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تازه های رسانه ای!
بررســی تازه تریــن دیدگاه هــا و نوآوری هایی 

که اهالی رســانه بایــد بدانند...
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رتبه بندی ناشران در فیس بوک: 
چگونه 

کتاب هــای  دنیــای  تســخیر  بــرای  تــاش 
صوتــی
برگرفته از:

※  226 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه

شــرکت فنــاوری اســپاتیفای )Spotify Technology(، غــول اســتریم )پخــش جریانــی آنالیــن( صوتــی 
ســوئدی، بــا خریــد بــا شــرکت فاینــدوی )Findaway(، شــرکت تولیــد و توزیــع کتاب هــای صوتــی کــه نقــش 
عمــده ای در ایــن صنعــت دارد، بــه دنبــال افزایــش محصــوالت صوتــی خــود در کنــار موســیقی و پادکســت 
اســت. ایــن شــرکت بــا ایــن خریــد بــه تنهــا پلتفــرم صوتــی مــورد نیــاز شــما تبدیــل خواهــد شــد. بــه بیانــی 
دیگــر، آنچــه ایــن شــرکت بــه دنبــال آن اســت، در یــک عبــارت خالصــه می شــود: »تبدیــل شــدن بــه تنهــا 
مکانــی کــه شــما تمــام نیازهــای صوتــی خــود را طریــق از آن بــرآورده می کنیــد«. تــا کنــون، شــرایط مالــی ایــن 

معاملــه فــاش نشده اســت.

در حــال حاضــر، زمیــن بــازی 
صوتــی  کتاب هــای  حــوزه  در 
ادیبــل  افــزار  نــرم  اختیــار  در 
آمــازون  شــرکت   )Audible(
)Amazon(، بزرگ تریــــــــــــــن 
ــای  پخش کننــده کتاب هــــــــــ
صوتــــــــــــــی اســت. شــرکت 
امیــدوار   )Spotify( اســپاتیفای 
کتاب هــای  عرضــه  بــا  اســت 
ــر  ــون کارب ــه 365 میلی ــی ب صوت

تازه های 
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پلتفــرم موســیقی و پادکســت خــود، بــه رقابــت بــا غــول شــرکت های فنــاوری، یعنی شــرکت آمــازون بپــردازد. به 
عبــارت دیگــر، ایــن خریــد، یــک »اســتراتژی حفــظ و جــذب کاربــران« اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه بــه کاربــران ایــن 
 )Audible( امــکان را می دهــد کــه دیگــر بــرای شــنیدن کتاب هــای صوتــی خــود بــه نــرم افــزار شــرکت آمــازون
نرونــد و همچنــان در اســپاتیفای بماننــد؛ و از ســوی دیگــر هــم پیشــنهادی رقابتــی، بــرای کاربــران نــرم افــزار 
شــرکت آمــازون اســت، چــرا کــه در کنــار کتاب هــای صوتــی، دسترســی آنــان را به دنیایی از پادکســت و موســیقی 
فراهــم می ســازد. بــا ایــن پیشــنهاد، ممکــن اســت ایــن شــرکت افــراد جدیــد را بــه پلتفــرم خــود جــذب کنــد.
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حــال  در  آسوشــیتدپرس 
بــرای   NFT بــازار  راه انــدازی 
خــود  خبــری  عکاس هــای 

ســت ا
ایــن بــازار، بــه مجموعــه داران، »محتــوای 
بصــری انحصــاری، تاریخــی و خیره کننــده« 

می کنــد. ارائــه 

ــل تعویــض(  ــرای فــروش NFT )توکــن غیرقاب ــازاری را ب ــه ب ــرد ک ــا همــان AP، اعــالم ک آسوشــیتدپرس، ی
هــای عکاســان خــود بــا همــکاری شــرکتی بــه نــام Xooa راه انــدازی کرده اســت. ایــن شــرکت، از ایــن بســتر 
جدیــد خــود، بــه عنــوان راهــی بــرای »خریــد عکس هــای خبرنــگاری معاصــر و تاریخــی برنــده جایــزه« توســط 
کلکســیونرها نــام می بــرد و می گویــد کــه توکن هــای مجــازی در آن بــا »بــازه قیمتــی گســترده و فراگیــر« منتشــر 

خواهنــد شــد. اگرچــه قیمت هایــی کــه فروشــندگان در بــازار AP می خواهنــد، هنــوز مشــخص نیســت.

ایــن رســانه می گویــد کــه سیســتم بــازار مجــازی خــود را بــر روی بــالک چیــن »دوســت دار محیط زیســت« 
Polygon ســاخته و NFT هــا »شــامل مجموعــه ای غنــی از ابرداده هــای اصلــی« هســتند تــا بــه خریــداران زمان، 
مــکان و نحــوه گرفتــن عکس هــا را بگوینــد. 
ــه آن  ــن مجموع ــد اولی ــرکت می گوی ــن ش ای
ــامل  ــود، ش ــه می ش ــه عرض ــه در 31 ژانوی ک
هــوا،  و  آب  »فضــا،  از  عکس هایــی    NFT

جنــگ و تصاویــر دیگــر« اســت.

آسوشــیتدپرس، اولین شــرکت ژورنالیستی 
نیســت کــه از NFTهــا اســتفاده کــرده یــا بــه 
 )Quartz( آن عالقــه نشــان می دهــد. کوارتــز
 ،)The New York Times( و نیویــورک تایمــز
نســخه هایی از مقــاالت خــود را در قالــب 

تازه های ※  305 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
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توکن هــای غیرقابــل تعویــض فروخته انــد. کریــگ پیتــرز، مدیرعامــل گتــی ایمیجــز )Getty Images( در مــاه 
دســامبر گفتــه بــود کــه دنیــای NFT، »فرصتــی واقعــی« بــرای ایــن شــرکت خواهــد بــود. البتــه تــا فراگیــری ایــن 
فناوری هــا فاصلــه زیــادی خواهیــم داشــت امــا بــه نظــر می رســد کــه ایــن اقــدام، یکــی از بزرگتریــن تالش هــا 

از ســوی یــک خبرگــزاری بــزرگ بین المللــی در حــوزه NFT اســت.
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فناوری های نوین و صنعـت 
نشر

بررســی تحــوالت تکنولوژیکــی اخیر بــر عناصر 
زنجیــره ی ارزش ایــن صنعــت کــه بایــد در نظر 

ید بگیر
برگرفته از:

صنعــت نشــر زنجیــره گســترده ای از فرآیندهایــی شــامل تولیــد، چاپ )یــا تهیه نســخه دیجیتــال(، توزیع )یا 
انتشــار(، دسترســی و افزایــش لــذت کاربــران از »محتــوا« و در نهایــت فــروش یــا کســب درآمــد اســت. تحــوالت 
تکنولوژیکــی اخیــر بــر تمــام عناصــر ایــن زنجیــره ی ارزش، تأثیــر گذاشــته اســت و در عیــن حــال فرصت هــای 

جدیــدی را ارائــه کــرده کــه پیــش از ایــن، غیرقابــل پیش بینــی بــود.

1. اول بدانید کدام دستگاه ها؟

روی  بایــد  همــه  از  اول 
ســخت افزار تمرکــز کنیــد. دســتگاهی 
ــتفاده  ــما از آن اس ــان ش ــه مخاطب ک
ــذت  ــر ل ــیاری ب ــر بس ــد؛ تأثی می کنن
تولیــدی  محتــوای  از  آنــان  بــردن 
ــه ای  ــق مطالع ــت. طب ــد داش خواه
 Business Insider توســط  کــه 
»فبلت هــا«  اســت،  شــده  انجــام 
بزرگ تــر(  هوشــمند  )گوشــی های 
محبوبیــت  آینــده  ســال  چنــد  در 
فزاینــده ای کســب خواهنــد کــرد. 

دارنــدگان فبلت هــا، نســبت بــه افــرادی کــه گوشــی های هوشــمند کوچک تــری دارنــد، برنامه هــای بیشــتری را 

تازه های ※  768 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 8دقیقه
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نصــب کــرده و مــدت زمــان بیشــتری از ایــن برنامه هــا اســتفاده می کننــد. ایــن قبیــل دســتگاه ها، همــراه بــا 
محبوبیــت عظیــم و جایگاهــی کــه محتواهــای ویدیویــی و بــه طــور کلــی محتواهــای تعاملــی کســب کرده انــد، 

تأثیــر زیــادی بــر صنعــت نشــر می گذارنــد.

2. تسخیر موبایلی!

ــی  ــل دسترســی هســتند و حت ــق دســتگاه های تلفــن همــراه قاب ــوا، از طری ــواع محت در حــال حاضــر، ان
رویکــرد گــوگل در هنــگام فهرســت بندی وب ســایت ها، اولویت بخشــی بــه دســتگاه های موبایلــی اســت. ایــن 

امــر بــرای صنعــت نشــر پیامدهــای زیــادی دارد؛ از قبیــل:

رفتــار کاربــران در هنــگام اســتفاده از دســتگاه تلفــن همــراه متفــاوت اســت. محتوا و همچنیــن طراحی 	 
رابــط کاربــری، بــرای مؤثــر بــودن بایــد متناســب بــا این ســاختار تنظیم شــوند.

ــن 	  ــد و ای ــک می کنن ــن تر چ ــراد مس ــتر از اف ــیار بیش ــود را بس ــتگاه های خ ــال( دس ــا 18 س ــان )ت جوان
بــه معنــی آن اســت کــه شــما بایــد بیش ازپیــش بــه ایــن مهــم )چــک کــردن بیشــتر دســتگاه ها( و 
چگونگــی دســتیابی بیشــتر بــه مخاطبــان فکــر کنیــد. ایــن امــر، در آینــده می توانــد اهمیــت بیشــتری 

یابــد.

مــردم تقریبــاً همیشــه گوشــی هوشــمند خــود را همــراه دارنــد: وقتــی راه می رونــد، وقتــی بــا عکــس 	 
ــس  ــره. پ ــد و غی ــه کار می کنن ــی ک ــد، زمان ــم خــود را در شــبکه های اجتماعــی نمایــش می دهن و فیل
احتمــال دسترســی بــه محتــوای تولیــدی شــما در حیــن انجــام تمــام ایــن فعالیت هــا وجــود دارد کــه 

حاکــی از پراکندگــی میــل و عالیــق مبتنــی بــر موقعیت هــای مختلــف اســت.
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3. انقالب صوتی و تصویری

ــال در دســتگاه های هوشــمند  ــی دیجیت ــارد دســتیار صوت ــه در ســال 2019 حــدود 3.25 میلی ــی ک در حال
سراســر جهــان اســتفاده  شــد، طبــق برخــی برآوردهــا، ایــن تعــداد در ســال 2023 بــه حــدود هشــت میلیــارد 
دســتگاه خواهــد رســید. محتــوا مکــرراً از طریــق ایــن دســتگاه ها قابــل دسترســی اســت. ایــن موضــوع، بــرای 
ــد از  ــی بای ــی ماننــد پادکســت ها و کتاب هــای صوت ــه ایــن معنــی اســت کــه محتــوای صوت صنعــت نشــر ب

ــی،  ــای صوت ــد. برنامه ه ــوردار باش ــی برخ ــت باالی اهمی
ــرای ناشــران مجــالت و پیشــرفت  ــدی ب تبلیغــات جدی
تکنولوژیکــی مهمــی در ایــن صنعــت هســتند. بنابراین، 
وابســتگی صــرف بــه متــن و تصاویــر یــک خطــای بــزرگ 
خواهــد بــود. همیــن امــر در مــورد محتــوای ویدیویــی 
نیــز صــدق می کنــد. تخمیــن زده می شــود کــه تــا 
ســال 2022، 82 درصــد از کل ترافیــک اینترنــت مصرفــی 
ــش  ــاعت های پخ ــد و س ــکیل می دهن ــا تش را ویدیوه
ــاد افزایــش  ــا ســرعت بســیار زی محتواهــای تصویــری ب

می یابــد. انتخــاب یــک پلتفــرم بــا قابلیــت جاســازی محتــوای ویدئویــی و چندرســانه ای، بــه شــما یــک مزیــت 
ــد. ــی می ده ــی واقع رقابت

4. فناوری های جدید برای کسب درآمد

عــالوه بــر مدل هــا یــا پلتفرم هــای انتشــار عمومــی، راه حل هــای دیگــر بســیاری در حــال توســعه هســتند 
کــه می تواننــد بــه ناشــران بــرای کســب درآمــد، بقــا 
ــی از  ــال یک ــوان مث ــه عن ــد. ب ــک کنن ــدن کم ــده ش و دی
روش هــای جدیــد، اســکرول یــا دسترســی محتــوا، بــدون 
نمایــش تبلیغــات بــوده کــه مبتنــی بــر پرداخــت کاربــران 
ــران و تمایلشــان  ــر اســاس میــزان تعهــد کارب اســت و ب
بــه اســتفاده از مطالــب، می توانــد بــه آنــان پــاداش 
)تخفیــف در پرداخــت و...( بدهــد.  ابزارهــای دیگــر مبتنی 
بــر یادگیــری ماشــین و هــوش مصنوعــی وجــود دارند که 
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می تواننــد به طــور پویــا هزینه هــای اشــتراک را تغییــر دهنــد یــا پیش بینــی کننــد کــه کاربــر بــه کــدام روایت هــا 
ــنهادی  ــته های پیش ــه بس ــازی ارائ ــرای پیاده س ــد DataLit، ب ــرکت ها، مانن ــی از ش ــتری دارد. برخ ــه بیش عالق
پویــا و راه هــای هوشــمندانه کســب درآمــد از محتــوا، از فناوری هــای مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی اســتفاده 
می کننــد. Sphere، پایگاهــی مبتنــی بــر ایجــاد شــبکه ای از ناشــران اســت کــه در آن هــر ناشــر مطالــب مرتبــط 

ــد. ــه و پیشــنهاد می کن ناشــران دیگــر را توصی

ــده  را  ــه راه حل هــای واقعــاً پیچی ــن فناوری هــا، اســتفاده از داده هــا اســت ک عامــل مشــترک در همــه ای
ممکــن می ســازند؛ چیــزی کــه تــا قبــل از ظهــور جدیدتریــن فناوری هــای یادگیــری ماشــین امکان پذیــر نبــود.

5. توجه به محتوای تعاملی

اگرچــه از نظــر ناشــران، حداقــل در ابتــدای امــر، نســخه دیجیتــال کتاب هــا، یــک تغییــر مخــرب و بــد در 
صنعــت نشــر بــوده امــا بــه همــراه آن، امــکان انتشــار فراگیــر کتــاب و محصــوالت حــوزه نشــر وجــود دارد، کاری 
ــر  ــه راه حل هــای کاربرپســندتر و یکپارچه ت ــود. دســترس پذیری و ارائ ــه ب ــه شــدت پرهزین کــه قبــالً انجــام آن ب
جهــت انتشــار محتواهــای تولیــدی نویســندگان )خــواه یــک کتاب باشــد یــا یک مجلــه دیجیتال( یک پیشــرفت 
تکنولوژیکــی بــوده کــه منجــر بــه تحــول عظیمــی در صنعــت نشــر شــده اســت. در هــر صــورت، هنــوز هــم 
محتــوای دیجیتــال هماننــد یــک محتــوای ســنتی )متــن و تصاویــر( اســت کــه تنهــا روی رســانه ها منتشــر 
می شــود و بســیاری از امکانــات ایــن فضــا مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد؛ پــس، زمانــی  در ایــن زمینــه موفــق 
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نقشه ها تعاملی تر می شوند: 
ــرروی  ــود ب ــرات خ ــی خاط ــکان تمام ــت م ثب

نقشــه  و کاوش در نقشــه ها!
برگرفته از:

بــه  را   )Explore( »کاوش«  امــکان  و   )memories( »خاطره هــا«  قابلیــت   ،)SnapChat( اســنپ چت 
ــی  ــه ویژگی های ــار داشــت ک ــل ســال جــاری اظه ــن شــرکت، در اوای ــرد. ای ــه ک اســنپ مپ )SnapMap( اضاف
ــا ایــن محصــول را تعاملــی   ــه بخــش اســنپ مپ خــود اضافــه می کنــد ت را تحــت عنــوان الیه هــا )layers( ب
ــت: Memories و  ــال کرده اس ــا را فع ــت از الیه ه ــروع، دو قابلی ــرای ش ــرکت، ب ــن ش ــد. ای ــر  کن و اجتماعی ت

.Explore

بــا ایــن قابلیت هــا، Snap Map بــه محصولــی تبدیــل می شــود کــه افــراد، از آن بــرای مشــاهده موقعیــت 
ــند(،  ــرده باش ــال ک ــود را فع ــی خ ــت مکان ــتراک گذاری موقعی ــه اش ــی ک ــه در صورت ــان )البت ــی دوستانش کنون

تازه های ※  292 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 3دقیقه
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مکان هــای جالبــی کــه بایــد بازدیــد کــرد و مکان هــای محبــوب و جــذاب کاربــران دیگــر اســنپ چت، اســتفاده 
می کننــد.

ــد  ــه از بازدی ــود« ک ــی خ ــرات قدیم ــد »خاط ــا« )Memories(، می توانی ــت »خاطره ه ــتفاده از قابلی ــا اس ب
ــاز  ــه تان را  ب ــر نقش ــت اگ ــن اس ــن، ممک ــد؛ بنابرای ــاهده کنی ــد مش ــرده بودی ــت ک ــی پس ــای خاص مکان ه

ــهرتان  ــزی ش ــارک مرک ــرده و پ ک
را بزرگ نمایــی کنیــد، تصویــری 
را کــه ســال گذشــته در پــارک 
نماییــد.  مشــاهده  گرفته ایــد، 
»خاطره هــا« خصوصــی هســتند 
در  کاربــر  خــود  بــرای  فقــط  و 
دســترس خواهــد بــود؛ پــس 
نمی توانیــد خاطــرات دوســتان 

ــد. ــود را ببینی خ

 ،)Explore( »قابلیــت »کاوش
 Snap Map الهامــی از نقشــه های حرارتــی اســت کــه »فعالیــت « کاربــران را بــر اســاس »حجــم نســبی« آن، در
نشــان می دهــد. بــه عبــارت دیگــر، ایــن امــکان را خواهیــد داشــت کــه بــرای مشــاهده عکس هــا و ویدیوهــای 
عمومــی ارســال شــده توســط کاربــران اســنپ چــت در سراســر جهــان، مناطقــی کــه روی نقشــه بــا رنگ هــای 

حرارتــی برجســته شــده اند را ضربــه بزنیــد.

ایــن الیه هــا، بــه گونــه ای طراحــی شــده اند کــه بــه جــای جمــع آوری و نمایــش حجــم زیــادی از اطالعــات 
در نقشــه، یافتــن آنچــه را کــه کاربــران بــه دنبالــش هســتند، آســان تر می کننــد. شــرکای تجــاری اســنپ چت، 
هماننــد Ticketmaster و The Infatuation، نیــز در حــال توســعه الیه هایــی هســتند کــه بــه کمــک آن هــا،  
 )snapchatters( مــکان رویدادهــای نزدیــک کاربــر و یــا محبوب تریــن رســتوران ها در میــان کاربــران اســنپ چت

را نمایــش می دهــد.

ــه و در گوشــه ســمت  ــه اســنپ مپ )Snap Map( رفت ــد ب ــران می توانن ــه الیه هــا، کارب ــرای دسترســی ب ب
راســت بــاالی نقشــه، روی دکمــه منــوی الیه هــا ضربــه بزننــد.



بخش دوم

چالشانه رسانه ای!
مواجهه با چالش های جدید رسانه ای...

} 3مطلب {
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موشکافی اخبار جعلی؛
چــه چیــزی باعــث انتشــار اخبــار جعلــی 

؟ د می شــو

برگرفته از:

در طــول 5 ســال گذشــته یــا حتــی قبل تــر از آن، اصطــالح » اخبــار جعلــی« )Fake News( به طــور فزاینده ای 
رایــج شــده اســت. بســیاری از افــراد تمایلــی بــه پذیــرش دقیــق نبــودن محتوایــی کــه پیــدا می کننــد، ندارنــد. 
ایــن مســئله می توانــد دالیــل مختلفــی داشــته باشــد، از جملــه ناهماهنگــی شــناختی و اثــر دانینگ-کروگــر؛ 
ــر ایــن مفهــوم،  ــرای درک عمیق ت ــر رســانه، دولــت و جامعــه می گــذارد. ب امــا گذشــته از آن، تأثیــر عمیقــی ب
مهــم اســت کــه بدانیــم چــه چیــزی باعــث به وجــود آمــدن اخبــار جعلــی شــده و چگونــه ایــن محتــوا منتشــر 

می شــود؟ 

تعریف اخبار جعلی: 

اخبــار جعلــی بــه محتوایــی گفتــه می شــود کــه یــا کامــالً اشــتباه 
ــه ای ارائــه می شــود کــه محتــوا، معنــا و مقصــود  ــا بــه گون اســت و ی
اصلــی خــود را از دســت می دهــد. این گونــه از اخبــار، معمــوالً در 
ــر و وب ســایت های  ــوک و توییت ــد فیس ب ــی، مانن شــبکه های اجتماع
ــوالً دارای  ــن وب ســایت ها، معم ــت می شــوند. ای ــری کوچــک یاف خب
اهــداف سیاســی یــا مالــی در انتشــار اطالعــات نادرســت هســتند، کــه 
ــه  ــند ک ــی باش ــرای عوامل ــدی ب ــای قدرتمن ــد انگیزه ه ــر دو می توانن ه
خواهــان گمراهــی مــردم هســتند. در حالــی کــه وب ســایت های خبری 
معتبــر از مصاحبه هــا و منابــع حقیقــی بــرای جمــع آوری اطالعــات خــود 
اســتفاده می کننــد، اخبــار جعلــی بــر محتــوای گمراه کننــده یــا اطالعــات کامــالً نادرســت تکیــه کــرده کــه قابــل 

تازه های ※  537 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 6دقیقه
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تأییــد نیســتند.

چرا اخبار جعلی منتشر می شود؟ 

انتشار اخبار جعلی دو دلیل عمده دارد:

ــه از  ــرادی ک ــت. اف ــی اس ــا فرهنگ ــی ی ــی، اجتماع ــداف سیاس ــل، اه ــده ترین دلی ــن و شناخته ش اولی  -
گــروه یــا جنبشــی خــاص حمایــت می کننــد، ممکــن اســت اخبــار جعلــی را بــرای بــاال بــردن محبوبیــت خــود در 
بیــن مــردم و یــا بــرای آســیب رســاندن بــه مخالفــان احتمالــی ایجــاد کننــد. البتــه رواج چنیــن رفتــاری، منجــر 
بــه ایجــاد تغییراتــی بــزرگ در فیس بــوک شــد تــا جلــوی تبلیغــات کمپین هــای سیاســی در بریتانیــا، ایــاالت 

متحــده و فراتــر از آن را بگیــرد.

ــا انگیزه هــای مالــی اســت. روایت هــای  ــر اســت، انتشــار اخبــار جعلــی ب دلیــل دوم کــه بســیار رایج ت  -
مختلفــی دربــاره امپراتوری هــای رســانه ای کــه بــا تبلیغــات و اشــتراک گذاری های اخبــار جعلــی در رســانه های 
اجتماعــی و اینترنــت، صدهــا هــزار دالر درآمــد کســب می کننــد، می تــوان یافــت. ایــن ســود کالن، انگیــزه باالیــی 
ــز موجــب دریافــت  ــوای هیجان انگی ــرا محت ــی بوجــود مــی آورد، زی ــرای ایجــاد وب ســایت ها و مقــاالت جعل ب
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کلیــک و تعامــل بیشــتری می شــود. 

اخبار جعلی چگونه منتشر می شوند؟ 

در دنیایــی کــه اینقــدر بــه هــم پیوســته اســت، توانایــی انتشــار ســریع اخبــار جعلــی حیرت انگیــز اســت. در 
ســال 2018، بازفیــد، فهرســتی از محبوب تریــن اخبــار جعلــی را کــه در فیســبوک پخــش شــده بــود، منتشــر کرد. 

بیــش از 12 نفــر، حــدود 500 هــزار الیــک و اشــتراک گذاری دریافــت کــرده بودنــد. 

رســانه های اجتماعــی تــا حــد زیــادی معمول تریــن راه انتشــار اخبــار جعلــی هســتند، بــه نحــوی کــه تــا 
قبــل از ظهــور اینترنــت، چنیــن کاری تقریبــاً امکان پذیــر نبــود. بــا ایــن حــال، بازگویــی مطالب به شــکل شــفاهی 
هــم بــه عنــوان نیــروی قدرتمنــدی بــرای انتشــار اخبــار جعلــی اســت، زیــرا فــردی کــه در معــرض اخبــار جعلــی 
آنالیــن قــرار می گیــرد، می توانــد شــایعات را بــرای ســایر اعضــای خانــواده، دوســتان، همــکاران و آشــنایان بازگــو 
کــرده و معمــوالً ایــن رونــد بصــورت ناآگاهانــه صــورت می گیــرد.  بــه ایــن ترتیــب، هــر خبــر جعلــی ایــن توانایــی 
را دارد کــه ده هــا نفــر دیگــر را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه بــرای روزنامه نــگاری و 

جامعــه مــدرن بســیار خطرنــاک اســت. 

آگاهــی از مفهــوم اخبــار جعلــی، موجــب می شــود شــناخت دقیق تــری از آن داشــته باشــیم.  همیشــه 
ــای  ــرای ادعاه ــد و ب ــاد کنی ــی اعتم ــری اصل ــایت های خب ــه س ــام، ب ــایت های گمن ــا و وب س ــل از وبالگ ه قب
غیرعــادی، بــه دنبــال منابــع معتبــری باشــید تــا آن را تأییــد کننــد. در مــورد هرآنچــه در رســانه های اجتماعــی، از 
طریــق ایمیــل و یــا حتــی در گفتگــو بــا ســایرین بــه اشــتراک می گذاریــد، احســاس مســئولیت کنیــد. قربانــی 
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ــوا  ــازی محت ــای برجسته س زیان ه
ــر  ــا تأکیــد ب ــر الگوریتــم ت مبتنــی ب

روایــت روزمــره زندگــی مــردم؛
راز چگونگــی جــذب مخاطــب بیشــتر بــا رویکردهای 

ســاده و معمولــی بــه جــای روش هــای پرهزینه
برگرفته از:

ــانه های  ــده، از رس ــون دنبال کنن ــاری Nas Daily و 40میلی ــام تج ــا ن ــس ب ــک وبالگ نوی ــین، ی ــر یاس نصی
خبــری درخواســت می کنــد نحــوه داستان  ســرایی خــود را بــرای جلــب توجــه بیشــتر مخاطبــان، تغییــر دهنــد. 
ــت  ــده در سراســر اینترن ــی«، دارای میلیون هــا دنبال کنن ــاس دیل ــام »ن ــا ن ــر یاســین، ب شــرکت رســانه ای نصی
اســت. آخریــن آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه ایــن شــرکت دارای 40 میلیــون دنبال کننــده در پلتفرم هایــی ماننــد 
فیس بــوک، یوتیــوب، اینســتاگرام و تیــک تــاک بــوده و عــالوه بــر ایــن، بــه طــور روزانــه 8/7 میلیــون بازدیــد دارد. 

اعــداد و ارقامــی کــه آرزو و رویــای بســیاری از ســازمان های خبــری اســت.

ــک  ــوی ی ــک ویدی ــه شــهرت رســید. او هــر روز ی ــش 1000 روزه ب ــک چال ــر ی ــه خاط ــاس در ســال 2019، ب ن
دقیقــه ای از ســفرش در نقــاط مختلــف جهــان پســت می کــرد و در طــول ایــن مــدت، داســتان های افــراد را 
ــن  ــه »باورنکردنی تری ــود ک ــن ب ــت او ای ــن مــدت، مأموری ــرد. در تمــام ای ــف می ک ــار جهــان تعری از گوشــه و کن

ــد«.  ــان ده ــن را نش ــیاره زمی ــان های س انس

ــا روســتاهای گیاه خــواران  ــان جــوان ی ــه کارآفرین ــاره الهام بخشــی ب ــدی او، درب ــوای تولی ــام محت ــه تم البت
نیســت. ســهم نســبتاً زیــادی از محتواهــای او بــه موضــوع دشــوارهای زندگــی اشــاره دارد. نــاس کــه خــود را 
»روزنامه نــگاری در لبــاس مبــدل« معرفــی می کنــد ســعی دارد بــرای تحقــق بی طرفــی، نظــر و دیــدگاه خــودش در 
خــالل روایت هــا مداخلــه نکنــد. بی طرفــی، بــه عنــوان یکــی از اساســی ترین اصــول بــه روزنامه نــگاران آمــوزش 
داده می شــود. بــا ایــن وجــود، مشــکل اینجاســت کــه بــا توســعه فناوری هــا -در کنــار تمامــی مزیت هــای آن- 
الگوریتم هــا، بــه جــای در نظــر گرفتــن تنــوع نظــرات، بــه نفــع تولیدکننــدگان محتــوای برجســته و صاحب نظــر 
در یــک حــوزه عمــل می کننــد. محتــوای تولیــدی افــرادی کــه دیدگاهشــان بــا الگوریتم هــا برجســته شده اســت، 
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دیدگاه هــای متعــادل و مختلــف را در جامعــه از بیــن می برنــد و بدیــن شــکل، دیــدگاه خــود را در جامعــه حاکــم 
می کننــد؛ بــه ایــن ترتیــب، فرصــت تفکــر از مخاطــب گرفتــه می شــود.

نــاس، در انجمــن جهانــی رســانه خبــری DW گفــت: »ســازمان هایی ماننــد نــاس دیلــی، توجــه افــراد را از 
رســانه های جریــان اصلــی دور می کننــد. امــا 5000 یــا حتــی 5 میلیــون بازدیــد در دنیــای امــروز کافــی نیســت. الزم 
اســت تــا مــا راهــی بــرای رســیدن بــه ســازمان هایی ماننــد DW بــا 500 میلیــون بازدیــد روزانــه پیــدا کنیــم. مــردم 
یکدیگــر را دوســت دارنــد، نــه مؤسســات را. مــردم نــاس دیلــی را دوســت دارنــد زیــرا خــود مــن را در آن می بیننــد. 
 GB آن هــا جــذب نگــرش یــک فــرد شــدند و بــه خاطــر وجــود اطالعــات، بــه مــن اعتمــاد کردنــد.« اخیــراً، بــا ورود

News بــه تلویزیــون انگلیــس، شــاهد مــوارد بیشــتری از ایــن رویکرد هســتیم.

نــاس توصیــه می کنــد: »اســتودیوهای میلیــون دالری را رهــا کنیــد. رویکــرد بســیار ســاده و معمولــی یعنــی 
ــی کــه اســتودیوهای  ــه می شــود. زمان ــی، بیشــتر توصی ــه میدان ــزات اولی ــا تجهی اســتفاده از تلفــن همــراه ی
میلیــون دالری را می بینیــد، متوجــه می شــوید کــه ایــن بخشــی از یــک مؤسســه اســت و کم تــر از آن خوشــتان 

خواهــد آمــد.«
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از ســرگیری فعالیــت گــوگل نیوز در 
اسپانیا

در  روزنامه هــا  بــه  اجبــاری  پرداخت هــای  لغــو 
ــود را  ــت خ ــی رای ــون کپ ــور قان ــن کش ــپانیا؛ ای اس

ــر داد ــا تغیی ــه اروپ ــن اتحادی ــا قوانی ــق ب مطاب
برگرفته از:

وقتــی پلتفرم هــای شــرکت های بــزرگ فنــاوری، روایت هــای خبــری را از تولیدکننــدگان اصلــی محتــوا 
جمــع آوری می کننــد و آن را در ســایت خــود بــه کاربــران نمایــش می دهنــد، چــه کســی بایــد دســتمزد بگیــرد 
و کســب درآمــد کنــد؟ ایــن ســؤالی بــود کــه گــوگل را بــر آن داشــت تــا در ســال 2014، پــس از تحمیــل قانــون 
ــن  ــت اســپانیا، پلتفــرم گوگل نیــوز را در ای ــه روزنامه هــای اســپانیایی از ســوی دول ــه ب ــه ماهان پرداخــت هزین
کشــور تعطیــل کنــد. بــا ایــن حــال، ایــن روزهــا گــوگل اعــالم کرده اســت کــه پلتفــرم گــوگل نیــوز، »اوایــل ســال 
آینــده« پــس از ایــن کــه ایــن کشــور قوانیــن کپی رایــت آنالیــن خــود را مطابــق بــا مقــررات اتحادیــه اروپــا اصــالح 

کــرد، بــه اســپانیا بازخواهــد گشــت.

بــا ایــن فرآینــد، گــوگل دیگــر مجبــور نیســت هزینــه ای بــه کل صنعــت رســانه ای اســپانیا بپــردازد و در عوض 
می توانــد بــا ناشــران خصوصــی دربــاره هزینه هــا وارد مذاکــره شــود. برخــی از ایــن ناشــران ممکــن اســت تمایــل 
بــه دریافــت هزینــه بابــت بــه اشــتراک گذاری مطالبشــان در  پلتفــرم ایــن شــرکت داشــته باشــند امــا گــوگل 
می توانــد بســته بــه صالح دیــد خــود، ایــن مبلــغ را پرداخــت کــرده یــا محتــوای ایــن ناشــران را حــذف کنــد. بــا 
توجــه بــه ایــن کــه ترافیــک ارســالی بــه ســایت ناشــران از ســوی گــوگل نیــوز، بیــش از درآمــد از دســت رفتــه 

تبلیغاتــی آنــان اســت، رســانه ها نیــز بــدون شــک از ایــن هزینه هــا چشم پوشــی می کننــد.

گــوگل اعــالم کــرد در ماه هــای آینــده، بــا ناشــران جهــت دســتیابی بــه توافقاتــی کــه حقــوق آن هــا را تحــت 
قانــون جدیــد ایــن کشــور پوشــش دهــد، کار خواهــد کــرد. امــا بــا ایــن حــال، بــه نظــر شــما همچنــان کــدام 

طــرف میــز معاملــه دســت برتــر را خواهــد داشــت؟ 
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در واقــع، بازگشــت گوگل نیــوز بــه اســپانیا، تنهــا یــک درگیــری از نبردهــای طوالنی مــدت صنعــت رســانه اروپا 
و شــرکت های بــزرگ فنــاوری اســت. صنعــت رســانه ای اروپــا از این کــه اینترنــت و ایــن غول هــای فنــاوری، مــدل 
کســب وکاری آنــان را تضعیــف کــرده، شــکایت می کنــد و مدعــی  اســت ســود حاصــل از ایــن اقتصــاد جدیــد 
مبتنــی بــر اینترنــت توســط گــوگل و شــرکایش تصاحــب می شــود. شــرکت های بــزرگ فنــاوری، ایــن مطلــب را 
تأییــد کــرده و بــا ابــراز تأســف، ســرمایه زیــادی را بــه طرح هــای مختلــف تحــت عنــوان »روزنامه نــگاری پایــدار« 
وارد می کننــد؛ امــا ایــن موضــوع، به خصــوص بــرای شــرکت های رســانه ای، راه حــل خوشــحال کننــده ای نیســت.

ــن  ــن زمی ــادل در ای ــرای ایجــاد تع ــک، ب ــان و بلژی ــه آلم ــر، بســیاری از کشــورها، از جمل در ســال های اخی
ــازی شــده اند. در ســال 2019،  ــن شــرکت ها هم ب ــا ای ــا ب ــد ی ــی مشــابه اســپانیا وضــع کرده ان ــا قوانین ــازی، ی ب
ــوان  ــه عن ــه ب ــد ک ــر ش ــا منج ــه اروپ ــر اتحادی ــن در سراس ــت آنالی ــون کپی رای ــالح قان ــه اص ــا ب ــن تالش ه ای

ــود. ــناخته می ش ــف« ش ــق التألی ــتورالعمل ح »دس

»فیلتــر آپلــود«، شــرطی در ایــن قانــون اســت کــه پلتفرم هــای فنــاوری را ملــزم کــرده تــا همــه داده هــای 
آپلــود شــده در ســایت های خــود را بــا دســتورالعمل حــق تألیــف بررســی کننــد )در حــال حاضــر اتحادیــه اروپــا از 

اعضــای خــود بــه دلیــل کوتاهــی در انجــام ایــن کار شــکایت کــرده اســت(.

ایــن تنهــا تــالش کشــورها بــرای اعطــای قــدرت بیشــتر بــه صنایــع خبــری بیمــار امــا حیاتــی خــود نیســت. 
در ســال 2020، گــوگل پرداخت هــای جدیــدی بــه ناشــران در آلمــان، اســترالیا و برزیــل داشــت و در اوایــل ســال 
جــاری قــرارداد مشــابه ی بــا روزنامه هــای فرانســوی امضــا کــرد. بــدون شــک بــا تغییــر و تحــول صنعــت اخبــار، 

چنیــن توافق هایــی بیشــتر بــه تصویــب خواهنــد رســید.



بخش سوم

سبک زندگی 
دیجیتــــــــــال
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می دهنــد:  نشــان  مطالعــات 
نــور آبــی نمایشــگرها بــه مــرور 

کنــد کــور  را  مــا  می توانــد 
راه هــای  از صفحــات نمایــش و  اثــرات اســتفاده مــداوم 

جلوگیــری از آن بــا اســتفاده از حالــت مطالعــه
برگرفته از:

تحقیقــات جدیــد نشــان می دهــد کــه نــور آبــی ساطع شــده از گوشــی های هوشــمند و لپ تاپ هــا 
ــور آبــی کــه از لپ تاپ هــا، دســتگاه های  جهش هــای ســمی در چشــم مــا ایجــاد می کنــد.  تأثیــرات منفــی ن
تلفــن همــراه و ســایر صفحه هــای دیجیتــال مــا ســاطع می شــود، اعتقــادی عمومــی در دانــش امــروزی بشــر 
اســت: رنــگ آبــی مــورد عالقــه شــرکت های فنــاوری، از تولیــد مالتونیــن در بــدن جلوگیــری می کنــد و بــا ایجــاد 

ــود  ــر  می ش ــا، منج ــدن م ــدار در ب هش
کــه بیــدار باشــیم و ایــن اتفــاق، چرخــه 
خــواب مــا را مختــل می کنــد. ایــن اثــر، 
عــالوه بــر ایجاد فشــار شــدید به چشــم 
انســان، خطــر چاقــی و انــواع خاصــی از 
ســرطان را نیــز افزایــش می دهــد. تمامی 
ایــن مــوارد می تواننــد محبوبیــت اخیــر 
عینک هــای فیلترکننــده نــور آبــی را، کــه 
مصــرف دیگــری بــه غیــر از ایــن ندارنــد، 
توضیــح دهنــد. البتــه بایــد تأکیــد کــرد 
ــوز  ــن مــوارد هن ــر و ضــرورت ای کــه تأثی

مــورد بحــث و بررســی اســت.

مطالعــه ای منتشــر شــده در مجلــه 

سبک زندگی دیجیتال※  494 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
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معتبــر Scientific Reports گــزارش می دهــد کــه نــور آبــی رنــگ صفحه هــای نمایــش مــا، حتــی از آنچــه فکــر 
می کردیــم مضرتــر اســت. ایــن محققــان معتقدنــد کــه ایــن نــور، بــه مــرور، مــا را کــور می کنــد.

ــور آبــی، بســیاری از مولکول هــای حیاتــی چشــم را آلــوده و زهرآگیــن  ــان، چنیــن نتیجــه گرفتنــد کــه ن آن
می کنــد و ایــن مولکول هــای ســمی، ســلول های دریافت کننــده ی نــور در شــبکیه ی چشــمان را به مــرور از بیــن 

می بــرد. از ســوی دیگــر،  بــدن نیــز قــادر بــه بازســازی ایــن ســلول ها نیســت.

بــه طــور ســاده ، ایــن تحقیــق،  ادعــا می کنــد کــه از بیــن رفتــن ســلول های شــبکیه، در صــورت قرارگرفتــن 
زیــاد در معــرض نــور آبــی، به مــرور همــه ی کاربــران نمایشــگرهای دیجیتــال را نابینــا می کنــد. مــرگ مولکولــی 
ــا ی  ــان، در دهه ه ــی انس ــش بینای ــی کاه ــل اصل ــوده و دلی ــان ب ــل درم ــم، غیر قاب ــبکیه چش ــلول های ش س
۵۰ و ۶۰ عمــر شــناخته شده اســت. همیــن عامــل، یکــی از بزرگ تریــن دالیــل نابینایــی در ســطح جهــان هــم 

ــود.  ــناخته می ش ش

یکــی از محققــان در تعریفــی ســاده می گویــد: »ســلول های دریافت کننــده ی نــور هیــچ گاه بازتولیــد 
نمی شــوند. وقتــی ایــن ســلول ها بمیرنــد، دیگــر ســلول جدیــدی جایگزیــن آن هــا نخواهــد شــد.« دکتــر آجیــت 
ــداوم  ــورت م ــا به ص ــد: »م ــد می گوی ــه ی جدی ــاره ی یافت ــگاه UT درب ــیمی دانش ــتاد زیست ش ــن، اس کاروناراث
درمعــرض تابــش نــور آبــی هســتیم و قرنیــه و عدســی چشــم توانایــی فیلتــر، مسدودســازی یــا بازتــاب  ایــن 
نــور را ندارنــد. بــا دریافــت نورهــای قرمــز، زرد و ســبز، هیــچ اتفــاق خاصــی بــرای چشــمان مــا نمی افتــد، امــا در 
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اثــر دریافــت نــور آبــی، محیطــی ســمی در شــبکیه ایجــاد می شــود. چنیــن محیــط ســمی توانایــی کشــتن هــر 
ســلولی را دارد.« راهــکار فعلــی او، روش هــای دائمــی مسدودســازی ایــن نــور، همچــون اســتفاده از فیلترهــای 

نــور آبــی یــا کاهــش دریافــت نــور در بعدازظهرهــا اســت.

پیش تــر نیــز پژوهش هــای متعــددی نتیجــه  گرفتــه بودنــد صفحــه نمایشــگرها، نــور روشــن آبی رنگــی را 
ســاطع می کننــد کــه بســیار شــبیه بــه نــور خورشــید اســت. ایــن نــور آبــی، ســاعت داخلــی بــدن کاربــر را فریــب 

می دهــد و مانــع از ترشــح مالتونیــن در مغــز می شــود؛ در نتیجــه باعــث بی خوابــی کاربــر خواهــد شــد.

قابلیــت Night Light یــا Reading Mode، در گوشــی های اندرویــدی، حالــت Night Shift  در آیفــون 
و رایانــه ی مــک اپــل و ویژگــی Night Light در وینــدوز، بــا تیــره و گرم تــر کــردن رنگ هــا هنــگام تاریکــی 
شــب، بــه خــواب بهتــر کاربــر و کاهــش خســتگی چشــمان وی کمــک می کنــد. مــورد یادشــده، نظریــه ای 
اســت کــه در برخــی مــوارد از آن حمایــت شــده و گاهــی اثــر آن، مــورد انتقــاد  قــرار گرفته  اســت؛ بنابرایــن، انجام 
تحقیقــات بیشــتری در مــورد ایــن موضــوع قطعــاً مفیــد خواهــد بــود. از دیگــر قابلیت هــای ایــن ویژگــی، امکان 

ایجــاد زمان بنــدی بــرای افزایــش مسدودســازی نــور آبــی  در طــول شــب اســت.

گذشــته از خــواب بهتــر، براســاس تجربــه بســیاری از کاربــران، اســتفاده از رنگ هــای مالیم تــر به ویــژه 
در اتاق هــای تاریــک، مشــاهده ی صفحــه نمایــش را بــرای چشــمان مــا،  آســان تر خواهــد کــرد.



بخش چهارم

پرونده ویژه



27

3000:03 آبان ماه

قــدرت داستان ســرایی بــا داده هــا 
در روزنامه نــگاری ســبک زندگــی 

ــگاری  ــگاری داده محــور و روزنامه ن ــق روزنامه ن تلفی
ســبک زندگــی؛ رویکــردی فراتــر از اخبــار ســخت

برگرفته از:

داده هــا، ماننــد غبــار، همــه جــا هســتند و معمــوالً زمــان زیــادی را صــرف پاک ســازی آن می کنیــم. هماننــد 
گــرد و غبــار، هرکــدام از مــا بــا هــر حرکتــی در اینترنــت، ردی از داده هــای خــود برجــای می گذاریــم.

ــار، سیاســت، تجــارت و امــور  ــه حــوزه اخب ــگاری داده محــور )data journalism(، ب مدت هاســت روزنامه ن
مالــی محــدود شده اســت. امــا چــه می شــد اگــر می توانســتیم داده هــا را جمــع آوری کــرده و بــه شــکل تصاویری 

درآورده تــا روایت هــا و داســتان های بیشــتری در مــورد ســبک زندگــی مــا بگویــد؟

ــر کار ســختی  ــگاری ســبک زندگــی )life-style journalism( در دو دهــه اخی ــه رشــد روزنامه ن ــردن ب پــی ب
نیســت؛ از ضمیمه هــای روزنامــه گرفتــه تــا رســانه های اجتماعــی، همــه جــا می تــوان ردی از آن را دیــد. 
ــار و  ــن اخب ــد بی ــه بررســی پیون ــه ب ــگاری اســت ک ــی از ســبک های روزنامه ن ــی، یک ــگاری ســبک زندگ روزنامه ن
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــاد!« )news you can use(. ب ــه کار می ــه  ب ــاری ک ــردازد: »اخب ــده می پ ــه مصرف کنن جامع

بــه خواننــدگان،  از خبرنــگاری،  ایــن ســبک  در 
راهنمایی هایــی پیرامــون نحــوه زندگــی و نیــز 

ــد.  ــه می دهن ــار را ارائ ــرده اخب ــت پ پش

ــه  ــورد هم ــی، در م ــبک زندگ ــگاری س روزنامه ن
ــی  ــف زندگ ــای ظری ــاری و تفاوت ه ــای رفت جنبه ه
انســان صحبــت می کنــد. دکتــر لوســیا وودانوویــچ 
ــبک  ــگاری س ــوان »روزنامه ن ــا عن ــود ب ــاب خ در کت

پرونده ویژه※  1493 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 15 دقیقه
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ــل  ــه بخــش قاب ــد ک ــگاری می دان ــه«، آن را حــوزه ای از روزنامه ن ــی، مصــرف و تجرب ــی: رســانه های اجتماع زندگ
توجــه و رو بــه رشــدی از جریــان اصلــی را تشــکیل می دهــد. بــه عقیــده وی، روزنامه نــگار ســبک زندگــی، بــه 
خــودی خــود دارای موجودیتــی ترکیبــی اســت و می توانــد کارکردهــای مختلفــی ماننــد بازاریــاب، ارائــه  دهنــده 

خدمــات، دوســت، مدیــر، الهــام بخــش و راهنمــا را اتخــاذ کنــد.

روزنامه نــگاری ســبک زندگــی در مــورد تجربه هــای انســانی اســت. بنابرایــن بــه خوبــی بــه داستان ســرایی 
ــه مخاطبــان  ــد زمینــه وســیع تری را در پشــت تجربه هــای انســانی ب داده هــا کمــک می کنــد چــرا کــه می توان
ارائــه دهــد. عــالوه بــر ایــن، روزنامه نــگاری ســبک زندگــی، حــوزه ای از روزنامه نــگاری اســت کــه تعریــف کــردن 
مرزهــای آن همیشــه دشــوار بــوده اســت )گرچــه بــه عنــوان پوشــش روزنامه نــگاری مصــرف، هویــت و زندگــی 

روزمــره تعریــف شــده اســت(.

ــت  ــن اس ــد، ای ــر می کن ــی جذاب ت ــبک زندگ ــگاری س ــور را در روزنامه ن ــرایی داده مح ــه داستان س ــه ک آنچ
ــه و  ــار تجزی ــدرت انتظ ــه ن ــان ب ــت. مخاطب ــا اس ــل داده ه ــد تحلی ــکال جدی ــرای اش ــبی ب ــه مناس ــه زمین ک
تحلیــل داده هــای پیچیــده را دارنــد. امــا بــا ایــن وجــود، روزنامه نــگاران ســبک زندگــی از چنیــن داده هایــی در 

ــد. ــتفاده می کنن ــه اس ــا ناآگاهان ــه ی ــورت آگاهان ــه ص ــود، ب ــرایی خ داستان س

نقشه برداری از زندگی ما از طریق داده ها 

ــبک  ــگاری س ــد روزنامه ن ــت مانن درس
زندگــی، روزنامه نــگاری داده محــور نیــز از 
ــه  ــن ک ــا ای ــت. ب ــت برخاس ــی نادرس جای
ــگاران مدت هاســت از داده هــا در  روزنامه ن
ــتفاده  ــود اس ــای خ ــتان ها و روایت ه داس
بــرای  تالش هــا  اولیــن  می کننــد، 
گزارش دهــی بــه کمــک رایانه هــا بــه ســال 
ــالش  ــه CBS ت ــی ک ــردد؛ زمان 1952 برمی گ
ــکا در آن  ــان دوره ای آمری ــات می ــرد انتخاب ک
ــون  ــی رمینگت ــه الکترونیک ــا رایان ســال را ب

ــد. ــی کن ــواک پیش بین ــد یونی رن

ایــن زمــان درســت در همــان دهــه ای 
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ــان در روزنامه هــا ظاهــر شــدند. در آن  ــگاری ســبک زندگــی آغــاز شــد و صفحــات ســبک زن ــود کــه روزنامه ن ب
زمــان، ایــن صفحــات از معــدود مکان هایــی بــود کــه روزنامه نــگاران زن می توانســتند مهارت هــای خــود را بــروز 
دهنــد. در حالــی کــه بیشــتر روزنامه نــگاران کامپیوترهــا را نادیــده می گرفتنــد، روزنامه نــگاری داده بــه وجــود آمــد 
و در حالــی کــه اکثــر روزنامه هــا زنــان را نادیــده می گرفتنــد، روزنامه نــگاری ســبک زندگــی متولــد شــد. بنابرایــن، 
جــای تعجــب نیســت کــه یکــی از اولیــن نمونه هــای مصورســازی و تجســم داده ای توســط یــک زن )فلورانــس 

نایتینــگل( صــورت گرفــت و روزنامه نــگاری ســبک زندگــی نیــز در میــان زنــان متولــد شــد. 

یکــی از روزنامه نــگاران کــه بــه دلیــل ادغــام ایــن دو ســبک شــهرت یافــت، مونــا چلبــی اســت. او بــا تصاویــر 
اختصاصــی خــود در اینســتاگرام )کــه امضــای وی بــه حســاب می آیــد(، بــه بیــان انــواع موضوعــات از جملــه 
مســائل مربــوط بــه ســبک زندگــی می پــردازد. یکــی از پرطرفدارتریــن آثــار او در حــوزه ســبک زندگــی در روزنامــه 
گاردیــن، کاهــش اســتعمال دخانیــات، در مقابــل افزایــش مصــرف ســیگار در میــان دانش آمــوزان دبیرســتانی 

اســت. ســبک تصویــری چلبــی و عالقــه او بــه جــداول و طراحــی خــاص آن، بــه ماهیــت آشــفته ســبک زندگــی 
ــگاری داده محــور اشــاره دارد.  و روزنامه ن

داده ها و مصرف کنندگان

از آنجایــی کــه روزنامه نــگاری ســبک زندگــی بســیار بــا مصرف گرایــی مرتبــط اســت، داده هــای زیــادی بــرای 
بررســی ایــن موضوعــات وجــود دارد. از جســتجوی ســایت های خریــد آنالیــن گرفتــه تــا بررســی ها و گزارش هــای 
ــازار، مجموعــه ای از داده هــا در مــورد مصــرف و نحــوه خریــد مــردم وجــود دارد. هیــچ نشــریه ای  تحقیقــات ب
بــه انــدازه پودینــگ، حــوزه روزنامه نــگاری ســبک زندگــی مبتنــی بــر داده هــا را رســمیت نبخشیده اســت. ایــن 
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ــا  نشــریه، خــود را ایــن گونــه معرفــی می کنــد: »نشــریه ای آنالیــن کــه ایده هــای مــورد بحــث در فرهنــگ را ب
مقــاالت تصویــری توضیــح می دهــد«. 

مصــرف و داستان ســرایی آن، می توانــد انــواع دیگــری هــم داشته باشــد و محــدود بــه مــوارد حقیقــی هــم 
ــای  ــراد در مکان ه ــد اف ــت و آم ــوه رف ــرات نح ــاره تغیی ــوگل، درب ــد 19 گ ــی کووی ــای جابه جای ــد:  گزارش ه باش
ــون  ــورها گوناگ ــه در کش ــس از قرنطین ــای پ ــان محدودیت ه ــری و در زم ــول همه گی ــل و در ط ــف قب مختل

ــه ای از آن اســت. نمون

گزارش متنوع داده ای در حوزه سرگرمی

ــد  ــد دی ــور می توان ــرایی داده مح ــتند، داستان س ــگ هس ــوزه فرهن ــال ح ــه دنب ــه ب ــی ک ــرای روزنامه نگاران ب
وســیع تری نســبت بــه تصاویــر ارائــه دهــد. بــه عنــوان مثــال، مقالــه ای توســط اســکای نیــوز در اوایــل ســال 
جــاری میــالدی منتشــر شــد کــه بــا اســتفاده از داده هــا، بــه بررســی تفــاوت بیــن برنــدگان جایــزه اســکار از منظر 

جنســیت، ســن، نــژاد و توانایــی پرداخــت.

یکــی دیگــر از شــاخص های کلیــدی در ایــن حــوزه بررســی قطعــات گفتگو اســت. تجزیــه و تحلیــل متن، که 
مــورد عالقــه روزنامه نــگاران داده محــور اســت، می توانــد 
نشــان دهــد کــه زنــان در یــک فیلــم در مقابــل مــردان 
ــد. یکــی از یافته هــا نشــان  ــت کردن ــد کلمــه صحب چن
ــت  ــی، محوری ــم دیزن ــم از 30 فیل ــه 22 فیل ــد ک می ده

ــرد اســت. ــا شــخصیت های م دیالوگ هــا ب

 service( خدماتــی  روزنامه نــگاری  ظهــور 
)journal ism

نیازهــای  دهه هــا،  بــرای  مجــالت  و  رســانه ها 
خواننــدگان را بــا محتوایــی کــه بــه مــردم در حــل 
مشــکالت روزمــره کمــک می کنــد، در اولویــت قــرار 
داده انــد. در دوران همه گیــر، پیچیدگــی زندگــی روزمــره، 
ویراســتاران را وادار کرده اســت کــه در کنــار اخبــار ســخت 
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و نظــرات تخصصــی، بــه پوشــش روزنامه نــگاری خدماتــی اهمیــت بیشــتری بدهنــد.

ــگاری  ــرای روزنامه ن جرمــی اولشــان ســردبیر Market Watch در پیش بینی هــای ۲۰۲۰ آزمایشــگاه نیمــن ب
ــرار  ــیه ق ــب وکار در حاش ــی از کس ــکل کوچک ــوان ش ــد به عن ــر نبای ــی دیگ ــگاری خدمات ــد: »روزنامه ن می نویس
گیــرد. همــه روزنامه نگاری هــا بایــد خدماتــی باشــند. از قضــا، ایــن ســال ها، تبدیــل بــه ســالیانی شــد کــه هــم 

روزنامه نــگاری داده محــور و هــم روزنامه نــگاری خدماتــی در جریــان اصلــی قــرار گرفتنــد.«

وقتــی نوبــت بــه نوشــتن چنیــن مقاالتــی می رســد، داده هــا بســیار مهــم هســتند. بــا کاوش در داده هــای 
ــران بــه دنبــال چــه چیــزی هســتند و پوشــش  Google Trends، روزنامه نــگاران می تواننــد بفهمنــد کــه کارب

مطالــب خــود را بــر اســاس آن تطبیــق دهنــد.

ــا رســانه های اجتماعــی و  ــه و تحلیــل مخاطــب از طریــق ترافیــک وب ســایت، تعامــل ب ــت، تجزی در نهای
نظــرات یــا ســؤاالت خواننــدگان بــه ســردبیران اطــالع می دهــد کــه چــه مقاالتــی بــه طــور مناســب و جــذاب 
نوشــته شــده اند. داده هــای تحلیلــی، بینشــی در مــورد شــخصیت   مخاطــب بــرای بلنــد مــدت ارائــه می دهــد.

راه های دستیابی به داده ها

رجوعبهمنابعدادهای .1

تحلیــل  و  تجزیــه  و  گــردآوری 
منبــع  عنــوان  بــه  داده هــا 
یــک  راســتی  آزمایی و حقیقــت، در 
روایــت یــا موضوعــی خــاص، بخــش 
روزنامه نــگاری  فرآینــد  از  عظیمــی 
می دهــد.  تشــکیل  را  داده محــور 
کمبــود داده هــا، یکــی از چالش هــای 
عمــده ای اســت کــه روزنامه نــگاران 
ــه  ــا آن مواج ــب ب ــی اغل ــبک زندگ س

ــدارد.  ــود ن ــره وج ــات روزم ــورد موضوع ــی در م ــچ تحقیق ــه هی ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــوالً ب ــتند و معم هس

راه هــای خالقانــه زیــادی بــرای دور زدن ایــن بیابــان  داده ای وجــود دارد. یکــی از راه هــای معمــول، اســتفاده 
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ــق  ــه از طری ــت ک ــی اس ــازمان های خصوص ــایر س ــا و س ــرکت ها، برند ه ــزارش  ش ــود در گ ــای موج از داده ه
ــود. ــام می ش ــی انج ــداف بازاریاب ــا اه ــنجی هایی ب نظرس

دفاتــر آمــار ملــی، وب ســایت های دولتــی و ســایر پلت فرم هــای داده بــاز مــکان فوق العــاده ای بــرای شــروع 
هســتند، امــا میــزان مفیــد بــودن ایــن منابــع به داســتان شــما بســتگی دارد.

نظرســنجی ها نیــز منبــع مفیــدی هســتند زیــرا ایــن داده هــا اغلــب به صــورت رایگان در دســترس هســتند. 
امــا مهــم اســت کــه متغیرهــای اســتفاده شــده و مخاطبــان را در نظــر داشــته باشــید زیــرا بــرای اخبــار کوتاهتر 

و ســریعتر مــی تواننــد مفید باشــند.

خودتاندادههاراجمعآوریکنید .2

بــرای موضوعاتــی کــه اصــالً داده ای وجــود نــدارد، گاهــی اوقــات بایــد راه هــای خالقانــه ای بــرای اندازه گیــری 
آن پیــدا کنیــد. ابزارهــای پرسشــنامه ای آنالیــن، هماننــد Google Surveys، بــه شــما ایــن امــکان را می دهنــد 
کــه داده هــای خــود را تولیــد کنیــد،  البتــه اگــر از چگونگــی طراحــی یــک نظرســنجی آگاهــی نداشــته باشــید، این 

کار بــرای شــما هزینــه دارد. 

آیا داده ها، همیشه چیز خوبی هستند؟

ــگاران  ــگاران ســبک زندگــی نقــش مؤثــری دارد. وقتــی روزنامه ن اســتفاده از داده هــا در روایت هــای روزنامه ن
ســبک زندگــی بــا یــک پرســش، کار خــود را آغــاز می کننــد )مثــالً آیــا زندگی بعــد از کرونــا دوبــاره عادی می شــود؟(، 

جایــی اســت کــه نیــاز بــه تجزیــه و تحلیــل داده ها اســت.

بــا ایــن حــال، تمرکــز بیــش از حــد روی داده هــا در اتاق هــای خبــر نیــز می تواند دردسرســاز باشــد. امــی اودل، 
روزنامه نــگار و ســردبیر، در مقالــه ای در ســال ۲۰۱۹، بــا عنــوان »رســانه های مــد بــه داده هــا وابســته هســتند و 
 ،The Business of Fashion بســیاری از ناشــران مــد و ســبک زندگــی مشــتاق راه حلــی فــوری هســتند«، بــرای
بــه وســواس تجزیــه و تحلیــل تعامــل مخاطبــان اشــاره می کنــد. ایــن اشــتیاق بــرای اســتفاده از داده هــا بــه 

روایت هــا نیــز ســرایت کــرده اســت و اودل هشــدار می دهــد کــه ایــن اســتراتژی مشکل ســاز اســت.

بــه گفتــه اودل: »بســیاری از بزرگ تریــن جهش هــای ترافیــک ســایت ها، بــه واســطه روایت هــای 
ــد.  ــن دلیــل کــه »منحصربه فــرد« هســتند، خــوب عمــل می کنن ــه ای ــاً ب ــان هســتند؛ دقیق ــرد آن منحصربه ف
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تــالش بــرای تکــرار آنچــه کــه بــه خوبــی انجــام شــد، ســردبیران را به راحتــی از دنبــال کــردن یــا رویاپــردازی راه هــای 
خالقانــه جدیــد بــرای جــذب مخاطبانشــان منصــرف می کنــد و اگــر ویراســتاران و نویســندگان، ایــن کار را انجــام 

ــوند.« ــا می ش ــن آن ه ــین ها جایگزی ــه ماش ــذرد ک ــری نمی گ ــد، دی ندهن

ــل شــد کــه در مــورد ســبک  ــگار داده محــور تبدی ــا روزنامه ن ــه یــک ژورنالیســت ی ــوان ب ــه می ت چگون
ــد؟  ــی می نویس زندگ

ــرایی  ــر. داستان س ــق پیچیده ت ــا حقای ــا ب ــت ام ــروزی اس ــی ام ــی اجتماع ــن کار، انسان شناس ــع، ای درواق
ــل  ــن دلی ــه همی ــب اســت؛ ب ــرد هــم مــی آورد، بســیار جال ــی« را گ ــه »ایده هــای متفاوت ــی ک داده محــور، زمان
اســت کــه داســتان پردازان داده کســانی هســتند کــه دارای چندیــن ســرگرمی یــا مشــاغل مختلــف هســتند. در 
ــر،  ــر، بومی ت ــا ویژگی هایــی ماننــد تصویری ت ــگاری، آینــده ایــن حرفــه را ب ــا موضــوع آینــده روزنامه ن برنامــه  ای ب
دیجیتالی تــر، روزنامه نــگاری خدماتــی و ایجــاد تعامــل بیشــتر بــا مخاطــب و... معرفــی کردنــد. داســتان ســرایی 

ــت. ــه این هاس ــی از هم داده بخش
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ــه  ــا داده وجــود دارد. آنچــه ک ــا داستان ســرایی ب ــگاری داده محــور ی ــه روزنامه ن ــرای ورود ب ــادی ب راه هــای زی
هــم بیــن روزنامه نــگاران داده محــور و هــم روزنامــه نــگاران ســبک زندگــی اشــتراک دارنــد، »بازجویــی و کاوش« از 

مجموعــه داده هــا یــا منابــع اســت!

ــار  ــن اخب ــل بی ــوان پ ــه عن ــد ب ــب می توان ــور اغل ــگاری داده مح ــر، روزنامه ن ــه و خب ــای تحریری ــرای اتاق ه ب
ســخت و اخبــار نــرم عمــل کنــد. بــه گفتــه آندریــاس ویدهولــم و اســتر آپلگــرن: »مــا دریافتیــم کــه ویژگی هــای 
ــر  ــم ظاه ــه ه ــک ب ــی نزدی ــکل های ترکیب ــه ش ــب ب ــور اغل ــگاری داده مح ــرم در روزنامه ن ــخت و ن ــار س اخب
ــا  ــب ب ــگاری اغل ــات روزنامه ن ــوآوری در مؤسس ــای ن ــه فرآینده ــد ک ــد می کن ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــوند و ب می ش
ــا  ترکیــب  حوزه هــای مختلــف صــورت می گیــرد. ترکیــب ســبک های خبــری و مصنوعــات روزنامه نــگاری کــه ب

ویژگی هــای طبقه بندی شــده مشــخص می شــود.«

طبیعتــاً، روزنامه نــگاری داده محــور، بســیار مشــارکتی اســت، بنابرایــن یادگیــری نحــوه کار خــوب بــا دیگــران 
ــا ایجــاد  ــد ب ــگاری داده شــوند، بای ــد وارد روزنامــه ن ــه می خواهن ــگاران ســبک زندگــی ک مهــم اســت. روزنامه ن
مشــارکت بــا تحلیلگــران داده، طراحــان تجســم و برنامــه نویســان شــروع بــه تهیــه نقشــه داســتان کننــد. همه 

اتاق هــای خبــر بودجــه زیــادی ندارنــد، بنابرایــن ایجــاد تیم هــای فریلنســر بســیار مهــم اســت.

داده هــا اغلــب در ترجمــه از بیــن مــی رونــد. از طریــق روزنامه نــگاری ســبک زندگــی و گفتــن داســتان هایی 
در مــورد تجربیــات انســانی، می توانیــم آن را درک کنیــم.

در نهایــت، مهم تــر از هــر چیــز بایــد بدانیــم کــه »پیش بینی گــر روندهــا« بــودن، »روزنامه نــگار ســبک 
ــتند.  ــطه ای هس ــی واس ــودن، نقش های ــگار داده ای« ب ــب »روزنامه ن ــن ترتی ــه همی ــودن، و ب ــی« ب زندگ

نقش)هــای( مــا ایــن اســت کــه دنیــا را بــرای مخاطبــان معنــا کنیــم.
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