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نظرة عامة
تم اعداد هذا الدليل للمنظمات واألفراد من منطقة سنجار في العراق الراغبين في صناعة تغيير اجتماعي إيجابي

باستخدام وسائل التواصل االجتماعي. سيساعدك الدليل على تحديد المشكلة التي ترغب بمعالجتها، وبناء استراتيجية
مشروع، وانتاج ونشر الفيديوهات، وزيادة الدعم الشعبي على االنترنت.

االستراتيجية الجزء االول يقدم أساسا لفهم عملية التغيير
االجتماعي. الجزء يشرح معنى مشروع بناء

السالم االعالمي وكيفية تحديد هدف للمشروع
يتالءم مع قابليتك. ستقوم بجرد األشخاص الذين

سيتأثرون بمشروعك وستتعلم كيفية تصميم
استراتيجية تغيير قوية. الجزء ايضا سيساعدك
على التعرف على دوافعك الخاصة وكيفية تأثير

افعالك على االخرين في سياق المجتمع.

الجزء الثاني يركز على األشخاص الذين يتطلبهم
التغيير االجتماعي وكيفية التعامل معهم. الجزء
الثاني هو نقطة تقاطع التسويق مع القيادة وبناء

السالم. الجزء الثاني سيساعدك على معرفة
الطرق التي تمكنك أن تكون مفيدا لآلخرين وان

تحصل على مزيد من الدعم لمشروعك. ستكون
قادرا على تحديد جمهورك المستهدف وبناء

روابط معهم. ستتمكن ايضا من تحديد البؤرة
الفكرية - او الركن الخاص - لتواجدك على

االنترنت، وتطوير افكار المحتوى، وتقديم نفسك
كصوت مؤثر. اخيرا، ستتعلم المناورة ضمن
الشبكة المترابطة للعالقات المحيطة بك، وأن
تنشئ حلفاء لعملك. هذا الجزء ايضا يتضمن

سلسلتين من الفيديوهات التعليمية التي تركز على
فيسبوك ويوتيوب.

الجمهور

بناء السالم باستخدام االعالم الرقمي



الجزء الثالث يقدم الجانب التقني للتصوير وسرد
القصة. الجزء يشرح استراتيجيات بسيطة

لإلضاءة وتسجيل الصوت وزوايا الكاميرا وتركيبة
اللقطة وغيرها من األمور التي تمكنك من التأثير

في كيفية تفاعل الجمهور واحساسه. الجزء
سيساعدك على مالحظة مزايا فيديوهات وسائل

التواصل االجتماعي التي تجعلك تتوقف
للمشاهدة، أو تلك التي تجعلك تستمر بالتصفح.

سيقدم الجزء ايضا اساليب الفيديوهات وما يتالئم
منها مع حاالت مختلفة. األهم أنك ستتعلم

المكونات الرئيسة لهيكلة سرد القصة، واألسباب
التي تجعل القصص تملك قوة التأثير في الناس

في الوقت الذي ال تنجح في ذلك الحقائق
والمعلومات وحدها. الجزء الثالث سيقودك خالل

تعرفك على عملية التخطيط للتصوير، ووضع
قائمة اللقطات، والتأكد من أن إنتاجك سيكون

ناجحا.

االنتاج

الجزء الرابع يقدم مقترحات الطرق المثلى لزيادةالتفاعل
جمهورك على االنترنت ودعم المجتمعات المتأثرة

بمشروعك. اوال، الجزء سيقدم المونتاج (تحرير
الفيديو) بما يشمل سلسلة من الفيديوهات

التعليمية حول كيفية استخدام تطبيقات المونتاج
على جهازك المحمول. الجزء يوفر معلومات حول

كيفية استخدام المواد ذات الحقوق المحفوظة
بشكل قانوني وكيفية الحصول عليها بكلفة قليلة.

ستحصل على إرشادات مفيدة لتنمية جمهورك
على وسائل التواصل االجتماعي، وحول التعامل

مع التعليقات السلبية. الجزء سيقدم نبذة عن
نصائح لحماية حقوق وسالمة وخصوصية

االشخاص الذين يظهرون في انتاجك او الذين
يتأثرون بعملك. اخيرا، سيقدم الجزء إرشادات

خطوة بخطوة لكامل عملية بناء السالم باستخدام
اإلعالم الرقمي، ابتداء من تعريف المشكلة ولغاية

تحقيق أهدافك.
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جون فلسن هو خبير استراتيجيات بناء السالم وصانع محتوى
يستخدم االعالم الرقمي لمد الجسور العابرة لالنقسامات

االجتماعية. عمل في السابق مع المجتمعات العراقية كعامل إغاثة
في شمال العراق من عام 2007 ولغاية 2009. كان قد أنتج فلما

وثائقيا حاز على جائزة أيمي عنوانه، عندما كّنا ابوّلو. أعماله شملت
بناء السالم، المناشدة بالسياسات، واإلنتاج اإلعالمي لغرض تغيير

منظومات تسبب الكراهية والضرر. جون حاصل على شهادة
الماجستير في دراسات السالم من جامعة نوتردام.
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1140 شارع 3، شمال شرق، الطابق الثاني

واشنطن، مقاطعة كولومبيا، 20002
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 العراق  في  السالم  تمكين مركز     الرقمي  االعالم  استخدام ب السالم  بناء  تدريب  دليل

 

 

هذا الكّراس مقسم الى اربعة اجزاء. كل جزء يبدأ بدليل محتوى يتضمن اقساما تركز على مواضيع مختلفة. األقسام قد تحتوي على  

  ومالحظاتمن االسئلة لتوجيه تفكيرك،  ومجموعة وفيديوهات. كل قسم يحتوي على هدف تعليمي،  وتمارينمصادر للمعلومات  

د او مجموعات استخدام هذا الكّراس للتعلم الذاتي. يمكن ايضا ان تستخدم هذه المواد من قبل  المواد. يمكن ألفرا إلكمالإرشادية 

 مرشدين في ورشات العمل االفتراضية او الحضورية. 

 

 

 

 االستراتيجية  - 1الجزء 
 

 دليل المحتوى 

 

 

 مقدمة   :1القسم 

 

 

 

 

 : مالحظات 

 مشروع بناء السالم باستخدام اإلعالم؟  هو  ما راجع المصدر:  ❑

 

 الفيديو:   اهدش ❑

لهدف: ا  

 

 

 مصدر:

 

 

 مصدر:

 

 

 فيديو:

 

 

 :أسئلة

 

 

 

 

 

الحصول على فهم قوي لمفهوم مشروع بناء السالم. ابدأ بالتفكير بطرق محددة يمكن من خاللها تطبيقه على مشاريعهم الحالية  

 في سنجار.  

 

 مشروع بناء السالم باستخدام اإلعالم؟ هو ما

 

 بناء السالم باستخدام اإلعالم

 

 مقدمة لبناء السالم باستخدام اإلعالم الرقمي 

 

 الهدف الرئيسي لمشروع بناء السالم؟ ما هو  ●

 كيف يختلف مشروع بناء السالم باستخدام اإلعالم عن إنتاج إعالمي تقليدي؟ ●

 ما هي األمثلة من العنف المادي او الثقافي التي عشتها في سنجار؟  ●

 مشروع إعالم رقمي للتأثير في سنجار  إلحداثما هي بعض الطرق التي يمكنك تصورها  ●
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 بناء السالم باستخدام اإلعالم : الرسم التوضيحيراجع  ❑

 

باستخدام اإلعالم المجموعات: شاركوا وناقشوا افكاركم األولية حول ما قد يكون عليه شكل مشروع بناء السالم  ❑

 في منطقتكم. 

 

 

 فيديوهات اختيارية: 

 

 (  02:06) والثقافي  المادي  العنف ❑

   باإلنجليزية                       

                 

 (  05:32) ؟ السالم دراسات هي ما ❑

 باإلنجليزية                     

 

 

 مناسبةالعثور على المشكلة ال : 2القسم 

 

 

 

 :مالحظات 

 

مقدمة لبناء السالم 

 باستخدام اإلعالم الرقمي

 

لهدف: ا  

 

 

 

 مصدر:

 

 فيديو:

 

 

 :أسئلة

 

 

 

 

 

ونتائجها. تعلم كيف ان "تقلب" المشكلة لتحدد الهدف المؤقت تطوير فكرة محددة حول المشكلة التي تريد معالجتها، بما فيه اسبابها 

 لمشروعك. 

 

 شجرة المشكلة 

 

 أسباب ونتائج 

 

بالنسبة للمربعات المتجاورة والتي هي مترابطة مع بعضها في الجدول، هل العالقة بين اسبابها ونتائجها واضحة   ●

 الى اعادة نظر( ومباشرة ومنطقية؟ )ان كان الجواب ال، ربما المربعات بحاجة 

 هل تبدو المشكلة الرئيسية التي قمت بتحديدها انها شيء يمكنك في الحقيقة معالجته؟  ●

 هل من الممكن منطقيا اعتبار أي من العوامل التي ذكرتها على انها اسباب ونتائج أن تكون هي المشكلة الرئيسية؟

https://www.youtube.com/watch?v=_s5fePfb6xw&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=_s5fePfb6xw&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=_s5fePfb6xw&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=_s5fePfb6xw&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=_s5fePfb6xw&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bYET6nMUmH8&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bYET6nMUmH8&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bYET6nMUmH8&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bYET6nMUmH8&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bYET6nMUmH8&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bYET6nMUmH8&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bYET6nMUmH8&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bYET6nMUmH8&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=DttdhVzYha0
https://www.youtube.com/watch?v=DttdhVzYha0
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 شاهد الفيديو:   ❑

 

 

 . تعليمات: شجرة المشكلة أكمل التمرين:  ❑

 

بالمشكلة المعينة التي تريد معالجتها. اكتب ذلك في الجزء األوسط للمربع على الجانب االيسر المؤشر  فكر  -

 "مشكلة." 

 

ما هي االسباب الرئيسية لتلك المشكلة؟ اكتبها في المربعات المجاورة تحت. ما هي العوامل التي تقود الى كل   -

 ، واستمر على هذا الشكل. من االسباب الرئيسية؟ اكتبها في المربعات التالية تحت

 

ما هي التأثيرات االكثر وضوحا للمشكلة؟ اكتبها في المربعات المجاورة في االعلى. ما هي التأثيرات الثانوية؟   -

 اكتبها في المربعات التالية في االعلى، واستمر على هذا الشكل. 

 

 كرر العملية معيدا النظر في المشكلة واالسباب والنتائج حسب الحاجة.  -

 

"اقلب" المشكلة بقراءة صيغتها السلبية، واكتبها في المربع على الجانب االيمن من الجزء االيمن المؤشر   -

 المؤقت لمشروعك االعالمي.  الهدف هو"اقلب." هذا 

 

 ".لحديث عن الماضيعند ابالراحة  يشعرون الاهالي سنجار نموذج مشكلة: " -

 

"قلبت" هذه المشكلة بقراءة صيغتها السلبية، عند ذلك سيكون غرض مشروعك هو: "اهالي   إذا -

 حديث بحرية عن الماضي." عند ال سنجار يشعرون بالراحة 

 

او اعادة ترتيب اي من المربعات حسب الحاجة لمتابعة   إلضافةان تمأل كل مربع. انت ايضا حر  تحتاج ال -

 تسلسل االسباب والنتائج.

 

دقائق، اكتب اول ما يخطر ببالك عما يجب عليك فعله لتحقيق هذا الغرض. حاول   5الورقة، ولمدة  على ظهر  -

ان تكون نهائية. بدال عن  لألجوبةان تكتب باستمرار دون توقف. اكتب اي شيء تفكر به. من غير المتوقع 

 المشروع الممكن.  بأبعادذلك، فهي ستساعدك على التفكير 

 

 اقشوا اجوبتكم. يمكن للمشاركين ان يقدموا لبعضهم البعض افكارا ومقترحات. : شاركوا ون المجموعات ❑

 

 

 أسباب وتأثيرات

 

https://www.youtube.com/watch?v=zD6MvYdXhq0
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 مطابقة قدراتك  : 3القسم  

 

 

 :مالحظات 

 

 شاهد الفيديو:   ❑

 

 

 . تعليمات: مطابقة قدراتكالتمرين المسمى  أكمل ❑

 

قدر ممكن من التفصيل واالكمال، لكن على اجوبتك ان   أكبرهذه جولة تفكير اولية. حاول ان تكون على  -

 لم تقم بعد بتحديد استراتيجية مشروعك.   ألنكتكون مؤقتة 

 

الغرض هو ان تفكر بعمق حول ما قد يتطلبه هدف مشروع محتمل. قد تبدو بعض االغراض قابلة   -

 واقعية. تظهر اقل  قد  فإنهاللتحقيق في البداية، لكن عندما تفكر بها بالتفصيل 

 

 ، ثم اكتبها في االعلى. شجرة المشكلةانقل المشكلة والغرض التي كتبتها في تمرين  -

 

: ضع بنظر االعتبار جميع االفراد او المجموعات في منظمتك/مجموعتك، او اي شخص تعتقد الناس -

يمكن االعتماد عليهم  بأنهم قوي جدا  انه يمكنك ان تعتمد عليه. اكتب فقط الناس الذين لديك احساس 

 طوال امد مشروعك. 

 

 : كن دقيقا بما يخص المعرفة والمهارات المطلوبة. القدرات  -

 

 

 

   المشكلة المناسبة 

         عربي

 من امتالكك القدرات الضرورية لتنفيذه بشكل ناجح.  التأكداالستمرار ببلورة هدف مشروع واقعي عن طريق   

 

 مطابقة قدراتك 

 

 مناسبةالمشكلة ال 

 

من   أكثرمنظمتك، تشير الى نوع معين من المشاريع  \تلك الموجودة عند مجموعتك هل ان قدراتك الخاصة، او ●

 غيره؟ )تلميح: عليك ان تركز على نقاط قوتك.(

 هل هناك قدرات مهمة ال تمتلكها حاليا لها ان تؤثر على نوع المشروع الذي يمكنك عمله؟ ●

الى الناس الذين يمكنك االعتماد عليهم االن، من هم الحلفاء االستراتيجيين اآلخرون الذين ستحتاج   باإلضافة ●

 لكسبهم في المجتمع؟ 

لهدف: ا  

 

 تمرين: 

 

 

 فيديو:

 

 

 أسئلة:
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اتصال مع   إقامةدوبي فوتوشوب،" او "قادر على نموذج للمهارات: "كيفية استخدام األ -

 الغرباء." 

 

ر"  نموذج للمعرفة: "من هم االشخاص الذين يمثلون اهم مفاتيح الوصول الى مجتمع سنجا -

او "اين يمكن الحصول على مواد اعالمية غير خاضعة لحقوق الطبع مثل الموسيقى و  

 ، الخ." العامة الصور 

 

: اذكر كل الواجبات الرئيسية التي يمكنك ان تفكر بها. حاول ان تكون محددا قدر االمكان. اذكر  الوقت -

ان تذكر اشخاصا   بأس الكل االختيارات الواضحة للناس الذين سيقومون بكل واجب، بما فيهم انت. 

 بصفة "ربما." 

 

  3طوله  مثال: "السفر الى المكان س للقاء مع الشركاء" او "عمل مونتاج لفيديو  -

 دقائق." 

 

،  بمضاعفة ذلك الرقمالمهمة. ثم قم  إلنجاز التي سيحتاجها شخص  الساعاتتوقع ممكن لعدد  أفضل كون  -

 واكتبه. 

 

 نصيحة: حاول ان تبالغ في تقدير الوقت الذي تعتقد انه مطلوب.  -

 

  القم بعمل نفس الشيء لتقدير عدد االشهر واالسابيع ألمد المشروع. ضع بنظر االعتبار العوامل التي  -

 لك عليها والتي تؤثر على التوقيتات، مثل االحداث المخطط لها، العطل، ودورة الموازنة، الخ.   سيطرة

 

ل لمشروع محتمل  حاول ان تضع قائمة مستفيضة. فكر بمختلف النشاطات والمهام والمراح موارد:  -

 الخيارات هي تلك التي يمكنك مسبقا الحصول عليها بثقة.  أفضللتحقيق غرض المشروع.  والمطلوبة

 

نصيحة: كن حذرا عند افتراض انه يمكنك الحصول على اشياء ليست بحوزتك االن.   -

هذه االشياء بشكل قليل، وفقط عندما تكون واثقا من قدرتك على الحصول   أدرج

 عليها.

 

لقي نظرة  أكان الجواب ال،  إذاا تنتهي، عد وراجع اجوبتك. هل ما يزال غرض مشروعك واقعيا؟ عندم -

االسباب او النتائج التي ادرجتها تمثل مشكلة   أحداخرى على تمرين شجرة المشكلة. هل ان 

 مالئمة؟  أكثر رئيسية/غرضا 

 

ليشاركوا تقييماتهم بالتفصيل، واعط االخرين فرصة  شاركوا وناقشوا اجوبتكم. اعط كل مشارك الوقت : مجموعاتال ❑

 التعليق.

 

 

 

 تقييم اصحاب المصلحة  :4الجزء 
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 : مالحظات 

 

 شاهد الفيديو:   ❑

 

 

 كل أصحاب المصلحة بنظر االعتبار  وضع :  التمرين أكمل ❑

 

المجموعات: فكروا بالعمل على هذا التمرين بفرق من شخصين. كل اثنين يمكن ان يشاركوا المجموعة بأجوبتهم.   ❑

يجب على اعضاء المجموعة تقديم افكارهم لمساعدة كل من المشاركين على التفكير مليا بالطيف المحتمل  

 المصلحة وكيف يمكن لمشروعك ان يؤثر عليهم.  ألصحاب

 

. هل عليك ان قدراتك ومطابقة   شجرة المشكلةجع اجوبتك الى جنب اجوبتك من التمارين المكملة  عندما تنتهي، را ❑

 المشروع في ضوء هذه النتائج؟ وغرض تعمل اي تعديالت على مشكلتك الرئيسية 

 

 

 المشروع استراتيجية : 5الجزء 

 

 

تعرف على 

 جمهورك 

 انجليزي

 

لهدف: ا  

 

 تمرين: 

 

 

 

 فيديو:

 

 

 :أسئلة

 

 

 

 

 

 تعرف على التأثير الذي يمكن لمشروع محتمل أن يّكونه على مختلف المجتمعات. بلور وقّوي هدف مشروعك بناء على ذلك. 

 

 أصحاب المصلحة بنظر االعتبار وضع كل 

 

 

 تعرف على جمهورك  

 

مع المحتوى الذي ستنتجه خالل هذا   ويتفاعلونما هي أهم مجموعات الناس الذين تتصور أنهم سيشاهدون  ●

 المشروع؟ من المحتمل ان يرى ويتفاعل مع المحتوى من بين من ال تفكر عادة بهم؟

 بها لمشروعك ان يؤثر سلبا على الناس؟  يمكن والتيما هي بعض الطرق التي لم تتوقعها  ●

هل ستحتاج الى المزيد من التواصل وبناء الروابط مع مجموعات معينة للتأكد من ان مشروعك لن يؤثر بهم   ●

 سلبا؟ لكسبهم في المجتمع؟ 

https://youtu.be/SaJtKuKPeYU
https://youtu.be/SaJtKuKPeYU
https://youtu.be/SaJtKuKPeYU
https://youtu.be/SaJtKuKPeYU
https://youtu.be/SaJtKuKPeYU
https://youtu.be/SaJtKuKPeYU
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 : مالحظات 

 

 شاهد الفيديو:   ❑

 

 

 

 ادرس المكونات الرئيسية لنظرية تغيير أساسية.  .استراتيجية المشروعراجع المصدر  ❑

 

 وسبب كونها مهمة.  S.M.A.R.Tفكر بمعنى كل كلمة في المختصر   ❑

 

 تعليمات: )جدول فارغ(.  المشروع  استراتيجية التمرين أكمل ❑

 

شجرة المشكلة، مطابقة  استخدم جدول مسير فارغ لنظرية تغيير مبنية على اجوبتك للتمارين السابقة:  -

 كل أصحاب المصلحة بنظر االعتبار.  ووضعقدراتك، 

 

 عدد صحيح معين للنشاطات والمخرجات.  يوجد  ال -

 

 مربعات اضافية حسب الحاجة. لست بحاجة الستخدام كل المربعات، كما يمكنك اضافة  -

 

 كذلك، يمكنك ان تعيد رسم األسهم بين المربعات حسب الحاجة )مظهرا عالقة السبب والتأثير بينها(.  -

 

جمل بصيغة   باستخدامتأكد من ان روابط السبب والتأثير واضحة، ومباشرة، ومنطقية، وذلك  -

يق واقل عرضة  هذا سيضمن ان مشروعك قابل للتطب  ……….بسبب . ………فأن.. ……… إذا

 للوقوع في أخطاء مكلفة. استخدم أوراقا فارغة لكتابة اي عدد تحتاج اليه من الجمل. 

 

مقدمة عن 

االستراتيجية 

 انجليزي

لهدف: ا  

 

 

 تمرين: 

 

 

 فيديو:

 

 

 :أسئلة

 

 

 

 

 

 االساسية لهيكلية استراتيجية المشروع باستخدام نموذج لنظرية تغيير أساسية. والوظائفافهم األجزاء 

 استراتيجية المشروع  :مصدر

 

 المشروع )جدول( استراتيجية

 

 مقدمة عن االستراتيجية

 

األسباب والنتائج في استراتيجية المشروع صلبا؟ ماذا سيحدث لو كانت بعض   لجريان  المنطقيلم من المهم أن يكون التسلسل  

 الحلقات ضعيفة؟ 

 لم من المهم أن تكون األهداف قابلة للقياس؟  ●

ما هي الفرضيات التي تقدمها استراتيجيتك؟ )المقصود: ما هي العوامل الخارجة عن سيطرتك التي يعتمد   ●

 غرضك عليها؟(

https://youtu.be/HDQw14lInIY
https://youtu.be/HDQw14lInIY
https://youtu.be/HDQw14lInIY
https://youtu.be/HDQw14lInIY
https://youtu.be/HDQw14lInIY
https://youtu.be/HDQw14lInIY
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كان تفسيرك  إذابسبب" من الجملة هو المفتاح. “  بتلميح: جوابك للجزء المختص   -

واضحا ومنطقيا، فهذا يدل على ان العالقة   التالية للمرحلة لطريقة تسبيب مرحلة ما 

 قوية.  

 

 . S.M.A.R.Tتأكد ان كل نشاطاتك ومخرجاتك واغراضك هي  -

 

ان استراتيجيتك ال تزال مؤقتة في هذه المرحلة. الهدف من هذا التمرين هو ممارسة تحديد   -

 سليمة منطقيا. بينها  والتأثيراالغراض/المخرجات/النشاطات المناسبة، والتأكد ان عالقات السبب 

 

مما يبدو! احتفظ بنسخ من هذا التمرين معك وانت تمر بباقي هذا الدليل. عليك ان   أصعباالمر  -

 تستمر بتغيير وتنقيح استراتيجيتك مرات عديدة قبل أن تصبح بصيغتها النهائية.

 

المجموعات: اعملوا على كتابة مسودات استراتيجياتكم بالدور. قدموا توضيحات واجيبوا اسئلة بخصوص ما  ❑

 يلي:

 

 ؟ S.M.A.R.Tونشاطاتك هي   ومخرجاتكاغراضك هل ان  -

 

 ، وكل اصحاب المصلحة؟ وقدراتكهل ان االغراض والنشاطات مالئمة قياسا بتقييمك للمشكلة،  -

 

 ؟ مدعومة بالمنطق والتأثيرهل ان عالقات السبب  -

 

 

 تقييم ذاتي  : 6الجزء 

 

 

 

 : مالحظات 

لهدف: ا  

 

 

 تمرين: 

 

 

 فيديو:

 

 

 :أسئلة

 

 

 

 

 

، على االنترنت وخارجها. ابدأ بتصور والتأثيرانظر الى الطرق التي يمكن لك بها ان تندمج في محيط السبب 

 .يوافقون الوجهة نظر بدون تكوين ردة فعل معاكسة بين أولئك الذين  إليصالطرق 

 

 تقييم ذاتي 

 

 ذاتك إدراكا من بدا

 

ما الذي يدفعك للقيام بهذا العمل؟ المقصود هو ليس الدوافع السطحية، مثل واجبات الوظيفة، بل  ●

 الشخصية األعمق.   واآلمالالحاجات 

 لم من المهم لك ان تكون مدركا لنقاط انحيازك ●

 لم من المهم ان تقلل من المعارضة العاطفية السلبية لنتاجك؟ ●
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 شاهد الفيديو:   ❑

 

 

 تقييم ذاتي التمرين:  أكمل ❑

 

استخدم القسم الثالث، الحديث عن المواضيع الحساسة، للتفكير حول الطريقة التي ستقوم من خاللها بالتعامل مع  

قضايا تتعلق ببناء السالم والتعافي في سنجار. مدركين ان العنف والصدمة يجعالن وجهات النظر المتضادة تجاه  

عن االبيض   والجدل الحلقة   هذه ءة من دون ادامة حساسية وتجذرا، كيف يمكنك ايصال رسائل بنا أكثراالعداء 

 واالسود؟ 

 

المجموعات: قوموا بمشاركة ردودكم مع المجموعة بالدور. )خياري: من الممكن المشاركة بين اثنين قبل عودة   ❑

 (. المجموعة الكاملة لالجتماع

 

 

  

 

ابدأ من إدراك 

 ذاتك

  انجليزي

https://www.youtube.com/watch?v=SzpkcCwR2RQ
https://www.youtube.com/watch?v=SzpkcCwR2RQ
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 اإلعالمي؟ مصدر: ما هو مشروع بناء السالم 

 

 بناء السالم: 

 

بناء السالم يشير الى مجال واسع من النشاطات على كافة المستويات في المجتمع والتي تهدف الى منع الصراع العنيف وتغيير  

عندما يكون الالعبون واالساليب منسقين ومستدامين   استراتيجيااالنظمة الهيكلية الضارة التي تؤدي الى الصراع. بناء السالم يكون 

(. العنف والظلم يدمران العالقة بين المجاميع المختلفة من البشر. الهدف من مشروع لبناء السالم  2004، على المدى البعيد )شيرج

 هو تحسين العالقات بين المجموعات في سياق اجتماعي معين.

 

 االعالم: 

 

االستراتيجية المعدة للوصول الى هدف  يشير الى مجموعة من النشاطات مشروع عند استخدامه في هذا التدريب، فان مصطلح 

من النشاطات يتضمن انتاج او استخدام محتوى في وسائل التواصل االجتماعي   أكثريعني ان واحدا او  اعالمي مشروع  1مرجو. 

 معين للقيام بفعل يساعد على الوصول الى هدف المشروع. جمهور مستهدف لدفع 

 

 

 

 

ث عن الصراعات او المصالحة بشكل مباشر، او ان يهيج يحتاج بالضرورة ان يتحد ال ان مشروع بناء للسالم باستخدام االعالم 

الجراح ويثير الجدل. في الواقع، العديد من مشاريع بناء السالم باستخدام االعالم تساعد في الوصول الى مخرجات بناء السالم بدون  

 الحديث مباشرة عن "السالم." 

 

 

 
كن  في السنوات االخيرة، المشاريع في العراق واقليم كردستان الممولة من مانحين دوليين كانت غالبا متعلقة بالبناء والمنتجات المادية. ل 1

 المشاريع يمكن ان يكون لها تأثيرات اجتماعية. هذا هو الحال مع هذا التدريب. 

 
يعني األذى الجسدي العنف المباشر   

 

االنظمة والممارسات الغير عادلة في المجتمع والتي تؤدي الى الضرر )مثل الفقر، التمييز، يعني  العنف الهيكلي

 الحرمان من حقوق االنسان، الخ( 

 

التفكير التي تبرر مشروعية استخدام العنف المباشر او الهيكلي ضد   وأنماط يعني التوجهات الفكرية  العنف الثقافي 

 مجموعة من الناس. 

 

( 9019، 1969)كالتونك،   

 

من اصناف العنف هذه يمكن اعتبارها على انها مشاريع بناء سالم.  أكثر المشاريع التي تسعى لتغيير او منع واحد او   

 

 
 

هو مجموعة من النشاطات االستراتيجية، تشمل   باستخدام االعالم بناء السالم مشروع  

استخدام المحتوى االعالمي، معدة لدفع جمهور مستهدف معين للقيام بفعل معين يساعد  

 على تحسين العالقات بين مجاميع من الناس في حالة صراع. 
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 تمرين: مطابقة قدراتك 

 

 قدراتك. يجب عليك أن تضع فقط تلك االغراض التي لديك القدرة على إنجازها. هذا التمرين سيساعدك على تقييم         

 

 ____________________________ (:   شجرة المشكلة المشكلة )نتائج من -

 ) :_______________________ شجرة المشكلةغرض المشروع )نتائج من  -

 

 هل لديك القدرة على تحقيق فكرة مشروعك؟ كيف لك ان تعرف ذلك؟ فكر بالعوامل التالية:       

 

 ؟ أدرج كل األشخاص أو المجموعات. )ال يمكن حساب "ربما" في هذا التمرين(. يعتمد عليه من متوفر بشكل       الناس: 

 .انت، زميل العمل/موظف، متطوعون، اصدقاء، شركاء، أفراد المجتمعمثال:               

 

  

  

  

  

  

 

 

 قائمة الناس اعاله(؟ ما هي المهارات او المعرفة التي تحتاجها؟ من يملكها )من        القدرات:

 

 شخص او مجموعة       مهارة او معرفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ما هي المهام المطلوبة؟ من سيقوم بها؟ )هل لديهم القدرة؟ هل هم متوفرون للمدة المطلوبة؟( كم ستستغرق من الوقت؟       الوقت: 
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 الوقت المطلوب   الشخص او المجموعة     المهمة 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

جميع فعاليات المشروع )بما معناه: كم من االسابيع او االشهر؟ هل هناك تواريخ او مدد   إلكمالاجمالي المدة المطلوبة من الوقت 

 قصوى عليك االلتزام بها؟( 

 

 

 

 ؟ كنت قد وصلت الى غرضك او ال( إذاكم من الوقت سيستغرق الوصول الى نتائج نشاطاتك )لمعرفة 

 

 

 

نقود، كمبيوتر، برمجيات، انترنت، إجازات/تصاريح، مواقع تصوير،  ما هي الموارد التي تحتاجها؟ كن محددا. )امثلة:       مصادر: 

من قدرتك  متأكدا لم تكن   إذا ان بمقدورك الحصول عليها؟ )مالحظة:  متأكد هل هي لديك مسبقا؟ هل انت معدات، وسائط نقل، الخ.( 

 الموارد، فعليك التفكير بتغيير مشروعك.( على الحصول على بعض 
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  كيف ستحصل عليه؟   هل تملكه؟ )نعم/ال(          المورد 
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 تمرين: وضع كل أصحاب المصلحة بنظر االعتبار 

 

عادة   تفكر ال الذي قد يكون لمشروعك على المجاميع المختلفة من الناس، خاصة أولئك الذين قد  للتأثيرعليك ان تكون مدركا      

 بهم.

 

 ________________________________: _المشكلة -

 _____________________________: _المشروعغرض  -

 

 كل مجموعات الناس، ثم ب( كيفية انتفاعهم. كن محددا قدر االمكان. أدرج ما اكتمل الغرض؟ أ(  إذامن سينتفع 

 

 ب       أ

  

  

  

  

  

 

 كل مجموعات الناس، ثم ب( كيفية وقوع التأثير السلبي عليهم. أدرج ما اكتمل الغرض؟ أ(  إذا سلبية  تأثيرات من سيتعرض الى 

 

 ب       أ

  

  

  

  

 

)ممن ال تفكر بهم عادة؟ أ(   فكر بأي مجموعات اخرى ذات مصلحة لم تدرج فيما سبق. من غيرهم قد يرى اتصاالتك )او يتأثر بها

 كيف سيتأثرون، بالتحديد؟ (ب . أدرجهم

 

 ب       أ

  

  

  

  

  

 

  اي تغييرات عليك ان تجريها على مشروعك، ان وجدت:  أدرجفكر أصحاب المصلحة هؤالء، ثم 
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 مصدر: استراتيجية المشروع 

 

 :  عناصر

 

   نشاطات 

   مخرجات 

   غرض

   هدف 

 الروابط 

  

  فرضيات 

 

 : مثال 

 

 النتائج، الخ.مالحظة: كل مشروع له خصوصيته. مشروعك قد يتميز بكثرة نشاطاته، أو قلة نتائجه، أو طبقات اضافية من 

 

 
 

 افحص منطقك: 

 

عن طريق تفحص منطقك باستخدام جمل   قوتهاالسبب والتأثير ضرورية للنجاح. تأكد من  روابط في استراتيجية المشروع، 

 إذا………فأن………بسبب….. 

 

 [ ب لماذا أ يسبب ]  بسبب  . سيحدث[ ادخل الغرض]  فإن   .حصلت [  ادخل النتيجة] إذا 

 

لم تبدو روابطك صحيحة، فإن مشروعك على األرجح سيفشل، الن   إذا كل سهم في الجدول يمثل عالقة سبب وتأثير، أو رابطة. 

 النتيجة أو الغرض التي توقعتها لن تتحقق. 

 

 النشاطات التي تنفذها انت 

 نتائج مباشرة لنشاطاتك. هذه هي الظروف التي يجب حدوثها من اجل ان يتحقق الغرض. 

 مشروعك. الهدف الذي تريد تحقيقه من خالل  

 من التمرين. التغيير األوسع واألبعد مدى الذي يساهم غرض مشروعك في تحقيقه. للتبسيط، فقد حذفنا هذا الجزء 

عالقات السبب والتأثير المباشرة بين النشاطات والمخرجات، أو بين المخرجات والغرض. إذا ما ارتبط ظرفان  

 كل مباشر. في استراتيجيتك، فهذا يعني أن أحدهما يسبب اآلخر بش

 الظروف التي يجب حدوثها من اجل ان يتحقق غرضك، والتي ليست تحت سيطرتك أو ضمن االستراتيجية. 
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 : S.M.A.R.Tاهداف 

 

 S.M.A.R.Tكل نشاط، نتيجة، وغرض يجب ان يكون 

 

S=Specific قدر من التفصيل  بأكبرمعرف بشكل جيد  محدد 

M=Measurable  وف الكمية. يجب أن تكون قادرا على حساب وتعداد كل  رمع يمكن قياسه

 مرحلة لكي تعرف أنها قد أنجزت 

A=Attainable  اخذا بنظر االعتبار قدراتك وسياق الحالة يواقع يمكن الوصول اليه ، 

R=Relevant ى اخر امورايخدم استراتيجيتك بشكل مباشر، ال   مرتبط 

T=Time-bound  يجب ان يكون له وقت محدد او موعد نهائي محدد بوقت 

 

 : امثلة

 زيادة االدراك بالصدمة في سنجار : S.M.A.R.Tنتيجة ال تعتبر 

الفيسبوك حول التأثيرات النفسية للصدمة  %( من مشاهدات الفيديو الذي نشرناه على 30: ثالثين بالمئة )S.M.A.R.Tنتيجة تعتبر 

 كانت من مستخدمين في سنجار خالل االسبوع االول بعد النشر. 
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 تمرين: تقييم ذاتي 

 

انت اخترت   إذا غيرك سيرى اجوبتك اال  أحدهذا التمرين هو للمراجعة الذاتية. حاول ان تكون محددا ومفصال قدر االمكان. ال 

 المشاركة بها. 

 

 

 لماذا الخاصة بك  لـ معرفة ا

 

 سنجار؟ )ما الشيء الذي تأمل حصوله(؟  ألهل امالك   أعمقمتحدثا عن نفسك كفرد )ليس كمنظمتك او مجتمعك( ما هو 

 

 

للناس   باأللم أحس ما هي االحتياجات والرغبات األعمق التي جعلت ترغب بالمشاركة في إنتاج إعالمي لبناء السالم؟ )أمثلة: انا 

مجتمعي واريد ان اراه مزدهرا مرة اخرى: انا تدفعني صدمة شخصية   أحببواجب تجاه مجتمعي: انا  أحسالذين يعانون: انا 

 عملي في منظمتي(.  واجبات منعالمي واريد ان ازاوله في المستقبل: هو جزء اال لإلنتاجحصلت لي: انا انجذب 

 

 

 

 

 

 

 

يتعرض أصحاب المصلحة   اإلعالم،أسبابك هنا هي االكثر صدقا وعمقا لقيامك بهذا العمل. في بناء السالم وفي وسائل  

في المجتمع لرسائل وفرص معينة. كبشر، غالبًا ما تتأثر استجابتنا للمعلومات الجديدة بمدى ثقتنا في األشخاص الذين  

يقدمونها. لكي توصل رسالتك بفعالية، يجب أن يكون لديك فهم واضح ألسبابك. سوف يراها الناس ويحكمون عليك  

ها أم ال. بواسطتها، سواء كنت على علم ب   

 
 

 معرفة انحيازاتك  

 

 : األفكار والمبادئ التي تؤمن بها والتي هي االهم بالنسبة لك والتي أثرت في تكوينك.باختصار قم بوصف قيمك 

 

 

 

 

 

 

أكبر  قم بوصف شخص يمتلك قيم معاكسة لقيمك. حاول ان تكون دقيقا. من هي، ماهي هويتها؟ ما المجتمع الذي تنتمي إليه؟ ما هي 

 الفروق بينك وبينها؟ 
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تخيل هذا الشخص جالسا الى طاولة او على كمبيوتر ويقوم بعمل تمرين مشابه. هي مطلوب منها ان تصف شخصا له قيم ووجهات  

الفروق بينكما التي ستقولها   أكبرنظر مختلفة جدا: انت. باستخدام كلماتها، كيف ستقوم هي بوصفك انت وهويتك ومجتمعك؟ ما هي 

 هي؟

 

 

 

 

 

الطبيعي. من المهم لبناة السالم   االنحيازوالصواب، من خالل عدسة قيمنا وما نؤمن به نحن. هذا هو  الخطأ كلنا نرى العالم، ونرى 

 ان نفهم انحيازاتنا: وان نبقى مدركين ايضا للناس الذين يرون االشياء بشكل مختلف. 

 

العام لغرض ايجابي. لكن هل هذا الغرض ايجابي بالكامل؟ بالنسبة لمن ال  على زيادة العاطفة والدعم القدرة  لديهمصناع المحتوى 

 يشاركك وجهة نظرك، فان الطريقة التي تقدم بها القصص واالشخاص والمواضيع قد تنشر الفتنة وتزيد من الصراع. 

 

او الضارة. للقيام بذلك،   بناءةالغير  العواطف االيجابية وتقليل الردود  وتحريكمهمة بناة السالم الذين يستخدمون االعالم هي تعظيم 

 االخرون بها.  بانحيازاتك وكيف قد يشعر  إدراك من المهم البقاء على 

 

 
 

 

 الحديث عن المواضيع الحساسة 

 

 ماذا تفضل؟ 

 أظهر للناس سبب ان شيئا يؤمنون به هو خاطئ ومضر.  . أ

 تغيير تصرفات الناس بعيدا عن ممارسات ضارة.  .ب 

 ماذا تفضل؟ 

 بمجادلة. الفوز  . أ

 التأثير في معتقدات شخص ما.   .ب 

 

بالناس بشكل   التأثيرلم نعرف كيفية  إذا القيام به.   اخرونان بناء السالم يشكل تحديا الن نجاحك يعتمد على ما سيقرر اشخاص  

فعال، فلن يهم مقدار كوننا على صواب. هذا صحيح بشكل خاص في حالة بناء السالم باستخدام االعالم. لن يهم مقدار اهمية رسالتنا  

 كان مشاهدونا يشرعون تجاهنا بموقف دفاعي.  إذا

 

فكر بشخص تعرفه ممن يؤمن   وجهة نظرهم.   رؤية بإمكانك ان طريقة لجعل الناس يفكرون بوجهة نظرك هي ان تريهم   أفضل 

 انت تعتقد انه على خطأ كبير. من هذا الشخص؟ ما هو معتقده؟ بشيء
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جزءا من جمهورك المستهدف. لكن من المفيد تجنب تحويل هذا الشخص الى عدو عن طريق اشعاره  قد ال يكون  او هذا الشخص قد 

انتجت محتوى اعالمي المقصود به التشجيع على اراء وممارسات تتماشى مع   أنكبالحاجة التخاذ موقف دفاع تجاه محتواك. تصور 

ك )ما قد يظهره او يقترحه( مما قد يجعل هذا الشخص يراك  قيمك، وقام هذا الشخص بمشاهدته. قم بوصف ما قد يكون عليه محتوا 

  شيءعدو يختلف معه. ما هو الشيء بخصوص المحتوى، بالتحديد، الذي يكون عنده ردة الفعل هذه؟ هل هو   إنك)ويتذكرك( على 

 تظهره؟ اختيار كلمات؟ هويات االشخاص الظاهرين؟ حاول ان تصف ذلك تحت. 

 

 

 

 

 

فيما يلي، قم بوصف نفس المنتج االعالمي، لكن مقدما بطريقة مختلفة قليال، بشكل ال يثير النزعة الدفاعية عنده. بعد مشاهدته  

(، لكنه ال يراك كعدو يهدد معتقداته. ما المختلف  موافقا جعله   يتضمن المع رسالتك )وربما ان هدفك   يتفق ال لمحتواك، فهو اليزال 

  الان تقدم وجهة نظر قوية بدون زيادة غضب ومقاومة شخص  بإمكانكفي طريقة عرضك الذي جعله اقل مقاومة؟ ما الذي جعل 

 نفس القيم؟  يشاركك
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 العراق  في  السالم  تمكين مركز     الرقمي  االعالم استخدام السالم  بناء  تدريب  دليل

 

 

 

 

 

 

الجمهور   -  ٢الجزء   

المحتوى  دليل  

 

 

 

 

 

 

 

 استراتيجية مركزها الجمهور   : 7القسم 

 

 

 

 :مالحظات 

التالية. اكتب إجاباتك إذا كان ذلك    باألسئلة ثم فكر  سنجار لمشاريع بناء السالم في أمثلة  راجع المصدر:  ❑

 يساعدك في المراجعة 

 

 لم قد تعتبر هذه مشاريع بناء سالم؟ ما هي جوانب بناء السالم التي تسعى لخدمتها؟  -

 

لهدف: ا  

 

 مصدر:

 

 

 مصدر:

 

 

: تمرين  

 

 

 :أسئلة

 

 

 

 

 

 افهم كيف يصبح اإلنتاج اإلعالمي جزءا من مشروعك، بما يشمل الدور المركزي لجمهورك المستهدف.

 

 أمثلة مشاريع في سنجار 

 

 االعالم في أمثلة بناء السالم

 

 مركزها الجمهور استراتيجية 

 

 ما معنى أن يكون المشروع اإلعالمي مركزه الجمهور؟  ●

 بها نشاطاتك كمنفذ؟ ويدعمما هي الطرق التي يخدم بها الجمهور المستهدف هدف المشروع  ●
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 كيف تسعى هذه المشاريع لتوظيف القوة المجتمعة لجمهورها المستهدف؟ -

 

 ؟  المطلوبور بشكل فعال التخاذ الفعل أي نوع من المحتوى، تحديدا، سيدفع الجمه -

 

 . تعليمات: استراتيجية مركزها الجمهور التمرين:  أكمل ❑

 

قم بوصف كل مما يلي بأكبر قدر ممكن من التفصيل. مالحظة: تحتاج لسطر واحد فقط لكتابة   -

 المجال للتفكير باستراتيجيات بديلة.  إلفساح استراتيجية كاملة. هناك أربعة سطور متماثلة 

 

 الصندوق االول: االفعال. ما هي كل االشياء التي ستقوم بها بشكل مباشر؟  -

 

الصندوق الثاني: اإلعالم. ماذا سيكون محتواك؟ ماذا سيظهر؟ من سيظهر فيه؟ )تذكر: ماذا سيرى   -

 سيحس ويفكر من خالل مشاهدة محتواك والذي سيدفعهم إلى اتخاذ فعل؟(  وبماذاجمهورك  

 

الصندوق الثالث: افعال الجمهور. من هو جمهورك المستهدف؟ ماذا بالتحديد تريد من جمهورك   -

 ان يفعل؟  المستهدف

 

 الصندوق الرابع: الغرض. ما هو الهدف او التغيير الذي تريد تحقيقه من خالل مشروعك؟  -

 

هذا   …بسبب….فأن..  …إذا جمل من ان عالقات السبب والتأثير سليمة منطقيا باستخدام  تأكد -

 سيساعدك على تجنب اخطاء تؤذي المشروع او تؤذي المشاركين من دون قصد. 

 

 التالية:  باألسئلةوفكر   بناء السالم  إلعالمأمثلة راجع المصدر:  ❑

 

 بناء السالم؟  تأثيراتما هي الطرق التي يقصد بكل مثال منها تحقيق نوع ما من  -

 

بعد  قوم بالفعل المطلوب هل تعتقد ان المحتوى فعال؟ المقصود: هل تعتقد ان الجمهور المستهدف سي  -

 مشاهدته للمحتوى؟ 

 

أمثلة نموذجية. ما هي بعض النواحي التي قد تمثل مشاكل؟ كذلك، هل يتخذ اي منها  هذه ليست  -

 أسلوبا مختلفا قد يكون فعاال ايضا؟ 

 

: اعملوا كل اثنين لمناقشة استراتيجياتكم. خصصوا وقتا ليقوم واحد منكم بشرح استراتيجيته بينما المجموعات ❑

تبادلوا األدوار. ثم تجمعوا كمجموعة مرة اخرى. شاركوا   اآلخر يقوم بطرح االسئلة او تقديم المقترحات، ثم

 استراتيجياتكم كأفراد لتلقي االسئلة وردود األفعال. 

 

 

 

 بوصلة ذهبية      : 8القسم 
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 :مالحظات 

التي بعده. استخدم   باألسئلة ثم اقرأ المقطع أدناه وفكر التسويق الذهبية.  بوصلة : المصدرراجع وأكمل  ❑

 استراتيجية مشروعك المؤقتة كأساس لردودك. 

 

من الطبيعي أن تنتج محتوى تعتقد انه جيد حول قضايا تهمك، وان تفترض أن الجماهير ستتجاوب بشكل  

اردت ان تحقق اهدافك للتغيير، فعليك أن   إذالها.  عالقة  الايجابي. لكن في الواقع، فإن أفكارك ومشاعرك 

تتعامل مع المشروع من خالل عيون جمهورك. عليك ان تصنع محتوى ينال اعجابهم، عن قضايا يهتمون هم  

بها، الخ، لكي تحوز على انتباههم. الهدف هو ان تستخدم اهتمامات الجمهور بذاتها لدفعه تجاه األفعال التي تريده  

 ذها.ان يتخ

 

ماذا يحصل إذا كان الجمهور يمتلك توجهات تختلف انت معها بشدة، وهدف مشروعك هو انت تؤثر على   -

 وجهات نظرهم؟ 

 

 هل األفعال التي تريد للجمهور ان يتخذها واقعية؟  -

 

من سيرى محتواك ممن هم ليسوا ضمن جمهورك؟ هل من الممكن ان يتفاعلوا سلبا وان يعقدوا المشروع   -

 أصحاب المصلحة(.  لكل  النظر )راجع التمرين: 

 

 عن االسئلة.  لإلجابةكأداة ايضاح  لمشاريع بناء السالم في سنجار امثلة اختيار: استخدم المصدر:  ❑

 

 الهدف: 

 

 

 مصدر:

 

 

 مصدر:

 

 

: تمرين  

 

 

 

 :أسئلة

 

 

 

 

 

فحص   بإعادة وقماتقن مبدأ مهما للتسويق الفعال: تقديم القيمة. طور قدرة قوية على أن تضع نفسك في محل جمهورك المستهدف 

 استراتيجية مشروعك من وجهة نظرهم. 

 

 التسويق الذهبية بوصلة

 

 أي نوع من المحتوى عليك ان تنتج؟

 

 صورة عن الجمهور 

 

 الطرق التقليدية لطلب الدعم للمشروع؟ كيف تختلف عقلية تقديم القيمة عن  ●

 لم من المهم تكوين صورة عن الجمهور؟  ●

 ؟ دقةما معنى أن يتحدث المشروع صراحة عن السالم مقابل أن يقوم بخلق مخرجات بناء سالم بشكل أكثر  ●

 ما المحتوى الذي يمكنك إنتاجه بميزانية صغيرة او معدومة؟ ●
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أكبر قدر ممكن من التفاصيل. حاول تصور االشخاص   إلضافة. خذ وقتك الجمهورصورة عن التمرين:  أكمل  ❑

 2. اكتب أكبر قدر يمكنك من التفاصيل عنهم. المطلوببذاتهم الذين سيشاهدون محتواك ويتخذون الفعل 

 

 الديموغرافية: الجنس، العمر، الهوية، االثنية، وغيرها من الجوانب الشخصية.  -

 

 يعيشون؟الموقع: اين  -

 

اهتماماتهم: ما الذي يتحمسون له على االنترنت، بشكل كاف الن يجعلهم يكتبون تعليقا او مشاركة او اي فعل   -

 اخر عندما يرون محتوى حول هذه األشياء؟ 

 

الشبكات: ما المجتمعات التي ينتمون إليها؟ )هذه طريقة اخرى لمعرفة كيفية الوصول الى جمهورك المستهدف   -

 (. على االنترنت

 

الناس واكثرهم قدرة والذين هم االكثر احتمالية   أفضل لم هذا هو الجمهور الصحيح: كيف تعرف ان هؤالء هم  -

 التخاذ األفعال التي تريد منهم اتخاذها؟

 

 التالية:  باألسئلةثم فكر  ما هو المحتوى الذي يجب عليك انتاجه؟راجع المصدر:  ❑

 

لمحتوى شاهدتها قريبا على وسائل التواصل االجتماعي كانت جيدة من ناحية   بأمثلةهل يمكنك التفكير  -

 االصالة وقربها من المشاهد؟ 

 

ما معنى خلق التغيير االجتماعي داخل ذهن المشاهد، بدال من طرح رسالتك الداعية للتغيير بشكل مباشر في   -

 فيديو؟

 

 بناء السالم. ثم اجب عن االسئلة التالية:  إلعالمخياري: ارجع الى المصدر: امثلة  3 ❑

 

 ما هي بعض االساليب المختلفة المستخدمة في محتوى هذه االمثلة؟  -

 

 ؟  والتعاطفكيف تحقق هذه االمثلة االصالة، والقرب من المشاهد،  -

 

 لجمهورها؟ ما هي بالتعيين القيمة التي تقدمها هذه االمثلة  -

 

 
نفسها التي يمكنك استخدامها لتكييف المنشورات على الفيسبوك. فيسبوك يسمح لك بتضييق نطاق الجمهور لكل منشور حتى   هذه التصنيفات هي 2

 يتمكن فقط الناس الذين تحددهم من رؤية محتواك على صفحتهم. 
قريبا من المشاهدين، او اذا كانت الرسالة مباشرة  هذا هو األسلوب المباشر مقابل األسلوب الغير مباشر للتأثير في المشاهدين. اذا لم يكن الفيديو  3

جدا، فان المشاهدين سيتقبلونه او يرفضونه بشكل غريزي وفق توجهاتهم الفكرية. لكن اذا قدم المحتوى قيمة بشكل يحرك العواطف او يقدم  
 معلومات مفيدة، فمن الممكن تحقيق تأثير بناء السالم بدون الحديث عن السالم بشكل مباشر. 
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المصدر فرادى، ثم ناقشوا اجوبتكم كمجموعة. تذكروا ان تستخدموا البوصلة   وأكملوا  اقرأوا المجموعات:  ❑

 الذهبية. هل تقدم افكار المحتوى المحتمل قيمة واضحة الى الجمهور المذكور؟ 

 

 

 بناء العالقات      :9القسم 

 

 

 :مالحظات 

 .كيف تبنى العالقات على االنترنت راجع المصدر:  ❑

 

اكتب قائمة افكار تشمل المدونات المختلفة، والمواقع، الشركات، حسابات التواصل االجتماعي،   ❑

 يشاركك نفس الزاوية. ثم اجب عن االسئلة التالية: المؤثرون، المنظمات، الخ، ممن قد  

 لماذا يتبعهم الناس؟ ما هي القيمة التي يحصلون عليها؟ -

 كيف لهذا أن يغذي افكارك للمحتوى والقيمة التي تقدمها انت لجمهورك؟ -

 

 البحث عن زاويتك.  التمرين: أكمل ❑

 

 مجموعات او افراد اخرون؟ انظر مرة اخرى الى نتائج تفكيرك. هل تخطر على بالك  ❑

 

 كيف يمكن لي ان اكون قيما بالنسبة لهم؟ تذكر: عندما تحدد حلفائك المحتملين، اسأل نفسك دائما:  ❑

 

المجموعات: شاركوا ردودكم بشكل فردي للحصول على ردود افعال من المجموعة. هل يعرف   ❑

لمشروعك والقيمة التي تأمل ان   اآلخرون حلفاء إضافيين؟ هل يعتقدون أنك قد عّرفت الزاوية الصحيحة 

 تقدمها لجمهورك في تلك الزاوية؟ 

 

استمر بالبحث عن زاويتك في األشهر القادمة والتواصل مع حلفاء محتملين عن طريق تقديم ما له قيمة.   ❑

  إذايحركهم )ما يعتبرونه قيما(. عليك ان تبدأ برص هذا االساس حاال. لما جمهورك و لماهية  أنصت

ذه المعرفة وهذه العالقات االن، فأن محتواك ستتم مشاهدته ومشاركته من قبل الناس بشكل  بدأت ببناء ه

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف: 

 

 

 مصادر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وطور احساسك بزاويتك الخاصة على االنترنت. تدرب على  علم كيف أن تبدأ بجمع الحلفاء. استكشف ت

 جعل نفسك قيما بالنسبة لجمهورك. 

 

 كيف تبنى العالقات على االنترنت 

 

 تمرين: 

 

 

 أسئلة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاويتك عن البحث 

 

 ما معنى ان تعطي ما له قيمة قبل ان تطلب شيئا؟ ●

 جوانب خبراتك تريد للناس أن يربطوك بها؟(ماذا تريد لزاويتك أن تكون؟ )أيا من  ●
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مطرد حالما تقوم بنشره. كما سترى الحقا في هذا الدرس، هذا هو الشاغل األساسي لخلق التغيير 

 باستخدام اإلعالم الرقمي. خلق المحتوى هو أمر ثانوي. 

 

 

 

 إطار بناء السالم       :10القسم 

 

 

 

 

 

 مالحظات: 

 

 الفيديو: شاهد  ❑

 

 . بناء السالم االستراتيجيراجع المصدر:  ❑

 

 . تعليمات: أسلوب الشبكةالتمرين:  أكمل ❑

 

)الالعبون االساسيون المترابطون افقيا وعموديا( المقصود لهما ان تكونا مجاال   األوليتانالقائمتان  -

 اصناف الالعبين/الحلفاء الممكن الحصول عليهم في مشروعك. عرض للتفكير، لتوسيع 

 

 

 أساس للتأثير

  انجليزي

 الهدف: 

 

 

 

 مصدر:

 

 

 تمرين: 

 

 

 فيديو: 

 

 

 أسئلة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(، وهو استراتيجية أساسية في مجال بناء السالم. ابدأ بالتفكير بالطريقة التي ستبني بها 2005،  فهم أسلوب الشبكة )ليديراج

لمستويات القوة في المجتمع والتي يمكن لها ان تعزز   والعابرة"شبكة" من العالقات االستراتيجية العابرة لخطوط االنقسام 

 فاعليتك. 

 

 بناء السالم االستراتيجي

 

 أسلوب الشبكة 

 

 للتأثير أساس

 

 ماذا يعني بناء عالقات في سياق اعالم بناء السالم؟  ●

 أي أصناف من الالعبين االساسيين يمثلون حلفاًء مفيدين، على االنترنت وخارجه؟  ●

 ما هي بعض الفرص التي قد يمتلكها الناس الموجودين على جانبين متضادين للتفاعل بشكل بناء )الروابط(؟  ●

 

https://youtu.be/HWLWf33uUk4
https://youtu.be/HWLWf33uUk4
https://youtu.be/HWLWf33uUk4
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االحتماالت األكثر حدوثا. حاول ان  عمق العبين( المقصود لها زيادة  4-2القائمة األقصر )مقلصة ل  -

 حددا قدر االمكان عند التفكير بفرص التعاون الممكنة. تكون م

 

(، انت غير محدد باألصناف المدرجة. حاول ان تفكر "خارج  والفواصلفي القائمة األخيرة )الروابط  -

 الصندوق" في هذه الحالة. 

 

وخارجها. ناقشوها من المجموعات: فكروا معا باألصناف المختلفة لالعبين االساسيين المحتملين، على االنترنت  ❑

منطلق كيفية قدرتهم على تعزيز المشروع، وايضا من منطلق كيف ان التعاون يمكن ان يساعد الالعبين 

 األساسيين على تحقيق أهدافهم الخاصة بهم. 

 

 فيديو اختياري:  ❑

 

 الشبكة  أسلوب                          

 )انجليزي(                            

 

 

 

 فيديوهات ارشادية       :11القسم 

 

 

 راجع سلسلتي الفيديوهات الموجودة تحت لمشاهدة مقدمة عن صفحات الفيسبوك وقنوات اليوتيوب.         

 

 

 )عربي( إرشادات الفيسبوك    ❑

 

 

 الفيسبوك صفحات عن مقدمة

 جديدة صفحة انشاء

  والتحسينات االعدادات

 الفيديوهات نشر

 جمهورك تعديل

 

https://www.youtube.com/watch?v=0hmAn8E_vyg&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=0hmAn8E_vyg&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=0hmAn8E_vyg&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=4
https://youtu.be/3w5GIi8vndM
https://youtu.be/3w5GIi8vndM
https://youtu.be/3w5GIi8vndM
https://youtu.be/3w5GIi8vndM
https://youtu.be/3w5GIi8vndM
https://youtu.be/3w5GIi8vndM
https://youtu.be/3w5GIi8vndM
https://youtu.be/DHDXg7GXOag
https://youtu.be/DHDXg7GXOag
https://youtu.be/DHDXg7GXOag
https://youtu.be/DHDXg7GXOag
https://youtu.be/DHDXg7GXOag
https://youtu.be/diOaBXvdtV0
https://youtu.be/diOaBXvdtV0
https://youtu.be/diOaBXvdtV0
https://youtu.be/diOaBXvdtV0
https://youtu.be/KweY90UROTc
https://youtu.be/KweY90UROTc
https://youtu.be/KweY90UROTc
https://youtu.be/OoRgGsmCcBw
https://youtu.be/OoRgGsmCcBw
https://youtu.be/OoRgGsmCcBw
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 )عربي( إرشادات اليوتيوب   ❑

  

 

 جديدة قناة انشاء

 الفيديوهات نشر

 قناتك تعديل

 التوضيحية النصوص عمل

  فيسبوك مقابل يوتيوب

 

https://youtu.be/7e7z33KJC3s
https://youtu.be/7e7z33KJC3s
https://youtu.be/7e7z33KJC3s
https://youtu.be/7e7z33KJC3s
https://youtu.be/7e7z33KJC3s
https://youtu.be/fyYJyCFG0P8
https://youtu.be/fyYJyCFG0P8
https://youtu.be/fyYJyCFG0P8
https://youtu.be/5aCUczZcISE
https://youtu.be/5aCUczZcISE
https://youtu.be/5aCUczZcISE
https://youtu.be/Ugkj4eFM__8
https://youtu.be/Ugkj4eFM__8
https://youtu.be/Ugkj4eFM__8
https://youtu.be/Ugkj4eFM__8
https://youtu.be/Ugkj4eFM__8
https://youtu.be/LFDmFiz82y8
https://youtu.be/LFDmFiz82y8
https://youtu.be/LFDmFiz82y8
https://youtu.be/LFDmFiz82y8
https://youtu.be/LFDmFiz82y8
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 مصدر: امثلة لمشاريع بناء السالم في سنجار 

 

 ج: تغيير مفاهيم خاطئة  ب: تنظيم مجموعات دعم  أ: اعادة بناء سوق  

اعد بناء سوق مهجورة وشجع التجار على   خالصة

العودة. قم بتزيين الموقع بالجداريات التي  

تعبر عن مشاعر الناس تجاه الماضي  

 والمستقبل. 

مجموعات صغيرة من النساء تلتقي لمناقشة 

القوية، واعادة انتاج  طرق للتعامل مع المشاعر 

 عدد متزايد من المجموعات.

حملة اعالمية على االنترنت لزيادة الوعي 

 الدقيق بالهوية االيزيدية.

سوق واحد يعاد بناؤه ويتم تنمية مقدار   • هدف

 صغير من االمل. 

يشعرن اقل بالوحدة  النساء االيزيديات •

ويمتلكن امال بالتعافي. فكرة الحديث عن 

 تقبال. أكثرالصدمة تصبح 

تغيير المفاهيم الخاطئة بين المسلمين عن  •

الثقافة االيزيدية والمعتقدات الدينية التي 

 تبرر العنف.

افعال  

 الجمهور 

الجمهور المستهدف يشمل: السكان  •

القريبين الذين قد يرون السوق مرة  

اخرى، والمنطقة األوسع بما فيها  

 المسلمين وااليزيديين.

االفعال المرجوة تشمل: السكان  •

المحليون يتطوعون للعمل او يتبرعون  

بالمواد، الناس والمنظمات في المنطقة  

طريق  عن دعمهميعبرون عن  

كات على االنترنت،  التعليقات والمشار 

الممولون مثل حكومة االقليم او  

 المنظمات الدولية يوفرون االموال. 

الجمهور المستهدف يشمل: النساء   •

االيزيديات وضحايا العنف االخرين،  

الرجال االيزيديون يزيدون وعيهم  

 لوجهة نظر النساء. 

االفعال المرجوة تشمل: النساء اللواتي  •

ت يقررن  يشاهدن المحتوى على االنترن

المشاركة في اللقاءات القادمة، النساء  

يشاركن المحتوى مع االخرين، الرجال  

االيزيديون يقررون تكوين فرص مماثلة 

لمناقشة تجاربهم. غير االيزيديين 

يشاركون المحتوى ويتركون تعليقات  

 داعمة على االنترنت. 

الجمهور المستهدف يشمل: السنة العرب   •

االيزيديين  المسلمون وغيرهم من غير 

منطقة سنجار، رجال   في يعيشونالذين 

الدين المسلمون، المدارس السنية 

ومعلموها، المجتمعات المسلمة االوسع  

 في العراق والمنطقة. 

االفعال المرجوة تشمل: مشاركات   •

وتعليقات ايجابية على الفيديوهات، 

االستضافة في الفعاليات الثقافية 

قبلون  االيزيدية، القادة والتربويون ي

الدعوة لمناقشة المفاهيم الخاطئة مع  

المتطوعين االيزيديين ويقومون  

 بمراجعة المناهج.  

فيديوهات في بداية المشروع توثق  • اعالم

 وبناءاالمل   إلعطاءترميم السوق 

  الدعم. اظهر المتطوعين االيزيديين

والمسلمين يعملون معا، لكن ال تطلب  

 االنتباه.

الحقا في المشروع، فيديوهات اخرى   •

توثق تقدم اعادة االعمار لزيادة الدعم 

 وتشجيع التجار والعوائل على العودة.  

محتوى نصي او صوري يظهر النساء   •

وهن يعبرن عن تجاربهن، بقدر ما 

يرتحن له. المحتوى يمكن ان يركز  

بشكل اساسي على مواضيع بسيطة او  

سطحية في البداية. يمكن للنساء  

  أكثراو  أعمق المشاركة بتجارب 

 شخصية بمرور الوقت، ان اردن. 

فيديوهات تظهر شخصيات رئيسية  •

محبوبة وقريبة وغير خالفية )ناس  

عاديون وعوائل تحتفل بالتقاليد الثقافية  

والديني االيزيدية، او تستمتع بالنشاطات 

العائلية مثل الطبخ، الرياضة، لعب  

 االطفال، الخ. 

فيديوهات ال تتحدث عن المظالم   •

مباشرة. بدال عن ذلك، هي تظهر  

يرة لالهتمام للحياة  جوانب مرحة ومث

)والتي هي ايضا تتحدى الصور النمطية  

 بشكل غير مباشر(. 

اطلب متطوعين من المسلمين  • افعال 

 وااليزيديين للتعاون في المشروع. 

ارسم جدارية واحدة في الموقع   •

 المختار. 

نظم العمال المتطوعين لعمل   •

 تصليحات بسيطة في السوق. 

 للترميم.كون صفحة فيسبوك مكرسة  •

صور اعمال التصليح والصبغ  •

وانشرها على مواقع التواصل  

 االجتماعي.

عندما يزداد الوعي العام، قم بتجنيد   •

المزيد من المتطوعين وطلب المزيد  

من التبرعات: صبغ، ادوات، مواد  

 بناء، حسب الحاجة. 

اجتمع بمسؤولي حكومة االقليم   •

للحصول على المزيد من التمويل  

 السوق.  إلعمار

باستخدام   البداشجع التجار على   •

 السوق. 

احصل على متطوعات من النساء   •

االيزيديات للمساعدة في تنظيم نزهة  

 بنقل الخبر شفهيا. 

اذهب الى النزهة مع مجموعة صغيرة  •

من النساء لمشاركة التجارب والحديث  

عن استراتيجيات التأقلم باي طرق  

 يفضلنها.

ع  اجمع متطوعين لتنظيم لقاءات اخرى م •

مجاميع اخرى من النساء. استمر  

باللقاءات وزيادة المشاركة حسب  

 الحاجة. 

كان ذلك مناسبا، قد يفكر   إذا الحقا،  •

النساء االيزيديات بضم نساء مسلمات  

 من ضحايا العنف.

من الراغبين   اجمع متطوعين ايزيديين •

 بمشاركة جوانب من حياتهم وهويتهم. 

اجمع رجال دين وتربويين مسلمين من  •

المهتمين بتقليل المفاهيم الخاطئة عن 

 االيزيديين للتعاون. 

نسق فرصا مع القادة المسلمين لعرض   •

 فيديوهات )اعاله( للطالب. 

المتطوعون يقومون بدعوة الجيران او  •

شاطات  االصدقاء المسلمين للمشاركة بن

ثقافية، سفرات ترفيهية، او مناسبات  

 دينية. 
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 بناء السالم  إلعالمأمثلة  -مصدر  

 
واألحداث الحقيقية  مالحظة: هذه االمثلة المقصود بها هو توضيح كيف ان االصناف المختلفة من المحتوى يمكن لها ان تؤثر في الجمهور. المشاريع بحد ذاتها، 

 تكون بنفس القدر من الفاعلية لبناء السالم في جميع الحاالت. التي تظهرها، قد ال 

 القيمة لبناء السالم افعال الجمهور  الجمهور المستهدف المحتوى االعالمي 

 الموصل  متطوعي

خيار جيد لميزانية صغيرة.  

التسجيل الذاتي من قبل  

المتطوعين يمثل مصدرا  

رخيصا للمحتوى األصلي  

 والمؤثر. 

العراقيون والمراقبون  

 االجانب 

السكان المحليون قرب   •

الموصل: التطوع او دعم  

 جهودهم 

المراقبون األجانب:   •

مشاركة القصة، اكتساب  

 معرفة أكثر عن الوضع 

العراقيون يرون شبابا من مختلف الهويات يتطوعون سوية نحو هدف   •

مشترك. هذا يعزز فكرة ان المجاميع المختلفة يمكنها ان تعيش معا بسالم في  

 المستقبل. 

تأهيل المجتمع العراقي   إلعادةهذا المشروع يزيد الدعم المحلي والدولي   •

 بطريقة تحتوي المجموعات المختلفة. 

 

 ماير جيسيكا

  شيءاألسلوب يركز على  

سعيد يمكن لكلتا  

المجموعتين المتصارعتين 

 أن يقدروه 

تظهر نموذجا عن خدمة األطفال من المجموعات المختلفة،   ICFمشاريع  • ICFدعم مشاريع  • االمريكان والعراقيين

 ومشاركة هدف مشترك للمساعدة. 

رؤية رائدة فضاء عراقية يساعد العراقيين على االحساس بالتالحم والفخر   •

 الوطني بدال عن التمييز الطائفي. 

)مالحظة: ال تحتاج ان تكون صديقا لرائد فضاء لصنع هذا التأثير. ما هي   •

 لها شعبية بين كل األطراف؟(  شخصية أخرى

 هنا نريدك  ال نحن

رسالة قصيرة، مباشرة،  

تربط بين الصراع  

 والعواطف السلبية. 

االسرائيليين 

 والفلسطينيين

 شارك الفيديو  •

تعرف على األمور التي   •

تجعل الصراع اسوء  

وتعلم كيف تساند جهود  

 السالم 

ان الطرف اآلخر   إدراكالمشاهدون يحسون برابطة مع "عدوهم" عن طريق  •

 يواجه نفس االحساس بالرفض 

 يزداد االهتمام الشعبي والتمويل لمشاريع بناء الجسور  •

 العراقي  الصودا تحدي# 

حملة على هيئة محتوى  

على المشاركة.   مبنية

الجمهور يساعد في  

 مضاعفة المحتوى والتأثير 

العراقيون وغير  

العراقيين من مراقبي  

 هرات التظا

نشر صورة شخصية،   •

إعادة نشر االخرين،  

المشاركة على وسائل  

 التواصل االجتماعي

تعرف على ما يحدث في   •

 التظاهرات وأسبابه

غير العراقيين يكتسبون فهما أفضل عن العراقيين ونضالهم من أجل الحقوق   •

 األساسية. 

العراقيون يرون أناسا من كل الطوائف يعملون معا نحو هدف مشترك،   •

 ويعانون سوية، بما يخلق مشاعر تضامن.  

 انخفاض حاالت القتل يساعد على خفض حدة حلقات العنف واالنتقام.  •

)تأثير سلبي؟( هل تقترح أن الشيعة سيئين )الحكومة العراقية والميليشيات   •

 الشيعة يشعرون بالعداء تجاه المتظاهرين؟ غير الحكومية( وتجعل العراقيين

 رمضان  يصومون  مسيحيون

المدونة الفيديوية عظيمة اذا  

كان الجمهور يحس بالقرب  

 من الشخصية الرئيسية 

 علق، شارك، ناقش  • االمريكان المسيحيون 

تواصل مع الجيران   •

 المسلمين

الخاطئة التي قد يكونها يزيد التفاهم بين أطياف االنقسام الديني ويقلل المفاهيم  •

 المسيحيون االمريكان عن المسلمين

خوف اقل من المسلمين في أميركا يمكن أن يساهم في سياسات ومواقف ثقافية   •

 أكثر احتواء، وهذا قد يقلل من مصاعب األقليات. 

 كردستان ماراثون

أسلوب المدونة الفيديوية  

)عليك أن تختار الشخصية  

 الرئيسية الصحيحة( 

  باإلنجليزيةالمتحدثون 

خارج العراق،  

والسكان المحليون في  

 كردستان والعراق  

 

 شارك المحتوى •

اعرف المزيد عن الثقافة   •

 العراقية والكردية 

ادعم او شارك في   •

نشاطات إيجابية مشابهة  

 في المستقبل  

مثال جيد ألسلوب حذق لبناء السالم. المحتوى هو عن الرياضة والصحة   •

وتجربة شخص واحد في الركض. رسالة "السالم" موجودة في الخلفية. القصة  

.  السباقطالع على الموقع والناس وسبب إقامة تجعل الناس راغبين باال

 فرصة ليتعرفوا على قضايا النزاع بدون استخدام رجاء ملح للسالم.  أعطهم

ال تقلق إذا كان لهذا الحدث تأثيرات سلبية أيضا )مثل مدح كردستان أكثر من   •

المناطق/المجموعات األخرى(. ما زال بإمكانك أن تتعلم من أسلوب وطريقة  

 محتواه. المشروع و

 الفقدان عن شخصية قصص

صور وقصص مكتوبة  

ن لها ايضا ان تصبح  يمك

صيغة جذابة للتأثير على  

 عواطف الجمهور 

اإلسرائيليون،  

الفلسطينيون،  

 والمراقبون االجانب 

شارك القصص مع   •

 اآلخرين.

شارك في فعاليات بناء   •

 الجسور. 

العواطف كونية ويمكن أن تغطي مجموعات مختلفة في النزاع، وبخاصة   •

المجادلة في داخل نفس المرء ضد قصص  مشاعر الفقد والحزن.  من الصعب 

 عن آباء فقدوا اطفالهم بسبب العنف. هذه قصص لها قدرة على االلتصاق.

اكتساب معرفة داخلية عن إنسانية العدو الذي عادة   في  هيالقيمة لبناء السالم  •

ما يوصف بأنه ليس إنسانا، وفي العمل نحو التغيير عن طريق تحوير  

 األحاسيس تجاه اآلخر. 

 

 

  

https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-iraq-mosul-volunteers-idUKKCN1IS061
https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-iraq-mosul-volunteers-idUKKCN1IS061
https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-iraq-mosul-volunteers-idUKKCN1IS061
https://www.facebook.com/watch/?v=610111749587259
https://www.facebook.com/watch/?v=610111749587259
https://www.facebook.com/watch/?v=610111749587259
https://www.facebook.com/414581845222057/videos/1809538449059716
https://www.facebook.com/414581845222057/videos/1809538449059716
https://www.facebook.com/414581845222057/videos/1809538449059716
https://www.facebook.com/414581845222057/videos/1809538449059716
https://www.facebook.com/414581845222057/videos/1809538449059716
https://www.facebook.com/414581845222057/videos/1809538449059716
https://www.facebook.com/414581845222057/videos/1809538449059716
https://www.facebook.com/hashtag/iraqisodachallenge
https://www.facebook.com/hashtag/iraqisodachallenge
https://www.facebook.com/hashtag/iraqisodachallenge
https://www.facebook.com/hashtag/iraqisodachallenge
https://www.facebook.com/hashtag/iraqisodachallenge
https://www.facebook.com/hashtag/iraqisodachallenge
https://www.youtube.com/watch?v=ad9p-6DbXow
https://www.youtube.com/watch?v=ad9p-6DbXow
https://www.youtube.com/watch?v=ad9p-6DbXow
https://www.youtube.com/watch?v=ad9p-6DbXow
https://www.youtube.com/watch?v=ad9p-6DbXow
https://www.youtube.com/watch?v=P9ROLYxY45Y
https://www.youtube.com/watch?v=P9ROLYxY45Y
https://www.youtube.com/watch?v=P9ROLYxY45Y
https://www.theparentscircle.org/en/personal-stories_eng/
https://www.theparentscircle.org/en/personal-stories_eng/
https://www.theparentscircle.org/en/personal-stories_eng/
https://www.theparentscircle.org/en/personal-stories_eng/
https://www.theparentscircle.org/en/personal-stories_eng/
https://www.theparentscircle.org/en/personal-stories_eng/
https://www.theparentscircle.org/en/personal-stories_eng/
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 مصدر: البوصلة الذهبية 

للمساعدة.   بحاجةالمنظمات الخيرية وغير الربحية مهمة للمجتمعات التي تواجه تحديات الن فكرهم منصب على مساعدة من هم 

 لكن بعض المجموعات احيانا ال تجيد التسويق ألنها ال تنظر إلى داعميها بنفس الطريقة. 

 

 ربحية )بما فيها تلك العاملة في بناء السالم( أن خدماتهم تسير في اتجاه واحد: من المعتاد في المنظمات الغير 

 

 مجتمعات بحاجة لمساعدة  ← منظمات غير ربحية وصناع تغيير  ← داعمون ومتبرعون 

 

صناع التغيير   إذا الداعمون والمتبرعون يقدمون قيمة لمنظمات الخدمة، ومنظمات الخدمة تقدم بعد ذلك قيمة للناس المحتاجين. 

العاملون في منظمات الخدمة يعتادون على طلب المساعدة من الداعمين المحتملين. المنظمات تقدم شيئا قيما للداعمين )فرصة  

 يطلبون شيئا )التمويل(.  بأنهميستمرون بالشعور  مساعدة المحتاجين( لكن احيانا

 

 

كصناع تغيير، علينا ان نفكر كمسوقين. المسوقون الناجحون ال  

. بل هم يقدمون شيئا ذا قيمة يرغب به الداعمون او  ء شييطلبون اي 

 الزبائن المحتملون بشكل حقيقي. 

 

جمهورهم  لكسب الداعمين، فان المسوقين الجيدين يدرسون 

عن قرب كي يفهموا ما يريدون. هم بعد ذلك يركزون   المستهدف

على تقديم تلك القيمة. هكذا يقوم العمل الناجح ببناء قاعدة زبائن  

من   أكبر كبيرة، وهذا هو ما يحتاجه بناة السالم لتنمية قاعدة 

 الداعمين.

 

.  في تقديم القيمةلبناء السالم باستخدام اإلعالم "البوصلة الذهبية" 

  إذا هي تعني اعطاء الجمهور المستهدف شيئا يعتبرونه قيما للغاية. 

نجحنا في ذلك، فان بقية استراتيجية مشروعنا ستكون في محلها. هذا  

 هو المبدأ الجوهري الذي يجب ان يقود عملنا مثل البوصلة. 

 

 

 

 ما تقوم ببناء مشروعك. اسأل نفسك األسئلة التالية: تذكر هذا المبدأ الجوهري عند

 

 يشكل هذا الهدف قيمة؟ لمن ما هو الهدف الشامل لمشروعي؟  •

 

 

؟ هل هناك شيء  همشيء يريدونه  أكثرالى الهدف )الجمهور المستهدف(؟ من هم؟ ما هو  للوصول   سأحتاجإلى دعم من   •

 لهم؟  أقدمهان  أستطيع

 

 

اإلعالمي سيجده هذا الجمهور المستهدف قيما بشكل كافي للمشاركة، الدعم، او اتخاذ فعل اريد منهم  اي نوع من المحتوى  •

 اتخاذه؟ 
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 صورة عن الجمهور 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الديموغرافية 

 

 

 

 المكان

 

 

 

 

 االهتمامات

 

 

 

 الشبكات

 

 

 

 للمشروع؟  االجمهور المستهدف مناسب  يعد هذالم 
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 عليك صنعه؟  يجب  المحتوى الذي ما   -تمرين  

 

مهم؟ هل عليك ان تستخدم الصور ام الساليدات؟ هل عليك ان توجه   بشيء هل عليك ان تقوم بتوثيق شخص ما وهو يقوم 

 الكاميرا نحوك وانت تتحدث الى المشاهدين؟ هل عليك ان تصور جولة من المقابالت؟

 

المحتوى الجيد يمسك بالمشاعر ويوجهها نحو افعال معينة. ابق هذه    الناس بما عليهم ان يفكروا. يخبر ال المحتوى الجيد 

 يجب ان يكون عليه محتواك:  بما تفكرالمبادئ في ذهنك وانت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امأل الصورة عن الجمهور قبل البدء بهذا التمرين. ثم كون افكارا للمحتوى الذي قد يؤثر على جمهورك بشكل فعال،  

 "البوصلة الذهبية" لتقديم القيمة. واضعا بنظر االعتبار المبادئ اعاله و  

 

 ما هي االفعال التي تريد ان يتخذها جمهورك المستهدف والتي ستساعد على تحقيق هدف مشروعك؟ 

 

 

لماذا  عدد تستطيع كتابته من افكار المحتوى. لست بحاجة الن تكون مفصال. في العمود االيسر، اكتب  أكبرفي العمود االيمن، اكتب 

ستنجح كل من هذه االفكار في تحفيز جمهورك. هل هي فعال ستدفعهم الى اتخاذ الفعل الذي تريده؟ استمر بالكتابة على ظهر  

 الصفحة ان احتجت لذلك. 

 

 افكار المحتوى 

 

 

 

 

 

 

 تنجحلماذا قد 

 األصالة:

 

 

 

 القرب:

 

 

 

 

 

 التعاطف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناس يتعطشون للواقعية. مشاهدة الناس او االوضاع التي تبدو مصطنعة هو امر مقبول في الفن والتسلية. لكن   

مع االخرين في الحياة الحقيقية، فال شيء يعلو   والتعاطفاردت ان تساعد الناس على االحساس باالهتمام  إذا

 على االصالة.

 

ربما ان اقوى قوة تربط المشاهد بشخص يشاهده في جزء من المحتوى هو االحساس ب: "هي مثلي تماما."  

لبناء االرتباط )وبذلك زيادة انتباه المشاهد(، شكل شخصيات اساسية يمكن لجمهورك المستهدف االحساس  

لك هي التجارب اإلنسانية الطرق لعمل ذلك. االهم من ذ أحدبالقرب اليها. رؤية شخص من خلفية مشابهة هي 

 الكونية بالخوف، االمل، اللم، االرتباك، الندم، الخ، والتي نمر بها جميعا.

 

عادة ما تكون على   اصنع التغيير الذي تريده في افكار المشاهد الخاصة، ال في محتواك. للتأثير في االذهان التي

خالف، ال تقم بطرح رسالتك بشكل مباشر. حاول ان ترسم صورة تعكس وجهة منظور المشاهد وتقودها بشكل  

طبيعي الى استنتاج )انت تريده( بنفسها. أفضل طريقة لذلك هي ان تسعى الى الصدقية القصوى في فهمك  

لنفسك ولألخرين.
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 العالقات على االنترنت  ي كيف تبن - مصدر 

 

بغض النظر عن ماهية مشروعك، فأن تحشيد مجموعة كبيرة من الناس يحتاج الى بناء مستمر للعالقات قبل، اثناء، وبعد اتمام  

على االنترنت والبدء بتقديم القيمة لهم. المصدر   العثور على جمهورك المستهدف نشاطاتك. هذا المصدر يساعدك في التفكير بكيفية 

 على االنترنت وعلى تنمية عالقات التعاون.  الحلفاء الطبيعيين  التعرف على  ايضا يساعدك على

 

 

 العثور على "زاويتك" 

 

االنترنت هي مصدر المعلومات للعالم في كل مجال. مهما كان الموضوع مبهما، فان هناك شخصا في العالم يعرف عنه، وربما يقوم  

 بالحديث عنه على االنترنت. 

 

بدأت بنشر محتوى حول اعادة بناء السوق الخارجي في   إذاانت ايضا جزء من قاعدة المعلومات االنسانية هذه. على سبيل المثال، 

قمت بعمل ذلك باستمرار فستصبح معروفا على   إذا مصدر جيد للمعلومات حول ذلك.  إنكسنجار، فان الناس سينظرون اليك على 

  .زاويةالخبير في ذلك الموضوع، او  إنك

 

  أفضل. الزاوية يحتلها االشخاص القادرون على تقديم الزاوية هي مساحة من التركيز على موضوع محددعلى االنترنت، 

 فيما يخص ذلك الموضوع.   لآلخرينالمعلومات او الخدمات 

 

الناس الى المعلومات التي هم يبحثون عنها. عندما تنشر  إليصالمنصات التواصل االجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب مصممة 

محتوى حول موضوع ما، تقوم هذه المنصات بعرض المحتوى على الناس الذين يبحثون عنه. االنترنت جعلت من الممكن لنا ان  

 التي نكتب عنها. هذه اداة ثورية لبناء السالم!  باألشياءاهتماما ني الى الناس الذين هم االكثر آنصل بشكل 

 

 

 

اسواق في سنجار، وقمت بنشر محتوى عن   تأهيلتريد ان تعيد  إنكلنفرض 

هو الناس المهتمين ايضا بذلك. بشكل ادق، انه الناس   جمهورك المستهدفذلك. 

.  رة لجعل ذلك يتحققصغي  بأفعالالمهتمين الى الحد الذي يجعلهم راغبين بالقيام 

انت تقدم قيمة لهم من خالل المحتوى على هيئة معلومات، وقصص شيقة، او  

فرص للعب دور ما. بالمقابل، هم يعطونك اهتمامهم. وعندا تطلب منهم  

 المساعدة، سيقومون بذلك. 

 

بالتحديد يتواجد جمهورك المستهدف على االنترنت؟ كيف تبدأ ببناء  اين 

 تواصل مع جمهورك المستهدف االن: العالقات؟ ابدأ بال

 

اتبع الحسابات التي يتابعونها، اشترك بقوائم االيميل التي يشتركون بها، شارك   ●

 في حلقات النقاش التي هم فيها. 

لهم عن طريق عمل التعليقات المفيدة، المشاركة بالروابط التي قد   قيمةقدم   ●

 تعجبهم، ومساعدتهم بشكل عام على الحصول على ما يبحثون عنه. 

انتبه الى أنواع المحتوى التي تحفزهم. حدد اسئلتهم او اهتماماتهم التي لم تناقش   ●

 بعد، والتي يمكنك التركيز عليها في محتواك. 
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قادرا على تحشيد جمهورك التخاذ فعل ما( لست بحاجة الى تدريب رسمي او   وبذلكزاوية معينة )   لكي تكون مؤثرا في

 له قيمة عندهم. شيءشهادات. عليك فقط ان تجعل نفسك قيما للناس المهتمين بذلك الموضوع عن طريق تقديم 

 

 

.  هؤالء هم حلفائك من هم القادة اآلخرون في زاويتك؟ هؤالء هم الناس والمنظمات المعروفين بتقديمهم لما له قيمة في تلك المساحة. 

يمكنهم ان يساعدوك على النجاح في مشروعك عن طريق التعاون معك بطريقة ما، او بجعل جمهورهم )جمهورك( يتعرف على ما  

 تقوم انت بعمله. 

 

ص او مجموعة يمتلك جمهورا ومساحة تركيز مشابهة لما عندك؟ هؤالء هم ربما في زاويتك. عليك ان  هل هناك شخ 

 تعرفهم. واالفضل من ذلك، هم عليهم ان يعرفوك. 

 

تشاركون نفس   أنتمكون العالقات مع حلفائك في زاويتك، ليس عن طريق طلب المساعدة منهم، بل عن طريق تقديم المساعدة. 

هداف: ماذا يمكنك عمله لمساعدته على التقدم؟ قدم تعليقات مدروسة على منشوراتهم. شارك محتواهم عن طريق  االهتمامات واأل

 إعادة نشره وعمل تاك لهم. عندما يحين الوقت المناسب، بادر باالتصال بهم مباشرة. 

 

نجحت في ان تكون مهما للحلفاء في زاويتك، فلن تحتاج ان تطلب منهم المساعدة.   إذاما.  ء شيقبل طلب   تقديم القيمةالمفتاح هو في 

 ان يساعدوك من تلقاء نفسهم.  وسيريدون كسيتابعون هم 

 

بأن تكون ذا قيمة لهم. مثل اي عمل،  –هكذا عليك ان تبنى العالقات على االنترنت مع جمهورك المستهدف ومع حلفائك في زاويتك

حول صناعة المحتوى او استخدام وسائل التواصل   ر ال يدوسحري للنجاح. بناء السالم باستخدام االعالم الرقمي هم المكون الالناس 

به. إذا قمت بذلك بإخالص، فهم   يهتمون هم فيمااالجتماعي. بل هو يدور حول بناء العالقات مع أناس حقيقيين ومساعدتهم 

 به.   تهتم أنت  فيماسيساعدوك 
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 عن زاويتك البحث    -تمرين  

 

عدد يمكنك من االسئلة. استخدم ورقة العمل هذه ايضا عندما يتوفر   بأكبرهذا التمرين. فكر  أكملراجع صورة عن جمهورك، ثم 

 استخدام االنترنت لعمل بحث للتعرف على االشخاص او المجموعات المحددة الموجودين في زاويتك. وإمكانيةعندك وقت 

 

ما هي زاويتك؟ انها الموضوع/مواضيع او مساحة/مساحات التركيز التي يربطها الناس بك عندما تنشر محتوى عنها.  

 مترابطة من مساحات المواضيع. يمكن ان تصف زاويتك باستخدام مساحة موضوع واحدة او مجموعة  

 

 

كان مشروعك ومحتواك عن اعمار سوق في سنجار، فقد تصف زاويتك على انها "التجارة المحلية في سنجار، مشاريع   إذاعلى سبيل المثال، 

 االعمار في سنجار، احتياجات المجتمع المحلي، الخ." 

 

يتواجد جمهورك المستهدف على االنترنت؟ في العمود االيسر، اكتب كل المواقع وحسابات التواصل االجتماعي واالفراد او   اين

هم مهتمون. ما هي القيمة التي   لماذا المجموعات او المنظمات التي قد يهتم بها جمهورك المستهدف. في العمود االيمن، اكتب 

 يحصلون عليها من المتابعة؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما هي األفكار التي يعطيك اياها فهمك لألسباب التي تجعل جمهورك يتابع هذه المصادر عن القيمة التي يمكنك تقديمها، وعن نوع 

 المحتوى الذي يمكنك صنعه؟ 

 

 

 

من هم القادة في زاويتك ممن قد يشكلون حلفاء محتملين؟ اكتب ذلك في المساحة ادناه. بمعرفتك إياهم، ما هي بعض الطرق المحددة  

 ؟ تساعدهمان انت التي يمكن لك بها ان تجعل نفسك قيما؟ كيف يمكنك 

 

 

 
  الشيء ة المواضيع على منصات التواصل االجتماعي ذات العالقة. اعمل نفس  للبحث عن القادة )الحلفاء المحتملين( في زاويتك، حاول البحث عن حسابات بفلتر

او المؤثرين المحليين، وكذلك   واألكاديميينمع مجاميع االهتمام. البحث العام في جوجل قد ينتج دالالت ايضا. فكر بالمنظمات الخيرية والجامعات المحلية 

 الشركات. 
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 االستراتيجي مصدر: بناء السالم 

 

 بناء السالم: 

نطاق واسع من النشاطات على كافة مستويات المجتمع تسعى الى منع حدوث النزاع العنيف وتغيير االنظمة الهيكلية الضارة التي  

عندما يكون الالعبون واألساليب في تناسق وبشكل مستدام على االمد البعيد )شيرج،  استراتيجيا تسبب النزاع. بناء السالم يكون 

2004 .) 

 

 

 ( 2005ليديراج، )أسلوب الشبكة:  

. األسلوب يبحث عن العبين يشكلون  أفضل( هو مطلوب لبناء عالقات ما)وليس فقط من وهي استراتيجية لبناء السالم تركز على 

 جهود بناء السالم.  تأثيراتمفتاحا في المجتمع ممن هم مندمجون افقيا وعاموديا. الهدف هو التعاون مع الالعبين االساسيين لتعزيز 

 

 

 

 

نزاع ما   أطرافهم مجموعات او اشخاص محددين في المجتمع يملكون ثقة وشرعية بين مختلف  يمثلون مفتاحا العبون  •

 المجتمعات )تكامل عامودي(.   ومع)تكامل افقي( ومع كل من الحكومة/النخب  

 

 ما.  نزاع اجتماعي أطرافيعني ان شخصا او مجموعة يمتلكون ثقة وشرعية بين مختلف  االندماج االفقي  •

 

 يعني ان شخصا او مجموعة يمتلكون ثقة وشرعية بين القادة المتنفذين و/او بين الناس العاديين.  االندماج العامودي •

 

 ( 1999: )انديرسون، الروابط والفواصل

واصل( بما  الحاالت او العوامل التي تجعل اناسا من مجاميع متضادة يتفاعلون مع بعضهم اما بطريقة ايجابية )روابط( او سلبية )ف

يقلل من او يصعد النزاع. يمكن لهذه ان تكون اماكن واقعية )مثل االسواق(، تجارب مشتركة )مثل االعياد او االحداث(، تقاليد، 

 رموز، معتقدات، وحاالت اخرى. 
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 4أسلوب الشبكة   -تمرين  

 

 ثم اجب عن االسئلة التالية.  بناء السالم االستراتيجياقرا المصدر: 

 

 ما هي الجماعات المتنازعة من الناس التي تريد ان تبني عالقات أفضل بينها؟

 

 

 

 

 

 

بين هذه المجاميع المتنازعة؟ صف كيفية اندماجهم   المندمجون افقيا  )اشخاص او مجموعات( الذين يمثلون مفتاحا الالعبون من هم 

النزاع. )ماذا عن وظائفهم، مواقعهم، هوياتهم، او عالقاتهم او عوامل أخرى تجعلهم محل ثقة الناس   أطراف من  أكثرفي اثنين او 

 على طرفين متضادين؟( لست بحاجة الن تعرفهم معرفة شخصية. 

 

ارج االنترنت، االندماج االفقي قد يتخذ شكل روابط شخصية متينة بالعبين اخرين يمثلون فكر باالندماج على االنترنت وخارجها. خ

اخرى، او امكانية الوصول الى مجتمع ما التي يمنحها موقع شخص او وظيفته. على االنترنت، فكر بالالعبين  أطراف مفتاحا على 

لى اثنين او أكثر من االطراف عن طريق وسائل التواصل  الرقميين الذين يمثلون مفتاحا: اناس او جماعات لها تأثير واضح ع

 االجتماعي او طرق اتصال اخرى. 

 

 االندماج    االسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

عبر مستويين أو أكثر من الهرم المجتمعي؟ ما   المندمجون عاموديا   )اشخاص او مجموعات( الذين يمثلون مفتاحا الالعبون من هم 

الذي يجعلهم مندمجين؟ ما هي االشياء في وظائفهم، عالقاتهم او هوياتهم التي تجعلهم محط ثقة الناس على مختلف المستويات؟ لست  

 أن تستخدم نفس األشخاص الذين ذكرتهم في اعاله، ان كان ذلك واردا(.  )يمكنكبحاجة ألن تعرفهم شخصيا.  

 

 
 ( 2005)ليديراج،  4
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 المختلفة لالندماج العامودي التي قد تعمل على االنترنت او خارجها.  باألشكالفكر 

 

 االندماج    االسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

من الالعبين الذين يمثلون مفتاحا من هاتين القائمتين ممن قد يحدثوا تأثيرا ايجابيا كبيرا على مشروعك في حال قرروا   4-2اكتب 

التعاون معك. صف كيف سيحدث دعمهم فرقا. ايضا، لماذا قد يريدون أن يساعدوك؟ صف كيف ان التعاون سيكون مفيدا لهم  

 هم.  وألهدافهم

 

 ؟ همكيف سيساعدهم     ؟ انتاعدك كيف سيس    االسم 

   

   

   

   

 

 

 5الروابط والفواصل  

 

بدنيا. هناك حاالت معينة وعوامل يمكن لها ان تقلل من   وأحيانافي حاالت النزاع، الناس يميلون الى البقاء منفصلين ذهنيا، عاطفيا، 

االنقسام )روابط( او ان تزيد منه )فواصل(. فكر بالروابط والفواصل الممكنة فيما يلي. اتبع التصنيفات الموجودة. يمكنك ايضا  

 اضافة غيرها. 

 

 

 

 

 
 (1999 ،انديرسون) 5
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 فواصل ممكنة    روابط ممكنة     انواع العوامل  

   مساحات واقعية 

   احداث 

   تجارب سابقة 

   قيم ومعتقدات 

   

   

 

 ابق هذه في بالك عندما تقوم بتصميم مشروعك. حاول ان تستفيد من الروابط الطبيعية، وحاول ان تقلل من الفواصل. 
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 العراق  في  السالم  تمكين مركز     الرقمي  االعالم استخدام السالم  بناء  تدريب  دليل

 

 

 

 

 

 

اإلنتاج   -  ٣الجزء   

المحتوى  دليل  

 

 

 

 

 

 

 

 إنتاج الفيديو   :12القسم 

 

 

 بتفصيل أكثر، بما في الخطوات البسيطة التي يمكن أن تحسن من تجربة المشاهدة ابدأ بالتفكير بالمحتوى الفيديوي

 

 السيطرة النوعية

 

 

 بالتصفحاستمر 

 

 ما هي العوامل المهمة التي يجب أن تركز عليها عندما تبدأ بالتفكير اول مرة بفكرة لفيديو؟  •

 بمشاهدته؟ماذا يمكنك أن تفعل كي تفهم ما يرغب جمهورك المستهدف  •

 ماذا يمكنك أن تفعل كي تصنع عامال من التفرد او التجديد في اية فكرة، جديدة كانت او مستعملة؟  •

 

 :مالحظات 

 اجب عن االسئلة التالية:   السيطرة النوعية.راجع المصدر:   ❑

 هل تتفق مع التوصيات؟  -

 الهدف: 

 

 

 مصدر:

 

 

 تمرين: 

 

 

 أسئلة: 
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من تجربة مشاهدة فيديو معين؟  هل هناك عوامل تقنية او ابداعية اخرى تريد ان تضيفها يمكنها ان تحسن  -

 )المقصود هو ما مقدار سهولة ومتعة مشاهدة الفيديو بالنسبة للمشاهد(. 

 تخشاه بما يتعلق بصناعة الفيديو؟  شيء  أكثرما هو  -

 .بالتصفحاستمر التمرين:  أكمل ❑

تقوم بالتعامل  فكر مليا بالمحتوى الذي قد يكون في بالك. حاول ان تتصور المكونات المختلفة وكيف قد  ❑

 معها، مثل عامل الجذب، الفرادة، التجديد، كيفية جعل موضوع الفيديو واضحا مباشرة، الخ. 

 

 المجموعات: كل اثنين او المجموعة ككل، شاركوا افكاركم للمحتوى للحصول على مقترحات من االخرين.  ❑

 

 
 

 أشعل األضواء   :13القسم 

 

 

 احساس وتفاعل جمهورك. طريقة علىمارس التقنيات األساسية الستخدام اإلضاءة في الفيديوهات للتأثير 

 

 اإلضاءة

 

 متى تصبح اإلضاءة مهمة لمحتوى وسائل التواصل االجتماعي، ومتى تكون غير مهمة؟  •

 معدات إضاءة متخصصة؟ما هي الطرق المختلفة لتكوين مصادر ضوء في الخارج او الداخل إذا لم تكن تملك  •

 كيف تؤثر االختالفات في اإلضاءة الدافئة أو الباردة على جو الفلم او الفيديو؟ •

 

 مالحظات: 

 .اإلضاءةراجع المصدر:  ❑

 

مالحظة: ال بأس من استخدام مصدر ضوء قوي خلف الشخص الذي تصوره، طالما كان الضوء أمامه قويا  ❑

 الوجه )اإلضاءة الخلفية(. بشكل كاف لتجنب تكوين ظالل على 

 

انظر حولك وأنت جالس اآلن، كما لو كنت انت في الشخص الظاهر في الفيديو. تخيل الكاميرا وهي تواجهك.   ❑

 ثم اجب عن االسئلة التالية: 

 

 هل توجد ثالث نقاط إضاءة مسلطة عليك االن؟ -

تلميح: ربما ضوء سقفي  هل يمكنك تحديد الضوء الذي قد يكون على األغلب "ضوء المركز" أمامك؟ ) -

 او شبّاك، ايهما االسطع( 

 الهدف: 

 

 

 مصدر:

 

 

 أسئلة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 هل األضواء المسلطة عليك شديدة ام هادئة؟  -

 هل هي دافئة أم باردة؟  -

 حاول أن تخمن نوع المصابيح الموجودة في الغرفة: دايود/فلورسنت )باردة( ام متوهجة )دافئة(.  -

 

 ا تكون في الخارج. قم بعمل النشاط التالي لممارسة تحسين مصادر الضوء المتوفرة عندم ❑

اجلب تلفونك او كاميرتك خارجا. ستقوم بتسجيل مقاطع فيديو اختبارية تساعدك في التعرف على   -

   6. لإلضاءة الخيارات المتاحة أمامك 

 

حدد مكانا يمكن فيه للشخص موضوع التصوير أن يقف بحيث ان هناك "ضوء مركز" و"ضوء تغطية"   -

 الصحيح. مسلط عليهم في الموقع 

 

 

في هذا التمرين، يجب ان يكون كال المصدرين من نوع الضوء الهادئ، وليس الضوء الشديد. ضوء   -

الشمس المباشر عادة ما يكون ضوء شديد. حاول وضع الشخص موضوع التصوير في الظل، أو جد  

  7طريقة أخرى لتجنب ضوء الشمس المباشر. 

 

ب مختلفة من اإلضاءة على الشخص موضوع  جرب مواقع وزوايا مختلفة للحصول على تراكي  -

موضوع التصوير في الحاالت    بها الشخصالتصوير. ركز اهتمامك على الطرق المختلفة التي يظهر 

المختلفة. األهم من ذلك، ضع نفسك مكان المشاهد: كيف تغير سيناريوهات االضاءة المختلفة من  

 احساس او جو المقطع؟ 

 

ن بفرق من اثنين. استخدموا هواتفكم أو كاميراتكم لمشاهدة أحدكم اآلخر في  المجموعات: مارسوا هذا التمري  ❑

 إطار الفيديو. على كل شخص ان يأخذ دوره كمصور الفيلم والشخص موضوع التصوير. 

 

على مدار اليوم، توقف لتالحظ الضوء الساقط عليك وعلى اآلخرين. اعمل نفس الشيء لمقارنة الضوء البارد  

م تطوير عادة مالحظة الضوء المحيط بك وباآلخرين خالل ممارستك لحياتك اليومية ألنك والدافئ. من المه

 عندها ستكون جاهزا الستخدام ترتيبات االضاءة المختلفة بفاعلية عند تصويرك للفيديوهات. 

 

 

 

  

 
ام  سواء كنت في الخارج أو الداخل، قد ال تكون لك القدرة على استخدام معدات اإلضاءة في فيديوهاتك. لذلك من المهم أن تتعلم كيفية استخد  6

 مصادر الضوء الموجودة بأفضل طريقة ممكنة لك. 
ضوء الشمس المباشر مناسبا. مثال، قد تفضل ضوء الشمس إذا كنت تحكي قصة    ويكونيد، هناك أوقات قد ترغب فيها باستخدام الضوء الشد 7

اردت للمشاهدين ان يركزوا اهتمامهم    إذااحساس معين بين المشاهدين. لكن  أخلقوكنت تريد أن تبرز الحرارة، او النهار، او حالة الجو المشمس 
 ل على حالة الجو، فمن األفضل عادة استخدام الضوء الهادئ.بشكل أكبر على ما يقوله او يفعله شخص ما، وبشكل أق
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 عمل الكاميرا  :14القسم 

 

 

 التقنيات األساسية لتصوير الفيديو، مثل زوايا الكاميرا والتركيب. تعلم بعض 

 

 عمل الكاميرا 

 

ما سبب كون قاعدة األثالث واسعة االستخدام؟ ما الذي يجعل هذه الطريقة لتنظيم الصورة على الشاشة تعمل بنجاح مع   •

 المشاهدين؟

 الكاميرا المختلفة؟ ما هي األحاسيس التي يحصل عليها المشاهدون من زوايا  •

)ما هو أبعد( لجذب انتباه  والخلفيةما هي الطرق التي قد تستخدم بها أرضية المقدمة )األشياء األقرب إلى الكاميرا(  •

 المشاهدين إلى نقاط بؤرية مختلفة؟  

 

 :مالحظات 

 .عمل الكاميراراجع المصدر:  ❑

 

 الكاميرا هذه.مارس الفعالية التالية للتدريب على تقنيات  ❑

 

لم يكن هناك أحد، استخدم جسما   إذا أطلب من صديق الوقوف على أنه الشخص الذي سيصوره الفيديو.  -

 ثابتا كنقطة تركيزك.

 

 استخدم هاتفك او كاميرا اخرى اللتقاط زوايا كاميرا مختلفة باستخدام قاعدة األثالث.  -

 

فضل خليط من ضوء المركز وضوء  على األشخاص موضوع التصوير أن يواجهوا أية جهة تمنح أ -

التغطية من مكان جلوسهم. )مصادر الضوء هذه قد ال تكون مثالية. ال بأس. فقط استمر بالتدريب على  

 عادة إدراك الضوء(. 

 

بإتباع قاعدة األثالث، على األشخاص موضوع التصوير هن يكونوا متوجهين قليال نحو المكان األكبر   -

 بعيدا عن المكان األصغر )الثلث(.  )الثلثين( في إطار، ومتوجهين

 

تحرك حول الشخص موضوع التصوير، وقم بالتسجيل، ومارس زوايا الكاميرا المختلفة الموجودة في   -

 الورقة. 

 

المجموعات: مارسوا هذا التمرين بفرق من اثنين. ثم شاركوا مقاطعكم الفيديوية مع المجموعة ككل وناقشوا   ❑

 لتي يعطيك اياها ذلك حول ما يمكنك عمله في مشروعك القادم للفيديو؟ مالحظات الناس. ما هي البصيرة ا

 

 

 

  

 الهدف: 

 

 

 مصدر:

 

 

 

 أسئلة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 جودة الصوت   :15القسم 

 

 

 تعود على معرفة كيفية تسجيل المقدار الصحيح من الصوت، خصوصا عند التصوير في أجواء غير مسيطر عليها. 

 

 جودة الصوت

 

 العوامل الداخلة في جودة الصوت التي يجب االنتباه لها قبل وبعد التصوير؟ما هي أهم   •

 ما هو التقطيع، وما هي أفضل طريقة لتجنبه؟ •

 ما هو الفرق بين العلو والمحصول؟  •

لم يكن لديك ميكروفون، ما هي بعض الطرق المبتكرة التي يمكن لك بها تسجيل صوت جيد باستخدام تليفونك   إذا •

 فقط؟ 

 

 مالحظات: 

 جودة الصوت. راجع المصدر:  ❑

 

 مارس الفعالية التالية للتدرب على تسجيل الصوت.  ❑

 

صاخب، مثل شارع  اطلب من صديق ان يقف ليكون موضوع تصوير مقاطع فيديو. اذهبوا إلى مكان  -

 . مزدحم

 

لم يكن هناك أحد، اختر شيئا يصدر صوتا بمفرده، مثل هاتف نقال، تلفاز، أناس يعملون، صوت   إذا -

 المرور، الخ. استخدم شيئا في موقع توجد فيه مصادر ضجة أخرى. 

 

 سجل ثم أعرض سلسلة من مقاطع الفيديو باستخدام هاتفك، الكاميرا، او ميكروفون آخر.   -

 

جارب عندما يكون موضوع التصوير باقيا في مكان واحد، وعندما يتحركون خالل المكان  اعمل ت  -

الصاخب بوتيرة سريعة. تدرب على المحافظة على مسافة مناسبة لكي تستمر بسماع الصوت  

 المرغوب بوضوح، وتتجنب الضوضاء الموجودة في الخلفية. 

 

ار العملية، يمكنك ان تحصل على احساس  عرضها وتكر واعادةبتسجيل المقاطع في أوضاع مختلفة،  -

 جيد بكيفية تعظيم جودة الصوت. 

 

المجموعات: مارسوا هذا النشاط بفرق من اثنين. ليأخذ كل واحد دوره كمصور كشخص موضوع التصوير.   ❑

ثم ارجعوا إلى المجموعة للتباحث بمشاهداتكم. ماذا تعلمت عن كيفية تسجيل صوت جيد بواسطة هاتفك او  

 في اجواء صاخبة وغير مسيطر عليها؟   جهاز اخر

 

 

 

  

 الهدف: 

 

 

 مصدر:

 

 

 أسئلة: 
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 هيكل القصة  :16القسم 

 

 

 تعلم العناصر األساسية لهيكل سرد القصة. افهم سبب امتالك القصص لقوة شاملة على تحريك العواطف االنسانية.

 

 هيكل القصة

 

 قصتك  أنشئ

 

 قصة رحلة البطل شائعا جدا؟ ما سبب كون هيكل  •

 ما هي عناصر هيكل القصة التي يمكنك تحديدها في بعض برامجك او افالمك المفضلة؟ •

ما هي الطرق التي يمكنك بها تعظيم االوكسيتوسين )هرمون الحب( بين جمهورك عن طريق جعلهم متعلقين ببطل القصة؟ كيف  •

 كن محددا. يمكنك استخدام تأثير الكورتيزول )هرمون التوتر(؟ 

 

 

 :مالحظات 

 .هيكل القصة راجع المصدر:  ❑

 

فكر مليا بكل عنصر في الرسم التوضيحي. حاول ان تفهم ما قد يبدو عليه في فيديو عن سنجار. يمكنك ايضا   ❑

 ان تفكر ببرنامج تلفزيوني او فلم مفضل كي ترى كيفية استخدام هذه العناصر. 

 

.  2012)انجليزي( من عمل بول زاك،  الدرامي والقوس  األعصاب كيمياء، التعاطفاختياري: شاهد الفيديو:  ❑

 ء الدماغ وإحداث تأثيرات معينة. هذا الفيديو يشرح الجانب العلمي لكيفية تأثير القصص على كيميا

 

 .انشئ قصتك  التمرين: أكمل ❑

 

فكر بمعنى أن يكون البطل/الشخصية الرئيسية قريبا. الجمهور يحتاج ان يرى بعض تجاربهم وردود افعالهم   ❑

الخاصة في تجارب وردود افعال الشخصية الرئيسية من اجل ان يتم افراز االوكسيتوسين ويصبح الجمهور  

 متعلقا بشكل عاطفي. 

 

 الفيديو التي هي في بالك؟من قد تكون شخصية/شخصيات رئيسية جيدة في قصص  -

 

 عناصر القصة المختلفة في مشروع فيديو.  ستوضحفكر كيف  ❑

 

كيف قد توضح مشاعر البطل أو أفكاره التي هي غير محكية لكنها ما تزال مهمة للقصة؟ أي نوع من   -

 المشاهد ستسجل؟ 

 

  وزوايا  اءةباإلضما هي العناصر األخرى التي قد تستخدمها للتواصل اضافة الى الحوار؟ )فكر  -

 الكاميرا(

 

ال تحتاج أن تنظم كل عناصر القصة قبل التصوير. الكثير من بناء القصة يمكن ان يحدث أثناء عملية   ❑

 المونتاج. ال وجود ألسلوب واحد صحيح لبناء قصتك. اثنان من األساليب الشائعة هي:  

 

 الهدف: 

 

 مصدر:

 

 

 تمرين: 

 

 

 

 أسئلة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q1a7tiA1Qzo
https://www.youtube.com/watch?v=q1a7tiA1Qzo
https://www.youtube.com/watch?v=q1a7tiA1Qzo
https://www.youtube.com/watch?v=q1a7tiA1Qzo
https://www.youtube.com/watch?v=q1a7tiA1Qzo
https://www.youtube.com/watch?v=q1a7tiA1Qzo
https://www.youtube.com/watch?v=q1a7tiA1Qzo
https://www.youtube.com/watch?v=q1a7tiA1Qzo
https://www.youtube.com/watch?v=q1a7tiA1Qzo
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جلها للحصول على كل القطع  أكتب قصتك كاملة قبل التصوير، بما فيه كل المشاهد التي تحتاج ان تس  -

 التي تحتاجها. فيديوهات السرد غالبا ما تستخدم هذه الطريقة. 

 

صور اوال، ثم قم ببناء قصتك من خالل مونتاج المشاهد الحقا. سجل الشخصيات وهم يمرون بأحداث   -

فالم  شيوعا في اال أكثرالقصة، ثم راجع كل المشاهد لتجد القطع التي تحتاجها للقصة. هذا االسلوب 

 والفيديوهات الوثائقية او الواقعية. 

 

فرادى، ثم شاركوا ردودكم في فرق من اثنين، أو كمجموعة. واحدا   قصتك  أنشئالمجموعات: أكملوا تمرين   ❑

وحدا، مرر المجموعة خالل قصتك شفهيا، شارحا كيف قد تقوم بإظهار عناصر القصة المختلفة. قدموا اسئلة  

 ومقترحات ألحدكم اآلخر لصقل افكار قصة كل شخص. 

 

 فيديو اختياري:  ❑

 

  القصة  لسرد الخارقة القوة

 )انجليزي( 

 

 

 

 حرر اسلوبك  : 17القسم 

 

 

 تعلم أساليب الفيديو المختلفة وكيف يمكنك استخدامها لسرد القصص. حفز ابداعك بما يخص كيفية التواصل الفعال في هذا الوسط. 

 

 حرر اسلوبك

 

 قائمة وجدول اللقطات 

 

 أسلوب؟ ما هي االمثلة من االفالم، التلفزيون، او محتوى التواصل االجتماعي الذي قد تفكر به لكل  •

 األساليب المختلفة تقدم لك أدوات مفيدة مختلفة باعتبارك صانع المحتوى. ما هي األساليب التي تعتقد قد تكون مفيدة لمشروعك. •

 ما هي االساليب االبداعية االخرى التي قد تتصورها. افعلها!  •

 

 :مالحظات 

 وفكر في األسئلة السابقة.   حرر اسلوبكراجع المصدر:  ❑

 

المقابالت مفيدة ألنها تعطيك سيطرة أكبر على القصة. مع القصص الواقعية، انت ال تقوم باختراع القصة بل   ❑

تحكي قصة حقيقية. احيانا القصة والمشاهد المتوفرة قد ال تعطيك كل العناصر التي تحتاجها لخلق رحلة  

ان تختار   بإمكانك ألنه القصة،  واضحة للجمهور. لكن مع المقابالت ستكون لك قدرة أكبر على توجيه سرد

 األسئلة واألشخاص الذين ستحاورهم.  

 

رول" المفيد عندك، كلما زادت  -يوفر متنفسا من المونتاج. كلما زاد ال"بي ألنه رول" مفيد دائما -ال "بي ❑

 خياراتك لتوضيح قصتك صورياً. 

 

 للمشروع الذي تفكر به. فكر بالفوارق بين أساليب الفيديو هذه وبأي منها قد يكون مناسبا  ❑

 الهدف: 

 

 

 مصدر:

 

 تمرين: 

 

 

 أسئلة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r8Ob02CNNDA&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=r8Ob02CNNDA&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=r8Ob02CNNDA&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=r8Ob02CNNDA&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=r8Ob02CNNDA&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=r8Ob02CNNDA&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=r8Ob02CNNDA&list=PLCFnpXKnfcNaXXsY8q496xe4ze3dxCcOR&index=9
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 . استخدمه كفرصة للبداية بالتخطيط لمشروعك. ارشادات: قائمة وجدول اللقطاتأكمل التمرين:  ❑

 

 واضعا ببالك أساليب المحتوى المختلفة، اكتب المشاهد المحددة التي قد تحتاجها لبناء قصتك.  -

الخبرة، انت دائما ستحصل  كن محددا قدر االمكان، وال تخف من عمل االخطاء. مهما كان لديك من  -

بعض الفرص اللتقاط مشاهد تحتاجها. هذه يحدث لكل   أيضاعلى مشاهد كثيرة ال تحتاج اليها. ستضيع 

 صانع محتوى غير خيالي. 

بالنسبة للجدول، حاول ان تهيئ يوما واحدا من التصوير. فكر لوجستيا: تخيل نفسك تمر باليوم خطوة   -

 بخطوة: 

 

 أين انت؟  -

 

 تنجز؟  ماذا عليك ان -

 

 ماذا تحتاج؟  -

 

 كم من الوقت تحتاج هذه األشياء )خّمن بتحفظ(  -

 

 ال تنسى الضروريات مثل الطعام، التنقل، واستراحات الذهاب للحمام!  -

 

 بعض األجوبة متوفرة كأمثلة مكتوبة بنص خفيف. يمكنك أن تكتب فوقها كما تقتضي الحاجة.   -

 

 المتفرقة.  لذكر النقاط مود المالحظات هو اع -

 

التمرين فرادى، ثم شاركوا ردودكم في فرق من اثنين، أو كمجموعة. قدموا ألحدكم اآلخر   أكملوا المجموعات:  ❑

 اسئلة ومقترحات مفيدة لالستمرار بصقل خططكم. 

 

 

 

 التخطيط لإلنتاج : 18القسم 

 

 

 أحصل على توجيهات مفيدة للبدء بالتخطيط المفصل للتصوير. 

 

 قائمة خطوات اإلنتاج

 

اي اجزاء من عملية التخطيط قد أكملت لغاية االن؟ )مثال: تحديد الهدف، الجمهور المستهدف، والقصة الشاملة(. مبروك، أنت   •

 ماض في الطريق! 

 المحليين، الخ.من تحتاج مساعدته؟ اآلن هو الوقت المالئم لالتصال باألشخاص موضوع التصوير، المتطوعين، المنظمات والقادة  •

 أي جزء من التصوير أو التخطيط يقلقك أكثر من غيره؟ •

 

 

 مالحظات:  

 قائمة خطوات اإلنتاج. راجع المصدر:  ❑

 الهدف: 

 

 

 مصدر:

 

 أسئلة: 
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إذا لم تكن قد بدأت بذلك. التخطيط ليس صعبا، لكنه عادة ما يحتاج وقتا   بوضع األشياء على رزنامتك ابد ❑

 أطول مما نتوقع. من المهم أن تكّون احساسا بالتوقيتات بشكل مبكر. 

 

الكثير من األشياء على قائمة المعدات قد ال تنطبق على حالتك. القائمة توفر نظرة شاملة عن المعدات األساسية   ❑

 ي قد تكون مفيدة لمشاريع مستقبلية. للتصوير الفيديوي والت 

 

 التخطيط مسبقا. أكمل التمرين:  ❑

 

 المجموعات: شاركوا خططكم فرادى الستالم اسئلة ومقترحات مفيدة من المجموعة.  ❑
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 السيطرة النوعية  - مصدر 

 ماذا إذا لم يكن الفيديو الذي صنعته جيدا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

  

هناك الكثير من المحتوى المتوفر على اإلنترنت مما  

يجعل يجذب انتباه الناس، ثم ابقائهم مهتمين، أمرا  

يحتاج إلى تقنيات خاصة. هذه بعض النصائح التي  

حول ما يجب عليك    قرارات ابداعيةتفيد عند اتخاذك 

 تقديمه:

أن تجعل من فيديو    للجوانب التقنية أحيانا، من الممكن 

و سيئا. هذه بعض النصائح التي تساعدك على  جيد ان يبد

 تجنب الهفوات التي يمكن أن تجعل الناس ينقروا بعيدا: 

 

 

 ماذا عليك أن تعرض )النوعية اإلبداعية(:

 

أخطف اهتمام المشاهدين )مثلما تصيد السمك( في أول   •

ثانيتين بعرض شيء مثير لالهتمام يجعل الناس يريدون 

بقول شيء يجعل الناس يريدون معرفة ماذا يحصل، او 

 االطالع على ما ستقوله بعد ذلك. 

 

الحداثة مثيرة لالهتمام. اعرض للناس شيئا لم يروه من قبل،  •

 أو ارهم شيئا مألوفا لكن اعرضه بطريقة فريدة او ذكية. 

 

 تأكد من أن موضوع/نقطة تركيز الفيديو واضحة من البداية. •

 

لجمهورك المستهدف )أي نوع كّون فهما قويا عما هو مهم  •

من المحتوى له قيمة عندهم؟( ثم تأكد ان باستطاعتهم أن  

 يروا بسرعة ان الفيديو سيكون قيما.

 

استخدم هيكل سرد القصة لجعل الناس منغمسين عاطفيا.   •

 (هيكل القصة)انظر: المصدر: 

 

حافظ على وتيرة جيدة للحركة في الفيديو، من حدث ما إلى   •

الناس سيتشتت إذا مضى وقت طويل بدون   التالي. اهتمام

 احداث كثيرة.

 

حاول تفادي وجهات النظر القوية او المواضيع الخالفية في   •

 البداية. بدون ذلك، الكثير من المشاهدين سيغادرون بعيدا.

 كيف تقوم بعرضه )النوعية التقنية( 

 

تأكد أن المشاهدين يمكنهم سماع ما يجري )جودة   •

يمكنهم فهم ماذا يقال. )انظر  الصوت(، وأنهم 

 المصدر: جودة الصوت( 

 

دائما وفر السبتايتل إذا كان ذلك ممكنا )فيسبوك،  •

يوتيوب(. انها ضرورية لترجمة الفيديو الى لغات 

اخرى. لكن انت ايضا تحتاجها حتى إذا لم تترجم لغة  

الفيديو، الن الناس عادة من يقلبون صفحات مواقع 

 صوت مطفأ. التواصل االجتماعي وال

 

 تجنب حركة الكاميرا الزائدة أو االهتزاز. •

استخدم التركيب الفعال وزوايا الكاميرا )انظر:   •

 ( عمل الكاميراالمصدر: 

 

 تأكد ان الفيديو ليس مظلما أو ضبابيا.  •

  

هل الجودة مهمة؟ كال. ونعم. على الفيديو الذي صنعته أن يكون جيدا  

بقدر كاف ألن يبقى شخص ما مهتما. إذا الحظت سلوكك وانت تتصفح  

 مهتما؟انت مواقع التواصل االجتماعي، ما الذي يبقيك 

 

مواقع التواصل االجتماعي تتميز بأن الناس ال يستهلكون المحتوى فقط، 

ايضا كصانع المحتوى، ومع بعضهم البعض.   انت  بل هم يتواصلون معك

. في الواقع، المحتوى الذي يبدو  ادي وال أحد يتوقع منك ان تقدم إنتاجا هولي 

 كأنه من صنع منزلي يضيف أصالة وقربا تزيد من اهتمام المشاهد. 
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 بالتصفحاستمر   -تمرين  

 

، تك توك، تويتر(. اقرأ  إنستغراممن على هاتفك، افتح تطبيق التواصل االجتماعي الذي تستخدمه على األغلب )مثال: فيسبوك، 

االسئلة التالية، ثم تصفح اخبارك بالشكل الذي تقوم به عادة، متوقفا عند المحتوى الذي يثير اهتمامك، ومقلبا الصفحة لتجاوز  

 مك. ثم اجب عن االسئلة التالية. المحتوى الذي ال يثير اهتما

 

 

 

 والذي أثار اهتمامك؟   قراءتهماذا الحظت عن المحتوى الذي توقفت لمشاهدته أو 

 

 

 

 

 اي "خطاف" جذبك؟ لماذا؟ ماذا بخصوصه جعلك تتوقف؟ 

 

 

 

 

احتجت لحظات لتفهمها؟  للمحتوى الذي جعلك تتوقف، هل كان الموضوع/الغرض/نقطة التركيز للمحتوى واضحة من البداية، ام هل 

 كيف يقارن ذلك مع محتوى تجاوزته؟ 

 

 

 

 

 هل الحظت اي محتوى/ او اوضاع، أو اساليب جديدة عليك ولم ترى احدا يفعلها سابقا؟ 

 

 

 

 

 هل يعطيك تمرين التقليب هذا اية افكار لفيديوهات ستصنعها للمشروع؟ 
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 اإلضاءة  - مصدر 

 

اإلضاءة ال ينبغي ان تكون اول شيء تفكر به عند صناعة محتوى وسائل التواصل االجتماعي. لكن فهم اساسيات اساليب االضاءة  

 للمشاهدة.  أكثريمكن ان يجعل الفيديوهات التي تصنعها قابلة 

 

 

 قاعدة عامة

 

من ان   بأس  العلى الشخص موضوع التصوير أن يواجه اقوى مصدر للضوء، حتى تتمكن الكاميرا من رؤيتهم بوضوح. 

 يكون هناك ضوء خلفهم، لكن يجب ان ال يكون ذلك الضوء قويا إلى حد ان الشخص يظهر قاتما. 

 

 

 

 

 الضوء الهادئ والضوء الشديد 

 

                             

 شديد                                                       

 

 

 

 

   هادئ                                                       

 

 

 

 

 

 

 

لتهدئة األنوار القوية. يمكنك وضع غطاء رقيق من القماش او البالستك امام مصدر الضوء.   االنتشار في الداخل، استخدم 

يمكنك ايضا ان تسلط الضوء الساطع على سطح آخر ذي لون فاتح )مثل جدار او سقف( بدال من الشخص الذي تصوره.  

 هذه يصنع تأثير انعكاس يهدئ من الضوء الذي يصل الى الشخص الذي تصوره. 

يكون األشخاص يظهرون بشكل أفضل عندما 

التباين صغيرا بين الضوء والعتمة )ضوء هادئ(  

وليس مفاجئا )الضوء الشديد(. الضوء الشديد  

يحدث عندما يكون مصدر الضوء قويا جدا او  

 مركزا جدا. 

 

 

في الخارج، ضوء الشمس المباشر هو ضوء شديد.  

حاول ان تصور عندما يكون هناك غطاء من  

بالتصوير قرب  الغيوم، أو في ظل بناية، او قم 

 الفجر أو وقت المغيب. 
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 رة الضوء  حرا

  

مصادر الضوء المختلفة تنتج أجواء ومشاعر مختلفة في الفيديو. بشكل عام، تصنف مصادر الضوء على انها تمثل طيفا  

الذي يكون أكثر زرقة. صناع االفالم يصفون   " الباردالضوء " الذي له صبغة برتقالية خفيفة، و " الدافئالضوء "يمتد بين 

 األضواء األكثر دفئا على انها "تنجستن،" واألضواء االبرد على أنها "ضوء النهار." 

 

 

المصابيح المتوهجة التقليدية تنتج توهج 

  أكثر دفئا.  تنجستن 

 

 

اي دي الحديثة تنتج  وااللمصابيح الفلورسنت  

  مظهر ضوء نهار أكثر برودة. 

 

تعد الشمس مصدر "ضوء النهار" األكثر برودة  

 وأكثر زرقة. 

 

 

الحظ األفالم والتلفزيون عندما تبدو   استخدم التنجستن أو ضوء النهار اعتمادا على اإلحساس الذي تريد ان تعطيه للمشاهدين. 

 ل، األمان، والوتيرة األبطأ. المشاهد أكثر دفئا وبرتقالية مقابل كونها أكثر برودة وزرقة. الضوء االدفأ قد يوحي بالداخ 

 

الضوء االبرد هو طبيعي في الخارج، اما في الداخل فهو قد يعطي إحساسا بالحيوية، النضارة، وربما القلق. اعمل تجارب مع  

 حرارة الضوء لتجد اإلحساس الذي تريد نقله. 

 

 

 اإلضاءة بثالثة نقاط 

 

ظهرون بشكل طبيعي وواقعي في الفيديو. الطريقة تستخدم  هذا من المعتاد المتبع لجعل األشخاص موضوع التصوير ي 

 ثالثة مصادر: 

الشخص، منحرف قليال ألحد الجوانب. هذا الضوء يكون اقوى قليال وأكثر تركيزا من   أمام مركز ضوء  .１

 المصدرين اآلخرين. 

 

يكون ايضا امام الشخص، وعلى جهة معاكسة للضوء المركز. هذا الضوء يكون أقل شدة وأكثر  ضوء منتشر  .２

 انتشارا.

 

يشع بخفة من خلف الشخص. من جهة نظر الكاميرا، هذا الضوء يظهر فقط حول حافات   ضوء خلفي  .３

يعطي   أن الشخص ثالثي االبعاد وقادر على الحركة، مما–الشخص. هذا الضوء يعطيك احساسا بالمكان

 مظهرا أكثر واقعية. 
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ال تحتاج الى معدات اضاءة لكي تستخدم هذا المبدأ. في  

الداخل، الضوء المركز سيكون أقوى ضوء موجود، مثل  

النافذة. يمكنك ان تشغل مصابيح الغرفة للحصول على  

  الضوء المنتشر. يمكنك أيضا استخدام مصباح آخر ليكون

 الضوء الخلفي. 

 

قلق حول اإلضاءة بثالثة نقاط. فقط ابق  في الخارج، ال ت 

على الضوء االقوى اما االشخاص الذين تصورهم،  

  وحاول التقليل من الضوء الشديد. 
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 مصدر: عمل الكاميرا 

 

عندما تستخدم اي نوع من الكاميرات، انت تقرر ماذا سيظهر في ذلك المستطيل السحري الذي سيشاهد على الشاشة.  

 ستقوم بترتيبها.   وكيفيشير الى الصور التي ستضعها في تصويرك لّلقطة   التركيب

 

 قاعدة األثالث 

 

افقي، هناك ثلث أيمن، ثلث وسطي، وثلث أيسر.  اجزاء. مرورا بحقل رؤية الكاميرا بشكل   9فكر بالمستطيل مقسما الى 

 عموديا، هناك ثلث علوي، ثلث وسطي، وثلث سفلي. 

 

 يسار                                 وسط                                    يمين
 

 
 اعلى      

 
 
 

 

 منتصف  
 
 
 
 

 أسفل    
  
 
 

 

 

 

موضوع الصورة او  قاعدة االثالث هي طريقة شائعة تتضمن وضع 

الفيديو بموازاة تقاطع االثالث. بشكل عام، هذه التقسيمات توفر  

طريقة لتنظيم عناصر اللقطة المختلفة بشكل يكون جذابا للمشاهد  

 بشكل طبيعي.

 

كان موضوع التصوير في وسط كل لقطة، فأن الفيديو سيبدو   إذا

ه( سوية  مصطنعا. استخدام الفراغ )حيث ال يوجد شيء للتركيز علي 

مع النقاط البؤرية )االشياء التي تريد للناس ان يركزوا عليها( يساعد  

 في خلق مظهر واقعي. 

 

كان هناك شخص واحد تريد ان يركز عليه المشاهد، فأن   إذاافقيا، 

ثلثي اللقطة يجب ان تكون على أحد جوانبه، وثلث واحد من اللقطة  

 يجب ان يكون على الجانب االخر. 
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أغلب االحيان، الجانب االكبر )ثلثا المشهد( هو االتجاه الذي يواجهه انتباه موضوع التصوير. مثال، في مقابلة، على الشخص النظر  

 قليال بعيدا عن الكاميرا ونحو الفراغ االكبر. 

 

 

 

عندما تصور أوضاع تحدث فيها عدة أشياء بوقت واحد،  

  ورّكبضع بالحسبان ما تريد للجمهور ان يركز عليه، 

 لقطتك حول هذه النقاط البؤرية. 

 

مثال، في الصورة على اليسار )باستخدام قاعدة االثالث(،  

التركيز االساس هو على الرجل ذي القبعة. لكن المصور  

ون على منصة القطار، وقد  يلتقط أيضا الناس الذين يمش

يرغب بأن ينقل االنتباه نحو الخلفية اعتمادا على ما يحدث  

 هناك.
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 زوايا الكاميرا 

 

 كيفية حمل الكاميرا قياسا بالشخص موضوع التصوير قد تحمل مشاعر معينة، او تحقق أغراض مختلفة في الفيديو. أمثلة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 زاوية واسعة 

 

 

 

 

 

 

 زاوية ضيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 زاوية واطئة 

 

 

 

 

 

 

 زاوية عالية 

 

 

 

 

 

 

 فوق الكتف 

 

 

 

 

 

 

 

   وجهة منظور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكبرتوضح السياق الذي يوجد فيه الشخص، او تسجل حدثا 

 وهو يحدث. 

 

 

 

 

 

حساسا أكبر بالحميمية مع الشخص.  إاللقطات المقربة تخلق 

هذه الزوايا تساعد المشاهدين على الشعور بمشاعر  

 الشخص. 

 

 

 

 

 

النظر من االسفل يجعل المشاهد يشعر بأن الشخص قوي، 

 ربما مثير للرهبة حتى.

 

 

 

 

 

تعطي احساسا بأن الشخص في موضع أضعف، وربما أقل 

  تهديدا.

 

 

 

 

 

 تظهر ردود أفعال الشخص أثناء التفاعل مع شخص آخر.

 

 

 

 

 

 

 

مكان  الكاميرا تعمل كأنها أعين الشخص. المشاهد يقفز الى 

 الشخص في القصة.
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 8مواصفات التسجيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 أغلب الهواتف الذكية تقوم أوتوماتيكيا بتعديل البؤرة )الضبابية(، التعرض )السطوع(، وتوازن االبيض )دقة األلوان(. 8

 : االتجاه

 

 

 

 

 

 

 األُطر: معدل 

 

 

 

 

 

 

 : الوضوح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هل عليك أن تحمل الميكروفون بصورة افقية ام عمودية؟ هذا يعتمد على مكان النشر: 

 

 أفقي: فيسبوك، يوتيوب، تويتر، لينكدإن ●

 إنستغرام، تك توك    عمودي:  ●

 

 

( هو عدد الصور الفردية التي تلتقطها الكاميرا في كل ثانية من  fpsالثانية ): عدد األطر في معدل األُطر

صورة ثابتة   -3هو الرقم المعتاد في معظم الهواتف الذكية. هذا يعني ان الكاميرا تأخذ  fps  30الفيديو. 

التي ترى   له مظهر سينمائي، مثل االفالم. هذا يعتبر أقرب شيء للسرعة الطبيعية fps 24فردية كل ثانية. 

تشابه التسجيالت البيتية. هذا ايضا جيد إذا كنت تخطط الستخدام أية   fps 60بها العين الحياة في الواقع. 

 تأثيرات صورة بطيئة في الفيديو، ألنه يأخذ ضعف عدد الصور في الثانية الواحدة. 

 

 

لونة، تسمى بيكسل. كلما زاد  الوضوح: الصور والفيديوهات الرقمية تتكون من العديد من النقط الصغيرة الم

عمود   1920صف و 1080( يعني ان هناك HDالوضوح، زاد عدد البيكسل. تسجيل الوضوح العالي )

(. هذه درجة وضوح كافية لمعظم الفيديوهات الن الوضوح يخفض عندما  1080px1920pمن البيكسل )

 ينشر الفيديو على االنترنت. 

 

 

 

 



61 
 

 مصدر: جودة الصوت 

 

القدرة على سماع الصوت في الفيديو هي هم من القدرة على الرؤية. إذا كان المشاهدون غير قادرين على رؤية ما يحدث، يمكنهم 

فهم سيتركون الصفحة حاال. هذا هو سبب أهمية  االنتظار قليال حتى تتضح الصورة. لكن إذا لم يكونوا قادرين على فهم ما يقال، 

 9التقاط صوت جيد. 

 

 

 الهواتف الذكية

 

كان المحيط صاخبا، او ان كنت بعيدا عن   إذا في معظم الحاالت، هاتفك قادر على تسجيل صوت على قدر كاف من الجودة. لكن 

 الشخص المتحدث، فقد تخسر بعضا من جودة الصوت. 

 

 : إذااستخدم هاتفك  نعم:

 

 كان الهاتف قريبا من الشخص بحيث يمكن سماعه بوضوح  •

 كنت تسجل في محيط هادئ ومسيطر عليه نسبيا •

 الحوار كنت تلتقط فقط األصوات العامة في المكان )أصوات الخلفية( وليس  •

 

 هاتفك إذا:  تستخدم :ال

 

كان المكان صاخب لكن مسيطر عليه، لك ان   إذا كنت في محيط صاخب وسريع الحركة. ) •

 تقرر ما إذا كان هاتفك مناسبا(. 

 كنت بحاجة ألن تكون على مسافة أبعد من الشخص المتحدث.  •

 

 

ادوات تسجيل الصوت مسبقا في أماكن مشابهة لتلك التي تتوقع استخدامها في مشروعك   أفحص أفحص أفحصفي كل األحوال، 

 حتى تتمكن من معرفة قدرة هاتفك على تسجيل الصوت بشكل جيد. 

 

 

 الميكروفونات 

امكنك الحصول على ميكروفونات، فقد يعطيك ذلك خيارات   إذا

 أكثر، هذه هي بعض األنواع: 

 

 ميكروفون الفاليير 

 

 الميكروفون يثبت على مالبس الشخص.  •

 

 الشخص يرتدي مرسالً مرتبطاً بالميكروفون.  •

 

مشغل الكاميرا لديه جهاز استقبال يرسل االشارة الى   •

 الكاميرا ليتم تسجيلها.
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 

Photos: Andri Koolme. Cropped. 

 
 من المهم أيضا استخدام السبتايتل ولنفس السبب.  9

 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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 ميكروفون بندقية 

 

 ميكروفونات طويلة، نحيفة يجب توجيهها نحو الصوت الذي يراد تسجيله.  •

 

 يمكن تثبيتها على عصا حتى تكون قرب االشخاص لكن خارج رؤية الكاميرا. •

 

 يمكن ان تكون ثابتة في محيط مسيطر عليه، مثل المقابالت.  •

 

 الهواتف الذكية( لتسجيل األصوات القريبة. يمكن تثبيتها مباشرة على الكاميرا )بما فيه  •

 

 ميكروفون محمول باليد 

   الشخص او مديرة المقابلة تحمل الميكروفون في يدها وتضعه قرب الشخص المتحدث.   •

 

 الميكروفون المحمول باليد ظاهر للكاميرا. )النوعان اآلخران يراد لهما ان يكونا مخفيين(.  •

 

 

 

 التحصيل 

 

الميكروفونات )وتطبيقات الهواتف الذكية( تعطيك خيار تعديل تحصيل الصوت. التحصيل هو كمية الصوت الذي تقوم  اغلب 

 بتسجيله. )هو ليس علو صوت الفيديو عندما تقوم بعرضه.( 

 

 فكر بالتحصيل على انه مقدار قوة الميكروفون أو كمية الصوت التي يمكنه التقاطه. 

 

%، فان كمية الصوت التي ستلتقطها تكون واطئة او  70سجلت شخصا يتحدث و وضعت التحصيل عند   أ. مثال، اذا

 عرضت التسجيل والسماعة بأعلى صوت، صوت الشخص سيكون بعلو متوسط الى عالي.  إذامتوسطة. 

 

لتي  %، فان كمية الصوت ا90سجلت نفس الشخص يتحدث وصوته بنفس العلو، لكنك وضعت التحصيل عند   إذاب. 

 عرضت التسجيل والسماعة بأعلى صوت، صوت الشخص سيكون عالي جدا ومدوي.  إذابكثير.   أكبرتلتقطها ستكون 

 

ال يمكنك دائما التحكم بمحيط التسجيل، مثل بعد الميكروفون عن مصدر الصوت الذي تريد    ألنهتعديل مستوى التحصيل مفيد، 

 تسجيله. 

 

، فالصوت يكون منخفضا جدا عندما تشغل الفيديو. مثال، قد ال يمكنك ان تسمع م يقوله الشخص. كان التحصيل واطئا جدا إذا •

. لكن هذا يعني ايضا ان كل االصوات في  أفضلعندما تعمل المونتاج، يمكنك رفع الصوت لكي تسمع صوت الشخص بشكل 

 الخلفية ستصبح أعلى هي االخرى. 

 

كان  إذا. عندما تستمع لتسجيل، خصوصا تقطعفالصوت سيغلب على الميكروفون، وسيحصل   كان التحصيل عاليا جدا، إذا •

 لشخص يتحدث، ويبدأ الصوت بالظهور خشنا جدا كأنه ناتج عن اشارة راديو ضعيفة، فهذا يدل على حدوث التقطع.

 

. بعض االجهزة تسمح لك برؤية كمية الصوت التي يتم تسجيلها،  التقطع بعد اكتمال التسجيل إلصالحمع االسف، ال توجد طريقة 

بين  وانخفاض أمواج الصوت الظاهر هنا( هو  )ارتفاع التردد المثاليمقاسة بالديسيبل )انظر الشكل على الجانب(. عندما تسجل، فإن 

 ديسيبل.   12و  6
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 نصائح أخرى 

 

 الصحيح:   وبالمقداراستخدم بعض هذه الممارسات لضمان أنك ستلتقط صوتا واضحا 

 

أطفئ األجهزة مثل تكييف الهواء والمراوح والمحركات لتجنب التقاط ضوضاء في الخلفية.   •

 لكن اتركها اذا كان الشخص موضوع التسجيل يحتاجها من أجل راحته. 

 

ام غطاء "ذيل القط" لتغطية الميكروفون وحجب  عند التسجيل في مكان فيه رياح، يمكن استخد •

  صوت الريح. 

 

عند استخدامك ميكروفونا يحتاج ان يكون قريبا جدا من فم المتحدث، استخدم فلترا او غطاء من   •

 االسفنج لتجنب "الطقطقة" للحروف ذات األصوات الحادة في لغة المتحدث. 

 

 

 
 

 

 

هل سمعت يوما احدا يتكلم او يغني في ميكروفون قريب جدا وكان  

وهو في الواقع نتاج عاملين: أ(   التقطع!الصوت متعثرا؟ هذا هو 

( الشخص يحمل الميكروفون  وبإعدادات تحصيل غير صحيحة،  

 بشكل قريب جدا.  

 

 ال تكن من المقطعين. 
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 هيكل القصة  -مصدر 

 

 

 

 

من عمل بول   القصير الفيديوشاهد هذا 

زاك والذي يظهر كيف تؤثر القصص  

  1فيزيائيا في عقولنا وعواطفنا.

 

– سرد القصة ال يتعلق بالقصة بحد ذاتها

. كل الغرض من بل يتعلق بالجمهور 

الكورتيزول  فكرة استخدام 

هو لزيادة احتمالية ان  واالوكسيتوسين

جمهورك سيتخذ فعال معينا تريده انت  

 منهم.

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q1a7tiA1Qzo&t=341s
https://www.youtube.com/watch?v=q1a7tiA1Qzo&t=341s
https://www.youtube.com/watch?v=q1a7tiA1Qzo&t=341s
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 10عن هيكل سرد القصة وعن سبب كونه اداة مؤثرة جدا لبناء السالم.  الفيديو هذاشاهد 
 

 

 

هناك بعض العناصر األساسية لهيكل القصة التي يمكن أن تساعدك  

على استثمار كيمياء دماغ الجمهور ليصبحوا أكثر تعلقا في القصة 

)والفعل الذي تريد منهم اتخاذه(. هذه يمكن اعادة صياغتها كما يلي،  

ى العمل الرائد لجوزيف كامبيل ونظريته المعروفة برحلة البطل  بناء عل

 (. 1949)كامبيل، 

 

 

 

 شخصية رئيسية قريبة 

ابدأ القصة بجعل المشاهدين يتعرفون على شخصية القصة الرئيسية، او البطلة. اعطهم احساسا عنها بطريقة تظهر كيف  

 قبل ان تأخذ القصة الرئيسية مجراها. انها مجرد شخص مثلهم. كون صورة عما كانت حياتها عليه  

 

 الحدث المحرض 

  هدف مهمما قد حدث )ماذا كان؟( أجبر البطلة على مواجهة نزاع او مشكلة صعبة. هذا يعني انها االن يحفزها   شيء

 يجب عليها أن تحققه كي تتغلب على المشكلة. 

 

 على المحك 

السيئ جدا الذي سيحدث إذا فشلت في تحقيق هدفها؟ المشاهدون بحاجة لسبب كي يهتموا بنجاحها. في   الشيءما هو 

كيف انها شخص يمكن للجمهور   بإظهار البداية، أنت جعلت المشاهدين يحسون بارتباط بالبطلة )من خالل االوكسيتوسين( 

س انه قد استثمر في القصة. هم يريدون ان يعرفوا  اإلحساس بالقرب منه. اآلن، بإظهار ما هو على المحك، الجمهور يح 

 ماذا سيحدث. 

 

 تصاعد الحركة 

ما هي الهفوات والنجاحات التي تواجهها البطلة وهي تسعى نحو هدفها؟ سردك لهذه االحداث يجب ان يزيد من مشاعر  

بشد كبير )بسبب   التوتر والترقب، كما لو كنت تقترب من لحظة حياة أو موت: هل ستنجح؟؟؟ المشاهدون يحسون

 الكورتيزول(. هم اآلن مندمجون بالقصة.  

 

 الذروة 

هذه هي ساعة البطلة األكثر عتمة، عندما يبدو الفشل حتميا. لكنها تجد القوة داخلها لتتغلب على الفشل، فتصل الى هدفها  

 المشكلة الرئيسية.  وتحل 

 

 العودة للبيت 

وهذا جعل من الممكن لها  –كشخص عن طريق التغلب على الخوفهي نمت –خاتمة القصة. ألن البطلة غيرت من ذاتها

التغلب على المشكلة الرئيسية. البطلة المنتصرة تعود الى حياتها السابقة، غير ان كل شيء مختلف، ألنها هي ذاتها  

 أصبحت مختلفة. 

 

 

  

 
10 https://youtu.be/r8Ob02CNNDA 

https://www.youtube.com/watch?v=r8Ob02CNNDA
https://www.youtube.com/watch?v=r8Ob02CNNDA
https://www.youtube.com/watch?v=r8Ob02CNNDA
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 أنشئ قصتك   -تمرين  

 

 

لهيكل القصة بأكثر تفصيل ممكن. استخدم األسئلة كي تساعد في قيادة  استخدم الفراغ في االسفل لكتابة افكارك عن العناصر الستة  

 الكتابة.

 

: من المفيد التفكير بعناية بهذه العناصر قبل التصوير. لكن مع الفيديوهات الغير درامية، فإن القصة األفضل، في  مالحظة

المونتاج. في هذه االثناء، حاول أن تطور  بعض األحيان، لن تبرز قبل يوم التصوير أو فترة ما بعد اإلنتاج وانت تقوم ب 

 افكارك قدر اإلمكان. 

 

 

 

 شخصية رئيسية قريبة 

 من هو الشخصية او الشخصيات الرئيسية؟ هل تحدثت معهم بخصوص الفيديو؟  ●

 ما الذي يجعلهم قريبين؟ ما هي مشتركات الشخصية او التجارب التي تجمع بينهم وبين جمهورك المستهدف؟  ●

 المشاهد ستستخدم لتظهر ما كانت حياتهم عليه قبل ان تبدأ رحلة البطل؟ اي  ●

 

 

 

 

 

 الحدث المحرض 

 ما الذي يحدث ويجبر البطلة على القيام برحلتها؟ ●

 القصة او الصراع الذي عليها التغلب عليه؟  الرئيسية في ما هي المشكلة  ●

 

 

 

 

 

 على المحك 

 لم تتغلب البطلة على المشكلة الرئيسية؟  إذاما هي األشياء السيئة التي ستحدث  ●

مرتبطون حقا بالقصة؟ )يمكن ان يكون هذا   بأنهمما هي المشاهد التي ستستخدمها لتوضيح هذا للجمهور لكي يحسوا  ●

 تبعات خارجية على حياة البطلة، او تبعات داخلية فكرية/عاطفية. 

 

 

 

 

 تصاعد الحركة 

هي بعض احداث القصة التي قد تحصل بينما البطلة تحاول ان تحل المشكلة الرئيسية؟  هل يمكنك تصويرها؟ اي نوع  ما  ●

 ستحصل على اللقطات؟  إنكمن التخطيط تحتاج للتأكد من 

كيف يرتبط كل حدث بالقصة الرئيسية؟ يجب على كل حدث تعرضه في الفيديو ان يدفع القصة الى االمام بشكل من   ●

 ال. ال ينبغي على االحداث ان تكون غير مترابطة او غير ضرورية.  االشك
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 الذروة 

 كيف قد تنتهي القصة في نهاية االمر؟ ماذا قد ينبغي على البطلة عمله كي تحل المشكلة حقا؟ هل تقدر ان تصور ذلك؟  ●

تواجه التحدي. مثال، قد تحتاج هي  الذي يحدث للبطلة من اجل ان تستطيع ان الداخلي سيكون من المهم ان تظهر التغيير  ●

 مخاوفها. كيف يمكن لها ان تظهر ذلك؟ اي نوع من اللقطات تحتاج ان تسجل انت؟  أكبر أحد الى ان تواجه 

 

 

 

 

 العودة للبيت 

 كيف يمكنك ان تظهر االحساس بختام ونهاية القصة والمشكلة الرئيسية؟  ●

 االن عما كانت عليه في البداية؟ كيف ستظهر التغيير الذي حصل للبطلة؟ كيف تختلف هي  ●
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 مصدر: حرر اسلوبك 
 

 هناك عدة اساليب لعمل الفيديوهات الواقعية. يمكنك استخدام اسلوب مالئم لمشروعك، او ان تبتكر اسلوبك الخاص. 

 

 واقعي )فيريتي( 

 

االسلوب الواقعي يعني تسجيل الحياة الحقيقية بأكبر قدر  

قع غالبا من تكون لها هذه  سينما الوا  ممكن من الواقعية.

 11الصفات: 

 

 مصورة في موقع مع ممثلين غير محترفين •

 تستخدم لقطات محمولة  •

 تركز على االوضاع اليومية وحياة الشخصيات  •

 الحوار واالحداث غير مكتوبة مسبقا •

 تركز على القضايا االجتماعية والسياسية •

 دائما تستخدم الضوء الطبيعي •

 التداخل بين صانع الفلم والشخصية غالبا ما تقدم بعض  •

 

 

 

 المقابالت 

 

المقابالت هي اسلوب شائع في صناعة االفالم الواقعية  

 تأثيروالوثائقية. المقابالت تسمح لك كصانع فلم ان يكون لك 

على القصة التي تريد سردها عن طريق اختيارك   أكبرمباشر 

فيها    للضيوف واالسئلة التي تطرحها عليهم. المقابالت، بما

رول يمكنها ان توفر  -للسرد اثناء عرض البي مالمستخدالحديث 

 االخرى بقية الفيديو.  تمأل اللقطاتعمودا فقريا للفيديو، بينما 

 

 

 

 رول -بي

 

رول هو لقطات مصورة تعرض مع صوت مأخوذ من  -بي

مكان اخر. يستخدم للمساعدة في توضيح شيء يتم الحديث عنه.  

رول  -ن مقابلة مع لقطات بيمثال، يمكنك عرض الصوت م

 تظهر القضايا او االحداث التي يتحدث عنها الشخص. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
11  No Film School - What is Cinema Verite? https://nofilmschool.com/what-is-cinema-verite 
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 الفلوك 

 

الفلوك هو أسلوب جديد ظهر مع ظهور وسائل التواصل  

االجتماعي. في محتوى الفلوك )فيديو لوك(، يصبح صانع  

المحتوى جزءا من القصة، غالبا كشخصيتها الرئيسية. األسلوب  

شخصي وانعكاسي بطبيعته، حيث أن صانعة المحتوى تجلب  

ك  المشاهدين معها خالل أنشطتها. هذا أسلوب جيد إذا لم تمتل

قصتك شخصية أساسية قوية أو قريبة يتعلق بها المشاهدون، او  

اذا كنت قادرا على التواصل بفاعلية اكبر امام الكاميرا مقارنة  

 بخلف الكاميرا. 

 

 

 

 ي ابداع

 

االسلوب االبداعي هو ببساطة غير محدد. ان امكنك تخيله  

فيمكنك وضعه في فيديو! األساليب االبداعية قد تشمل الهياكل  

ر التقليدية، انتاج السرد )معد مسبقا( مع ممثلين، عروض او  غي 

مونولوجات مباشرة أمام الكاميرا، مواد موسيقية، رسوم مرئية،  

 الخ.

 

 

 

 بحكايتها، وما تعنيه لجمهورك.  وشغفكتذكر: األسلوب، المعدات، بل وحتى مهارتك، هي ليست ما يجعلك ناجحا. بل هي القصة، 
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 اللقطات  وجدول قائمة   -تمرين  

 

اي عدد تحتاجه من اللقطات، والتي قد تمتد   أضفالتي تحتاج ان تأخذها للفيديو.  قائمة باللقطات استخدم االستمارة االولى لعمل 

 االكثر مناسبة.  التي يمكنك االختيار من بينها، واي منها قد يكون  الفيديو  ألساليب المختلفة  باألنواعمن يوم تصوير واحد. فكر  ألكثر

 

  

من يوم واحد. فكر بالعوامل التالية: اي من اللقطات ستسجل؟ كم ستأخذ كل   لجدول لقطاتاستخدم االستمارة الثانية لعمل مثال  

 غير المتوقعة.  للتأخيراتواحدة؟ هل تحتاج الى التنقل بين عدة مواقع؟ اسمح بوقت اضافي 

 

مام،  البداية، حتى أشياء مثل السياقة الى الموقع، استراحة الح ووقتعندما تكتب الجدول، اكتب كل فعالية ستقوم بها،  •

 واي وقت تحتاجه لنصب المعدات او االتصال باألشخاص، الخ. 

 

 قائمة اللقطات 

 األشخاص الذين ستصورهم  الموقع  اللقطة 
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 جدول التصوير 

 

 الجدول  مالحظات

 صباحا 12 

 صباحا 1 

 صباحا 2 

 صباحا 3 

 صباحا 4 

 صباحا 5 

 صباحا 6 

 (. فطور 1المخرج والفريق يصلون ال )موقع رقم صباحا      7 

 (. تحضر للقطة األولى.1الشخص موضوع التصوير يصل الى )موقع رقم صباحا     8 

 اللقطة األولى: الشخص يمشي على الرصيفصباحا     9 

 (. 2انتقال الى )موقع رقم  صباحا   10 

 صباحا 11 

 مساءا  12 

 مساءا  1 

 مساءا  2 

 مساءا  3 

 مساءا  4 

 مساءا  5 

 مساءا  6 

 مساءا  7 

 مساءا  8 

 مساءا  9 

 مساءا  10 

 مساءا  11 
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 مصدر: قائمة خطوات اإلنتاج 

 

سواء كان لديك موارد كثيرة او ال موارد على االطالق، فان صناعة محتوى اعالمي جيد تتطلب تخطيطا. استخدم قائمة التحقق من  

التي قد تحتاج الى عملها بدءا من نقطة تحديد استراتيجيتك وحتى لحظة الضغط على زر   لألشياءالتخطيط والمعدات التالية كدليل 

 التسجيل في يوم التصوير. 

 

بناء فكرة للفيديو، تحديد استراتيجية التأثير )ما هو الهدف، من هو الجمهور، ماذا تريدهم ان يفعلوا(، تنسيق الخطط   قبل اإلنتاج 

 مسودة العالج/القصة المصورة )ان انطبق ذلك(  وكتابةمع الشركاء، 

التصوير/الممثلين، استطالع المواقع، الحصول على تنظيم التصوير )بما فيه تنسيق فريق العمل، االشخاص موضوع  االنتاج 

 التصاريح والموافقات، لوجستيات العمل والتصوير(.

الفيديو النهائي، العرض التجريبي، اعادة التحرير، تصوير لقطات اضافية فاتتك في البداية )ان  إلنتاجتحرير اللقطات  بعد اإلنتاج 

 الفيديو.  واكمالانطبق ذلك(، 

 

 التحقق من التخطيط: قائمة 

 

 تم تحديد استراتيجية المشروع  ❑

 ما هو الهدف المحدد والغرض العام للمشروع؟  ❑

 من هو الجمهور المستهدف؟  ❑

 اية افعال تريد منهم ان يتخذوا؟  ❑

 لماذا سيدفعهم هذه الفيديو الى عمل ذلك؟ ❑

 كيف لي ان اعرف ان افعال الجمهور ستجعل غرض المشروع يتحقق؟  ❑

 

 الفيديو. تمت كتابة فكرة  ❑

 

 تم تحديد الصيغ)ة(. الصيغ المؤشرة أدناه سيتم تضمينها في الفيديو:   ❑

 واقعي )فيريتي(  ❑

 مقابلة/مقابالت ❑

 رول -بي ❑

 فلوك  ❑

 ابداعي ❑

 

 تم تحديد الفكرة العامة لهيكل القصة.  ❑

 من هي الشخصيات الرئيسية القريبة؟ ❑

 ما هو النزاع او المشكلة التي يواجهها البطل؟  ❑

 فشل البطل؟   إذاماذا يوجد على المحك؟ ما االشياء السيئة التي ستحدث  ❑

 ما هي بعض أحداث القصة التي ستعرض )تصاعد الحركة: الهفوات والنجاحات التي تزيد من التوتر(  ❑

 ما هي الذروة؟  ❑

 ما هي الخاتمة؟ كيف ستظهر تحوالت البطل؟  ❑

 

 اون. الشركاء ذوي العالقة تم تأشيرهم أدناه: تم االتصال بكل الشركاء الضروريين، وهم مستعدون للتع ❑

 شخصيات الفيديو )األشخاص الذين سيظهرون في الفيديو(  ❑

 المسؤولون عن مواقع التصوير  ❑

 السلطات الحكومية او المحلية التي تحتاج تصريحاتها  ❑

 في توزيع محتواك على االنترنت  وسيساعدونالمنظمات واألفراد الذين يدعمون مهمتك  ❑
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 الشركاء استلموا كل المعلومات التي يحتاجونها:  ❑

 خطة التصوير  ❑

 التواريخ واألوقات  ❑

 الموقع/المواقع  ❑

 ما المطلوب منهم فعله، مع توجيهات واضحة عن كيفية فعله  ❑

 

 األشخاص الذين سيظهرون في الفيديو يعرفون بدقة:  ❑

 الغرض من الفيديو  ❑

 حقوقهم في الخصوصية والحماية  ❑

 متى، وأين ماذا عليهم ان يفعلوا، ❑

 كيف ستستخدم صورهم ❑

 

 األشخاص الذين سيظهرون في الفيديو اعطوك موافقتهم على استخدام صورهم. تم منح الموافقة:  ❑

 شفهيا ❑

 كتابة )مفضل(  ❑

 

 المسؤولون عن موقع التصوير يفهمون بدقة ما طلبت منهم فعله ووافقوا عليه. تم منح الموافقة:  ❑

 شفهيا ❑

 كتابة  ❑

 

 متوفرة: تم تحديد الموارد وهي  ❑

 النقود )للتجهيزات، النقل، المعدات، أجور الفريق، الطعام، امور طارئة، الخ(  ❑

 المعدات )كاميرا، مسجل صوت جيد، كمبيوتر محمول، برمجيات مونتاج، إضاءة؟، ميكروفونات؟(  ❑

 

للتصوير، المونتاج، الخ تم التواريخ والمواعيد النهائية المهمة تم تثبيتها على الروزنامة. كمية الوقت المطلوبة  ❑

 تحديدها، وتم تخصيص وقت كاف. 

 

 تم كتابة قائمة كاملة للقطات )المشاهد( المطلوبة. )تسمى قائمة اللقطات(  ❑

 

 توجد ارقام هاتف محمول لكل اعضاء الفريق في مكان واحد، بما فيها ارقام اتصال طوارئ لكل منهم.  ❑

 

   جدول يومي )ماذا ستصور، مع من، اين ومتى(.  ❑

 

 قائمة التحقق من المعدات: 

 

 الهاتف الذكي  ❑

 شاحنة الهاتف  ❑

 سعة كافية للخزن  ❑

 هاتف احتياط  ❑

 تطبيقات ❑

 

 حتى لو كان هذا كل ما عندك، فما زال بإمكانك صناعة فيديوهات رائعة! 

 

 كمبيوتر محمول  ❑

 سلك الكهرباء  ❑

 محوالت الطاقة  ❑

 الكمبيوتر(اسالك ربط الهاتف )لنقل الصور من الهاتف الى  ❑
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 قرص صلب خارجي مع اسالكه  ❑

 حقيبة حمل  ❑

 مكان آمن لوضعه بينما انت مشغول ومشتت الذهن  ❑

 

 الصوت  ❑

 ميكروفون الفاليير ❑

 توصيل  وسلك جهاز ارسال، ميكروفون  ❑

 مستقبل وسلك توصيل )للربط بالكاميرا( ❑

 مع احتياطي AAضعف العدد من بطاريات  ❑

 دبوس للتثبيت على المالبس  ❑

 شريط  ❑

 

 بندقية ميكروفون  ❑

 (3.5او توصيلة  XLRسلك توصيل ) ❑

 قاعدة تثبيت ❑

 عصا امتداد ❑

 ذيل القط )واقية ريح(  ❑

 

 ميكروفون محمول باليد ❑

 بطاريات او شاحنة  ❑

 سلك توصيل  ❑

 مستقبل، ان كان السلكي  ❑

 الغطاء االسفنجي  ❑

 

 مسجل صوت متنقل )لتسجيل الصوت بشكل منفصل عن كاميرا الفيديو، ان كان ذلك مفيدا(  ❑

 

 كاميرا ❑

 حقيبة حمل  ❑

 عدة بطاريات  ❑

 شاحنة بطاريات  ❑

 SDشرائح خزن  ❑

 غطاء عدسة  ❑

 اسالك ربط وتوصيل، قواعد تثبيت وملحقاتها )لربط االشياء الى الكاميرا(  ❑

 سماعات اذن  ❑

 

 حامل ثالثي  ❑

 افحص لتتأكد ان ال شيء ناقص او مكسور  ❑

 

 أضواء  ❑

 مصابيح ومصابيح احتياط ❑

 مساند ❑

 االضواء ومنع الحركة( اكياس رمل )لتثبيت  ❑

 ستائر ظل  ❑

 مشتت ضوء )لتهدئة الضوء(  ❑

 سطوح عاكسة  ❑

 وتوصيل اسالك ربط  ❑
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 بطاريات  ❑

 

 حاجات شخصية  ❑

 حقيبة ظهر  ❑

 حقائب او حاويات للمعدات اعاله ❑

 ماء وطعام ❑

 عدة اسعافات اولية  ❑

 قبعة ونظارات شمسية وكريم وقاية من اشعة الشمس  ❑

 احذية مريحة  ❑
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 التخطيط مسبقا   -تمرين  

 

التي تحتاج ان تقوم بها لكي تنجح في تصوير فلمك.   باألشياء، اكتب في االستمارة التالية قائمة قائمة خطوات االنتاجبعد مراجعة 

 من المتوقع!  أكثراحتجت ذلك. تذكر ان تقدر الوقت المطلوب بتحفظ. االمور عادة ما تأخذ وقتا  إذا  مطابقة قدراتكراجع مصدر 

 

 مسودة القائمة، ابدأ بجدولة االشياء على تطبيق الروزنامة في هاتفك او ما شابه. االمور اصبحت جدية! بعد ان تكمل 

 

 الموعد النهائي  المهمة 
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 العراق  في  السالم  تمكين مركز     الرقمي  االعالم استخدام السالم  بناء  تدريب  دليل
 

 

 

 

 

 

التفاعل   -  ٤الجزء   

المحتوى  دليل  

 

 

 

 

 

 

 

 تحرير )مونتاج( الفيديو    :   19القسم 

 

 
 تحرير القصص في الفيديو. تدرب على المونتاج باستخدام تطبيق محمول. وعمليةاحصل على معرفة بأساسيات مكونات 

 

 تحرير الفيديو 

 

 المواد اإلعالمية وحقوق النشر 

 

 فيديوهات( 6فيديوهات تعليمية لفيديوشو )

 

 ما هي بعض التقنيات التي يمكن للمحررين استخدامها الستدراج عواطف معينة من الجمهور؟  •

 معين؟ كيف يقوم بدفع القصة ككل الى االمام؟ ما هو الغرض من مشهد  •

 هل الحظت بعض تقنيات التحرير في أفالمك وبرامجك المفضلة، مثل اللقطات الضيقة او النغمات الفريدة؟ •

 اي نوع من المواد المحفوظة الحقوق التي قد تريد ان تستخدمها في الفيديو؟ •

 اذا كان االخرون قادرين على اخذها واستخدامها على انها ملكهم؟ ماذا سيحدث لقدرة الناس على صناعة اشياء جديدة  •

 

 مالحظات: 

 تحرير الفيديو.  راجع المصدر:  ❑

 

)انجليزي(. هذه السلسلة من سبع حلقات تحكي القصة الحقيقية   نصنعه  الذي القدر سلسلة فيديوهات اختيارية:  ❑

لة عراقية الجئة تبني حياة جديدة في الواليات المتحدة. الحظ امثلة من المشاهد، اللقطات المحددة التي  لعائ 

 تكون كل مشهد، كيف تم ترتيبها، وأشياء اخرى مثل المسافات واللقطات الواسعة/الضيقة. 

 

 الهدف: 

 

 مصدر:

 

 مصدر:

 

 فيديوهات: 
 

 أسئلة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCFnpXKnfcNaTbfgB9DBymqkg1u3fsuH_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCFnpXKnfcNaTbfgB9DBymqkg1u3fsuH_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCFnpXKnfcNaTbfgB9DBymqkg1u3fsuH_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCFnpXKnfcNaTbfgB9DBymqkg1u3fsuH_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCFnpXKnfcNaTbfgB9DBymqkg1u3fsuH_
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شاهدة تقنيات التحرير  في هذا الدليل لم 7بناء السالم من القسم  إلعالميمكنك ايضا استخدام المصدر امثلة   ❑

 المذكورة هنا. 

 

 مميزاته المختلفة.  واستكشف . شغل التطبيق فيديوشونزل تطبيق التحرير المحمول   ❑

 

 . )عربي( فيديوهات تعليمية لفيديوشوشاهد الفيديوهات:  ❑

 

 

تدرب على استخدام التطبيق لتسجيل مقاطع فيديو قصيرة. يمكنك تسجيل المقاطع باستخدام هاتفك، ثم الدخول    ❑

 الى المقاطع لتحريرها باستخدام التطبيق، او يمكنك استخدام التطبيق بذاته للتسجيل. 

 

 موضوع التصوير.  ص والشخالمجموعات تدربوا على التسجيل كل اثنين معا. تبادلوا االدوار كصانع المحتوى  ❑

 .ر المواد االعالمية وحقوق النشراجع المصدر:  ❑

 

فكر بالمواد االعالمية المختلفة من طرف ثالث )محفوظة الحقوق( والتي قد تريد ان تستخدمها في مشروعك   ❑

 للفيديو.

 

فكرة عن   اذهب الى المواقع المدرجة التي توفر مواد اعالمية تم التنازل عن حقوقها، مجانية ومدفوعة. كون ❑

انواع المواد المتوفرة على كل موقع. استخدم خاصية البحث للبحث عن مواد معينة بناء على الموضوع  

 وخواص اخرى. 

 

بناء السالم لتحديد االنواع المختلفة المستخدمة من المواد التي انتجها طرف ثالث   إلعالماستخدم المصدر امثلة  ❑

انتبه الى اي افكار تمر بها قد تستخدمها في المشاريع )رسوم، اصوات، موسيقى، نصوص، صور، الخ.( 

 الخاصة بك. 

 

التي قد تكون مفيدة لمشروعك. استخدم فلتر   GIFsوال   والرسوم اعمل بحث جوجل صور للبحث عن الصور  ○

على المواد المسموح   للعثور  Usage Rights >> All Creative Common Licensesالبحث: 

   Creative Commonsباستخدامها تحت إجازة 

 

المجموعات: ناقشوا كيف ان االنواع المختلفة للمواد المنتجة من طرف ثالث يمكن ان تكون مفيدة لمشاريعكم.   ❑

 شاركوا افكاركم المحددة عن المواد التي قد تستخدموها، للحصول على ردود من المجموعة. 

 
 

 

  

 الفيديو مقاطع تقطيع

 واألصوات الموسيقى

 الفالتر استخدام

 النصوص اضافة

 الصورية المؤثرات اضافة

 الملفات وتصدير الكاميرا استخدام

 

https://youtu.be/OGo5nFJs9zk
https://youtu.be/OGo5nFJs9zk
https://youtu.be/OGo5nFJs9zk
https://youtu.be/OGo5nFJs9zk
https://youtu.be/OGo5nFJs9zk
https://youtu.be/Y3Pzp8tVQHk
https://youtu.be/Y3Pzp8tVQHk
https://youtu.be/Y3Pzp8tVQHk
https://youtu.be/RAW24lxVj68
https://youtu.be/RAW24lxVj68
https://youtu.be/RAW24lxVj68
https://youtu.be/RAW24lxVj68
https://youtu.be/RAW24lxVj68
https://youtu.be/RAW24lxVj68
https://youtu.be/wFRY3OxJCmc
https://youtu.be/wFRY3OxJCmc
https://youtu.be/wFRY3OxJCmc
https://youtu.be/wFRY3OxJCmc
https://youtu.be/wFRY3OxJCmc
https://youtu.be/bMzhrkZ3IRY
https://youtu.be/bMzhrkZ3IRY
https://youtu.be/bMzhrkZ3IRY
https://youtu.be/bMzhrkZ3IRY
https://youtu.be/bMzhrkZ3IRY
https://youtu.be/bMzhrkZ3IRY
https://youtu.be/bMzhrkZ3IRY
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 التفاعل مع الجمهور      : 20القسم 

 

 

 

 عندما تكون التعليقات سلبية. الئقتعلم التقنيات األساسية لزيادة حجم متابعيك على االنترنت. كون ثقة بأنك تشعر باالستعداد للرد بشكل 

 

 

 التفاعل مع الجمهور 

 

 

 )ترول(  المتصيدينكيف تتعامل مع  

 

 

 

 عندما اصبحت نشطا على مواقع التواصل االجتماعي، ما هو الموضوع الذي تعتقد انك ستعرف على انك ضليع به بمرور الوقت؟  •

 عنها؟ لآلخرينما هي الجملة البسيطة المفردة التي تصف بدقة سمعتك او "عالمتك" والتي من السهل على الناس تذكرها والحديث   •

 اس الذين يتركون تعليقات مضرة؟ طريقة للتعامل مع الن أفضلما هي  •

 اي منصات التواصل االجتماعي تخطط الستخدامها لنشر محتواك؟ •

 ما هي بعض الطرق التي يمكن لك بها ان تجعل نفسك ذا قيمة في زاويتك الخاصة؟ •

 

 

 :مالحظات 

 التالية:  باألسئلة وفكر التفاعل مع الجمهورراجع المصدر:  ❑

 

 ونوعية جمهورك على االنترنت لم تشتغل عليها لحد االن؟ اي االستراتيجيات لزيادة حجم  -

 

من هي بعض المنظمات او االفراد في زاويتك الخاصة والتي يمكنك ان تبني عالقة معهم من اجل   -

 التعاون على زيادة حجم ظهورك على االنترنت؟ 

 

 

شكل منتظم؟  ما هي بعض الحواجز في عملك او حياتك الشخصية والتي قد تمنعك من نشر المحتوى ب  -

 )هذا سؤال عن قدراتك. هذا يشكل فرقا كبيرا في قدرتك على النمو على المدى الطويل(. 

 

 المجموعات: اجب عن االسئلة التالية فرادى، ثم شاركوا بعض افكاركم او همومكم مع المجموعة.   ❑

 

 ثم اجب عن االسئلة التالية. )ترول(،   المتصيدينراجع المصدر: كيف تتعامل مع  ❑

 

 للمزيد من النقاش.  6في القسم  تمرين تقييم ذاتيارجع مرة اخرى الى  ❑

 

 الكراهية، او التنمر كنت قد شاهدتها انت في التعليقات على االنترنت؟ اي امثلة من السلبية،   -

 

ما هي بعض الطرق التي يمكن لك بها العمل على جعل الناس الغاضبين يشعرون بقدر اقل من النبذ؟   -

)ترول( الى مشجعين هو تكتيك للنمو واحداث التغيير. ال عالقة له بما اذا   المتصيدين)تذكر، تحويل 

 ت نظر الشخص صحيحة ام ال(. كانت وجها 

 

 شعرت بان تعليقا ما قد تجاوز الخطوط ويشكل خطرا او تهديدا حقيقيا؟ إذا ماذا عليك ان تفعل  -

 

المجموعات: ناقشوا ردودكم على هذه االسئلة كل اثنين معا و/او كمجموعة سوية. اضيفوا امثلة عن تعليقات   ❑

 األفضل التي كان يمكن الرد بها.   والطريقة مضرة شاهدتموها على االنترنت،  

 الهدف: 

 

 

 مصدر:

 

 

 مصدر:

 

 

 

 أسئلة: 
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 على االسئلة التالية:  وجاوب  قائمة تدابير السالمة راجع المصدر:  ❑

المحتملة لنشر القصص والمعلومات عن اشخاص حقيقيين والتي لم تفكر بها  ما هي بعض المخاطر  -

 من قبل؟ 

ما هي االشكال المحتملة ل"معلومات التعريف الشخصية" التي قد تظهرها سهوا في محتواك؟ )تلميح:   -

 هي امور بسيطة الى درجة انه من السهل اهمالها(. 

علني المتزايد ان ينتج مخاطر امنية جديدة  ال وظهورك ما هي بعض الطرق التي يمكن بها لمحتواك  -

 للناس الظاهرين في قصصك؟ كيف قد تتغير هذه المخاطر في المستقبل مع تزايد انتشار محتواك؟ 

 

المجموعات: شاركوا وناقشوا اجاباتكم عن هذه االسئلة، بما فيها افكاركم العامة عن المخاطر المتأصلة لنشر   ❑

 ايا حقيقية. القصص على االنترنت حول ناس وقض

 
 

 

 أفضل الممارسات     : 21القسم 

 

 

 

 استوعب االلتزامات األخالقية المترتبة على صناع المحتوى لحماية األشخاص الظاهرين في محتواك او المرتبطين باإلنتاج. 

 

 أفضل الممارسات 

 

 معضالت اخالقية 

 

 اإلنتاج لبناء السالم

 

 

 ما هي المسؤوليات اإلضافية المطلوبة من صناع المحتوى عند استخدام اإلعالم لبناء السالم؟  •

 لماذا يشكل االعالم الواقعي مخاطر سالمة إضافية للناس؟ •

 لماذا يمثل الجمهور مركز واساس مشروع بناء السالم االعالمي؟  •

 

 :مالحظات 

 زي( )انجلي   السالم لبناء اإلنتاج شاهد الفيديو:  ❑

 

 

 

 . انتبه لمبادئ الملكية المحلية، القبول، السالمة، والخصوصية. أفضل الممارسات راجع المصدر:  ❑

 

لحصول على تصريح مكتوب )قبول( من كل شخص يظهر في  في أغلب الحاالت، الممارسة القياسية هي ا 

انتاج اعالمي. في سياق التعامل مع سنجار، عليك ان تستخدم الحكمة لتقارن أهمية استخدام وثيقة مكتوبة مقابل  

القبول الشفهي. إذا حصلت على القبول شفهيا، عليه ان يكون مسجال بالفيديو. ينبغي دائما على صناع المحتوى  

، وحتى  وأثناءوا على تصريح من الناس الذين يظهرون في المنتجات االعالمية او يرتبطون بها قبل، ان يحصل

 بعد اإلنتاج بزمن طويل. 

 

 

 االنجليزية

 الهدف: 

 

 مصدر:

 

 تمرين: 

 

 

 فيديو:

 

 

 أسئلة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-nDKrDu4CKI
https://youtu.be/-nDKrDu4CKI
https://youtu.be/-nDKrDu4CKI
https://youtu.be/-nDKrDu4CKI
https://youtu.be/-nDKrDu4CKI
https://www.youtube.com/watch?v=-nDKrDu4CKI
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 معضالت أخالقية. أكمل التمرين:  ❑

 

 ما هي سيناريوهات اخرى يمكنك تصورها قد تقدم معضلة اخالقية لك؟ كيف سترد عليها؟  ❑

 

التمرين كل اثنين معا، مناقشين كل سيناريو قبل كتابة اإلجابات منفردين. ثم اجتمعوا   أكملوا المجموعات:  ❑

 االخالقية التي تعتقد ان عليك اتباعها.  والمعاييركمجموعة كاملة لمناقشة تعقيدات كل من السيناريوهات 

 
 

 

 اكمال العملية     :22القسم 

 

 
 كل القطع في مكانها اآلن، كون صورة متكاملة عن كامل عملية بناء السالم باستخدام اإلعالم الرقمي.   معا

 

 دليل خطوة بخطوة لبناء السالم باستخدام اإلعالم  

 

 كيف تبدو لك عملية بناء السالم باستخدام اإلعالم الرقمي ككل بعد أن شاهدت كل الخطوات في مكان واحد؟ •

 األمور التي قد تحتاج إلى مراجعتها لمزيد من التمرين؟ ما هي  •

الخطوات في الدليل ال تحتاج ان تكون متسلسلة بالضرورة. عليك أن تقوم بها الترتيب الذي يناسب احتياجات مشروعك بأفضل   •

 شكل. ما األفكار التي تخطر لك لطرق يمكن بها تطوير العملية؟ 

 

 

 مالحظات: 

 .دليل خطوة بخطوة لبناء السالم باستخدام اإلعالمراجع المصدر:    ❑

 

استخدم المشروع الذي تخطط له كأساس للمرور بكل خطوة من خطوات الدليل. اكتب اي مالحظات تخطر   ❑

لك حول ما ستفعله، او كيف ستطبق المبادئ في مشروعك. يمكنك ايضا استخدام المصدر: امثلة لمشاريع في  

 سنجار. 

 

دقيقة لكل   60-45للمجموعة. خصص  بأكملهاالمجموعات: خذوا دوركم في تقديم استراتيجية مشاريعكم  ❑

مقترحات مفيدة لبعضكم البعض. يمكن استخدام   وقدموا شخص لتفحص خططكم بالتفصيل. اطرح اسئلة 

 االسئلة التالية لتقديم المشروع: 

 

 د تحقيقه لمساعدة اهل سنجار(؟ ما هو هدف المشروع؟ )ما هو التغيير الصغير الذي تري  •

o  هل الهدف و النشاطاتS.M.A.R.T  ؟ 

o   ،وهدف هل أن منطق السبب والتأثير قوي؟ اختبر قوة العالقة بين نشاطاتك، افعال الجمهور  

 …………بسبب……….. فأن..  …………إذاالمشروع باستخدام جمل 

 

ب ان يفعلوا شيئا كي يتحقق  من هو الجمهور المستهدف؟ )من هم الناس الذين سيشاهدون الفيديو، ويج •

 الهدف؟( 

o   من االشخاص او المجموعات التي يتابعها جمهورك على مواقع التواصل االجتماعي؟ هل

تفاعلت معهم على تلك الصفحات عن طريق التعليقات؟ )انظر التمرين: البحث عن زاويتك في  

 .( 9القسم 

o ستهدف؟ كيف قد يتفاعلون مع  من هم اصحاب المصلحة االخرون الذين ال يحتويهم جمهورك الم

 فيديوهاتك؟

 

 اي فعل/افعال تريد الجمهور ان يأخذ بعد مشاهدة الفيديو؟  •

 الهدف: 

 

 مصدر:

 

 أسئلة: 
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o هل هذه االفعال واقعية؟ كيف ستعرف ان قاموا باتخاذها؟ 

 

 كيف ستساعد افعالهم في تحقيق هدف المشروع؟  •

 

 صف ما سيتحدث عنه محتوى الفيديو.  •

o  ( 17المصدر: حرر اسلوبك في القسم اي اساليب عليك ان تستخدم؟ )انظر. 

o  هل بدأت التخطيط للتصوير؟ 

o ممن ستحتاج ان تحصل على تصاريح؟ 

 

 ما هي عناصر القصة التي ستستخدمها؟ •

o سيحس منهم؟ )هل  الشخصية قريبة من سيكون الشخصية الرئيسية؟ )هل سيحس الجمهور ان  

 االفعال؟(الجمهور انهم يشتركون مع الشخصية بنفس التجارب او ردود 

o  في القصة لجعل المشاهدين يرغبون باالستمرار بالمشاهدة؟   الزخمكيف ستقوم ببناء 

 

  حتى عندكالمشروع؟ ما هي االشياء التي تحتاجها ولكنها ليست  إلكمالهل لديك كل شيء تحتاجه  •

 االن؟

o  هل قمت بتقييم قدراتك )الناس، الوقت، المهارات، الموارد(؟ 
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 تحرير الفيديو مصدر: 

 

بشكل طبيعي تتماشى مع   القصص . هذا الن  يفعلونهفي كل شيء تقريبا نوعا من صيغ القصة للتواصل  يستخدمون الناس 

 الطريقة التي تعالج وتستذكر بها ادمغتنا المعلومات. 

 

 لنهائية التي يتم سردها. التصوير معا، ولكنه ايضا يعني بناء القصة امقاطع يعني وضع  التحرير في االفالم والفيديوهات، 

 

 

 

يتكون الفلم او الفيديو من  

مختلفة. المشاهد   مشاهد 

هي لحظات منفرة يحدث  

أثناءها شيء ما. كل منها  

له غرض يساعد على  

 تحريك القصة الى االمام. 

 

كل مشهد يتكون من  

سلسلة من المقاطع  

.  اللقطاتالمختلفة، او 

المحررون يرتبون  

 المشهد. اللقطات لبناء  

 

كل لقطة تحتوي على  

يحتاجها   معلومات

الجمهور لكي يفهم  

القصة. أمثلة للمعلومات  

تشمل: رؤية اين تذهب  

الشخصية، ماذا تفعل،  

ظهور شخصية جديدة،  

احداث تحصل، اشياء  

ترى في الخلفية لها عالقة  

بالقصة، مشاعر يمكن  

 رؤيتها، الخ. 

 

 

 منغمس في القصة.  ألنهالمشاهد ال يالحظ االنتقاالت بين اللقطات وجوانب التحرير االخرى   التحرير الناجح يكون مخفيا. هذا يعني ان

 

 

 

 مبادئ في التحرير: 

 

وتيرة الفيديو في السرعة التي يستلم بها المشاهدون المعلومات من خالل اللقطات. هي ايضا تشير الى  

سرعة حركة القصة الى االمام. يجب ان تكون اللقطات المفردة فقط بالطول الكافي لتقديم المعلومات  

 معلومات. يفكر او يشعر الجمهور بشيء ما فيما بين قطع جديدة من ال ولكيالمراد نقلها، 

 

وبتردد أعلى( تعطي انطباعا بالشدة. يتم استالم الكثير من   أقصر )لقطات  الوتيرة األسرع  •

 . الزخم المعلومات بوقت قصير. استخدم الوتيرة السريعة عندما تريد للناس ان يحسوا بتصاعد 

 

تفكرا. استخدم الوتيرة البطيئة   أكثر)لقطات اطول وبتردد أقل( تعطي انطباعا بنبرة الوتيرة األبطأ  •

 معين. بإحساس عندم تريد من الجمهور ان يفكر عميقا بالقصة، او عندما تريد منهم ان يشعروا 

: الوتيرة   
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لتفكير او اإلحساس  هذا هو الوقت اثناء لقطة والذي ال يقدم معلومات جديدة او يساعد الجمهور على ا

 بشيء ما. ال تترك فراغا ميتا في مشاهدك. 

 

 

النبرة هي االحساس العام الذي يعطيه فيديو او مشهد. يمكنك ان تخلق نبرة معينة باستخدام االضاءة  

 فالتر االلوان، الموسيقى، او اصوات الخلفية.  12)الضوء الدافئ مقابل البارد، الشديد مقابل الهادئ(،  

 

 

عن موقع   أكثر معلومات اللقطات الواسعة تحصل عندما ترجع العدسة الى الوراء، ويستلم المشاهد 

 الشخصية ووضعها. 

 

 

عواطفهم. المشاهدون   إلظهاراللقطات الضيقة هي لقطات قريبة، عادة تركز على وجوه االشخاص 

. يمكنك ان تجعل اللقطات اوسع او اضيق  إليهم أقرب بعواطف الشخصيات عندما يكونون  أكثريتأثرون 

 لالقتراب )زوم( او االبتعاد. بعد تصويرها باستخدام برمجيات التحرير 

 

 

القطع هو المكان الذي يبدا او ينهي به المحرر لقطة معينة، كما لو كان "يقطع" تلك القطعة المحددة من  

 شريط الفيلم القديم كما كان يجري مع االفالم في عقود سابقة. 

 

 

ال شائع هو حوار الشخصية،  احيانا تحتاج اللقطات ان تكون معا، لكن شيئا ما يجعل االنتقال مرتبكا. مث 

عندما يكون لكلماتها معنى سوية لكن هناك عدم استمرارية في الصورة المرئية. القطع بعيدا هو لقطة  

قصيرة يتم ادخالها بين القطع الصورية ل"قطع" انتباه المشاهدين "بعيدا" عن المرئي لتجنب االنتقال  

شخصية المباشر، او لقطة لوجه الشخص الذي تتحدث  المرتبك. القطع بعيدا هي غالبا لقطات من محيط ال

 اليه. 

 

 

 القطع الخشن هو مسودة للفيديو النهائي. "القطع النهائي" هو الفيديو المكتمل الذي سينشر. 

 

 

  

 
 اإلضاءة انظر المصدر:  12

 الفراغ الميت: 

 النبرة: 

 

 

 

 اللقطة الواسعة: 

 

 

 

 اللقطة الضيقة: 

 

 

 

 

 القطع: 

 

 

 

 بعيدا: القطع  

 

 

 

 

 

 

 القطع الخشن: 
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 هيكل التحرير 

 

عندما تحرر الفيديوهات على كمبيوتر باستخدام برامج مثل ادوبي بريمير برو او فاينل كت برو، فان مكان العمل الذي  

ترتيب المقاطع يسمى الجدول الزمني. هذا يشبه المسطرة، غير ان القياسات ليست بالسنتمترات   واعادةتستخدمه لتقطيع  

عندما تجر مقطع فيديو من مكان ما على الجدول الزمني   13وعادا الدقائق والثواني واالطر.   0:00بل بالوقت، بدءا من 

صورة التالية مأخوذة من مكان العمل في ادوبي  تغير الترتيب الذي سيظهر به المقطع في الفيديو. ال فإنكالى اخر، 

بريمير. الجدول الزمني موجود في االسفل. الحظ مقاطع الفيديو باللون االزرق، منسقة لتكوين سلسلة. الشريط االخضر  

 هو مقطع موسيقي مضاف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدايةنهاية                            

 

للفيديو على الجدول الزمني بشكل طبقات واحدة فوق االخرى. في االسفل نجد مقاطع الصوت )الحظ  يتم ترتيب العناصر المختلفة 

الصوت الزرقاء مباشرة تحت مقاطع الفيديو(. الطبقة التالية هي مادة الفيدية الرئيسية التي   وموجة باألخضر الموسيقى المضافة 

الى الفيديو، مثل المشاهد االضافية، صور   بإضافتهاتلفة التي ترغب تعمل عليها. فوق ذلك، يمكنك وضع طبقات من العناصر المخ

 ثابته، رسوم متحركة، تصاميم صورية، ونصوص. 

 

  

 
الفيديوهات تتكون من العديد من الصور الفردية، تدعى اطر، والتي تظهر بتتابع سريع لتظهر الحركة. عدد الصور/االطر التي تعرض في   13

 (. FPSثانية، او /إطاركل ثانية يسمى نسبة االطر )
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 14مصدر: المواد االعالمية وحقوق النشر 

 

الى اللقطات التي سجلتها   باإلضافة غيرهم.  أحدصناع الفيديو، مثل غيرهم من المصنعين، عادة ما يستخدمون مواد انتجها 

هذه المواد  بنفسك، يمكنك اضافة اشياء مثل الموسيقى، الصور، الرسوم، اللقطات االضافية، المؤثرات، والخطوط. 

 و. لكن اين تحصل عليها؟ وهل مسموح لك باستخدامها؟ يمكنها بحق ان تعظم من تأثير الفيدي االعالمية 

 

 ما هي حقوق النشر؟ 

 

هو ملكية شيء تمت صناعته، مثل برنامج، او موسيقى، او تقنية. قوانين حقوق النشر الغرض منها هو منع  حق النشر

مكنا استخدام المواد  الناس من تحصيل الربح من عمل شخص اخر. القوانين تحدد القواعد المتبعة بما يخص متى يكون م

 ذات حقوق نشر محفوظة، ومتى يكون ذلك غير ممكنا. 

 

 لم نحتاج حقوق النشر؟ 

 

عندما يصنع الناس أشياء جديدة، فان ذلك يقود الى التقدم في مجاالت مثل التقنية، والمعرفة، والثقافة. لكن االبداع مكلف.  

شعبية، لكن شخصا اخر قام ببيعها بدال عنك؟ تقييدات   ماذا لو صنعت تصاميم تيشيرت جديدة واصبحت تلك التصاميم

لم تكن قادرا على كسب النقود من   إذاحقوق النشر تحمي قدرة الناس على تحقيق الربح من اختراعاتهم. بخالف ذلك، 

 العمل الذي تؤديه، فماذا سيحصل للوظائف والصناعات؟ 

 

 استخدمت انا مواد محفوظة الحقوق؟  إذاما قد يحدث 

 

يطلب منك ان تحذف المنتج المتجاوز )ما يعني إزالة  قد 

الفيديو بكامله من االنترنت(. في الواليات المتحدة، يمكن ايضا  

ان تهددك قضية في المحاكم. هذا ليس احتماال كبيرا، ما لم  

كنت تحقق ارباحا كبيرة نتيجة استخدام المواد محفوظة  

 الحقوق. 

 

الكثير من منصات التواصل االجتماعي، مثل يوتيوب، فيها  

االن خاصيات مدمجة تساعد في العثور على المستخدمين 

اخطرك يوتيوب مثال   إذاالذين ينشرون اشياء بدون اخذ اذن. 

استخدمت موادهم المحفوظة الحقوق،   إنكان شخصا ما يعتقد 

ار  يمكنك ان تمسح ذلك المحتوى، او ان تجيب على األخط

 ارتكبت العديد من مخالفات حقوق النشر.  إذاقد حصلت على الرخصة المناسبة. سيغلق يوتيوب حسابك  إنكلتوضح 

 

 كيف يمكنني ان استخدم المواد محفوظة الحقوق بشكل قانوني؟ 

 

نطاقا واسعا من المواد   وتقدم. معظم تطبيقات التواصل االجتماعي فيها ادوات لصنع فيديوهاتك الخاصة، المواد االن مدمجة  •

االعالمية )مسودات فيديو، تصاميم متحركة، موسيقى، خطوط، الخ( مما هو مصرح لك باستخدامه )على ذلك التطبيق فقط. ال  

 يمكنك استخدامها على تطبيق آخر.( 

  أحدال تحتاج ان تدفع لصانع المادة كل مرة تقوم باستخدام  إنك. "بدون اتعاب المؤلف" تعني ؤلفمواقع بدون اتعاب الم  •

منتجاته. هذا يعني انه مسموح لك باستخدام الواد، وفق بعض القيود. توجد الكثير من المواقع التي تقدم االالف من المواد التي  

 . يمكنك استخدامها. بعضها مجاني، وبعضها يتقاضى رسوما

 

 

 

 
ف ثالث، وقوانين حقوق النشر وتطبيقاتها، قد  هذه المعلومات تنطبق على المنتجين في الواليات المتحدة والدول االخرى. توفر المواد من طر  14

 تختلف من مكان آلخر. 
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● Creative Commons   ،هي مجموعة من القواعد التي يتفق على اتباعها طواعية مالكو ومستخدمو المواد. ببساطة

يمكن لمالكة المادة ان تشارك عملها على االنترنت وان تعطي االخرين رخصة استخدامه تحت ظروف معينة. مثال،  

اس من هو المالك االصلي. رخص  يمكن للمالكة ان تطلب منك ان تكتب اسمها عندما تقوم بنشر المادة حتى يعرف الن 

Creative Commons  اتفاقات مباشرة بين المالكين والمستعيرين. هذه هي   ألنهاعادة ال تخالف قوانين حقوق النشر

 التي يمكنك استخدامها:  Creative Commonsانواع رخص 

 

 الرخصة  انظريجب اعطاء الفضل للصانع.  – ( BYالتنسيب ) 

 

 الرخصة  انظر مسموح فقط باالستعماالت غير التجارية للعمل.  – ( NCغير تجاري ) 

 

 الرخصة  انظرالتحويرات يجب مشاركتها تحت نفس شروط الرخصة.  –( SAمشاركة المثل ) 

 

 الرخصة  انظر او التحويرات للعمل.  باإلشتقاقاتغير مسموح  – ( NDغير المشتقات )

 

 

بشكل واسع جدا الى درجة انه يمكنك فلترة نتائج بحث جوجل   Creative Commonsتستخدم  فالتر بحث الجوجل.  ●

 Creative Commonsللصور للعثور على كل شيء موجود على االنترنت مؤشر على انه متوفر تحت قواعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 واقع مجانية م

o Unsplash.com 

o Flickr.com 

o Giphy.com 

o freesound.org 

o Pexel.com 

o pixabay.com 

 

 مواقع مدفوعة )قد تقدم فترة تجربة مجانية( 

o Canva.com 

o Stock.adobe.com 

o Envato.com 

o Shutterstock.com 

o Artist.io 

o Epidemicsound.com 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
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 التفاعل مع الجمهور  - مصدر 

 

  آرائهمان نشر المحتوى هو مجرد اداة. العمل الحقيقي للتغيير االجتماعي هو في احداث وقع بين الناس والتأثير على 

مما   أكثر. التفاعل مع جمهورك المستهدف قبل، اثناء، وبعد انتاج المحتوى يجب ان يأخذ من وقتك واهتمامك وافعالهم

 تستغرق صناعة الفيديوهات. 

 

، والعضالت المطلوبة لكل عمل بناء  والعقولفقط "هدف" لشيء تريد ان تفعله تجاههم. هم االعين، ان جمهورك هو ليس  

السالم الذي تقوم به. هم الناس الذين يعرفون كيف يصنع التغيير، والذين يعلمونك اي طريق هو االفضل، والذين 

 يجعلونك ناجحا بنهاية المطاف. 

 
 

 

 هذه بعض االشياء التي عليك فعلها لكي تؤثر على جمهورك وتنّميه بفاعلية:                           االنترنت استراتيجيات للنمو على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوتيوب هو محرك بحث   استخدم المنصة االفضل لجمهورك.  •

عمالق يذهب اليه الناس للتعلم. فيسبوك هو للبقاء على اطالع  

يوم بيوم مع الناس والقضايا. انستاغرام هو لمشاركة الحياة  

الشخصية. تك توك هو للتعبير المرح واالبداعي. ما هو المهم  

 لجمهورك، واين يذهبون للحصول عليه؟

 

رة مع تعليق، او مشاركة  على فيسبوك، نشر صو انشر بانتظام.  •

وقتا طويال. الفيديوهات الجيدة   يأخذ افكارك على شكل فيديو ال 

على يوتيوب تحتاج وقتا اطول لصناعتها. لكن حتى منشور  

من منشورات قليلة متفرقة. كلما كنت   أفضلواحد كل شهر هو 

منتظما، كلما قامت لوغاريتمات المنصة بعرض محتواك  

 اس. بانتظام للمزيد من الن 

 

اصنع محتوى يساعد الناس في   دم القيمة.ق •

شيء يحتاجونه. القيمة هي ليست نفس  

الشيء كالجودة التقني للتصوير او المونتاج.  

طالما انت تساعد الناس بشكل حقيقي، فان  

محتواك سيكون ناجحا. كلما طالت مشاهدة  

الناس للفيديو الذي صنعته، وكلما زاد عدد  

الناس الذين يضغطون على محتواك، او  

ن ويعجبون ويشاركون ويعيدون يعلقو

النشر، فان اللوغاريتمات ستعطي االفضلية  

 لمحتواك بعرضه للمزيد والمزيد من الناس. 

 

هذا مهم بشكل   على كل التعليقات على منشوراتك واجب اقرا   •

 كبير، ويحقق شيئين ضروريين للنمو: 

 

كيف تعرف اي محتوى عليك ان تصنع؟   التعلم: ○

س؟ جمهورك يخبرك  كيف تعرف انه يعجب النا

بقراءة كل التعليقات، الجيدة والسيئة منها،  هذا

ستحصل على ادق معلومات ممكنة عن انواع  

المحتوى والمواضيع واالساليب التي تعجب  

الناس. هم سيقولوا لك اي محتوى جديد يريدون  

منك ان تصنع. هم سيقولوا لك عندما تكون  

  المعلومة التي قدمتها غير دقيقة بالكامل. 

الشركات الكبيرة كانت تدفع مبالغ كبيرة 

للحصول على هذا النوع من المعلومات، واالن  

هي ملكك، مجانا. قم باستغالل هذه الفرصة  

 العظيمة! 

 

كل مرة تجاوب فيها على تعليق، فان   االرتباط.  ○

ذلك الشخص يستلم اشعارا في التطبيق يعود بهم  

  إذا مرة ثانية الى المحادثة معك حول ما تقوم به. 

كان تعليقك مفيدا او ايجابيا )حتى لو لم يكن  

تعليقهم كذلك( فان ذلك الشخص سيحس تجاهك  

احتماال   أكثربقدر بسيط من االمتنان. سيكونوا 

لمزيد من التعليقات واعادة مشاركة  لعمل ا

  ألنكمحتواك في المستقبل. هذا امر مهم جدا 

االن لديك شخص آخر في العالم ينتبه لما تفعله  

 1ويريد ان يساعدك على النجاح ان أمكنه ذلك. 
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 بنقاء على طبيعتك. وكنكن صادقا، احترم االخرين، 

  

 
 

 من مساعدة االخرين.  يأتيالنمو على االنترنت 

 

  

هذه نجحت في   .(CTAقم بوضع دعوة واضحة للعمل ) •

على جمهورك، اعطهم شيئا سهال لكن واضحا   التأثير

ليقوموا به بالمقابل. انت اعطيتهم شيئا قيما وهم يريدون ان  

يساعدوك، فقل لهم كيف يمكنهم ان يفعلوا ذلك. ال تحتاج  

يعرفون   ألنهم انت تطلب مهم التعليق او مشاركة المحتوى 

ذلك مسبقا. لكن هل هناك فعالية تريد منهم ان يحضروها.  

ابط تريد منهم قراءته؟ او منظمة او حملة بحاجة الى  او ر

تبرعات او متطوعين؟ يمكنك وضع دعوة واضحة للعمل  

في توصيف المنشور، بل ويمكن ان تكون اضافة ذلك  

تذكر: قدم القيمة  فاعلية.  أكثربشكل ما في متن المحتوى 

 .اوال. اطلب منهم شيئا ثانيا

 

الل البحث، عليك  من خ  ادعم الصفحات والقنوات االخرى.  •

ان تعرف االخرين الذين يتابعهم جمهورك على االنترنت.  

تابعهم انت ايضا. اعمل تعليقات مفيدة وحاول ان تعزز  

الحوار حول الموضوع الذي يهتم به الناس. ال تجلب  

االنتباه لنفسك او محتواك بطريقة انانية الن ذلك سينقلب  

رهم  عليك. ساعد صانعي المحتوى االخرين وجمهو

)جمهورك( في الحصول على ما يبحثون عنه. عندها  

 سيرغب الناس بمعرفة المزيد عنك. 

 

بمرور الوقت، ستبني   ابق مركزا على مجال اختصاصك.  •

على ما يعرف الناس انهم   سمعتك او "عالمتك،" بناءا

يمكنهم استالمه منك. على الناس ان يكونوا قادرين على ان  

( من انت، و  1وقصيرة يخبروا صديقا بجملة واحدة بسيطة  

ان ذلك هو موضوع انت   تأكد( ما تقدمه انت هو قيم. 2

نشرت حول   إذا شغوف به ويمكنك تقديم القيمة فيه بانتظام. 

الناس يصابون بالحيرة حول  مواضيع غير مترابطة، فان 

 قيمتك لهم.

 

لم   إذاتعاون مع المجموعات وصناع المحتوى االخرين.  •

تكن معروفا بشكل جيد الى االن، فيمكنك الحصول على  

المزيد من الظهور بأن تصبح قيما لصناع محتوى اخرين  

يتابعهم جمهورك. اوال، ساعد الشخص او المنظمة في  

ون توقع اي شيء بالمقابل.  تحقيق اهدافهم الخاصة، من د

تؤمن بفائدة ما يقومون به. قدم تعليقات مفيدة،   ألنكساعدهم 

اقترح روابط لمعلومات مفيدة، وشارك واعد نشر محتواهم  

على صفحتك. هم سيالحظوا ذلك، وقد يبدأوا بعمل نفس  

االشياء لمحتواك انت. الحقا، يمكنك االتصال بهم القتراح  

عمل معهم باي شكل من االشكال يفتح نوع ما من التعاون. ال

الكثير من االبواب، ويساعد جمهورهم على مالحظتك على  

 االنترنت.
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 )ترول(  المتصيدين مصدر: كيف تتعامل مع 

 

 

 )ترول/ترولز( هم اناس يكتبون تعليقات سلبية او ضارة على االنترنت. ماذا عليك ان تفعل عندما تواجههم؟   المتصيدون

 

 هنا تجد سبعة نصائح للتعامل مع العدائية على االنترنت. 

 

 

 

 

 

 .ال تطعم المتطفلين ●

 

قلل من فرص السلبية بعرضك للقضايا بطريقة تعترف بصحة وجهات  

 المعاكسة. النظر 

 من تمرين "تقييم ذاتي" للمزيد عن هذا االسلوب.(  3)راجع صفحة 

 

 

 

 المتطفلون عادة ما يعانون من آالم.  ●

 

اخذ شخص الوقت ليكتب شيئا فظيعا عنك او عن   إذا

االخرين، فمن االرجح ان عندهم مشاكل غير محلولة  

في حياتهم الخاصة. قد تكون لديهم وجهة نظر  

مشروعة حيال محتواك، لكن اسلوبهم السلبي هو  

 انعكاس لهم، وال يعكسك انت. 

 

 

  .انت المسيطر ●

 

السلبية،   اردت ان تحذف التعليقات إذاالقرار يعود لك 

او ان تمنع او ترفع تقريرا بالمستخدم المسيء، او ان  

تتفاعل معهم بشكل بناء، او ان ال تفعل اي شيء. ليس  

 عليك ان تسمح بشيء ال تريده انت. 

 

 

 .تجنب الجدال  ●

 

قررت ان تتفاعل معهم، حاول ان تخلق صلة بدال   إذا

من الجدال. اعترف بالنواحي التي يقدم بها منطق  

الشخص نقاط مشروعة من منظوره، وتعاطف مع ما  

"تسمع" ما يقوله بدال من   إنكقد يحس به. اظهار 

اتخاذ موقف دفاعي )حتى عندما تختلف معه( يزيد من  

تى لو قام  فرص انه سيفكر بمنظورك انت ايضا، ح

 بذلك سرا. 
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  .الحظ المعلومات المفيدة  ●

 

  أسفلعادة ما تكون هناك معلومات مفيدة  

السلبية قد تساعدك على صناعة محتوى  

. حاول ان تعزل المادة المفيدة عن  أفضل 

 الفضاضة.  

 

 

 .عتن بنفسكا ●

 

ان االجابة على التعليقات، حتى اللطيفة منها،  

قادر على    إنكتأخذ وقتا وجهدا. قد تشعر 

االجابة بشكل بناء على السلبية، او قد ال تشعر  

بذلك. ال تتحمل اعباء اآلخرين العاطفية ما لم  

 يتوجب عليك ذلك. 

 

 

 أعط األولوية للسالمة  ●

. 

كان هناك خطر   إذا كان شخص ما يثرثر فقط، او  إذا التهديدات المباشرة بالعنف قد تكون مرعبة. ثق بغريزتك حول ما 

كان الشخص قد سافر   إذاحقيقي على السالمة. عالمات الخطر الدالة على شيء جدي قد تشمل: مستوى تحديد التهديد، ما 

 الل العقلي. ال تقم بمخاطرة غير ضرورية. ظهرت عليه عالمات االخت   إذا الى منطقة اخرى، او 

 

 

 

 انظر مصدر قائمة خطوات السالمة للمزيد من المعلومات حول البقاء امنا على االنترنت.  
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 التصرفات  أفضل مصدر: 
 

 

 بناء السالم باستخدام اإلعالم:   أخالقية

 

 التمكين في حياة األشخاص. ان عملية انتاج وتوزيع محتوى إعالمي تقود الى قدر من 

 

عند التصوير في أي مجتمع، يجب احترام حقوق وحاجات أفراد المجتمع في ذلك المكان، بغض النظر عن   كل االنتاجات: .1

 متطلبات اإلنتاج.  

 

حقيقيين(: سالمة ومصلحة الناس الذين يظهرون في المحتوى هي   وأناسا)تلك التي تتضمن قصصا   اإلنتاجات الواقعية  .2

 من اإلنتاج نفسه. أهم 

 

: إن تجربة استهالك المنتجات اإلعالمية يجب أن تقوي وتساعد على رفع أصوات المشاهدين  إنتاجات التغيير االجتماعي .3

 ومبادراتهم الداعمة للتغيير االجتماعي. 

 

 

 اإلنتاج كعمل لبناء السالم 

 

فرصة للتأثير على حياة الناس بشكل ايجابي. لكن هذا يحتاج الى  المادة اإلعالمية )تنظيم وتصوير محتوى الفيديو( هو إنتاج ان 

 اسلوب ذي مبادئ لتجنب الضرر غير المقصود. على المشاريع ان: 

 

الناس. هي قصص تنميها وتملكها عن الناس، وليست  يحيكهاالقصص هي تلك التي  أفضلان  الملكية المحلية:  ●

 يعني:    المجتمع المحلي اريع بناء السالم االعالمية، فان المجتمعات االكثر تأثرا بقضية ما. بالنسبة لمش

 افراد يظهرون في المحتوى  ○

 مجتمعات قد تتأثر بنشر المحتوى  ○

 ناس موجود فعليا في اماكن التصوير ○

 

 اسئلة مهمة يجب طرحها حول كيفية تعامل االنتاج مع المجتمع تشمل:  

 

 ما هي األشياء المهمة لهم؟ )ليس لنا(.  ○

 مساعدتهم في شيء يحتاجونه؟  لإلنتاجكيف يمكن  ○

 ما هي القصص التي يريدون ان يحكوها؟ ○

 كيف يمكننا ان ندعم تنفيذهم ألفكارهم؟ ○

 اي مستوى من القيادة والمشاركة هم يريدون؟  ○

 كيف يمكننا ان نرفع اصوات ومواهب أفراد المجتمع بدال من أصواتنا نحن؟  ○

 هل نحن نفعل شيئا قد يكون له تأثير سلبي بعد ان نرحل؟  ○

 

عليك دائما ان تحصل على موافقة األشخاص على ظهور صورهم، او استخدام اسمائهم، او ربطهم بما تقوله او   الموافقة:  ●

تفعله انت. في االنتاج االعالمي الواقعي الذي يركز على قضايا اجتماعية، ال يمكن لك ابدا ان تظهر او ان تكشف هوية  

 شخص بدون الحصول على موافقتهم. 

 

. انت ال تملك صورة  موافقة مكتوبة او مسجلة هو نوع من التعاون، وليس تبادال تجاريا  اخالقيا، الحصول على  ○

 الشخص االخر. يجب عليك ان توفر طريقة سهلة يمكن للناس بها نقض التصريح في اي وقت، وألي سبب. 

 

 تقدم لهم خدمة وتمكنهم، وليس العكس.  إنكتذكر: اظهار او كشف هوية شخص في محتواك يعني  ○
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ان نشر المحتوى يضع على عاتقك مسؤوليات جديدة. االعالم الواقعي يختص بالناس الحقيقيين،   السالمة والخصوصية: ●

اقصى درجات الحذر لضمان   تأخذ ومحتواك ستكون له عواقب حقيقية للناس الذين تظهرهم او تكشف هويتهم. عليك ان 

 صوصية كل شخص مشارك. سالمة واحترام خ

 

هو مصطلح يصف تزايد ظاهرة قيام مستخدمي االنترنت بالتجمع للهجوم على شخص على   ثقافة االلغاء  ○

االنترنت يحسون بان لهم معه مظالم. التنمر اإللكتروني قد يقصي الناس او يؤدي الى تعرضهم الى تهديدات  

 قصودة لنشر المحتوى.  ان تقّدر العواقب الغير م انت  انها مسؤوليتك بالقتل. 

 

قد تظهر في محتواك، مثل اظهار مكان سكن شخص،   معلومات تعريف شخصية انتبه دائما الى احتمال وجود  ○

الموافقة قبل ان  يستطيع إعطاء معرف في محتواك الشخص ال او ذكر اسماء اقارب لهم او ماكن عملهم. تأكد ان 

 تقوم بالنشر. 

 

عندما تطور،  انه واجبك انت ان تكون حذرا جدا حقيقيا على ارض الواقع.  االعالم االلكتروني قد يسبب عنفا ○

 وتنتج، وتنشر اعمالك.

 

تذكر: في اللحظة التي ينشر فيها اسم أو صورة شخص على  

االنترنت، فان االمر يصبح خارج سيطرتك. من الضروري أن 

تفكر بحذر بالعواقب التي قد تواجه األشخاص الظاهرين في  

 المحتوى، االن وفي المستقبل. 

 

 
 

 الجمهور كصناع للتغيير 

 

االعالمية في االخبار او البرامج الترفيهية تمثل تبادل تجاري. المشاهدون يستهلكون منتجا. لكن في اعالم التغيير  ان المادة

االجتماعي، فان جمهورك هو مشروعك. المنتج الذي تصنعه هو ليس المادة االعالمية. بل هو وقع التغيير االجتماعي الناتج عن  

 مجرد اداة لتفعيلهم. افعال جمهورك. المحتوى االعالمي هو 

 

كل   فإنتمكن وتحمي الناس الذين يظهرون في محتواك،  إنك. كما تحوال في العقلية بناء السالم باستخدام االعالم يتطلب  •

 شيء تفعله يجب ان يركز على خدمة الناس الذين يشاهدونه. بعض االسئلة المهمة الواجب طرحها هي: 

 

 قدر المستطاع من هو جمهورك المستهدف؟ كن محددا   ○

 ما هو الشيء المهم لهم؟  ○

 كيف يساعدهم محتواك في شيء يريدونه او يحتاجونه؟  ○

اي دور يلعبون في استراتيجيتك لبناء السالم؟ اي افعال تريد منهم اتخاذها، وكيف بالتحديد ستساعد هذه االفعال   ○

 في خلق التغيير الذي تريده؟ 

 انت تعتقد ان القضايا المعروضة في محتواك هي مهمة بشكل حيوي. لكن هل يعتقد مشاهدوك ذلك ايضا؟   ○

 

لم يكن مشاهدوك   إذا الكثير من صناع المحتوى ينشرون مواد اعالمية لهم شغف بها. لكن ما قيمة نشر محتوى عظيم  •

ك ان تنشر محتوى يحبه جمهورك بشكل  مهتمين به؟ يجب عليك ان تعرف جمهورك المستهدف بشكل جيد جدا، وعلي 

 كاف الن يتخذوا فعال ما. 

 ان مشاهديك هم مركز استراتيجيتك لبناء السالم. صمم مشروعك ومحتواك واضعا جمهورك دائما في بالك اوال.  •
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 تمرين: معضالت اخالقية 

 

 التصرفات، ثم اجب عن االسئلة التالية.  أفضلالمصدر،  اقرأ

 

 : 1المعضلة رقم 

 

لقد حان اليوم اخيرا. انت تعمل منذ أشهر لتطوير مشروعك وبناء فريقك. انت متحمس للمحتوى الذي ستصنعه، وعندك احساس  

تية، التصاريح، المعدات،  انه سيساعد الكثير من الناس في سنجار. فريقك يعمل على مدار الساعة لتنسيق كل االمور اللوجسب قوي 

صباحا، وقد وصلت توا الى الموقع:    6الطاقم، المشاركون المحليون، التجهيزات، ووسائل النقل المطلوبة للتصوير. الوقت هو 

مجموعة صغيرة من البيوت في الريف على أطراف سنجار. سامان، الذي عمل التنسيقات من اجل التصوير اليوم، هو شخصية  

الكاميرات في الموقع المثالي لعمل المقابالت: على منحدر صغير وسط حقل   بنصب  قمت جتمع يثق به أهالي المنطقة.  قيادية في الم

مترب خلف مجموعة من البيوت. فريقك سعيد، ومعّداتك تعمل، والمقابالت مع األهالي تسير بشكل جيد، لكن ابطأ مما خططت له.  

البيوت المجاورة وهن يعملن في حدائق عوائلهم. هن يحاولن ان ال ينظرن الى  طوال الصباح كنت تالحظ عدة نساء شابات في 

 عملك، لكن تظهر على وجوههن بعض من عدم الرضا من وقت آلخر. 

 

استراحة الغداء. الفريق يتناول الطعام ساعة بعد الوقت المخطط له، لكن ال أحد يشكو. كانت المقابالت عظيمة، لكنك متأخر عن  

أكثر من نصف المقابالت لم يتم تصويرها بعد. وأنت تلتهم الطعام بسرعة، ينتابك القلق أنك لن تكمل العمل قبل ان   الجدول حيث أن 

تخسر ضوء النهار. فريقك اآلن حاضر، وضيف المقابلة التالية جالس باالستعداد، وتبدأ الكاميرات بالتصوير. ثم تقول "اقطع."  

الى داخل نطاق لقطتك ليقفا خلف ضيف المقابلة. الرجالن يتحدثان الى سامان، ومن   يانويمشيقترب رجالن من البيوت المجاورة 

الواضح انهما ليسا سعيدين. انت تلتحق بهم. يقول الرجالن أن النساء العامالت قرب موقع التصوير يشعرن بعدم االرتياح لوقوف  

قامت بتصويرهم عدة مرات. عليهن إطعام الحيوانات    ناس غرباء، رجال على األخص، قرب بيوتهم. هن يعتقدن أن الكاميرات

بالمزيد من العمل في الحديقة، لكنهن لن يخرجن من البيت. الرجالن يصران على ان عليك التصوير في مكان آخر. عندما   والقيام

اضافة الى ذلك، انت متأخر   كنت قد استطلعت المكان في السابق، لم تجد الكثير من المواقع االخرى المناسبة للقطات التي تحتاجها.

عن الجدول بما يجعل رزم كل شيء ونصبه مرة أخرى في مكان آخر أمر يستغرق وقتا طويال. ستخسر ضوء النهار، ولن تحصل  

 على اللقطات التي تحتاجها. انت ال تملك الميزانية الكافية كي تعود للتصوير في يوم الحق. 

 

 ماذا عليك أن تفعل؟ 
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 : 2المعضلة رقم 

 

  ويتعافوايحاولون أن يعيدوا البناء  ومجتمعهمعائلة سنجارية، موثقا حياتهم، بينما هم  تتابعانت فخور جدا ومتحمس لمشروعك. انت 

  يقبلوامن الدمار الذي حصل في الماضي القريب. تطلب األمر وقتا طويال وزيارات عديدة كي تثق بك العائلة بشكل كافي لكي 

قد تساعد في تعافي   وإنهابالظهور أمام الكاميرا. هم يفهمون ويأملون أن قصتهم ستلقى صدى بين العوائل االخرى التي تعاني ايضا، 

ير على مدى شهور قد اكتمل، وانت ومحررك تعملون اآلن على تحرير سلسلة وثائقية ستنشر على  الناس بطرق مفيدة. التصو

االنترنت. حجم العمل أكبر بكثير مما تخيلت، واستغرق وقتا أطول بكثير مما كنت تأمل، ولكنك قد نجحت في الوصول الى مرحلة  

 ي كل مرة، مع أنك قد شاهدتها مئات المرات. فيديو. انها قصة جميلة بحق. اجزاء منها تجعلك تبكالنهائية لل

 

بوجود المشروع، وسبب أهميته،   االنترنت، واخبارهمعلى  واسع جزء من استراتيجية مشروعك هو بناء جمهور مستهدف 

تحديثات عنه خالل العمل. انت متفاجئ قليال ان ردود افعال الناس على االنترنت داعمة بشكل غالب، رغم ان   ومشاركتهم

ضوع حساس. خالل األسابيع القليلة الماضية، كنت تنشر مقاطع قصيرة لإلعالن عن الفيديو. للمرة االولى، الناس يرون  المو

بدال من السماع عنه فقط. ردود األفعال أكثر تباينا: ليس بخصوص الفيلم، بل بخصوص العائلة. بينما الناس   بأعينهمالمشروع 

 من المشاهدين يعبرون عن انتقادهم للعائلة التي يصورها الفيلم.  يرحبون بالمشروع، فاجأتك رؤية الكثير

 

الحلقة األولى في السلسلة ستعرض بعد اسبوع فقط. انت وفريقك متحمسون. ثم تأتيك مكالمة من العائلة يدعونك فيها الى العشاء.  

ما يجري. األطفال الصغار   تخمنل أن هذا طبيعي، لكنهم لم يتصلوا بك بالتلفون من قبل ابدا من أجل دعوة عشاء فقط. تحاو 

يستقبلونك باألحضان، وسريعا ما تجد نفسك تأكل الطعام الشهي. االب واالم يظهر عليهما القلق. اخيرا، تبدو األم كما لو أنها تحاول  

  ويشعرون فيلم، جاهدة أن تمنع نفسها من البكاء. يخبرك االب انهم ما عادوا يشعرون بالراحة للمشاركة بقصتهم. هم يحبون ال

باالمتنان لكل العمل الذي قمت به. لكنهم عرفوا أن الكثير من الناس سيهاجمونهم بشكل شخصي، وسيصدرون األحكام على الطريقة  

عليهم أن السلسلة ستجلب عليهم   مفترضينالتي يعيشون بها حياتهم.  هم بدأوا يسمعون كالما سلبيا حتى من بعض أقاربهم، 

ال   حقا ، ولكنهم تقدر ذلك بشكل كبيرستثمرت قرابة سنة كاملة من العمل وآالف الدوالرات في المشروع. العائلة المتاعب. انت قد ا

 يريدونك ان تنشر السلسلة. 

 

 ماذا عليك أن تفعل؟ 
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 دليل خطوة بخطوة لبناء السالم باستخدام اإلعالم  - مصدر 

 

 ١٠صمصدر: ما هو مشروع بناء السالم االعالمي؟  • حدد مشكلة اجتماعية تريد معالجتها.  .1

 ١١صتمرين: شجرة المشكلة   •

 ٢صفيديو: مقدمة لبناء السالم باستخدام االعالم  •

 ٣ص وتأثيراتفيديو: اسباب  •

 ١١صتمرين: شجرة المشكلة   • معاكسها( لتحديد هدف مشروعك.  اذكراقلب المشكلة ) .2

 ٣ص وتأثيراتفيديو: اسباب  •

قابلياتك. هل لديك الناس، الوقت، المهارات، والموارد  قّدر   .3

 الالزمة؟ عدل من مشروعك حسب الحاجة. 

 ١٣صتمرين: مطابقة قدراتك   •

 ٤صفيديو: المشكلة المناسبة   •

 ٢٠صتمرين: تقييم ذاتي  •

 ٩صذاتك  إدراك مندأ اب فيديو: 

حدد المجموعة من الناس )الجمهور المستهدف( التي تحتاج   .4

 افعالها للوصول الى الهدف. الى 

 ٣٤ صتمرين: صورة عن الجمهور  •

 ١٧صمصدر: استراتيجية المشروع  •

 ٦ص تعرف على جمهوركفيديو:   •

 ١٧صمصدر: استراتيجية المشروع  • حدد االفعال المعينة التي على الجمهور اتخاذها.  .5

 ٣٢صتمرين: استراتيجية مركزها الجمهور   •

 ٧صفيديو: مقدمة عن االستراتيجية   •

 مصدر: بناء االسالم باستخدام اإلعالم  •

 ما يمكنك عن جمهورك:  أكثراعرف  .6

a. من هم، بالتحديد؟ 

b.  )ماذا يهمهم؟ )اهم شيء 

c.   اية مواقع، مطبوعات، مجموعات، او افراد

 هم يتابعون على االنترنت؟

 ٣٤صتمرين: صورة عن الجمهور  •

 ٣٧العالقات على االنترنت صمصدر: كيف تبني  •

 ٣٨صتمرين: البحث عن زاويتك  •

من منصات التواصل   أكثرافتح حساب على واحدة او  .7

 االجتماعي معدة لتناسب جمهورك واهدافك 

  ٢٩ص إرشادات الفيسبوك  (: 5فيديوهات ) •

 ٣٠ص   إرشادات اليوتيوب(: 5فيديوهات ) •

كون عالقات مع جمهورك على االنترنت بأن تصبح ذا قيمة   .8

لهم. تفاعل معهم عبر المنشورات والتعليقات والرسائل من  

 خالل حساباتك والحسابات التي يتبعونها.  

 ٣٧صمصدر: كيف تبني العالقات على االنترنت  •

 ٣٤مصدر: البوصلة الذهبية ص •

ن أاالساسيين ب كون عالقات ونمي التعاون مع الفاعلين  .9

 تصبح ذا قيمة لهم. 

 ٤٠صمصدر: بناء السالم االستراتيجي   •

 ٤٠صسلوب الشبكة  أتمرين:  •

 ٢٨ص  أساس للتأثيرفيديو:   •

فيز  حطور فكرة لفيديو/محتوى اعالمي قد ينجح في ت  .10

جمهورك على اتخاذ فعل. اكتب االسباب المحددة التي سيقدم  

 بها القيمة لجمهورك.  

 ٣٦ص ما المحتوى الذي عليك صنعه؟ تمرين:  •

 ٥٤ص بالتصفحتمرين: استمر  •

 ٦٩صمصدر: حرر اسلوبك  •

 ٣٣صبناء السالم  إلعالممصدر: امثلة  •

حدد وخطط اي افعال اخرى عليك ان تقوم بها اضافة الى   .11

 المحتوى، أخذا بالحسبان قابلياتك.نشر 

 ١٧صمصدر: استراتيجية المشروع  •

 ١٣صتمرين: مطابقة قدراتك   •

 ٧صفيديو: مقدمة عن االستراتيجية   •

 ٤صفيديو: المشكلة المناسبة   •
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 اكتب استراتيجية مشروعك:  .12

a.  …هدف مشروعي هو 

b.   لتحقيق هذا الهدف، على جمهوري

 المستهدف ان يفعل التالي… 

c.  ،نشر   أضف التالي ) سأفعل لتحفيز جمهوري

 . المحتوى( ..

 ١٧صمصدر: استراتيجية المشروع  •

 ١٨صتمرين: استراتيجية المشروع )جدول(   •

 ٣٢صاستراتيجية مركزها الجمهور  •

 ٣٠ص امثلة لمشاريع بناء السالم في سنجارمصدر:  •

 ٧صفيديو: مقدمة عن االستراتيجية   •

  SMARTتحقق من قوة استراتيجيتك باستخدام اهداف  .13

 . عدل من استراتيجيتك حسب الحاجة. بسبب -فان- إذاوجمل 

 ١٧صمصدر: استراتيجية المشروع  •

 ١٨صتمرين: استراتيجية المشروع )جدول(   •

 ٧صمقدمة عن االستراتيجية  •

حدد المجموعات االخرى من اصحاب المصلحة التي قد   .14

عليه. هل سيخلق مشروعك مشاكل  تتأثر بمشروعك او ترد 

 اضافية او نزاعات؟ عدل من استراتيجيتك حسب الحاجة. 

 ١٦صوضع كل أصحاب المصلحة بنظر االعتبارتمرين:  •

 ٦ص تعرف على جمهوركفيديو:   •

 ٢٠صتمرين: تقييم ذاتي  •

 فيديو: ابدأ بمعرفة الذات  •

حدد عناصر سرد القصة التي ستستخدمها في محتواك.   .15

 خالصة لما سيتكون منه الفيديو. اكتب 

 ٦٤صمصدر: هيكل القصة  •

 ٦٦صتمرين: انشئ قصتك  •

 ٥٢صمصدر: السيطرة النوعية  •

 ٧٢صمصدر: قائمة خطوات االنتاج  • التصرفات.  أفضلخطط ونفذ االنتاج/التصوير مع مراعاة  .16

 ٩٣التصرفات ص أفضلمصدر:  •

 ٥٤صمصدر: اإلضاءة  •

 ٥٧صمصدر: عمل الكاميرا   •

 ٦١صمصدر: جودة الصوت   •

 ٧٠صتمرين: قائمة وجدول اللقطات  •

 ٧٦ص  التخطيط مسبقاتمرين:  •

 التصرفات  أفضلفيديو:   •

اعمل فحص سالمة للحفاظ على خصوصية وسالمة كل   .17

 شخص مرتبط بمشروعك. 

 ٩٢مصدر: قائمة خطوات السالمة ص •

حرر محتواك، حسن منشوراتك لتالئم وسائل التواصل   .18

 ثم قم بالنشر.  االجتماعي،

 ٧٨ص فيديوهات تعليمية لفيديوشو(: 6فيديوهات ) •

 ٨٣مصدر: تحرير الفيديو ص •

 ٨٦صمصدر: المواد االعالمية وحقوق النشر  •

  ٢٩(: إرشادات الفيسبوك ص 5فيديوهات ) •

 ٣٠ص   إرشادات اليوتيوب(: 5فيديوهات ) •

 ٨٨صمصدر: التفاعل مع الجمهور  • اقرا ورد على كل التعليقات على منشوراتك.  .19

 ٩٠)ترول( ص المتصيدينمصدر: كيفية التعامل مع  •

انشر محتوى مفيد بانتظام. استمر ببناء العالقات مع   .20

ور  طجمهورك ومع الالعبين االساسيين في زاويتك.  

محتوى جديد بناء على التجاوب. عدل من استراتيجية  

 مشروعك حسب الحاجة الى ان تصل الى هدفك. 

 ٨٨صمصدر: التفاعل مع الجمهور  •

 ٣٧مصدر: كيف تبني العالقات على االنترنت ص •

 ٣٨ص البحث عن زاويتكتمرين:  •

 ٤٠صمصدر: بناء السالم االستراتيجي   •

 ٤٠صسلوب الشبكة  أتمرين:  •

 ١٧صمصدر: استراتيجية المشروع  •

 ٧صمقدمة عن االستراتيجية  •
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 مركز تمكين السالم في العراق      دليل تدريب بناء السالم استخدام االعالم الرقمي 
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