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بخش، موثق، قابل اعتماد و افشاگرایانه و... و دارای سطح  شوندگان، آثار دیتا ژورنالیسم گاردین را الهاماکثر مصاحبه

 اند. دهکیفی باال تشخیص دا

دهد که نگاه حاکم بر آثار،  اثر دیتا ژورنالیسم گاردین، نشان می 121در روش مطالعۀ موردی، بررسی 

بودن این حوزه )در  رسانه، از جوان 33افشاگرایانه و انتقادی است. بررسی زمان تشکیل تیم دیتا ژورنالیسم در 

ها، این  دهد که با برخی چالش اشکال مدرن آن( حکایت دارد. بررسی وضعیت دیتا ژورنالیسم در جهان نشان می

های ایران به این حوزه  حوزه با وجود تفاوت در سرعت رشد در کشورهای مختلف، رو به توسعه است و ورود رسانه

 رسد. نظر می ضروری به( 1های متوسط و بزرگویژه در سطح دادهبه)

 2دیتا ژورنالیسم، دیتا ژورنالیسمِ گاردین، انگلستان، دیتا بالگکلیدی: های  واژه 

 مقدمه
هایی است که متأثر از عوامل مختلف تغییرات مداومی را به خود نگاری از جمله حوزهروزنامه

شود. در عصر حاضر،  جر میمننگاری گیری انواع مختلف روزنامه شکل  بیند و این تغییرات به می

نهان، اقتصاد نشر، های  دادهعواملی همچون تحوالت تکنولوژیکی، نیاز مخاطبان به دسترسی به 

به جلب توجه مخاطبان  ها رسانهاجتماعی، نیاز های  رسانهتحوالت نسلی، فضای رقابتی با حضور 

های  دادهو  ها دادهفزایش روزافزون عنوان منبع محدود، ورود به عصر اینترنت اشیاء و همۀ اشیاء، ا به

خصوص  سمت دیتا ژورنالیسم به آزاد و... سبب گرایش بیشتر بههای  دادهبزرگ و ایجاد دسترسی به 

 در اشکال مدرن آن شده است. 

المللی دیتا ژورنالیسم از سراسر  کنندگان و برندگان در مسابقات بیننگاهی به لیست شرکت

ها و...، حکایت از آن دارد که دیتا ژورنالیسم  در این حوزه، مقاالت، کتابدنیا، نمونۀ آثار تولیدی 

بیش از  ها رسانهدر بسیاری کشورهای جهان در حال رشد و توسعه است. در این میان، برخی 

دیتا »ویژه پس از ایجاد  انگلستان به« گاردین»که از این جمله،  اند بودهآفرین سایرین نقش

مورد  1821ست. گرچه دیتا ژورنالیسم از اوایل فعالیت گاردین از سال ا 2009در سال « بالگ

آنالین، دسترسی های  رسانههای  استفاده قرار گرفته، ولی اشکال مدرن آن با اتکا به توانمندی

 یافته است. های داده و... در یک دهۀ اخیر رشد و توسعه  آزاد، ایجاد پایگاههای  دادهبه 

ایران کمتر تجربه کار با های  رسانهمختلف جهان به این حوزه، ای ه رسانهرغم گرایش علی

 های رسانهو بررسی وضعیت دیتا ژورنالیسم در  اندهای متوسط و بزرگ را تجربه کردهداده

گیرد که این  جهان و تمرکز بر تیم دیتا ژورنالیسم گاردین با این انگیزه و دغدغه صورت می

را با درک اهمیت و داخلی به این حوزه های  رسانهیشتر شناخت، زمینۀ آشنایی و گرایش ب

 ، فراهم کند.ضرورت آن
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ای و حوزۀ عمومی و  مندی، جامعۀ شبکه پژوهش حاضر با اتکا بر سه نظریۀ استفاده و رضایت

شود. این تحقیق، در  ی انجام میا کتابخانهبا استفاده از سه روش مصاحبۀ عمقی، مطالعۀ موردی و 

 تخصصی است. سؤال 10عمومی و  سؤال 5قی در تالش برای پاسخ به روش مصاحبۀ عم

 مذکور عبارتند از:  سؤال 5

در جهان در حال حاضر دارای تیم تخصصی این حوزه هستند؟ در حال حاضر  ها رسانهکدام  -1

 ؟ ژورنالیسم پیشرو هستند کدام کشورها در حوزۀ دیتا

ژورنالیسم در جهان نقش  دیتا ۀدر توسع قدر هبه نظر شما گاردین و تولیدات گرافیکی آن چ -2

 داشته است؟

 قدر است؟  ههای شما چ ژورنالیسم گاردین بر فعالیت های بخش دیتا تأثیر فعالیت -3

افزارها  ژورنالیسم گاردین آشنایی دارید )اعضای تیم، فرآیند تولید، نرم قدر با تیم دیتا هچ -4

  ؟و...(

 ین چیست؟ژورنالیسم گارد نظرتان در مورد آثار دیتا -5

 

نفر از افراد مرتبط با تیم دیتا  3تخصصی از  سؤال 10این پژوهش، همچنین دارای 

)دبیر سابق دیتا بالگ و تیم  1ژورنالیسم گاردین است که اسامی آنها عبارتند از: سیمون راجرز

 ۀهندد طراح و توسعه) 3)دیتا ژورنالیست گاردین( و دن لوتر2دیتا ژورنالیسم گاردین(، کیلین بار 

 (.محتوای تعاملی در گاردین

 تیم دیتا ژورنالیسم گاردین از کی کارش را آغاز کرد؟ از تاریخچه آن بگویید. -1

 افزارهای مورد استفاده در تیم دیتا ژورنالیسم گاردین بگویید. از ترکیب و اعضای تیم و نرم -2

 در گاردین کدامند؟ ژورنالیسم موضوعات مناسب تهیه دیتا -3

 هایی نیاز است؟ چه تخصصدر گاردین ژورنالیسم  برای تهیه دیتا -4

 ها و چه میزان تجربه و سابقه در تیم دیتا ژورنالیسم گاردین مورد نیاز است؟ چه تخصص -5

 هایی است؟ ژورنالیسم چه زمان اوج کار این تیم برای تولید دیتا -6

 فرایند تولید آثار در تیم گاردین را تشریح کنید. -7

 وجود دارد؟ رسانه شماونالیسم در ژ آیا اصولی برای تهیه دیتا -8

 و عوامل برتری در رقابت با آنها چیست؟ژورنالیسم  در حوزۀ دیتا گاردینرقبای اصلی  -9

 از نحوۀ انتشار آثار در تیم خود بگویید.  -10
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 15اثر دیتا ژورنالیسم گاردین )منتشر شده از  121در روش مطالعۀ موردی نیز به بررسی 

 33ی نیز به بررسی فعالیت تیم دیتا ژورنالیسم ا کتابخانهروش ( و در 2011 می 16جوالی تا 

 رسانه و وضعیت دیتا ژورنالیسم در کشورهای مختلف اقدام شده است.

 مرور مفاهیم

 دیتا ژورنالیسم

اند که  نگاری را شکل داده نگاری، شکل جدیدی از روزنامه ها با ورود خود به دنیای روزنامه داده

 شود. یاد می« یسمدیتاژورنال»از آن به 

در پاسخ به این سؤال که دیتا ژورنالیسم  1«راهنمای کاربردی دیتا ژورنالیسم»در کتاب 

ها یا دیتا  نگاری به کمک داده ترین پاسخ این است که روزنامه چیست؟ چنین آمده است: ساده

به هر برخی اعتقاد دارند داده . نامیم. ولی این پاسخ کافی نیست را دیتا ژورنالیسم می

سال  20شوند.  گردآوری می 2«صفحۀ گسترده»شود که بیشتر با  ای از اعداد اطالق می مجموعه

گونه داده سروکار داشتند. ولی امروزه در دنیایی دیجیتال زندگی  نگاران تنها با این پیش، روزنامه

 300.000ی، توان با اعداد توضیح داد. تاریخچه شغل چیز را می کنیم که در آن تقریباً همه می

توان با دو عدد توصیف کرد؛ صفر  سند محرمانه، روابط در حلقه دوستان شما همه و همه را می

 (Gray, bounegru & chambers, 2012: 2)و یک. 

نام  4«محور نگاری داده روزنامه»ای از آن با عنوان  ، که عده3«نگاری داده»دیتا ژورنالیسم یا »

هاست. آنالین  ها و نیوزگراف تر و ترکیبی اینفوگراف برند، در واقع شکل متکامل می

بندی آنها،  ها، طبقه کنند، با تجزیه داده هایی که در عرصه دیتا ژورنالیسم کار می ژورنالیست

ای  ها، شاخه ها و برای پردازش بهتر داده تر داده مرزگذاری و فیلترگذاری برای تحلیل عمقی

نگاری  عبارت بهتر، گردش کار روزنامه اند. روند کار یا به دهگذاری کر جدید از ژورنالیسم را پایه

های دیداری و بصری  استفاده از جنبه توان صرفاً با توضیحات واژگانی و بی محور را هم نمی داده

سازی این مفهوم به سراغ آن رفت و آن  جا هم باید به کمک دیداری توصیف کرد، بلکه در همین

 (.61 ـ   62: 1392دیگران،  را به تصویر کشید )عاملی و

نوبۀ خود اهمیت زیادی دارند،  دهد که به دیتا ژورنالیسم همگرایی تعدادی حوزه را نشان می

شوند: یافتن  نویسی که این مراحل در آن طی می از پژوهش گرفته تا آمار و طراحی و برنامه

 .(Bradshaw, 2010)ها  سازی داده ها و یکپارچه ها، تصویرسازی داده ها، بررسی داده داده
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های آزاد( معتقد است:  و مؤسسۀ داده data.gov.uk)از مؤسسان  1پروفسور نایجل شدبولت

های کلیدی و عناصری از منابع کلیدی برای  دیتا ژورنالیسم استفاده از اطالعات کلیدی، داده

 (Gallagher, 2013  Rogers &)شکل دادن یک خبر است.  

 در« دیتاژورنالیسم یک راهنمای ساده برای بازاریابان»ر مطلبی با عنوان د 2هیدلک تیکپرا

: دیتا ژورنالیسم یک فعالیت تخصصی است که شامل یافتن و سدینو یمتعریف دیتا ژورنالیسم 

 (.Dholakiya, 2016ها و بیان خبر است ) توزیع اخبار، با تمرکز زیاد بر تحلیل، تصویرسازی داده
منظور گردآوری، تحلیل،  ها به ای از فعالیتعنوان یک حوزه، مجموعه دیتا ژرونالیسم به

 (.Berret & Philips, 2016گیرد ) نگارانه را در بر میها با اهداف روزنامهتصویرسازی و انتشار داده

محور است که برای انجام آن به  نگاری داده در این تحقیق، دیتا ژورنالیسم نوعی روزنامه

فرآیندی همچون یافتن و گردآوری داده، پاکسازی، ساماندهی، بیان خبر به یاری ابزارهایی 

 شود. طی می ها دادهو انتشار  ها دادهیاری یک روایت، تحلیل، تصویرسازی 

 گاردین « دیتا بالگ»
 ،شود. این روزنامه میالدی منتشر می 1821است که از سال  بریتانیایی گاردین یک روزنامۀ

عنوانش  1959شد، اما از سال  نامیده می «منچستر گاردین» منتشر و رمنچست ابتدا در شهر

بخش  منتقل شد. لندن نیز دفتر مرکزیش به 1964تغییر یافت و در سال  گاردین به

کرده و امکانات موفق دیگری، به اهمیت نقش مخاطب توجه  ۀمثل هر رسان، گاردین آنالین

است. یکی از دالیل شهرت جهانی گاردین ده وجود آور مختلفی را برای ارتباط دو طرفه به

توسط سیمون راجرز بنیان  2009محور است که در سال  یک وبالگ داده« دیتا بالگ»برخورداری از

  نهاده شد.

ای جدید نیست، اوّلین شمارۀ گاردین )یا با نام قدیم آن در  دیتا ژورنالیسم در گاردین حوزه

ها بود. برای اوّلین بار،  شامل یک جدول داده 1821 مه سال 5آن دوره، منچستر گاردین( در 

آموزان هر یک و  های منچستر و سالفورد، به همراه تعداد دانش گاردین فهرستی از مدرسه

 (.infoshare, 2013میانگین هزینۀ ساالنه آنها را در قالب جدولی استخراج و منتشر کرده بود )

. این هاست دادهاست که تمرکز اصلی بر  دیتا بالگ گاردین، وبالگی متعلق به گاردین

اندازی شد. این وبالگ،  راه 3و توسط سیمون راجرز و به کمک مونا کالبی 2009وبالگ در سال 

های در دسترس عموم با گزارش اخبار بود  یافته برای ادغام منابع داده اوّلین تالش سازمان

(,n.d.multiplejournalism.) 
                                                           
1 Nigel Shadbolt   
2 Pratik Dholakiya   
3
 Mona Chalabi 



296 1398 / بهار  54 شماره/ پانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

پشت صحنۀ دیتا »مای دیتا ژورنالیسم در مطلبی با عنوان سیمون راجرز در کتاب راهن

گیری و توسعۀ فعالیت دیتا بالگ و نمونه هایی از افشاگریهای  به تشریح نحوۀ شکل« بالگ

 ارائهوبالگ کوچکی برای  ،گاردین ابتدا قرار بود دیتا بالگِگاردین پرداخته است: 

امکان  یک صفحۀ مستقل بااکنون  اما ،های کامل مربوط به هر خبر باشد داده مجموعه

های مخارج  و ابزاری برای پژوهش داده های دنیا و تحوالت جهانی های دولت وجوی داده جست

، جنگ سوایی مخارج اعضای پارلماندر اشاره به نقش گاردین در ماجراهای ر است. و... عمومی

زیر انگلیس اظهار داشت و هنگامی که نخستبه عنوان نمونه،  لیکس و...، می توان گفت: ویکی

اند، ما توانستیم نشانی شورشیان را به همراه  دلیل فقر نبوده به 2011های آگوست  که شورش

... هدف دیتا ای قرار دهیم تا حقیقت پشت این ادعا را آشکار کنیم های فقر در نقشه شاخص

سپاری  معهایی برای ج ها برای مردم است و ایجاد فرصت تر کردن فهم داده بالگ آسان

داده مربوط به مخارج  458.000ما عنوان مثال، نگاری شهروندها، به  ها و روزنامه پژوهش

ا کمک .  بیمکرد یلمربوط به مطالبه هر عضو را تحل یها و داده یسپار پارلمان را جمع یاعضا

مخارج خزانه را کاوش کرده و سپس  یقدق یها داده مجموعه، کوشیدیم تا کاربران خود به

 (Gray, bounegru & chambers, 2012: 34-36. )نیممربوط به اخبار را منتشر ک یها دهدا

 چارچوب نظری پژوهش

« حوزۀ عمومی»، «یمند رضایتاستفاده و »)مانوئل کاستلز(، « یا جامعۀ شبکه»سه نظریۀ 

 اند. دادهی نظری این پژوهش را تشکیل ها چارچوب)هابرماس( 

 یا جامعۀ شبکه

کار  میالدی به 1981نروژی در سال  1براتن نیآستای اوّلین بار توسط  شبکه اصطالح جامعۀ

ای[ در  ای با همین عنوان ]جامعۀ شبکه این اصطالح را در مقاله 2دایک جان ونرفت. سپس 

 1999دایک نخستین بار سال  جان ون 3«ای جامعۀ شبکه»استفاده کرد. کتاب  1991سال 

  مانوئل کاستلز.« ای جامعۀ شبکه»ز چاپ جلد نخست میالدی منتشر شد؛ سه سال بعد ا

از اتصاالت میان اجزاء یک واحد است. این  یا مجموعه «شبکه»مانوئل کاستلز، از نظر 

دهند. از  ها، روابط درون و بین سطوح یا واحدهای واقعیت اجتماعی را سازمان می اجزای شبکه

 ،ای دهند و گسترش منطق شبکه شکیل میها ریخت اجتماعی جدید جوامع ما را ت شبکه اونظر 

کند.  تغییرات چشمگیری در عملیات و نتایج فرایندهای تولید، تجربه، قدرت و فرهنگ ایجاد می
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توانند بدون هیچ محدودیتی گسترش یابند و نقاط  ها ساختارهایی باز هستند که می شبکه

، توانایی ارتباط در شبکه را شاخص جدیدی را در درون خود پذیرا شوند تا زمانی که این نقاط

ها یا اهداف  )برای مثال ارزش ارتباطی مشترک داشته باشند؛ یعنی مادامی که از رمزهای

 کنند.  کارکردی( استفاده می

یک ساختار اجتماعی مبتنی بر شبکه، سیستم بسیار باز و پویایی است که بدون این که 

 یها ها ابزار مناسبی برای فعالیت ری دارد. شبکهرو شود، توانایی نوآو توازن آن با تهدیدی روبه

شدن، و تراکم  داری که مبتنی بر نوآوری، جهانی مختلف هستند: برای اقتصاد سرمایه

پذیری و قابلیت انطباق؛  متکی به انعطاف یها غیرمتمرکز است؛ برای کار، کارگران، و شرکت

ن؛ برای حکومتی که با پردازش پایا شکنی و تجدید ساختار بی برای فرهنگ متکی به ساخت

ها و حاالت عمومی جدید سازگار شده است؛ و نیز برای سازمانی اجتماعی که در  فوری ارزش

  (.544ـ   545: 1389 ،کاستلز)پی القای مکان و نابودی زمان است 
 یا از آنجا که اطالعات و ارتباطات عمدتاً از طریق یک سیستم رسانه از نظر کاستلز،

ها  در فضای رسانه یا ندهینحو فزا آیند، بازی سیاسی به می ولی فراگیر به گردش در ،پراکنده

 .گیرد انجام می

، تئوری 2نوشته آماندا گیرنی 1«اینگاری پژوهشی جهانی در جامعۀ شبکهروزنامه»در مقالۀ 

ان شبکه با عنوان سازندگ نگاران بهمنظور تعریف دوبارۀ روزنامه ای مانوئل کاستلز به جامعۀ شبکه

نگارانه در پیوند با تکنولوژی جدید های سنتی بین فردی و پژوهش روزنامه استفاده از مهارت

های تخصصی خبری گسترش داده شده است.  برای یافتن اطالعات و منابع خبری و تولید شبکه

های  رسانهتوانند با استفاده از بستر  نگاران میاین مطالعه، نتیجه گرفته است که روزنامه

اجتماعی، تکنولوژی ارتباطات مبتنی بر اینترنت، همکاری گزارشگران و همکاری سازمانی، نقش 

رکن چهارمی خود را در عصر دیجیتال ادامه دهند. آنها همچنین از این تکنولوژی برای 

عنوان رکن چهارم  کنند تا به گسترش قلمروی کار خود فرای مرزهای داخلی استفاده می

المللی و یا جهانی را به پرسش گیرند. این عمل کنند و صاحبان قدرت بین نوظهور جهانی

نگاری پژوهشی نوظهور و چگونگی تقویت تحکیم  های روزنامه مقاله، مدارکی گواه بر فعالیت

 .(Gearing, 2016) دهد رکن چهارم جهانی را ارائه می

 ها رسانهسیطره از طریق  ای گرچه فرصتی به صاحبان قدرت برای بر این اساس، جامعۀ شبکه

های  کند تا از برخی قابلیت ایجاد می ها رسانههایی را پیش روی خود  دهد، از سوی دیگر فرصت می

های اصلی خود به خصوص در تحقق دموکراسی اقدام  این شبکه استفاده کرده و به ایفای نقش
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کان دسترسی و انتشار آزاد کنند. البته در کشورهایی که سازگاری با این شبکه بیشتر بوده و ام

 شود. داده می ها رسانهشود، این فرصت بیش از پیش به  اطالعات فراهم می

ها  المللی مصاحبه کرد و متوجه شد که همه آن های بین با گروهی از دیتاژورنالیست 1تام فل

 ل شمردن صاحبان قدرت دارد. ها نقش دموکراتیک مهمی در مسئو معتقدند که کار آن

(Mair & other, 2013:133) 

ها در سراسر جهان بیشتر و بیشتر دیجیتالی شده و هر روزه اطالعات بیشتری را  دولت

سوی  المللی به ها با ادامۀ حرکت بین کنند. بسیاری از دولت صورت الکترونیک ذخیره می به

ی، نقشی نگارکنند. بر این اساس، روزنامه تری را منتشر می شفافیت بیشتر، اطالعات گسترده

توان گفت که دیتا ژورنالیسم نیز نقش  یمکلیدی در کنترل و مراقبت دموکراسی داشته باشد، 

 2، او مورکوی در گزارشگری و بررسی مطالب منتشر شدهعبارت به ،مهمی در این حوزه دارد

نگاران در این فضا، توانایی آنها در گزارش کارایی  معتقد است که نقشی کلیدی برای روزنامه

صورت دقیق بررسی کرده و مسئولیت صاحبان قدرت را  جهان را به»ست تا بتوانند ها داده

 (Mair & other, 2013:137« )مشخص کنند

)از افراد مصاحبه شونده در  4، سرپرست تیم دیتا ژورنالیسم اشپیگل آنالین3کریستینا المر

به مذاکرات برای دستیابی  این تحقیق( نیز تأکید دارد که روند رو به رشد آزادی اطالعات،

را آسان تر می کند. در عین حال که دیتا مقامات است  یارکه در اخت ییها داده مجموعه

نگاران را نسبت به و روزنامهها  رسانه یتموقع ید،جد های یکمنابع و تکنژورنالیسم در کنار 

با کمک  توانند یم ها آن. سازد یدولت، مستحکم م های یتفعال یقدق یآشکارساز یبرامقامات، 

و با  کنند یینتع یرسم های یهبر ضد اعالم یمنحصر به فرد یها یدگاهجامع داده، د های یگاهپا

 .دموکراسی به ایفای وظیفه بپردازندعنوان رکن چهارم  بیان حقایق، به

های خبری تبدیل شده و  دیتاژورنالیسم به بخشی از راهبردهای آنالین بسیاری از سازمان

منظور تعامل هرچه بیشتر با  هایی برای مخاطبان خود به آن در تالش هستند روش به یاری

 یبرا یرا روش یتاژورنالیسمنگاران، د روزنامهوجو و کاوش در آن فراهم کنند.  محتوا و جست

 یها نخواهند شد. سازمان یانروش ب ینکه بدون کمک ا یاخبار دانند، یاخبار پنهان م یافتن

بر  یمثبت یرثأت یندارند و بنابرا یتاژورنالیسمبه کمک د یود منافع عمومتالش در بهب یخبر

در  یتشفاف یشافزا یبرا یبه عنوان روش یتاژرونالیسمد ین. افزون بر اگذارند یجامعه م

 یکه منابع اطالعات اخبار، برا یننگارانه شناخته شده است. با توجه به ا روزنامه یندهایفرآ
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 یها و رسانه ینگار اعتماد به روزنامه یشامکان افزا یتشفاف یند،  اهمگان آزاد هستن یدسترس

 (. Aitamurto , Sirkkunen & Lehtonen,2011:2)  را دارد.

هایی غیرانتفاعی مانند ویکی ای، فضایی را به سازمان کما اینکه همین فضای جامعۀ شبکه

لیکس خود از نقشی یدهد تا به افشای اطالعات از منابع ناشناس کنند. ویک لیکس می

برای ورود به  ها رسانهکننده در دیتا ژورنالیسم برخوردار بوده که به ترغیب بسیاری از  تعیین

 (.,January 2011 Rogers 31)نگاری پرداخته است.  این نوع روزنامه

 ای به اینترنت ویژه در فضای آنالین )و اتکایی در جامعۀ شبکه از این منظر دیتا ژورنالیسم به

کند تا به ایفای نقش رکن چهارمی خود در عصر اطالعات و  کمک می ها رسانهوجود دارد(، به 

 المللی/جهانی و به پرسش گرفتن آنها بپردازند. مسئول شمردن صاحبان قدرت بین

های خود، قادر است  از سوی دیگر، دیتا ژورنالیسم در کنار افشای اطالعات و سایر توانمندی

 ها دادهدر اختیار مخاطبان قرار دهد. اینکه این  ها دادهصورت تصویرسازی  را بهها بخشی از داده

توانند در  کننده باشند، در عمل می تا چه حد برگرفته از واقعیت یا متأثر از تفسیرهای گمراه

ی ها ۀ تقویت مدلواسط کند )به عنوان تجربه و یادگیری نمادین یاد می آنچه کاستلز از آن به

 خود( اثرگذار باشند.های تصویری نمادین  امبصری و نظ

گفت: دیتا ژورنالیسم با توجه به امکاناتی که همین فضای مجازی و  توان یماز دیگر سو 

ها و بیان  تواند با افشاگری دهد، گاه می ها قرار می نهان آن در اختیار دیتا ژورنالیستهای  داده

های قابل  تعادل و توازن ببخشد. از نمونه تالش ی، تا حدیا ها در جامعه به جامعۀ شبکه واقعیت

 لیکس و آثار دیتا ژورنالیسم تولید شده در پی آن یاد کرد. از ویکی توان یماشاره در این خصوص 

 حوزۀ عمومی هابرماس
از دید اتکا در این پژوهش، نظریۀ حوزۀ عمومی یورگن هابرماس است.  از دیگر نظریات قابل 

قلمرویی از حیات اجتماعی است که در آن چیزی نظیر افکار عمومی هابرماس، حوزۀ عمومی 

بتواند شکل گیرد و تمامی شهروندان باید از امکان دسترسی به این حوزه برخوردار باشند 

منظور مشارکت  ای است که در آن، افراد به از نظر او، حوزۀ عمومی عرصه(. 466: 1381)نوذری، 

  (.26و  25: 1393)هوالب،آیند  در مباحث باز و علنی گرد هم می

تواند  کند که می عنوان حلقۀ مفقوده در جامعۀ مدرن یاد می به« عرصۀ عمومی»هابرماس از 

ترین ابزار بازتولید و احیای  مثابه مهم ها به ای میان جامعۀ مدنی و دولت باشد. رسانه واسطه

ایر نهادهای اطالعاتی را در های جمعی و س هابرماس نقش رسانهاند.  حوزۀ عمومی قابل اشاره

بر  .شمارد یسازنده حوزۀ عمومی برم ، محافظ و سالمدهنده یلعنوان سه کار اصلی تشک جامعه به
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 Francesco)گذاری دموکراسی ریشه در مفهوم حوزۀ عمومی دارد  مبنای نظریۀ هابرماس، پایه

, 2015Giorgio). 

 شمارد:  برمیگونه  حوزۀ عمومی را این یهابرماس، سه عنصر اصل یبا اشاره به آرا نیاُبر

دسترسی باشد.  نظر نیاز دارد که باید برای همه قابل ـ حوزۀ عمومی به مکانی برای تبادل1

در حوزۀ ـ 2 ها در آنجا وجود داشته باشد. و دیدگاهامکان بیان و مبادله تجربیات اجتماعی 

گیرد.  صورت می یو منطق یقالنعه مباحث قیها و نقطه نظرات از طر مواجهه با دیدگاه ،یعموم

 ۀممکن است که حوزۀ عمومی در وهل یتنها زمان «یمنطق» یِاسیکه انتخاب س یمعن نیبه ا

که هر شخص  طوری ممکن عرضه کند؛ بههای  گزینهنسبت به  ینخست، شناخت و درک آشکار

ممکن  فیط نتری گسترده دیبا ها رسانهدست به انتخاب بزند.  ها گزینهآن  نیبتواند از ب

 زین اند نکردهاندازها را عرضه کنند تا شهروندان نسبت به آنچه که انتخاب  چشم ای ها چارچوب

حوزۀ  یاصل فهیدولت، وظ یها و نظارت منظم و نقادانه بر سیاست ینیبازبـ 3 آگاه شوند.

 (.32: 1389زاده،  )مهدی عمومی است

هابرماس اهمیت حیاتی دارد. او معتقد  اهمیت استقالل حوزۀ عمومی از نفوذ قدرت در نگاه

است، پیدایش حوزۀ عمومی نتیجه تفکیک آشکار و روشن حوزۀ خصوصی و قدرت عمومی بوده 

 (.29: 1393)هوالب، نمایند  و نفوذ متقابل این دو در هم، جبراً حوزۀ عمومی را نابود می

حوزۀ عمومی دارد. از گذاری دموکراسی ریشه در مفهوم  یهپابا اتکا به نظریه هابرماس، 

عنوان  طرفی، دیتا ژورنالیسم نقش مهمی در مسئول شمردن صاحبان قدرت و عملکردی به

 دموکراسی دارد.  « رکن چهارم»

این اساس، کمک دیتا ژورنالیسم به تحقق دموکراسی و افزایش اعتماد عمومی به  بر

تواند به  یاری دیتا ژورنالیسم، میها به  آفرین مؤثر رسانه ها و ایجاد فضای تعامل و نقش رسانه

 احیای حوزۀ عمومی مدّنظر هابرماس کمک کند.

 مندی استفاده و رضایت
است.  پژوهشاتکا در این  موردهای  از دیگر نظریه 1«یمند استفاده و رضایت»نظریه 

« مدرن»و « کالسیک»توان به دو دورۀ  یممندی را  ی مربوط به استفاده و رضایتها پژوهش

های متعدد، در مورد اصل این رویکرد، بین پژوهشگران توافق  رغم ارائه مدل م کرد. علیتقسی

 نظر وجود دارد.

 1968د که در سال نکن ( از دو پژوهشگر سوئدی یاد می1974کاتز، بالملر و گورویچ )» 

 : ردیگ یعناصر زیر را در برم ،اند. این مدل را پیشنهاد کرده« مدل استفاده و خشنودی»نوعی 

                                                           
 نسون، بالملر، گورویچ، مک کوئیل، براون و مارک لویشده از سوی الیهو کاتز، الزار اسفلد، است مطرح 1
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گردد که معنی آن این است که بخش مهمی از استفاده از  مخاطب فعال محسوب می ـ  1

 شود.  ها معطوف به هدف فرض می رسانه

 یا در فرایند ارتباط جمعی، مخاطب در امر مرتبط ساختن ارضای نیاز و انتخاب رسانه ـ  2

 ابتکار عمل زیادی دارد. 

 کنند.  ز رقابت میها با دیگر منابع ارضای نیا رسانه ـ  3

نیازها و  یبند های متعددی برای طبقه های مربوط به استفاده و خشنودی، راه در نوشته

سخن « تأخیری»و « فوری» یها ی. برخی از خشنوددیآ یدست م مخاطب به یها یخشنود

تفریحی( «)فراغتی ـ  تخیلی»و « آموزشی ـ  اطالعاتی»را  ها یبعضی دیگر، خشنود ،اند گفته

 (424 ـ  423 :1384 ،)سورین و تانکارد«. اند ندهخوا

در این نظریه، مخاطب، پویا و فرایند »مندی باید گفت:  براساس نظریه استفاده و رضایت 

شود. مخاطب به نیاز خود، آگاه است و فرایند انتقال  ارتباط چند متغییره در نظر گرفته می

ها برای تأمین نیاز مخاطبان و رقابت  ابت رسانههایی است که از این جمله: رق پیام، دارای ویژگی

برای تأمین این نیاز الزامی است. مخاطب در این قـالب، جستجوگر است و  ها دهیآنها با سایر پد

کند. وی همچنین، برای تأمین  مختلف را تجربه می یها برای تأمین نیازها و رضایت خود، روش

کند. میزان ابهام و مناسب دانستن  نظر را انتخاب مینیازهای معرفتی خود، آگاهانه رسانه مورد 

در میزان تمایل فرد به رویارویی با وسایل ارتباط  کننده نییموضوع برای کار و زندگی فرد، تع

دلیل کسب دو  ها به شناختی است. در این میان، رویکرد افراد به رسانه جمعی برای رفع نیازهای

رویدادها )نیاز به داشتن اطالعاتی که در زندگی جاری  پاداش است: پاداش آنی، مثل حوادث و

های آموزش و درازمدت )نیاز به یافتن شغل و  و روزمره مؤثر است( و پاداش آتی، خدمات مقوله

 .(121 :1382 ،انی)زارع« های آموزشی و...( ، استفادهها یجسجوی آگه

دنبال رضامندی است و  بهرو فعال است که  ، مخاطب ازآنیمند ر نظریه استفاده و رضایتد

باور دارد که انتخاب رسانه، رضامندی موردنظرش را فراهم خواهد آورد. همچنین، مشارکت 

بودن  ]...[ ابعاد فعال دگذار اثر می یا فعاالنه مخاطب با رسانه، بر رضامندی حاصل و رفتار رسانه

 ،)نیکو و دیگران« ندیبودن، درگیرشدن و سودم بودن، انتخابی اند از: تعمدی مخاطب عبارت

1381 :48). 

را تعیین  ها رسانهدر مدل استفاده و خشنودی، اساساً نیازهای پایۀ فرد، استفاده از  

های  شود... ویژگی کنند. در این مدل، نیاز، تنها عاملی است که منجر به استفاده از رسانه می می

، منجر به اخذ تصمیماتی از ها هرسانها و میزان دسترسی به  رسانه فردی، انتظارات او، درک

شود )مک کوایل و  جمعی میهای  رسانهکردن یا نکردن از محتوای  سوی فرد دربارۀ استفاده

 (.138 ـ  139: 1388ویندال، 
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نیاز اشاره  6به  توان یدهد، م سوی یک رسانه سوق می در بحث نیازهایی که مخاطب را به

یری، گذران اوقات/ از روی عادت، استفاده سرگرمی و تفریح، کسب اطالع و یادگ»کرد: 

 .(89 :1381 ،)نیکو و دیگران« معنوی ۀاجتماعی، هویت شخصی و ارتقای روحی

ها،  رو مورد اتکا است که با افزایش داده مندی از آن در این مقاله، نظریۀ استفاده و رضایت

ویژه از  نتشار اخبار )بهدر ا 1«های اجتماعی رسانه»آفرینی بیشتر  ای، نقش تنوع باالی رسانه

هایی هستند که قادر باشند اطالعاتی  گیری از رسانه منظر سرعت انتشار(، مخاطبان در پی بهره

شوند( را در اختیار آنها  گذاری می سرعت نیز منتشر و اشتراک متفاوتی از اطالعات روز )که به

هایی وجود  تواند در رسانه می ها. این پتانسیل، قرار دهند؛ اطالعاتی از حقایق نهفته در داده

ها و اطالعات نهفته درآنها، بتوانند به انواعی از  داشته باشد که با درک اهمیت داده

های  ویژه داده ها و به محور ازجمله دیتا ژورنالیسم روی آورند و با تحلیل داده نگاری داده روزنامه

های خود برای جلب و  ده و بر تواناییدا روی مخاطبان قرار ای نو از اطالعات، پیش بزرگ، دریچه

جذب مخاطبان بیفزایند. از سوی دیگر نیز، موجبات رضایت مخاطبان در استفاده از این 

 ها را )به یاری مهارت و توانایی مذکور( فراهم کنند. رسانه

ها هستند،  از رسانه یریگ به همان نسبت که مخاطبان مبتنی بر نیازهای خود در پی بهره

های رقابتی،  جمله نیاز به حفظ بقا و پیروزی در عرصه نیازهای خود از براساسا نیز ه رسانه

با ارائه محتوای بهتر و ارائه بهتر محتوا در پاسخگویی به نیاز مخاطبان  کوشند تا ضمن یم

تالش شدن توسط مخاطبان  کسب فرصت انتخاب و وظایفشان، برای ها نقشراستای ایفای 

ویژه با ارائه  یری از دیتا ژورنالیسم بهگ بهرهدر این خصوص،  مؤثرابزارهای  بیشتری کنند. ازجمله

اطالعات  قراردادنروی مخاطب  یشپمنظور درک و فهم بهتر اطالعات است.  بصری اطالعات به

 ها رسانهتواند جذابیت  شکل بصری، می به خصوص بهنهان و کمک به شفافیت هرچه بیشتر آنها 

 را به رسانه مربوطه ببخشد.شدن  انتخابیش داده و فرصت را نزد مخاطبان افزا

 ها یشینهپمرور 
جهان با های  رسانهپژوهش حاضر در حالی در تالش برای بررسی وضعیت دیتا ژورنالیسم در 

عنوان یک تیم پیشرو است  ها و... به تمرکز بر دیتا ژورنالیسم گاردین و نقش جهانی آن، ویژگی

بر  میک و علمی که در حوزۀ دیتا ژورنالیسم در جهان صورت گرفته،های آکاد که عمده پژوهش

در این حوزه تمرکز  وکار کسبهای دیتا ژورنالیسم و  یمت، ترکیب اعضای ها تخصصبررسی فرآیندها، 

هایی که تمرکز بخشی از پژوهش خود را بر دیتا ژورنالیسم در گاردین  یکی از پژوهش دارند.

                                                           
1 Social Media 
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است که هدف از آن ارائۀ تصویری از  1«های خبر ژورنالیسم در اتاق ادغام دیتا»اختصاص داده، 

آمریکایی و  2های دیتا ژورنالیسم قوی در پنج رسانۀ خبری ساختار، فرآیند، انگیزه و منابع تیم

انگلیسی و یک روزنامۀ آمریکای التین و شناسایی، موضوعات رایج ارزشمند برای فعالیت کارای 

 ساندراو  3یزانچل کلیماهای خبر است. این پژوهش، توسط  م در اتاقهای دیتا ژورنالیس تیم

 صورت گرفته است.« نگاریالمللی روزنامهمرکز بین»در  4ینینولیتیک

مذکور، نتیجۀ بررسی در خصوص گاردین های  رسانهمربوط به هر یک از  سؤاالتدر پاسخ 

 گاردین( چنین تشریح شده است: گذار دیتا بالگ  )مربوط به زمان حضور سیمون راجرز، بنیان

کند. تیم دیتا ژورنالیسم در  صورت آنالین فعالیت می فقط آنالین است؟ دیتا بالگ فقط به -

 کند.  اخبار چاپی نیز همکاری می

اعضای تیم: سه عضو اصلی سیمون راجرز، ادیتور دیتا بالگ، یک پژوهشگر و یک  -

ها و یا ابزار  دهندگان برای تصویرسازی وقت هستند. گاهی توسعه نگار جوان نیمه روزنامه

 کنند.  تر با تیم همکاری می پیچیده

ها با  لیکس در ادغام افراد فعال در داده ها: ویکی نگار در داده سطح مهارت/آگاهی روزنامه -

 نگارها هم از نظر مکان فیزیکی و هم از نظر همکاری نقشی اساسی داشت.  روزنامه

لیکس افشا شوند، تیم دیتا بالگ در کنار  های ویکی تلگراف ساختار تیم: پیش از این که -

لیکس، تیم به  ای متفاوت از میز خبر مستقر بود. پس از ویکی بخش گرافیک در طبقه

های سیمون راجرز، این نقل مکان جریان  نزدیکی میز خبر نقل مکان کرد. با توجه به گفته

شدن محل  تر کند. همچنین با نزدیک ان میها به میز خبر را آس های خبری از تیم داده ایده

 در اخبار بیشتر شده است.   های داده کار این دو، احتمال استفادۀ گزارشگران از تیم

هاست. تیم دیتا بالگ از منابع متنوعی از جمله  جریان کاری/فرآیند: گام اوّل یافتن داده -

سپس «. کند غیره استفاده مینگاران و  های روزنامه های دولتی، پژوهش اخبار فوری، داده»

کند )ترکیب با یک مجموعه داده دیگر،  این تیم احتماالت موجود برای تحلیل را بررسی می

نمایش تغییرات در طول زمان، غیره(. نتیجۀ یک خبر، نقشه، گرافیک یا ابزار است. تیم 

کند.  د میتر را تولی های پیچیده گرافیک«( تیم توسعه)»دهندگان  ای از توسعه جداگانه

ها استفاده  تر نقشه ، تیم دیتا بالگ از ابزارهای رایگان گوگل برای تولید کاراتر و آسانمعموالً

 کند.  می

                                                           
1 Integrating Data Journalism into Newsrooms 

پست، او استادو د سائوپائولو و  تایمز، گاردین، یو اس ای تودی، واشنگتن سی، نیویورک بی دیتا ژورنالیسم بی 2

 شیکاگو تریبون
3 michael zanchelli 
4
 sandra crucianelli 
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اخبار طوالنی یا کوتاه؟: کارهای تولیدی تیم دیتا بالگ کوتاه و کارهای حاصل از همکاری با  -

 دیگر میزهای خبری معموالً طوالنی هستند.

 وجود دارد؟: بله، دیتا بالگ گاردینها  آیا بخشی برای داده -

های موفق دیتا  عامل کلیدی برای تشکیل تیم 4سؤال به  8محققان در پژوهش با طرح 

 اند:  یافته ژورنالیسم دست

 ـ قراردادن تیم دیتا ژورنالیسم در نزدیکی میز خبر 1

ی اخبار مبتنی بر هایی برا ایده ارائهدهندگان به همکاری برای  تشویق گزارشگران و توسعه ـ  2

 داده 

 دهندگان را پر کنند  استخدام گزارشگرانی که شکاف بین گزارشگران و توسعه ـ  3

 ,Zanchelli & crucianelliها و دلیل مهم بودن آن برای مخاطبان  اخبار نمایانگر معنای دادهتولید  ـ  4

2014)). 

اشاره هستند که نگاه فرآیندی  شدۀ دیگری در حوزۀ دیتا ژورنالیسم قابل های انجام پژوهش 

و هایکی  1دارند، ولی تمرکز بررسی آنها بر گاردین نیست. از این جمله، پژوهش تورو اوسکالی

 عبارتند از:  3است. سؤاالت این این بررسی« های کاری دیتا ژورنالیسم نام فعالیت»با  2کوتی

 نگاران؟  همه روزنامه ـ آیا دیتا ژورنالیسم فقط برای متخصصان مناسب است یا برای1

 کنید؟  خبر و کشور خود را چگونه توصیف می ـ تکامل دیتا ژورنالیسم در اتاق2

 بینید؟  ـ آیندۀ نزدیک دیتا ژورنالیسم را چگونه می3

( و دیتا IDJآنها از بررسی خود به انواع دیتا ژورنالیسم دست یافتند: دیتا ژورنالیسم پژوهشی )

های  ه هر دو ریشه در گزارشگری پژوهشی دارند، ولی آداب و فعالیت( کGDJژورنالیسم عمومی )

گیرند، عالوه بر این دو جریان دیتا ژورنالیسم جریان  اند. آنها نتیجه می مختلفی را گسترش داده

زمان شناخته شده است که اکنون در چندین  نسبتاً ضعیف سومی نیز به نام دیتا ژورنالیسم هم

شود. در دانشگاه کلمبیا آن  رد استفاده است، ولی هنوز در اروپا استفاده نمیخبر در آمریکا مو اتاق

 .(Uskali & Kuutti, 2015: 77-86)شناسند  نگاری سنسوری نیز می عنوان روزنامه را به

 شناسی پژوهش  روش 

ی استفاده شده ا کتابخانهدر این پژوهش، از سه روش تحقیق مطالعۀ موردی، مصاحبۀ عمقی و 

 است. 

                                                           
1 Turo I Uskali 
2 Heikki Kuutti 

آنجلس  های فایننشال تایمز، لس مریکا و انگلستان و روزنامهادیتا ژورنالیسم از فنالند، سوئد و  طی مصاحبه با   3

 تایمز، پروپابلیکا و هلسینگین سانومات
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 مطالعۀ موردی

های کیفی مرسوم است. یک مطالعۀ موردی به زبان ساده از منابع  موردی یکی از روش ۀمطالع

ها یا رویدادها استفاده  ها، سازمان مند افراد، گروه اطالعاتی هرچه بیشتری برای بررسی نظام

ین یک پدیده شوند که پژوهشگر نیازمند فهم یا تبی هنگامی انجام می ،کند. مطالعات موردی می

 .(200 :1384 ،است )ویمر و دومینیک

تواند بیانگر آن باشد که چرا چیزی رخ داده است. این روش  روش مطالعۀ موردی می

رو شود. اسناد،  تا طیف وسیعی از شواهد روبه سازد یمهمچنین پژوهشگر را قادر 

های سنتی را  مایشمستقیم، حتی پی ۀمند، مشاهد نظامهای  مصاحبهتاریخی، های  ساخته دست

را در مطالعۀ موردی بیشتر  ها دادهدر مطالعۀ موردی گنجاند. در حقیقت هرچه منابع  توان یم

 .(202 :کنیم، احتمال اینکه مطالعه ما معتبرشود، بیشترخواهد بود )همان

انجام عملیات ، «مورد»بیان مسئله و انتخاب  موردی شامل چهار مرحله است: ۀمطالع

 ملکی و دلگشایی،)طبیبی، تدوین گزارش ، ها دادهسازماندهی ، ها دادهآوری میدانی و گرد

1388: 139).   

مورد مطالعه در این تحقیق، تیم دیتا ژورنالیسم گاردین و سایت و دیتا بالگ گاردین در 

 لندن )انگلستان( است.

که در مانند پژوهشگری پژوهشگر  ،در پژوهش به روش مطالعۀ موردی»با یادآوری اینکه 

با حجم وسیع و معرف از جامعه دربارۀ تعدادی از متغیرها  یا نمونهپژوهش پیمایشی با انتخاب 

)همان( باید گفت تمرکز در روش مطالعه مورد، از بین « کند عمل نمی ،پردازد به بررسی می

و پیشرو در حوزۀ دیتا ژورنالیسم در جهان، بر بخش دیتا ژورنالیسم سایت گاردین های  رسانه

 دیتا بالگ آن است. 

از آن روست که این رسانه جزو پیشگامان و آنالین، های  رسانهلت انتخاب گاردین از بین ع

گاردین هنگامی که به درون دریای آمار »پیشرو در این حوزه در سطح جهان است. های  رسانه

های  بین روزنامهاندازی کرد، در  را راه 1اِستور دیتا بالگ و دیتا  2009شیرجه زد و در سال 

 .( July 2010Guardian 6)« انگلیسی منحصر به فرد بود

 دیرینه آن در حوزۀ دیتا ۀها در انتخاب گاردین عبارتند از: سابق شاخص از دیگر  

ژورنالیسم، حضور افراد مطرح و بنام در ترکیب )قدیمی و فعلی( آن همچون سیمون راجرز، 

با ایجاد دیتا بالگ در گاردین، رویکرد  یا تولید آثار حرفه و...، 1آرون پیلهوفر، 2هلنا بنگتسون

 ژونالیسم. نوین در گاردین به دیتا

                                                           
1 The Guardian's Data Store 
2 Helena Bengtsson 
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اثر با رتبۀ بیشتر در خود  10به منظور بررسی آثار دیتا ژورنالیسم گاردین ابتدا تالش شد تا 

ماهه(.  سایت گاردین و در گوگل انتخاب و استخراج شوند )با سه بار مراجعه با فاصله زمانی یک

دست یافته شد  2اسپردشیتدر این لیست، به اثری با عنوان آثار دیتا ژورنالیسم گاردین در یک 

شدن بررسی به آن استناد شده است. یکی از دالیل انتخاب این دورۀ  که به منظور هدفمندتر

تا  2009ی است که سیمون راجرز در گاردین حضور داشت )از سال ا دورهزمانی، انتخاب 

( و این دورۀ زمانی، دورۀ اوج شکوفایی تیم دیتا ژورنالیسم گاردین و اواسط حضور 2013

 سیمون راجرز بنیانگذار دیتا بالگ است.

 15به انتشار مجموعه آثار تولیدی خود از تاریخ  2011تیم دیتا ژورنالیسم گاردین تا سال 

منتشر شده توسط آنها،  اقدام کرده بودند که مبتنی لیست 2011جوالی  15تا  2009ژانویه 

ماه  2اثر تولیدی از آخر به اوّل مرتب شده بودند. با مبنا قراردادن این لیست، به بررسی  1411

3اثر دست یافته شد. 121( اقدام شده است که در نهایت به 2011 می 16جوالی تا  15پایانی )از 
 

 مصاحبۀ عمقی
ای، از روش مصاحبۀ عمقی نیز  این پژوهش در کنار روش مطالعۀ موردی و کتابخانه

تک است  به ای فرعی از رویکرد مصاحبه تک یا ژرفانگر، گونه. مصاحبۀ عمقی است شده استفاده

 (.195: 1384)ویمر و دومینیک، 

این روش در  آید. دست می ترین محاسن مصاحبۀ عمقی، غنای جزئیاتی است که به از مهم

شود )ویمر و دومینیک،  منجر به کسب اطالعات می ها، تنها فنی است که ارتباط با برخی گروه

1384 :196.) 

های  مند هستیم یافته جامعۀ آماری که عبارت است از اعضای واقعی یا فرضی که عالقه

نفر  4300در این پژوهش عبارت است از:  (،120: 1384)دالور، پژوهش را به آنها تعمیم دهیم 

 های چاپی، الکترونیک و آنالین م در رسانهدیتا ژورنالیس ۀمتخصصان و فعاالن حوزاز 

، 4های اجتماعی )با تمرکز بر لینکدین مختلفی همچون شبکه یها از روششده  شناسایی

تخصصی این حوزه  یها نفر(، از طریق کتاب 3270( )حدود 7ستتر ینو پ 6بوک یس، ف5توئیتر

نفر(، سخنرانان  425نالیسم )دیتا ژور ۀنفر(، برنده مسابقات حوز 24نفر(، داور مسابقات ) 85)
                                                                                                                                        
1 Aron Pilhofer  
2 Spreadsheet 

 لیست مذکور در این آدرس قابل دسترسی است:  3

https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/jan/27/data-store-office-for-national-statistics 
4 Linkedin 
5 Twitter 
6 facebook 
7 pinterest 
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های  ها و گروه نفر(، عضویت یا حضور در انجمن 90ها در حوزۀ دیتا ژورنالیسم ) جشنواره

 ۀها در شناسایی فعاالن حوز نفر( و سایر روش 178تخصصی و درخواست همکاری )بیش از 

قاالت و...، افراد شونده، نویسندگان م نفر( )از طریق معرفی افراد مصاحبه 228دیتا ژورنالیسم )

یدواژه انگلیسی ، جستجو در گوگل با کل1دارای سخنرانی در حوزۀ دیتا ژورنالیسم در یوتیوب

«Data Journalist.)» 

در احتمالی و در دسترس است،  یری در این پژوهش، روش غیرگ نمونهروش  که آنجا از

اد حاضر و آماده برای از افر یا مجموعه ،باید گفت: این نمونه «در دسترس ۀنمون»تشریح 

 .(123، 1384 ینیکمطالعه است )ویمر و دوم

عنوان افراد نمونه در  نفر به 758های مختلف به  از بین جامعۀ مذکور، امکان دسترسی با راه

ها پاسخ دادند که برخی حاضر به  نفر به تماس 157 ،بین  این ازاین پژوهش فراهم شد. 

شده و  گری ارجاع دادند که سرانجام، از کل افراد شناساییهمکاری نشده یا محقق را به فرد دی

بر شدند. محقق و ایمیل حاضر به مصاحبه با  2از طریق تلفن، اسکایپنفر  103در دسترس، 

تا پیش از مرحلۀ آخر که مرحلۀ  حاضر به همکاری نشدند. ،دالیل مختلف بهنفر  51 ،اساس ینا

بار  5تماس مبتنی بر متوسط  3300 ها تماسا و ه یمیلاها،  مصاحبه است، تعداد کل توئیت

 پیگیری بوده است. 

، 3نفر مرتبط با گاردین 4اند از:  عبارتبنا بر نحوۀ شناسایی آنها  ،شونده مصاحبهافراد ترکیب 

نفر  8، در حوزۀ دیتا ژورنالیسم مسابقات ۀنفر برند 13، ژورنالیسم دیتا نفر داور مسابقات 5

نفر  6های مختلف،  نفر دیتا ژورنالیست فعال در رسانه 55، تا ژورنالیسمدر حوزۀ دی مؤلف کتاب

 نفر دیتا ژورنالیست مستقل. 12و و مدرس این حوزه استاد دانشگاه 

نفر مدیر  38از:  اند عبارتبنا بر جایگاه سازمانی و نوع فعالیت آنها  شونده مصاحبهترکیب افراد 

 37ی( )ا دادهژورنالیسم یا اینفوگرافیک یا سازمان تولید  )اعم از رهبر/ دبیر یا سرپرست تیم دیتا

نفر مدرس  12درصد(،  16) نگار روزنامهنفر  17درصد(،  19نفر دیتا ژورنالیست ) 20درصد(، 

در  کننده مشارکتی ا چندرسانهفعال حوزه فنی و  8درصد(،  12دانشگاه در حوزۀ دیتا ژورنالیسم )

 درصد(.  8) ها داده سازی بصرینفر طراح اینفوگرافیک و  8 درصد(، 8تولید دیتا ژورنالیسم )

های  رسانهدر  4ینان و فعاالن حوزۀ دیتا ژورنالیسمآفر نقشاز  شوندگان مصاحبهعمدۀ  

، 2سی، آسوشیتدپرس بی یب، 1ژورنال یتاستر والتایمز،  یویورکنبزرگی همچون گاردین، 

 و... هستند. 5دبازفی ، لوموند،4پست واشنگتن، 3یمزآنجلس تا لس
                                                           
1 YouTube 
2 Skype 

 عنوان رسانه پیشرو در حوزه دیتا ژورنالیسم به 3
4 Rayburan 
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قاره آسیا، اوراسیا،  6 از 6کشور 30ی در به لحاظ پراکندگی جغرافیای شونده، مصاحبهافراد  
مربوط به  شوندگان مصاحبهدرصد  57مبتنی بر قاره  اروپا، افریقا، اقیانوسیه و آمریکا قرار دارند.

درصد اقیانوسیه و یک  2درصد اوراسیا،  2درصد قاره آسیا،  5درصد قاره آمریکا،  33اروپا، 
  درصد نیز قاره افریقا هستند.

 ،بیشترین ترکیب سنی. نفر مرد هستند 76نفر زن و  27 شونده مصاحبهنفر افراد  103از 
ارشد و  شوندگان دارای مدارک کارشناسی عمده مصاحبهسال بوده و  40تا  30مربوط به 

 کارشناسی هستند.

دهد که بعد از  ای( نشان می رسانه ای و غیر از رسانهشونده )اعم  نوع سازمان افراد مصاحبه

 27های آنالین با  محور، بیشترین آمار به رسانه نگاری داده ها یا مراکز طراحی و روزنامه شرکت
درصد اختصاص دارد. با ترکیب دو گروه رسانۀ آنالین و با توان  24درصد و چاپی و آنالین با 

ها دارای تولید دیتا ژورنالیسم در حوزۀ آنالین هستند.  نهدرصد رسا 51چاپی و آنالین، عمالً 
 سؤال 15اعم از  سؤاالتی اطالعات در روش مصاحبۀ عمقی، تهیه لیستی از آور جمعابزار 

و در روش  شوندگان مصاحبهمبتنی بر مشخصات فردی  سؤال 10عمومی و تخصصی و 
 برداری است. یشفی ابزار ا کتابخانه

العات در روش مصاحبۀ عمقی، کیفی بوده و مراحل کار به این شرح وتحلیل اط روش تجزیه
اصلی، های  مؤلفهبه  ها مؤلفهخام، تبدیل این های  مؤلفه، تبدیل آنها به ها پاسخاست: بررسی 

، تعداد ها پاسخاعم از تعداد  ها مقولهمبتنی بر  ها پاسخ، تحلیل کیفی ها مقولهتبدیل آنها به 

ترین فراوانی و نیز بیشترین توافق.  با بیشترین و کمهای  مؤلفهالت و ، شناسایی مقوها مؤلفه
 .است آمده دست  بهپاسخگو  افراد سوی از «وارسی» شیوۀ طریق از پژوهش نیز این( پایایی) اعتماد قابلیت

 چهارچوب و مبانی دل از سؤاالت زیرا است؛ نیز سازه( اعتبار) روایی دارای حاضر، پژوهش
 اند. شده استخراج تحقیق مفهومی

 ها افتهتحلیل ی
 روش مطالعۀ موردیهای  افتهی

های گاردین همکاری  نفر از دیتا ژورنالیست 27دیتا ژورنالیسم مورد بررسی،  121در تهیه 

اثر  9اثر، لیزا ایوانس در  16اثر، امی صدقی در  57که در این بین، سیمون راجرز در  اند داشته

                                                                                                                                        
1 The Wall Street Journal 
2 Associated Press 
3 The Los Angeles Times 
4 The Washington Post 
5 BuzzFeed 

ترکیه، روسیه، اتریش، اسپانیا، آلمان، انگلستان، ایتالیا، ایرلند، پرتغال، دانمارک، سوئیس، سوئد، فرانسه، فنالند،  6
ن، نپال، هند، هنگ کنگ، کنیا، استرالیا، آرژانتین، آمریکا، برزیل، پرو، کانادا و لتونی، لهستان، هلند، امارات، لبنا

 مکزیک
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نام منتشر  اثر نیز بی 8این در حالی است که حدود  اند. داشتهکت اثر مشار 6و کلر پرووست در 

 اند. شده

  نفر فاقد اسپردشیت هستند. 37اثر دارای اسپردشیت بوده، ولی  83از آثار مورد بررسی، 

، 24، اجتماعی28دهد )اقتصادی نگاهی به موضوعات آثار با توجه به فراوانی آنها نشان می 

، 4، محیط زیست 4، نظامی 4، ورزشی 4ای تی  ،6، هنری8، آموزش11، پزشکی18سیاسی

ترتیب عبارتند از: اقتصادی،  (، بیشترین موضوعات به1، هوافضا 1، تفریحی 2 ها داده، 2رسانه 

 اجتماعی، سیاسی و پزشکی. 

المللی داشته و باقی، جنبۀ داخلی دارند. نکته حائز  موضوع آثار، جنبه بین 30بیش از 

 اه حاکم در این آثار، نگاه افشاگرایانه و انتقادی دارد.اهمیت اینکه نگ

المللی )رتبۀ اوّل(،  بین ـ  اثر فاقد نظر بوده و سه اثر با موضوع سیاسی  23اثر،  121از 

 اند. رسانه )رتبۀ سوم( دارای بیشترین بازخورد بوده ـ  ورزشی )رتبۀ دوم( و نیز اقتصادی 

 43اثر دارای جدول و  78ها از جدول استفاده شده، در بررسی آثاری که در صفحۀ اصلی آن

اثر با داشتن اسپردشیت از جدول در صفحۀ  40اثر فاقد جدول هستند. این در حالی است که 

در  اند. دادهو اجازه دانلود اسپردشیت کامل را به مخاطبان/کاربران  اند نگرفتهاصلی خود بهره 

جدول  3اثر دارای  5جدول و  2اثر دارای  8 اثر دارای یک جدول، 63اثر،  121مجموع از 

هستند. بر این اساس، عمدۀ آثار دیتا ژورنالیسم مورد بررسی دارای یک جدول هستند که با 

و  google sheetها به یاری  اند. همچنین این اسپردشیت امکان دانلود اسپردشیت همراه

Google Fusion Tables  اند. شدهطراحی  
اثر دارای عکس  103اثر فاقد عکس بوده و  18مندی از عکس،  لحاظ بهره در بررسی آثار به 

 اند. گرفتههستند. عمدۀ آثار از وجود یک عکس بهره 

 3اثر اینفوگرافیک که  22باید گفت  1گیری از اینفوگرافیکلحاظ بهره در بررسی آثار به

اثر از  16براین اساس،  اند. دهبومورد آن نیز ویدئو اینفوگرافیک  3مورد آن تایپو اینفوگرافیک و 

  استفادهاثر از نمودار و یک اثر نیز از دیاگرام  7همچنین  اند. بودهمند  اینفوگرافیک ایستا بهره

  اند. کرده

اثر از نقشه استفاده شده است که به جز  40مندی از نقشه، دردر بررسی آثار به لحاظ بهره 

  اند. بردهه بهره نقشه، بقیه آثار از یک نقش 4یک مورد با 

                                                           
1
  Infographic نوعی نمایشگر بصری اطالعات است که  رساننگاشت و گرافیک اطالعبا معادل فارسی اطالع

نقشه، نمودار، جدول،  اطالعات را به زبانی ساده و قابل فهم به یاری ابزارها و عناصر مختلف بصری )همچون

آیکون، عالئم، عکس، تصویرسازی، پیکتوگرام و...( در یکی از قالبهای نمایشی ) اعم از ایستا، متحرک، تعاملی، 

 کند.فیزیکال و...( به مخاطبان ارائه می
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ویژه از نوع بصری )اعم از نمودار، نقشه،  در بررسی آثار به لحاظ شیوۀ نمایش اطالعات به

اثر  5اثر ویدئویی هستند. حدود  3اثر ایستا و  22اثر تعاملی و  44اینفوگرافیک و جدول( نیز 

 اند. کردهزمان استفاده  طور هم نیز از دو شیوه نمایش به

 Google Fusion از نیز ها نقشه طراحی در نیز و Tableauنمودارها از در طراحی برخی 

Tables افزارهای  ها نیز بسته به نوع نمایش از نرم استفاده شده است. در طراحی اینفوگرافیک

 مختلف استفاده شده است )ایالستریتور، پرزی و...(.

در اثر فراهم نشد که  در آثار مورد بررسی، امکان دسترسی به برخی اطالعات ارائه شده

اثر بود. مثال، عدم امکان دسترسی به محتوای یک ویدئو در  12تعداد کل آثاری با این شرایط 

 کل یک اثر.

 روش مصاحبۀ عمقیهای  افتهی

ها در جهان در حال حاضر دارای تیم تخصصی در حوزۀ  کدام رسانه اوّل قسمت اوّل: سؤال

 دیتا ژورنالیسم هستند؟ 

 دام کشورها در حال حاضر در حوزۀ دیتا ژورنالیسم پیشرو هستند؟کقسمت دوم: 

گیری از روش  در پاسخ به قسمت اوّل این سؤال به دو روش عمل شده است؛ یک روش بهره

های تخصصی هایی دارای تیمای در شناسایی رسانه مصاحبۀ عمقی و روش دوم بررسی کتابخانه

 در حوزۀ دیتا ژورنالیسم است.

نفر به بخش اوّل  47این تحقیق،  سؤاالتدهندگان  حبۀ عمقی، از کل پاسخدر روش مصا

)کدام رسانه در جهان در حال حاضر دارای تیم تخصصی در حوزۀ دیتا ژورنالیسم  سؤالاین 

و  مؤلفه101اصلی های  مؤلفه، مؤلفه252خام های  مؤلفهتعداد کل  اند. دادههستند؟( پاسخ 

شوندگان در خصوص آثار  مقوله مربوط به نظرتان مصاحبه22ت. مقوله اس22 ها مقولهتعداد کل 

دیتا ژورنالیسم گاردین عبارتند از: گاردین )یک روزنامۀ بریتانیایی در لندن انگلستان( و جایگاه 

(، نیویورک تایمز )روزنامه معتبر و مشهور مؤلفه 40پاسخگو در قالب  33آن در دیتا ژورنالیسم )

های  رسانه(، مؤلفه 31پاسخگو، 27جایگاه آن در دیتا ژورنالیسم ) آمریکایی در نیویورک( و

آمریکا های  رسانه(،مؤلفه 32پاسخگو،  12انگلستان )های  رسانه، (مؤلفه 6پاسخگو،  6آرژانتین )

 5پاسخگو،  4اسپانیا )های  رسانه(، مؤلفه 15پاسخگو، 7آلمان )های  رسانه(، مؤلفه 49پاسخگو،  23)

های  رسانه(، مؤلفه 4پاسخگو،  1هلند )های  رسانه(، مؤلفه 4پاسخگو،  2برزیل )ی ها رسانه(، مؤلفه

 3فرانسه )های  رسانه(، مؤلفه 7پاسخگو،  3سوئیس)های  رسانه(، مؤلفه 1پاسخگو،  1کاستاریکا )

 15پاسخگو،  3ایتالیا )های  رسانه(، مؤلفه 1پاسخگو، 1لهستان )های  رسانه(، مؤلفه 7پاسخگو، 

های  رسانه(، مؤلفه 5پاسخگو،  1اتریش )های  رسانه(، مؤلفه 1پاسخگو،  1چین )های  رسانه (،مؤلفه
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 2پاسخگو، 2قطر)های  رسانه(، مؤلفه 1پاسخگو،  1عمان)های  رسانه(، مؤلفه 5پاسخگو،  1کانادا )

(، وضعیت مؤلفه 1پاسخگو، 1هند )های  رسانه(، مؤلفه 1پاسخگو، 1لبنان: )های  رسانه(،مؤلفه

 (.مؤلفه 19پاسخگو،  13) ها رسانهگیری از دیتا ژورنالیسم در انواع  هرهب

ها: گاردین )یک روزنامۀ بریتانیایی در لندن  با بیشترین اشاره از سوی همۀ گروههای  مقوله

انگلستان( و جایگاه آن در دیتا ژورنالیسم، نیویورک تایمز )روزنامه معتبر و مشهور آمریکایی در 

گیری از دیتا  آمریکا، وضعیت بهرههای  رسانهیگاه آن در دیتا ژورنالیسم، نیویورک( و جا

 ژورنالیسم در انواع رسانه.

هستند که در های  رسانهآرژانتین از دیگر های  رسانهآلمان و های  رسانهانگلستان، های  رسانه

ها در اشاره به  وجود دارد. نگاهی به پاسخ ها رسانهخصوص آنها توافق آرای نسبی در مقایسه سایر 

 (1انگلستان و آمریکا، از وجود رقابت در این میان حکایت دارد. )تصویر شمارۀ های  رسانه

 

 های دارای تیم تخصصی دیتا ژورنالیسم در جهان ، نتایج مربوط به سؤال رسانه1تصویر شمارۀ 

هستند؟(  )کدام کشورها در حال حاضر در حوزۀ دیتا ژورنالیسم پیشرو سؤالبخش دوم این 

 اند. دادهپاسخ  سؤالنفر به این  46این تحقیق،  سؤاالتدهندگان  دهد: از کل پاسخ نیز نشان می

مقوله 9 ها مقولهو تعداد کل  مؤلفه28اصلی های  مؤلفه، مؤلفه132خام های  مؤلفهتعداد کل 

 شوندگان در خصوص آثار دیتا ژورنالیسم گاردین مقوله مربوط به نظرات مصاحبه9است. 

 35(، کشورهای قارۀ آمریکا )مؤلفه 54پاسخگو در قالب 35عبارتند از: کشورهای قارۀ اروپا )

(، ارزیابی روند مؤلفه 1پاسخگو در قالب 1(، کشورهای قارۀ اقیانوسیه )مؤلفه 51پاسخگو در قالب 

(، نظرات تکمیلی در ذکر کشورهای مؤلفه 2پاسخگو،1مختلف )های  قارهدیتا ژورنالیسم در 



312 1398 / بهار  54 شماره/ پانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

دادن یکی  برتری(، مؤلفه 1پاسخگو،  1(، هیچ کشوری پیشرو نیست )مؤلفه9، پاسخگو 6شرو )پی

(، مؤلفه 8پاسخگو،  6کشورهای آسیا )(، مؤلفه 3پاسخگو،  3نسبت به دیگری مشکل است )

 (.مؤلفه 4پاسخگو،  4بسیاری از کشورها )

 ه اروپا و کشورهای قاره آمریکا.ها: کشورهای قار با بیشترین اشاره از سوی همۀ گروههای  مقوله 

(، مؤلفه 29 ـ  پاسخگو 28انگلستان ) ـ  1اند از: کد  با توافق بیشتر در کل عبارتهای  مؤلفه

نقش گزارشگری به کمک رایانه در  ـ  11(، کدمؤلفه 29 ـ پاسخگو 28آمریکا )مرکزی( ) ـ  2کد

(، مؤلفه 3 ـ  پاسخگو 3(، آسیا )مؤلفه3 ـ  پاسخگو 3پیشرو بودن آمریکا در حوزۀ دیتا ژورنالیسم )

 (.مؤلفه3 ـ پاسخگو3در بسیاری از کشورها ) ـ  21کد

شوندگان، کشورهای قارۀ اروپا )به ویژه انگلستان(  نیز، مصاحبه سؤالبراین اساس، در این 

 اند کردهویژه آمریکا( را در حوزۀ دیتا ژورنالیسم پیشرو معرفی  و کشورهای قارۀ آمریکا )به

 (.2صویر شمارۀ )ت

 
 ، نتایج مربوط به کشورهای پیشرو در حوزۀ دیتا ژورنالیسم2تصویر شمارۀ 

دیتا ژورنالیسم در  ۀقدر در توسع شما گاردین و تولیدات گرافیکی آن چهنظر  به دوم: سؤال

 جهان نقش داشته است؟

تعداد کل  ند.ا دادهپاسخ  سؤالنفر به این  99این تحقیق،  سؤاالتدهندگان از کل پاسخ

مقوله است.  12 ها مقولهو تعداد کل  مؤلفه 19اصلی های  مؤلفه، مؤلفه 157خام های  مؤلفه

ی کمّی ها پاسخنقش جهانی تیم دیتا ژورنالیسم گاردین عبارتند از:  سؤالمقوله مربوط به 12

شرو و تأثیرگذار (، پیمؤلفه 88پاسخگو در قالب  88کم( ) خیلی  ، کم  متوسط،  ، زیاد  زیاد،)خیلی

(، اشاره به نقش مؤلفه 19پاسخگو در قالب  16دانستن گاردین در حوزۀ دیتا ژورنالیسم )

(، مؤلفه 7پاسخگو،  4سیمون راجرز و دیگر افراد معروف در گذشته در دیتا ژورنالیسم گاردین )

(، مؤلفه 17پاسخگو، 11های تیم و آثار تولیدی دیتا ژورنالیسم در گاردین ) و ویژگی ها تیمز
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کننده و  (، انتشار آثار تعاملی، هوشیارمؤلفه 1پاسخگو، 1عدم اشنایی با نقش جهانی گاردین )

در  ها رسانه(، پرنقش دانستن دیگر مؤلفه 3پاسخگو،3در گاردین ) NSAاثرگذاری همچون 

 3پاسخگو، 2(، عدم باور به نقش جهانی گاردین )مؤلفه 5پاسخگو،  2حوزۀ دیتا ژورنالیسم )

(، ساختار و نحوۀ تولید مؤلفه 2پاسخگو،  2(، دالیل موفقیت بخش دیتا ژورنالیسم گاردین )مؤلفه

 ها رسانه(، بررسی وضعیت دیتا ژورنالیسم در سایر مؤلفه 5پاسخگو،  3دیتا ژورنالیسم در گاردین )

 3ردین )از بخش دیتا ژورنالیسم گا ها رسانه(، تأثیرپذیری و تقلید دیگر مؤلفه 2پاسخگو، 3)

 (.مؤلفه 3پاسخگو،

زیاد، زیاد، ی کمّی )خیلیها پاسخها:  با بیشترین اشاره از سوی همۀ گروههای  مقوله 

 کم(، پیشرو و تأثیرگذار دانستن گاردین در حوزۀ دیتا ژورنالیسم.متوسط، کم و خیلی

سخگو پا 88های کمّی اختصاص دارد که از  براساس نتایج مذکور، بیشترین پاسخ به پاسخ

نفر که به نقش کم و خیلی کم گاردین اعتقاد داشتند، سایرین این نقش را متوسط به  4به جز 

نفر متوسط(. همچنین اثرگذار دانستن  19نفر زیاد و  26نفر خیلی زیاد،  38اند ) باال دانسته

 (.3ها قراردارد )تصویر شمارۀ  گاردین در این حوزه، در رتبۀ دوم پاسخ

 

ها در خصوص نقش جهانی گاردین در  های استخراج شده از پاسخ ، نتایج بررسی مقوله3تصویر شمارۀ 

 حوزۀ دیتا ژورنالیسم
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قدر  های شما چه های بخش دیتا ژورنالیسم گاردین بر فعالیت فعالیت تأثیر سوم: سؤال

 است؟ 

د کل تعدا اند. دادهپاسخ  سؤالنفر به این  25این تحقیق،  سؤاالتدهندگان  از کل پاسخ

مقوله است.  15 ها مقولهو تعداد کل  مؤلفه 29اصلی های  مؤلفه، مؤلفه 51خام های  مؤلفه

شوندگان عبارتند  های دیتا ژورنالیسم بر فعالیت مصاحبه تأثیر فعالیت سؤالمقوله مربوط به 15

(، پیگیری آثار دیتا مؤلفه 18پاسخگو،  18زیاد، متوسط، کم( ) ی کمی )خیلیها پاسخاز: 

(، آشکارکردن بخشی از فرآیندهای مؤلفه 2پاسخگو، 2ونالیسم دیگران از جمله گاردین )ژر

(، عدم تأثیر مؤلفه1پاسخگو، 1ها ) های کاری خود در سمینارها و سخنرانی تولید و نقش

گرفتن از آثار  (، الهام گرفتن و ایدهمؤلفه2پاسخگو،  2مستقیم از آثار گاردین دیتا ژورنالیسم )

(، تأثیر از دیتا بالگ و آثار دیتا مؤلفه 6پاسخگو، 5لیسم گاردین و دیگر مطبوعات )دیتا ژونا

در  ها داده(، تالش برای یافتن چگونگی استفاده / توسعۀ مؤلفه 3پاسخگو،  3ژورنالیسم گاردین )

(، مؤلفه1پاسخگو، 1افزارهای مورد استفاده گاردین ) (، توجه به نرممؤلفه 2پاسخگو، 1گاردین )

(، تالش مؤلفه 2پاسخگو، 2بودن گاردین و آثار آن در حوزۀ دیتا ژورنالیسم ) کسوت و مرجعپیش

 3(، تأثیر گرفتن از گاردین تا حدودی )مؤلفه 1پاسخگو،  1شدن با تحوالت گاردین ) برای همراه

های  ای گاردین و دیگر اتاق های حرفه ها و روش (، تالش برای یادگرفتن از طرحمؤلفه3پاسخگو،

(، گاردین مؤلفه 2پاسخگو،  2(، نقد کردن آثار دیتا ژورنالیسم گاردین )مؤلفه4پاسخگو، 3بر )خ

(، تالش برای همکاری مؤلفه 2پاسخگو، 1) هاست دادهاز جمله بهترین منبع بیان خبر مبتنی بر 

 (. مؤلفه 2پاسخگو، 1با گاردین)

زیاد، متوسط، کم،  کمّی )خیلی یها پاسخها:  با بیشترین اشاره از سوی همۀ گروههای  مقوله

گرفتن از آثار دیتا ژورنالیسم گاردین و دیگر  گرفتن و ایده الهام ـ  خیلی زیاد مورد تأکید بیشتر(

پاسخگو( اختصاص دارد. که به  18های کمّی ) ها به پاسخ مطبوعات. براین اساس، بیشتر پاسخ

 (.4ستند )تصویر شمارۀ جز یک نفر، مابقی معتقد به تأثیر متوسط به باالی آن ه

 

 شوندگان ، تأثیر تیم دیتا ژورنالیسم گاردین بر فعالیت مصاحبه4تصویر شماره 
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با تیم دیتا ژورنالیسم گاردین آشنایی دارید )اعضای تیم، فرآیند قدر  چه چهارم: سؤال

 افزارها و...(  تولید، نرم

تعداد کل  اند. دادهپاسخ  ؤالسنفر به این  96این تحقیق،  سؤاالتاز کل پاسخ دهندگان 

مقوله است.  18 ها مقولهو تعداد کل  مؤلفه 110اصلی های  مؤلفه، مؤلفه 255خام های  مؤلفه

آشنایی  ـ  مقوله مربوط به آشنایی با تیم دیتا ژورنالیسم گاردین عبارتند از: آشنایی با آثار18

آشنایی  ـ  آشنایی با آثار(، مؤلفه 5الب پاسخگو در ق 5افزارهای مورد استفاده ) کامل با تیم و نرم

عدم آشنایی   آشنایی با آثار.(، مؤلفه 33پاسخگو، 33) افزارهای مورد استفاده حدودی با تیم و نرم

(، عمده آشنایی مربوط به گذشته و مؤلفه 35پاسخگو، 35افزارهای مورد استفاده ) با تیم و نرم

 4، دارای سابقۀ کار در گاردین )(مؤلفه 16اسخگو،پ 16)تغییر اعضا و ترکیب تیم در حال حاضر 

(، اشاره مؤلفه 3پاسخگو در قالب  3(، آشنایی با بخش بصری/ گرافیک گاردین )مؤلفه 4پاسخگو، 

اشاره به تیم و ترکیب (، مؤلفه 22پاسخگو، 8به روند و فرآیند کاری در دیتا ژورنالیسم گاردین )

افزارهای مورد استفاده در بخش  اشاره به نرم(، مؤلفه 26،پاسخگو 17اعضای تیم دیتا ژورنالیسم )

(، اشاره به تاریخچۀ دیتا ژورنالیسم در گاردین مؤلفه 77پاسخگو، 27دیتا ژورنالیسم گاردین )

(، مؤلفه 2پاسخگو، 1های مورد استفاده در دیتا ژورنالیسم گاردین ) (، روشمؤلفه 5پاسخگو،  2)

(، استفاده از رنگ مؤلفه 2پاسخگو،  2یتا ژورنالیسم در گاردین )زمان الزم برای تولید هر اثر د

 1های مختلف گاردین ) (، اشاره به دپارتمانمؤلفه 2پاسخگو،  2در دیتا ژورنالیسم گاردین )

آشنایی با (، مؤلفه 9پاسخگو، 7اشاره به ترکیب اعضای تیم بصری گاردین )(، مؤلفه 2پاسخگو،

دلیل احتمال عدم تمایل گاردین به افشای  عدم پاسخ به(، همؤلف 9پاسخگو، 9سیمون راجرز )

 2پاسخگو، 1، انتقاد از گاردین در مقایسه با عملکرد آن در گذشته )(مؤلفه 1پاسخگو، 1آن )

 (.مؤلفه

آشنایی حدودی با تیم و  ـ  ها: آشنایی با آثار  با بیشترین اشاره از سوی همه گروههای  مقوله

افزارهای مورد استفاده،  عدم آشنایی با تیم و نرم ـ  اده، آشنایی با آثارافزارهای مورد استف نرم

افزارهای مورد استفاده در بخش  اشاره به نرماشاره به تیم و ترکیب اعضای تیم دیتا ژورنالیسم، 

 دیتا ژورنالیسم گاردین. 

ردین آشنا درصد با تیم بصری و دیتا ژورنالیسم گا 70آید، حدود  از برآیند آرا چنین برمی

درصد نیز با آثار آن  30اند، ولی این آشنایی حدودی یا مربوط به گذشته است. حدود  بوده

افزارهای آن آشنایی ندارند  گرچه آشنا هستند، ولی نسبت به خود تیم و فرایند کاری و نرم

 (.5)تصویر شمارۀ 
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 ، آشنایی با تیم دیتا ژورنالیسم گاردین5تصویر شمارۀ 

 ژورنالیسم گاردین چیست؟ نظرتان در مورد آثار دیتا :پنجم سؤال

تعداد کل  اند. دادهپاسخ  سؤالنفر به این  63این تحقیق،  سؤاالتدهندگان  از کل پاسخ

مقوله است. 11 ها مقولهو تعداد کل  مؤلفه109اصلی های  مؤلفه، مؤلفه150خام های  مؤلفه

ص آثار دیتا ژورنالیسم گاردین عبارتند از: شوندگان در خصو مقوله مربوط به نظرتان مصاحبه11

در  مؤثر(، عوامل مؤلفه 25پاسخگو،  22کیفیت/سطح/ استاندارد باالی آثار تولیدی گاردین )

(، نقش دیتا ژورنالیسم گاردین در توسعه/ مؤلفه 8پاسخگو،  4تولید آثار دیتا ژورنالیسم گاردین )

نگاری و  قش دیتا ژورنالیسم گاردین در روزنامه(، نمؤلفه 7پاسخگو، 4اشاعه دیتا ژورنالیسم )

 28پاسخگو،  24(، جایگاه گاردین در حوزۀ دیتا ژورنالیسم )مؤلفه 5پاسخگو،  5ارتقای سطح آن )

(، مقایسه آثار مؤلفه 47پاسخگو،  26ی آثار دیتا ژورنالیسم گاردین )ها تیقابلها/  (، ویژگیمؤلفه

موفق های  نمونه(، اشاره به مؤلفه 5پاسخگو،  5با دیگران ) دیتا ژورنالیسم در مقایسه با گذشته/

 7(، ارزیابی عملکرد تیم دیتا ژورنالیسم گاردین )مؤلفه 6پاسخگو،  5دیتا ژورنالیسم گاردین )

(، نظری ندارم مؤلفه 10پاسخگو،  8(، نقد آثار دیتا ژورنالیسم گاردین )مؤلفه 7پاسخگو،

 (.مؤلفه2پاسخگو، 2)

ها: کیفیت / سطح استاندارد باالی آثار  بیشترین اشاره از سوی همۀ گروهبا های  مقوله

ی آثار دیتا ها تیقابلها/ تولیدی گاردین، جایگاه گاردین در حوزۀ دیتا ژورنالیسم، ویژگی

بخش بودن، موثق بودن، قابل اعتماد بودن، افشاگرانه  مانند الهامهای  مؤلفهژورنالیسم گاردین )

 بودن و...(.
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ی آثار دیتا ژورنالیسم گاردین، ها تیقابلها/  با توافق بیشتر عبارتند از: ویژگیهای  مقوله

 جایگاه گاردین در حوزۀ دیتا ژورنالیسم، کیفیت/سطح/ استاندارد باالی آثار تولیدی گاردین.

های باالتر  های آثار دیتا ژورنالیسم گاردین و جایگاه آن در رتبه براین اساس، ویژگی

 (.6)تصویر شمارۀ قراردارند 

 

 های آثار دیتا ژورنالیسم گاردین شوندگان در خصوص ویژگی نظر مصاحبه  - 6تصویر شمارۀ 

ها در روش عمقی،  دهد که براساس پاسخ سؤال مذکور نشان می 5ها به  بررسی پاسخ

سم های دارای تیم دیتا ژورنالی های آمریکا در رأس رسانه گاردین و نیویورک تایمز و رسانه

ها هستند. بررسی  های انگلستان، آلمان، آرژانتین و... از دیگر این رسانه اند و رسانه معرفی شده

اند تا به این حوزه  ای در همین بخش حاکی است که عمدۀ کشورها تالش کرده روش کتابخانه

تریش نیز های ا های آمریکا و انگلستان، تالش رسانه ورود یابند که در این میان، عالوه بر رسانه
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در این حوزه مشهود است. در اینکه کدام کشورها در حوزۀ دیتا ژورنالیسم پیشرو هستند در 

بین کشورهای قارۀ اروپا بر انگلستان و در میان کشورهای قارۀ آمریکا بر ایاالت متحده آمریکا 

تأکید شده است. در بحث نقش جهانی گاردین اعتقاد به نقش زیاد آن و حتی پیشرو و 

های بخش  ثیرگذار دانستن این رسانه در حوزۀ دیتا ژورنالیسم است. در بحث تأثیر فعالیتتأ

خیلی زیاد ارزیابی شده  شونده نیز این تأثیر های افراد مصاحبه دیتا ژورنالیسم گاردین بر فعالیت

 ها مورد اشاره قرار گرفته است. گرفتن از آثار آن توسط سایر رسانه و الهام و ایده

درصد  70شونده با تیم دیتا ژورنالیسم گاردین،  ص میزان آشنایی افراد مصاحبهدر خصو

اند که با تیم بصری و دیتا ژورنالیسم گاردین آشنا هستند، حتی اگر بخشی از این  عنوان کرده

درصد نیز گرچه با آثار این تیم آشنا هستند ولی عنوان  30آشنایی به گذشته مربوط باشد. 

افزارهای آن آشنایی ندارند. بررسی پاسخها به سؤال  یم و فرایند کاری و نرماند که با ت کرده

شوندگان ضمن اشاره به  ارزیابی آثار دیتا ژورنالیسم گاردین نیز حاکی از آن است که مصاحبه

ها و  کیفیت و سطح استاندارد باالی آثار گاردین و ارزیابی جایگاه آن، به بررسی ویژگی

بخش، موثق، قابل اعتماد،  اند و آثار آن را الهام ا ژورنالیسم گاردین پرداختههای آثار دیت قابلیت

 اند. افشاگرایانه و... عنوان کرده

 های اعضای مربوط به تیم گاردین )سؤاالت تخصصی(  پاسخ 
شونده که خارج از حوصلۀ این مقاله است، برآیند آرای  نظر به طوالنی بودن آرای افراد مصاحبه

 شود: ذکر می سؤالهر مرتبط با 

پاسخ اعضای فعلی و سابق تیم گاردین  دارای تیم تخصصی دیتا ژورنالیسم:های  رسانه

دارای تیم تخصصی دیتا ژورنالیسم هرسه به گاردین های  رسانهحاکی از آن است که در بین 

یمز، ساندی راجرز از الناسیون آرژانتین و بار عالوه بر گاردین از فایننشال تا اند. کردهاشاره 

 اند. کردهتایمز و تایمز انگلستان و بازفید آمریکا یاد 

در بین کشورهای پیشرو نیز هر سه بر کشورهای پیشرو در حوزۀ دیتا ژورنالیسم: 

این درحالی است که راجرز به آمریکا نیز اشاره کرده است. براین  اند. کردهانگلستان تأکید 

گلستان )اروپا(، آرژانتین )آمریکای التین( و آمریکا اساس در اشارات این سه از کشورهای ان

 )آمریکای مرکزی( یاد شده است.

شوندگان معتقدند  هرسه مصاحبه میزان نقش جهانی گاردین در حوزۀ دیتا ژورنالیسم:

که دیتا ژورنالیسم گاردین از نقش خیلی زیادی در حوزۀ دیتا ژورنالیسم در سطح جهان 

گذار دیتا بالگ گاردین بوده و از سال  ی است که راجرز که بنیانبرخوردار است. این در حال

گوگل است، هنوز هم به نقش جهانی های  دادهگاردین را ترک کرده و اکنون دبیر  2013
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آفرینی و تأثیر را در حوزۀ ملی  ، این نقش1گاردین در حوزۀ دیتا ژورنالیسم باور دارد. کیلین بار

گاردین را یک  2دن لوترکند.  ند و از تأثیر آن بر مطبوعات یاد میدا المللی می بین از حوزه بین

داند و معتقد است که برخی از آثار گاردین از تأثیر  برند جهانی در حوزۀ دیتا ژورنالیسم می

 های جهانی و آگاهی از حریم خصوصی دیجیتال برخوردار بوده است. زیادی بر سیاست

شونده در خصوص تیم  رآیند نظرات سه مصاحبه: از بآغاز فعالیت تیم و تاریخچه آن

که تیم دیتا ژورنالیسم گاردین در قالب مدرن خود از  دیآ یمدیتا ژورنالیسم گاردین چنین بر 

مشغول فعالیت است، هرچند از این رسانه از آغاز فعالیت دارای آثاری مبتنی بر  2009آوریل 

م مدرن گاردین از ابزارهای رایگان استفاده داده بوده است. در ابتدای کار تیم دیتا ژورنالیس

نویسان و سازندگان  شد و سپس به ایجاد تیمی اقدام شد که در آن از حضور طراحان، برنامه می

محتوای تعاملی را نیز بهره گرفته شد. دیتا ژورنالیسم گاردین با ایجاد دیتا بالگ، در تالش بود 

ات را در دسترس مخاطبان قرار دهد. عمر فعالیت تیم به روش آنالین، اطالع ها دادهتا با ارائه 

سال است. فعالیت تیم دیتا ژورنالیسم در گاردین  6دیتا ژورنالیسم مدرن در گاردین حدوداً 

سال است که فعالیت دارد. بعد از ترک راجرز در 2طور ناپیوسته بوده و تیم کنونی آن حدود  به

 ، هلنا بنگتسون جایگزین وی شد.2013سال 

در حال حاضر در تیم دیتا ژورنالیسم  :ترکیب و اعضای تیم دیتا ژورنالیسم گاردین

. این 4و پالما دانکن  3گاردین چهار عضو حضور دارند: هلنا بنگتسون، کیلین بار، جورج آرنت

نفر است.  25تیم از همکاری مؤثری با تیم تصویرسازی برخوردار است که خود این تیم 

یم دیتا ژورنالیسم و اتاق خبر و نیز بخش گرافیک وجود دارد. این تیم به همکاری نزدیکی بین ت

پردازد و طی فرآیندی شامل  مدت می بلندمدت و کوتاههای  پروژهکار بر روی  ها به یاری سایر تیم

ها و  ها و سپس پاکسازی و در دسترس قرار دادن داده وجوی داده آوردن ایده و جستدست  به

کند.  ، به تولید آثار اقدام میهاست این تالش ۀهم ۀی یا تحلیلی که نتیجتصویرساز در نهایت

یابی وجود دارد. زمان الزم برای تولید آثار  بین دبیران و طراحان همکاری مؤثری در مسیر سوژه

دیتا ژورنالیسم گاردین بستگی به نوع اثر تولیدی دارد. گاردین عالوه بر تیم دیتا ژورنالیسم 

 ان، یک تیم تعاملی نیز در آمریکا دارد.خود در انگلست

ابزارهای مورد اشاره عبارتند از:  افزارهای مورد استفاده اعضای تیم گاردین: نرم

cartoDB، R ،اکسل، DataWrapperهای گوگل،  ها از جمله اسپردشیت ، استفاده از اسپردشیت

OpenOffice Calc هاست( )ابزاری رایگان برای استفاده از اسپردشیت ،Access  در زمان(

                                                           
1
 Caelainn Barr 

2 Daan Louter 
3
 George Arnett 

4 Pamela Duncan 
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)برای تحلیل  Text Renderو  Sublime Textو نیز  بررسی روابط بین دو مجموعه یا شرکت(

، Cinema 4D، فتوشاپ، ایالستریتور، در حوزۀ تصویرسازی دیتاها نیز از ابزارهایی همچون متن(

After Effects ،HTML ،CSS ،جاوا ( اسکریپتJS)  همچنین گیرد.  و... بهره می پایتونو

 (.Guardian Colorsگاردین از یک الگوی رنگی خاص )

 ،Google Fusion Tables، Tableau Public ،Many Eyes ،Color Brewer از دیگر ابزارها،

DailyTekk piece ،Chartsbin، iCharts ،Geocommons  وpiktochart.com .هستند  

دو روش آنالین و چاپی در گاردین  آثار به عرضه آثار دیتا ژورنالیسم در گاردین:نحوۀ  

 های آنالین )امکان ارائۀ محتوای تعاملی( تأکید بر آن است. شود. با توجه به قابلیت ارائه می

استفاده  توان یماز موضوعات مختلفی  موضوعات مناسب برای تهیۀ دیتا ژورنالیسم: 

داشت و سالمت و... در کرد از جمله آموزش، اقتصاد، ورزش، محیط زیست، امور اجتماعی و به

 مجموع هر آن موضوعی که اعداد زیادی داشته باشند. 

های زیادی برای  : داشتن تخصصی مورد نیاز برای تهیۀ دیتا ژورنالیسمها تخصص

ترین آن یادگیری چگونگی بیان اخبار است.  فعالیت در حوزۀ دیتا ژورنالیسم نیاز است که مهم

هاست.  ریاضیات، آمار، برنامه نویسی و... از جمله این مهارت نگاری،هایی همچون روزنامه مهارت

شوندگان، بیش از سابقه در حوزۀ دیتا ژورنالیسم  در بحث میزان سابقه و تجربه از دید مصاحبه

در این حوزه، نکتۀ کلیدی در  ها ییتوانانیاز به داشتن توانایی تولید خبر است. در کنار داشتن 

 است. مؤثرشتن همکاری حوزۀ دیتا ژورنالیسم، دا

هایی همچون فایننشال : از رسانهرقبا و عوامل برتری و موفقیت گاردین در این رقابت

بی سی، ان سی آر، واشنگتن پست،  نیویورک تایمز، بیتایمز، بازفید، ساندی تایمز و تایمز، 

 شود. همچنین رقبای درون سازمانی یاد می بیزنس ویک

گاردین در حال : تولید آثار دیتا ژورنالیسم گاردینوجود چارچوب یا قواعدی در 

، ولی در خصوص دیتا ژورنالیسم، این رسانه در حال برد یمحاضر از یک چارچوب رنگی بهره 

 نحوه نگارش خبرتالش برای تدوین یک کتاب چگونگی نگارش محتوا، مشابه کتاب 

ی در خصوص محتوای ا مجموعهآسوشیتدپرس است. هرچند گاردین خود در حال حاضر دارای 

 بصری است.

 2013: راجرز با این توضیح که من سال فرآیند تولید آثار دیتا ژورنالیسم در گاردین

کنم دیتا ژورنالیسم آنجا شامل  گوید: حس می گاردین را ترک کردم و روندها تغییر کرده، می

ها  ر دادن دادهها و سپس پاکسازی و در دسترس قرا وجوی داده دست آوردن ایده و جست به

آید؛ تصویرسازی یا تحلیلی که نتیجۀ همۀ این  وجود می باشد. در پایان این فرآیند، خروجی به
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دهد؛ یک فرآیند با مراجعه گزارشگران  هاست. کیلین بار از دو فرآیند در گاردین خبر می تالش

یده و...(، فرآیند دوم، وگو در مورد ا بودن با گفت و سردبیران به تیم دیتا ژورنالیسم است )همراه

ارائۀ ایده از سوی خود تیم دیتا ژورنالیسم است. وجود یک رابطۀ دوسویه و مبتنی بر گفت وگو 

و مسائلی هستیم که از عرف و هنجار فاصله های  دادهدنبال  در فرآیندهای مذکور. ما به

رآیند تولید و زمان دن لوتر نیز معتقد است: فگیرند یا مطالبی جالب و مسائل پرت هستند.  می

ای متفاوت است. بستگی به فوریت خبر، پیچیدگی و اندازۀ  الزم برای برای انجام هر پروژه

 مجموعه داده دارد.

 آید که این مسئله، بستگی از آراء چنین برمی :اوج کاری در تیم دیتا ژورنالیسم گاردین

 .دهند به خود اختصاص می وقایعی همچون رفراندوم زمان بیشتریدارد. ها  پروژه ۀبه چرخ

 ۀتیم چهار نفردهد  آراء نشان می نحوۀ انتشار آثار در تیم دیتا ژورنالیسم گاردین:

اغلب کاری  ،ها با داده . کارکند بار اثری را منتشر می ای یک دیتا ژورنالیسم گاردین حداقل هفته

 است. الزامیهای آنالین و چاپی  داشتن حضوری همیشگی در نسخهو فشرده است 

شوندگان،  دهد که هرسه نفر مصاحبه بررسی آراء اعضای مربوط به تیم گاردین نشان می

انگلستان را در بین کشورهای پیشرو در حوزۀ دیتا ژورنالیسم و گاردین را دارای تیم تخصصی 

آفرینی جهانی گاردین در  اند. همگی آنها قائل به نقش در حوزۀ دیتا ژورنالیسم معرفی کرده

اند. تیم دیتا ژورنالیسم و بصری در گاردین مجزا بوده، ولی با یکدیگر همکاری  جهانی بودهحوزۀ 

نفر در تیم دیتا ژورنالیسم فعال هستند. در تیم دیتا  4نزدیکی دارند که در حال حاضر 

شود و آثار به دو شیوۀ  افزارهای مختلفی استفاده می ژورنالیسم برای هر بخش از فرآیند از نرم

شوند. از موضوعات مهم برای تولید آثار، آموزش، اقتصاد، ورزش، محیط  ین و چاپی تولید میآنال

های مورد نیاز برای تهیۀ دیتا  زیست، امور اجتماعی و بهداشت و سالمت و... هستند. از تخصص

 نگاری، ریاضیات، آمار و برنامه نویسی و... یاد شده ژورنالیسم در گاردین بیان اخبار، روزنامه

است. در گاردین چهارچوب رنگی خاصی مورد استفاده است، هرچند در حال تدوین کتابی 

برای حوزۀ دیتا ژورنالیسم نیز هستند. در مورد فرآیند تولید آثار متأثر از عامل زمان )گذشته و 

های مختلف یاد شده است. این تیم  حال( و تفاوت حیطۀ تخصصی و نیز نوع پروژه، از شیوه

کند یک  هایی مانند رفراندوم دارای فشردگی کاری است، ولی حداقل سعی می مانگرچه در ز

شوندگان در حوزۀ رقبا، از رقبای مختلفی در انگلستان و  اثر را در هفته تولید کند. مصاحبه

 کنند.  ویژه آمریکا یاد می به
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 ایروش کتابخانههای  افتهی
 اندر کشورهای مختلف جه سمیژورنال تایدآشنایی با 

نشست شبکۀ جهانی سردبیران  سمیژورنال تایددر بخش جوایز  کنندگان شرکتنگاهی به آمار  

کشور به نمایندگی از  50بیش از )مقطع زمانی مورد بررسی(  2016دهد که در سال  نشان می

( آمریکا و از کشورهای اتریش، انگلستان گانکنند شرکتبیشترین ) اند داشتهقاره شرکت  5

(Country & Company, 2016) در بیشتر  سمیژورنال تاید. این آمار حکایت از آن دارد که

در برخی کشورها اشاره  سمیژورنال تایدکشورهای جهان رو به رشد است. در ادامه، به وضعیت 

 آنها در دسترس بوده است.  سمیژورنال تایدهای  شود که منابعی از فعالیت می

 ی:در کشورهای اروپای سمیژورنال تاید

گزارشگران  یها تالشو  شده اجراآزادی اطالعات در این کشور  2005از سال  :انگلستان 

 .(Hewett, 2014) گیرد سرعت می تا بردادهبرای بیان اخبار مبتنی 

است و برخی کارهای پیشرو و مشارکتی نیز  توسعه  درحالدر ایتالیا  سمیژورنال تاید ایتالیا:

 (.Mauro, 2016گیرد ) در آن صورت می

های خود را  های خبر نوآوری کرده و گزارشگرانی دارند که پژوهشبرخی اتاق روسیه:

 .(Valeeva 2017)( ها دادهکنند )عدم شفافیت کافی و دسترسی کافی به  ها بنا میاساساً بر داده

 به این حوزه. 2011به آن از سال  ها رسانهو گرایش  سمیژورنال تایدتدریس  اتریش:

وجود ندارد، هرچند  تصویرسازی دادهیا  سمیژورنال تایدی مخصوص ا تهرش هلند:

های اینفوگرافیک بسیاری  صورت گرفته و تیم سمیژورنال تایدی از ریگ بهرهیی برای ها تالش

 فعال هستند.

در کنیا و بیشتر کشورهای افریقایی محدودیت  در کشورهای آفریقایی: سمیژورنال تاید

در افریقا  سمیژورنال تایدآثار وجود دارد. هرچند یک مرکز ویژه برای منابع برای تولید این 

 نگاران روزنامهشود، ولی همچنین سطح آگاهی  یی نیز اقدام میها آموزشو به انجام  شده لیتشک

ی آنها در جریان است ا رسانهیی برای افزایش سواد ها تالشپایین است و  ها دادهدربارۀ 

(Kamau, 2015). 

بودن  بر زمانبزرگ و  یها وجود چالش الیسم در کشورهای آمریکای التین:دیتا ژورن

های فنی  های فرهنگی، ظرفیت دالیلی همچون عادت به سمیژورنال تاید ۀو توسع یریگ شکل

 تایدهایی در اکوسیستم نوآوری در حوزۀ  های ناکافی، ضعف محدود، کمبود بینش و اکوسیستم
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نبودن یک تیم و  نبودن آموزش کافی، کافی ، کافییگذار هیماسرنبودن  همچون کافی سمیژورنال

 .(Blejman, 2015)و...  یگذارمند به تأثیر نیاز به شرکای خوب و استراتژیک و یا رهبرانی عالقه

وجود یک پرتال خبری ویژه  به توان یمدر نپال  در کشورهای آسیایی: سمیژورنال تاید

 Center for data journalism) اشاره کرد سمیژورنال تایدی برا ییها تالشو آغاز  سمیژورنال تاید

Nepal , n.d.).  تایدآموزشی های  دورهو برگزاری  یالملل نیب یها تیحمادر پاکستان با 

 در حال رشد و توسعه است.  سمیژورنال

 یها هرچند با توجه دولت، سازمان ،ر مراحل ابتدایی استد سمیژورنال تایددر هند، 

سازی داده سرعت توسعه آن باال رفته است و جایگاه  و تصویری گر لیتحل یها و شرکت یا رسانه

 (.Oberai ,2017) خبر یافته است یها اتاقدر  یا ژهیو

فعالیت افرادی مانند عمر العراقی که در تالش برای  در کشورهای عربی: سمیژورنال تاید

در کشورهای عربی سرعت  سمیژورنال تایدبه توسعه  ،در خاورمیانه است سمیژورنال تایدترویج 

 ۀالزم، توسع یها آموزشو ارائه  2012از سال  مسئلهسایتی ویژه همین  وب یانداز راهداده و با 

 .(advocacy assembly, 2017) سرعت بیشتری گرفته است سمیژورنال تاید

ها  این چالشهایی در سراسر دنیا مواجه است که گاه  هنوز با چالش سمیژورنال تایدهرچند 

رو به  سمیژورنال تاید، درمجموعدر آمریکای التین، آفریقا و تا حدی در آسیا بیشتر است، ولی 

 توسعه است. هرچند سرعت رشد آن در کشورهای مختلف متفاوت است.

 در جهان سمیژورنال تایدهای  آشنایی با تیم

ی، ا رسانهرغم تنوع  د که علیشو رسانه اقدام می 33در  سمیژورنال تایددر این بخش به بررسی 

انتشار  ژهیو بهکنند.  آنالین منتشر می صورت به، ها قالبخود را عالوه بر سایر  سمیژورنال تایدآثار 

 گیرد.  تعاملی آنها در سایتشان صورت می سمیژورنال تایدآثار 

 )چنانچه پیش از این نیز ذکر شد(، مبتنی بر یکی از این ها رسانهعلت انتخاب این 

. حضور افراد 2 سمیژورنال تایدی یا شهرت جهانی در حوزۀ الملل نیب. کسب جوایز 1معیارهاست: 

در این تحقیق در  شونده مصاحبه. حضور یکی از افراد 3 ها رسانهدر این  سمیژورنال تایدبنام 

. در دسترس بودن اطالعات در 5 شوندگان مصاحبه. مورد تأکید از سوی 4رسانه مربوطه 

 ی.بررس موردسانۀ خصوص ر

رسانه در گروه  5ی، رانهادفهای  رسانهرسانه در گروه  6ی، بررس موردرسانۀ  33از 

رسانه در  2چاپی، های  رسانهرسانه در گروه  16ی(، داریشنالکترونیک )دیداری و های  رسانه

  اند. شده یبند دستهها  ها/مراکز/ شرکت رسانه نیز در گروه سازمان 4آنالین و های  رسانهگروه 
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 یهای موردبررس رسانهدر  سمیژورنال تاید، 1جدول شمارۀ

 کشور نوع رسانه نام رسانه ردیف
تاریخ تشکیل 

 تیم
 منابع

 سی بی بی 1

 
 
های  رسانه

 فرانهادی
 

 (Santhanam 2013) یک دهه انگلستان
 (Tamman 2015) ـ  ـ  ـ  ـ   انگلستان رویترز 2

 آمریکا آسوشیتدپرس 3
ز رسمی از آغا

2013 (2007) 
(Easton 2015) 

 2014 آمریکا بلومبرگ 4
 ۀدهند جرمی اسکات دیاموند توسعه

بلومبرگ )از افراد  گرافیک
 شونده( مصاحبه

 2012 آمریکا کوارتز 5
)از  گزارشگر کوارتز، دیوید یانوفسکی

 شونده( افراد مصاحبه
 (chen 2015) 2013 چین کایژین 6

 سی ای بی 7

 
های  انهرس

 الکترونیک
)دیداری و 
 شنیداری(

 2011 استرالیا
(Gray,bounegru &chambers 

 (28ـ  2012,24

 2015 آلمان آربی  8
دهنده اخبار  استفان کهون توسعه

آر )از  بی تعاملی در تیم دیتا ژورنالیسم
 شونده( افراد مصاحبه

 2013 دانمارک دی آر 9

عضو میز  مانکسگارد کرستن مورتن
تا ژورنالیسم پژوهشی سازمان رادیو دی

دانمارک )از افراد  DRو تلویزیون 
 شونده( مصاحبه

 (Nafría 2015) 2014 آلمان وکس 10

11 Kuow 2016مارس  آمریکا 
ابراهام رافائل اپتون گزارشگر 

ها در کواو )از افراد  پژوهشی/داده
 شونده( مصاحبه

 مزیتا ورکیوین 12

 
 
 
 
 
های  رسانه

 چاپی

 مریکاآ
2006 

ی آپ انداز راه
 2014شات 

(Nafría 2015) 
و جرمی باور، توسعه دهنده وب در میز 
خبری اخبار تعاملی نیویورک تایمز )از 

 شونده( افراد مصاحبه

13 
 تیاستر وال

 ژورنال
 2014 آمریکا

راب بری، گزارشگر پژوهشی و یکی از 
استریت  مدیران دیتا ژورنالیسم در وال

 شونده( فراد مصاحبهژورنال)از ا

 ـ  ـ  ـ  ـ   آمریکا ای تو دی یو اس 14
کننده محتوای چند  جاشوا هچ، تولید

ای تو دی )از  ای روزنامه یو اس رسانه
 شونده( افراد مصاحبه

 الناسیون 15
آرژانتین و 

 کایکاستار
2011 

(Jiménez 2012) 
توسعه  و آنجلیکا پرالتا راموس

های دیتا  ای و مدیر پروژه چندرسانه
ژورنالیسم الناسیون )از افراد 

 شونده( مصاحبه

 ـ  ـ  ـ   آمریکا شیکاگو تریبون 16
(Gray,bounegru & chambers 

 (34ـ  2012,32
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 یهای موردبررس رسانهدر  سمیژورنال تاید، 1دول شمارۀجادامه 

 کشور نوع رسانه نام رسانه ردیف
تاریخ تشکیل 

 تیم
 منابع

17 
دی تسایت 

 )زیت(

 

 (Visualoop 2015) 2013 آلمان

 2013 دانمارک برلینگسک 18
فیلیپ دَم، دیتاژونالیست برلینگسک )از 

 شونده( افراد مصاحبه

19 
فایننشیال 

 تایمز
 انگلستان

 رسمی 2009
(2007) 

(Southern 2016) 

20 
برلینر مورگن 

 پست
 (Inma 2015) 2014 آلمان

21 
 آنجلس لس

 تایمز
 2008 آمریکا

معاون بخش  جمعه، آرماند امام
)از  آنجلس تایمز تصویرسازی داده لس
 شونده( افراد مصاحبه

 ـ  ـ  ـ   آلمان اشپیگل 22

رهبر تیم دیتا ژورنالیسم  کریستینا المر
Spiegel Online از افراد در هامبورگ(

 شونده( مصاحبه
 

23 
واشینگتن 

 پست
 (Oputu 2014) 2014 آمریکا

 2014 فرانسه لوموند 24
)از  گری داگورن دیتاژورنالیست لوموند

 شونده( افراد مصاحبه

 2013 انگلستان ترینتی میرور 25
دیتاژورنالیست ، س گرانترابرت نیکال
ترینتی میرور )از افراد های  واحد داده

 شونده( مصاحبه

 ـ  ـ  ـ   فرانسه لیبراسیون 26
نگار دیجیتال  روزنامهت، الکساندر لچن
 شونده( )از افراد مصاحبه لیبراسیون

27 
تایمز و 

 ساندی تایمز
 2014 انگلستان

 مگان لوسیرو دبیر دیتا ژورنالیسم تایمز و
)از افراد مصاحبه  ساندی تایمز در لندن
 (شونده

28 
فایتو ترتی 

های  رسانه تای
 آنالین

 آمریکا
)وقتی  2014

سایت شد، پیش از 
 آن وبالگ بود(

(user2016 2016) 
 

 2014 کنیا تالک آفریقا 29
وینی کاما، سردبیر و دیتاژورنالیست تالک 

 شونده( آفریقا )از افراد مصاحبه
 اپروپابلیک 30

/ ها سازمان
مراکز/ 
 ها شرکت

 (.propublic,n.d) 2014 آمریکا

31 
شیکاگو 
 ریپورتر

 آمریکا
1972 

 دهه 4

(Gray,bounegru & chambers 

 (34ـ  2012,32
 

 (Nguyen 2014) 2014 آمریکا بازفید 32

 ژورنالیسم ++ 33
 ـ  سوئد 

 استکهلم
2013 

 پیتر گرانساند
ه المللی حوز داور مسابقات بین

و  ویژه دیتا ژورنالیسم نگاری به روزنامه
 در استکهلم ++Jمالک و گزارشگر در 

 4 اند. شده متولد 2010رسانه پس از  24 سمیژورنال تایدی، تیم بررس موردرسانۀ  33از 

تاریخ دقیقی از آغاز فعالیت  اند. نهاده سمیژورنال تایدقدم در عرصۀ  2010رسانه پیش از سال
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آنها این  سمیژورنال تایدیی که تیم ها رسانهرسانه نیز در دست نبود.  5 سمیلژورنا تایدتیم 

ی ا رسانههای  قدیمی یا سازمانهای  روزنامه، عمدتاً اند کردهآغاز  2010فعالیت را پیش از سال 

 اند. داشتهی پژوهشی فعالیت نگار روزنامههستند که در حوزۀ 

سال اخیر قدم در حوزۀ  10مذکور در های  سانهردرصد  73با استناد به همین تعداد، حدود 

ی جوان در ا حوزهدر دنیا  سمیژورنال تایددهد که  و این نشان می اند نهاده سمیژورنال تاید

 ی است.نگار روزنامه

، 2، فرانسه 5رسانه مربوط به انگلستان، آلمان  5رسانه مربوط به آمریکا،  24 نیب  نیا از

رسانه مربوط به سوئد  1 و 1، آرژانتین 1، کاستاریکا 1، کنیا 1 ، استرالیا1، چین 2دانمارک 

 رسانه هستند.

 یریگ جهینتبحث و  
 تایدۀ موردی مطالع باهای جهان  در رسانه سمیژورنال تایداین مقاله با هدف بررسی وضعیت 

سؤال عمومی و تخصصی تحقیق به  15انگلستان در پی پاسخگویی به « گاردین»در  سمیژورنال

اثر دیتا  121مصاحبه شونده(، مطالعۀ موردی )بررسی  103های مصاحبۀ عمقی ) ری روشیا

رسانه دارای  33ای )بررسی  ژورنالیسم گاردین و مصاحبه با افراد مرتبط با گاردین( و کتابخانه

 تیم دیتا ژورنالیسم و وضعیت دیتا ژورنالیسم در کشورهای مختلف جهان( است.

های دارای  دهد که در رأس رسانه سؤال عمومی تحقیق نشان می 5 ها به نتایج بررسی پاسخ

های آمریکا، انگلستان، آلمان،  تیم دیتا ژورنالیسم، گاردین و نیویورک تایمز و نیز رسانه

های  کننده در جشنواره های شرکت آرژانتین، اتریش و... قرار دارند، هرچند روند رو به رشد رسانه

ها در کشورهای مختلف به این حوزه حکایت  هرچه بیشتر رسانهتخصصی این حوزه، از ورود 

دارد. در بحث کشورهای پیشرو در این حوزه، در بین کشورهای قارۀ اروپا برانگلستان و در میان 

کشورهای قارۀ آمریکا بر ایاالت متحده آمریکا تأکید شده است. همچنین نقش جهانی گاردین 

شونده، از  ثر ارزیابی شده و با تأثیر خیلی زیاد بر افراد مصاحبهدر حوزۀ دیتا ژورنالیسم زیاد و مؤ

 شود.  ها الهام و ایده گرفته می آثار آن توسط سایر رسانه

درصد  70شونده با تیم دیتا ژورنالیسم گاردین،  در خصوص میزان آشنایی افراد مصاحبه

تند، حتی اگر بخشی از این اند که با تیم بصری و دیتا ژورنالیسم گاردین آشنا هس عنوان کرده

درصد نیز گرچه با آثار این تیم آشنا هستند، ولی عنوان  30آشنایی به گذشته مربوط باشد. 

ها به سؤال  افزارهای آن آشنایی ندارند. بررسی پاسخ اند که با تیم و فرایند کاری و نرم کرده

شوندگان ضمن اشاره به  دهد که مصاحبه ارزیابی آثار دیتا ژورنالیسم گاردین نیز نشان می

ها و  کیفیت و سطح استاندارد باالی آثار گاردین و ارزیابی جایگاه آن، به بررسی ویژگی
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اند و آثار آن را الهام بخش، موثق، قابل اعتماد،  های آثار دیتا ژورنالیسم گاردین پرداخته قابلیت

 اند. افشاگرایانه و... عنوان کرده

شوندۀ مرتبط با  ی این تحقیق در مصاحبه با سه مصاحبهسؤال تخصص 10همچنین پاسخ به 

های آمریکایی، از  های انگلیسی و نیز رسانه دهد که در کنار دیگر رسانه گاردین نشان می

های تخصصی دارای تیم دیتا ژورنالیسم و از انگلستان، آرژانتین و آمریکا  گاردین در بین تیم

 اند. رنالیسم یاد کردهعنوان کشورهای پیشرو در حوزۀ دیتا ژو به

( 2009ویژه از سال  آفرینی جهانی گاردین در حوزۀ جهانی )به همگی آنها قائل به نقش

اند. از نظر آنها، تیم دیتا ژورنالیسم و بصری در گاردین مجزا بوده، ولی با یکدیگر همکاری  بوده

تسون، کیلین بار، جورج نفر در تیم دیتا ژورنالیسم )هلنا بنگ 4نزدیکی دارند که در حال حاضر 

نفر در تیم بصری فعال هستند. در تیم دیتا ژورنالیسم برای هر بخش  25آرنت و پالما دانکن( و 

شود و آثار، به دو شیوه آنالین و چاپی تولید  افزارهای مختلفی استفاده می از فرایند از نرم

، محیط زیست، امور شوند. از موضوعات مهم برای تولید آثار، آموزش، اقتصاد، ورزش می

های مورد نیاز برای تهیۀ دیتا ژورنالیسم  اجتماعی و بهداشت و سالمت و... هستند. از تخصص

نویسی و... یاد شده است. در  نگاری، ریاضیات، آمار و برنامه در گاردین؛ بیان اخبار، روزنامه

ی برای حوزۀ گاردین چهارچوب رنگی خاصی مورد استفاده است، هرچند در حال تدوین کتاب

دیتا ژورنالیسم نیز هستند. در مورد فرآیند تولید آثار متأثر از عامل زمان )گذشته و حال( و 

های مختلف یاد شده است. این تیم گرچه در  تفاوت حیطۀ تخصصی و نیز نوع پروژه، از شیوه

اثر را  کند یک هایی مانند رفراندوم و... دارای فشردگی کاری است، ولی حداقل سعی می زمان

شوندگان در بحث رقبای گاردین، از رقبای مختلفی در انگلستان و  در هفته تولید کند. مصاحبه

 کنند.  ویژه آمریکا یاد می به

( مورد بررسی 2011 می 16جوالی تا  15اثر گاردین )از  121در بخش مطالعۀ موردی نیز 

درصد فاقد اسپردشیت  31حدود درصد آثار از دارای اسپردشیت و  69اند که حدود  قرار گرفته

ها در این هستند )منطبق با تعریف دیتا ژورنالیسم در کتاب راهنمای دیتا ژورنالیسم که داده

 شوند(. نگاری عمدتاً با اسپردشیت گردآوری میروزنامه

اند که نشانگر نقش مؤثر او در زمان درصد آثار مذکور توسط راجرز تولید شده 50قریب به 

 اردین است.حضورش در گ

نتایج بررسی موضوعی حکایت از تمرکز بیشتر بر موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و  

المللی داشته و باقی، جنبه داخلی  موضوع آثار، جنبه بین 30پزشکی دارد. همچنین بیش از 

 دارند. نکتۀ حائز اهمیت اینکه نگاه حاکم در این آثار، نگاه افشاگرایانه و انتقادی دارد.
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 40اثر، استفاده از نقشه در  22گیری از اینفوگرافیک در  اثر و بهره 78استفاده از جدول در 

لحاظ شیوۀ  اثر از تالش گاردین برای جنبۀ بصری دادن به آثار حکایت دارد. در بررسی آثار به

ثر ا 44ویژه از نوع بصری )اعم از نمودار، نقشه، اینفوگرافیک و جدول( نیز  نمایش اطالعات به

 اثر ویدئویی هستند.  3اثر ایستا و  22تعاملی و 

 10درصد آنها طی  73گیری شکل رسانه با توجه به 33ای نیز، بررسی  در روش کتابخانه

به این سو، از جوان بودن این حوزه )در اشکال مدرن آن( نشان دارد.  2010ویژه از  سال اخیر به

گیرند از ورود آنها به این حوزه حکایت  سم بهره میهایی که از دیتا ژورنالیهمچنین تنوع رسانه

نگاری بیشتر های خود از این نوع روزنامه اند در سایتها تالش کردهدارد، هرچند همۀ این رسانه

 بهره گیرند.

ها، این حوزه  دهد که با برخی چالش بررسی وضعیت دیتا ژورنالیسم در جهان نیز نشان می

 در کشورهای مختلف، رو به توسعه است. با وجود تفاوت در سرعت رشد 

چنانچه بررسی سه روش مورد استفاده در این تحقیق نشان داد، دیتا ژورنالیسم از توان 

های آن نیز به لیکس و افشاگری های نهان برخوردار است. در این میان، ویکی آشکار کردن داده

 این جریان سرعت بیشتر بخشیده است. 

با رویکرد افشاگرایانه و انتقادی خود، تالش کرده تا حقیقت  2009 ویژه از سال گاردین به

پشت پردۀ ادعاها و رویدادها را آشکار نماید. بررسی آثار گاردین از تمرکز بیشتر آن بر مسائل 

و دیگر  های این رسانه های آزاد، تالش درون مرزی حکایت دارد که در کنار دسترسی به داده

د توانسته فضایی را فراهم نماید که در ایفای نقش رکن چهارم ها با همین رویکررسانه

 )دموکراسی( و احیای حوزۀ عمومی مؤثر باشند.

کند، با توجه به باز و پویا بودن این  ای که کاستلز از آن یاد می همچنین، در جامعۀ شبکه

رنالیسم با توجه نگاران در این میان، دیتا ژوها و روزنامهشبکه و با عنایت به نقش جدی رسانه

تواند صاحبان قدرت را به پرسش بگیرد و در  های باالی خود در بستر مذکور می به قابلیت

 تحقق دموکراسی مؤثر باشد.

مند از آن از جمله  های بهره های خود این توان را به رسانه از سویی دیتا ژورنالیسم با قابلیت

مندی، ضمن جلب نظر مخاطبان، امکان  رضایتدهد تا مبتنی بر نظریه استفاده و  به گاردین می

ویژه از  ها، اطالعاتی جدید به ها بیابند و با بررسی و تحلیل داده رقابت بیشتر با سایر رسانه

های مختلف بصری( به مخاطبان خود ارائه کنند. این نگاه،  اطالعات نهان )را از جمله در قالب

خصوص  ها به ص با تحوالتی همچون افزایش دادهخصو های مختلف را به این حوزه به ورود رسانه

های آزاد و  های بزرگ، ورود به عصر اینترنت اشیاء، افزایش امکان دسترسی به داده داده

 های داده و...، قوت بخشیده است. پایگاه
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اثر فاقد نظر بوده و آثار دارای نظر  23اثر گاردین، تنها  121عنوان نمونه باید گفت: از  به

اند که توجه و بازخورد آنها را به این  نظر از سوی مخاطبان داشته 100اه تا بیش از بیشتر، گ

های بصری و تعاملی نیز  دهد. در این آثار، برای انتقال بهتر اطالعات، از روش مباحث نشان می

 استفاده شده است.

یری تجارب گسوی آن، بهره های جهان به های دیتا ژورنالیسم و گرایش رسانه نظر به قابلیت

به های ایران نیز به این سو گرایش یابند )کند، رسانه ها و کشورها، ایجاب میدیگر رسانه

. نیاز به یادآوری است که تجربه بهره (های بزرگهای متوسط و دادهخصوص در سطح داده

های ایران، در اشکال  ساده و غیرمدرن در قالب گیری از داده ها و اطالعات در رسانه

 سال است. 15سال و در قالب مدرن آن حدود  140وگرافیک دارای پیشینه ای بیش از اینف

کوچک  یهااز سطح داده یتاژورنالیسم،به د یشتربا توجه ب یرانا یهاتا رسانه یدهآن رس زمان

متوسط و  یهاها به خصوص دادهاز انواع داده یریبهره گ ییو در دسترس عبور کرده، به توانا

 مخاطبان خود قرار دهند. یاردر اخت یشتریو اطالعات پنهان و آشکار ب فتهیابزرگ دست 

ها، ای، آشنایی با دیتا ژورنالیسم، فراگیری کار با دادهالزمۀ این مهم آموزش سواد داده

ها به حوزۀ تحصیلی،  ها، نوآوری در تولید، ورود کار با داده افزارها و ابزارها، ادغام پلتفرم نرم

و... است.  ایجاد فضای نقدها، های دیتا ژورنالیسم در رسانهبه اطالعات، ایجاد تیم دسترسی آزاد

 به دیگر پیشنهادها در این خصوص اشاره شده است. 2در جدول شماره 

 ، پیشنهادهایی برای توسعه دیتا ژورنالیسم در ایران2جدول شماره 
 پیشنهاد حوزه پیشنهاد

 پیشنهادهایی به دولت و سازمانهای
 دولتی

 کمک به تسهیل و تسریع در دسترسی آزاد به اطالعات
 هابهره گیری از حضور تحلیلگران داده در سازمانها به ویژه روابط عمومی

 مشارکت در دسترسی آزاد به اطالعات پیشنهاد به بخش خصوصی

 هاپیشنهاد به رسانه

 هاگیری از دیتا ژورنالیسم در رسانهایجاد عزمی برای بهره
ای های آموزشی دیتا ژورنالیسم و ارتقای سواد دادهلزوم برگزاری دوره

 نگاران و فعاالن این حوزهروزنامه
لزوم تشکیل تیم دیتا ژورنالیسم با حضور دیتا ژورنالیستها و تحلیلگران 

 داده در رسانه ها
از آشنایی با نحوه فعالیت تیمهای دیتا ژورنالیسم در جهان در بهره گیری 

 انواع داده ها به خصوص داده های متوسط و بزرگ
تعامل بیش از پیش رسانه ها با شرکتهای تحلیل داده و انجام اقدامات 

 مشترک
 هاضرورت تسلط بر نرم افزارهای استخراج و تحلیل داده

ورود به  عرصه رقابت در تولید آثار دیتاژورنالیسم و جشنواره های بین 
 المللی
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 ، پیشنهادهایی برای توسعه دیتا ژورنالیسم در ایران2دول شماره جادامه 
 پیشنهاد حوزه پیشنهاد

به مراکز علمی و پژوهشی پیشنهاد 
 / سازمانها

 های علمی در حوزه دیتا ژورنالیسمها و پایان نامهحمایت از رساله

 پیشنهاد به دانشجویان
مشارکت در تولید محتوای علمی اعم از پایان نامه، مقاله و کتاب در حوزه 

 دیتا ژورنالیسم
 حوزه دیتا ژورنالیسم مشارکت در انتشار آثار تولید شده در پیشنهاد به ناشران

پیشنهاد به مراکز علمی و 
 دانشگاهی

 ایجاد رشته دانشگاهی/ یا در قالب یک درس مرتبط با  دیتا ژورنالیسم

 برگزاری کنفرانسهای دیتا ژورنالیسم )داخلی و بین المللی( برگزار کنندگان کنفرانسها

 

 یتادبا تمرکز بر  جهان یها در رسانه یسمژورنال یتاد یتوضعدر این مقاله به بررسی 

پرداخته شد که به محققان بعدی بررسی وضعیت دیتا  انگلستان یندر گارد یسمژورنال

شود. ژورنالیسم در دیگر کشورها به خصوص آمریکا و از جمله نیویورک تایمز پیشنهاد می

ود در تمرکز بحث در خصوص راهکارهای توسعه دیتا ژورنالیسم و شناسایی چالشها و موانع موج

 این مسیر، از دیگر پیشنهادهای تحقیق حاضر است.
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