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

که اهالی رســانه بایــد بدانند...
} 3مطلب {

بخش اول
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نفع اینستاگرام از ممنوعیت 
تیک تاک در هند

ــر  ــه از نظ ــن برنام ــه برتری ــر ب ــار دیگ ــتاگرام، ب اینس
ــل  ــارم 2021 تبدی ــود در ســه ماهــه چه ــزان دانل می

شــد.
برگرفته از:

اینســتاگرام، کــه از ممنوعیــت تیک تــاک در هنــد ســود می بــرد، اکنــون رتبــه اول را از نظــر کل دانلودهــای 
جهانــی در ســه ماهــه چهــارم ســال 2021 بــه دســت آورده اســت. طبــق داده هــای جدیــد منتشــر شــده توســط 
ــن ســه ماهــه خــود را در  ــر )Sensor Tower(، اینســتاگرام، بهتری ــی اپلیکیشــن سنســر توئ شــرکت اطالعات
ســال های اخیــر داشــته اســت. در واقــع، ایــن شــرکت می گویــد ســه ماهــه چهــارم ســال 2021 میــالدی، تنهــا 
دومیــن بــار در دو ســال گذشــته بــود کــه نــرم افــزار تیک تــاک در جایــگاه نخســت تعــداد کل دانلودها در سراســر 

جهــان نبــود. اولیــن مــورد کــه ایــن 
برنامــه از جایــگاه برتــر خود ســقوط 
ــری  ــاز همه گی ــه آغ ــوط ب ــرد مرب ک
ــه  ــه ماه ــد-19 در س ــروس کووی وی
ــه  ــه برنام ــی ک ــود، زمان دوم 2020 ب
ــه  ــاک، ب ــک ت ــت تی ــا شکس زوم ب
برنامــه شــماره یــک از نظــر دانلــود 

تبدیــل شــد.

و  صدرنشــینی  ایــن 
بــر  اینســتاگرام  حکم فرمایــی 
ــی  ــای موبایل ــی برنامه ه ــازار جهان ب
)بــدون احتســاب بــازار بازی هــا( بــه 

تازه های ※  425 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 5دقیقه
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افزایــش نصــب  ایــن برنامــه توســط کاربــران اندرویــد بــر می گــردد. بــرای دومیــن ســه ماهــه متوالــی، برنامه های 
شــرکت متــا یــا همــان فیس بــوک ســابق، هــر دو رتبــه اول و دوم در جــدول برتریــن برنامه هــای گــوگل پلــی 
ــس از آن  ــه اول و پ ــتاگرام در رتب ــد. اینس ــود کرده ان ــاز آن خ ــر جهان ــود در سراس ــر دانل )Google Play( را از نظ
فیس بــوک در رتبــه دوم قــرار گرفــت. تیــک تــاک، در ایــن میــان، بــه جایگاهــی بهتــر از ســومی دســت پیــدا 

نکــرد.

امــا در نمــوداری کــه بیشــترین برنامه هــای دانلــودی فروشــگاه اپــل را نشــان می دهــد، همــه چیــز بســیار 
ــه ترتیــب در جایگاه هــای  ــاک و یوتیــوب، ب ــن رتبه بنــدی، برنامه هــای تیک ت ــه نظــر می رســد. در ای متفــاوت ب
ــه شــرکت  ــر گفت ــار داشــته اند. بناب ــه از ســه ماهــه دوم 2020 در اختی ــی ک ــد؛ جایگاه های ــرار دارن اول و دوم ق
سنســر توئــر، در ســه ماهــه چهــارم ســال 2021، تیک تــاک بــرای هشــتمین ســه ماهــه متوالــی، از 50 میلیــون 

نصــب در فروشــگاه اپــل عبــور کــرد.

ســه جایــگاه بعــدی را برنامه هــای شــرکت متــا یعنی واتــس اپ )جایگاه ســوم(، اینســتاگرام )جایــگاه چهارم( 
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و فیس بــوک )شــماره پنجــم( اشــغال کردنــد. در همیــن حــال، یــک ظاهــر غیرمعمــول توســط برنامــه مرکــز 
ملــی مبــارزه بــا تقلــب چیــن، پــس از تبلیــغ در یــک کمپیــن تحــت حمایــت دولــت، رتبــه ششــم را بــه خــود 

اختصــاص داد.

نکتــه جالــب دیگــری هــم در ایــن نمــودار بــه چشــم می خــورد؛ در ایــن ســه ماهــه شــاهد ایــن بودیــم کــه 
توییتــر بــرای اولیــن بــار از ســه ماهــه اول 2020 بــه جمــع 20 برنامــه برتــر دانلــود شــده در فروشــگاه اپــل رســید. 

ایــن رشــد، شــاید بــه دلیــل فعالیت هــای بســیار در زمینــه توســعه محصــول بــوده اســت.

ــاالت  ــی در ای ــود شــده در اپ اســتور و گــوگل پل ــاک، برنامــه نخســت دانل ــان، تیک ت ــی کــه همچن در حال
متحــده اســت؛ ســقوط ایــن برنامــه از رتبــه اول در ســطح جهانــی را می تــوان دســت کم تــا حــدی بــه تصمیــم 
هنــد بــرای ممنوعیــت اســتفاده از ایــن برنامــه در کشــور خــود از ژوئــن 2020 نســبت داد. شــرکت سنســر توئــر 
می گویــد کــه از زمــان ایــن ممنوعیــت، اینســتاگرام شــاهد افزایــش مــداوم ســهم دانلودهــای جهانــی خــود از 

هنــد بــوده اســت.
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امکان ضبط اتاق های توییتر 
)Space( برای تمام کاربران 

فعال شد
فایــل ذخیره شــده بــه مــدت 30 روز بــرای 
ــود  ــد ب ــترس خواه ــی در دس ــش عموم پخ

برگرفته از:

※  159 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه

ایــن شــرکت روز پنجشــنبه هفتــه گذشــته اعــالم کــرد 
ــازه  ــد و آی اواس اج ــران اندروی ــه کارب ــه هم ــون ب ــه اکن ک
می دهــد اتاق هــای صوتــی )Space( خــود را ضبــط کننــد. 
کاربــران، هنــگام ســاخت یــک اتــاق، قــادر خواهنــد بــود تا 
گزینــه ذخیره ســازی را انتخــاب کننــد و فایــل ضبطــی تــا 
ــرای پخــش عمومــی در دســترس  ــان ب 30 روز پــس از پای
خواهــد بــود. اگــر در یکــی از اتاق هایــی باشــید کــه در حال 
ــاق می بینیــد  ــام آن ات ــاالی ن ضبــط اســت، نمــادی را در ب

کــه بــه شــما ضبــط اتــاق را اطــالع می دهــد.

ایــن شــرکت از زمانــی کــه امــکان ایجــاد اتــاق مجــازی 
ــه طــور  ــرد، ب ــدازی ک ــار راه ان ــن ب ــرای اولی ــا  Spaces را ب ی
ــرده  ــه ک ــه آن اضاف ــی را ب ــی مختلف ــته ویژگی های پیوس
اســت. بــه عنــوان مثــال، اخیــراً امــکان ایجــاد اتــاق، بــرای 
ــا بتواننــد اتــاق خــود  همــه افــراد فراهــم شــده اســت ت
ــا 600  ــی ب ــط کاربران ــن، فق ــش از ای ــد )پی ــی کنن را میزبان
دنبال کننــده یــا بیشــتر قــادر بــه ایــن کار بودنــد(. گفتنــی 

اســت کــه هنــوز نمی شــود ایــن اتاق هــا را از طریــق نســخه تحــت وب میزبانــی کنیــد، امــا امــکان پیوســتن 

تازه های 
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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 

آسوشــیتدپرس، یــا همــان AP، اعــالم کــرد کــه بــازاری را بــرای فــروش NFTهــای )توکــن غیرقابــل تعویــض( 
عکاســان خــود بــا همــکاری شــرکتی بــه نــام Xooa راه انــدازی کرده اســت. این شــرکت، از این بســتر جدیــد خود، 
بــه عنــوان راهــی بــرای »خریــد عکس هــای خبرنــگاری معاصــر و تاریخــی برنــده جایزه« توســط کلکســیونرها نام 
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« 
ــداران،  ــه خری ــا ب ــی« هســتند ت ــی از ابرداده هــای اصل Polygon ســاخته و NFT هــا »شــامل مجموعــه ای غن
زمــان، مــکان و نحــوه تحویــل عکس هــا را بگوینــد. ایــن شــرکت می گویــد اولیــن مجموعــه آن کــه در 31 ژانویــه 

عرضــه می شــود، شــامل NFT  عکس هایــی از »فضــا، آب و هــوا، جنــگ و تصاویــر دیگــر« اســت.

آسوشــیتدپرس، اولیــن شــرکت ژورنالیســتی نیســت کــه از NFTهــا اســتفاده کــرده یــا بــه آن عالقــه نشــان 

تازه های ※  211 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
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ــورک تایمــز )The New York Times(، نســخه هایی از مقــاالت خــود را در  ــز )Quartz( و نیوی می دهــد. کوارت
قالــب 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 
ــن  ــی از بزرگتری ــدام، یک ــن اق ــه ای ــه نظــر می رســد ک ــا ب ــم داشــت ام ــادی خواهی ــه زی ــن فناوری هــا فاصل ای

تالش هــا از ســوی یــک خبرگــزاری بــزرگ بین المللــی در حــوزه NFT اســت.



بخش دوم

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

} 4مطلب {
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آیــا بــرای همــه رســانه ها، مخاطبــی 
کــه مایــل بــه پرداخــت هزینــه بــرای 
ــار اســت، وجــود  ــه اخب دسترســی ب

دارد؟
ــای  ــال مدل ه ــه دنب ــال 2022 ب ــانه ها در س رس

ترکیبــی درآمدزایــی هســتند
برگرفته از:

موسســه رویتــرز، هــر ســاله، در مطالعــه ای پیرامــون حرفــه روزنامه نــگاری، پیش بینی هایــی را بــر اســاس 
مصاحبــه بــا رهبــران صنعــت خبــر منتشــر می کنــد و دانــش مــورد نیــاز ناشــران را دربــاره روندهایــی کــه بایــد 
در ســال آینــده بــه آن هــا توجــه کننــد بــه اشــتراک می گــذارد. ایــن موسســه، بــرای گــزارش ســال 2022 میــالدی 
خــود،  246 رهبــر خبــری از 52 کشــور یــا منطقــه، از جملــه 57 ســردبیر، 53 مدیــر اجرایــی یا ســردبیر و 31 رئیس 
بخــش دیجیتــال یــا نــوآوری را مــورد بررســی قــرار دادد. یکــی از موضوعــات مــورد بررســی پرداخــت حــق اشــتراک 

بود.

اشتراک و عضویت؛ اولویت شماره اول ناشران

اگرچــه مصــرف اخبــار در ســال گذشــته، در بســیاری 
از کشــورها از جملــه بریتانیــا و ایــاالت متحــده کاهــش 
ــر ناشــران مــورد بررســی  ــن حــال، اکث ــا ای یافته اســت؛ ب
ــر  ــتاقانه منتظ ــد( مش ــی 73 درص ــه )یعن ــن موسس ای
ــر آن اســت  ــن ام ــی ای ــل اصل ســال 2022 هســتند. دلی
کــه روزنامه نــگاران چنیــن احســاس می کننــد کــه عمــوم 
ــل هســتند و  ــرای کار آن هــا ارزش بیشــتری قائ ــردم ب م
پــس از دو ســال عــدم اطمینــان، بیش از نیمی از ناشــران 
مــورد بررســی )59 درصــد(، رشــد درآمــد را تجربــه کردنــد.

تازه های ※  388 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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بخــش عمــده ای از ایــن رشــد درآمــدی، بــه درآمــد حاصــل از مدل هــای اشــتراک و عضویــت بــر می گــردد. 
ــا 8.4 میلیــون مشــترک نمی افتــد؛ بلکــه  ایــن  اتفــاق، فقــط در مــورد غــول هایــی ماننــد نیویــورک تایمــز ب
برندهــای دیجیتــال کوچک تــر و بومــی هماننــد Dennik N در اســلواکی یــا Daily Maverick در آفریقــای جنوبی، 

روی فــروش اشــتراک بــه عنــوان مــدل درآمــد پایــدار برنامه ریــزی می کننــد.

امــا ایــن موضــوع چــرا اهمیــت دارد؟ پــول کافــی و مردمــی کــه مایلنــد بــرای دسترســی بــه اخبــار هزینــه 
بپردازنــد، بــرای حفــظ همــه رســانه ها وجــود نــدارد. بــه عبــارت دیگــر، اگرچــه تقریبــاً چهــار ناشــر از هــر پنــج 
ناشــر )79 درصــد( می گوینــد کــه مــدل درآمــدی اشــتراک و عضویــت، اولویــت آن هــا در ســال 2022 اســت؛ امــا 
ــا نمایــش تبلیغــات، رویدادهــا و فعالیت هــای  ــال مــدل ترکیبــی ب ــه دنب بســیاری از رســانه ها )73 درصــد( ب

حمایــت شــده از  ســوی پلتفرم هــا هســتند.

از ســوی دیگــر، تقریبــاً نیمــی از ایــن مدیــران ارشــد در صنعــت اخبــار نگــران هســتند کــه روزنامه نــگاری 
اشــتراک محور، تنهــا مخاطبــان مرفــه و تحصیل کــرده را هــدف قــرار دهــد و دیگــر افــراد جامعــه را کنــار بگــذارد. 
ــی  ــرای کســانی کــه دچــار مشــکالت مال ــا چنیــن اتفافــی، بســیاری از ناشــران تســهیالتی را ب ــه ب ــرای مقابل ب
هســتند، پیشــنهاد می کننــد. بــه عنــوان مثــال، The Daily Maverick در آفریقــای جنوبــی،  بــرای حــق عضویت 
 Correio da Manhã و اشــتراک خــود، گزینــه ای بــا عنــوان »هــر هزینــه ای کــه می توانیــد بپردازیــد« دارد و یــا
در پرتغــال، بــه افــرادی کــه در خانه هــای مراقبــت زندگــی می کننــد، اشــتراک رایــگان ارائــه می دهــد. موسســه 
پژوهشــی رویتــرز پیــش بینــی می کنــد کــه ایــن رونــد، اختصــاص مدل هایــی بــرای ارائــه دسترســی بــه قشــر 

ــر، در ســال 2022 رشــد کنــد. ضعیف ت
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یــا  راســتی آزمایی  آیــا 
می توانــد  حقیقت ســنجی 
همه گیــــــــری  معضــــــل 
اطالعــات نادرســت را حــل کنــد؟
چــه چیــزی باعــث انتشــار اخبــار جعلــی 

؟ د می شــو

اگرچــه بررســی واقعیــت یــا همــان فکت چکینــگ، بــه عنــوان پادزهــری در برابــر اطالعــات نادرســت توصیــه 
می شــود، امــا ایــن اقــدام، هماننــد یــک عصــای جادویــی نیســت.  در ســال 2009، جایــزه معتبــر پولیتــزر بخــش 
گــزارش ملــی بــه PolitiFact، وب ســایتی بــا ابتــکاری تــازه کــه بــه بررســی حقایــق  سیاســی می پــردازد، بــه خاطر 
پوشــش مبــارزات انتخابــات ریاســت جمهــوری اعطــا شــد. اعطــای باالتریــن افتخــار روزنامه نــگاری، بــه ایــده ای 
بدیــع، در آن زمــان بــا اســتفاده از »خبرنــگاران کاوشــگر و قــدرت وب جهانــی بــرای بررســی ادعاهــای سیاســی« 

نقطــه عطفــی بــرای صنعــت نوپــای راســتی آزمایی یــا حقیقت ســنجی بــود.

پــس از گذشــت بیــش از یــک دهــه، »بررســی حقایــق«  بــا 300 وب ســایت در 80 کشــور، تبدیل بــه پدیده ای 
ــاوری در  ــزرگ فن ــا رســانه های پرســابقه و پلتفرم هــای ب ــن موسســات، ب ــی شــده اســت. بســیاری از ای جهان

ســطح جهــان همــکاری می کننــد.

آزمایشــگاه  مدیــران  از  یکــی  استنســل،  مــارک 
گزارشــگران در دانشــگاه دوک، جایــی کــه در مــورد 
واقعیت هــای سیاســی تحقیــق می کنــد، گفــت: »پــس 
ــه بررســی  ــادی ]ب ــزه پولیتــزر[، عالقــه زی از ]اعطــای جای
واقعیــت[ نــه تنهــا در سراســر ایــاالت متحــده، بلکــه در 
سراســر جهــان وجــود داشــت. بنابرایــن، ما ناگهــان این 
انفجــار حقیقت ســنجی را داشــتیم کــه بــه جنبشــی در 

روزنامه نــگاری معاصــر تبدیــل شده اســت.«

تازه های ※  774 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه
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ــده اند.  ــرق ش ــات غ ــم اطالع ــای عظی ــق، در دری ــی کنندگان حقای ــات، بررس ــن موسس ــی ای ــد کم ــم رش علی رغ
ــا  ــه ب ــود، در مقایس ــر می ش ــت منتش ــر اینترن ــه در سراس ــتی ک ــات نادرس ــم اطالع ــه حج ــان ب ــداد آن ــبت تع نس

گذشــته، کم تــر شده اســت.

گاه تــر می کنــد، امــا این کــه رفتارمــان را  در طــول دهــه گذشــته، محققــان دریافته انــد کــه راســتی آزمایی مــا را آ
تغییــر دهیــم یــا نــه، داســتان متفاوتــی اســت. ایــن گــزاره نشــان می دهــد کــه وســعت اطالعــات نادرســت فراتــر از 

چیزهایــی اســت کــه می دانیــم درســت یــا نادرســت اســت و ممکــن اســت بــر رفتــار مــا نیــز اثــر بگــذارد.

ــه طــور گســترده  ــدان نیهــان، اســتاد علــوم سیاســی در کالــج دارتمــوث کــه اطالعــات نادرســت آنالیــن را ب برن
مــورد مطالعــه قــرار داده اســت، می گویــد: »واضــح اســت کــه مــا بــه بررســی تبدیــل حقایــق بــه عقایــد نمی پردازیــم. 
ــای  ــت.« محتواه ــل نیس ــی راه ح ــه معن ــاً ب ــتر لزوم ــات بیش ــیون، اطالع ــج واکسیناس ــورد تروی ــال، در م ــرای مث ب
بررســی  حقایــق، بــه دلیــل گســتردگی اطالعــات نادرســت در فضــای مجــازی از بیــن مــی رود. عــالوه بــر ایــن، بررســی 

ــه مخاطــب مناســب نمی رســد.  حقایــق همیشــه ب

راستیآزماییمحتواهامیتواندذهنراتغییردهد

گاهــی  خبــر خوبــی کــه پژوهشــگران تــا حــد زیــادی بــا آن موافــق هســتند ایــن اســت کــه بررســی واقعیــت بــه آ
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ــر، مســئول آزمایشــگاه اطالعــات نادرســت در موسســه »داده، دموکراســی و  ــان پورت ــد. ات بیشــتر مــا کمــک می کن
سیاســت دانشــگاه جــورج واشــنگتن« می گویــد کــه بررســی واقعیــت، »باورهــای نادرســت را کاهــش داده و یــا کامــالً 
از بیــن می بــرد«. همچنیــن »در مقایســه بــا کســی کــه اطالعــات نادرســت را بــدون بررســی واقعیــت و راســتی آزمایی 

دیــده اســت، افــرادی کــه محتواهــای راســتی آزمایی شــده را می بیننــد، دقیق تــر هســتند«.

ــاه ســپتامبر  ــو، در مطالعــه ای در م ــی اوهای ــوم سیاســی در دانشــگاه ایالت ــر و تومــاس وود، دانشــمند عل پورت
دریافتنــد کــه بــه طــور قطعــی، راســتی آزمایی، بــاور افــراد را بــه اطالعــات واقعــی، صرف نظــر از جغرافیــا و وابســتگی 

ــود می بخشــد. ــراد و صرف نظــر از موضــوع، بهب سیاســی اف

ــق در  ــی حقای ــه بررس ــده، ب ــر ش ــکا منتش ــوم آمری ــی عل ــی مل کادم ــاالت آ ــه مق ــه در مجموع ــه ک ــن مطالع ای
ــه، آفریقــای جنوبــی و بریتانیــا در پاییــز 2020 پرداخــت و موضوعاتــی از جملــه کوویــد-19، اقتصــاد  آرژانتیــن، نیجری
ــردم از  ــتقبال م ــش اس ــث کاه ــتی آزمایی باع ــه، راس ــن مطالع ــاس ای ــر اس ــت. ب ــش داده اس ــت را پوش و سیاس
اطالعــات نادرســت شــد و اطالعــات نادرســت بــه طــور قابــل توجهــی بــر شــرکت کنندگان پژوهــش تأثیــری نداشــت.

ــد و گــوردون پنــی کــوک، در مطالعــه ای کــه در مــاه مــارس 2021 در  ــد رن ــه رهبــری دیوی یــک تیــم پژوهشــی، ب
ــد اطالعــات  ــی، مــردم نمی خواهن ــه طــور کل ــد کــه ب ــر علمــی نیچــر )Nature( منتشــر شــد، دریافتن نشــریه معتب
نادرســت منتشــر کننــد. تحقیقــات آن هــا نشــان داد کــه بیــش از ســه چهــارم مــردم بــه اشــتراک گذاری اطالعــات 

ــا گمراه کننــده موفــق هســتند. ــار از اطالعــات جانبــی ی ــان در تشــخیص اخب ــر آن ــد و اکث دقیــق اعتقــاد دارن
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راستی آزمایی و امکان منقضی شدن

ایــن یافته هــا، تنهــا تکــه ای از ایــن پــازل هســتند. اثــرات مثبــت حقیقت ســنجی یــا راســتی آزمایی ممکــن اســت 
بــه مــرور زمــان محــو شــده و از بیــن بــرود. اطالعــات نادرســت اغلــب بیــش از راســتی آزمایی ها گســترش می یابــد  

و بــه طــور یکســان بــه اطــالع عمــوم نمی رســد.

نیهــان می گویــد: »از لحــاظ علمــی، مــا کامــالً مطمئــن هســتیم کــه حداقــل زمانــی کــه مــردم، اطالعــات دقیــق 
و واقعــی می بیننــد، دقــت باورهــای واقعــی آنــان بهبــود می یابــد. امــا، ایــن اثــرات لزومــاً بــزرگ و برجســته نیســتند 

و مهم تــر از همــه، آن هــا همیشــه دوام ندارنــد.«

بــه گفتــه مؤسســه بروکینگــز، اثربخشــی راســتی آزمایی محتــوا بــه ایــن بســتگی دارد کــه چــه کســی بــا آن مواجه 
می شــود. در حالــی کــه همــه افــراد پــس از مواجهــه بــا راســتی آزمایی، انــدک اطالعــات بهتــری و مفیدتــری دارنــد؛ امــا 
اگــر فــردی در مــورد بــاور خــود مطمئــن نباشــد، بــه جــای تردیــد در بــاور نادرســت خــود، بــه احتمــال زیــاد از محتــوای 
راســتی آزمایی بــا اطالعــات بهتــر دوری می گزینــد. »اثــر رســانه ای خصمانه/ســوگیرانه/یا متعصبانــه« نیــز می توانــد در 
ایــن موضــوع، دخیــل باشــد. ایــن پدیــده زمانــی رخ می دهــد کــه در آن، طرف هــای مخالــف یــک موضــوع، اطالعــات 
ــر،  ــن اث ــه واســطه ای ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــی مربوطه شــان می دانن ــا جهان بین ــه ب ــا مغرضان ــر ی یکســانی را مغای
حامیــان یــا مخالفــان یــک موضــوع، پوشــش خبــری متعــادل و یکســانی از آن را مغرضانــه و ضــد خــود می داننــد. 
در نتیجــه، برخــی افــراد راســتی آزمایی هایی را کــه نظــرات موجودشــان را بــه چالــش می کشــد، حزبــی و جانبدارانــه 

ــز  ــزار نی ــن اب ــتی های ای ــد. کاس ببینن
بزرگ تریــن  از  یکــی  اســت.  جــدی 
راســتی آزمایی های  بــه  انتقادهــا 
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــث ای ــخص ثال ش
افــرادی کــه  ســادگی در دســترس 
ــت.  ــد نیس ــاز دارن ــه آن نی ــتر ب بیش
ایــن  از  ناراحت کننده تــر  شــاید 
ــر  ــی اگ ــه  حت ــت ک ــمت آن اس قس
مــردم حقایــق درســتی را پیــش روی 
خــود داشــته باشــند، لزومــاً بــر رفتــار 

ــذارد. ــر نمی گ ــا تأثی آنه
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تبدیــل اطالعات جعلــی به صنعت 
در کــره جنوبی

آنچــه در کــره جنوبــی روی داده اســت می توانــد 
ــرای دیگــر کشــورهای جهــان  حــاوی درس هایــی ب

باشــد.
برگرفته از:

ــازاری شــده کــه در آن خدمــات گوناگــون انجــام شــده،  امــروز، اطالعــات نادرســت و جعلــی، تبديــل بــه ب
قراردادهایــی بســته می شــود، کارگرانــی بــرای ایــن کار دســتمزد می گیرنــد و خواننــدگان خیالــی خریــد و فــروش 
می شــوند. در حــال حاضــر، ایــن صنعــت در سراســر جهــان در حــال گســترش اســت. آنچــه در کــره جنوبــی روی 

داده اســت می توانــد حــاوی درس هایــی بــرای دیگــر کشــورهای جهــان باشــد.

چندیــن شــرکت روابــط عمومــی، چهره هــای اثرگــذار و شناخته شــده شــبکه های اجتماعــی را در فرانســه 
ــی را  ــار جعلــی منتشــر کننــد. سیاســت گذاران در هنــدوراس هــم کارکنان ــا اخب ــد ت و آلمــان اســتخدام کرده ان
ــر  ــا 15 براب ــری در کنی ــد. چهره هــای توییت ــوک ایجــاد کنن ــی فیس ب ــه حســاب های جعل ــد ک اســتخدام کرده ان
دســتمزد روزانــه بســیاری از مــردم آن کشــور، درآمــد دارنــد فقــط بــرای آن کــه هشــتگ های سیاســی را تبلیــغ 
و منتشــر کننــد. پژوهشــگران در دانشــگاه آکســفورد، ایــن نــوع فعالیت هــا را در ۸۱ کشــور و انتشــار اطالعــات 

جعلــی را هــم در ۴۸ کشــور بررســی کرده انــد. 

کــره جنوبــی، در نقطــه کانونــی و تمرکــز اطالعــات جعلــی آنالیــن اســت. اجتماع هــای غربــی از ســال ۲۰۱۶ در 
ایــن راســتا اطالع رســانی کرده انــد؛ درســت از زمــان رقابت هــای ریاســت جمهــوری آمریــکا و برگزیــت. امــا در کــره 

جنوبــی ایــن نــوع فعالیــت هــا از ســال ۲۰۰۸ رایــج بــوده اســت کــه نــکات جالبــی را در بــر دارد.

ــا  ــه آن ه ــبت ب ــی نس ــر اجتماع ــه ه ــی ک ــتر در ایده های ــی، بیش ــط و جعل ــات غل ــی اطالع ــدرت نهای ق
آســیب پذیر اســت ریشــه دارد تــا در شــیوه هایی کــه بــرای انتشــار آن بــه کار مــی رود. 

چالشانه رسانه ای!※  538 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
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سیاسی کاری

یکــی از نهادهــای دولتــی در کــره 
جنوبــی، بیــش از هفتــاد کارمنــد تمــام 
وقــت اســتخدام کــرد کــه حســاب های 
مجــازی جعلــی درســت کردنــد. ایــن 
ــام تیــم آلفــا  ــه ن موسســه گروهــی را ب
بــه کار گرفــت کــه کارمنــدان عــادی 
پاره وقتــی داشــت کــه ایــن کار برایشــان 
ــا  ــا ایدئولوژیــک داشــت. ت ــی ی نفــع مال
ــاره  ــدان پ ــن کارمن ــمار ای ــال ۲۰۱۲ ش س
ــه  ــه ۳۵۰۰ رســید. آن هــا ماهران وقــت ب
اســتفاده  زمینــه  ایــن  در  بات هــا  از 

می کننــد، از فعــاالن و چهــره هــای یوتیــوب بهــره بــرده و نیــروی کار ارزان را نیــز بــه کار می گیرنــد. 

روایت های حساسیت برانگیز

ــی،  ــره جنوب ــز گفتمــان عمومــی ک در مرک
همــواره شــعارهای مربــوط بــه جنــگ ســرد و 
مبــارزه بــا کمونیســم و کــره شــمالی قــرار دارد.  
ــنجی های  ــه نظرس ــت ک ــت آن اس ــا واقعی ام
ملــی در ایــن کشــور، تصویــری بســیار متفاوت 
را ترســیم می کننــد. بــه عنــوان نمونــه، حتــی 
ــره  ــته ای ک ــد هس ــال ۲۰۱۷ تهدی ــی در س وقت
شــمالی در اوج خــود بــود، تنهــا حــدود 10 
ــی اصلی شــان  درصــد از پاســخ دهندگان نگران
را کــره شــمالی عنــوان کردنــد در حالــی کــه ۴۵ 
درصــد از افــراد، سیاســت های اقتصــادی را در 

ــتند. ــود می پنداش ــای خ ــز نگرانی ه مرک
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خطرات صنعت اطالعات جعلی 

صنعــت اطالعــات جعلــی بــا ســه شــاخه صنعــت امــروز رســانه های دیجیتــال قــدرت می گیــرد: اقتصــاد 
ــمندترین  ــن و ارزش ــن، مهم تری ــانه های آنالی ــارکتی. در رس ــگ مش ــی و فرهن ــای الگوریتم ــن آوری ه ــه، ف توج
ســرمایه، توجــه مخاطــب اســت.  توســعه صنعــت اطالعــات جعلــی، از آن جهــت نگران کننده اســت که شــیوه 
برداشــت افــکار عمومــی توســط پژوهشــگران، رســانه ها و خــود مــردم را مخــدوش می کنــد. دموکراســی ها از 
گذشــته بــرای درک افــکار عمومــی بــه نظرســنجی اتــکاء کرده انــد و بــه موسســاتی چــون پیــو و گالــوپ وابســته 

بوده انــد.  

امــروز، گفتمــان همگانــی در شــبکه های اجتماعــی بــه عنــوان راهــی بــرای دســتیابی بــه افــکار عمومــی 
مطــرح اســت. مخاطبــان دیجیتــال و ابــزار تحلیــل ترافیــک اینترنــت بــه همیــن منظــور مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرنــد. بــا ایــن حــال، امــکان و احتمــال بــه گمراهــی کشــیده شــدن مــردم و افــکار عمومــی حتــی هنــگام 

نظرســنجی بســیار اســت. 

در ایــن حــال، تــداوم روایــات ملی گرایانــه و ضدکمونیســتی در کــره جنوبــی نشــانگر آن اســت کــه گزینه هــای 
شــعاری انتشــاردهندگان اطالعــات جعلــی تصادفــی نبــوده اســت. بــرای مقابلــه و مخالفت با صنعــت اطالعات 
ــوع اطالعــات و  ــه تنهــا عامــالن و بازیگــران را، کــه محتــوای ایــن ن ــد ن غلــط، دولت هــا، رســانه ها و مــردم بای
کمپین هــا را نیــز درک کننــد و دریابنــد. محتــوای ایــن نــوع کمپین هــا شــامل خاطــرات جمعــی و اعتقــادات 

ــازار اطالعــات جعلی انــد.  بحث انگیــز جوامــع می شــود. ایــن مــوارد، ارزشــمندترین ســرمایه های ب
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آیــا بازی وارســازی )گیمیفیکیشــن( 
افزایــش  بــرای  راهــی  می توانــد 
مخاطبــان  وفــاداری  و  تعامــل 

باشــد؟

برگرفته از:

بیایید با اخبار و محتوا بازی کنیم!

تــا کنــون از روش بازی وارســازی اســتفاده کرده ایــد؟! مثــالً بــه مخاطــب خــود گفته ایــد کــه موضوعــات داغ 
را دنبــال و امتیــاز دریافــت کــن؛ بــه پرســش های مربــوط بــه رویدادهــای اخیــر پاســخ بــده و ببیــن ســایر افــراد 
نســبت بــه ایــن موضوعــات چــه فکــری می کننــد؟ ســعی کــن در نقــش یــک روزنامه نــگار تحقیقــی ظاهــر شــو 

و از مصائــب و مشــکالت موجــود بــه دیگــران بگــو. 

همــه این هــا، نمونه هایــی از بــازی و بازی وارســازی هســتند کــه می تواننــد در روزنامه نــگاری مــورد اســتفاده 
قــرار گیرنــد؛ روشــی ســرگرم کننده و خالقانــه. امــا آیــا بازی وارســازی می توانــد بــا یکــی از بزرگتریــن چالش هــای 

روزنامه نــگاری دیجیتــال امــروزی، یعنــی ایجــاد تعامــل و وفــادار مانــدن مخاطبــان، مرتبط باشــد؟ 

آیا این عمل، کارایی دارد؟ 

پرســش اصلــی ایــن اســت کــه آیــا بازی وارســازی در اخبــار، واقعــا کارایــی دارد؟ آیــا می توانــد موجــب افزایــش 
تعامــل و وفــاداری مخاطبــان شــود یــا تنهــا یک کلمه شــعارگونه اســت؟ 

در نــگاه اول، دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه نشــان دهنده ایــن اســت کــه بازی وارســازی می توانــد در 
روزنامه نــگاری تأثیــر خوبــی داشــته باشــد. شــرکت های بازی ســازی، در طــول همه گیــری کرونــا، شــاهد 
افزایــش چشــمگیری در فــروش و و مصــرف بازی هــای آنالیــن بوده انــد. روش هــای بازاریابــی بــا الهــام گرفتــن 
ــتر  ــد. بیش ــرار داده ان ــدف ق ــتراکات ه ــات و اش ــنهادات، تبلیغ ــا پیش ــران را ب ــه کارب ــت ک ــازی، مدت هاس از ب
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برنامه هــا از تکنیک هــای بازی وارســازی بــرای بهبــود فرآینــد 
ــد : Doulingo و  ــا تمریــن اســتفاده می کننــد. مانن یادگیــری ی

.  Nike Training Club

بازی وارســازی بــه دو هــدف در روزنامه نــگاری مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد: 

هــدف اول، افزایــش زمان اســتفاده کاربــران از یک محصول 
ــی  ــه اجتماع رســانه ای، کاهــش انحــراف توجــه و ایجــاد زمین
پیرامــون اخبــار اســت. در ایــن مــورد، بازی هــا می تواننــد 

ــند. ــف باش ــنجی های مختل ــازات و نظرس ــامل امتی ش

ــت و  ــا روای ــگاری ب ــه روزنامه ن ــت ک ــن اس ــدف دوم، ای ه
ــا مخاطــب از  ــد ت ــدا کن ــری پی ــت تجربی ت داســتان پردازی، حال
 Financial لحــاظ احساســی بیشــتر درگیــر شــود. ماننــد بــازی

 .#Hacked و بــازی الجزیــره Times’ Uber Game

ــا وجــود عناصــری  ــاال، آی ــر شــده در ب ــوارد ذک ــا وجــود م ب
همچــون تفریــح و ســرگرمی، می توانــد اعتماد بــه روزنامه نگاری 
را بهبــود بخشــد یــا ممکــن اســت بــه آن آســیب برســاند؟ آیــا 
ــا برنامه هــای بازی وارســازی شــده، افزایــش  میــزان یادگیــری ب
ــاال مــی رود، توجــه  ــذت فــوری« ب ــزان »ل ــا وقتــی می ــد ی می یاب

کمتــری بــه آن می شــود؟ آیــا ایــن روش می توانــد مخاطبــان جدیــد را جــذب کنــد و گفتگــو بــا ســایرین را بهبــود 
بخشــد یــا موجــب دلســردی برخــی افــراد می شــود؟ چــه معضــالت اخالقــی بــرای جمــع آوری اطالعــات کاربــران 
ــه کوکی هــا و جمــع اوری خــودکار داده هــا،  ــا بازی هــا وجــود دارد؟ ایــن کار نســبت ب از طریــق نظرســنجی ها ی

ــه آن هــا پاســخ داد. ــا اخالقــی نیســت؟ این هــا پرســش های عمیقــی اســت کــه بایــد ب ــر اســت ی اخالقی ت
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را  اینســتاگرام  و  مــن فیســبوک 
تــرک کــردم و دلیــل بزرگــی وجــود 
دارد کــه چــرا شــما هــم بایــد ایــن 

ــد  ــام دهی کار را انج
برگرفته از:

جــف کوپــر، دالیــل کنارگذاشــتن شــبکه های اجتماعــی را پس از تقریبــاً دو دهــه در فعالیــت در پلتفرم هایی 
ماننــد اینســتاگرام و فیــس بــوک، بــه اشــتراک گذاشته اســت. او کــه وبــالگ نویــس مالــی اســت، در پســتی 
در وب ســایت خــود، اطالعــات نادرســت و آزار و اذیــت ســایبری گســترده را عامــل تصمیم گیــری شــدید خــود 

دانست.

تأثیــر مخــرب شــبکه های اجتماعــی بــر ســالمت 
روان کاربران شــان یکــی دیگــر از دالیلــی اســت کــه او 

تصمیــم گرفــت از ایــن کشــتی بیــرون بپــرد! 

جــف، زمانــی کــه فیس بــوک در اواخــر دهــه 
2000 شــروع بــه کار کــرد، در کالــج بــود. او  می گویــد 
ایــن برنامــه، راهــی عالــی بــرای یافتــن و آشــنایی بــا 
دوســتان جدیــد بــود، اگرچــه در طــول ســال ها، ایــن 
ــا را  ــی م ــی زندگ ــه و ســایر رســانه های اجتماع برنام
تســخیر کرده انــد. او معتقــد اســت کــه »بــا گذشــت 
ســالیان متمــادی، فیس بــوک و دیگــر غارت گــران 
ــده اند«.  ــتر ش ــب بیش ــه مرات ــی ب ــانه ای اجتماع رس
او می افزایــد »اشــتباه نکنیــد، رســانه های اجتماعــی 
کارهــای خــوب زیــادی می تواننــد انجــام دهنــد، 
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امــا بــا گذشــت زمــان، بــه نظــر می رســد اگــر حواســمان نباشــد بدی هایــش بســیار بیشــتر از خوبی هایــش 
می شــود.«

او کــه پــدر دو فرزنــد اســت، بــرای تأییــد ادعــای خــود بــه مطالعــات علمــی اشــاره کــرد که نشــان داده اســت 
اســتفاده زیــاد از رســانه های اجتماعــی می توانــد باعــث افســردگی، تنهایــی و اضطــراب شــود و یــا آن را تقویــت 
کنــد. او اضافــه کــرد کــه قلــدری و زورگویــی کــه ممکــن بــود در مدرســه اتفــاق بیفتــد، اکنــون بــه صــورت آنالیــن 
نیــز امکان پذیــر اســت. از ســوی دیگــر انتشــار اطالعــات نادرســت و تئوری هــای توطئــه در مــورد موضوعاتــی 

ماننــد واکسیناســیون کوویــد-19 در پلتفرم هایــی ماننــد فیس بــوک و اینســتاگرام مجــاز شــمرده می شــود.

بــه گفتــه جــف، مشــکل اصلــی رســانه های اجتماعــی ایــن اســت کــه مــا را مجبــور می کننــد خودمــان را 
بــا »ســالیق و محورهــای برجســته« در زندگــی دیگــران مقایســه کنیــم. او می نویســد: »بــه هــر مناســبتی، مــا 
توســط زندگــی دیگــران کــه بــا بهتریــن شــکل خــود بــزک شده اســت، بمبــاران می شــویم و ســعی می کنیــم آن را 
بــا زندگــی روزمــره خــود مقایســه کنیــم. ایــن اتفــاق می توانــد لــذت بــردن از خــود و داشــته های خــود را بــرای مــا 
فوق العــاده دشــوار کنــد. نیــاز دائمــی بــرای دیــدن تعــداد الیک هــای یــک عکــس، یــا تعــداد نظــرات پســت ها، 
ــاب  ــا حس ــد ت ــدگان می خواه ــس از خوانن ــن وبالگ نوی ــت«. ای ــد نیس ــا مفی ــرای روان م ــه ب ــچ وج ــه هی ب
شــبکه های اجتماعــی خــود را کنــار بگذارنــد تــا زندگــی شــادتری داشــته باشــند. بســتن برخــی از حســاب هایتان 
ــه مــن  ــد: »ب ــرای شــما مفیــد باشــد. جــف می گوی ــد ب ــا کاهــش زمانــی کــه صــرف آن هــا می کنیــد می توان ی

اعتمــاد کــن، اگــر ایــن کار را بکنــی، خوشــحال تر خواهــی بــود.«



بخش چهارم

پرونده ویژه



26

3000:05دیماه

بدتریــن  و  بهتریــن  بــه  نگاهــی 
رســانه های خبــری در ســال 2021 
ــای  ــن و بدترین ه ــر از بهتری ــایت پوینت ــی س بررس

ــکا ــده آمری ــاالت متح ــانه های ای رس
برگرفته از:

در ســال ۲۰۲۱، همچنــان شــاهد همه گیــری بیمــاری کرونــا و اختــالف نظــر بر ســر مســائل سیاســی، نژادی 
و اجتماعــی بودیــم. مثــل همیشــه، خبرنــگاران ســعی داشــتند تــا حقایــق را روشــن کننــد. ایــن ســال، ســالی 
پــر از امیــد و الهــام و در عیــن حــال پــر از نگرانــی و ناامیــدی بــود. بزرگ تریــن آرزوی رســانه ها بــرای ســال 2021 
ایــن بــود کــه تــا ســال آینــده در ایــن زمــان، ضربــه ای جــدی بــه کوویــد-19 وارد کنیــم و دیگــر روزهــای بیشــتری 
را صــرف خوانــدن یــا تماشــای اخبــار کرونایــی نکنیــم. متاســفانه ایــن آرزو محقــق نشــد. درســت اســت کــه 
واکســن هایی موثــری داریــم امــا بیمــاری کوویــد ۱۹ از بیــن نرفتــه، مــا آن را فرامــوش نکرده ایــم و همه گیــری 

هنــوز هــم موضوعــی جــدی اســت و مجــددا در ایــن روزهــا بــه خبــر غالــب تبدیــل شــده اســت.

برتریــن ناشــر: نیویــورک تایمز و 
ــنگتن پست واش

ــورک  ــد نیوی ــی همانن ــچ جای هی
پســت،  واشــنگتن  و  تایمــز 
روزنامه نــگاری را بــر مبنــا و رونــدی 
انجــام  ثابــت و قواعــد مشــخص 
ــه  ــراد، هزین نمی دهــد. بســیاری از اف
ــد  ــز، همانن ــود را در تایم ــتراک خ اش
قبــض بــرق خــود بــه طــور پیوســته 
ــن  ــر ای ــه ب ــد؛ چراک ــت می کنن پرداخ
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باورنــد کــه اشــتراک تایمــز را بســیار ضــروری اســت.

بزرگترین تغییر نشان تجاری

ــر  ــا تغیی ــه مت ــود را ب ــرکت خ ــام ش ــراً ن ــت اخی ــوک اس ــت از فیس ب ــد، صحب ــه می دانی ــور ک همان ط
ــد. ــادت نکرده ان ــد ع ــام جدی ــن ن ــه ای ــا ب ــوز، خیلی ه ــا هن ــت. ام داده اس

مهم ترین افشاگر: فرانسیس هاگن، افشاگر فیس بوک

فرانســیس هاگــن، بــا افشــای اســناد داخلــی فیس بــوک، بــه انتقــاد از مباحثــی پرداخــت کــه بســیاری از 
افــراد قبــالً در مــورد ایــن شــرکت بــاور داشــته اند: فیس بــوک، ســود را بــر امنیــت عمومــی ترجیــح می دهــد. 
کارمنــد ســابق ایــن غــول فنــاوری، در مــورد خطــرات فیس بــوک پیرامــون انتشــار اطالعــات نادرســت و عوامــل 
دیگــر، در ایــاالت متحــده و اروپــا شــهادت داده اســت. هاوگــن ادعــا می کنــد کــه کاری کــه فیس بــوک انجــام 
می دهــد بــه کــودکان آســیب می زنــد، ایجــاد تفرقــه کــرده و دموکراســی را تضعیــف می کنــد، و دلیــل انجــام 
ایــن کار ایــن اســت کــه بــه کســب درآمــد نســبت بــه دیگــر موضوعــات عالقــه دارنــد. ایــن شــهادت ها، توجــه 
کنگــره امریــکا را هــم بــه خــود جلــب کرده اســت. ایــن امــر در نهایــت مــی توانــد منجــر بــه تنظیــم قوانیــن و 

مقــررات رســانه ای اجتماعــی از ســوی دولت هــا شــود.
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پرنفوذترین برند و شخصیت رسانه ای سال: فاکس نیوز و مرداک

ــا تأثیــر رســانه ای«، عامــل تعیین کننــده در معرفــی شــخصیت و برنــد رســانه ای ســال  مفهــوم »نفــوذ ی
اســت. بــه ســختی می تــوان تأثیــری را کــه فاکــس نیــوز بــر بیننــدگان خــود و چشــم انداز سیاســی آنــان دارد، 
نادیــده گرفــت. ایــن شــبکه تلویزیونــی پربیننده تریــن شــبکه کابلــی آمریــکا اســت و بــر بخــش قابــل توجهــی 
ــه  ــردن از شــخصیت رســانه ای ســال می رســد، ب ــام ب ــن، زمــان ن از حــزب جمهوری خــواه تســلط دارد. بنابرای
نــام بزرگ تریــن ســتاره ایــن شــبکه، یعنــی تاکــر کارلســون، مجــری سرشــناس جمهوری خــواه و حتــی مــردی 
کــه در پشــت پــرده ایــن شــبکه اســت، روپــرت مــرداک بــر می خوریــم. اعطــای نشــان رســانه ای ســال بــه ایــن 
اشــخاص معنــای چشم پوشــی از کارهــای نادرســتی کــه آنــام انجــام می دهنــد، نیســت؛ امــا، بــه هــر حــال، 

مســاله، نفــوذ و تأثیــر اســت و شــما نمی توانیــد تأثیــر کارلســون و مــرداک را زیــر ســوال ببریــد.

البتــه از آن حایــی کــه ایــن مطلــب، جهــت ترویــج روزنامه نــگاری خــوب و مســئوالنه اســت، بایــد بــه ایــن 
نکتــه اشــاره کــرد کــه کارلســون روزنامه نــگار مطلوبــی نیســت و مــرداک در قبــال محتواهــای شــبکه خــود، 
بی مســئولیت اســت. زمانــی کارلســون گفــت: »وقــت آن رســیده کــه صحبــت در مــورد »کرونــا« را متوقــف 
ــن،  ــون مــرداک گفــت. بنابرای ــن ســخنان را در تلویزی ــا موضــوع مهمــی نیســت[«. او، ای ــم ]چراکــه کرون کنی

کارلســون و مــرداک لیاقــت چیــزی شــبیه بــه تعریــف و تمجیــد را ندارنــد.
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منتقدترین روزنامه نگار: اد یونگ از آتالنتیک

ســال گذشــته، یونــگ بــه دلیــل کار روشــنگر و انتقــادی اش در مــورد کوویــد-19 و تــالش هایــش در ایــن 
حیطــه، برنــده جایــزه پولیتــزر شــد. او همچنــان بــه انتشــار روایت هایــی قابــل فهــم و در عیــن حــال بســیار 
ضــروری دربــاره همه گیــری ادامــه می دهــد. آخریــن روایــت خبــری او بــه تازگــی منتشــر شــد: »آمریــکا بــرای 
گونــه جدیــد ویــروس کرونــا، اُمیکــرون، آمــاده نیســت«.  او از افــراد می خواهــد کــه »بــه منافــع جمعــی فکــر 

و بــر اســاس آن عمــل کننــد«.

بهترین پادکست: »The Daily« نیویورک تایمز

ــورک  ــی« )The Daily( نیوی ــت »دیل ــرار نیس ــار ق ــن ب ــه ای ــد ک ــود می گوین ــه خ ــال ب ــر س ــدان، ه منتق
تایمــز را انتخــاب کنیــم؛ در نهایــت بــاز هــم »دیلــی« )The Daily( نیویــورک تایمــز را انتخــاب می شــود! طبــق 
آخریــن بــرآورد، تقریبــاً 178 میلیــون پادکســت انگلیســی در فضــای مجــازی موجــود اســت و هــر کســی عالیق 
شــخصی خــود را دارد. امــا، وقتــی پــای انتخــاب بهتریــن بــه میــان می آیــد، ســخت اســت کــه بــه »دیلــی« 
فکــر نکنــی! اگــر دنبال کننــده اخبــار هســتید و از پادکســت ها لــذت می بریــد، قطعــاً دیلــی گزینــه مناســبی 

خواهــد بــود.

دو برنامه خبری دوست داشتنی:
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ــه  ــه ب ــول هفت ــه در ط ــد ک ــرح می ش ــری مط ــوع خب ــک موض ــه NBC News، ی ــه، در برنام ــر هفت ۱. ه
ــرروی  ــود، ب ــه خ ــا در برنام ــرد. آن ه ــته می ک ــود برجس ــای خ ــت و آن را در پلتفرم ه ــوع می پرداخ ــن موض ای
موضوعــات مهمــی هماننــد آب و هــوا، نحــوه تشــخیص و درمــان ســرطان، مســائل زنجیــره تأمین و بســیاری 
مــوارد دیگــر تمرکــز می کردنــد. طــرح ایــن مســائل، بــه موقــع و پوشــش خبــری آن، هوشــمندانه و گســترده 

بــود.

۲. برنامه »CBS Sunday Morning« گزینه ای عالی برای گذراندن آخر هفته است.

بدترین تصمیم: وال استریت ژورنال

ــراه  ــه هم ــراد را ب ــیاری از اف ــی بس ــه نارضایت ــال ک ــتریت ژورن ــپ در وال اس ــد ترام ــب دونال ــار مطل انتش
داشــت. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن شــرکت نیــز یکــی از زیرمجموعه هــای تحــت مالکیــت مــرداک اســت.
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بهترین برنامه در مورد رسانه: »منابع موثق«

برنامه هــای زیــادی در مــورد رســانه ها وجــود نــدارد. بــا ایــن وجــود، »منابــع موثــق« در شــبکه ســی ان ان از 
آن برنامه هایــی اســت کــه عالقه منــدان بــه رســانه های خبــری »بایــد« آن را ببیننــد.

CBS بهترین برنامه خبری: »60 دقیقه« شبکه

ــار تلویزیــون اســت.  ــرای اخب ــار و اســتاندارد طالیــی ب ــان معی برنامــه »60 دقیقــه« شــبکه CBS، همچن

می تــوان گفــت کــه تمــام بخش هــای  آن خــوب و  همــه روایت های شــان مهــم و کلیــدی اســت. هــر کاری 
ــت. ــگاری اس ــی در روزنامه ن ــر خبرگ ــد تداعی گ ــه می کنن ک

بهترین برنامه خبری آخر هفته:

در این بخش، یک سه ضلعی طالیی خواهیم داشت:

 CBS از شبکه Face the Nation و  ABC از شبکه This Week و NBC  از شبکه Meet the Press

کم ارزش ترین برنامه خبری عصرانه:

PBS از شبکه »NewsHour« 
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بهترین محل برای دریافت اخبار شایعه  آمیز:

 The Daily Beast

بهترین وب سایت ورزشی: 

The Athletic

الهام بخش ترین اتفاق

دیــک ویتــال، گوینــده افســانه ای بســکتبال در شــبکه ورزشــی ESPN  کــه بــا ســرطان مبــارزه می کنــد، امــا 
ایــن اتفــاق، مانــع از انتشــار ویدیوهــای انگیزشــی روزانــه در رســانه های اجتماعــی و الهــام بخشــیدن بــه مــردم 

بــا فــداکاری و قدردانــی از شــغلش نشــده اســت.
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