اگــر مخاطبــان بــا چندیــن اطالعــات تمــاس در برابــر خــود روبــه رو 
شــوند، احســاس می کننــد کــه ترویــج محتــوای کاربرپدیــد  به خوبــی اتفــاق نیفتــاده اســت 

و ایــن مســئله بــه ایجــاد حــس ناامیــدی بــرای همــکاری بــا رســانه منجــر  می شــود. 

2-8-3 توضیح روان شناسانه:
بســیاری از ارســال کنندگان محتــوا به دالیــل اقتصــادی یــا انگیزه هــای مــادی بــه ایــن 
ــا هــدف اشــتراک گذاری  ــا ب ــن ی ــرای تفن ــًا ب ــن مشــارکت را صرف ــد و ای ــادرت نمی ورزن کار مب
تجربیــات خــود انجــام می دهنــد. از ســوی دیگــر، برخــی هــم به دلیــل اینکــه هیــچ ارزشــی 
در ایــن کار نمی بیننــد، در فراینــد تولیــد و ارســال محتــوای کاربرپدیــد  مشــارکت نمی کننــد. 
حتــی برخــی افــراد بــا وجــود اینکــه تصاویــر و ویدئو هایــی را در اختیــار داشــته و توانایــی و 
ســواد دیجیتالــی الزم بــرای ارســال آن هــا را هــم دارنــد، بــاز هــم مشــارکتی نمی کننــد. اگرچــه 
همــه ی مــردم  به طــور پیش فــرض صحبت هــای جالبــی بــرای گفتــن دارنــد، بســیاری از آن هــا 
تمایــل بــه اشــتراک گذاری دیدگاه هــا و تجربیــات خــود بــا هــزاران مخاطــب دیگــر را ندارنــد. 
برخــی از مــردم نیــز ممکــن اســت فکــر کننــد کــه اشــتراک گذاری محتــوا بــا  پخش کننده هــا، 
نتیجــه ی واقعــی در دنیــای حقیقــی نــدارد یــا حتــی ممکــن اســت تصــور کننــد احتمــال کمــی 
دارد کــه محتواهــای ارســالی آن هــا پخــش شــود. آخریــن مانــع روان شناســانه هــم  می توانــد 
ذهنیــت و گرایــش منفــی برخــی از مخاطبــان نســبت بــه انواعــی از محتــوا باشــد و همیــن 
ــه رســانه شــود. عاملــی کــه  ــع مشــارکت آن هــا در تولیــد محتــوا و ارســال آن ب مســئله مان
همــه ی ایــن موانــع روان شناســانه را به هــم پیونــد می زنــد، آشــنانبودن بــا ســاخت محتــوای 
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کاربرپدیــد  و اســتفاده از آن اســت. اگــر تعــداد و طیــف مردمــی کــه ایــن محتــوا را ارســال 
می کننــد گســترده تر شــود، آنــگاه  پخش کننده هــا مجبورنــد مشــارکت را تعدیــل کننــد. 
ــا ارزشــمند  ــوای ارســالی آن ه ــه محت ــان ک ــان در مخاطب ــن اطمنی ــور حاصل شــدن ای به منظ
ــه الزم اســت در  ــد. البت ــادرت ورزن ــوا مب ــن محت ــه پخــش ای ــد ب اســت،  پخش کننده هــا بای
ــوای ارســالی و داشــتن  ــی از محت ــداد قابل توجه ــن اســتفاده از تع ــه تعادلــی بی ــن زمین ای

تعــداد زیــادی محتــوای کاربرپدیــد  در کنداکتــور پخــش برقــرار شــود.

2-9 محتوای کاربرپدید در رسانه های جهان چگونه نام گذاری  می شود؟
خــود  برنامه هــای  در  کاربرپدیــد   محتــوای  نام گــذاری  ســر  بــر  مختلــف  رســانه های 
ــروزه به روش هــای  ــد می شــود، ام ــران تولی ــه توســط کارب ــی ک ــد. محتوای اتفاق نظــری ندارن
ـی یــک کاربــر  مختلــف و متعــددی توصیــف و نام گــذاری  می شــود. به عنــوان مثــال، وقـت
 به طــور مســتقیم ویدئویــی را از محلــی منتشــر می کنــد،  به طــور معمــول مجریــان تلویزیون از 
عبــارت »ارسال شــده توســط یــک بیننــده« اســتفاده می کننــد. محتــوای تولیــد و ارسال شــده 
ــرای نام گــذاری دارد.  ــا منبــع رســانه های اجتماعــی، شــرایط پیچیده تــری ب ــران ب توســط کارب
به طــور مثــال، اگــر ویدئویــی مرتبــط بــا تظاهــرات اعتراض آمیــز باشــد، ممکــن اســت مجــری 
برنامــه از آن بــا عنــوان »ویدئــوی فعــاالن اعتراضــات6« اســتفاده کنــد یــا در زمان هایــی کــه 
ایــن ویدئــو از یــک شــبکه ی اجتماعــی مثــل شــبکه های اشــتراک ویدئــو بــه  دســت آمــده 
باشــد، بــا عبــارت »از یوتیــوب7« معرـفـی  می شــود. عبــارت »ویدئــوی غیرحرفــه ای8« نیــز 
در مواقعــی کــه کیفیــت ویدئــو پاییــن باشــد یــا رســانه بخواهــد بــه مخاطبــان اعــالم کنــد 
کــه در خصــوص ایــن کیفیــت پاییــن مســئولیت نداشــته اســت، مورداســتفاده ی برخــی از 

رســانه ها قــرار می گیــرد. 
ــن  ــرای توصیــف ای ــدام از روشــی ب ــف هرک ــه شــد، رســانه های مختل ــه کــه گفت ــان  گون هم
ــا  ــو ی ــارت »ویدئ ــا عب ــد. برخــی از رســانه ها ب ــوای چند رســانه ای اســتفاده می کنن ــوع محت ن

Activist Video .6
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تصویــر شــاهد عینــی9« تــالش می کننــد تــا بــا باالبــردن جذابیــت محتــوای منتشرشــده بــرای 
مخاطــب، اعتبــار آن را نیــز افزایــش دهنــد و پیامــی کــه قصــد دارنــد بــه مخاطــب منتقــل 

نماینــد را بــا ضریبــی فزاینــده منتشــر نماینــد.
ــر  ــه ب ــن اســت ک ــد  ای ــوای کاربرپدی ــر در اســتفاده ی رســانه ها از محت ــب دیگ ــه ی جال نکت
اســاس تحقیقــی کــه قبــاًل انجــام شــده اســت، حــدود 74% مواقــع، رســانه های مختلــف از 

ــد.  ــا ایــن مضمــون اســتفاده نمی کنن ــا عبارتــی ب ــد  ی ــا محتــوای کاربرپدی ــارت UGC ی عب

2-10 گونه شناسی محتوای کاربرپدید
اگرچــه مخاطــب در نــگاه اول گمــان می بــرد معنــای محتــوای کاربرپدیــد  واضــح اســت، 
ـی کمــی دقیق تــر ایــن عنــوان موردبررســی قــرار می گیــرد، مشــخص می شــود کــه  وقـت
 می توانــد در خطــاب بــه محتوا هــای مختلفــی بــه کار رود. اســکات در گــزارش مفصــل خــود 
ـی، همــه ی  )2009( کــه بــرای ســازمان یونســکو تهیــه کــرده بــود، در یــک  دســته بندی کـل
ـی  عناویــن قابل طــرح ذیــل محتــوای تولیدشــده توســط کاربــران را بــه پنــج دســته ی کـل

 تقســیم بندی کــرده اســت. جــدول زیــر ایــن  دســته بندی را به روشــنی نشــان  می دهــد.

UGC جدول 1- انواع مختلف

video/photo Eyewitness .9
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ایــن  دســته بندی بــرای رســانه ها بســیار مهــم اســت؛ زیــرا اســتفاده از هرکــدام از انــواع 
ــاز دارد. ــای متفاوتــی نی ــه روش ه ــد  ب ــوای کاربرپدی ــف محت مختل

همــان  طــور کــه گفتــه شــد، در صورتــی کــه رســانه بتوانــد اســتفاده ی بهینــه ای از محصــوالت 
کاربرپدیــد  داشــته باشــد، مزایــای بســیاری را بــرای آن بــه  همــراه خواهــد داشــت. نکتــه ی 
ــه  ــود ادام ــای خ ــه ارســال محتوا ه ــی ب ــا زمان ــان تنه ــه مخاطب ــن اســت ک ــود ای ــم موج مه
می دهنــد کــه بداننــد هیــچ اصــالح غیرضــروری روی آن اعمــال نشــده و بــا هــدف غیرمناســبی 
ــا  مورداســتفاده قــرار نمی گیــرد. همچنیــن مخاطــب بایــد احســاس کنــد کــه مشــارکت او ب

ــرد. ــرار می گی ــرام ق ــده مورداحت  پخش کنن

2-11 روایتگری دیجیتال10
یکــی از مــوارد مهمــی کــه امــروزه بــا گســترش گوشــی های هوشــمند در فضــای  رســانه ای 
ـی به وفــور دیــده  می شــود، روایتگــری دیجیتــال از ســوی مــردم در  و شــبکه های اجتماـع
ــوده و  ــاه ب محل هــا و موقعیت هــای مختلــف اســت. روایــت دیجیتــال  به طــور معمــول کوت
ــه رســانه ها و  ــوا ب ــه از محت ــد شــده اســت. این  گون ــان رســانه تولی توســط یکــی از مخاطب
 پخش کننده هــا نوعــی از محتــوا را عرضــه می کنــد کــه بــا احساســی واقعــی و نــگاه از نزدیــک 
ــه دســت رســانه ها  ــاًل به ســختی ب ــوا قب ــوع محت ــن ن ــه اســت. ای ــرار گرفت ــع ق ــار وقای در کن
 می رســید. روایتگــری دیجیتــال همچنیــن بــه تولیدکننــدگان آن ایــن امــکان را  می دهــد 
تــا روایت هــای خــود از موضوعــات مهــم را مطــرح کننــد. مزیــت ایــن روایــت  رســانه ای ایــن 
ــا توانایــی، دانــش و مهــارت کــم از تولیــد  رســانه ای،  می تواننــد  اســت کــه حتــی افــرادی ب
اقــدام بــه ضبــط و انتشــار روایت هــای خــود از وقایــع کننــد. در ایــن تولیــدات می تــوان 
ــاه  ــت دیجیتالــی، فیلم هــای کوت ــن روای ــرد. مؤثرتری ــو اســتفاده ک ــر و ویدئ از صــدا، تصوی
ــر  ــح مســائل مدنظ ــرد در توضی ــراه صوتــی از ف ــای شــخصی به هم شــامل انتخــاب عکس ه
ــد مناســب باشــد. ســه عنصــر  ــو  می توان ــرای رادی ــه از تولیــدات همچنیــن ب اســت. این گون
مهــم در روایتگــری دیجیتــال، داســتان یــا روایــت، عکــس و صداگــذاری بــر تصاویــر اســت.

بــرای تولیــد این گونــه آثــار، الزم اســت رســانه تولیدکننــدگان را تــا جایــی کــه قانــون اجــازه 
داده اســت، آزاد بگــذارد. روایت هــا  می تواننــد از انعــکاس شــرایط شــخصی تــا مســائلی در 

Digital storytelling .10
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خصــوص رخداد هــای محلــی و جهانــی باشــند. 

2-12 تولیدات محتوای مشارکتی
تولیــدات ارســالی به وســیله ی کاربــران صرفــًا بــه اخبــار و مســائل خبــری مرتبــط نیســتند. 
بخــش مهمــی از تولیداتــی کــه در حــوزه ی محتــوای کاربرپدید  انجام  می شــوند و رســانه های 
مختلــف دنیــا از آن هــا اســتفاده می کننــد، مربــوط بــه محتــوای کاربرپدیــد  غیرخبــری اســت 
کــه تلویزیون هــا و برنامه هــای مختلــف، بــر اســاس نیازهــا و هدف گذاری هــای خــود، از 
ـی از محتــوای کاربرپدیــد  اشــاره  می شــود  آن هــا اســتفاده می کننــد. در ادامــه بــه نوـع
کــه در  دســته بندی یونســکو از آن بــا عنــوان محتــوای مشــارکتی11 یــاد شــده اســت. در 
تعریــف ارائه شــده، ایــن نــوع محتــوا این گونــه توصیــف شــده اســت: »محتوایــی متمرکزتــر، 
هدف دارتــر و مهندسی شــده تر«. محتــوای مشــارکتی بــه هــر گونــه ی غیرخبــری از محتــوای 
ــوا  ــوع محت ــن ن ــه می شــود. ای ــد شــده باشــد، گفت ــان تولی ــه توســط مخاطب ــد  ک کاربرپدی
 می توانــد شــامل محتوا هــای کارگاه هــای آموزشــی یــا پروژه هــای داستان ســرایی دیجیتــال 
ــوا تولیــد  ــن اســت کــه محتــوای مشــارکتی، در شــیوه ای کــه محت باشــد. نکتــه ی مهــم ای
ــوع  ــر اســاس ن ــه ب ــد؛ ن ــدا می کن ــز پی ــد  تمای ــوای کاربرپدی ــواع محت ــا ســایر ان  می شــود، ب
محتوایــی کــه تولیــد  می شــود. پخش کننــدگان تلویزیونــی در فراینــد تولیــد ایــن محتــوا، 
ــد  ــای رســانه را دارن ــا نیاز ه ــدی ب ــوای تولی ــکان مناســب بودن محت ــه ی تشــخیص ام وظیف
ــری تولیــد و...  ــب محتــوا، ارزش هــای هن ــی، قال ــازه ی زمان ــد از نظــر ب کــه ایــن تناســب بای

مدنظــر قــرار گیــرد.
یـکـی از مزایــای این گونــه محتــوا از ایــن جهــت اســت کــه پخش کننــده می توانــد بــه 
محتوایــی دسترســی پیــدا کنــد کــه در حالــت معمــول امــکان دسترســی بــه آن وجــود 
ـی از گروه هــای حاشــیه ای و  نداشــته یــا اینکــه اصــاًل تولیــد نمی شــده اســت. بــرای خیـل
ــی باشــد کــه آن هــا  ــوان معــدود موقعیت های ــد به عن ــوای مشــارکتی  می توان محــروم، محت
ــا ایــن افــراد انجــام  هــم محتــوا تولیــد کننــد. پروژه هــای محتــوای مشــارکتی می بایســت ب
شــود تــا رســانه ایــن اطمینــان را بــه مخاطبــان بدهــد کــه محتــوای آن بازتاب دهنــده ی 

همــه ی بخش هــای جامعــه اســت.

Collaborative content .11
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این گونــه محتــوا به دلیــل نقــش جــدی  پخش کننــده در تولیــد آن، تعهــد بیشــتری را در 
قیــاس بــا ســایر انــواع محتــوای کاربرپدیــد  بــرای  پخش کننــده بــه وجــود مــی آورد. یکــی از 
راه هــای حیاتــی بــرای تولیــد آثــاری بهتــر در ایــن زمینــه، همــکاری بــا ســایر نهاد هــا ماننــد 

دانشــگاه ها، مــدارس، گروه هــای رســانه ای مختلــف و رســانه های محـلـی اســت.
تســهیل تولیــد محتــوای مشــارکتی تفــاوت زیــادی بــا فراخــوان بــرای تولیــد محتــوای خبــری 
کاربرپدیــد  توســط مخاطبــان دارد. ایــن نــوع تولیــد بــه تعهــد بیشــتری نیــاز داشــته و حتــی 

نیــاز بــه ســرمایه گذاری  پخش کننــده و همچنیــن تعامــل دوجانبــه بــا مخاطــب دارد.

2-13 تهدید ها و فرصت های استفاده از محتوای کاربرپدید
خــود  رســانه های  در  کاربرپدیــد   محتــوای  از  به خوبــی  بتواننــد  اگــر  پخش کننده هــا 
اســتفاده کننــد،  می تواننــد منافــع بزرگــی از ســوی آن کســب نماینــد؛ البتــه ممکــن اســت بــا 
مضراتــی نیــز روبــه رو گردنــد. در ادامــه ی بحــث بــه بررســی منافــع و مضــرات اســتفاده از ایــن 

ــم. ــی می پردازی ــدگان تلویزیون ــوا در پخش کنن محت
 به طور کلی چهار دسته از منافع را  می توان برای  پخش کننده ذکر کرد:

روشــن ترین منفعــت محتــوای کاربرپدیــد بــرای پخش کننــدگان، دسترســی بــه منابــع . 1
ـی اســت کــه پیــش از ایــن امــکان دسترســی رایــگان بــه آن هــا وجــود  و اطالعاـت
نداشــت. تصاویــر و فیلم هایــی کــه از خبر هــای فــوری بــه دســت رســانه ها مــی رســند، 
بهتریــن مثــال در ایــن خصــوص هســتند. در انتخابــات ســال 1388 شــاهد بودیــم کــه 
ــا اســتفاده ثبت شــده توســط کاربــران، برخــی از رســانه های غربــی بــه تعــداد زیــادی  ب

ویدئــو دســت پیــدا کردنــد؛ در حالــی کــه اصــاًل خبرنــگاری در داخــل کشــور نداشــتند.
عــالوه بــر اســتفاده از محتــوای کاربرپدیــد  در اخبــار و برنامه هــای روزمــره ی رســانه ها، . 2

ایــن امــکان فراهــم می آیــد تــا مخاطبــان بتواننــد روایت هــای خبــری خــود کــه در 
آن ایده هــای جدیــدی وجــود دارنــد را تولیــد کننــد. قابلیت هــا و مهارت هــای ایــن 
مخاطبــان  می توانــد رســانه را بــرای بهبودبخشــیدن بــه روایت هــای خبــری خــود یــاری 

کنــد.
خــارج از اتــاق خبــر، مخاطبــان  می تواننــد طیــف گســترده ای از محتــوا را تولیــد کننــد. . 3

ــع،  ــرای به اشــتراک گذاری روایت هــای خــود از وقای ــان ب به وســیله ی فعال کــردن مخاطب
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 پخش کننده هــا  می تواننــد به شــیوه ی بهتــری عالیــق و دغدغه هــای مخاطبــان خــود 
را پیــدا کننــد.

یکــی از مزایــای مهــم اســتفاده از محتواهــای ارســالی توســط کاربــران، افزایــش ارتبــاط . 4
و تعامــل  پخش کننــده بــا مخاطبــان خــود اســت. تحقیقــات نشــان  می دهــد حتــی بــرای 
مخاطبانــی کــه در تولیــد محتــوای کاربرپدیــد  مشــارکتی ندارنــد، ارزش باالتــری بــرای 
رســانه هایی در نظــر گرفتــه می شــود کــه از ایــن نــوع محتــوا اســتفاده نماینــد و روایــت 

خــود را از نقطه نظــر مــردم بیــان کننــد.
ــر مزایایــی کــه دارد  همــان طــور کــه گفتــه شــد، اســتفاده از محتــوای کاربرپدیــد  عــالوه ب
در  تهدید هــا  می تواننــد  ایــن  کنــد.  رســانه  متوجــه  نیــز  را  تهدید هایــی  اســت  ممکــن 
موضوعــات تجــاری، قانونــی یــا شــیوه ی به کارگیــری باشــد. در ادامــه بــه اهــم ایــن تهدید هــا 

اشــاره  می شــود:
ــن . 1 ــت ای ــا کمی ــد؛ ام ــرای رســانه ها فراهــم می کنن ــان محتوا هــای باارزشــی را ب مخاطب

محتوا هــای ارســالی  می توانــد یــک معضــل بــرای رســانه باشــد؛ زیــرا  دســته بندی و 
بررســی آن هــا بســیار دشــوار و وقت گیــر اســت. از ســوی دیگــر، همیشــه امــکان اینکــه 
از ســوی محتواهــای ارسال شــده توســط کاربــران درآمــدی نصیــب رســانه شــود فراهــم 
نیســت؛ بنابرایــن به صرفه بــودن یــا نبــودن ســرمایه گذاری بــر محتــوای کاربرپدیــد  

ــوان یــک چالــش مطــرح اســت. همــواره به عن
ــا عــدم ســنخیت . 2 ــزرگ پخش کننــدگان، ســنخیت ی یکــی از نگرانی هــای همیشــگی و ب

ــع  ــرای رف ــانه ها ب ــه رس ــانه اســت. البت ــا رس ــران ب ــوای دریافتــی از کارب ــی و محت کیف
ایــن مشــکل تــالش می کننــد تــا آموزش هــای عمومــی محتــوای کاربرپدیــد  را در 
راســتای بهبــود کیفیــت تولیــدات، ارائــه دهنــد؛ امــا بحــث محتــوا مســئله ای اســت کــه 
ــل شــرایط  ــه به دلی ــران ک ــد ای به ســادگی حــل نمی شــود؛ خصوصــًا در کشــور هایی مانن
ــوای  ــد محت ــداف مشــارکت در تولی ــر از اه ــا اهدافــی غی ــا ب ــم، برخــی از محتوا ه حاک

کاربرپدیــد  ارســال  می شــوند.
نگرانــی مهــم دیگــر رســانه ها، بحــث صحــت و قابل اطمینان بــودن محتــوای ارســالی . 3

اســت. بــاالی 80 % از پاســخ دهندگان یــک تحقیــق تمایــل داشــته اند دســتورالعمل 
و راهنمایــی بــرای مســائل قانونــی و مناســب بودن محتــوای کاربرپدیــد  در اختیــار 
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داشــته باشــند. از ســوی دیگــر، پخش کننــدگان بــزرگ دســتورالعمل هایی بــرای تولیــد 
ــد. مناســب ایــن محتــوا را روی وب ســایت خــود فــرار داده ان

مســائل قانونــی و نگرانی هــای ناشــی از آن صرفــًا بــه محتــوای تولیدشــده تــو کاربــران . 4
برنمی گــردد و به شــیوه ی به دســت آوری آن نیــز مرتبــط اســت. به عنــوان مثــال، در 
بســیاری از کشــور های دنیــا قوانینــی بــرای فیلم بــرداری مخفیانــه وجــود دارد. بــه 
همیــن دلیــل رســانه ها همیشــه دقــت دارنــد تــا محتوایــی کــه پخــش می کننــد بــا ایــن 

قوانیــن تناقــض نداشــته باشــد و مشــکالتی را بــرای رســانه ایجــاد نکنــد.

2-14 اهمیت گسترش سواد  رسانه ای و اطاعاتی در ترویج محتوای 
کاربرپدید

یکــی از موضوعــات مهمــی کــه در مباحــث محتــوای کاربرپدیــد  طــرح  می شــود، اهمیــت 
گســترش ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی اســت. ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی هــم بــه کاربــران 
ــم  ــرای فه ــانه را ب ــان رس ــم مخاطب ــد و ه ــک می کن ــد  کم ــوای کاربرپدی ــه ی محت ــرای تهی ب
دقیق تــر از محتــوا و پیام هــای منتقل شــده از تولیــدات کاربرمحــور یــاری می نمایــد. امــروزه 
آمــوزش ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی بخشــی از محتــوای درســی مــدارس را در کشــور های 
توســعه یافته ی دنیــا در بــر می گیــرد. در ســال تحصیلــی اخیــر نیــز در کشــور خودمــان درســی 
ــزوده  ــوزان مقطــع دبیرســتان اف ــه واحد هــای درســی دانش آم ــوان ســواد  رســانه ای ب ــا عن ب
شــده اســت. آنچــه در کشــور های دیگــر از قدیــم در حــال تدریــس بــوده، بحثــی عمیق تــر و 
گســترده تر اســت. به طــور مثــال، کشــور آرژانتیــن از ســال 2000 برنامــه ی »مدرســه و رســانه« 
را در دو مقطــع دبســتان و دبیرســتان طراحــی کــرده اســت کــه به واســطه ی آموزش هــای آن 
بتوانــد شــرایطی را فراهــم آورد تــا صــدا ی دانش آمــوزان در رســانه ها بیشــتر شــنیده شــود.

اگرچــه امــروزه تقریبــًا همــه بــر ســر اهمیــت و ضــرورت ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی اتفاق نظــر 
دارنــد، تحقیقــی کــه در ســال 2008 میــان صاحبــان رســانه ها انجــام شــد، پــرده از واقعیــت 
مهمــی برداشــت؛ ایــن تحقیــق کــه بــا موضــوع ضــرورت و اهمیــت پرداختــن رســانه ها بــه 
آمــوزش ســواد  رســانه ای انجــام شــده بــود، نشــان مــی داد 96% پخش کننــدگان بــر اهمیــت 
ـی کــه تنهــا در 40% از  ـی تأکیــد داشــته اند؛ در حاـل و ضــرورت ســواد  رســانه ای و اطالعاـت

برنامه هــای آن هــا محتوایــی بــا ایــن موضــوع وجــود داشــت!
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اگرچــه تحقیقــات نشــان داده اســت کــه رســانه ها عمــاًل توجهــی جــدی بــه آمــوزش ســواد 
 رســانه ای و اطالعاتــی ندارنــد، ایــن آمــوزش  می توانــد مزایــای قابل توجهــی بــرای رســانه های 
تلویزیونــی داشــته باشــد. اســکات )2009( ایــن مزایــا و معایــب را به صــورت زیــر  دســته بندی 

کــرده اســت:
تشــویق کردن بــه تولیــد محتــوا توســط کاربــران، یـکـی از نتایــج بلندمــدت ترویــج . 1

ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی اســت. زمانــی کــه مخاطبــان توانمندتــر و عالقه مندتــر بــه 
تولیــد محصــوالت کاربرپدیــد  شــوند، رســانه ها  می تواننــد از محصــوالت تولیدشــده ی 

ــد. ــه گذشــته در برنامه هــای خــود اســتفاده کنن ــری نســبت ب باکیفیت ت
ــان . 2 ــم رابطــه می ــر در تحکی آمــوزش ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی یکــی از راه هــای مؤث

ــد اعتمــاد و صداقــت را بیــن آن هــا بیشــتر  ــان آن اســت کــه  می توان رســانه و مخاطب
کنــد.

تمرین کــردن رســانه بــا مخاطبــان از هــر طریقــی کــه انجــام شــود،  می توانــد بــه رســانه . 3
کمــک کنــد تــا بــا دغدغه هــای واقعــی مــردم آشــنا شــود.

گســترش ســواد  رســانه ای یکــی از عناصــر اصلــی وظایــف رســانه ها در گســترش عادالنــه . 4
ظرفیــت شــنیدن و گفتــن در بیــن مــردم اســت.

گســترش ســواد  رســانه ای پاســخ مناســبی بــه ایــن ادعاســت کــه رســانه ها بــا گســترش . 5
محتــوای کاربرپدیــد  تــالش دارنــد تــا محصــوالت ارزان قیمتــی بــرای خــود تهیــه کــرده 

و هزینه هــا را پاییــن بیاورنــد.
از ســوی دیگــر،  می تــوان بــه برخــی از تهدید هــای احتمــال گســترش ســواد  رســانه ای و 

ـی بــرای رســانه ها نیــز اشــاره کــرد: اطالعاـت
در گذشــته اقدامــات رســانه ها بــرای گســترش ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی، اقداماتــی . 1

بــرای  کوتاه مــدت و ضعیــف دانســته می شــدند کــه خروجــی مناســب و کاربــردی 
ایــن  بــا آموزش هــای کاربــردی و باکیفیــت  نــدارد. رســانه ها  می تواننــد  مخاطبــان 

ــد. ــود بزداین ــام را از خ اته
به عنــوان . 2 ـی  می توانــد  اطالعاـت و  آمــوزش ســواد  رســانه ای  از  رســانه ها  پشــتیبانی 

اقدامــی کامــاًل منفعت طلبانــه و تجــاری تفســیر شــود. بــر همیــن اســاس، الزم اســت 
هــر اقدامــی کــه رســانه ها در ایــن زمینــه انجــام می دهنــد،  به طــور تخصصــی و بــا 



  33

شــفافیت تمــام انجــام گیــرد تــا ایــن اتهــام بــه آن هــا وارد نشــود. مشــارکت کردن بــا 
وزارت خانــه ی آموزش وپــرورش بــرای برنامه هــای گســترش ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی 

ــد. ــم کن ــدودی ک ــا ح ــا را ت ــن ذهنیت ه ــد ای  می توان
توجــه بیــش از حــد بــه بخــش »تکنیکــی« ســواد  رســانه ای یکــی از نگرانی هــای جــدی . 3

در ایــن حــوزه محســوب می شــود کــه  می توانــد باعــث نادیده گرفته شــدن بخش هــای 
مهمــی از ایــن دانــش کاربــردی از جملــه مهارت هــای تفکــر انتقــادی گــردد. مهارت هــای 
تولیــد محتــوا توســط کاربــران بایــد بخشــی از آموزش هــا باشــد؛ نــه اینکــه تمــام 

آموزش هــا بــر محوریــت آن انجــام گیــرد!
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3. شیوه ی استفاده از محتوای کاربرپدید در رسانه های خبری
 دنیا بر اساس یک تحقیق علمی

اســتفاده ی  بــراون14 تحقیقــی جامــع در خصــوص  پــت  و  ـی13  واردل12، ســام دوبرـل کالری 
رســانه های خبــری دنیــا از محتــوای کاربرپدیــد  در ســال 2014 انجــام دادنــد کــه گــزارش 
اولیــه ی آن در بهــار همــان ســال منتشــر شــد. در ایــن تحقیــق کــه بررســی کمــی و کیفــی 
موضــوع را در بــر می گرفــت، نتایــج مهمــی دربــاره ی شــیوه و ســبک اســتفاده ی رســانه های 
خبــری دنیــا از محتــوای کاربرپدیــد  بــه دســت آمــد. ایــن تحقیــق بــا تحلیــل محتــوای هشــت 
رســانه ی خبــری مطــرح دنیــا کــه شــامل الجزیــره ی عربــی، الجزیــره ی انگلیســی، بی بی ســی، 
ان اچ کــی، ســی ان ان، یورونیــوز، فرانــس24 و تله شــر مــی شــدند، نتایــج خــود را در قالــب دو 

خروجــی جداگانــه منتشــر ســاخت.
یـکـی از جنبه هــای مهــم ایــن تحقیــق بــه  علت یابــی میــل رســانه های خبــری دنیــا بــرای 

ــق مشــخص شــد: ــن تحقی ــد  اختصــاص داشــت. در ای ــوای کاربرپدی اســتفاده از محت
اســتفاده ی رســانه های خبــری از محتــوای کاربرپدیــد  هنگامــی صــورت می گیــرد کــه ســایر 
کانال هــای رســمی ارســال اطالعــات، محتوایــی را در خصــوص موضــوع خبــری مدنظــر بــرای 

رســانه فراهــم نکــرده باشــند.
 به طــور کلــی رویــه ی مشــخص و مدونــی دربــاره ی اســتفاده ی رســانه های خبــری از محتــوای 
ـی بــرای متمایزســاختن محتــوای  کاربرپدیــد  وجــود نــدارد و ایــن رســانه ها رویــه ی ثابـت

Claire Wardle .12

Sam Dubberley.13

Pete Brown .14
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کاربرپدیــد  از ســایر محتوا هــا ندارنــد. به عبــارت دیگــر، رویــه ی مشــخصی بــرای نام بــردن از 
محتــوای کاربرپدیــد  وجــود نــدارد.

ــازه ی زمانــی شــکل گیری بحــران ســوریه انجــام شــده بــود، به شــدت  ایــن تحقیــق کــه در ب
تحت تأثیــر محتــوای کاربرپدیــد  ســاکنان کشــور ســوریه در خصــوص وقایــع آن قــرار گرفــت. 
محققــان در بخــش یافته هــای تحقیــق بــه ایــن مســئله اشــاره کرده انــد کــه در رســانه های 
موردرصــد آن هــا، پوشــش اخبــار ســوریه به صــورت محتــوای کاربرپدیــد  بســیار پررنــگ بــوده 
اســت. آن هــا حتــی ذکــر کرده انــد کــه برخــی از رســانه های موردرصــد، صرفــًا بــرای نشــان دادن 
وضعیــت ســوریه از محتــوای کاربرپدیــد  اســتفاده کــرده  و در ســایر اخبــار از منابــع رســمی 
ــن  ــق مشــخص شــد ای ــن تحقی ــه در ای ــری ک ــب دیگ ــه ی جال ــد. نکت ــره  برده ان اطالعاتــی به
بــود کــه هنگامــی کــه رســانه های خبــری بــرای پوشــش رخــدادی از تصاویــر کاربرپدیــد  
اســتفاده کرده انــد، به محــض اینکــه تصاویــر رســمی خبرگزاری هــا بــه دســت آن هــا  رســیده، 
تصاویــر رســمی را جایگزیــن تصاویــر کاربرپدیــد  نموده انــد کــه نشــان دهنده ی اهمیــت 
معتبربــودن منبــع تصاویــر بــرای رســانه های خبــری اســت. حتــی در مــواردی مشــاهده شــده 
کــه رســانه ای خبــری از پوشــش تصویــری خبــری صرف نظــر کــرده اســت؛ زیــرا تنهــا تصاویــر 

ــد. ــر کاربرپدیــد  بوده ان موجــود، تصاوی
محققــان در ایــن تحقیــق تــالش داشــته اند بــه ســه ســؤال اصلــی پاســخ دهنــد. اول اینکــه 
ــا رســانه های  اســتفاده از محتــوای کاربرپدیــد  در رســانه های خبــری آنالیــن چــه تفاوتــی ب
خبــری تلویزیونــی دارد؟ دوم اینکــه رســانه های خبــری بیشــتر از چــه شــیوه ای بــرای اســتفاده 
از محتــوای کاربرپدیــد  اســتفاده می کننــد. در نهایــت، ســؤال ســوم ایــن تحقیــق ایــن اســت 
کــه تفــاوت اســتفاده از محصــوالت تصویــری یــا محصــوالت ویدئویــی محســوس اســت و 
محتــوای کاربرپدیــد  در ایــن رســانه ها بــا چــه القابــی مورداشــاره قــرار می گیرنــد و آیــا بــه 

فرســتنده ی محتــوای کاربرپدیــد  اشــاره ای می شــود؟
نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه  به طــور متوســط در طــول شــبانه روز هــر رســانه 11 
محتــوای کاربرپدیــد  را در برنامه هــای خــود مورداســتفاده قــرار داده و میانگیــن زمــان 
اختصاص داده شــده بــه هــر یــک از ایــن محصــوالت نیــز 11 ثانیــه بــوده اســت. در طــول 
ــا درگیری هــای شــدید داخلــی ســوریه،  ــودن آن ب مدت زمــان ایــن تحقیــق، به دلیــل مقارن ب
ــت،  ــا داش شــبکه ی الجزیــره ی عربــی کــه نقــش مهمــی در پوشــش اخبــار ایــن درگیری ه
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به طــرز محسوســی بیشــتر از ســایر رســانه ها از محتــوای کاربرپدیــد  اســتفاده کــرده اســت. 
ــد   ــی از محصــوالت کاربرپدی ــره ی عرب ــه ی الجزی ــارت دیگــر، میانگیــن اســتفاده ی روزان به عب
در ایــن مــدت 51 عــدد بــوده و میــزان زمــان میانگیــن نمایــش هــر یــک از آن هــا 16 ثانیــه 

محاســبه گردیــده اســت. جــدول زیــر ایــن تفاوت هــا را مشــخص می کنــد.

UGC جدول 2- مقایسه ی استفاده ی تلویزیون ها و وب سایت ها از تولیدات

 
UGC جدول 3- مقایسه ی کانال های مختلف خبری در استفاده از

ــرای کــدام  ــف ب ــه پرســش دوم ایــن تحقیــق در خصــوص اینکــه رســانه های مختل پاســخ ب
نــوع از اخبــار عالقــه ی بیشــتری بــه اســتفاده از محتــوای کاربرپدیــد  دارنــد، نتایــج جالبــی را 
به دنبــال داشــته اســت. در مدت زمــان 21روزه ی بررســی رســانه های تلویزیونــی، 75 خبــر بــا 
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اســتفاده از محتــوای کاربرپدیــد  عرضــه شــده اســت؛ امــا در رســانه های تحــت وب، تنهــا 
در پنــج روز بررســی، 115 موضــوع خبــری کــه شــامل حداقــل یــک محصــول کاربرپدیــد  بــوده، 
ــون و وب ســایت  ــر تفــاوت ســاختاری تلویزی ــرار گرفتــه اســت. البتــه تأثی موردمشــاهده ق
ــرای  ــر اختــالف ایــن آمــار نیــز واضــح اســت. رســانه های آنالیــن قابلیــت به روزرســانی را ب ب
ســردبیرها فراهــم می کننــد و هــر زمانــی کــه ســردبیر اراده کنــد،  می توانــد جزئیاتــی بــه آن 
ــان  ــات از جهــت فضــا و زم ــه ی اطالع ــن محدودیتــی در ارائ ــار آنالی ــد. به عــالوه، اخب بیافزای
ـی اســت کــه همــه ی ایــن مســائل در رســانه های تلویزیونــی  ندارنــد. ایــن نکتــه در حاـل
ــد   ــوای کاربرپدی ــه محت ــن مســئله ک ــر ای ــم بهت ــرای فه ــت محســوب  می شــوند. ب محدودی
در کــدام نــوع از اخبــار بیشــتر مورداســتفاده قــرار می گیــرد، جــدول زیــر می توانــد راهگشــا 

باشــد.

جدول 4-  تقسیم بندی محتوایی UGC در تلویزیون و وب

در ادامــه، بــرای پاســخ بــه ســؤال ســوم ایــن تحقیــق کــه بیــان می کــرد آیــا تولیــدات 
محتــوای کاربرپدیــد  در قالــب ویدئویــی بیشــترین اســتفاده را در رســانه ها دارد یــا در 
قالــب تصویــر، نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه در تلویزیــون بیشــتر از محتــوای کاربرپدیــد  در 
قالــب ویدئویــی اســتفاده  می شــود؛ ولــی در وب ســایت های خبــری، ایــن نســبت تقریبــًا بــا 

ــی نشــان  می دهــد. ــن مســئله را به خوب ــر ای ــر اســت. جــدول زی هــم براب
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جدول 5- نسبت UGC در قالب ویدئو و عکس در تلویزیون و وب

اســت  آمــار، حضــور وب ســایت های رســانه هایی  ایــن  در  نکتــه ی مهــم موجــود  البتــه 
کــه  معناســت  بدیــن  مســئله  ایــن  می شــوند.  پخــش  نیــز  تلویزیونــی  به صــورت  کــه 
ــود در  ــانه ی خ ــی رس ــدات تلویزیون ــواًل از تولی ــی معم ــانه های تلویزیون وب ســایت های رس
فضــای آنالیــن نیــز اســتفاده می کننــد. به عبــارت دیگــر، بــرای درک صحیح تــر از تفــاوت 
میــزان اســتفاده از ویدئــو و عکــس در قالــب محتــوای کاربرپدیــد  در رســانه های تلویزیونــی 
تولیــد  آنالیــن  محتــوای  کــه صرفــًا  رســانه هایی  تحــت وب، می بایســت  رســانه های  و 

قــرار می گرفتنــد. بــا رســانه های تلویزیونــی موردمقایســه  می کردنــد 
ــد   ــوای کاربرپدی ــه محت ــه اختصــاص داشــت ک ــن نکت ــه ای ــز ب بخــش دوم ســؤال ســوم نی
ـی  می شــود. نتایــج ایــن  استفاده شــده در رســانه ها بــا چــه عنوانــی بــه مخاطبــان معرـف
تحقیــق نشــان داد کــه ایــن محتــوا بــا عبــارات مختلفــی در رســانه ها معرـفـی  می شــود. 
گاهــی بــا عنــوان »ویدئــوی یــک فعــال« یــا »youtube.com« یــا »تصویرنــگاری غیرحرفــه ای« 
در رســانه ها اســتفاده  می شــود. ایــن مســئله نشــان می دهــد کــه رســانه های مختلــف 
عمومــًا بــه مخاطبــان خــود اعــالم نمی کننــد کــه تولیــدات کاربرپدیــد  توســط افــرادی خــارج 
از تحریریــه ی خبــر تهیــه و تولیــد شــده اند. شــمارش تعــداد محصــوالت کاربرپدیــد  کــه در 
ــوان محصــول کاربرمحــور معرفــی می شــوند، نشــان  می دهــد  ــا عن ــی ب رســانه های تلویزیون
تنهــا 26% از محصــوالت شــامل محتــوای کاربرپدیــد   می شــود و 74% آن هــا در رســانه های 

ــد. ــرار نمی گیرن ــوان مورداشــاره ق ــا ایــن عن ــی ب تلویزیون
ـی کــه رســانه های مختلــف بــرای توصیــف محتــوای کاربرپدیــد  در  اگــر بخواهیــم عباراـت
رســانه های خــود بــه کار مــی برنــد را مشــخص نماییــم، جــدول زیــر به خوبــی ایــن مســئله را 

بیــان می کنــد.
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UGC جدول 6- شیوه ی توصیف

 ، کاربرپدیــد  محتــوای  درمــورد  مختلــف  رســانه های  عملکــرد  در  جالب توجــه  نکتــه ی 
ــدات کاربرمحــور اســت. رســانه ها  ــن تولی ــال ای ــف در قب ــر رســانه های مختل ــی خب دروازه بان
همچــون گذشــته از محتــوای کاربرپدیــد  بــر اســاس سیاســت های  رســانه ای خــود اســتفاده 
می کننــد و تصاویــر و ویدئو هایــی را منتشــر می ســازند کــه تشــخیص دهنــد بــرای مخاطبــان 

آن هــا ارزشــمند و مفیــد اســت.

3-1 جمع آوری محتوای کاربرپدید از کاربران فضای مجازی
بحــث مهــم در خصــوص محتــوای کاربرپدیــد ، بیــان صریــح ایــن مســئله در رســانه اســت. 
ـی و پــت بــراون کــه پیش تــر بــه آن اشــاره  بــر اســاس تحقیــق کالری واردل، ســام دوبرـل
بــه  بــدون اشــاره ی نوشــتاری  از محتــوای کاربرپدیــد   شــد، 52% اســتفاده ی رســانه ها 
ـی فایل هــای تصویــری و ویدئویــی بــوده اســت. بــرای مثــال، اگرچــه  منتشــرکننده ی اصـل
ــگام پخــش تصاویــری از ســوریه نمــاد گــروه منتشــرکننده ی  برخــی از ایــن رســانه ها در هن
تصویــر را در گوشــه ی تصویــر نگــه داشــته اند، هیچ گونــه توضیحــی در خصــوص اینکــه ایــن 
تصاویــر بــه گروه هــای مســلح ســوری تعلــق دارد، ارائــه نشــده اســت. ایــن مســئله  می توانــد 
بــه سردرگم شــدن مخاطــب منجــر شــود؛ چراکــه ممکــن اســت مخاطــب نمــاد گــروه مســلح را 
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بــا نمــاد یــک شــبکه ی تلویزیونــی اشــتباه بگیــرد. 
ـی  ـی ایــن محتــوا از ســوی رســانه ها از فضــای مجــازی جمــع آوری  می شــود، به راحـت وقـت
نمی تــوان صحــت آن هــا را تأییــد کــرد. از ســوی دیگــر، مردمــی کــه ایــن تصاویــر را از 
طریــق رســانه ها مشــاهده می کننــد، به واســطه ی اطمینان داشــتن بــه رســانه ی مذکــور، 
ایــن تصاویــر را مــی پذیرنــد و شــاید اصــاًل فکــر نکننــد کــه منبــع ایــن تصاویــر، منبعــی 
خــارج از ســازمان رســانه   باشــد. به عنــوان مثــال در قضیــه ی درگیری هــای ســوریه گروه هــای 
متعــدد و مختلفــی وجــود دارنــد کــه هــر یــک منافــع سیاســی خــاص خــود را دنبــال می کننــد 
و بــه همیــن دلیــل تصاویــری کــه آن هــا از صحنــه ی مبــارزه در رســانه های اجتماعــی منتشــر 
می کننــد، متناســب بــا اهــداف و منافــع خودشــان بــوده و بــر روایتــی صحــه می گــذارد کــه 
تأمین کننــده ی منافــع آن هــا باشــد. نمونــه ی بــارز ایــن مســئله را در تصویــر تأثربرانگیــز 
»عمــران«، کــودک ســوری کــه در درگیری هــای حلــب زخمــی شــده بــود، دیدیــم. از یــک ســو 
تصاویــر بســیار ناراحت کننــده بــود و از ســوی دیگــر، چنــدی بعــد مشــخص شــد تصویربــردار 
ــودک  ــر ســر ک ــه مدتــی قبل ت ــوده اســت ک ــروف خــود از نیروهــای داعــش ب آن عکــس مع
10ســاله ای را از بــدن جــدا کــرده بودنــد. دانســتن ایــن مســئله  می توانــد مخاطــب را بــه 

ــون ســازد. ــان رهنم ــن جری نمایشــی بودن ای
ــد ســه  ــد  بای ــوای کاربرپدی ــک محت ــردن ی ــرای تأییدک ــی ب ــاظ فرم ســازمان  رســانه ای از لح
نکتــه را مدنظــر قــرار دهــد: مــکان، زمــان و منبــع. بــرای تأییدکــردن مــکان، امــکان رســیدن 
بــه درصــد باالیــی از اطمینــان وجــود دارد. دبیــر رســانه  می توانــد بــا اســتفاده از نشــان های 
اختصاصــی ثبت شــده روی تصویــر یــا اطالعــات ثبت شــده از طریــق دوربیــِن استفاده شــده 
یــا پیداکــردن مــکان فــردی کــه تصویــر اصلــی را روی شــبکه های اجتماعــی بارگــذاری کــرده 

اســت، بــه درصــدی از اطمینــان در خصــوص مــکان محتــوای  کاربرپدیــد  برســد.
محتــوای  پیداکــردن  و  دسترســی  مســئول  را  مشــخصی  متصــدی  مختلــف  رســانه های 
ــرح  ــای مط ــه خبرگزاری ه ــر رســانه ها ب ــاال، اکث ــق ب ــر اســاس تحقی ــد. ب ــد  نمی کنن کاربرپدی
ماننــد رویتــرز و اسوشــیتدپرس اطمینــان می کننــد و محتــوای کاربرپدیــد  را از آن هــا 
دریافــت و منتشــر می کننــد. البتــه برخــی از رســانه های دیگــر نیــز بخشــی بــرای جمــع آوری 
 iReport و دریافــت محتــوای کاربرپدیــد  از ســمت کاربــران دارنــد. به عنــوان مثــال، بخــش
ــان پیــدا کــرده  ــون جــای خــود را در میــان مخاطب ــری ســی ان ان اکن در ســایت شــبکه ی خب



  41

اســت. ســرویس جهانــی بی بی ســی نیــز بــه همیــن شــیوه مخاطبــان را تشــویق می کنــد تــا 
ــد.  ــرای آن هــا ارســال کنن ــر و ویدئو هــای خــود را ب تصاوی

3-2 شش چالش جمع آوری محتوای کاربرپدید در رسانه ها
بــر اســاس تحقیــق کالری واردل، ســام دوبرلــی و پــت بــراون )2014( شــش چالــش اصلــی 
دربــاره ی جمــع آوری محتــوای کاربرپدیــد  در رســانه های جهــان بــه دســت آمــده اســت. ایــن 

چالش هــا بدیــن شــرح هســتند:
بــرای رســانه ها . 1 بــرای جمــع آوری محتــوای کاربر-محــور  گــردش کار: مســئله ای کــه 

ــد یــک نیــرو را به صــورت  ــا بای ــوان نقطــه ی ابهــام وجــود دارد ایــن اســت کــه آی به عن
ــوان  ــا اینکــه ایــن وظیفــه بایــد به عن ــد ی ــرای جمــع آوری ایــن محتــوا بگمارن دائمــی ب

ــر محســوب شــود؟ ــاق خب ــرای همــه ی اعضــای ات ــه ی جمعــی ب ــک وظیف ی
راســتی آزمایی: دومیــن چالــش، بررســی و تأییــد محتــوای کاربرپدیــد  اســت. ایــن . 2

مســئله خصوصــًا هنگامــی کــه زمــان بــا محدودیــت روبــه رو بــوده و شــرایط بحرانــی بــه  
وقــوع پیوســته باشــد، از اهمیــت باالیــی برخــوردار خواهــد شــد. 

حقــوق قانونــی: مســائل حقوقــی مرتبــط بــا قانــون کپی رایــت در ایــن زمینــه اهمیــت . 3
شــبکه های  از  را  کاربرپدیــد   محتــوای  کــه  ســازمان های  رســانه ای  دارد.  بســیاری 
اجتماعــی جمــع آوری می کننــد، هــم در پخــش ماهــواره ای و هــم در پخــش اینترنتــی از 

ــران هســتند. ــت نگ ــه ی کپی رای ــروز مشــکل در زمین ب
ــان اختالف نظــر . 4 ــه محتــوای کاربر-رســانه همچن ــه ی اعتباردهــی ب نســبت دادن: در زمین

وجــود دارد کــه آیــا در یــک پخــش ماهــواره ای، رســانه ی خبــری می بایســت اطالعاتــی 
در خصــوص انتشــاردهنده ی اولیــه ی محتــوا ارائــه دهــد یــا خیــر؟

5 . ، کاربرپدیــد  محتــوای  اســتفاده ی  در  دیگــر  مهــم  مســائل  از  یـکـی  برچســب زدن: 
برچســب زنی بــه محتواســت. هنگامــی کــه یــک شــاهد عینــی بــا دوربیــن تلفــن همــراه 
محتوایــی را ضبــط کــرده و رســانه از آن اســتفاده می کنــد، اینکــه شــاهد عینــی از گــروه 
ــا اینکــه از گروه هــای کمک رســان آن را تهیــه  ــارزی در ســوریه تهیــه شــده ی فعــال مب
ــد کــه به دلیــل اهمیــت شــفافیت،  ــر می دان ــد، اهمیــت باالیــی دارد. اتــاق خب نموده ان
بایــد برچســب گــروه تولیدکننــده بــر صفحــه الصــاق شــود؛ ولــی آن هــا نمی داننــد کــه 
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ــرای ایــن امــر اســتفاده کننــد. دقیقــًا و  به طــور مــداوم از چــه شــیوه ای ب
ــر . 6 ــاق خب ــد ، مســئولیت اخالقــی ات ــوای کاربرپدی ــوارد خــاص از محت مســئولیت: در م

ــه شــود.  ــوا و مخاطــب در نظــر گرفت ــده ی محت ــرای تولیدکنن ــد ب بای
ــرد  ــی از عملک ــی عین ــا و بررســی مثال های ــن چالش ه ــک از ای ــر ی ــح ه ــه توضی ــه ب در ادام
ســردبیران رســانه های مطــرح دنیــا و نظــرات آن هــا در ایــن خصــوص پرداختــه  می شــود.

3-2-1 گردش کار
 به طــور کلــی رســانه ها چهــار روش بــرای جمــع آوری محتــوای کاربرپدیــد  دارنــد: شناســایی 
مــردم حاضــر در صحنــه ی وقــوع خبــر فــوری، ترغیب کــردن مــردم بــرای به اشــتراک گذاری 
عکس هــای خــود بــا اتــاق خبــر، پیداکــردن محتــوا  به طــور مجــزا از شــبکه های اجتماـعـی 
ـی بــرای  و اطمینان کــردن بــه خبرگزاری هــا. در بیشــتر مــوارد، رســانه های کوچــک و محـل
ـی بــه خبرگزاری هــا اطمینــان کــرده و محتــوای خــود را از آن هــا  پوشــش اخبــار بین الملـل
تأمیــن می کننــد؛ امــا درمــورد رویداد هــای محلــی، آن هــا احتمــااًل مخاطبــان خــود را ترغیــب 
می کننــد تــا محتــوای خــود را بــه رســانه ها ارســال کننــد یــا اینکــه رســانه های مذکــور 
ــا  جســت وجوکردن در توییتــر، فیس بــوک و ســایر شــبکه های اجتماعــی  محتــوای خــود را ب

ــد.  ــه دســت می آورن ب
نکتــه ی جالــب در گــردآوری محتــوای کاربرپدیــد  در خبرگزاری هــای مطــرح دنیــا ایــن اســت 
ــدارد. ســهیل افجــه ای،  ــرای انتخــاب تصاویــر کاربرپدیــد  وجــود ن کــه شــاخص مشــخصی ب
در این بــاره می گویــد:  آفریقــا،  و  و خاورمیانــه  اروپــا  در  رویتــرز  ســردبیر خبــر خبرگــزاری 
ــد  در رســانه ی  ــوای کاربرپدی ــدر بیشــتر از محت ــل اســت و هرق ــا در حــال تکمی »ســاختار م
خــود اســتفاده می کنیــم، ســاختارمان نیــز کامل تــر می شــود. شــیوه ای کــه اکنــون بــرای 
جمــع آوری محتــوای کاربرپدیــد  برگزیده ایــم، اســتفاده از دفاتــر محلــی رویتــرز در بخش هــای 
مختــف جهــان اســت کــه از طریــق آن هــا و به کمکشــان،ۀآاش بــرای جمــع آوری محتواهــای 
ـی اقــدام می کنیــم؛ زیــرا ایــن مســئله کمــک می کنــد تــا فــرد  کاربرپدیــد  در ســطح محـل
جمع کننــده ی محتــوای کاربرپدیــد  بــا شــناخت بهتــر از محــل، زبــان منطقــه و اســتفاده از 
ارجاع دهــی میانــی15، تصاویــر مطمئنــی را بــرای مــا جمــع آوری کنــد. پــس از ارســال تصاویــر 

cross-reference .15
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به سردبیری، ما میزان ارزش خبری آن ها را بررسی می کنیم«. 
ســؤالی کــه پاســخ دقیقــی بــرای آن بــه دســت نیامــده ایــن اســت کــه آیــا رســانه های 
مختلــف بایــد تیمــی را بــرای جمــع آوری محتــوای کاربرپدیــد  در نظــر بگیرنــد یــا اینکــه هــر 
ــی ایــن محتــوا داشــته  ــگاران آن رســانه می بایســت درکــی از انتخــاب و ارزیاب یــک از خبرن

ــد؟  ــر مناســب را انتخــاب کنن ــود، تصاوی ــای خ ــن فعالیت ه باشــند و در حی
شــبکه ی خبــری ســی ان ان کــه بخــش iReport خــود را از ســال 2006 راه انــدازی کــرده اســت، 
ــد. یکــی از ســردبیران ایــن شــبکه ی  ــه دو روش تولیــدات کاربرپدیــد  را جمــع آوری می کن ب
خبــری در ایــن خصــوص می گویــد: »مــا بــرای جمــع آوری محتــوای کاربرپدیــد  در مــوارد 
ــر  ــر مدنظ ــق تصاوی ــن طری ــم و از ای ــوان می دهی خــاص، گاهــی در صفحــه ی iReport فراخ
خــود را از ســوی مــردم دریافــت می کنیــم. ایــن اتفــاق از ایــن جهــت رخ  می دهــد کــه 
هم اکنــون هــزاران نفــر در سرتاســر جهــان کاربــر iReport هســتند. گاهی اوقــات نیــز مجبــور 
ــار  ــا اخب ــط ب ــر مرتب ــش تصاوی ــرای انتخــاب و گزین ــه شــبکه های اجتماعــی را ب هســتیم ک

فــوری  جســت وجو کنیــم. 
شــبکه ی خبــری بی بی ســی به شــیوه ی دیگــری تولیــدات کاربرپدیــد  را جمــع آوری می کنــد. 
ایــن شــبکه تیــم حــدودًا 20 نفــره ای بــرای ایــن مســئله اختصــاص داده اســت کــه تمام وقــت 
در حــال رصــد شــبکه های اجتماـعـی هســتند. تعــداد ایــن افــراد  به طــور  هم زمــان از پنــج 
ــری بی بی ســی در  ــر گزارش هــای خب ــز ب ــت و تمرک ــر بیشــتر نمی شــود و کار آن هــا فعالی نف
ــن  ــو و ســایت ای ــون، رادی ــه محصــوالت تلویزی ســطح محلــی، ملــی و بین المللــی اســت ک
شــبکه ی خبــری را پوشــش دهــد. ایــن افــراد در اتــاق خبــر اصلــی بی بی ســی حضــور دارنــد و 
یکــی از آن هــا نیــز مســئول جمــع آوری خبر هــای منتشرشــده از ســوی رســانه های مختلــف 

بی بی ســی اســت تــا موضوعــات را بــه ســایر افــراد اطــالع دهــد. 
المــار تویســن، ســردبیر ارشــد شــبکه خبــری ِزددی اف آلمــان در خصــوص بخــش جمــع آوری 
محتــوای کاربرپدیــد  ایــن شــبکه می گویــد: »مــا بخــش جمــع آوری محتــوای کاربرپدیــد  را در 
مرکزی تریــن بخــش اتــاق خبــر قــرار داده ایــم. افــراد  به طــور  هم زمــان هــم اینترنــت را بــرای 
پیداکــردن ویدئو هــا و تصاویــر مناســب  جســت وجو می کننــد و هــم اینکــه از افــراد مرتبــط 
ــر مدنظــر مــا  جســت وجو  ــری دیگــر کــه اطــالع داریــم در خصــوص تصاوی ــا برنامه هــای خب ب
ــا  ــد و هم زمــان ب ــد. آن هــا  به طــور مســتقل کار می کنن ــر می کنن ــد، درخواســت تصوی کرده ان
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بخش هــای مختلــف شــبکه مرتبــط  شــده  اند. زمــان فعالیــت ایــن تیــم از ســاعت پنــج صبــح 
تــا یــک صبــح روز بعــد اســت. 

ــود  ــد  وج ــوای کاربرپدی ــرای رصــد محت ــی ب ــواًل بخــش مجزای ــر معم در رســانه های کوچک  ت
ــی  ــان عرب ــه زب ــر ســوریه، برخــی از آن هــا یــک نفــر کــه مســلط ب ــع اخی ــدارد؛ ولــی در وقای ن
باشــد را بــرای ایــن امــر مأمــور کرده انــد. در ایــن رســانه های کوچک  تــر کــه یــا گــروه ثابتــی 
بــرای بخــش محتــوای کاربرپدیــد  ندارنــد یــا اینکــه ایــن بخــش بــا یــک نفــر اداره  می شــود، 
معمــواًل مشــکالتی از قبیــل اســتفاده از محتــوای غلــط و غیرتأییدشــده در پوشــش اخبــار، 
ــرای  در زمانــی کــه فــرد مســئول خــارج از شــیفت باشــد، رخ  می دهــد. ایــن مســئله حتــی ب
شــبکه ی یورونیــوز به عنــوان شــبکه ای نســبتًا معتبــر نیــز رخ داده اســت؛ بخــش محتــوای 
کاربرپدیــد  ایــن شــبکه تنهــا بــا حضــور یــک نفــر اداره می شــود. بیشــتر رســانه ها مشــکالت 
ــد گروهــی  ــا رفــع مشــکل، بتوانن ــد ب ــد و امیدوارن ــت محدودیــت نفــرات می دانن مالــی را عل

ــد.  ــد  اختصــاص دهن ــی تولیــدات کاربرپدی ــه  جســت وجو و ارزیاب تخصصــی را ب
در جمع بنــدی بایــد گفــت اگرچــه فهمــی عمومــی بــرای همــه ی خبرنــگاران و ســردبیران 
رســانه ها در راســتای انتخــاب محتــوای کاربرپدیــد  موردنیــاز اســت، هنگامــی کــه گروهــی 
باشــند،  می تواننــد  داشــته  ارتبــاط  کاربرپدیــد   تولیــدات  بــا  مــداوم  و  روزانــه   به طــور 
توانایی هــا و مهارت هایــی را در جمــع آوری بهتــر و اعتبارســنجی ایــن محصــوالت بــه دســت 

ــد.  بیاورن

3-2-2 بررسی اعتبار
شــاید کمتــر ســردبیر  رســانه ای باشــد کــه بــر اهمیــت محتــوای کاربرپدیــد  در رســانه 
تأکیــد نکنــد. آنچــه همــه ی ســردبیران از آن تــرس دارنــد، اســتفاده از محتــوای کاربرپدیــد  
ــار  ــد بــه شــهرت و اعتب ــر در رسانه هاســت؛ چراکــه ایــن مســئله  می توان اشــتباه و غیرمعتب
رســانه آســیب جــدی وارد کنــد. ایــن تــرس از آنجــا ناشــی  می شــود کــه بدانیــم هم اکنــون 
آگاهــی کمــی از تکنیک هــا و فراینــد ســنجش اعتبــار محتــوای کاربرپدیــد  وجــود دارد. 
تــا  نیــاز دارنــد  بــه نشــانه هایی  از محتــوای کاربرپدیــد   بــرای اســتفاده  روزنامه نــگاران 
ــد. البتــه هرقــدر هــم کــه ایــن  به آن هــا در اعتبارســنجی محتــوای دریافت شــده کمــک کنن
فراینــد طوالنــی و بــا مراحــل زیــاد باشــد، همچنــان بایــد ســطحی از خطــا را بــرای تأییــد محتــوا 
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در نظــر گرفــت. ممکــن اســت افــرادی کــه بــا شــبکه های اجتماعــی ســروکار چندانــی نداشــته 
باشــند تصــور کننــد کــه فراینــد تأییــد اعتبــار بــرای محتــوای کاربرپدیــد  فراینــدی مشــخص و 
بــا مراحــل یکســان باشــد؛ در حالــی کــه کمــی آشــنایی بــا شــبکه های اجتماعــی، ایــن تجربــه را 
بــه فــرد منتقــل می کنــد کــه اعتبارســنجی ایــن مــورد بــا ســایر مــوارد خیلــی متفــاوت اســت. 
ــالش  ــک ت ــر ی ــد و ه ــن خصــوص دارن ــای متفاوتــی در ای ــا رویه ه ــف دنی رســانه های مختل
دهنــد.  کاهــش  را  خطــا  بــروز  احتمــال  مناســب،  ســازوکاری  تعبیــه ی  بــا  تــا  کرده انــد 
از  اســتفاده  بــرای  دنیــا،  خبرگزاری هــای  بزرگ تریــن  از  یـکـی  به عنــوان  اسوشــیتدپرس 
ــر  ــزا از تصوی ــری مج ــوان ام ــوا را به عن ــردن فرســتنده ی محت ــد ، تأییدک ــدات کاربرپدی تولی
ــر  به طــور مشــابه  ــک از تصاوی ــرای هــر ی ــزاری ب ــن خبرگ ــرار داده اســت. ای ارســالی مدنظــر ق
منبــع، زمــان و مــکان آن هــا را نیــز موردبررســی قــرار  می دهــد و آن را بــا واقعیــت می ســنجد 
و پــس از ایــن اعتبارســنجی، بــر روی هــر یــک از محتوا هــا عنــوان تأییدشــده، مشــکوک یــا 
غیرتأییدشــده می زنــد. ایــن اطالعــات ســپس بــا مشــتریان  رســانه ای خبرگــزاری بــه اشــتراک 
گذاشــته  می شــوند. بــه همیــن دلیــل برخــی از رســانه های دنیــا فراینــد اعتبارســنجی پــس از 

ــد.  ــرار می دهن ــود ق ــز در دســتور کار خ ــزاری را نی ــر از خبرگ ــت تصاوی دریاف
ــن  ــارت »ای ــد  از عب ــدات کاربرپدی ــگام اســتفاده از تولی ــد بی بی ســی هن رســانه هایی مانن
تصاویــر  به طــور مســتقل نمی تواننــد تأییــد شــوند« اســتفاده می کنــد تــا بــه عــدم قطعیــت 
ــزاری اسوشــتیدپرس از  ــد. برخــالف بی بی ســی، خبرگ ــر اشــاره کن ــوای تصاوی ــاره ی محت درب
ایــن عبــارت بــرای محصــوالت کاربرپدیــد  اســتفاده نمی کنــد. برخــی کارشناســان معتقدنــد از 
آنجایــی کــه ممکــن اســت بعــدًا مشــخص شــود محتــوای استفاده شــده متعلــق بــه واقعــه ای 
دیگــر یــا تحریف شــده باشــد، اســتفاده از عناویــن ذکرشــده می توانــد در راســتای افزایــش 
اعتبــار رســانه اســتفاده شــود. برخــی دیگــر نیــز معتقدنــد اســتفاده از چنیــن عباراتــی موجــب 
ــی هــم  ــارات منتقدین ــن عب ــردد. اســتفاده از ای ــا مخاطــب می گ ایجــاد صمیمــت بیشــتر ب
دارد. برخــی از آن هــا معتقدنــد ایــن عبــارات موجــب ناامیدکــردن مخاطــب از صداقــت رســانه 
 می شــود؛ چراکــه مخاطــب انتظــار دارد رســانه ی مــورد اطمنیــان او از تصاویــر غیرقطعــی و 

غیرمعتبــر اســتفاده نکنــد. 
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3-2-3 کپی رایت/ حق پخش
رســانه ها، حقــوق  در  کاربرپدیــد   از محصــوالت  اســتفاده  در  مهــم  از مســائل  یـکـی 
کپی رایــت و اجازه گرفتــن از دارنــده ی عکــس اســت. بحث هــای مختلفــی در ایــن خصــوص 
مطــرح اســت؛ از جملــه اینکــه برخــی از صاحبــان رســانه معتقدنــد بــا توجــه بــه اینکــه تصاویــر 
و فیلم هــا بــا اراده ی شــخصی در شــبکه های اجتماعــی منتشــر شــده اند، نیــازی بــه گرفتــن 
اجــازه از دارنــده ی آن نیســت. برخــی دیگــر مالحظــات اخالقــی را مطــرح می کننــد کــه دارنــده ی 
ــن  ــرده و ممک ــاده ک ــود در شــبکه ی اجتماعــی آم ــرای صفحــه ی شــخصی خ عکــس، آن را ب
اســت بــا انتشــار عمومــی آن در رســانه ها موافقــت نداشــته باشــد. از ســوی دیگــر، اســتفاده 
ـی دارای ارزش افــزوده  از محتــوای کاربرپدیــد  در رســانه های عمومــی به عنــوان محصوـل
ـی ببــرد،  تلقــی  می شــود و همــان طــور کــه رســانه می توانــد از انتشــار آن منفعــت ماـل

دارنــده ی اولیــه ی تصویــر نیــز بایــد در ایــن مســئله شــریک باشــد.
ایــن مســئله جنبــه ی دیگــری نیــز دارد. رســانه ها معمــواًل عالقــه دارنــد از تصاویــری اســتفاده 
کننــد کــه در فضــای قابل دســترس مخاطبــان قــرار نداشــته باشــند. بــه همیــن دلیــل، 
ــه  ــده ی عکــس تقاضــای مکالم ــر، از دارن ــرای درخواســت عکس هــای دیگ برخــی رســانه ها ب
ــده ی عکــس  ــر و ویدئو هــا از دارن ــرای اســتفاده از تصاوی ــن صــورت هــم ب ــه ای ــد؛ ب می کنن
اجــازه می گیرنــد و هــم اینکــه در صــورت داشــتن تصاویــری دیگــر، آن هــا را نیــز از وی طلــب 
می نماینــد. تجربــه نشــان داده اســت به نــدرت شــرایطی پیــش می آیــد کــه رســانه مجبــور 
باشــد بــرای دریافــت تصویــر، مبلغــی را بــه دارنــده ی آن پرداخــت کنــد؛ مگــر در شــرایطی کــه 
تصویــر متعلــق بــه امــری منحصــر بــوده و فــرد دیگــری تصویــری از آن موقعیــت در اختیــار 

نداشــته باشــد.
دربــاره ی اعــالم رضایــت دارنــده ی تصویــر نیــز بحث هــا متفــاوت اســت. گروهــی معتقدنــد 
کــه اجازه گرفتــن در گفت وگــوی آنالیــن و دریافــت پاســخ بلــه در قبــال ســؤال »آیــا  می توانــم 
از ایــن تصویــر در رســانه ی خــود اســتفاده کنــم؟« کافــی اســت؛ ولــی برخــی دیگــر می گوینــد 
ممکــن اســت ایــن گفت وگــوی آنالیــن قابل اســتناد نباشــد و نیــاز اســت تــا برگــه ای مکتــوب 
بــرای دارنــده ی عکــس فرســتاده شــود و او بــا خوانــدن متــن و امضــای آن، موافقــت قطعــی 

خــود را اظهــار کنــد.
ــه پرداخــت مالــی  ــد ب ــت و حــق پخــش معطــوف شــد، بای ــه کپی رای هنگامــی کــه بحــث ب
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ــف  ــد  نیــز اشــاره شــود. مــردم مناطــق و کشــور های مختل ــدگان محتــوای کاربرپدی ــه دارن ب
توقعــات متفاوتــی دارنــد. در تحقیقــی نشــان داده شــد درصــد بیشــتری از کاربــران اینترنــت 
در مناطــق آفریقایــی و آســیایی درخواســت گرفتــن پــول در قبــال در اختیــار قــراردادن 
محتــوای کاربرپدیــد  مــی نماینــد؛ حــال اینکــه ایــن مســئله در کشــور های اروپایــی و 
آمریــکای شــمالی به مراتــب کمتــر اســت. ایــن قضیــه در مســئله ی ســوریه به وفــور مشــاهده 
شــده اســت و برخــی افــراد ســاکن ایــن کشــور یــا عرب تبارانــی کــه بــه ســوریه ســفر کرده انــد، 
بــا خبرگزاری هــای مختلــف ارتبــاط می گیرنــد و بــرای فــروش تصاویــر گرفته شــده ی خــود در 

مناطــق جنگــی ایــن کشــور درخواســت پــول می کننــد.
رویه هــای مختلفــی دربــاره ی پرداخــت پــول وجــود دارد. برخــی از رســانه ها تصاویــر را از افــراد 
مورداطمینــان خــود می خرنــد و هنــگام دریافــت تصویــر پــول را پرداخــت می کننــد؛ ولــی اکثــر 
رســانه ها در صورتــی کــه دارنــده ی عکــس درخواســت حق الزحمــه نمایــد، بــا شــرط پرداخــت 

مالــی، پــس از انتشــار محتــوا ایــن کار را انجــام می دهنــد.  
بــا توجــه بــه اینکــه رویه هــای قضایــی متفاوتــی در کشــور های مختلــف دربــاره ی مســئله ی 
ــز درایــن خصــوص انجــام شــود  کپی رایــت وجــود دارد، ضــروری اســت کــه تحقیقــی متمای
و حــق کپی رایــت یــا همــان حــق تکثیــر در رابطــه بــا محتــوای کاربرپدیــد   به طــور روشــن و 

کامــل تبییــن شــود.

3-2-4 نسبت دادن
ــد  در رســانه ها وجــود دارد. اول  ــوای کاربرپدی ــگام اســتفاده از محت دو عنصــر مهــم هن
ــه  ــان گرفت ــه توســط مخاطب ــی ک ــا فیلم ــن عکــس ی ــگام مورداســتفاده قرارگرفت ــه هن اینک
شــده در رســانه، عمــل نام گــذاری عــکاس یــا فیلم بــردار در عکــس یــا فیلــم چگونــه انجــام 
می گیــرد؟ دوم مســئله ی آگاه کــردن مخاطــب درمــورد کاربرمحوربــودن محصول چند رســانه ای 

و عــدم ارتبــاط تصویربــردار اصلــی بــا رســانه ی خبــری اســت.
تحقیقــات نشــان داده انــد رســانه های مطــرح دنیــا معمــواًل در تصاویــر استفاده شــده  ای کــه 
توســط کاربــران گرفتــه شــده اند، اشــاره ای بــه عــکاس اصـلـی تصویــر نمی کننــد و درصــد 
بســیار پایینــی از آن هــا ایــن کار را انجــام می دهنــد. البتــه بررســی ها نشــان  می دهنــد 

درصــد بیشــتری از رســانه های برخــط عمــل »نســبت دادن« را انجــام می دهنــد.
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ــد   ــوای کاربرپدی ــکاس محت ــام ع ــردن ن ــه قیدنک ــد نباشــد ک ــب ب ــن مطل شــاید دانســتن ای
ــه پرداخــت جریمــه  ــد در دادگاه ذیــل قوانیــن کپی رایــت مطــرح شــود و رســانه را ب  می توان
ــره  ــه به ــن زمین ــه رســانه ها از مشــاورین حقوقــی در ای ــه در صورتــی ک ــد. البت ــوم کن محک
بگیرنــد، ممکــن اســت شــوکه نشــوند؛ در صورتــی کــه عملکــرد رســانه ها نشــان  می دهــد کــه 

ــن مســائل حقوقــی به هیچ وجــه آشــنا نیســتند.  ــا ای ب
اگرچــه در بیشــتر کشــور های توســعه یافته روزنامه نــگاران از ضــرورت ذکــر نــام دارنــده ی 
اولیــه ی محتــوای کاربرپدیــد  در رســانه های خــود مطلــع هســتند، در حــال حاضر دســتگاه های 
قضایــی کشــور های مختلــف در ایــن خصــوص قوانیــن کامــاًل یکســانی ندارنــد. از ســوی دیگــر 
بررســی های میدانــی نشــان  می دهــد کــه بیشــتر شــهروندخبرنگاران و افــراد غیرحرفــه ای 
ــر  ــه دریافــت مبلغــی در براب ــد، بیــش از اینکــه ب کــه در محــل وقــوع رویداد هــا حضــور دارن
ــام آن هــا در رســانه مطــرح  ــا ن ــد ت ــد باشــند، تمایــل دارن ــر خــود عالقه من اســتفاده از تصاوی

شــود.
نکتــه ی مهــم دیگــری کــه در عمــل نســبت دادن محصــوالت کاربرپدیــد  بــه دارنــده ی اولیــه ی 
ــر و ویدئو هــای خــود  ــه ارســال تصاوی ــان رســانه ب ــه اســت، ترغیــب ســایر مخاطب آن نهفت
اســت. همــان طــور کــه گفتــه شــد، بیشــتر کاربرانــی کــه محتــوا را ارســال می کننــد، تمایــل 
ــی  ــن کار را به خوب ــه رســانه ای ــا در رســانه مطــرح شــود و در صورتــی ک ــام آن ه ــا ن ــد ت دارن
انجــام دهــد، تعــداد بیشــتری از مخاطبــان ترغیــب می شــوند تــا تصاویــر اختصاصــی خــود را 

بــرای آن رســانه ارســال نماینــد.
ــن  ــه ای ــا ب ــه برخــی از آن ه ــد ک ــه نشــان  می ده ــن زمین ــف در ای ــرد رســانه های مختل عملک
ــن مســئله  ــه ای ــه توجهــی ب ــر هیچ گون ــه برخــی دیگ ــد؛ در حالــی ک ــورد توجــه جــدی دارن م
ــن خصــوص  ــف را در ای ــرد رســانه های مختل ــاوت عملک ــی تف ــر به خوب ــدول زی ــد. ج نمی کنن

نشــان می دهــد
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UGC جدول 7- میزان اتکای رسانه های مطرح به

زمانــی کــه محصــوالت کاربرپدیــد  از عکاســان حاضــر در صحنــه توســط رســانه ها خریــداری 
ــا  ــد ت ــت نماین ــام خــود را روی آن ثب ــاد و ن ــا نم ــد ت ــن رســانه ها تــالش می کنن  می شــود، ای
بدیــن وســیله، در صــورت اســتفاده ی رســانه های دیگــر از آن محتــوا، دارنــده ی اولیــه ی آن 
مشــخص باشــد. مثال هــای زیــادی از عملکرد هــای گاهــًا عجیــب رســانه ها بــرای نشــان دادن 
نمــاد خــود در محتــوای کاربرپدیــد  وجــود دارد. شــاید یکــی از عجیب تریــِن آن هــا عملکــرد 
ــر و دوســت او در ســال 2014  ــی کرلــی پک ــوای خیابان روزنامــه ی هرالدســان16 در ماجــرای دع
ــام شــرکت خــود پــر کــرده و ســبب  باشــد. ایــن رســانه به طــرز عجیبــی تمــام عکــس را از ن

بحث هــای زیــادی در فضــای مجــازی شــده بــود.

Herald Sun.16
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ــه  ــوده اســت و رســانه های کشــور پاکســتان معمــواًل ب ــن شــیوه ی عملکــرد بی ســابقه نب ای
ایــن ســبک عنــوان خــود را در تصاویــر و ویدئو هــای اختصاصــی خــود درج می کننــد تــا کســی 

نتوانــد بــدون ذکــر نــام از محتــوای آن هــا اســتفاده نمایــد.
ــد  را از  ــوای کاربرپدی ــک رســانه محت ــد توجــه داشــت در صورتــی کــه ی ــن وجــود، بای ــا ای ب
فــرد یــا ســازمانی خریــداری کنــد، عمــاًل حــق انتشــار آن را نیــز خریــداری کــرده اســت و بدیــن 

ســبب ملــزم بــه ارائــه و ذکــر نــام دارنــده ی اولیــه  نیســت.
در نهایــت بایــد بــه چرایــی امتنــاع برخــی رســانه ها از نســبت دادن محتــوای کاربرپدیــد  بــه 
منبــع اولیــه ی آن اشــاره شــود. در تحقیــق کالری واردل، ســام دوبرلــی و پــت بــراون )2014(، 
ــرده شــد. اولیــن  ــه پــی ب ــد عامــل در ایــن زمین ــه چن ــا مســئولین رســانه ها ب ــه ب در مصاحب
ــع  ــت و مناف ــه مالحظــات حقوقــی حــق کپی رای ــدم آگاهــی مســئوالن رســانه ها ب ــل، ع دلی
ــوالت کاربرپدیــد  بــه دارنــدگان اصـلـی آن اســت. نکتــه ی جالــب ایــن  نســبت دادن محص
اســت کــه برخــی از ســردبیران مصاحبه شــده در ایــن تحقیــق معتقــد بودنــد هیــچ الزامــی بــه 
اضافه کــردن نــام دارنــده ی اولیــه ی محتــوای فرستاده شــده از ســوی کاربــر ندارنــد. دومیــن 
ــق  ــر خبرگزاری هــای مطــرح اســت. رســانه های موردبررســی در تحقی ــم ب ــد حاک ــل، قواع دلی
ــا محصــوالت کاربرپدیــد  منتشرشــده از ســوی خبرگزاری هــا مواجــه  مذکــور هنگامــی کــه ب
می شــوند،  به طــور کلــی متوجــه نمی شــوند کــه در حــال اســتفاده از یــک محتــوای کاربرپدیــد  
هســتند و گمــان می برنــد ایــن تصاویــر یــا فیلم هــا نیــز از تولیــدات خبرگــزاری اســت. 
ــر رسانه هاســت. امــروزه شــاهد هســتیم  ــر اتــاق خب ســومین دلیــل نیــز رویه هــای حاکــم ب
ــف در رســانه های دنیــا  کــه حجــم عظیمــی از محصــوالت توســط ویرایش کننده هــای مختل
مورداســتفاده قــرار می گیــرد. زمانــی کــه ایــن مســئله رخ  می دهــد، اگــر برخــی از خبرنــگاران 
یــا ویرایش کننده هــا زدن برچســب مرتبــط بــا دارنــده ی اولیــه ی محتــوای کاربرپدیــد  را 
فرامــوش کننــد، عمــاًل محتــوا بــدون برچســب روی خروجــی مــی رود. عامــل چهــارم بــرای عــدم 
ــی  ــد ، کاهــش زیبای ــوای کاربرپدی ــه ی محت ــده ی اولی ــا دارن ــط ب اســتفاده از برچســب مرتب
تصاویــر اســت. تعــداد زیــادی از ســردبیران خبــر معتقدنــد در صورتــی کــه هــر یــک از تصاویــر 
یــا ویدئو هــا برچســب نــام دارنــده ی اولیــه ی آن را بخورنــد، تصاویــر زیبایــی خــود را از دســت 
خواهنــد داد و بــه ایــن دلیــل ســعی می کننــد تــا جایــی کــه امــکان دارد از ایــن برچســب ها 
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ــا  ــه ویدئو ه ــوط  می شــود ک ــای تروریســتی مرب ــه گروه ه ــل ب ــن عام ــد. آخری اســتفاده نکنن
ــن  ــرای ای ــد ب ــل ندارن ــر رســانه ها تمای ــد. اکث ــت منتشــر می کنن ــود را در اینترن ــر خ و تصاوی
تصاویــر از برچســب محتوایــی اســتفاده کننــد؛ زیــرا انگیــزه ی گروه هــای تروریســتی از 

ــام خــود اســت. انتشــار تصاویــر، مطرح کــردن ن

3-2-5 برچسب زدن
کاربرپدیــد   ویدئو هــای  و  تصاویــر  بــا  چگونــه  اینکــه  منظــر  از  مختلــف  رســانه های 
مواجــه می شــوند، بــه دو دســته ی کلــی تقســیم می گردنــد. برخــی از آن هــا به دلیــل اینکــه 
هزینــه ی غیرحرفه ای بــودن تصاویــر و ویدئو هــا را متقبــل نشــوند یــا از تــرس اینکــه بعد هــا 
اشــتباه بودن و غیرمرتبط بــودن تصاویــر لطمــه ای بــه اعتبــار رســانه ی آن هــا نزنــد، در گوشــه ی 
ــتفاده می کننــد.  ــاالن معتــرض اس ــا تصاویــر فع ــارات تصاویــر غیرحرفــه ای ی ــر از عب تصوی
آن هــا همچنیــن معتقدنــد مخاطبــان بایــد دقیقــًا بداننــد کــه تصاویــر از چــه محلــی و توســط 
چــه گروهــی ارســال شــده اســت تــا در صورتــی کــه فرســتنده گرایش هــا و عملکــرد خاصــی 
ــد. دســته ی  ــرار دهن ــر ق ــر مدنظ ــا تصاوی ــم ب ــا را ه ــد آن ه ــان بتوانن داشــته باشــد، مخاطب
دوم معتقدنــد هنگامــی کــه تصاویــر توســط افــرادی خــارج از اتــاق خبــر تهیــه شــده باشــد، 
در صورتــی کــه ایــن تصاویــر از رســانه پخــش شــوند، دلیلــی بــرای برائــت در دادگاه تلقــی 

نمی شــوند؛ زیــرا مســئولیت پخــش تصاویــر رســانه، بــا خــود رســانه اســت.
ــران و  ــب  محتواهــای فرستاده شــده توســط کارب عملکــرد رســانه ها نشــان  می دهــد کــه اغل
استفاده شــده در رســانه ها، از هیچ گونــه توضیحــی بهــره نمی برنــد و تنهــا از عبارتــی ماننــد 
ویدئــوی غیرحرفــه ای کــه به صــورت صوتــی یــا تصویــری بیــان  می شــود، اســتفاده می کننــد. 
ـی نســبت بــه الصــاق توضیحــات بــه تصاویــر در رســانه ها   به طــور معمــول نوـعـی بی میـل
مشــاهده  می شــود و بیشــتر عالقــه بــه بیــان توضیــح درمــورد محتــوای فرستاده شــده 
ــن  ــف ای ــروزه کســی مخال ــب نریشــن و صــوت وجــود دارد. شــاید ام ــران در قال توســط کارب
تفکــر نباشــد کــه رســانه ها بایــد بــا مــردم شــفاف باشــند؛ ولــی بــر ســر اینکــه ایــن شــفافیت 

ــه بایــد اعمــال شــود، اختالف نظــر وجــود دارد! چگون
نکتــه ی جالبــی کــه در ایــن بیــن وجــود دارد، تمایــل بیشــتر وب ســایت ها بــه برچســب زدن 
ــی  ــر به خوب ــر و ویدئوهــای استفاده شــده اســت. جــدول زی ــد  در تصاوی ــوای کاربرپدی محت
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نشــان  می دهــد کــه نســبت کمتــری از رســانه های تلویزیونــی، محصــوالت کاربرپدیــد  را بــا 
همیــن عنــوان معرفــی می کننــد.

ـی کــه میــان رســانه ها وجــود دارد، نحــوه ی برچســب زدن  مســئله ی مهــم و مورداختالـف
ــه محتــوای  ــد وقتــی ب ــد  اســت. برخــی از ســردبیران رســانه معتقدن ــه محتــوای کاربرپدی ب
کاربــری کــه در یــک موقعیــت خــاص بــا دوربیــن خــود بــه ثبــت لحظــه پرداختــه اســت لقــب 
ــر تلقــی  می شــود.  ــه آن کارب غیرحرفــه ای یــا مبتــدی17 بدهیــم، ایــن کار به نوعــی توهیــن ب
ــد   ــرای محتــوای کاربرپدی ــع ب ــا اعــالم ســایت منب ــز ب برخــی دیگــر از ســردبیران رســانه ها نی
به عنــوان برچســب محتــوا مخالفنــد. آن هــا معتقدنــد وقـتـی از یوتیــوب به عنــوان منبــع 
ــو از آن  ــه پلتفرمــی18 کــه ویدئ ــم؛ بلکــه ب ــع اشــاره نکرده ای ــه منب ــاد می کنیــم، در اصــل ب ی
ــود شــده، اشــاره شــده اســت. جمع بنــدی رســانه ها نشــان  می دهــد کــه بیشــتر آن هــا  دانل
در برچســب زدن بــه محتواهــای فرستاده شــده توســط کاربــران هــم نــام پلتفــرم را ذکــر 
 Twitter/Jane Smith ،ــال ــرای مث ــر را. ب ــده ی تصاوی ــری ثبت کنن ــام کارب ــم ن ــد و ه می کنن
ــل شــده  ــن اســمیت نق ــری جی ــر و صفحــه ی کارب ــرم توییت ــر از پلتف ــه تصوی اشــاره دارد ک
 Source: Internet اســت. بنابرایــن در جمع بنــدی بایــد توجــه داشــت کــه صــرف برچســب زدن
یــا Amateur Footage، توضیــح دقیقــی از محتــوای منتشــر شــده نیســت. از ســوی دیگــر، 
قوانیــن مختلــف در کشــور ها در خصــوص مالکیــت معنــوی و همچنیــن رویه هــای متفــاوت 
ــا شــبکه های  تجــاری  پخش کننده هــای تلویزیونــی، در کنــار قوانیــن کشــور ها در مواجهــه ب
اجتماعــی، ایــن بحــث را تــا حــدودی پیچیــده کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل همچنــان رویــه ی 

فراگیــری در بیــن رســانه های مختلــف در ایــن خصــوص بــه دســت نیامــده اســت.
امــروزه شــاهدیم کــه در شــبکه های تلویزیونــی برنامه هایــی بــا عناویــن مشــخص بــه 
ــره ی انگلیســی  ــری الجزی ــال شــبکه ی خب ــرای مث ــد  اختصــاص دارد. ب محصــوالت کاربرپدی

amateur .17

platform .18
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برنامــه ای بــا عنــوان The Stream دارد کــه بــه پخــش محتواهــای ارســالی از ســوی کاربــران 
اختصــاص داده شــده اســت؛ شــبکه ی تلویزیونــی بی بی ســی جهانــی نیــز برنامــه ای بــا 
عنــوان BBC Trending پخــش می کنــد کــه همیــن کارکــرد را در ایــن شــبکه دارد. به عبــارت 
دیگــر، ایــن شــبکه ها برنامه هایــی مثــل یوتیــوب –ولــی به صــورت آنالیــن- پخــش می کننــد 
کاربرپدیــد   از محتــوای  برنامه هــا  ایــن  در  کــه مخاطــب می دانــد محتــوای پخش شــده 

تأمیــن گردیــده اســت.

3-3 مسئولیت رسانه ها در قبال محصوالت کاربرپدید
اســکات )2009( در تحقیــق خــود ســه گونــه ی مســئولیت رســانه ها در قبــال محصــوالت 
کاربرپدیــد  را ذکــر کــرده اســت: مســئولیت در قبــال کســی کــه محتــوا را در اینترنــت 
بارگــذاری می کنــد، مســئولیت در قبــال مخاطبــان و مســئولیت در قبــال کارمنــدان خــود. در 

ــد. ــن مســئولیت ها تشــریح می گردن ــک از ای ــر ی ــه ه ادام

3-3-1 مسئولیت رسانه ها در خصوص فرستنده ی محتوا
مســئولیت رســانه ها در خصــوص فــردی کــه محتــوا را در اینترنــت بارگــذاری کــرده، 
از  مســئولیت ســالمت و امنیــت وی اســت. گاهــی مشــاهده  می شــود افشــای برخــی 
اطالعــات یــا تخلفــات بــرای فــرد افشــاکننده ضــرر دارد و موجــب انتقام گیــری افــراد شــرور 
ـی  ـی می گــردد. از ســوی دیگــر، بایــد توجــه داشــت وقـت یــا برخــی از دســتگاه های دولـت
رســانه ها فراخــوان دریافــت محتــوا از جانــب کاربــران می دهنــد، ایــن مســئله ممکــن اســت 
برخــی را بــه خطــر بیانــدازد؛ بــه ایــن صــورت کــه شــهروندان بــرای ثبــت تصاویــر و ویدئو هــا 
در موقعیت هــای خطرناکــی مثــل حضــور در منطقــه ی آتش گرفتــه یــا قرارگرفتــن در مســیر 
ســیالب و... قــرار بگیرنــد. ایــن شــرایط بــرای افــراد کم سن و ســال بیشــتر رخ  می دهــد. در 
مــوردی کــه اخیــرًا خبــر آن منتشــر شــد، پســر 18ســاله ی ســوری بــرای اینکــه بتوانــد بــا 
دوربینــی کــه خبرگــزاری رویتــرز در اختیــار او قــرار داده بــود تصویــری از جنــگ ســوریه بگیــرد، 
کشــته شــد. مــواردی از ایــن دســت زیــاد اســت و همیــن امــر توجــه رســانه ها بــه امنیــت 

وســالمت ثبت کننــدگان تصاویــر را می طلبــد.
بســیار  آن  قبــال  در  رســانه ها  مراعــات  کــه  اســت  مــواردی  دیگــر  از  خصوصــی  حریــم 
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ــا  جســت وجوکردن در صفحــات شــخصی  ــد. امــروزه تعــدادی از رســانه ها ب ضــروری می نمای
ــرای رســانه های خــود پیــدا  رســانه های اجتماعــی، تــالش می کننــد تــا تصاویــری مناســب ب
کننــد. ایــن مســئله تــا حــدی رواج پیــدا کــرده اســت کــه برخــی از آژانس هــای خبــری کوچــک 
بــا  جســت وجو در صفحــات فیس بــوک و پیداکــردن برخــی تصاویــر از صفحــات افــرادی 
کــه به تازـگـی مرده انــد، آن هــا را بــه رســانه های دیگــر می فروشــند و تصویــر خبــر مرتبــط 
ــری مطــرح از  ــر، برخــی از آژانس هــای خب ــد. از ســوی دیگ ــه می کنن ــرد را تهی ــا مــرگ آن ف ب
جملــه خبرگــزاری رویتــرز، به دلیــل شــخصی بودن مطالــب موجــود در فیس بــوک، هیچ گونــه 

اســتفاده ای از تصاویــر موجــود در آن نمی کننــد.
اخالقیــات جمــع آوری اخبــار از منابــع عمومــی در فضــای مجــازی، بحثــی جــدی در خبررســانی 
امــروز اســت. در ایــن بحــث مهــم بــه رعایــت اخــالق در فراینــد جمــع آوری محتــوای موردنیــاز 
در مواقــع حســاس پرداختــه  می شــود.  به طــور متواتــر شــاهد هســتیم کــه خبرنــگاران 
ــه اینکــه  ــدون توجــه ب ــه، ب ــه حادث ــک ب ــا نزدی ــراد حاضــر ی ــری از اف ــرای جمــع آوری تصاوی ب
ــار ســانحه  ــز دچ ــوده او نی ــن ب ــرار داشــته و ممک ــت خطرناکــی ق ــا در موقعی مخاطــب آن ه
شــود، بی مقدمــه از آن هــا درخواســت ارســال تصاویــر را می کننــد؛ در حالــی کــه بــر اســاس 
ایــن اخالقیــات کــه خبرنــگاران مطــرح رســانه های دنیــا از ترویج دهنــدگان آن هســتند، 
ــزاری در جهــت  ــوان اب ــه او به عن ــه شــود و ب ــر گرفت ــال مخاطــب خب ــدا از ح می بایســت ابت
تأمیــن خبــر نگریســته نشــود. بــه همیــن جهــت برخــی از رســانه ها سلســله قواعدی را بــرای 
کارمنــدان خــود وضــع کرده انــد تــا در زمــان جمــع آوری محتــوا از کاربــران یــا اطالعــات از افــراد 
حاضــر در صحنــه ی حادثــه، آن قوانیــن را مراعــات کننــد. ســرویس جهانــی بی بی ســی از 
ــرده  ــرای UGC Hub وضــع ک ــن قواعــدی را ب ــه چنی ــه شــمار مــی رود ک ــه رســانه هایی ب جمل

اســت. 

3-3-2 مسئولیت رسانه ها در قبال مخاطب
بــه  توجــه  رســانه ها،  در  کاربرپدیــد   از محصــوالت  اســتفاده  در  نــکات مهــم  از  یـکـی   
آزاردهنده بــودن برخــی از تصاویــر ثبت شــده در حــوادث دل خــراش اســت. اگرچــه ایــن 
ثبــت  افــراد حاضــر در صحنــه  از  برخــی  از ســوی  تصاویــر به عنــوان تصاویــر دســت اول 
شــده اند، اســتفاده از آن هــا در رســانه های عمومــی، احتیــاج بــه مالحظــه و تأمــل دارد. 
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برخــی از ایــن تصاویــر به گونــه ای خشــن و آزاردهنــده هســتند کــه ممکــن اســت بــرای برخــی 
ــن مســئله در  ــد. نمونه هــای ای ــاد مشــکل نماین ــی ایج ــه ناراحتی هــای قلب ــال ب ــراد مبت از اف
خصــوص حــوادث ســوریه و جنازه هــای زنــان و خردســاالن قابل مشــاهده اســت. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه برخــی اصحــاب رســانه معتقدنــد الزم اســت دســتورالعمل های اخالـقـی 
جهان شــمولی در خصــوص مســئولیت رســانه ها در قبــال مخاطبــان وجــود داشــته باشــد 
کــه تکلیــف ســردبیران بــا محتوا هــای مختلــف، به خصــوص محتــوای کاربرپدیــد ، مشــخص 

گــردد.

3-3-3 مسئولیت رسانه ها در برابر کارمندان
مســئله ی بســیار مهــم دیگــری کــه در خصــوص اخالقیــات و مســئولیت های اخالقــی بایــد 
ــی اســت کــه در حــوزه ی  ــال کارمندان ــرد، مســئله ی اخالقــی رســانه ها در قب ــرار گی مدنظــر ق
محتــوای کاربرپدیــد  و پیداکــردن محتــوای مناســب کار می کننــد. ایــن کارمنــدان نبایــد از 
ســوی رســانه به عنــوان یــک ربــات در نظــر گرفتــه شــوند تــا هــر روز مجبــور بــه مشــاهده ی 
تعــداد زیــادی از تصاویــر جنایــت، خشــونت، قتل عــام کــودکان و... باشــند. در صورتــی کــه 
رســانه بــه ایــن مســئله توجــه نکنــد، نه تنهــا از کارایــی کارمنــد خــود می کاهــد، به مــرور 
ــد  ــب بای ــح بیشــتر مطل ــرای توضی ــز بشــود. ب ــد موجــب ایجــاد افســردگی در وی نی  می توان
تصــور کــرد کــه کارمنــدی وظیفــه دارد در تمــام طــول روز بــا هدفــون بــه ناله هــا و زجه هــای 
مادر هــای فرزنــد ازدســت داده یــا مــردان زخمی شــده گــوش دهــد. ایــن وضعیــت از نظــر 
روحــی بســیار نــا مطلــوب اســت و در بلندمــدت می توانــد مشــکالت روحــی جــدی ایجــاد کنــد.

ــردن  ــی به منظــور کارک ــدان خــود دوره های ــرای کارمن ــر، رســانه ها می بایســت ب از ســوی دیگ
بــا محصــوالت کاربرپدیــد  برگــزار کننــد. در ایــن دوره هــا شــیوه ی  جســت وجو در شــبکه های 
اجتماعــی و مســائل حقوقــی و مرتبــط بــا بحــث کپی رایــت آمــوزش داده  می شــود. خبرگــزاری 
رویتــرز به عنــوان یکــی از مطرح  تریــن رســانه های خبــری جهــان،  به طــور ثابــت بــرای همــه ی 
ــا را  ــد بازدهــی آن ه ــا بتوان ــد ت ــه می کن ــی را ارائ ــن آموزش های ــود چنی ــد خ ــدان جدی کارمن
باالتــر ببــرد. البتــه دوره هــای آموزشــی بــرای پرســنل قدیمی  تــر نیــز واجــب اســت؛ زیــرا اکثــر 
ـی رونــق امــروز را نداشــته و  آن هــا زمانــی وارد رســانه  شــده  اند کــه شــبکه های اجتماـع
آموزشــی در خصــوص اهمیــت و مســائل مرتبــط بــا ایــن شــبکه ها را ندیده انــد. ایــن مســئله 
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ــران رســانه ها درک صحیحــی از شــبکه های اجتماعــی  ــه مدی ــر  می شــود ک ــی پیچیده  ت زمان
نداشــته باشــند.

3-4 تفاوت برداشت مدیران با کارکنان رسانه ها در خصوص اهمیت 
محتوای کاربرپدید

نکته ی جالبی که در تحقیق کالری واردل، سام دوبرلی و پت براون )2014( مشخص 
شد، تفاوت برداشت مدیران با کارکنان رسانه ها در خصوص اهمیت محتوای ارسالی از 

سوی کاربران است. مدیران که معمواًل به صورت عملیاتی درگیر جزئیات کار نیستند، به 
اهمیت محتوای کاربرپدید  برای تهیه ی اخبار توجه کمتری دارند. به همین دلیل شاهد 

آن هستیم که بحث آموزش در رسانه ها تا حد زیادی مغفول مانده است. از سوی دیگر، 
بحث مهم تهیه ی برگه ی راهنما برای شیوه ی اعتبارسنجی محتوای ارسال شده از سوی 

کاربران در اکثر رسانه ها انجام نشده است.
ــام محصــوالت  ــد تم ــان می برن ــران رســانه ها گم ــه مدی ــن اســت ک ــر ای ــب دیگ ــه ی جال نکت
کاربرپدیــد  استفاده شــده در رســانه های آن هــا  به طــور کامــل تأییــد اعتبــار  شــده   و بــا 
اجــازه ی منتشــر کننده ی اولیــه ی آن بــر روی خروجــی رســانه قــرار گرفته انــد. حــال اینکــه 

نتایــج تحقیــق واقعیــت دیگــری را نشــان  می دهــد.

3-5 چالش های رسانه ها در برابر محتوای کاربرپدید
بــا توجــه بــه ایــن ناآگاهــی کــه در ســطح مدیــران  رســانه ای نســبت بــه محتــوای کاربرپدیــد  
وجــود دارد، اســکات )2009( هفــت معضــل و چالــش را بــرای رســانه ها بــه شــرح زیــر تشــریح 

کرد:
ـی آن  1. تــا زمانــی کــه عمــل نســبت دادن محتــوای کاربرپدیــد  بــه فــرد تصویربــردار اصـل
به درســتی انجــام نشــود، ایــن فــرد  می توانــد به دلیــل عــدم کســب اجــازه از او یــا عــدم ذکــر 
ــد  ــن مســئله  می توان ــه دادگاه بکشــاند. ای ــر، ســازمان رســانه ای را ب ــار تصوی ــام وی در کن ن

ــرای ســازمان  رســانه ای داشــته باشــد. نتایــج بســیار مخربــی ب
2. بــه زودی تصاویــر و فیلم هــای ارسال شــده از ســوی مخاطبــان دارای جــواز خواهنــد شــد. 
ــر از ســوی صاحــب اصلــی  ــه، تصاوی ــارت دیگــر، به محــض به وقوع پیوســتن یــک حادث به عب
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آن ماننــد یــک خبرگــزاری دارای جــواز  می شــود و رســانه هایی کــه بخواهنــد از آن اســتفاده 
کننــد، مجبــور بــه پرداخــت پــول بــرای آن تصاویــر خواهنــد بــود.

3. فراینــد تأییــد اعتبــار محتــوای کاربرپدیــد  نیــاز بــه آگاهــی و تخصــص دارد. کارمنــدان 
رســانه ها می بایســت بــا قوانیــن مرتبــط آگاهــی داشــته و در کنــار آن، دانــش تأییــد اعتبــار 
ــور  ــرادی  به ط ــا اف ــاز اســت ت ــر رســانه نی ــز داشــته باشــند. در ه ــد  را نی ــوای کاربرپدی محت
ــوا را در  ــده ی محت ــرد بارگذاری کنن ــد ف ــا بتوانن ــا فضــای مجــازی آشــنا باشــند ت تخصصــی ب
مدت زمــان کوتاهــی شناســایی کننــد و تاریخچــه ای از فعالیت هــای وی در فضــای مجــازی 
بــه دســت بیاورنــد. همچنیــن فــرد مســئول ایــن امــر بایــد بتوانــد از ایــن ســوابق و نمایــه ی 
ــده، زمــان و مــکان انتشــار عکــس را در هــر یــک از شــبکه های اجتماعــی  ــرد بارگذاری کنن ف

متوجــه شــود.
4. مطالعــات نشــان داده اســت کــه وابســتگی رســانه ها بــه خبرگزاری هــای مطــرح بــرای 
اســتفاده از محصــوالت تولیدشــده توســط کاربــران بســیار شــگفت آور و بیــش از حــد انتظــار 
اســت. معمــواًل رســانه ها بــرای اینکــه بتواننــد از فراینــد تأییــد اعتبــار و مســائل قانونــی و 
حقوقــی مرتبــط بــا آن عبــور کننــد، از خبرگزاری هــای مطــرح محصــوالت کاربرپدیــد  اســتفاده 

می کننــد.
5. مقایســه ی وضعیــت روحی-روانــی کارمندانــی کــه  به طــور روزانــه در فضــای مجــازی در 
 جســت وجوی تصاویــر و محتــوای کاربرپدیــد  هســتند و در معــرض برخــی صحنه هــای خشــن 
آن هــا قــرار دارنــد بــا ســایر کارمنــدان عــادی رســانه نشــان  می دهــد ایــن افــراد معمــواًل از لحــاظ 
روحی-روانــی آســیب می بیننــد. بــر همیــن اســاس، الزم اســت رســانه ها بــا مشــورت گرفتن 
از روان شناســان و روان پزشــکان، شــرایطی را بــه وجــود آورنــد کــه مانــع از آســیب دیدن 
کارمنــدان مرتبــط بــا ایــن محتــوا شــود و بــه وظیفــه ی خــود در قبــال کارمنــدان توجــه کافــی 
نماینــد. البتــه ایــن مســئله بــه تحقیقــات بیشــتری نیــاز دارد و تأثیــر کارکــردن روزمــره بــا 
محتــوای کاربرپدیــد  بــر ســالمت روان نیازمنــد تحقیقــات مختلــف در شــرایط زمانــی و 

مکانــی متفــاوت اســت.
6. یـکـی دیگــر از مــوارد مهمــی کــه نیــاز بــه آمــوزش در کارمنــدان رســانه ها را ضــروری 
می ســازد، مواقعــی اســت کــه رســانه درخواســت عمومــی خــود بــرای ثبــت تصاویــر توســط 
مخاطبــان را مطــرح می کنــد. در ایــن مواقــع، اگــر رســانه نــکات ضــروری الزم بــرای حفــظ 
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امنیــت جانــی را بــه مخاطبــان یــادآوری نکنــد، ممکــن اســت برخــی از مخاطبــان، خصوصــًا 
آن هــا کــه جوان تــر هســتند، دســت بــه اقدامــات غیرمعقولــی بزننــد کــه ســالمت آن هــا را 
بــه خطــر بیاندازنــد. حتــی بــه نظــر می رســد رســانه ها بایــد به صــورت صریــح بــه مخاطبــان 
اعــالم کننــد در صــورت دریافــت تصاویــری کــه احتمــال بــرود فرســتنده بــرای ثبــت آن هــا بــا 
خطــر روبــه رو شــده اســت، از انتشــار آن هــا در رســانه جلوگیــری  می شــود. ایــن کار افــرادی 

ــی دارد. ــاز م ــول ب ــات غیرمعق ــد را از اقدام ــه دیده شــدن و مطرح شــدن دارن ــه ب ــه عالق ک
ــر نقــش رســانه ها  ــش تغیی ــم، چال ــر آن را داری ــه در اینجــا قصــد ذک ــن چالشــی ک 7. آخری
ــن ارتباطــی، نقــش  ــا گســترش فناوری هــای نوی ــی اســت. امــروزه ب ــر کنون در فضــای متکث
بــه همیــن  رســانه ها به عنــوان تنهــا روایت کننــده ی واقعیت هــا تغییــر یافتــه اســت. 
دلیــل، رســانه ها می بایســت جایــگاه و نقــش خــود را در شــرایط فعلــی پیــدا کننــد. ممکــن 
اســت ایــن نقــش بــه جمع بندی کــردن روایت هــای متکثــر مــردم از واقعیت هــا تغییــر یابــد 
یــا اینکــه تحلیــل و تفســیر واقعیت هــا بــرای بیــان نــکات مخفی شــده در بیــن حــوادث 

ــه تحلیــل مطــرح شــود. ــان ب ــاز مخاطب ــال نی ــوان وظیفــه ی اصلــی رســانه در قب به عن

3-6 محتوای کاربرپدید غیرخبری
تــا کنــون بــه انــواع مختلفــی از محتــوای کاربرپدیــد  اشــاره شــد کــه بیشــتر در برنامه هــای 
خبــری مورداســتفاده قــرار می گرفتنــد. بایــد توجــه داشــت کــه در حــال حاضــر بخــش 
ــه اصــاًل  ــط اســت ک ــی مرتب ــه محتوا های ــی ب ــوای رســانه های تلویزیون قابل توجهــی از محت
ارتباطــی بــه بخش هــای خبــری ندارنــد و رســانه ها بــا اســتفاده از تصاویــر، متن هــا، صدا هــا 
ــه وجــود  ــان، فضایــی تعاملــی و جــذاب در برنامه هــای خــود ب و ویدئو هــای ارســالی مخاطب
می آورنــد. یکــی از مــوارد رایــج در ایــن حــوزه بــه تصاویــری کــه مخاطبــان از مناظــر طبیعــی 
و دیدنــی ارســال می کننــد، اختصــاص دارد. در تحقیقــی کــه اخیــرًا انجــام گرفــت، مشــخص 
شــد این گونــه از محتوا هــای کاربرپدیــد  غیرخبــری در کشــور انگلســتان بیشــتر توســط افــراد 
میان ســال و باالتــر بــرای شــبکه های تلویزیونــی ارســال  می شــود؛ در حالــی کــه شــاید تصــور 
ــان جــوان  ــوا، مخاطب ــن شــکل از محت ــا ای ــط ب ــود کــه در تمــام حوزه هــای مرتب ــن ب ــج ای رای
و نوجــوان در ارســال محتــوا پیشــتاز هســتند. البتــه ایــن مســئله بــدون انجــام تحقیقاتــی 
ـی به خودی خــود نکتــه ی  بــه آن هــا نیســت؛ وـل مشــابه در دیگــر کشــور ها، قابل تعمیــم 
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قابل مالحظــه ای محســوب می شــود.
ــل  ــان در ذی ــوای ارســالی از ســوی مخاطب ــا محت ــط ب ــی از مســائل مرتب ــه بخــش مهم اگرچ
مبحــث محتــوای کاربرپدیــد  خبــری موردبحــث قــرار گرفــت، الزم اســت بــرای محتــوای 
ــرا در صــورت  ــوان شــود؛ زی ــه عن ــکات پیش گفت ــر ن ــه ب ــری نکاتــی اضاف ــد  غیرخب کاربرپدی
اســتفاده ی ناصحیــح از محتــوای کاربرپدیــد  غیرخبــری در برنامه هــای تلویزیونــی، هــم 
ذهنیــت مخاطبــان نســبت بــه ایــن بخــش منفــی می شــود و هــم کیفیــت محتــوای ارســالی 

مخاطبــان را تحت الشــعاع قــرار خواهــد داد.
یکــی از نــکات مهــم در اســتفاده از محتــوای کاربرپدیــد  غیرخبــری ایــن اســت کــه اگــر چــه 
بتــوان از آن در یــک بخــش خبــری به عنــوان بخشــی از تصاویــر خبــر اســتفاده کــرد، رســانه 
ــوای ارســالی  ــه اســتفاده از محت ــد؛ چراک ــی بزن ــن اقدام ــه چنی ــد دســت ب به هیچ وجــه نبای
ــث ناراحتــی  ــد باع ــوده اســت، می توان ــا ب ــر آن ه ــه مدنظ ــر از آنچ ــان در بخشــی غی مخاطب

ــاد وی از رســانه را کاهــش دهــد. ارســال کننده شــده و اعتم
ــری  ــا ارزش خب ــاص ب ــن در موقعیتــی خ ــه قرار گرفت ــه ب ــل اینک ــوا به دلی ــه از محت ــن گون ای
ــرای رســانه ها ارســال  ــادی ب ــراد زی ــول توســط اف ــور معم ــدارد،  به ط ــاز ن ــرای رســانه نی ــاال ب ب
 می شــود. افــرادی کــه بــه منطقــه ای زیبــا ســفر می کننــد، ممکــن اســت تمایــل داشــته 
باشــند تــا تصاویــر خــود را بــرای رســانه ارســال کننــد. حــال ایــن افــراد ممکــن اســت از 
بدیهیــات شــیوه ی فیلم بــرداری، تنظیــم نــور در تصویــر و... هــم اطــالع نداشــته باشــند. بــه 
همیــن دلیــل، بــرای یــک رســانه ضــروری اســت کــه دســتورالعملی را بــرای افزایــش کیفیــت 

ــرار دهــد. ــود ق ــرده و در وب ســایت خ ــه ک ــان تهی ــای ارســالی مخاطب ویدئو ه
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4. راهکار های گسترش محتوای کاربرپدید و سواد دیجیتالی

بــرای گســترش محتــوای کاربرپدیــد  و اســتفاده ی صحیــح از ایــن امــکان مــدرن، راهکار هــای 
مختلفــی پیشــنهاد  می شــود. بخشــی از ایــن راهکار هــا ذیــل آمــوزش قــرار می گیــرد و 
بخشــی دیگــر بــا محوریــت ترویــج در انجمن هــا و گروه هــا بیــان  می شــود. بــه همیــن دلیــل 
در ادامــه هــر یــک از ایــن دو  دســته بندی بــر اســاس گــزارش اســکات )2009( کــه بــرای 

ســازمان یونســکو نوشــته شــده اســت، توضیــح داده  می شــود. 

4-1 ترویج محتوای کاربرپدید در آموزش های رسمی و غیررسمی
ــی  ــکاری طوالن ــارج از کشــور، ســابقه ی هم ــی در خ ــدگان تلویزیون بســیاری از پخش کنن
بــا مــدارس، آموزشــگاه ها و دانشــگاه ها را دارنــد کــه منجــر بــه تولیــدات مختلــف محتــوای 
کاربرپدیــد  توســط ایــن نهاد هــا و پخــش آن هــا از طریــق شــبکه های تلویزیونــی شــده 
اســت. از ســوی دیگــر، آموزش هــای رســمی و غیررســمی یـکـی از بخش هــای رایــج بــرای 
آمــوزش ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی هســتند. بنابرایــن، نهاد هــای آموزشــی را  می تــوان جــزو 
مکان هــای دارای اولویــت بــرای ترویــج محتــوای کاربرپدیــد  و ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی 
دانســت. در تحقیقــی کــه اخیــرًا انجــام شــده اســت، مشــخص شــد تمــام پروژه هــای آمــوزش 
ـی کــه  پخش کننده هــا انجــام می دهنــد بــه آمــوزش رســمی و  ســواد  رســانه ای و اطالعاـت
ــرای اینکــه بتواننــد به خوبــی ارســال محتــوا از ســوی  غیررســمی مرتبــط اســت. رســانه ها ب
مخاطبــان و ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی را ترویــج دهنــد، ملــزم بــه رعایــت نکاتــی هســتند 

کــه تــالش  می شــود در ایــن بخــش بــه آن هــا اشــاره گــردد.
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ــع مناســب، تمرین هــای مخصــوص و حمایــت  ــود مناب مؤسســات آموزشــی معمــواًل از کمب
نهــادی در آمــوزش ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی رنــج می برنــد. بــه همیــن دلیــل در صورتــی 
کــه  پخش کننــده بخواهــد  به طــور مثبتــی در ترویــج محتــوای کاربرپدیــد  و ســواد  رســانه ای 
ــن مؤسســات مشــارکت  ــا ای ــد در پروژه هــای خــاص آموزشــی ب ــد، بای و اطالعاتــی عمــل کن
نمایــد و بــه آن هــا در حمایت هــای نهــادی یــاری رســاند. به عبــارت دیگــر،  پخش کننــده ی 
 رســانه ای بایــد  به طــور مشــخص در تدویــن و برگــزاری کالس هــا و ورک شــاپ های آموزشــی 

مشــارکت نمایــد.
ـی  می توانــد منجــر بــه  مشــارکت  پخش کننده هــا در آمــوزش ســواد  رســانه ای و اطالعاـت
ــود آن در اکثــر  ــرای رســانه ی مذکــور شــود کــه معمــواًل کمب ــار و شــخصیت ب افزایــش اعتب
رســانه ها احســاس می گــردد. در بســیاری از کشــور ها از جملــه کشــور مــا، تــا چنــدی پیــش 
ـی توســط سیاســت گذاران در نظــر گرفتــه نمی شــد و  آمــوزش ســواد  رســانه ای و اطالعاـت
همیــن مســئله منجــر بــه افزایــش اعتبــار بیشــتر رســانه در صــورت ورود بــه مبحــث آمــوزش 

ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی  می شــود.
در برگــزاری پروژه هــای آمــوزش رســمی و غیررســمی ســواد  رســانه ای بایــد بــه چنــد نکتــه ی 
ــه ی حجــم  ــن دانش آمــوزان، دوم عــدم ارائ مهــم توجــه داشــت؛ اول کســب رضایــت والدی
زیــادی از محتــوا و مثال هــا بــه مخاطبــان و ســوم برنامه ریــزی درســی قابل تحمــل و غیردشــوار 
بــرای مخاطبــان اســت. در صورتــی کــه حمایــت از ســوی رســانه های داخلــی انجــام نگیــرد، 
اســاتید ســواد  رســانه ای تمایــل دارنــد بــر محتــوای آمــاده و حاضــر غربــی تکیــه کننــد کــه 
ممکــن اســت بخــش قابل توجهــی از آن مرتبــط و بــرای مخاطبــان مناســب نباشــد. بــه همیــن 
ـی نقشــی اساســی در روش هــا و رویکرد هــای  منظــور، رســانه ها و پخش کننــدگان داخـل
مناســب آمــوزش ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی بــر عهــده دارنــد و  می تواننــد از محتواهایــی 
ــد، در برنامه هــای آموزشــی  ــف برنامه هــای خــود اســتفاده می کنن ــه در بخش هــای مختل ک

بهــره ببرنــد.
اگرچــه شــکل گیری چنیــن همکاری هایــی بیــن رســانه و مجتمع هــای آموزشــی بــرای اعتبــار 
یــک رســانه بســیار مفیــد اســت، رســانه ها و  پخش کننده هــا نبایــد صرفــًا بــه ایــن همــکاری 
ــر  ــری ب ــه ی بهت ــدر تکی ــد. هرق ــگاه کنن ــود ن ــی خ ــات روابط عموم ــوان بخشــی از اقدام به عن
ــن رســانه اســت کــه از  آمــوزش صحیــح ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی شــود، در نهایــت، ای
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ــد خواهــد شــد. البتــه در پروژه هــای آمــوزش  ــر بهره من ــا کیفیــت بهت دریافــت فایل هــای ب
ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی تنهــا نبایــد بــر مهارت هــای تکنیکــی ســاخت  رســانه ای بســنده 
کــرد و بخش هــای دیگــر از قبیــل مهارت هــای نــگاه انتقــادی نیــز بایــد موردتوجــه قــرار 

بگیرنــد.

4-2 ترویج محتوای کاربرپدید  و سواد  رسانه ای و اطاعاتی در انجمن ها و 
گروه ها

در گذشــته، آموزش ســواد  رســانه ای و اطالعاتی در انجمن های محلی و خارج از سیســتم 
آموزش هــای رســمی و غیررســمی کشــور ها انجــام می گرفــت. در کشــور های توســعه یافته 
معمــواًل مراکــز فرهنگــی و برخــی تشــکل های مردم نهــاد غیــر انتفاعــی از پروژه هــای آمــوزش 
ایــن کشــور ها،  در  کاربرمحــور حمایــت می کننــد.  تولیــدات  و ســاخت  ســواد  رســانه ای 
انجــام  می شــود.  مراکــز  رســانه ای  و  انجمن هــای  رســانه ای  در  بیشــتر  تولیــد  رســانه ای 
ترویــج ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی بــا هــر پیش زمینــه ای کــه انجــام شــود، مشــارکت بیــن 
ـی، راهــی ایدئــال بــرای رســیدن بــه پروژه هــای مؤثــر   پخش کننده هــا و ســازمان های محـل
ــای  ــن پروژه ه ــی رود. موفق تری ــه شــمار م ــانه ای و اطالعاتــی ب ــوزش ســواد  رس ــدار آم و پای
آمــوزش ســواد  رســانه ای در انجمن هــای محلــی آن هایــی هســتند کــه مهــارت و تجربــه را در 
هــم ادغــام می کننــد و محتوایــی را آمــوزش می دهنــد کــه بــرای افــراد آن محلــه و منطقــه 
مناســب باشــد. انجمن هــای  رســانه ای یــا ســایر ســازمان های محلــی مرتبــط، دانــش ســواد 
ـی الزم بــرای آمــوزش را دارنــد؛ امــا آن چیــزی کــه معمــواًل به عنــوان   رســانه ای و اطالعاـت
ــر  ــه اســت. ب ــردم آن منطق ــط و قابل فهــم توســط م ــوای مرتب خــأ احســاس  می شــود، محت
همیــن اســاس، آن چیــزی کــه آمــوزش ســواد  رســانه ای و اطالعاتــی را در ایــن انجمن هــا و 
ســازمان ها محــدود می کنــد، منابــع و تجربه هــای خاصــی اســت کــه  می توانــد در همــکاری 
بــا  پخش کننــده ی محلــی تأمیــن شــود. ایــن همــکاری بایــد از تبــادل اطالعــات یــا توافق نامــه 

فراتــر بــرود و بــه همــکاری واقعــی و همه جانبــه تبدیــل شــود. 
یکــی از موانــع اصلــی افــراد بــرای تولیــد و ارســال محتــوا، دردســترس نبودن فنــاوری مناســب 
بــرای فیلم بــرداری اســت. البتــه ایــن مســئله بــا گســترش ســونامی وار گوشــی های هوشــمند 
تــا حــدود زیــادی رفــع شــده اســت. اگــر ایــن مســئله در برخــی مناطــق همچنــان به عنــوان 
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مانعــی بــر ســر راه مخاطبــان بــرای مشــارکت در تولیــد و ارســال محتــوا باشــد،  می تــوان از 
پــروژه ی توزیــع دوربیــن اســتفاده کــرد. ایــن پــروژه پینشــهاد  می دهــد دوربین هایــی بــرای 
اجــاره دادن در اختیــار مــردم قــرار داده شــوند تــا آن هــا بتواننــد از مناظــر و صحنه هــای 

ــد.  ــرداری کنن ــرداری و فیلم ب مدنظــر خــود عکس ب
ـی در  یـکـی دیگــر از راه هــای گســترش محتــوای کاربرپدیــد  و ســواد  رســانه ای و اطالعاـت
ــن  ــاص اســت. ای ــای خ ــا و انجمن ه ــاص در محله ه ــع، اســتفاده از ورک شــاپ های خ جوام
ورک شــاپ ها  می تواننــد نیــروی محرکــه ای بــرای توانمندســازی مخاطبــان در تولیــد فرم هــای 
ــد. تهیه کــردن دســتورالعملی صحیــح و حمایــت  ــد  تلقــی گردن ــوای کاربرپدی ــف محت مختل
مناســب در ایــن ورک شــاپ ها  می توانــد تجربیــات کاربــردی را بــه مخاطبــان منتقــل کــرده و 
بدیــن وســیله، بــه ارتقــای کیفیــت آثــار تولیــدی منجــر شــود. ایــن ورک شــاپ ها  می تواننــد 
ــا حتــی برخــی از مکان هــای مذهبــی مثــل  ــزرگ ی در مــدارس، کتابخانه هــا، کافی نت هــای ب

مســجد برگــزار شــوند. 
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5. پیشنهادات

بــا توجــه بــه اینکــه محتــوای کاربرپدیــد  در دو حــوزه ی خبــری و غیرخبــری کاربــرد دارد، در 
ادامــه پیشــنهاداتی را بــرای ارتقــای مدیریــت ایــن محتــوا در رســانه های جهــان به تفکیــک 
حــوزه ی خبــری و غیرخبــری ارائــه  می شــود کــه  می توانــد در فراخوان هــا، مدیریــت تولیــدات 

ارســالی و پخــش آن هــا مفیــد واقــع شــود.

5-1 دستورالعمل هایی برای مدیریت محتوای کاربرپدید
در ادامــه بــه یک ســری از دســتورالعمل های کلــی کــه ســازمان یونســکو در قالــب گــزارش 
ــد  و ســواد  ــوای کاربرپدی ــج محت ــا هــدف تروی ــا ب ــرای  پخش کننده ه »دســتورالعمل هایی ب
ــا محصــوالت کاربرپدیــد  منتشــر کــرده اســت،  ــرای مواجهــه ی رســانه ب  رســانه ای« )2009( ب

اشــاره  می شــود.
الزم اســت هــر فایــل دریافت شــده بــا رویــه ی قضاوـتـی یکســانی موردارزیابــی قــرار . 1

گیــرد و بــه ســبک ســایر فایل هــا به طــور موشــکافانه ارزیابــی شــود. در ایــن بررســی ها 
ــل دریافتــی20، حــق  ــا فای ــط ب ــت اشــخاص مرتب ــم خصوصــی19، رضای ــد مســائل حری بای

privacy.19

consent.20
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پخش21، مراقبت از کودکان22 و افترا و تهمت23 موردتوجه خاصی قرار بگیرد.
انتشــار . 2 از  صرف نظرکــردن  و  اصالح کــردن  حذف کــردن،  فراینــد  بــه  اولیــه  بررســی 

محصــوالت کاربرپدیــد دریافت شــده اختصــاص دارد. بررســی اولیــه  می توانــد توســط 
ــک سرپرســت  ــواًل به وســیله ی ی ــام شــود؛ ولــی معم ــز انج ــود مشــارکت کنندگان نی خ
ــا  ــی ی ــوای غیرمناســب، غیرقانون ــود محت ــه مســئولیت او مطمئن شــدن از نب ــر ک ناظ

زشــت اســت، انجــام می گیــرد.
ــرد، الزم . 3 ــرار گی ــی کــه مورداســتفاده ق ــان در هــر جای محصــول دریافت شــده از مخاطب

اســت یــک مســئول مشــخص در ســازمان  رســانه ای مســئولیت محتوایــی آن را بــر 
عهــده داشــته باشــد.

دارد. . 4 وجــود  رســانه ها  در  کاربرپدیــد   محتــوای  بررســی  بــرای  مختلــف  راه  ســه 
»پیش بررســی« بــه فراینــدی اطــالق  می شــود کــه در آن بررســی پیــش از فراهم شــدن 
امــکان دسترســی یــا پیــش از پخش شــدن صــورت می گیــرد. »پس بررســی« فراینــدی 
اســت کــه پــس از انتشــار محصــول در فضــای آنالیــن، مســئول بررســی بایــد تشــخیص 
دهــد کــه آیــا انتشــار آن ادامــه یابــد یــا خیــر. »بررســی تعاملــی« نیــز بــه فراینــدی گفتــه 
 می شــود کــه در آن مســئول بررســی پــس از اطالع یافتــن از محتــوای نامناســب از 

ــردازد. ــه بررســی محصــول می پ ــان، ب ســوی یکــی دیگــر از مخاطب
زمانــی کــه یــک محصــول کاربرپدیــد  توســط گروه هــای البی گــر حمایــت می شــود، . 5

ــد. ــام ده ــری انج ــی دقیق ت ــد بررس ــانه بای رس
الزم اســت به طــور شــفاف مجموعــه ای از دســتورالعمل ها بــرای توضیــح چگونـگـی . 6

مواجهــه ی رســانه بــا محتــوای ارســالی از ســوی مخاطبــان وجــود داشــته باشــد و 
ــرای  مخاطبــان و مشــارکت کنندگان بایــد آگاه باشــند زمانــی کــه محصــوالت خــود را ب
رســانه می فرســتند، بــا ایــن دســتورالعمل ها موافقــت کرده انــد. ایــن دســتورالعمل 
بایــد شــامل جزئیاـتـی از شــیوه ی ســاخت محتــوای کاربرپدیــد ، چرایــی و چگونـگـی 

ویرایش شــدن فایل هــای آن و چگونـگـی اســتفاده از آن در رســانه باشــد.

copyright .21

Child protection .22

defamation 23



  66

وقتــی محتــوای فرستاده شــده از ســوی مخاطبــان ویرایــش  می شــود،  پخش کننده هــا . 7
بایــد مطمئــن باشــند کــه معنــای محتــوای کاربرپدیــد  در فراینــد ویرایــش موردتحریــف 
قــرار نگرفتــه یــا حــس کلــی محتــوا تغییــر نکــرده اســت. همچنیــن مشــارکت کننده بایــد 
ــاع رســانه از انتشــار  ــرای ویرایــش و امــکان امتن امــکان پیشــنهاد تغییــرات مدنظــر ب

محتــوا پــس از ویرایــش را نیــز داشــته باشــد.
یکــی دیگــر از مــواردی کــه یونســکو بــرای اســتفاده از محتــوای کاربرپدیــد  پیشــنهاد داده 
ــه در  ــد  اســت ک ــوای کاربرپدی ــه محت ــون برچســب زنی ب اســت، شــیوه و مالحظاتــی پیرام

ــه آن اشــاره  می شــود. ــه ب ادام
ــه . 1 ــن امــکان را ب ــد ، ای ــوای کاربرپدی ــه محت ــا عــدم برچســب زنی ب برخــی از رســانه ها ب

مخاطبــان نمی دهنــد تــا از منبــع اولیــه ی محصــول آگاه شــوند. ایــن مســئله  می توانــد 
امــکان اعتبارســنجی محتــوا را از مخاطــب ســلب کنــد و همچنیــن باعــث گمراهــی او 

شــود.
محتــوای کاربرپدیــد  نبایــد بــا عناوینــی شــبیه دریافت شــده از »شــهروندخبرنگار« . 2

برچســب زنی شــود؛ زیــرا بســیاری از مشــارکت کنندگان بــا ایــن عنــوان احســاس راحتــی 
ــام  ــت انج ــور ثاب ــه  به ط ــود را ک ــه خ ــص ب ــد روش مخت ــدگان بای ــد. پخش کنن نمی کنن

ــد. ــه کار گیرن ــد  ب ــوای کاربرپدی ــرای برچســب زنی محت  می شــود، ب
یونســکو چهــار مالحظــه را بــرای اســتفاده از محتــوای کاربرپدیــد  در رســانه ها منتشــر کــرده 

اســت. 
در اکثــر مــوارد محتــوای کاربرپدیــد  بایــد صرفــًا بــا اهدافــی مورداســتفاده قــرار گیــرد کــه . 1

ارســال کننده ی اولیــه بــا آن منظــور بــه رســانه ارســال کــرده اســت. اگــر رســانه عالقــه 
داشــت تــا از آن در هــدف دیگــری اســتفاده کنــد، می بایســت از مخاطــب اجــازه کســب 
نمایــد. ایــن مســئله ضــرورت ارســال اطالعــات تمــاس مشــارکت کننده بــه رســانه را در 

زمــان ارســال محتــوا بــه رســانه، نشــان می دهــد.
داشــتن برنامــه ای مشــخص یــا صفحــه ای اینترنتــی کــه در آن به صــورت قاعده منــد از . 2

محتــوای کاربرپدیــد  اســتفاده شــود، باعــث طبیعــی و عادی شــدن ترویــج، اســتفاده 
و مصــرف ایــن محتــوا نمی شــود؛ امــا پیامــی بــا موضــوع تعهــد  پخش کننــده بــرای 

ــد. ــان ارســال می کن ــه مخاطب اســتفاده از آن در رســانه را ب
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پخش کننــدگان می بایســت از طیــف وســیعی از انــواع محتواهــای کاربرپدیــد  در . 3
برنامه هــای خــود اســتفاده نماینــد تــا مخاطبــان را بــه ارســال طیــف وســیعی از محتــوا 

ترغیــب کننــد.
ــت در . 4 ــد یــک عنصــر ثاب ــد  بای ــرای دریافــت محتــوای کاربرپدی ــرام رســانه ب اظهــار احت

تمــام اســتفاده های آن باشــد؛ خــواه می خواهــد به وســیله ی یــک کامنــت صــورت 
بگیــرد یــا اینکــه از طریــق یــک ایمیــل اتوماتیــک بــا محتــوای تشــکر از مشــارکت کننده 

بــرای ارســال محتــوا باشــد.

5-2 دستورالعمل های عمومی برای جذب محتوای کاربرپدید در رسانه ها
ـی  می تــوان ُنــه دســتورالعمل را بــرای جــذب بهتــر محتــوای  در یــک  تقســیم بندی کـل
ـی از ســوی مخاطبــان در رســانه ها توصیــه کــرد. در ادامــه بــه ایــن مــوارد اشــاره  دریافـت

 می شــود.
الزم اســت بــه ایــن مســئله توجــه شــود کــه تمرکــز بــرای دســتیابی بــه محتــوای . 1

کاربرپدیــد  بیشــتر بایــد به شــکل درخواســت بــرای ارســال آثــار باشــد؛ تــا اینکــه 
به صــورت انتظارکشــیدن بــرای ارســال محتــوا از ســوی مخاطبــان! درخواســت مناســب 
و راهنمایــی روشــن  می توانــد ایــن محتــوا را به عنــوان محصولــی بــا ارزش بــرای رســانه 

تقویــت کنــد و چالش هــای اســتفاده از ایــن محصــول در رســانه را کاهــش دهــد.
ــده ی  رســانه ای، . 2 ــه بخشــی از فرهنــگ  پخش کنن ــد  ب تبدیــل ترویــج محتــوای کاربرپدی

ــرای رســانه عــادت دهــد.  می توانــد مخاطبــان را بــه ارســال محتــوا ب
درخواســت بــرای ارســال محتــوا توســط کاربــران بایــد تــا جایــی کــه امــکان دارد به صورت . 3

ــا نیاز هــای رســانه  ــا حــد ممکــن ب ــوای ارســالی را ت ــا محت شــفاف و مشــخص باشــد ت
منطبــق کنــد. درخواســت ارســال محتــوا بایــد مرتبــط بــا یــک مســئله ی خــاص در محــل 
ــز  ــده نی ــا آین ــار فعلــی ی ــه اخب ــد ب ــن درخواســت بای زندگــی مــردم باشــد. همچنیــن ای

مربــوط باشــد تــا بتوانــد بیشــترین منفعــت را بــرای رســانه ایجــاد کنــد.
کــه . 4 ارائــه شــود  زمانــی  کــه درخواســت های محتــوای کاربرپدیــد   ضــروری اســت 

ــر ایــن صــورت،  پتانســیل اســتفاده از محصــوالت وجــود داشــته باشــد؛ چراکــه در غی
انتظــارات مخاطبــان بــرای اســتفاده از آثــار خــود بــه اعتمــاد متقابــل رســانه بــا آن هــا 
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ضربــه می زنــد.
موقعیت هــای مشــارکت در قالــب ارســال محتــوا بــرای مخاطبــان بایــد همیشــه آمــاده . 5

و مهیــا باشــد.
پخش کننــدگان بایــد روش هــای قابل دســترس و آســانی را بــرای ارســال آثــار مخاطبــان . 6

تعبیــه کننــد. بــرای فراهم کــردن ایــن شــرایط  می تــوان از یــک آدرس ایمیــل ســاده 
یــا یــک شــماره ی تلفــن بــرای تلگــرام اســتفاده کــرد. پخش کننــدگان  می تواننــد بــه 
مخاطبــان پیشــنهاد دهنــد کــه آدرس ایمیــل و شــماره ی تلفــن مذکــور را در گوشــی های 
خــود ذخیــره نماینــد تــا هــر زمانــی کــه نیــاز شــد، به راحتــی بتواننــد فایل هــای خــود را 

ارســال کننــد.
کاربــران، . 7 توســط  تولیدشــده  محتــوای  ارســال  درخواســت  فراخــوان  زمــان  در 

ــرای  ــا خطــر غیرضــروری را ب ــد ت ــه کنن ــان خــود توصی ــه مخاطب ــد ب ــدگان بای پخش کنن
ندهنــد. انجــام  ویدئو هــا  و  تصاویــر  تهیــه ی 

به منظــور چک کــردن صحــت و قابلیــت اطمینــان محتــوا، مشــارکت کنندگان بایــد نــام . 8
خــود، برخــی اطالعــات خــود و همچنیــن جزئیــات اطالعــات تمــاس خــود را بــا محتــوای 
ــا  ــن اســت ب ــردی از رســانه ممک ــه ف ــن مســئله ک ــد. ای ــالم کنن ــه رســانه اع ارســالی ب
ارســال کننده ی محتــوا تمــاس گرفتــه و برخــی از جزئیــات محتــوا را از او ســؤال کنــد، 

ــری پذیرفته شــده باشــد. ــرای مشــارکت کننده ام ــد ب بای
مشــارکت کنندگان . 9 بــه  کاربــران،  از  دریافت شــده  محتــوای  بــرای  بایــد  رســانه  آیــا 

هزینــه ای پرداخــت کنــد؟ طبــق تحقیقــات، ایــن ایــده بــرای فــردی کــه محتــوا را ارســال 
ــرای شــرایط خــاص و  ــا ب ــواًل تنه ــه نیســت. رســانه ها معم ــزه ی اولی ــرده اســت، انگی ک
محتوایــی مهــم کــه به صــورت اختصاصــی فقــط بــرای آن هــا ارســال شــده باشــد، پــول 

پرداخــت می کننــد.

5-3 توصیه ها و پیشنهادات به رسانه های خبری در قبال محصوالت 
کاربرپدید

1. رســانه ها می بایســت ســرمایه گذاری جــدی بــر روی محتــوای کاربرپدیــد  نماینــد و 
فقــط در مواقــع اخبــار فــوری بــه آن توجــه نکننــد. ســاختن یــک جامعــه ی مجــازی صادقانــه 
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بــا مخاطبــان بــرای به اشــتراک گذاری محصــوالت ارســالی از ســوی کاربــران، اثــرات ارزشــمند 
ــا  ــد خروجــی آن رســانه را در رقابــت ب ــرای رســانه دارد کــه  می توان و موقعیت هــای خوبــی ب

ــد. ــه پیــش بران ــر داده و آن را ب ســایر رســانه ها  به طــور جــدی تغیی
2. اعتبارســنجی محصــوالت کاربرپدیــد  بایــد در تمــام مراحــل دریافــت خبــر تــا ارســال آن بــر 
ــرای اعتبارســنجی  ــدان بایــد ســطحی از دانــش را ب ــد. همــه ی کارمن روی خروجــی ادامــه یاب
محتــوای به دســت آمده داشــته باشــند و بداننــد کــه انتشــار یــک تصویــر یــا ویدئــو به صــورت 

اشــتباه،  می توانــد لطمــات جبران ناپذیــری بــه رســانه بزنــد.
3. همــه ی کارمنــدان بایــد ســواد دیجیتالــی مناســبی داشــته باشــند تــا بتواننــد محصــوالت 
کاربرپدیــد  را موردبررســی قــرار دهنــد. همچنیــن در رســانه ها نیــاز اســت تــا چنــد نفــر  به طــور 
ــل داشــته  ــت و حــق انتشــار آگاهــی کام ــی کپی رای ــه مســائل حقوقــی و قانون تخصصــی ب
باشــند. همچنیــن الزم اســت مدیــران رســانه و ســردبیران آن نیــز مســائل حقوقــی مرتبــط بــا 

محصــوالت کاربرپدیــد  را بداننــد تــا از لطمه هــای احتمالــی رســانه جلوگیــری نماینــد.
ـی بــرای مخاطبــان خــود را  به طــور جــدی  4. رســانه ها می بایســت بحــث خطــرات احتماـل
ـی جلوگیــری کننــد. از  در نظــر داشــته باشــند و بــا ذکــر ایــن مســئله از صدمــات احتماـل
ســوی دیگــر، کارمنــدان نیــز بایــد دســتورالعمل مشــخصی داشــته باشــند و امنیــت ارتبــاط بــا 

ــد.  ــر بگیرن ــن را در نظ ــر روی آنت ــات ب ــان برخــی جزئی ــرات بی ــا خط ــده ی بارگذاری کنن
5. رســانه ها بایــد دســتورالعمل واضحــی بــرای ثبت نــام فــردی کــه تصویــر یــا ویدئــو را 
ضبــط کــرده اســت، داشــته باشــند؛ حــال ایــن فــرد می خواهــد یــک شــهروند معمولــی، فعــال 

ــاد و... باشــد. ــک ســازمان مردم نه ــا ی اجتماعــی ی

5-4 دستورالعمل هایی برای باالبردن کیفیت تولیدات محتوای کاربرپدید 
کیفیــت  باالبــردن  به منظــور  ترویــج  می شــود،  بیشــتر  کاربرپدیــد   محتــوای  هرقــدر 
ــرای اســتفاده ی بهتــر از ابزار هــای  محتــوا، نیــاز اســت تــا توصیه هــا و دســتورالعمل هایی ب
تصویربــرداری و همچنیــن رعایــت مســائل قانونــی بــه مشــارکت کنندگان ارائــه گــردد. ایــن 
ــرای  ــار ب ــا در زمــان ارســال آث ــد در ورک شــاپ ها، ســایت های اینترنتــی ی توصیه هــا  می توان
ــد برخــی از اصــول  ــان عرضــه شــود و مشــارکت کننده ها به واســطه ی آن هــا  می توانن مخاطب

تولیــد  محتــوای باکیفیــت را فــرا بگیرنــد. 
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هــر ســازمان  رســانه ای بایــد یــک دســتورالعمل راهنمــای مرتبــط بــا اقتضائــات ســازمانی 
و همچنیــن نیاز هــای مخاطبــان داشــته باشــد. ایــن دســتورالعمل ها  می توانــد به صــورت 
روشــن، قابل دســترس و امکان پذیــر نوشــته شــود تــا اینکــه افــرادی که تجربــه ای در تولیدات 
ـی بــا آن ارتبــاط   رســانه ای نداشــته و بــا زبــان فناورانــه آشــنایی ندارنــد، بتواننــد به راحـت
ــه بخشــی از دســتورالعمل های  برقــرار کــرده و دســتورالعمل ها را متوجــه شــوند. در ادامــه ب

ــه  می شــود. ــد  پرداخت ــوای کاربرپدی ــا محت ــط ب ــف مرتب پیشــنهادی در بخش هــای مختل

5-4-1 عکس گرفتن
تصاویــر قبــاًل یـکـی از پرکاربرد  تریــن تولیــدات خبــری مخاطب محــور، محتــوای مشــارکتی 
ــدن  ــال و تجمیع ش ــای دیجیت ــده ی دوربین ه ــد فزاین ــا رش ــری بودنــد و ب ــوای غیرخب و محت
بــرای  ارســالی  تصاویــر  قابل توجــه  افزایــش  شــاهد  همــراه،  تلفن هــای  در  دوربین هــا 
ســازمان های  پخش کننــده هســتیم. پــس از آنکــه مخاطبــان تصاویــر خــود را از لحظــات 
خــاص ثبــت می کننــد، هیــچ  رســانه ای نمی توانــد پیشــنهاد اتی بــرای افزایــش کیفیــت 
تصاویــر گرفته شــده، ارائــه دهــد. بنابرایــن، در صورتــی کــه رســانه ها بتواننــد توصیه هایــی 
را شــبیه بــه توصیه هــای زیــر بــه مخاطبــان خــود عرضــه کننــد، تصاویــر گرفته شــده، کیفیــت 

ــد داشــت. ــری را خواهن باالت
همیشــه توجــه داشــته باشــید کــه بــرای گرفتــن هیــچ تصویــری نبایــد خــود را در . 1

موقعیــت خطرنــاک قــرار دهیــد.
در حالــی کــه دوربین هــای دیجیتــال همــگان را بــرای گرفتــن تصاویــر واضــح بــا فوکــوس . 2

اتوماتیــک مناســب توانــا کرده انــد، مشــارکت کنندگان نبایــد صرفــًا بــه گرفتــن تصویــر 
بســنده کننــد؛ آن هــا بایــد بــه قــاب تصویــر خــود و جایــگاه ســوژه در قــاب فکــر کننــد.

مشــارکت کنندگان بایــد تــالش کننــد کــه تصاویــر خــود را در نــور معمولــی روز بگیرنــد . 3
ــد. به دلیــل اینکــه اســتفاده از  ــز دوربیــن فکــر کنن ــه لن ــور نســبت ب و درمــورد جهــت ن
فلــش موجــب ایجــاد ســایه های تنــد و خشــن در تصویــر  می شــود، بایــد از آن تنهــا در 

مــوارد ضــروری اســتفاده شــود.
غریــزه ی بیشــتر عکاســان تــازه کار، زاویــه ی دوربیــن آن هــا را از زاویــه ی چشــم ســر . 4

خــود قــرار  می دهــد. مشــارکت کنندگان بایــد زاویــه مناســب خــود را بــرای ثبــت تصویــر 
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انتخــاب کننــد.
یــک اقــدام مناســب بــرای ایجــاد اطمینــان از مســائل حقوقــی ایــن اســت کــه پیــش از . 5

ارســال تصاویــر بــرای رســانه ی خبــری، تمامــی تصاویــر بــه همــه ی افــرادی کــه در آن هــا 
حضــور دارنــد، نشــان داده شــود. 

هنگامــی کــه تصاویــر بــرای رســانه ارســال مــی شــوند، مشــارکت کننده بایــد بــه آن هــا . 6
زیرنویــس توضیحــی اضافــه کنــد. اگرچــه ممکــن اســت ایــن زیرنویس هــای توضیحــی 
مورداســتفاده قــرار نگیرنــد،  می تواننــد در جهــت شــکل دادن زمینــه ی فکــری بــرای 
بیننــده ی تصویــر یــا معانــی مدنظــر گیرنــده ی اصلــی تصویــر بســیار کمک کننــده باشــند؛ 
توصیفــی درمــورد اینکــه از چــه فــرد یــا چه چیــزی تصویربــرداری شــده، ایــن ثبــت 
تصویــر در کجــا صــورت گرفتــه و چــرا و در چــه زمانــی گرفتــه شــده اســت، می توانــد 

بســیار مفیــد باشــد.
ــرزش دوربیــن توصیــه  می شــود. زمانــی کــه . 7 اســتفاده از ســه پایه به منظــور کاهــش ل

ــر یــک  ــراردادن آن ب ــا ق ــوار ی ــه یــک دی ســه پایه فراهــم نباشــد، تکیــه دادن دوربیــن ب
ــه  می شــود. صفحــه ی صــاف توصی

دوربین هــای دیجیتــال  می تواننــد بــرای ثبــت تصاویــر متعــدد، کیفیــت باال و بــا قابلیت . 8
ویرایــش بســیار، مورداســتفاده قــرار بگیرنــد. بــه همیــن دلیــل، پیشــنهاد  می شــود کــه 
مشــارکت کننده چندیــن تصویــر از ســوژه ی موردنظــر ثبــت کنــد و بهتریــن تصویــر بعــدًا 
ــدای  ــد ف ــه کیفیــت نبای ــد توجــه داشــت ک ــه بای ــان آن هــا انتخــاب شــود. البت از می
کمیــت شــود. بــه مشــارکت کنندگان پیشــنهاد  می شــود پیــش از اینکــه دوربیــن را بــه 

دســت بگیرنــد، درمــورد تصویــری کــه قصــد ثبــت آن را دارنــد، فکــر کننــد.

5-4-2 مهارت های فیلم برداری
ــا رشــد دوربین هــای دیجیتــال و گســترش گوشــی های  همــان طــور کــه قبــاًل گفتــه شــد، ب
هوشــمند، امــکان مخاطبــان بــرای ثبــت تصاویــر ویدئویــی افزایــش یافتــه اســت؛ امــا 
همچنــان افزایــش کیفیــت تصاویــر ویدئویــی، خصوصــًا بــرای کاربــران تازه کار، بســیار ســخت 

ــد. ــای مســئله ی کیفیــت کمــک کن ــد در ارتق ــر  می توان و دشــوار اســت. توصیه هــای زی
مشــارکت کنندگان توجــه داشــته باشــند کــه به هیچ وجــه بــرای ثبــت تصاویــر ویدئویــی . 1
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خــود را بــه خطــر نیندازنــد.
ویدئــو . 2 ثبــت  بــرای  ثابــت  زاویه هــای  از  مشــارکت کنندگان  کــه  توصیــه  می شــود 

ــی انتخــاب شــود کــه  ــن خصــوص پیشــنهاد  می شــود زاویه های ــد. در ای اســتفاده کنن
ــرداری  ــه روی ســوژه فیلم ب ــه از روب ــی ک ــه زاویه های ــه  می شــوند؛ ن ــار ســوژه گرفت از کن

می کننــد.
ــرداری . 3 ــن فیلم ب ــی در حی ــت زوم و بزرگ نمای ــردار از قابلی ــه فیلم ب ــه  می شــود ک توصی

اجتنــاب کنــد. 
ــک ســکانس . 4 ــد در ی ــرداری نبای ــه فیلم ب ــد مدنظــر داشــته باشــد ک مشــارکت کننده بای

ــرداری شــود کــه بعــدًا قابلیــت  ــد جهــت فیلم ب ــد در چن ــد انجــام شــود؛ بلکــه بای ممت
ویرایــش داشــته باشــد.

نــور مناســب یـکـی از عناصــر مهــم در فیلم بــرداری اســت کــه معمــواًل فیلم بــرداران . 5
ــد  ــد. مشــارکت کنندگان بای ــر نمی کنن ــه آن فک ــا ب ــد ی ــر می کنن ــازه کار از آن صرف نظ ت
از اصــول نــور در دوربیــن آگاه باشــند تــا بتواننــد تصاویــر واضــح و بهتــری را بــه ثبــت 
برســانند. یکــی از اصــول بدیهــی در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه نــور بایــد بیــش از اینکــه 

بــر لنــز دوربیــن بتابــد، بــر روی ســوژه قــرار داشــته باشــد.

5-4-3 ضبط صوت و صدا
ــی  ــوای رادیوی ــط  می شــوند، بخشــی ضــروری از محت ــه ضب ــی ک صــدا و ســایر صوت های
هســتند. مشــارکت کنندگان بایــد از ارزش صــوت و صــدا در محتــوای خــود باخبــر باشــند. بــه 

همیــن دلیــل توصیه هــای زیــر  می تواننــد راهگشــا باشــند.
ــه دوربیــن معمــواًل کیفیــت مناســبی را در . 1 ــرداری از طریــق میکروفــون متصــل ب صداب

صدابــرداری ایجــاد نمی کنــد. ایــن نــوع صدابــرداری معمــواًل در فواصــل طوالنی  تــر نیــز 
ــد. پیشــنهاد  می شــود در مکان هایــی کــه امــکان دارد،  مشــکل عمــده ای ایجــاد می کن
از یــک میکروفــون خارجــی بــرای ضبــط صــدا اســتفاده شــود تــا مشــکل عــدم کیفیــت در 
ایــن خصــوص را جبــران نمایــد. حتــی میکروفون هــای خارجــی ارزان قیمــت نیــز کیفیــت 

ــد. ــا  می دهن ــرز قابل مالحظــه ای ارتق صــدا را به ط
صدایــی کــه مشــارکت کننده می خواهــد ضبــط کنــد، معمــواًل بــا صــدای زمینــه مخلــوط . 2

 می شــود؛ مخصوصــًا اگــر از یــک میکروفــون ســرخود اســتفاده شــود. بــر همیــن اســاس، 
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تعییــن  را  فیلم بــرداری  روز  و  مــکان  زمــان،  کــه  هنگامــی  بایــد  مشــارکت کنندگان 
می کننــد بــه ایــن مســئله توجــه داشــته باشــند.

افــرادی کــه قــرار اســت صــدای آن هــا ضبــط شــود، تشــویق شــوند تــا صــدای واقعــی خود . 3
را عرضــه کننــد و صداســازی نمایشــی نداشــته باشــند. یکــی از بزرگ تریــن ارزش هــای 
رســمی  خروجی هــای  بــا  تفاوت داشــتن  و  آن  معتبربــودن   ، کاربرپدیــد  محتــوای 

پخش کننــدگان اســت.
ـی . 4 صوـت جلوه هــای  یــا  موســیقی  ســاخت  بــرای  مشــارکت کنندگان  تشــویق کردن 

ـی و حــق   می توانــد راهــکار مناســب و کاربــردی بــرای جلوگیــری از مشــکالت حقوـق
کپی رایــت باشــد. یــک صــدای ســاده ماننــد زمزمــه یــا صــدای صــوت  می توانــد کیفیــت 
ــرای اســتفاده از موســیقی بایــد توجــه داشــت کــه  محتــوای ارســالی را ارتقــا دهــد. ب
ــا موضــوع  ــده ی ــوا باشــد و توجه هــا را از صــدای گوین ــده ی محت موســیقی تکمیل کنن

ــد. اصلــی منحــرف نکن
زمانــی کــه بــا صــدای بلنــد از متــن نوشته شــده خوانــده  می شــود، گاهــی ممکــن اســت . 5

متــن به اشــتباه خوانــده شــود یــا اصطالحــًا »تپــق« زده شــود. اگــر متــن نوشته شــده 
اســت، جمــالت بایــد به گونــه ای هماننــد صحبت هــای گفتــاری نوشــته شــده باشــد؛ نــه 

به صــورت رســمی و کتابــی.

5-4-4 ماحظات حقوقی و کپی رایت
اگــر محتــوای کاربرپدیــد  بــا برخــی از قوانیــن مغایــرت داشــته باشــد، کپی رایــت را 
رعایــت نکــرده باشــد، برخــی از محتــوای نامناســب در آن دیــده شــود یــا حتــی در تولیــد آن 
ــه خطــر افتــاده باشــد، اصــاًل مهــم نیســت کــه ایــن محتــوا از نظــر  جــان مشــارکت کننده ب
فنــی، روایــت واقعــه یــا کیفیــت در ســطح باالیــی قــرار دارد؛ زیــرا در ایــن صــورت نمی توانــد 
ــد  ــوا  می توان ــرای ارســال محت ــه فراخــوان دادن ب ــد  می شــود ک از رســانه پخــش شــود. تأکی
راه مناســبی بــرای تشــویق مشــارکت کنندگان بــه لحاظ کــردن ایــن مــوارد حقوقــی در تهیــه ی 
فایل هــای خــود باشــد. مــوارد زیــر بایــد به صــورت واضــح و مســتقیم بــه مشــارکت کنندگان 

منتقــل شــود تــا از درنظر گرفتــن موانــع قانونــی اطمینــان حاصــل گــردد.
ــد  ــد از اســتفاده از کار دیگــران مانن ــد، بای ــی کــه محتــوا تولیــد می کنن کپی رایــت: کاربران



  74

ـی نقل قول هــا اجتنــاب کننــد. در عــوض  موســیقی ها، تصاویــر، ویدئو هــا، برند هــا یــا حـت
ــن  ــدی در ای ــدات جدی ــه تولی ــا اینک ــد ی ــود اســتفاده کنن ــدات خ ــد از تولی ــا  می توانن آن ه

ــود داشــته باشــند. ــای ارســالی خ ــرای فایل ه ــا ب حوزه ه
افتــرا: مشــارکت کنندگان نبایــد در تولیــدات خــود بــه حیثیــت کســی لطمــه بزننــد؛ خصوصــًا 
در تولیــدات کاربرپدیــد  خبــری، پایبنــدی بــه گزاره هــای حقیقــی و پرهیــز از اظهارنظــر و 

حــدس و گمــان بایــد مدنظــر قــرار بگیــرد.
ـی بســیاری  جنایــت: گزارش کــردن جنایت هــا موضوـعـی حســاس اســت و قوانیــن حقوـق
بــر آن شــامل  می شــود. مــواردی کــه  می تواننــد روایــت شــوند و آن هایــی کــه امــکان 
روایت شــدن ندارنــد، معمــواًل پیچیــده و گیج کننــده هســتند. بــر همیــن اســاس، پیشــنهاد 
ــا محوریــت جنایــت و جــرم  ــد  ب  می شــود مشــارکت کنندگان وارد تولیــد محتــوای کاربرپدی

نشــوند.
حریــم خصوصــی: فایل هــای تولیدشــده نبایــد از حریــم خصوصــی افــراد تجــاوز کنــد. زمانــی 
کــه در مکان هــای عمومــی فیلم بــرداری یــا عکس بــرداری  می شــود، مشــارکت کنندگان بایــد 
هویــت و انگیــزه ی خــود را به روشــنی آشــکار کنــد. اگــر مــردم نخواهنــد کــه در تصاویــر 

حضــور داشــته باشــند، مشــارکت کننده بایــد بــه نظــر آن هــا احتــرام بگــذارد.
ـی ســالمت و امنیــت افــراد جــوان را  حمایــت از کــودکان: محتــوا نبایــد در هیــچ حالـت
ناراحتی هــای  موجــب  کــه  مــواردی  نبایــد  مشــارکت کنندگان  دهــد.  قــرار  تحت الشــعاع 

دهنــد.  قــرار  خــود  گزارش هــای  در  را  بی مــورد  می شــود 
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