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

که اهالی رســانه بایــد بدانند...

بخش اول
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 به روزرسانی های جدید توییتر 
که ناشران باید بدانند

درآمدزایی از محتوا
برگرفته از:

در اوایــل تابســتان امســال، توییتــر قابلیــت Fleets را کــه مشــابه قابلیــت Story در اینســتاگرام بــود و کمتر 
از یــک ســال پیــش راه انــدازی شــده بــود، کنــار گذاشــت. بــا ایــن حــال، ایــن شــرکت در حــال اجــرای تغییــرات 

مهــم دیگــری اســت کــه می توانــد در آینــده نزدیــک بــرای ســازمان های رســانه ای قابــل توجــه باشــد. 

SuperFollowsشماره1:قابلیت#
ایــن عملکــرد بــه تولیدکننــدگان منتخــب محتــوا در ایــن پلتفــرم اجــازه می دهــد تــا بــه صــورت ماهانــه، 

بــرای محتواهــای اختصاصــی از طرفــداران خــود، هزینــه دریافــت کننــد. 

#شماره2:قابلیتاشتراکخبرنامه)newsletter(درپروفایلکاربران
ــه  ــر شــروع ب ــه 2021، توییت ــه )newsletter(، در ژانوی ــس از تصاحــب شــرکت Revue، ســرویس خبرنام پ
اجــرای آزمایشــی خبرنامه هــا در پروفایــل تولیدکننــدگان محتــوا کــرد. هــر کاربــر توییتــر بــا اســتفاده از خبرنامــه 
ــد  ــندگان می توانن ــد. نویس ــاد کن ــود ایج ــه )Profile( خ ــه را در نمای ــتراک خبرنام ــه اش ــد گزین Revue می توان
خبرنامه هــا را بــه صــورت رایــگان و یــا بــه صــورت پولــی منتشــر نماینــد. البتــه توییتــر 5 درصــد درآمــد حاصــل 

ــد. ــت می کن ــران دریاف ــی را از کارب ــتراک های پول از اش

ایــن ویژگی هــا، تالشــی بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان محتــوا و تبدیــل توییتــر بــه فضــای اصلــی خلــق  
ــوای  ــق و همچنیــن مصــرف محت ــه خل ــران ب ــل کارب ــره، تمای ــن زنجی ــا تکمیــل ای ــران اســت. ب ــوای کارب محت

ــود. ــتر  می ش ــی بیش احتصاص

تازه های ※  163 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه
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به کارگیری داده ها برای درک 
بهتر نیاز مخاطبان

 )BBC( وقتــی ســرویس جهانــی بــی بــی ســی
بازخوردهــا و نتیجــه عملکــرد  بــا بررســی 
محتوایــی خــود دریافــت کــه ۷۰ درصــد از 
ــد  ــذب 7 درص ــا در ج ــره، تنه ــاالت منتش مق

ــت. ــوده اس ــر ب ــش موث مخاطبان
برگرفته از:

ــا بررســی بازخوردهــا و نتیجــه عملکــرد محتوایــی خــود  ــی بــی بــی ســی )BBC( ب وقتــی ســرویس جهان
دریافــت کــه ۷۰ درصــد از مقــاالت منتشــره، تنهــا در جــذب 7 درصــد مخاطبانــش موثــر بــوده اســت. بــه بیــان 

دیگــر، اغلــب کاری کــه خبرنــگاران بــی بــی ســی انجــام داده بودنــد، کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه بــود.

ایــن کار پنــج ســال پیــش انجــام شــد و از آن زمــان تاکنــون، اتــاق خبــر بــی بــی ســی الگویــی را اتخــاذ 
کــرده اســت کــه مخاطبــان را در درجــه نخســت قــرار می دهــد )رویکــرد به کارگیــری شــش نیــاز کاربــران 

یــا مخاطبــان(. 

مبنــاوفــرضاصلــیآنــان،ایــناســتکــهنیــازخواننــدگانفراتــرازتماشــایصــرفاخبــاریفــوری
)Breakingnews(میباشــد؛درواقــع،آنــانمیخواهنــدمضمــونخبــررادریابنــد،اطالعــاتبیشــتری
درمــوردموضوعــاتگوناگــونداشــتهباشــند،نظرشــانراپیرامــونموضوعــاتگوناگــونابــرازکننــدواز

مطالــبمنتشــرشــدهالهــامیــاایــدهبگیرنــدیــابــاآنهــاســرگرمشــوند.

دیمیتــری شیشــکین، خبرنــگار بــی بــی ســی کــه ایــن رویکــرد را در بــی بــی ســی پایــه گذاشــت، اخيــراً بــا 
شــرکتی کار می کنــد کــه تمرکــزش روی تحلیــل داده اســت و جــدا از اصــل خبــر، بــه نیازهــای مخاطبــان نیــز 
می پــردازد. الگویــی کــه وی بــه کار می گیــرد، اســتفاده از ابــزاری خــاص بــرای شناســایی رویکــرد کاربــران و میــزان 
توجــه یــا عالقــه آن هــا بــه مطالــب اســت.  ایــن شــرکت، کــه smartocto )اســمارت اکتــو( نــام دارد، بــه بررســی 
راه هایــی می پــردازد کــه خبرنــگاران و ســردبیران می تواننــد بــر اســاس آن هــا  دســت بــه انتخــاب مطالبــی بزننــد 

کــه نیــاز بــه پوشــش آن هــا وجــود دارد. 

تازه های ※  634 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه
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خبرنــگاران می خواهنــد کارشــان مــورد توجــه و اســتفاده کاربــران باشــد، نــه آنکــه نخوانــده بمانــد. شیشــکین 
می گویــد تجربــه کارش در اتاق هــای خبــر بــه او نشــان داده کــه بایــد مخاطــب خــود را پیــدا کنــد، او را درک کنــد و 
دریابــد کــه نیــاز او چیســت. همــه ایــن مــوارد در کنارهــم، بــه تهیــه و تولیــد مطلــب بــرای مخاطــب کمــک بزرگــی 

خواهــد کــرد.

در گذشــته و حتــی تــا چنــدی پیــش، عمــده تمرکــز اتاق هــای خبــر روی مطالــب و مــواردی بــود کــه ســردبیران و 
دبیــران ســرویس ها، مــورد نیــاز تشــخیص می دادنــد و بــر حســب آن، مطلــب تهیــه می کردنــد. امــا ایــن روزهــا آنچــه 
در خبرنــگاری مــدرن اهمیــت دارد، مطالــب و نــکات دیگــری را نیــز در بــر می گیــرد؛ مثــل ایــن کــه چــه رویکــردی 
بــرای راهبردهــای محتوایــی مهــم اســت؟ )مضمــون مطالــب، تعــداد بازدیدکننــدگان یــا تعــداد صفحــات بازدیــد 

شــده یــا شــمار مطالــب خوانــده شــده در یــک روز و از ایــن دســت مــوارد(

بــرای اتخــاذ ایــن نــوع تصمیم هــا، ســردبیران بایــد نخســت درک کننــد کــه نیــاز حقیقــی خواننــدگان چیســت. 
ــن  ــه مشــکل باشــد. رایج تری ــرای اعضــای تحریری ــن اســت ب ــن بخــش کار،  دشــوار اســت و تشــخیص آن ممک ای
ــد و  ــدازه انجــام می دهن ــار را بیــش از ان ــردن اخب ــد ک ــوارد روزآم ــب م ــر در اغل ــه اتاق هــای خب مشــکل آن اســت ک

ــد.  ــب بی توجهــی می کنن ــر مطال ــواع دیگ ــه ان ــان ب ــاز مخاطب ــه نی ــواردی ب شــاید در م

آنچــهبیــشازهمــهاهمیــتدارد،آناســتکــهخبرنــگارانمطالــببیشــتروتکمیلــیپیرامــونموضوعاتــی
بنویســندکــهمــوردتوجــهمخاطبــانقــرارگرفتــهاســت؛ امــا در بســیاری از مــوارد بــه ایــن موضــوع توجــه کافــی 

نمی کننــد و در نتیجــه از امــکان تولیــد محتــوای مفیدتــر بــرای تعامــل بیشــتر بــا مخاطبــان بــاز می ماننــد.

ــک  ــرد کــه هــر ی ــا ســه ناشــر کار ک ــن روش، ب ــل ای ــرای انجــام و تکمی ــو ب ــن منظــور، شــرکت اســمارت اک بدی
بــر گــروه خــاص ســنی و فکــری مخاطبــان تمرکــز داشــتند، یکــی در بلژیــک، یکــی در اندونــزی، و دیگــری در هلنــد.  
اســمارت اکو تاکنــون ۹ مــورد گوناگــون را بــرای کمــک بــه تصمیم گیــری ســردبیران شناســایی کرده اســت تــا دریابــد 
کــه نــوع عملکــرد و نتیجــه بخشــی یــا اثربخشــی هــر گــزارش چگونــه و بــه چــه میــزان بــوده اســت. برخــی از ایــن 
دریافت هــا بــر مبنــای توجــه بــه آمــار شــبکه های اجتماعــی و میــزان بازدیــد از صفحــات وبســایت انجــام می شــود. 
بــه کارگیــری ایــن الگوریتــم بــرای ایــن ســه ناشــر بســیار موفقیت آمیــز بوده اســت، امــا همچنــان بــه کار بیشــتری 

نیــاز دارد.

امــا آنچــه در نهایــت اهمیــت دارد، آن اســت کــهایــننــوعالگوهــاوالگوریتمهــا،بــرایدیکتــهکــردنمحتــوای
مطالــببــهخبرنــگاراننیســتبلکــهبــرایافزایــشتعامــلآنــانبــامخاطــباســت.درواقــع،ایــنالگوهــا
درحکــمراهنمایــیاســتبــاهــدفتهیــهمطالــببهتــروپرمخاطبتــریکــهتعامــلبیشــتریرابــاکاربــران
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واشنگتن پست، فقط 3 دقیقه 
از صبح شما را می گیرد!

مرور سریع اخبار با خبرخوان واشنگتن پست
برگرفته از:

واشــنگتن پســت )The Washington Post( در حــال پیوســتن بــه خیــل عظیمــی از ناشــرانی اســت کــه 
ــا خبرنامه هــای خــود )newsletter( هســتند. ایــن روزهــا، خبرنامه هــا،  ــان ب ــال جلــب توجــه مخاطب ــه دنب ب
تبدیــل بــه قالــب محبوبــی بــرای جــذب مخاطبــان شــده اند کــه بــا ارائــه مطالــب کوتــاه، زمــان بســیار کمــی از 

ــرد. ــان می گی آن

ایــن ناشــر، گــزارش کوتــاه روزانــه ای بــه نــام »The7« )7 مطلــب، ســاعت 7 صبح، هــر 7 روز هفته(، منتشــر 
می نمایــد کــه هفــت داســتان برتــر ایــن ناشــر را برجســته می کنــد. ایــن خبرنامــه، به گونــه ای طراحــی شــده 
اســت کــه خوانــدن یــا گــوش دادن بــه آن، فقــط ســه دقیقــه زمــان می بــرد. ایــن خبرنامــه مختصــر، بــه صــورت 

نســخه ای ایمیلــی بــرای مشــترکانی کــه در ســایت ثبــت نــام کرده انــد، ارســال می گــردد.

بــرگبرنــدهواشــنگتنپســت؛خالصــهایمختصــر: مزیــت »The7« این اســت کــه تقریبا 400 کلمه اســت. 
بــرای مقایســه، خبرنامــه نیویــورک تایمــز، یعنــی The Morning، حــدود 1500 کلمه اســت.  از ســوی دیگــر، با هر 
عنــوان، چندیــن نکتــه کلیــدی، همــراه بــا مهم تریــن جزئیــات و پیوندهایــی بــه مقــاالت ایــن روزنامــه، جهــت 

مطالعــه عمیق تــر ارائــه می گــردد.

قالبــی کــه آنــان بــرای انتشــار درنظــر گرفته انــد، »قابــل دســترس و کنســروی« اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه 
خواننــدگان می تواننــد اخبــار را ســریع تر و راحت تــر مصــرف نماینــد. یکــیازمهمتریــناهــدافآنــان،خلــق
عــادتاســت.در واقــع، آنــان می خواهنــد پیوســته بــا مخاطــب خــود ارتبــاط داشــته باشــند و مخاطبــان طبــق 
ایــن عــادت، حتــی اگــر هــر روز بــه ســایت واشــنگتن پســت ســر نزننــد، بــاز هــم بــا آنــان تعامل داشــته باشــند.

تازه های ※  223 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 3دقیقه
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عالیق کاربران مهم تر 
می شود...

ــی  ــال کار روی  ویژگـــــــــ ــتاگرام در ح اینس
»Favourites« اســت تــا کاربــران پســت های 
مهــم مــورد عالقــه خــود را از دســت ندهنــد.

برگرفته از:

ــا /  ــام »Favourites« )برگزیده ه ــه ن ــدی ب ــی جدی ــعه ویژگ ــال توس ــه در ح ــرد ک ــد ک ــتاگرام تأیی اینس
عالقه هــا( اســت کــه بــه کاربــران ایــن امــکان را می دهــد تــا حســاب های کاربــری خاصــی را انتخــاب نماینــد 
کــه دوســت دارنــد پســت های آن هــا در صفحــه اصلــی خــود باالتــر از باقــی پســت ها ببیننــد. ایــن فهرســت را 

ــوان در هــر زمــان ویرایــش کــرد. می ت

ــرل  ــران کنت ــه کارب ــوک )facebook( وجــود دارد کــه در آن ب در حــال حاضــر، ویژگــی مشــابهی در فیــس ب
ــران می تواننــد حداکثــر  ــر الگوریتــم خــوراک خبــری )News Feed( می دهــد. در فیــس بــوک، کارب بیشــتری ب
30 دوســت یــا صفحــه را انتخــاب کننــد کــه پســت های  ایــن  مــوارد برگزیــده توســط کاربــر، در خــوراک خبــری 
 »Favourites« ــی ــه ویژگ ــت ک ــخص نیس ــال، مش ــن ح ــا ای ــود. ب ــان داده  ش ــتر نش )News Feed( بیش

ــت. ــد داش ــی خواه ــه محدودیت ــتاگرام چ ــا( اینس ــا / عالقه ه )برگزیده ه

رقابــتبیشــتربــرســرجلــبنظــروتوجهمخاطــب:ایــن موضــوع، بــرای ناشــران و خبرنــگاران از آن جهت 
اهمیــت دارد کــه بایــد بیــش از پیــش، محتواهــای خــود را منطبــق بــر ســلیقه کاربــران تولیــد کنند تــا اینگونه و 
بــا برگزیــده شــدن توســط کاربــر، مطالبشــان در جایــگاه باالتــری از دیگــر پســت ها قــرار گیرنــد و بازدیــد بیشــتری 

را  بــه ســمت محتــوای تولیدی شــان روانــه کنــد.

تازه های ※  177 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه
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چالش شناسایی آنی اطالعات 
نادرست در شبکه های اجتماعی:

توییتر، در حال آزمایش روشی آنی برای گزارش دهی 
اطالعات غلط توسط کاربران است.

برگرفته از:

در حــال حاضــر، شناســایی، برچســب گذاری و یــا جلوگیــری از نمایــش اطالعــات نادرســت در شــبکه های 
ــخیص  ــای تش ــعه فناوری ه ــان توس ــو، موافق ــک س ــت. از ی ــدل گشته اس ــد ب ــی جدی ــه چالش ــی ب اجتماع
ــری اســت،  ــه درحــال فراگی ــوا ک ــوع محت ــن ن ــی ای ــاک اجتماع ــه آســیب های خطرن ــده، ب ــات گمراه کنن اطالع

اشــاره می کننــد؛ موضوعاتــی هماننــد همه گیــری کرونــا کــه می توانــد ســالمت یــک جامعــه را بــه خطــر انــدازد. 
از ســوی دیگــر، مخالفــان، ایــن ابزارهــا را محدودیتــی بــرای آزادی بیــان دانســته و امــکان سوءاســتفاده در فرآینــد 

تعییــن مصادیــق »گمراه کننــده« بــودن یــا نبــودن مطالــب منتشــر شــده را برجســته می نماینــد.

چالشانه رسانه ای!※  567 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
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اخیــراً )17 آگوســت 2021(، توییتــر اعــالم کــرد کــه در حــال آزمایــش ویژگــی جدیــدی اســت تــا کاربــران بتوانند 
اطالعــات نادرســت را بالدرنــگ و بــه محــض دیــدن، گــزارش دهنــد. برخــی از کاربــران در بریتانیــا، ایــاالت متحــده، 
ــی  ــوان یک ــه عن ــت« ]It’s misleading[ را ب ــده اس ــات، گمراه کنن ــن اطالع ــه »ای ــترالیا، گزین ــی و اس ــره جنوب ک
 Report[ »دیگــر از دالیــل نشــانه گذاری و مشــخص نمــودن توییــت بــه هنــگام کلیــک روی »گــزارش توییــت
Tweet[ می بیننــد. در منــوی بعــدی، بــه کاربــران ایــن امــکان داده می شــود تــا موضــوع توییــت حــاوی محتــوای 

گمراه کننــده )»سیاســت«، »ســالمت« یــا »ســایر مــوارد«( را مشــخص کننــد.

توییتــر بــا مشــاهده نحــوه  اســتفاده کاربــران از ایــن ابــزار جدیــد گزارش دهــی، بــه دنبــال آن اســت تــا ببینــد 
آیــا گــزارش کاربــران می توانــد راه مناســب و مؤثــری بــرای شناســایی توییت هــای گمراه کننــده مضــر باشــد یــا 

نــه؛ گرچــه ایــن شــرکت زمان بنــدی مشــخصی بــرای عرضــه کامــل ایــن ویژگــی ارائــه نکــرده اســت.

در حالــت آزمایشــی کنونــی، بــه نظــر نمی رســد توییتــر، در مــورد سوءاســتفاده کاربــران از ایــن ویژگــی نگــران 
باشــد؛ زیــرا ایــن گزینــه مســتقیماً بــه سیســتم بررســی ترکیبــی معتــدل انســانی و الگوریتمــی توییتــر متصــل 
می گــردد. بــا ایــن حــال، مطمئنــاً ایــده شناســایی توییت هــای »گمراه کننــده« توســط کاربــران، حساســیت های 

زیــادی را در زمینــه مقابلــه بــا سانســور و انتشــار آزاد مطالــب برمی انگیــزد.
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قصــد؛  بــر  مبتنــی  بازاریابــی 
و  کســب  بــرای  ایـــــــــــــده ای 
کارهای حـــــــــــــــوزه مطبوعات 

دیجیتــال: نشــر  و 
ــر فــروش  ــز ب ــا تمرکــــــــ ــه Red Ventures ب چگون
محصــوالت ارزشــمند بــه شــرکت بــزرگ تحلیلــی-

خبــری تبدیــل شــده اســت؟

در حــال حاضــر، Red Ventures بــا 2 میلیــارد دالر درآمــد ســاالنه، ارزش تقریبــی 11 میلیــارد دالر و بــه طــور 
ــن ناشــران  ــری ComScore- یکــی از بزرگ تری ــه اندازه گی ــا توجــه ب ــه -ب ــد ماهیان متوســط 751 میلیــون بازدی

دیجیتــال ایــاالت متحــده اســت. 

 niche( ــاص ــان خ ــه مخاطب ــمند ب ــوالت ارزش ــروش محص ــر ف ــز ب ــا تمرک ــرکت ب ــن ش ــه ای ــا، چگون ام
ــت؟ ــده اس ــل ش ــال تبدی ــانه های دیجیت ــازار رس ــری در ب ــزرگ تحلیلی-خب ــرکت ب ــک ش ــه ی audiences( ب

 ،)Intent-based media( »ایــن شــرکت، بــا خلــق و یــا خریــداری مجموعــه ای از رســانه های »قصدمحــور
خواننــدگان بســیاری را در زمینه هایــی ماننــد ســفر و فنــاوری جــذب نمــوده و آنــان را بــه ســمت تصمیم گیــری 

خریــد ســوق داده و بــرای هــر محصــول خریداری شــده، کمیســیونی دریافــت می کنــد. 

ــه کار  ــی« ای ب ــایت های »تخصص ــرای س ــور« )Intent-based media(، ب ــانه های قصدمح ــالح »رس اصط
ــاوری،  ــه خــاص )مســافرت، فن ــک زمین ــه در ی ــال صــرف هزین ــه دنب ــه ب ــراد خاصــی را ک ــه اف مــی رود ک
ســالمتی و...( هســتند، جــذب کــرده و آنــان را هنــگام خریــد راهنمایــی می کننــد. ایــن روش، بــا بازاریابــی 

ســنتی و »فــروش مســتقیم محصــوالت« متفــاوت اســت.

ــر  ــی ب ــی مبتن ــه بازاریابــــ ــروش )Affiliate Marketing( ب ــکاری در ف ــا هم ــانتی ی ــی پورس از بازاریاب
)Intent-based Marketing( قصـــــــــــد

بــر خــالف بازاریابــی ســنتی یــا همــان »پورســانتی«، کــه در آن، شــما بــه عنــوان ناشــر بــرای نمایــش تبلیــغ 

چالشانه رسانه ای!※  434 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
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منجــر بــه خریــد در ســایت خــود، می توانیــد مثــالً درصــدی از قیمــت فــروش محصــول را از فروشــنده، دریافــت 
کنیــد؛ »بازاریابــیقصدمحــور«،نمایــشوهدایــتهدفمنــدکمپینهــایبازاریابــی،بــهافــرادیاســتکــه
رفتــارآنالیــنآنهــا،قصــدخریدشــانرانشــانمیدهــد.ایــنروش،کــهازمــدلبازاریابــیکســبوکاربــه
کســبوکار)B2B(بهــرهمیگیــرد؛بــاایجــادارتبــاطوتناســببیــندادههــایشــما-مثــالًبــاتوجــهبــه
جســتوجوهاپیرامــوناخبــارومقــاالتومطالــبمــوردعالقهتــاندریــکروزنامــهیــامجلــهاینترنتــی-
ونمایــشمطالــبویــاتبلیغــاتمناســببــاآنچــهشــمابــهدنبالــشهســتید،بــهایجــادکمپینهــای

تبلیغاتــیبهتــرکمــکمیکنــدوحاشــیهســودباالتــریدارد.

شــرکت Red Ventures، از فــروش هــر کارت اعتبــاری یــک مؤسســه مالــی، می توانــد بیــن 300 تــا 900 دالر 
درآمــد داشــته باشــد. بــه عنــوان مثــال، Red Ventures، شــرکت Bankrate، یــک شــرکت مالــی خصوصــی را 
خریــد کــه بــه مخاطبــان، در مقایســه محصــوالت مالــی مختلــف )وام هــا و...( کمــک کــرده و در ازای فــروش 
هریــک از ایــن محصــوالت مالــی، کمیســیون دریافــت می نمایــد. از ســوی دیگــر، بــا انتشــار اخبــار و مقــاالت 
تخصصــی، عــالوه بــر کمــک بــه کاربــران، بــرای خبرنــگاران اقتصــادی نیــز زمینــه کاری نســبتاً مناســبی ایجــاد 

کرده اســت. 

در باقــی مــوارد نیــز، چنیــن اســت: CNET، یکــی از وب ســایت های ایــن شــرکت اســت کــه بــا انتشــار اخبــار 
و مقــاالت مرتبــط بــا دیجیتــال و فنــاوری و همچنیــن، نقــد و بررســی محصــوالت دیجیتــال توســط خبرنــگاران 

ایــن حــوزه، بــه مخاطبــان کمــک می کنــد تــا بهتــر تصمیــم بگیرنــد.

بــا ایــن وجــود، در حالــی کــه مدیرعامــل ایــن شــرکت اصــرار دارد کــه »خــط قرمــزی« بیــن مقاله نویســی و 
تجــارت وجــود دارد؛ برخــی خبرنــگاران، نگــران هســتند کــه توجــه زیــاد بــر ایــن کمیســیون های مالــی، ممکــن 
اســت منجــر بــه تمرکــز شــدید بــر اخبــار و نیــز مشــاغل ســودآور نســبت بــه ســایر اخبــار و دیگــر حوزه هــای 

خبرنــگاری شــود.
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شکلک هـــــــــــا  از  اســتفاده 
ــد و  )Emojis( باعــث افزایــش بازدی
کلیــک پســت شــما می شــوند؟!
اســتفاده از خبرخــوان در واشنگتن پســت بــرای 

ــار ــرور ســریع اخب م
برگرفته از:

تیــم علــوم  داده ای اکوباکــس )Echobox(، در پژوهشــی بــه دنبــال یافتــن پاســخ پرسشــی ســاده بودنــد: آیــا 
گنجانــدن شــکلک ها )Emojis( در پســت های فیس بــوک )FaceBook( ارجــاع ترافیــک را بــرای ناشــران افزایــش 

می دهــد؟ پاســخ ایــن پرســش، پیچیده تــر از آن چیــزی اســت کــه فکــر می کنیــم.

در ایــن مقالــه، 4 توصیــه کلیــدی بــه شــما، پیرامــون اســتفاده از شــکلک ها )Emojis( خواهیــم داشــت. 
اگــر تــا بــه حــال برایتــان ســوال شــده اســت کــه بایــد پســت های شــبکه های اجتماعی مــان، حــاوی شــکلک 

)Emojis(باشــد یــا نــه، ادامــه ایــن مطلــب را دنبــال کنیــد!

1( آیا شکلک ها )Emojis( باعث افزایش بازدید پست شما می شوند؟ بله؛ اما…

در مطالعــه اکوباکــس، هــر پســت فیس بــوک  1000 ناشــر بــه 8 زبــان مختلــف، در طــول 6 مــاه تجزیــه و 
تحلیــل شده اســت: یعنــی، حــدود 5 میلیــون پســت. حــدود 6 درصــد از ایــن پســت ها، دســت کــم، از یــک 

ــد. ــتفاده می کردن ــکلک )Emojis( اس ش

پســت هایی کــه حداقــل دارای یــک شــکلک )Emojis( هســتند؛ بــه طــور قابــل توجهــی بهتــر عمــل می کننــد 
و 29 درصــد بیشــتر از مــوارد فاقــد شــکلک )Emojis( مشــاهده می شــوند. ایــن داده هــا، دلیــل بســیار خوبــی جهــت 
 )Emojis( در پســت ها اســت. امــا، قبــل از این کــه صفحــات اجتماعــی شــما از شــکلک ،)Emojis( اســتفاده از شــکلک
پــر گــردد؛ بایــد چنــد جنبــه دیگــر را نیــز در نظــر بگیریــد. پرســش مهــم بعــدی ایــن اســت که آیــا اســتفاده زیاد از شــکلک 

ــت؟ )Emojis(مفید اس

چالشانه رسانه ای!※  567 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه



15

2( ... اما، بیش از حد از شکلک ها )Emojis( استفاده نکنید.

نتیجــه دیگــر ایــن پژوهــش، بیانگــر قانــون کاهــش بــازده اســت. در حقیقت، براســاس ایــن پژوهش، یک شــکلک 
)Emojis( بــه تنهایــی، در بهینه تریــن و  بهتریــن حالــت بــود. ایــن امــر، می توانــد بــه ایــن دلیــل باشــد کــه شــکلک ها 

ــا  ــه متن ه ــز ب ــی را نی ــری متفاوت ــه بص ــتند؛ جنب ــاط هس ــراری ارتب ــرای برق ــی ب ــه راه ــر این ک ــالوه ب )Emojis( ع
می افزاینــد. در واقــع، شــکلک ها )Emojis( را می تــوان همچــون طراحــی گرافیکــی در نظــر گرفــت: وجــود عناصــر زیــاد، 
چشــم مخاطــب را گیــج کــرده و از پیامــی کــه ســعی در انتقــال آن داریــد جلوگیــری می کنــد. داده هــای ایــن پژوهــش 

نشــان می دهــد کــه کمتــر، بســیار بیشــتر اســت!

3( کدام Emojis عملکرد بهتری در جلب نظر مخاطب دارند؟

اگــر ناشــری هســتید کــه قبــالً از شــکلک )Emojis( در پســت های خــود اســتفاده می کردیــد؛ ایــن ســؤال را از خــود 
بپرســید: »چــرا؟« از نظــر بصــری، پاســخ نســبتاً ســاده بــه نظــر می رســد: شــکلک ها )Emojis(، راهــی عالــی بــرای ارتبــاط 
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احساســی بــا مخاطبــان و بازاریابــی محتوای شــما هســتند. 

در ایــن پژوهــش، رایج تریــن شــکلک ها )Emojis( را در 4 دســته مجــزا گروه بنــدی کردنــد و بــه مشــاهده پســت ها 
پرداختنــد. جالــب اســت کــه اگرچــه ایــن عناصــر در جلوه هــای بصــری بســیار مؤثــر هســتند )دســت کــم بیشــتر از 
شــکلک های ُمَعــرِف فعالیت هــا( ، امــا بــه انــدازه شــکلک ها )Emojis(ی نمــادی مؤثــر نیســتند. البتــه حتــی در داخــل 

ایــن گروه هــا نیــز تفاوت هــای قابــل توجهــی عملکــردی وجــود دارد.

ممکــن اســت ایــن ثأتیــرات، مربــوط بــه رنــگ بصــری جذاب تــر و چشــم نوازتر ایــن شــکلک ها عــالوه بــر کاربردشــان 
باشــد. همچنیــن ایــن فرضیــه را می تــوان در نظــر گرفــت کــه برخــی از شــکلک ها )Emojis( ، مخاطــب را بــه انجــام 
عملــی خــاص ماننــد »کلیــک کنیــد!« هدایــت می کنــد؛ امــا بــرای تأییــد ایــن فرضیــه، بــه تجزیــه و تحلیــل عمیق تــری 

نیــاز اســت.

4( و در آخر، شکلک ها )Emojis( را باید در کجا قرار دهیم؟!

نتایــج ایــن تحقیقــات، نشــان می دهــد کــه بهتریــن مــکان بــرای قــرار دادن شــکلک )ایموجــی(، در انتهــای پیام ها 
اســت. چــرا؟ بــه ایــن علــت کــه اســتفاده از عالئــم در انتهــای پســت، راهــی عالــی بــرای توصیــف محتــوای شــما و 
یــا دادن راهنمایــی مشــخص بــه خواننــده جهــت عمــل بــه اقدامــی اســت کــه می خواهیــد انجــام دهــد. از ســوی 
دیگــر، فراگیــری اســتفاده از شــکلک های )Emojis( رایــج )ماننــد لبخنــد و...( نیــز مهــم  اســت: هرچــه ناشــران بیشــتری 



بخش سوم

سبک زندگی 
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 )”Focus Mode“( »حالت تمرکز«
این ویژگی اندروید برای سالمت دیجیتالی بسیار 

کاربردی است
برگرفته از:

digitalwellbeing.org 

بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون اســتفاده مــا از دســتگاه های دیجیتــال، یکــی از مباحــث تــازه کــه مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه اســت؛ ایــن اســت کــه چگونــه فنــاوری دیجیتــال می توانــد بــر آســایش یــا رفــاه شــخصی مــا تأثیــر 

بگذارد.

حالــت تمرکــز یــا همــان “Focus Mode”،  ویژگــی ســاده ای اســت کــه بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد 
تــا در زمــان انجــام کارهــای نیازمنــد تمرکــز، برنامه هــای مختل کننــده حــواس در تلفــن همراه تــان را بی صــدا 
ــال  )Digital Wellbing( در  ــالمت دیجیت ــا س ــایش ی ــه آس ــق برنام ــه از طری ــن برنام ــد. ای ــال نمایی و غیر فع
دســترس اســت.  در ایــن حالــت، برنامه هایــی کــه انتخــاب کرده ایــد تــا غیــر فعــال شــوند، در تلفــن شــما بــه 

رنــگ خاکســتری ظاهــر می شــوند و فعالیــت آن هــا متوقــف می گــردد.

آنچــه در مــورد حالــت تمرکــز )در مقایســه بــا ســایر ویژگی هــای برنامــه ســالمت دیجیتــال گــوگل( جالــب 
اســت بدانیــد، ایــن اســت کــه »حالــت تمرکــز« بــر اســاس یــک نظریــه پیشــرو در زمینــه آســایش یا ســالمت بنا 
گشــته اســت. ایــن نظریــه »اثر جابجایــی« )یــا »فرضیــه جابجایــی« / ‘displacement effect‘( نامیده می شــود 
و بــر ایــن ایــده اســتوار اســت کــه روشــن بــودن صفحــه نمایــش، می توانــد حــواس شــما را از فعالیت هایــی 
کــه بــرای شــما و رفــاه شــما مفیــد اســت )ماننــد گســترش روابــط، تعقیــب اهــداف، مراقبــت از خــود و خــواب 

خــوب( پــرت کنــد. 

بــه عبــارت دیگــر ، ایــن اثــر بــه مــا می گویــد کــه زمــان روشــن بــودن نمایــش، شــاید بــه طــور ذاتــی بــرای 
ســالمت مــا مضــر نباشــد؛ امــا ممکــن اســت فعالیت هایــی را کــه هماننــد غــذا بــرای زندگی مــان مهــم اســت؛ 

سالمت دیحیتال※  260 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
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جابجــا یــا جایگزیــن کنــد.

اگرچــه مقیــاس، اهمیــت یــا واقعیــت اثــر جابجایــی مــورد تردیــد اســت )ماننــد همــه نظریه هــا و شــواهد 
 Google( ــوگل ــز گ ــت تمرک ــر ســالمت(، در مجمــوع، حال ــال ب ــاوری دیجیت ــوه فن ــر بالق ــورد تأثی ــط در م مرتب

ــد. ــش ده ــی را کاه ــر جابجای ــی و اث ــی دیجیتال ــد حواس پرت Focus mode( می توان



بخش چهارم

پرونده ویژه
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فناوری »بالک ِچین«: ایـــــــــده ای 
بــه  می توانــد  کــه  بلندپروازانــه 
ژورنالیســم  و  خبرنــگاری  کمــک 

ــد؟  بیای
نگاهــی بــه چیســتی ایــن فنــاوری و کاربردهــای آن 

در ژورنالیســم 

بالک چین )Block Chain( چیست؟
»بالک چیــن«، واژه ای ترکیبــی از دو کلمــه Block و Chain بــوده کــه معنــای لغــوی آن »زنجیــره ای از بلوک ها« 

اســت. امــا مفهــوم بالک چیــن دقیقــاً چیســت و چگونــه کار می کنــد؟

بــه عبــارت ســاده، می تــوان گفــت فنــاوری بالکچیــن، یــا همــان زنجیــره بلوکــی، پایــگاه داده ای اســت کــه  
ــالک  ــال، ب ــن ســوابق دیجیت ــه ای ــرد. ب ــال را دربرمی گی فهرســتی از ســوابق عملیات هــا و تراکنش هــای دیجیت
ــن ترتیــب،  ــه یکدیگــر متصــل می شــوند. بدی ــگاری )Cryptography( ب ــق رمزن ــه از طری ــد ک )Block( می گوین
بالک چیــن دارای خصوصیــات منحصربه فــرد و معینــی اســت کــه قوانینــی را دربــاره چگونگــی اضافه کــردن داده 

بــه آن داشــته و بعــد از ذخیره ســازی داده هــا، حــذف یــا تغییــر دادن آن تقریبــاً غیــر ممکــن اســت.

به طور کلی، بالک چین چه مزیتی دارد؟
پاســخ ایــن پرســش را می تــوان در اســتفاده از ایــن فنــاوری، به عنــوان ابــزاری بــرای هماهنگــی امــور بیــن 
افــراد ناآشــنا و غریبــه در ابعــاد گســترده و نیــز در ترکیــب بــا ســایر تکنولوژی هــا یافــت. بالک چیــن می توانــد 
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بــه عنــوان پایــگاه داده ای کــه بیــن کابــران مختلــف بــه اشــتراک  گذاشته شــده )و یــا بــه اصطــالح توزیــع شــده( 
ولــی    تحــت کنتــرل هیــچ فــرد خاصــی قــرار نــدارد، ایفــای نقــش نمایــد. از دیدگاهــی دیگــر، دیتابیــس، بــه 
طــور همزمــان، تحــت اختیــار همــه کاربــران اســت؛ اعضــای سیســتم، در هــر زمــان دربــاره شــکل پایــگاه داده 
بــا یکدیگــر بــه توافــق می رســند. ایــن شــبکه های توزیــع شــده، فاقــد اداره کننــده یــا کنترل کننــده ای مرکــزی، 

. هستند

مثالــی ســاده بــرای درک نحــوه عملکــرد بالک چیــن، مقایســه ی آن با ســرویس آنالیــن Google Doc اســت. 
تــا بــه حــال، برایتــان پیــش آمــده اســت بــا همکاران تــان یــک ســند متنــی را بــه صــورت مشــترک ویرایــش 
کنیــد؟ زمانی کــه کاربــری ســندی را در ایــن ســرویس ایجــاد می کنــد و آن را بــا گروهــی، بــه اشــتراک می گــذارد؛ 
در واقــع، ایــن ســند بــه  جــای آن کــه کپــی و یــا بــه فــرد دیگــری از گــروه واگــذار شــود؛ بیــن آنــان فقــط توزیــع 
می گــردد. ایــن فراینــد، زنجیــره  و شــبکه ی توزیــع را بــه صــورت غیــر متمرکــز بــه وجــود مــی آورد کــه  باعــث 
ــک از  ــت هیچ ی ــند. فعالی ــته باش ــی داش ــند، دسترس ــه آن س ــان، ب ــورت هم زم ــراد به ص ــه ی اف ــردد هم می گ
افــراد در انتظــار اعمــال تغییــرات توســط فــرد دیگــری مختــل و یــا مســدود نمی گــردد و تمــام اصالحــات روی 
ســند بــدون معطلــی ثبــت می شــوند و اعمــال تغییــرات کامــالً شــفاف صــورت می پذیــرد. البتــه کــه فنــاوری 

ــال اســت. ــن مث ــر از ای بالک چیــن بســیار پیچیده ت
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کاربردهای بالک چین برای خبرنگاری و ژورنالیسم
ــه درآمدزایــی، اعتمــاد، یکپارچگــی  ــوط ب ــاوری »بالک ِچیــن« مشــکالت مرب همان طــور کــه گفتــه شــد، فن
ــوم نیســت  ــا معل ــد؛ ام ــد حــل کن ــت را می توان ــی مالکی ــی و حت ــز، حکم ران ــران، تمرک ــوا، مشــارکت کارب محت

کــه ایــن مــوارد مشــخصاً در زمینــه روزنامه نــگاری و ژورنالیســم، چگونــه می توانــد تحقــق پیــدا کنــد یــا کاربــرد 
داشــته باشــد.

ــت. در  ــوده اس ــم گیر نب ــدان چش ــگاری، چن ــگاری و روزنامه ن ــه خبرن ــن، در زمین ــرد بالک چی ــا، کارب ــا اینج ت
واقــع، شــرکت هایی کــه از بالک چیــن اســتفاده می کننــد، بیشــتر شــامل شــرکت های زیرســاختی، ســازندگان 
مرورگرهــا یــا پلتفرم هــا و شــبکه های اجتماعــی می شــوند. امــا از آنجایــی کــه مرورگرهــا و پلتفرم هــای 
اجتماعــی، کاربردهــای بســیاری در روزنامه نــگاری دیجیتــال دارنــد احتمــاالً اثــرات مســتقیمی بــر روزنامه نــگاری و 

خبــر خواهنــد داشــت.

ذخیره سازی فراداده های محتوایی
معمولی تریــن کاربــرد بالک چیــن، »ذخیــره فراداده هــای محتوایــی« اســت. بــه ایــن معنــی کــه می توانیــم 
مطلبــی را بــا مشــخصاتی خــاص )شــامل منبــع، زمــان انتشــار و تاریــخ ویرایــش -کــه بــه اختصــار بدان فــراداده 
ــد  ــه دروغ ادعــا می کن ــا محتوایــی کــه ب ــه ب ــرای مقابل ــوان از آن ب ــا بت ــم؛ ت ــد-( در بالک چیــن ایجــاد کنی گوین
از منبعــی خــاص سرچشــمه گرفتــه اســت، اســتفاده کــرد. همچنیــن، ســوابق مربــوط بــه ایــن فــراداده نیــز 

می توانــد میــزان قابــل اعتمــاد بــودن محتــوا را نشــان دهــد.
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تعامل و مشارکت بیشتر کاربران
یکــی دیگــر از خدماتــی کــه برخــی از اســتارت آپ ها در ایــن حــوزه، ارائــه می دهنــد؛ مشــارکت کاربــران اســت 
ــد  ــی می توان ــن ویژگ ــد. ای ــب می کن ــه ای ترکی ــوای حرف ــد محت ــا تولی ــر را ب ــات ورودی کارب ــوالً اطالع ــه معم ک
بــه ایجــاد داده هــای کاربرســاخته و مشــارکتی بــا دقــت باالتــر بیانجامــد؛ چــرا کــه داده هــا و اطالعــات کاربــران 

می توانــد بــه صــورت تولیــدات حرفــه ای پاالیــش گردنــد. 

مدیریت هویت کابران و حمایت از مالکیت و حقوق اثر
ــت رویدادهــا و... اســتفاده شــود  ــر، ثب ــت کارب ــت هوی ــی چــون مدیری ــد در زمینه های ــن می توان بالک چی

کــه ایــن مــوارد ابزارهــای ضــروری بــرای آن دســته از پلتفرم هایــی هســتند کــه در آن، کاربــران محتــوای اصیــل و 
اورجینــال تولیــد می کننــد. بدین صــورت، می تــوان حقــوق صاحــب اثــر را بیــش از قبــل حفــظ نمــود.

خلق مدل مالی جدید برای روزنامه نگاری
ــگاری  ــرای روزنامه ن دیگــر مزیــت اصلــی و مــورد انتظــار، بالک چیــن آن اســت کــه مــدل مالــی آســان تری ب
ــن در حــوزه اقتصــادی، رمزارزهــا  ــاوری بالک چی ــری فن ــن نمونه هــای به کارگی ــون، موفق تری ــد. تاکن ایجــاد نمای
ــدات ژورنالیســتی، ایده هــای  ــت از تولی ــرای حمای ــن روش، ب ــوان از ای ــه می ت ــال هســتند ک ــا ارزهــای دیجیت ی



25

مختلفــی را اســتخراج کــرد.

ــدرت،  ــی ق ــر تمرکززدای ــه ب ــری دارد ک ــفی عمیق ت ــدگاه فلس ــه در دی ــی، ریش ــای تکنولوژیک ــن بینش ه ای
دموکراســی و اهمیــت روزنامه نــگاری در جامعــه تأکیــد می کنــد. تــالش بــرای تمرکززدایــی یکــی از مشــخصه های 

شــناخته شــده جنبــش بالک چیــن اســت و چــه بســا مهم تــر از خــود ایــن فنــاوری باشــد.

جمع بندی: چشم اندازی بلندمدت با اثراتی در کوتاه مدت
بــه نظــر نمی رســد کــه بالک چیــن در آینــده ای نزدیــک، راه حلــی بــرای مرتفــع نمــودن مشــکالت روزنامه نگاری، 
ارائــه دهــد. امــا ایــن اتفــاق، بــه آن معنــی نیســت کــه بــه کل، کاربــرد ایــن فنــاوری را در خبرنــگاری کنــار بگذاریم. 
ــد؛  ــر بگیرن ــاال را جدی ت ــد ایده هــای مطــرح شــده در مباحــث ب ــگاران، بای ــاه مــدت، خبرنگاران/روزنامه ن در کوت
ــدون آن  ــا ب ــن و ی ــا بالک چی ــد ب ــران می توان ــا کارب ــراداده عمومــی و هــم تعامــل ب ــه هــم اســتفاده از ف چراک

ــق یابد. تحق

در بلندمــدت، مهــم آن اســت کــه بالک چیــن را بخشــی از فراینــد بزرگ تــری بدانیــم کــه در بهتریــن حالــت 
می توانــد منجــر بــه یــک فضــای اینترنتــی غیرمتمرکــز شــود. ایــن پــروژه، می توانــد بــرای هــر شــرکت رســانه ای 
ــرم  ــت وپنجه ن ــی، دس ــای اینترنت ــماری از غول ه ــداد انگشت ش ــلطه تع ــا س ــی ب ــن کنون ــای آنالی ــه در فض ک

می کنــد، جالــب توجــه باشــد.
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