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 موجبات تواند می دیتا ژورنالیسم تیدرك نقش و اهم. افزایش داده است
  . فراهم کندرانیدر ا استفاده از آن را

ي آنالین و ها رسانه بررسی نقش دیتا ژورنالیسم در فاین پژوهش باهد
حوزه «و »  فایده- انتظار«، 1»مندي یترضااستفاده و «هاي  یهنظرمبتنی بر 

 نفر از 103 با  مصاحبه عمقی آن،روش تحقیق. شده است   انجام2»عمومی
 6این پژوهش، در تالش براي پاسخ به . یسم است ژورنالیتاد  متخصصان

ي آنالین، تعریف ها رسانهقیق اعم از نقش دیتاژورنالیسم در  اصلی تحسؤال
ي بزرگ در آینده دیتاژورنالیسم و ها دادهدیتاژورنالیسم، آثار و آینده آن، نقش 

هاي پژوهش،  بنا بر یافته. ي استنگار روزنامه به این نوع ها رسانهتمایل 
، »نگارانه روزنامه «يها نقش دیتا ژورنالیسم ازجمله  نقش11متخصصان به 

اشاره کرده و با » اعتمادسازي«و » تحقق دموکراسی«، »تسهیل تعامل مخاطبان«
 تر موفقي آنالین را ها رسانه به دیتا ژورنالیسم، ها رسانهتأکید به تمایل سایر 

 به رشدآینده دیتاژورنالیسم مثبت و رو . اند دانستهیري گ بهرهدر این 
کمک به .  استشدهگ در این مسیر تأکید ي بزرها دادهشده و بر نقش  یابیارز

 ها آن تعامل به بهبود و تأثیر بر دولت و کمک ها رسانهتأمین منافع مخاطبان و 
 پژوهش، جی بر نتای مبتننیهمچن.  استشده از آثار دیتاژورنالیسم یاد

 ،هایشان نقش و فی وظايفای اری در مسها رسانه به ياریدیتاژورنالیسم ضمن 
 مؤثر ی حوزه عموميای کمک به احزی مخاطبان و نتیرضالب ج در تواند می

  .باشد
، 3هاي بزرگ هاي آنالین، داده دیتاژورنالیسم، رسانه :کلیدي هاي واژه

  5نگاري مبتنی بر داده ، روزنامه4نگاري دقیق روزنامه
  

                                                
1. Uses and gratifications theory   2. The Theory of the Public Sphere 
3. Big Data     4. Precision journalism 
5. Data Driven Journalism 
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  مقدمه
ی هاي ارتباط يفناورهاي دنیاي  یشرفتپي با تاریخ نگار روزنامهتاریخ تحوالت دنیاي 

 فصل جدیدي در برابر دنیاي هر باراز اختراع چاپ تا اینترنت، . پیوند خورده است
ي نگار روزنامهدر این مسیر، انواع جدیدي از . گشوده استي نگار روزنامه

 . است1»دیتا ژورنالیسم«ي اخیر، ها نمونه که از اند گرفته شکل

 مخاطبان هترین شکل بها به به شود حجم انبوه داده  تالش میدیتا ژورنالیسمدر 
جمله  ها از ها و اینفوگراف ها به جداول، نمودارها، شکل تبدیل داده. ارائه شود

دیتا ژورنالیسم، پاسخی به . )1392 موالیی،(. نگاري است فرآیندهاي این نوع روزنامه
عنوان منبع اخبار فوري به دلیل  ها به ها است؛ کاهش نقش رسانه دو روند مهم در رسانه

عنوان منبع مهمی از اطالعات  ها به هاي اجتماعی و افزایش داده شبکه ایش استفاده ازافز
آنچه به دیتا ژورنالیسم در شکل فعلی . )internewskenya, 2015(. براي فهم بهتر جهان

» نگاري دقیق روزنامه« و 2»گزارشگري به کمک رایانه«هاي آن در  آن معنا بخشیده، ریشه
  .است

، تولید روزافزون 3»اینترنت چیز«ناوري، تغییرات نسلی، توسعه تحوالت حوزه ف
سو   از یکها آنها و ضرورت استخراج و تحلیل  هاي بزرگ، دسترسی بیشتر به داده داده

ها از سوي دیگر، اهمیت و  تالش براي جلب و جذب مخاطبان توسط انواع رسانه و
 اهمیت، منجر به گرایش ازپیش افزایش داده و این نقش دیتا ژورنالیسم را بیش

که  درحالی. نگاري شده است سوي این نوع روزنامه  در جهان بهگوناگونهاي  رسانه
به جمع فعاالن این هم توسعه  یافته، برخی کشورهاي درحال عالوه بر کشورهاي توسعه

هاي  ویژه رسانه ها به اند، درك و اهمیت نقش دیتا ژورنالیسم در رسانه حوزه پیوسته

                                                
.نگاري داده نگاري  روزنامه  

2. Computer-assisted reporting 
3. IoT (Internet of Things) 
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ویژه در ایران افزایش دهد و به توسعه  گیري از آن را به تواند، امکان بهره  میآنالین
  .حوزه علمی و کاربردي در این زمینه کمک کند

روش . هاي آنالین است هدف این پژوهش، بررسی نقش دیتا ژورنالیسم در رسانه
صصان  نفر از متخ103تحقیق در آن، مصاحبه عمقی بوده که به یاري آن به کسب آراي 

اقدام شده  )هاي بزرگ جهان بعضاً در رسانه(المللی در حوزه دیتا ژورنالیسم  بنام بین
 6در )  خام مؤلفه1149از شده  استخراج( مقوله کلی 74قالب  در ها آننظرات است و 

، فعاالن حوزه فنی و نگاران روزنامهها، طراحان،  یست ژورنالیتادمدیران،  (گوناگونگروه 
شوندگان به لحاظ  مصاحبه .مورد بررسی قرارگرفته است) و مدرساني ا چندرسانه

 قاره آسیا، اوراسیا، اروپا، آفریقا، اقیانوسیه و 6  کشور از30پراکندگی جغرافیایی در 
  .آمریکا قرار دارند

 سؤال اصلی پژوهش اعم از تعریف 6این تحقیق، در تالش براي پاسخگویی به 
هاي آنالین، آثار آن، آینده دیتا ژورنالیسم  الیسم در رسانهدیتا ژورنالیسم، نقش دیتا ژورن

ها  هاي بزرگ در آینده دیتا ژورنالیسم و بررسی تمایل رسانه ها، نقش داده در این رسانه
استفاده و «هاي  اتکاي نظري این پژوهش نیز بر نظریه. نگاري است به این نوع روزنامه

  .قرار دارد» مومیحوزه ع«و »  فایده-انتظار«، »مندي رضایت
  

  ها یشینهپمرور 
شده  یژه در ایران انجامو بهي آکادمیک اندکی در حوزه دیتا ژورنالیسم در جهان و ها پژوهش

هاي دیتا  یمت، ترکیب اعضاي ها تخصص نیز بر بررسی فرآیندها، ها پژوهشعمده . است
نامه  یانپاشده،  انجامي ها پژوهشازجمله .  در این حوزه تمرکز دارندوکار کسبژورنالیسم و 

هاي  علوم سیستم اندازي براي فرآیندهاي آتی چشم: دیتا ژورنالیسم« با عنوان 1»مینا راپلی«
شناسایی فرآیندهاي کنونی تولید دیتا ژورنالیسم، هدف این پژوهش . است 2»اطالعاتی

                                                
1. Minna Rapeli 
2. Data Journalism: An Outlook for the Future Processes Information Systems Science 
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 . استیندهانگار در این فرآ انداز فرآیندهاي آتی و بحث درباره نقش روزنامه بینی چشم پیش
فرآیندهاي آتی دیتا ژورنالیسم چگونه « اصلی سؤالروش تحقیق کیفی بوده و به دنبال پاسخ 

نگار در فرآیندهاي آتی دیتا ژورنالیسم چه خواهد  نقش روزنامه «یفرع سؤالو » خواهند بود؟
 کمک  در مرحله تحلیل برايها دادهدر این تحقیق، با تأکید بر لزوم تصویرسازي . است» بود؟

در خصوص نقش هستند، هاي خوانش آمار  مهارتفاقد به فهم بیشتر عموم مخاطبان که 
 نوشتن خبر ،نگار  نقش یک روزنامه:گیرد یمدر فرآیند تولید دیتا ژورنالیسم نتیجه نگار  روزنامه

و انتقال تجسم خود به تیم براي انجام فرآیندهاي بعدي و یا نوشتن خبر و عمل کردن 
 نظارت بر مراحل حال یندیر تیم براي انتقال اطالعات مورد نیاز براي خبر و درععنوان م به

سپاري مراحل تولیدي دیتا   برون:گیرد یماین پژوهش نتیجه . زنجیره فرآیندها خواهد بود
 ,Rapeli(هاي خبري خواهد بود  ژورنالیسم در آینده یک گزینه واقعی و مناسب براي سازمان

2013(.  
 1»هاي خبر ادغام دیتا ژورنالیسم در اتاق«توان به  یمشده  ي انجامها شپژوهاز دیگر 

هاي دیتا  اشاره کرد که هدف از آن ارائه تصویري از ساختار، فرآیند، انگیزه و منابع تیم
عامل  4 سؤال به 8محققان در این پژوهش با طرح .  است رسانه خبري5ژورنالیسم قوي در 

قرار دادن تیم دیتا ژورنالیسم : اند یافته وفق دیتا ژورنالیسم دستهاي م کلیدي براي تشکیل تیم
هایی  دهندگان به همکاري براي ارائه ایده در نزدیکی میز خبر، تشویق گزارشگران و توسعه

دهندگان  براي اخبار مبتنی بر داده، استخدام گزارشگرانی که شکاف بین گزارشگران و توسعه
  ها و دلیل مهم بودن آن براي مخاطبان انگر معناي دادهرا پر کنند، تولید اخبار نمای

)Zanchelli & crucianelli, 2014(.  
  

                                                
1. Integrating Data Journalism into Newsrooms 

 .پست، او استادو د سائوپائولو و  تایمز، گاردین، یو اس اي تودي، واشنگتن سی، نیویورك بی دیتا ژورنالیسم بی
  شیکاگو تریبون
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  مرور مفاهیم
   و اطالعاتداده

 تبدیل به چیزهاي مفیدي شود نیازمند این کهداده یکسري مواد خام است که پیش از 
اد، حروف، اعد: ی دارند مانندگوناگون يها ها شکل داده. طی فرآیندها و مراحلی است

 داراي هیچ خود يخود ها با رویدادها و واقعیات در ارتباط هستند و به داده. نمادها
 که پس از طی ییها ست از داده ااطالعات عبارت از سویی، .کاربرد و ارزشی نیستند
  .)Riley, 2013( شود ی مدار ی معنکننده یافتفرآیندهایی براي فرد در

  یلتبددهند ولی پتانسیل  یی کاري انجام نمیتنها به ،ها، توانایی بالقوه دارند داده
 یعملدلیل اصلی گردآوري آن براي ما تنها به توقع ما از . شدن به اطالعات را دارند

ها سبب معنادار شدن  سازماندهی داده. )Periscopic, 2014(.  این پتانسیل استشدن
ها و  اهمیت داده. )Cairo, 2008, 37(. شود شان به اطالعات می ها و نیز تبدیل آن

 شده »علم داده«گیري علم جدیدي به نام  ها سبب شکل گیري از آن ضرورت بهره
این حرفه ، هرچند  به کاربرد2001 را در سال »علم داده«واژه  4»ویلیام کلیولند«. است
  .)27: 1394سهرابی و ایرج، ( هاست که وجود داشته است سال

  
   و خبريرسان گرافیک اطالع

رسان را نمایش  ، گرافیک اطالع2 رسان  در کتاب گرافیک اطالعآلبرتو کایرو
در این . شمارد را نیز نمایش انتزاعی واقعیت برمی» دیاگرام« اطالعات و دیاگرامی

                                                
1. Data      2. Information 
3. Data Science     4. William S. Cleveland 
5. Infographic     6. Newsgraphic 
7. Alberto Cairo     8. Diagram 
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سازي  هنر و علم آماده» طراحی اطالعات«:  آمده است1»رابرت هورن«کتاب به نقل از 
عنوان ابزاري براي هدایت عملکرد کاربران یا   بهاطالعات براي استفاده آسان انسان،

سازي  رسان و بصري کایرو با مشخص کردن مرز گرافیک اطالع. مخاطبان است
گرافیک . است ، جزئی از طراحی اطالعات بصري سازي اطالعات:نویسد اطالعات می

قات بصري نگاري، از مشت رسان نیز در معناي کلی پس از انطباق با قواعد روزنامه اطالع
تفاوت عمده بصري سازي اطالعات و اینفوگرافیک . شود سازي اطالعات محسوب می

شیوه نگارش در بصري سازي اطالعات . ها سراغ گرفت توان در شیوه نگارش آن را می
که شیوه نگارش در اینفوگرافیک نگارش  مبتنی بر نگارش فنی و آموزشی است درحالی

  .)26: 1394کایرو، (مطبوعاتی است 
ها   نمایشگران تصویري اطالعات و داده،رسان هاي اطالع ها یا گرافیک اینفوگراف«
هاي انتقال مطالب نو، ناملموس یا پیچیده به  اینفوگرافها یکی از بهترین شیوه. هستند

  .)60  و59: 1392خواه و دیگران،  سمیعی، شکر(» آیند شمار می
ه قسمتی از رویداد یا تمام آن در واقع تصویري از خبر است ک »گرافیک خبري«

  .)61 و 60 :همان(دهد  را نشان می
هاي اطالع و خبر  رسان را باید در تفاوت وجه تمایز گرافیک خبري و اطالع

: 1393خواه و سلیمی،  شکر(وجو کرد  جست) ها و عناصر خبري ویژه بحث ارزش به(
115(.  

  
  دیتا ژورنالیسم

نگاري را شکل  نگاري، شکل جدیدي از روزنامه امهها با ورود خود به دنیاي روزن داده
  .شود یاد می» دیتا ژورنالیسم « عنواناند که از آن به داده

                                                
1. Robert Horn     2. Information visualization 
3. Information Design 
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 در پاسخ به این سؤال که دیتا 1»راهنماي کاربردي دیتا ژورنالیسم«در کتاب 
نگاري به  ترین پاسخ این است که روزنامه ساده: ژورنالیسم چیست؟ چنین آمده است

برخی اعتقاد . ولی این پاسخ کافی نیست. نامیم  یا دیتا را دیتا ژورنالیسم میها کمک داده
 2»صفحه گسترده«شود که بیشتر با  اي از اعداد اطالق می دارند داده به هر مجموعه

. گونه داده سروکار داشتند نگاران تنها با این  سال پیش، روزنامه20. شوند گردآوري می
توان با  چیز را می کنیم که در آن تقریباً همه ال زندگی میولی امروزه در دنیایی دیجیت

 سند محرمانه، روابط در حلقه دوستان شما 300,000تاریخچه شغلی، . اعداد توضیح داد
 ,Gray,bounegru(توان با دو عدد توصیف کرد؛ صفر و یک  همه و همه را می

chambers, 2012: 2(.  
 نگاري داده روزنامه«اي از آن با عنوان   عده، که3»نگاري داده«دیتا ژورنالیسم یا «
. تر و ترکیبی اینفوگرافها و نیوزگرافها است برند، در واقع شکل متکامل  نام می4»محور

ها،  کنند، با تجزیه داده هایی که در عرصه دیتا ژورنالیسم کار می آنالین ژورنالیست
ها و براي پردازش  تر داده قیگذاري و فیلترگذاري براي تحلیل عم ها، مرز بندي آن طبقه

روند کار یا به عبارت . اند گذاري کرده اي جدید از ژورنالیسم را پایه ها، شاخه بهتر داده
توان صرفاً با توضیحات واژگانی  محور را هم نمی نگاري داده بهتر، گردش کار روزنامه

ا هم باید به ج هاي دیداري و بصري توصیف کرد، بلکه در همین استفاده از جنبه و بی
سمیعی، (سازي این مفهوم به سراغ آن رفت و آن را به تصویر کشید  کمک دیداري

  .)62 و 61: 1392خواه و دیگران،  شکر
نوبه خود اهمیت  دهد که به دیتا ژورنالیسم همگرایی تعدادي حوزه را نشان می
مراحل در آن نویسی که این  زیادي دارند، از پژوهش گرفته تا آمار و طراحی و برنامه

                                                
1. The Data Journalism Handbook   2. spreadsheet 
3. Data journalism     4. Data-driven journalism 
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. ها سازي داده ها و یکپارچه ها، تصویرسازي داده ها، بررسی داده یافتن داده: شوند طی می
)Bradshaw,2010(.  

ي دقیق و نگار روزنامهداري آن در  یشهرتاریخچه دیتا ژورنالیسم حکایت از 
طراحی اولین نمونه : اند ازاین تاریخچه عبارت. گزارشگري به کمک رایانه دارد

حاوي جدولی از تعداد مدارس در منچستر و سالفورد ، تعداد  (1821یتاژورنالیسم در د
  در 1858، توسعه اینفوگرافیک  ) آموزان در هر مدرسه و میزان هزینه ساالنه آنهادانش

داد، آغاز گزارشگري به قالب نموداري که نرخ مرگ و میر ارتش انگلیس را نشان می
نگاران براي پیش بینی نتایج انتخابات از  آن ، روزنامه که طی1952کمک رایانه از 

، طرح 1969ها از ها استفاده کردند، رواج استفاده از رایانه براي تحلیل دادهرایانه
نگارانی مانند ، آغاز فعالیت روزنامه1970نگاري دقیق توسط فیلیپ مایر از روزنامه

، استفاده از دیتاژورنالیسم در 1990نگاري دقیق از دویگ یا جاسپین در حوزه روزنامه
  .)b.hmca, n.d( 2000هاي خبر از سال اتاق

ي دورتر یعنی ها سالیري از آن را به گ بهرهي تاریخچه داده و ا عدهباید یادآور شد که 
  .دانند یم مربوط  ویلیام پلیفیر1» سیاسی–اطلس تجاري « و انتشار کتاب اول 1786سال 

  
  نگاري دقیق روزنامه

 در کتابی با همین عنوان مطرح دقیق که اولین بار توسط فیلیپ مایر نگاري بحث روزنامهم
هاي  اجتماعی و رفتاري در فعالیت هاي تحقیق در علوم گیري از روش شد به بهره

هاي کمی، پس  اساس مدلی، گردآوري، پردازش و نمایش داده بر. پردازد نگاري می روزنامه
  .دهند نگاري دقیق را تشکیل می  به اطالعات، هسته اصلی روزنامهها مند آن از تبدیل نظام

                                                
1. Commercial and Political Atlas    2. William Playfair 
3. Philip meyer 
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نگاري دقیق معرفی  آلبرتو کایرو، گزارشگري به کمک رایانه را زیرشاخه روزنامه
  .)69: 1394کایرو، (کند  می

نگاري  روزنامه«ها از دیتا ژورنالیسم را در  ، مادر همه تعریف1»پیترو لورنزو دي«
تر دیتا ژورنالیسم  چنین بر این باور است که اصطالح قدیمیاو هم. داند می» دقیق

، دیتا وموند دیتا ژورنالیست ل2»گري داگورن«. است» رایانه کمک گزارشگري به«
  .شمارد نگاري دقیق برمی ژورنالیسم را بخشی از روزنامه

 

  نگاري مبتنی بر داده روزنامه
را با دیتا ژورنالیسم » اري داده محورنگ روزنامه«نگاري مبتنی بر داده یا  برخی روزنامه

بعضی معتقدند این تفاوت، در تفاوت واژگانی آن در اروپا و آمریکا . دانند یکی می
معتقدند که تفاوت دیتا ژورنالیسم با » لورنز دي پیترو«ریشه دارد، ولی افرادي مانند 

ها بستگی  ر با داده کاگوناگونهاي  ما از جنبه نگاري مبتنی برداده، به مرزبندي روزنامه
  .دارد

دیتا ژورنالیسم «نگاري مبتنی بر داده،   از روزنامه ون اس2013بر اساس تعریف 
هایی است که پیش از امکان تولید خبر باید پردازش  نگاري مبتنی بر داده نوعی روزنامه

  .»شوند
ت باال و نگاري باکیفی ها براي روزنامه وگوي زیادي درباره نام استفاده از داده گفت

خوانده » نگاري دقیق روزنامه«ولی چه . هاي متنوع برندینگ وجود داشته است تالش
» نگاري مبتنی بر داده روزنامه«، »دیتا ژورنالیسم«، »گزارشگري به کمک رایانه«شود، چه 

نگاري همچنان  خبر خوب این است که این نوع روزنامه» اي نگاري رایانه روزنامه«و یا 
  )Houston, 2015. (اشتوجود خواهد د

                                                
..) Lorenzo Di Pietro (شونده در این پژوهش از افراد مصاحبه  
..) Gary Dagorn (شونده در این پژوهش از افراد مصاحبه  

3. Le Monde 
4. Van Ess 
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  ي بزرگها داده
هاي  ها و تاکتیک ، اصطالحی پوششی براي استراتژي»ها دادهکالن «هاي بزرگ یا  داده

هاي معنا دهنده به  هاي بزرگ و تکنولوژي ی است که شامل مجموعه دادهگوناگون
 جمله صنعت  از،هاي بزرگ همه صنایع پدیداري داده. آور است خروارها داده سرسام

هاي بزرگ براي  هاي داده ممکن است استراتژي. رسانه را تحت تأثیر قرار داده است
هایی براي درك و  تحلیل: ي آنالین شاملها رسانهها، تلویزیون، مجالت و  روزنامه

، دئوهایوي انبوه وجو جستشناخت بهتر مخاطبان، ابزاري براي درك عموم مردم و 
هاي تبلیغاتی،  زاري براي مخاطب قرار دادن شرکتهاي اجتماعی و دیگر محتوا، اب شبکه

ابزاري براي خودکارسازي تولید اخبار نوشتاري و ویدئویی، ابزاري براي شناخت 
اي از یکدیگر  که صنایع رسانه درحالی. وري خواهد بود اتالف و ممکن ساختن بهره

زه رسانه نیز هاي خارج از حو آموزند، از بخش هاي بزرگ می مطالب زیادي درباره داده
  .)L.Stone,2014:2(کنند  هایی دریافت می بینش

» اینترنت اشیاء« و در این میان، شود یمي بزرگ افزوده ها داده بر دامنه طور فزاینده به
 اینترنت کاربردهاي«. از نقش مهمی برخوردار است) 1»اینترنت همه اشیاء«و در آینده (

 آذر 29مرکز ملی فضاي مجازي، ( ». هستند بزرگهاي دادهترین منابع تولید  اصلی ، اشیاء
1395(  

  
  هاي آنالین رسانه

 از تعریفی مربوط به یونس توان ی م آنالینيها  برخط یا رسانهيها در اشاره به رسانه
 يبند به طبقه وي در میزگرد نشریات الکترونیکی. شکر خواه از استادان ارتباطات یادکرد

چاپی، الکترونیکی، :  آنالین استيها ها رسانه  یکی از آنچهار نوع رسانه اقدام کرده که

                                                
1. IoE (Internet Of every thing) 
2. Online media 
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 هستند که ییها رسانه: هاي سایبر یا آنالین ازنظر وي، رسانه). آنالین( دیجیتال و سایبر
 دیجیتال بوده با این تفاوت يها همان جنس و فیزیک رسانهداراي ازنظر جنس و فیزیک، 

زنامه تا زمانی که روي کاغذ است، چاپی مثالً یک رو. که دیگر عین نسخه چاپی نیستند
صورت آنالوگ تبدیل شود، الکترونیکی شده و اگر محتواي آن تبدیل به  اگر به. است

صفر و یک شود، وارد مقوله دیجیتال شده و اگر چیزهایی شبیه لینک متن یا تصویر یا 
یا آنالین  ایبرهاي دیگر متفاوت از نسخه چاپی به آن اضافه شود، مبدل به رسانه س ویژگی

 آنالین در حال حاضر وسعت یافته و حتی شامل يها گرچه دامنه تعریف رسانه. شود یم
 ییها  آنالین در این تحقیق، رسانهيها منظور از رسانه: ، ولی باید گفتشود یها م وبالگ

با (هستند که در بستر اینترنت فعــال بوده و از حداقـل دو ویژگی، قابلیت تعاملـی 
و به هنگام بودن ) منظور ارتباط دوسویه با مخاطب  بهیکنش داري از امکـانات برهمبرخور

، با تعریف شکر خواه پژوهش آنالین در این يها تعریف مدنظر از رسانه. برخوردار باشند
  .از این نوع رسانه، مطابقت دارد

  

  هاي آنالین نقش و آینده دیتا ژورنالیسم در رسانه
یک رویداد » چرایی«لیسم، تالش آن براي یافتن پاسخی درباره دلیل اهمیت دیتا ژورنا

  .)Cairo, 2013: 50(کند  است و به همین دلیل، کیفیت روایت خبر را بیشتر می
، شاهدان عینی و گوناگونمحض روي دادن از چندین منبع  امروزه اخبار به

تماعی گذر کرده و اي از ارتباطات اج شوند و از فیلتر شبکه گسترده ها منتشر می وبالگ
. شوند شده و حتی در اغلب موارد نادیده گرفته می  رتبه دهی شده و درباره آن نظر داده

گردآوري، از فیلتر عبور دادن و . اهمیت دیتا ژورنالیسم نیز به همین دلیل است
 نگاران روزنامه. بیند، اهمیتی رو به رشد دارد راي آنچه چشم میو ،تصویرسازي رویدادها

توانند تأثیر تهدیدي  ها می براي مثال آن.  دیتا را به دیده یک فرصت نگاه کنندباید
با . انتزاعی مانند بیکاري را بر مردم با توجه به سن، جنسیت و تحصیالت نمایش دهند
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شود که همه توانایی درك آن را  استفاده از دیتا مفهومی انتزاعی به چیزي تبدیل می
  .)Gray,bounegru, chambers, 2012: 3-4(کنند  میر داشته و با آن ارتباط برقرا

نگاران براي  قدرت واقعی دیتا ژورنالیسم در توانایی آن در توانمندسازي روزنامه
خبري که  بتوانند ثابت کنند این کهصورت مستقل است؛ به عبارتی  تأیید اخبار به

. طالعات را کاهش دهدها بر منابع رسمی براي دستیابی به ا صحت دارد یا نه و تکیه آن
عنوان  دیتا ژورنالیسم نقش مهمی در مسئول شمردن صاحبان قدرت و عملکردي به

طبق شواهد، دیتا ژورنالیسم نفع عمومی و کاربرد . دموکراسی دارد» رکن چهارم«
آغاز به هاي دیجیتال،  جامعه نوظهور گزارشگري مبتنی بر داده. دموکراتیک مهمی دارد
 قادر به انجام آن اي که مطبوعات چاپی گونه ، بهی بیشتري کردهجذب مخاطبان عموم

  .)Cairo, 2013: 50(اند  نبوده
از . هاست ها قادر به یاري رسانه دیتا ژورنالیسم در راستاي ایفاي بسیاري از نقش

  .نقش خبري و آگاهی سازي گرفته تا نقش تحقق دموکراسی
ویژه از نوع آنالین، ابزاري  ي بههاي خبر دیتا ژورنالیسم براي سازمان و رسانه

ها و نیز  هاي اساسی آن نگاري بهتر و ابزاري براي محقق کردن وظیفه براي روزنامه
هاي معنادار  ابزاري براي فراهم کردن اطالعات مرتبط براي خوانندگان به کمک روش

ار نهفته و یافتن اخب ها در اخبار خود تالش در خبري با استفاده از دادههاي  سازمان. است
هاي خبري، دیتا ژورنالیسم  سازمان. تقویت روایات مشهود دارندچنین حقایق بیشتر براي  هم

هاي خبري و اطالعاتی انفعالی به پلتفرم خبري و اطالعاتی  سایت را بخشی از انتقال از وب
لذت ببرند، بلکه نگاري  توانند از روزنامه تنها می ها نه خوانندگان در این پلتفرم. دانند تعاملی می

افزون بر . هاي خام تعامل داشته باشند اي و مجموعه داده هاي داده با تصویرسازيتوانند  می
هاي بیشتر براي درگیر کردن خوانندگان با محتوا و  این، به یاري دیتا ژورنالیسم به ارائه روش

عالقه نشان هاي مورد استفاده در خبر  دریافت بیشترین اطالعات ممکن از مجموعه داده
کند،  نگارانه اضافه می هاي خبري در شفافیتی که دیتا ژورنالیسم به فرآیند روزنامه سازمان. دادند
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صورت آنالین  هاي مورد استفاده در گزارش معموالً به مجموعه داده. بینند ارزش زیادي می
 ,Aitamurto, Sirkkunen(دسترسی هستند  شوند و بنابراین براي هرکسی قابل منتشر می

Lehtonen, 2011: 9(.  
 با درك نقش و اهمیت اند کردهویژه نوع آنالین سعی  ي جهان بهها رسانهعمده 

دیتا ژورنالیسم، بخشی را با عنوان دیتا ژورنالیسم در واحد سازمانی خود ایجاد کرده و 
م در  نفره دیتا ژورنالیس18عنوان نمونه، آثار تیم  به. تیمی را به این مهم اختصاص دهند

 آثار دیتا ژورنالیسم 2»گاردین«در . شود  باهدف انتشار آنالین تولید می1»سی بی بی«
 توسط 3»شیکاگاتریبون«توسط چهار تیم و در » تایمز نیویورك« در نفره سهتوسط تیمی 
نفره براي انتشار   توسط تیمی شش4»یو اس اِي تو دي«هاي خبري و در  تیم اپلیکیشن

  .)Zanchelli & crucianelli, 2014: 7-10(شوند   و چاپی تهیه میهاي آنالین در رسانه
 دیتا گوناگوني ها جشنواره از سراسر دنیا در ها رسانهنگاهی به میزان شرکت 

در  . به دیتا ژورنالیسم استها رسانه به رشدژورنالیسم، خود شاهدي بر گرایش رو 
، مخترع وب ر تیم برنرز لیبه عقیده سِ: نگاهی به آینده دیتا ژورنالیسم باید گفت

اخبار ی است که با تسلط بر دیتا ژورنالیسم بتوانند نگاران روزنامهآینده در دست گستر،  جهان
ها و از این قبیل  هاي منتشرشده توسط دولت، مقامات محلی، آژانس نهفته در مجموعه داده

مسئولیت این کار باید و  ها است آینده در تحلیل داده. را حتی وراي مرزهاي ملی پیدا کنند
 ,Arthur( استها  نگاران بر داده  روزنامه و الزمه آن نیز تسلطبر عهده مطبوعات باشد

2010(.  
، ضمن یادآوري رو به رشد »نگاهی به آینده دیتا ژورنالیسم« در کتاب جکی تیلور

وسعه دیتا  درصد در آینده، به نقش آن در ت80 درصد به 20بودن اینترنت و استفاده آن از 

                                                
1. BBC      2. The Guardian 
3. Chicago Tribune    4. USA Today 
5. Sir Timothy John Berners-Lee   6. Jacqui Taylor 
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اشاره  بازار بکر عنوان بههاي تعاملی  برداري از تصویرسازي  بهرهویژه با تأکید بر ژورنالیسم به
ها  هاي تعاملی هر چه بیشتر جایگزین ارائه ایستاي داده  تصویرسازي:نویسد یمکند و  یم

  .خواهند شد
را » واي«و نسل  در آینده دیتا ژورنالیسم توجه کرده ها نسلاو در این کتاب به نقش 
داراي  در کنار توانایی بصري باال، تسلط به» زد«نسل بسیار بصري دانسته و براي 

را  این تغییر مخاطب ما«: گیرد یماو نتیجه . قائل است) حرکت، لمس(ي جسمی ها مهارت
 به این نسل خدمات يا گونه کند تا به هاي تعاملی می ملزم به افزایش استفاده از تصویرسازي

ي مبتنی ها دادهتأکید او بر ارائه . »ها پرورش داده شود هاي زیستی آن ه دهیم که تواناییئارا
ي آنالین ممکن خواهد بود ها رسانهي آنالین و تعاملی است که خود بر بستر ها قالببر 

) Lance Mair &54-53: 2014, Keeble(.  

 و از سویی اهمیت اه دادهین اساس، با درك تغییرات تکنولوژیک نسلی، انبوه بر ا
ازپیش اهمیت  ، دیتا ژورنالیسم بیشها آن و ضرورت استخراج و تحلیل ها دادهیافتن 

  .یابد یمي آنالین افزایش ها رسانهویژه در   بهها رسانهیري از آن در گ بهرهخواهد یافت و 
  

  چارچوب نظري پژوهش
ي ها چارچوب) برماسها(» حوزه عمومی«و »  فایده-انتظار«، »مندي یترضااستفاده و «

  .اند دادهنظري این پژوهش را تشکیل 
  مندي یترضااستفاده و 

.  استپژوهشنظریه مورداتکا در این  1»مندي یتاستفاده و رضا«نظریه 
» مدرن«و » کالسیک«توان به دو دوره  یمي مربوط به استفاده و خشنودي را ها پژوهش

ورد اصل این رویکرد، بین پژوهشگران ي متعدد، در مها مدلرغم ارائه  یعل. تقسیم کرد
کاتز و همکاران او، منطق نهفته در تحقیق درباره استفاده و . توافق نظر وجود دارد

                                                
 .شده از سوي الیهو کاتز، الزار اسفلد، استنسون، بالملر، گورویچ، مک کوئیل، براون و مارك لوي  مطرح 
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) 2(ی شناخت روانمنشأ اجتماعی و ) 1(: دهند یم را چنین توضیح ها رسانهخشنودي از 
آورند  یمجود ي جمعی و سایر منابع به وها رسانه) 4(انتظاراتی را از ) 3(نیازهایی که 

 )ها یتفعالیا دخیل شدن در سایر  (ها رسانهي متمایزي از مواجهه با ها مدل) 5(که به 
سایر پیامدهایی است که احتماالً اغلب ) 7(ارضاي نیازها و ) 6(انجامد و نتیجه آن  یم

  .)130 و 131: 1388مک کوایل و ویندال،  (این پیامدها ناخواسته هستند
رو فعال است که به دنبال  ، مخاطب ازآنمندي یتو رضادر نظریه استفاده «

رضامندي است و باور دارد که انتخاب رسانه، رضامندي موردنظرش را فراهم خواهد 
همچنین، مشارکت فعاالنه مخاطب با رسانه، بر رضامندي حاصل و رفتار . آورد

دي بودن، انتخابی تعم: عبارتند ازابعاد فعال بودن مخاطب  [...] گذارد ی اثر ميا رسانه
  )48 :1381 ،نیکو و دیگران(» .بودن، درگیرشدن و سودمندي

 را تعیین ها رسانه در مدل استفاده و خشنودي، اساساً نیازهاي پایه فرد، استفاده از 
... شود یمدر این مدل، نیاز، تنها عاملی است که منجر به استفاده از رسانه . کنند یم

، منجر به ها رسانهها و میزان دسترسی به  رسانه و، دركهاي فردي، انتظارات ا ویژگی
ي جمعی ها رسانهاخذ تصمیماتی از سوي فرد درباره استفاده کردن یا نکردن از محتواي 

در بحث نیازهایی که مخاطب را . )138 -139: 1388مک کوایل و ویندال، . (شود یم
سرگرمی و تفریح، «: رد نیاز اشاره ک6 به توان ی، مدهد یسوي یک رسانه سوق م به

از روي عادت، استفاده اجتماعی، هویت / کسب اطالع و یادگیري، گذران اوقات
  .)89 :1381نیکو و دیگران (» شخصی و ارتقاي روحیه معنوي

اي که  گونه د، بهنشو یماطالعات به اشکال گوناگون تولید، توزیع، ذخیره و دریافت 
حال، این فزونی اطالعات،  درعین. داشت استاي وجود ن پیش از این هرگز چنین تجربه

این وضعیت برخی پژوهشگران را . یافتن اطالعات دلخواه را براي فرد دشوار ساخته است
بین، بر  دراین. وجوي اطالعات توسط افراد بپردازند بر آن داشته که به چگونگی جست

است از میان  وجوي اطالعات ممکن اساس مدل دونوهیو و تیپتون، فرد در هنگام جست
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گزینش بزند  ، دست به)اعم از راهبرد تمرکز گسترده و راهبرد تمرکز محدود(راهبردهاي گوناگون 
  )142-148: 1388مک کوایل و ویندال، (

  

   فایده–نظریه انتظار 
هاي فردي نسبت به استفاده  هاي مربوط به انگیزه یک اصل اساسی در همه نظریه

کنند که اعضاي بالقوه  هایی را ارائه می ها پاداش نهاز رسانه این باور است که رسا
توان  ها را می این پاداش. دارند) و توقع(مخاطبان، بر اساس تجارب گذشته خود، انتظار 

اي متصور  ها فایده اي در نظر گرفت که افراد براي آن شده شناختی تجربه مثل اثرات روان
. شوند اي نیز خوانده می ت رسانهها بعضاً رضای و این پاداش(اند  و ارزشی قائل

هاي  توان با استفاده رسانه یا از ژانرهاي محبوب یا حتی از مقوله هاي فوق را می پاداش
اي  ها هستند که با افزودن بر اطالعات رسانه این پاداش. عینی محتوا به دست آورد

ر خصوص  د و ري برنپالم گرین. کنند ها را هدایت می هاي آتی آن افراد، گزینش
هاي مخاطبان  اند که گرایش فرآیند مربوطه مدلی را بر پایه این اصل پیشنهاد نموده

) هاي شخصی و رجحان(ها  ها برآیند باورهاي محک خورده و ارزش نسبت به رسانه
  .ها هستند آن

کند که استفاده از رسانه را  فرض را مطرح می ، این پیشیادشدهطورکلی، مدل  به
شده توسط رسانه و   نست از ترکیب تصورات موجود از منافع ارائهباید برآیندي دا

 بین انتظارات یادشدهمدل ... هاي نسبی این منافع براي یکایک مخاطبان ارزش
گذارد و  آمده تفاوت می دست هاي به خرسندي(و ارضاها ) شده هاي خواسته يخرسند(

. کند ول زمان را شناسایی میاي ط مندي فزاینده از کاربرد رسانه رو، نوعی بهره ازاین
هاي  توجهی از خرسندي  طور قابل آمده به  دست هاي به که خرسندي  بنابراین آنگاه

یابد که میزان ارضاي مخاطبان باالتر  می شده بیشتر باشد، این احتمال نیز افزایش خواسته

                                                
1. Palmgreen 
2. Rayburan 
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اتفاق تواند  اي هم می عکس چنین رابطه. ها بیشتر شود و میزان توجه و قدردانی آن
  .)112-110: 1380مک کوایل، (بیفتد 

  

  حوزه عمومی هابرماس
اتکا در این پژوهش، نظریه حوزه عمومی یورگن هابرماس  از دیگر نظریات قابل

از دید هابرماس، حوزه عمومی قلمرویی از حیات اجتماعی است که در آن . است
د از امکان دسترسی چیزي نظیر افکار عمومی بتواند شکل گیرد و تمامی شهروندان بای

  .)466: 1381نوذري، (به این حوزه برخوردار باشند 
منظور مشارکت در  اي است که در آن افراد به نظر او، حوزه عمومی عرصه از

  )26 و 25: 1393هوالب،. (آیند مباحث باز و علنی گرد هم می
که کند  عنوان حلقه مفقوده در جامعه مدرن یاد می هابرماس از عرصه عمومی به

ترین ابزار  مثابه مهم ها به رسانه. اي میان جامعه مدنی و دولت باشد تواند واسطه می
 جمعی و سایر يها هابرماس نقش رسانه. اند بازتولید و احیاي حوزه عمومی قابل اشاره

، محافظ و سالم دهنده یلعنوان سه کار اصلی تشک نهادهاي اطالعاتی را در جامعه به
گذاري دموکراسی  بر مبناي نظریه هابرماس، پایه .شمارد یرمسازنده حوزه عمومی ب

  .)Francesco Giorgio, 2015 (ریشه در مفهوم حوزه عمومی دارد
گونه   را اینی حوزه عمومی هابرماس، سه عنصر اصلي با اشاره به آرانیاُبر

ه نظر نیاز دارد که باید براي هم حوزه عمومی به مکانی براي تبادل. 1: شمارد برمی
 در آنجا وجود ها دیدگاهو  امکان بیان و مبادله تجربیات اجتماعی  ودسترسی باشد قابل

 مباحثه قی و نقطه نظرات از طرها دیدگاه مواجهه با ،یدر حوزه عموم. 2 ،داشته باشد
 ی تنها زمان»یمنطق «یِاسی که انتخاب سی معننیبه ا. گیرد می صورت ی و منطقیقالنع

 نسبت به ي در وهله نخست، شناخت و درك آشکاریومممکن است که حوزه عم
 دست به ها گزینه آن نیکه هر شخص بتواند از ب طوري  ممکن عرضه کند؛ بههاي گزینه

اندازها را   چشمای ها چارچوب ممکن فی طترین گسترده دی باها رسانه. انتخاب بزند
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 ینیبازب. 3 ،آگاه شوند زی ناند نکردهعرضه کنند تا شهروندان نسبت به آنچه که انتخاب 
  استی حوزه عمومی اصلفهی دولت، وظهاي سیاستو نظارت منظم و نقادانه بر 

  .)32: 1389زاده،  مهدي(
اهمیت استقالل حوزه عمومی از نفوذ قدرت در نگاه هابرماس اهمیت حیاتی 

او معتقد است، پیدایش حوزه عمومی نتیجه تفکیک آشکار و روشن حوزه . دارد
درت عمومی بوده و نفوذ متقابل این دو در هم، جبراً حوزه عمومی را خصوصی و ق

  .)29: 1393هوالب، (نمایند  نابود می
توانند نقش  ها در گسترش حوزه عمومی و افول آن می ازنظر هابرماس، رسانه

هاي  نامه کند و معتقد است، نشریات و گاهاو از سه دوره تاریخی یاد می. اندداشته
وگوي عقالنی  برآورده بودند، با بسط گسترش گفت ز دل حوزه عمومی سرانتقادي که ا

سازي سیاسی، نقش مهمی در پیشبرد و تعمیق مدرنیته سیاسی  و انتقادي و هوشیار
و کاهش محتواي سیاسی، جماعت  ها اما بعدها، به خاطر تجاري شدن رسانه. داشتند
دند و با ادغام دوباره دولت و فرهنگ تبدیل شکننده  گر فرهنگ، به توده مصرف تحلیل

، فضا براي پیدایش نوعی حوزه عمومی فریبکارانه »باز فئودالی شدن حوزه عمومی«جامعه و 
  .)34: 1389مهدي زاده، (و نمایشی فراهم شد 

رو مورداتکا است که با افزایش  مندي ازآن در این پژوهش، نظریه استفاده و رضایت
ویژه   در انتشار اخبار به1»هاي اجتماعی رسانه«آفرینی بیشتر  نقشاي،  ها، تنوع باالي رسانه داده

هایی هستند که قادر باشند  گیري از رسانه از منظر سرعت انتشار، مخاطبان در پی بهره
را در ) شوند گذاري می سرعت نیز منتشر و اشتراك که به(اطالعاتی متفاوت از اطالعات روز 

تواند در  این پتانسیل، می. ها  از حقایق نهفته در دادهها قرار دهند؛ اطالعاتی اختیار آن
ها و اطالعات نهفته درآنها، بتوانند به  هایی وجود داشته باشد که با درك اهمیت داده رسانه

ها و  نگاري داده محور ازجمله دیتا ژورنالیسم روي آورند و با تحلیل داده انواعی از روزنامه

                                                
1. social media 
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ها  داده و بر توانایی روي مخاطبان قرار ي نو از اطالعات پیشا هاي بزرگ، دریچه ویژه داده به
از سوي دیگر نیز، موجبات رضایت مخاطبان در . خود براي جلب و جذب مخاطبان بیفزایند

  .فراهم کنند) به یاري مهارت و توانایی مذکور(ها را  استفاده از این رسانه
ها   از رسانهیريگ ی بهرهبه همان نسبت که مخاطبان مبتنی بر نیازهاي خود در پ

ها نیز مبتنی بر نیازهاي خود ازجمله نیاز به حفظ بقا و پیروزي در  هستند، رسانه
با ارائه محتواي بهتر  پاسخگویی به نیاز مخاطبان کوشند تا ضمن ی رقابتی، ميها عرصه

 کسب فرصت انتخاب  و وظایفشان، برايها نقشو ارائه بهتر محتوا در راستاي ایفاي 
 در این خصوص، مؤثرازجمله ابزارهاي . تالش بیشتري کنندن توسط مخاطبان شد
منظور درك و فهم بهتر  ویژه با ارائه بصري اطالعات به یري از دیتا ژورنالیسم بهگ بهره

هرچه  اطالعات نهان و کمک به شفافیت قرار دادنروي مخاطب  یشپ. اطالعات است
 را نزد مخاطبان افزایش داده ها رسانهتواند جذابیت  یم به شکل بصري، خصوص به ها آنبیشتر 

  . را به رسانه مربوطه ببخشدانتخاب شدنو فرصت 
 هرقدر که، یادشده فایده نیز باید گفت، به استناد نظریه -در اتکا به نظریه انتظار

شده بیشتر باشد،  هاي خواسته توجهی از خرسندي طور قابل آمده به دست هاي به خرسندي
یابد که میزان رضایت مخاطبان باالتر و میزان توجه و  مال نیز افزایش میاین احت

هایی که به یاري دیتا براین اساس، رسانه. ها از رسانه مربوطه بیشتر شود قدردانی آن
توانند به افزایش بخشند، میژورنالیسم، ارزش افزوده بیشتري به دنیاي اطالعات می

منتج از مزایاي (یت رضایت بیشتر مخاطبان هاي به دست آمده و در نهاخرسندي
   . کمک کنند) گیري از دیتا ژورنالیسم بهره

گذاري دموکراسی ریشه در مفهوم حوزه عمومی  یهپابا اتکا به نظریه هابرماس، 
دیتا ژورنالیسم نقش مهمی در مسئول شمردن صاحبان قدرت و «از طرفی، . دارد

نگاران،  روزنامه. )Cairo,2013:50(» ی دارددموکراس» رکن چهارم«عنوان  عملکردي به
دانند، اخباري که بدون کمک این روش  دیتا ژورنالیسم را روشی براي یافتن اخبار پنهان می

هاي خبري تالش در بهبود منافع عمومی به کمک دیتا ژورنالیسم  سازمان. بیان نخواهند شد
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عنوان روشی  ژورنالیسم به زون بر این دیتااف. گذارند دارند و بنابراین تأثیر مثبتی بر جامعه می
 این کهبا توجه به . شده است نگارانه شناخته براي افزایش شفافیت در فرآیندهاي روزنامه

این شفافیت امکان افزایش اعتماد  منابع اطالعات اخبار، براي دسترسی همگان آزاد هستند،
  .)Aitamurto, Sirkkunen, Lehtonen,2011: 2(ها را دارد   و رسانهاننگار به روزنامه

این اساس، کمک دیتا ژورنالیسم به تحقق دموکراسی و افزایش اعتماد عمومی   بر
ها به یاري دیتا ژورنالیسم،  آفرین مؤثر رسانه ها و ایجاد فضاي تعامل و نقش به رسانه

  .تواند به احیاي حوزه عمومی مدنظر هابرماس کمک کند می
  

  مدل مفهومی
 شونده در این پژوهش،   نفر مصاحبه103نظرات  پایه بر فحه بعدص مفهومی مدل

تصویر ( شود می ارائه پژوهش هاي یافته بخش است که مشروح نظرات در شده ترسیم
  .)1شماره 
  
   شناسی پژوهش روش

مصاحبه « این پژوهش با توجه به ماهیت و ضرورت کار، کیفی است که در آن از روش
اي فرعی از رویکرد مصاحبه  احبه عمقی یا ژرفانگر، گونهمص. است شده استفاده» عمقی

  )195: 1384ویمر و دومینیک، . (تک است به تک
تحقیقـات   از مـصاحبه عمقـی در کتـاب          1»نارش مـالهوترا  «پروفسور  بر اساس تعریف    

 ساختار نیافته با افرادي اسـت کـه    تقریباًيوگو گفتنوعی صاحبه عمقی،  ـم «ازاریابیـب
هـاي   ها سعی بر آن اسـت تـا انگیـزه    در این مصاحبه . اند   برگزیده شده  مخاطبان هدف از

  ».ها در مورد موضوعات حساس کشف شود ها یا نگرش داوري نهفته، پیش
  

                                                
1. Naresh K. Malhotra 
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  ، مدل مفهومی پژوهش1تصویر شماره 
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این روش  .آید دست می ترین محاسن مصاحبه عمقی، غناي جزئیاتی است که به از مهم
ویمر و (شود  ها، تنها فنی است که منجر به کسب اطالعات می وهدر ارتباط با برخی گر

، در کنار ماهیت موضوعی این پژوهش، سبب یادشدهمزایاي  .)196: 1384دومینیک، 
ي ا کتابخانهي مورد استفاده، روش ها روشاز دیگر . روش شده استاین یري از گ بهره

  .است
مند هستیم  ضی که عالقهجامعه آماري که عبارت است از اعضاي واقعی یا فر

، در این پژوهش عبارت )120: 1384دالور، ( تعمیم دهیم ها آنهاي پژوهش را به  یافته
 چاپی، يها متخصصان و فعاالن حوزه دیتا ژورنالیسم در رسانه نفر از 4300: است از

 اجتماعی يها ی همچون شبکهگوناگون يها از روششده   شناساییالکترونیک و آنالین
، از طریق ) نفر3270حدود ) ( استتر ین و پبوك یس، ف، توئیتررکز بر لینکدینبا تم(

، برنده مسابقات حوزه ) نفر24(، داور مسابقات ) نفر85( تخصصی این حوزه يها کتاب
، ) نفر90(ها در حوزه دیتا ژورنالیسم  ، سخنرانان جشنواره) نفر425(دیتا ژورنالیسم 

بیش از ( تخصصی و درخواست همکاري يها و گروهها  عضویت یا حضور در انجمن
از طریق ) ( نفر228(ها در شناسایی فعاالن حوزه دیتا ژورنالیسم  و سایر روش)  نفر178

، افراد داراي سخنرانی در حوزه دیتا ...شونده، نویسندگان مقاالت و معرفی افراد مصاحبه
  ).»Data Journalist«یسی یدواژه انگل، جستجو در گوگل با کلژورنالیسم در یوتیوب

یري در این پژوهش روش غیـر احتمـالی و در دسـترس        گ  نمونه روش   که آنجا از
 از افراد حاضـر     يا   مجموعه ،این نمونه :  باید گفت  »نمونه در دسترس  «در تشریح   است،  

  .)123، 1384 ینیکویمر و دوم(و آماده براي مطالعه است 
عنوان افراد   نفر به758 به گوناگونهاي  هاز بین جامعه مذکور، امکان دسترسی با را

ها پاسخ دادند که برخی   نفر به تماس157 ،بین ازاین. نمونه در این پژوهش فراهم شد

                                                
1. Linkedin     2. Twitter 
3. Facebook     4. pinterest 
5. YouTube 
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حاضر به همکاري نشده یا محقق را به فرد دیگري ارجاع دادند که سرانجام، از کل 
میل حاضر به  و ایاز طریق تلفن، اسکایپ نفر 103شده و در دسترس،  افراد شناسایی

 حاضر به همکاري گوناگونبه دالیل نفر  51 اساس ینبر ا. شدندمحقق مصاحبه با 
ها و  یمیلا تا پیش از مرحله آخر که مرحله مصاحبه است، تعداد کل توئیتها، .نشدند
  .   بار پیگیري بوده است5 تماس مبتنی بر متوسط 3300 ها تماس

 4: عبارتند از ها آنبنا بر نحوه شناسایی  شونده مصاحبهافراد  اساس، ترکیب  ینبر ا 
 در  نفر برنـده مـسابقات  13، ژورنالیسم  دیتا نفر داور مسابقات   ،5نفر مرتبط با گاردین   

 نفـر دیتـا   55،  در حـوزه دیتـا ژورنالیـسم    نفـر مؤلـف کتـاب     8،  حوزه دیتا ژورنالیـسم   
 12و رس این حوزه و مد نفر استاد دانشگاه 6، گوناگون يها ژورنالیست فعال در رسانه  
  .نفر دیتا ژورنالیست مستقل

: عبارتند از  ها  آن بنا بر جایگاه سازمانی و نوع فعالیت         شونده  مصاحبهترکیب افراد   
دبیر یا سرپرست تـیم دیتـا ژورنالیـسم یـا اینفوگرافیـک یـا       / اعم از رهبر( نفر مدیر    38

 نفـر  17، ) درصـد 19( نفـر دیتـا ژورنالیـست        20،  ) درصـد  37) (يا  دادهسازمان تولیـد    
، ) درصـد 12( نفر مدرس دانشگاه در حوزه دیتا ژورنالیسم      12،  ) درصد 16(نگار  روزنامه

 8،  ) درصد 8( در تولید دیتا ژورنالیسم      کننده  مشارکتي  ا  چندرسانه فعال حوزه فنی و      8
  ).   درصد8 (ها داده بصري سازينفر طراح اینفوگرافیک و 

 در ینان و فعاالن حوزه دیتا ژورنالیسمآفر نقش از شوندگان مصاحبه عمده 
سی،  بی یب،  ژورنالیتاستر والتایمز،  یویوركني بزرگی همچون گاردین، ها رسانه

  .هستند...  وبازفید ، لوموند،پست واشنگتن، یمزآنجلس تا لس، آسوشیتدپرس
                                                

1. Skype 
 .عنوان رسانه پیشرو در حوزه دیتا ژورنالیسم به  

3. Rayburan 
4. The Wall Street Journal 
5. Associated Press 
6. The Los Angeles Times 
7. The Washington Post 
8. BuzzFeed 
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ا،  قاره آسی6  از کشور30ی در  به لحاظ پراکندگی جغرافیایشونده مصاحبهافراد 
 درصد 57مبتنی بر قاره  .اوراسیا، اروپا، آفریقا، اقیانوسیه و آمریکا قرار دارند

 درصد 2 درصد قاره آسیا، 5 درصد قاره آمریکا، 33 مربوط به اروپا، شوندگان مصاحبه
    . درصد اقیانوسیه و یک درصد نیز قاره آفریقا هستند2اوراسیا، 
 ،بیشترین ترکیب سنی . نفر مرد هستند76ن و  نفر ز27 شونده مصاحبه نفر افراد 103از 

ارشد و  عمده مصاحبه شوندگان داراي مدارك کارشناسی سال بوده و 40 تا 30مربوط به 
  .کارشناسی هستند

دهد که اي نشان می رسانه اي و غیر شونده اعم از رسانه نوع سازمان افراد مصاحبه
هاي  داده محور، بیشترین آمار به رسانهنگاري  ها یا مراکز طراحی و روزنامه شرکتبعد از 

با ترکیب دو گروه .  درصد اختصاص دارد24 درصد و چاپی و آنالین با 27آنالین با 
ها داراي تولید دیتا   درصد رسانه51رسانه آنالین و با توان چاپی و آنالین، عمالً 

  .ژورنالیسم در حوزه آنالین هستند
 اعم از سؤاالتبه عمقی، تهیه لیستی از ي اطالعات در روش مصاحآور جمعابزار 

 و در روش شوندگان مصاحبه مبتنی بر مشخصات فردي سؤال 10 عمومی و سؤال 6
  .برداري است یشفي ابزار ا کتابخانه

 از ها دادهمنظور تحلیل  کنند به یمدر این پژوهش، چنانکه ویمر و دومینیک توصیه 
 قرار دادنیسه و مقااست که شامل مراحل  شده استفاده کار تناسب بهفن مقایسه دائمی 

، جستجو ها دستهي نمونه، تدقیق و پاالیش ها دستهي معین بر اساس ها دسته در ها پاسخ
ها و  ي بر اساس یافتهساز مولفه و ها دستهو استخراج روابط و مضامین مشترك میان 

ساده کردن و ها و   و نهایتاً مجموعه سؤالتک تکگیري از  یجهنت، ها مصاحبهنتایج 

                                                
. سوئیس، سوئد، فرانسه، فنالند، ترکیه، روسیه، اتریش، اسپانیا، آلمان، انگلستان، ایتالیا، ایرلند، پرتغال، دانمارك ،

لتونی، لهستان، هلند، امارات، لبنان، نپال، هند، هنگ کنگ، کنیا، استرالیا، آرژانتین، آمریکا، برزیل، پرو، کانادا و 
 مکزیک
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 و 156: 1389ویمر و دومینیک، . ( در یک ساختار نظري منسجم استها دادهترکیب 
166.(  

وتحلیل اطالعات در روش مصاحبه، کیفی بوده و مراحل کار  بر این اساس، تجزیه
 به ها مؤلفه خام، تبدیل این هاي مؤلفه به ها آن، تبدیل ها پاسخبررسی : به این شرح است

 اعم از ها مقوله مبتنی بر ها پاسخ، تحلیل کیفی ها مقوله به ها آنلی، تبدیل  اصهاي مؤلفه
 با بیشترین و کمترین هاي مؤلفه، شناسایی مقوالت و ها مؤلفه، تعداد ها پاسختعداد 

  .سؤالفراوانی و نیز بیشترین توافق، استخراج و ارائه یک مدل تصویري از هر 
  

  روایی و پایایی
ـوه طریق از پژوهش، این) اییپای (اعتماد قابلیت دســت  به پاسخگو افراد سوي از وارسی شـی

  .است آمده 
 اعتماد قابلیت به دستیابی هاي روش از یکی بررسی تحت افراد سوي از وارسی

) شوندگان مصاحبه (کنندگان شرکت از بخشی از آن در که است کیفی هاي پژوهش در
 او توصیف که بگویند و بخوانند را محقق ريگی نتیجه و ها یادداشت تا شود می خواسته

 حاضر پژوهش) 171 :1389 دومینک، و ویمر (خیر یا است دقیق اند گفته ها آن آنچه از
 مفهومی چارچوب و مبانی دل از سؤاالت زیرا است، نیز سازه) اعتبار (روایی داراي
  .اند شده  استخراج تحقیق

  

  ها یافته تحلیل
 دسته 6هاي هر یک از  شده از پاسخ  هش استخراجهاي پژو در این بخش یافته

نگاران، فعاالن  ها، طراحان، روزنامه شوندگان اعم از مدیران، دیتا ژورنالیست مصاحبه
 سؤال پژوهش، به تفکیک ارائه 6اي و مدرسان به هر یک از  حوزه فنی و چندرسانه

  .شوند می



  

  
  

  
 107  ...   نگاري امروز   جایگاه دیتا ژورنالیسم در روزنامه

شوندگان به  سط مصاحبهشده تو هاي ارائه منظور شفافیت فرآیند تحلیل پاسخ به
شوندگان مربوط  هاي مصاحبه ابتدا پاسخ. شود تشریح چگونگی روند بررسی اشاره می

در . ها اقدام شده است هاي خام از آن به هر سؤال تجمیع و سپس، به استخراج مؤلفه
پس از . اند ها استخراج و سپس به مقوله تبدیل شده هاي اصلی از آن گام بعدي، مؤلفه

ها، نتایج مربوطه به تفکیک تعداد پاسخگو و تعداد مؤلفه مورد تحلیل  قولهبررسی م
 6ها به تفکیک  ها و مؤلفه از دیگر زوایاي تحلیل، تمرکز بر وضعیت پاسخ. اند قرارگرفته

ها  ها و مقوله  کدام فرد و دسته بر کدام مؤلفهاین کهشوندگان است،  دسته مصاحبه
هاي  بندي نتایج در قالب مدل ر برخی سواالت، جمعاند؟ د بیشترین تأکید را داشته

  .اند شده تصویري در پایان هر سؤال ارائه 
  

  تعریف دیتا ژورنالیسم
 187 پاسخگو با 89دهد،  ها به سؤال تعریف دیتا ژورنالیسم نشان می بررسی پاسخ

 27 خام،  مؤلفه187از . اند مقوله مرتبط اشاره کرده 15اصلی به   مولفه27خام و با  مولفه
  )1جدول شماره . (شده است  مقوله استخراج15مؤلفه اصلی و از آن 

 /دیتاژورنالیسم همان روزنامه نگاري: اند از مقوله مرتبط با این سوال عبارت15
محوري آن، وسیع ژانري از روزنامه نگاري، تعریف دیتاژورنالیسم با تأکید بر داده

نگاري رنالیسم، دیتاژورنالیسم بخشی از روزنامهدانستن دامنه داده ها در تعریف دیتاژو
پژوهشی، دیتاژورنالیسم با تأکید بر گزارشگري به کمک رایانه، تعریف دیتاژورنالیسم با 

نگاري مبتنی بر نگاري دقیق، اشاره به تفاوت دیتاژورنالیسم و روزنامهتأکید بر روزنامه
 آن، تعریف دیتاژورنالیسم از منظر آثار داده، تعریف دیتاژورنالیسم از منظر تولید و ارائه

و مزایا، تعریف دیتاژورنالیسم از منظر آثار و مزایا، تعریف دیتاژورنالیسم از منظر منافع 
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ارجاع به سایر تعریفها، تعریف /مخاطبان، عدم داشتن تعریفی خاص از دیتاژورنالیسم
الیسم از منظر بصري و دیتاژورنالیسم از منظر تکنولوژي و متدلوژیک، تعریف دیتاژورن

اي، تعریف دیتاژونالیسم از منظر فضا و محیط اعم از دیجتیال و آنالین، داده
  .دیتاژورنالیسم به عنوان فعالیتی ترکیبی و چندرشته اي

هاي با توافق بیشتر در کل شامل تعریف دیتا ژورنالیسم با تأکید بر استفاده   مؤلفه
 30پاسخگو، 27) (اعم از دولتی و غیردولتی(اسناد / ونمت/ اعداد/ ها تفسیر داده/ تحلیل/ 

و ) مؤلفه 19پاسخگو،  16(اي و بصري دیتا ژورنالیسم  ، تأکید بر دو جنبه داده)مؤلفه
 پاسخگو، 12(ها در رسیدن به اخبار  گیري از داده تعریف دیتا ژورنالیسم از منظر بهره

  .هستند) مؤلفه 13
وسیع دانستن دامنه : اند ازق در کل عبارتهمچنین بیشترین مقوله مورد تواف

اي،  ها در تعریف دیتا ژورنالیسم، تعریف دیتا ژورنالیسم از منظر بصري و داده داده
تعریف دیتا ژورنالیسم با تأکید بر داده محوري آن و تعریف دیتا ژورنالیسم از منظر 

  .تولید و ارائه آن
  . ه مورد بررسی است گرو6بعدي، بررسی بیشترین تأکید از سوي  گام

 11دهد که  ها نشان می  مقوله مبتنی بر بیشترین تأکید از سوي گروه15 بررسی
 مقوله از سوي 4ها،   مقوله از سوي دیتا ژورنالیست3از سوي مدیران،  مقوله

بر این اساس، بیشترین . شده است  مقوله از سوي مدرسان ارائه2نگاران و  روزنامه
  . مدیران صورت گرفته استها از سوي تأکید مقوله

جدول ( گروه است 6ها به تفکیک  ها و مؤلفه گام بعدي بررسی تعداد پاسخ
 پاسخگو 33ها حاکی است که مدیران با  نتیجه بررسی مبتنی بر تعداد پاسخ). 2شماره 

 درصد در رتبه 19,10 پاسخگو با 17ها   درصد در رتبه اول، دیتا ژورنالیست37,07و 
 12 درصد در رتبه سوم، مدرسان با 14,60 پاسخگو و 13نگاران با  دوم، روزنامه
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 پاسخگو و درصد 7 درصد در رتبه چهارم، طراحان و فعاالن فنی با 13,48پاسخگو و 
  . درصد در رتبه پنجم قرار دارند7,86معتبر 

 مؤلفه و درصد 68دهد که مدیران با  ها نشان می نتیجه بررسی مبتنی بر مؤلفه
 درصد در رتبه دوم، 19,78 مؤلفه و 37ها با   در رتبه اول، دیتا ژورنالیست36,36معتبر 

 14 درصد در رتبه سوم، فعاالن فنی با 14,43 مؤلفه و 27نگاران و مدرسان با  روزنامه
 درصد در رتبه پنجم 6,95 مؤلفه و 13 درصد در رتبه چهارم و طراحان با 7,48مؤلفه و 

ها رتبه اول را به   به لحاظ تعداد پاسخگویان و مؤلفهنمدیرابر این اساس . قرار دارند

  .اند خود اختصاص داده
براین اساس، . گام بعدي بررسی مقوالت با بیشترین و کمترین توافق است

محوري آن و وسیع  هاي با بیشترین توافق؛ تعریف دیتا ژورنالیسم با تأکید بر داده مقوله
هاي با کمترین توافق؛ اشاره به  ورنالیسم و مقولهها در تعریف دیتا ژ دانستن دامنه داده

 تعریف دیتا ژورنالیسم با تأکید بر ،نگاري مبتنی بر داده تفاوت دیتا ژورنالیسم و روزنامه
دو . نگاري دقیق و تعریف دیتا ژورنالیسم با تأکید بر گزارشگري رایانه هستند روزنامه

ها در  محوري آن و وسیع دانستن دامنه دادهمقوله تعریف دیتا ژورنالیسم با تأکید بر داده 
  .ها مورد اشاره قرار گرفته است تعریف دیتا ژورنالیسم از سوي عمده گروه

  



 
 
 
 
 
 
 

  1395، زمستان 8هاي نوین، سال دوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      110

  ها و تعداد پاسخگویان به سؤال تعریف دیتا ژورنالیسم ها، مؤلفه  مقوله- 1جدول شماره 
   مقوله15 استخراج - مولفه اصلی17 تبدیل آن به - مولفه خام187 پاسخگو به 89تبدیل  پاسخ 

  مورد تأکید  تعداد پاسخگو و مولفه ها  مقوالت
ژانري از / نگاري دیتا ژورنالیسم همان روزنامه

  روزنامه نگاري
   مولفه12 - پاسخگو10

   درصد11,23 
  مدیران

تعریف دیتا ژورنالیسم با تأکید بر داده محوري 
  آن

 مولفه 27 پاسخگو 23
  درصد25,84

  مدیران

ها در تعریف دیتا  دامنه دادهوسیع دانستن
  ژورنالیسم

   مولفه31 - پاسخگو28
   درصد31,46 

  مدیران

   مولفه7 - پاسخگو6  دیتا ژورنالیسم بخشی از روزنامه نگاري پژوهشی
   درصد6,74 

  نگارانمدیران و روزنامه

دیتا ژورنالیسم با تأکید بر گزارشگري به کمک 
  رایانه

   مولفه 5 - پاسخگو3
   درصد3,37

  مدیران

تعریف دیتاژورنالیسم با تأکید بر روزنامه نگاري 
  دقیق

   مولفه 5- پاسخگو2
  درصد2,24

ها و  دیتاژورنالیست
  نگارانروزنامه

اشاره به تفاوت دیتاژورنالیسم و روزنامه نگاري 
  مبتنی بر داده

   مولفه 2 - پاسخگو1
   درصد1,12 

  نگارانروزنامه

 12,35 مولفه 16 - پاسخگو 11  تولید و ارائه آنتعریف دیتا ژورنالیسم از منظر 
  درصد

  مدیران

 11,23 مولفه 13 - پاسخگو 10  تعریف دیتا ژورنالیسم از منظر آثار و مزایا
  درصد

  مدیران

   مولفه9 - پاسخگو8  تعریف دیتا ژورنالیسم از منظر منافع مخاطبان
   درصد8,98

  مدرسان

 / عدم داشتن تعریفی خاص از دیتا ژورنالیسم
  ها ارجاع به سایر تعریف

   مولفه5- پاسخگو5
   درصد5,61

  مدرسان

تعریف دیتا ژورنالیسم از منظر تکنولوژي و 
  متدلوژیک

   مولفه12 - پاسخگو9
   درصد10,11 

مدیران و 
  ها دیتاژورنالیست

   مولفه30 - پاسخگو25  تعریف دیتا ژورنالیسم از منظر بصري
   درصد28,08

  مدیران

الیسم از منظر فضا و محیط تعریف دیتا ژورن
  اعم از دیجیتال وآنالین

   مولفه5- پاسخگو5
   درصد5,61

  ها دیتاژورنالیست

دیتا ژورنالیسم به عنوان فعالیتی ترکیبی وچند 
  اي رشته

   پاسخگو8 - پاسخگو8
   درصد8,89 

مدیران، روزنامه نگاران و 
  مدرسان

 187 -)بدون تکرار(  پاسخگو 89  جمع بندي
  مولفه

رین تأکید مقوالت از بیشت
   مقوله11سوي مدیران با 
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  ها دهندگان و مؤلفه  اسامی و تعداد پاسخ- 2جدول شماره 
  نفر89تعداد پاسخگویان به تعریف دیتاژورنالیسم 

/ طراحان  دیتاژورنالیست  سطح مدیریتی
اینفوگرافیست  

فنی و چند   نگارانروزنامه
  اي رسانه

  مدرس 

، شاندر، گرانساند، جیانی ، نوري 
پیتزر ،  باریال، داگ، گرونوالد،

لوسیر، لورنز، المر،اکویجسن، 
 کاساگراند، فرگوسن، الکسیوا، 

 پرالتا کارکی، چاتاپادهیاي ، 
امام جمعه، راموس، تیوآ کاما، 

استفانیا، کرك، مولونی،بري، 
جانسون، ماس، هاوتین، ،ویردکر 

  مورتی والتیاستبان، اکسنر، 

رویز، هومولوا ، 
انت، اوتاویانی، گر

  داگورن، بار،
دم، مورتن، بیوون، 

استري ،هامنتر، 
بوروس، گامبوا، 

هاالوي، 
پورکاظمی، 

   ورمانن، مهدي

سانتوس، 
  متامورس

  تیمنز کاسرز ، 
  دنیس، مورنیو 

  هرناندز

اپتون ، یانوفسکی 
دي پیترو، یمارلی، 

رولد والیوا، نیومن، 
کاسترو استان، 

راموس، دن 
برینک لچنت، 

  شیمدلیا
  ماتیوز
  

هچ، دیاموند 
  استابز ویس، 
  کهون،دمیان، 
  باور 

کیبل ، استونمن 
  کایرو، برد شاو

  تهرانی اوسکالی، 
گالوتا ، مک آدامز، 

  مازوچیکفینچ 
  دي ایگناسیوا

  سمبروك

   پاسخگو33
   مولفه68

   پاسخگو17
   مولفه37

   پاسخگو7
   مولفه13

   پاسخگو13
   مولفه27

   پاسخگو7
   مولفه14

  اسخگو پ12
   مولفه27

  درصد معتبر پاسخگویان
   درصد37,07

   درصد13,48   درصد7,86   درصد14,60   درصد7,86   درصد19,10

  درصد معتبر مولفان
   درصد36,36

   درصد14,43   درصد7,48   درصد14,43   درصد6,95   درصد19,78

  
  

 7 پاسخگو و 6شوندگان در تعریف دیتا ژورنالیسم،  در اشارات برخی مصاحبه
 مولفه به روزنامه نگاري به کمک رایانه، 5پاسخگو و 3ولفه به روزنامه نگاري پژوهشی، م
 مولفه به روزنامه نگاري 2پاسخگو و 1 مولفه به روزنامه نگاري دقیق، 5پاسخگو و  2

  .نگاري پژوهشی استاند، بیشترین تأکید در این میان بر روزنامهمبتنی بر داده اشاره داشته
ها شوندگان در تعریف دیتا ژورنالیسم به انواعی از داده ضی مصاحبهدر اشارات بع

هاي کمی، کیفی، دیجیتالی، ساختار یافته، ساختار نیافته، کوچک، بزرگ و اعم از داده
هاي ساختار یافته  طرفانه اشاره کرده که بیشترین تأکید در تعریف دیتاژورنالیسم بر داده بی

هاي دیجیتال  ها نیز، به ارتباط دیتا ژورنالیسم با محیط خدر برخی پاس. و داده بزرگ است
  .و آنالین اشاره شده است
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  هاي آنالین نقش دیتا ژورنالیسم در رسانه
 90دهد،  هاي آنالین نشان می بررسی سؤال نقش دیتا ژورنالیسم در رسانه

 1.اند  مقوله مرتبط اشاره کرده15اصلی به   مولفه65خام و با   مولفه253پاسخگو با 
  )3جدول شماره (

 نقش دیتا ژورنالیسم در 11 به شونده مصاحبهدر بررسی نتایج آراي افراد 
از منظر مزایا و  (نگارانه روزنامهنقش : عبارتند ازي آنالین اشاره شده که ها رسانه

، نقش تسهیل تعامل و دسترسی مخاطبان، نقش ارائه بهتر محتوا، نقش )خدمات
، نقش خبري، نقش تحقق دموکراسی، نقش سازيآگاهیي، نقش نگرانه، نقش بصر یندهآ

  .ي و نقش آموزشیاعتمادسازسرگرمی، نقش 
 مقوله مبتنی بر بیشترین تأکید از سوي 15، بررسی 3به استناد جدول شماره 

 مقوله از 2 مقوله از سوي مدرسان، 3 مقوله از سوي مدیران، 9: دهد یم نشان ها گروه
 و فعاالن فنی و نگاران روزنامها و یک مقوله نیز از سوي ه سوي دیتا ژورنالیست

 اساس، بیشترین تأکید مقوالت از سوي  بر این.اند قرارگرفتهي مورد اشاره ا چندرسانه
دهد که  ها نشان می تعداد مقوالت مورد اشاره از سوي گروه. مدیران بوده است

 مقوله، فعاالن حوزه فنی 11ها با   مقوله، مدیران و دیتا ژورنالیست12نگاران با  روزنامه
 مقوله، بیشترین اشاره به عمده مقوالت از سوي 7  مقوله و طراحان10 و مدرسان با

  .نگاران صورت گرفته است روزنامه

میزان ): عاري از تعداد پاسخگو و مؤلفه(ها  هاي مورد اشاره همه گروه مقوله
نگارانه،  ش آگاهی سازي، نقش روزنامهنگرانه، نق آفرینی دیتا ژورنالیسم، نقش آینده نقش

  .نقش آن از منظر نحوه ارائه محتوا

                                                
.هاي مربوط  ها و کلیه تحلیل هاي خام، اصلی و مقوله هاي مقاله به لحاظ نوشتاري، مانع از ارائه مؤلفه  محدودیت
 . هر پاسخ استبه
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ها از  ها مبتنی بر تعداد پاسخگو و مؤلفه بندي پاسخ ، رتبه4به استناد جدول شماره 
 90 و) 35,55 درصد معتبر( پاسخگو 22ترتیب با  رتبه اول به مدیران به: این قرار است

 و) درصد 22,22( پاسخگو 20ها با   دیتا ژورنالیست، رتبه دوم به) درصد35,57(مؤلفه 
و ) درصد 16,66( پاسخگو 15نگاران با  ، رتبه سوم به روزنامه)درصد 20,94( مؤلفه 53
 27و )  درصد10( پاسخگو 9رتبه چهارم به مدرسان با  ،) درصد15,41( مؤلفه 29

 پاسخگو 9با  سان، رتبه پنجم به لحاظ تعداد پاسخگویان به مدر) درصد10,67(مؤلفه 
اي و مدرسان با  ها به فعاالن حوزه فنی و چندرسانه به لحاظ تعداد مؤلفه و)  درصد10(

 17و )  درصد8,88( پاسخگو 8و رتبه ششم به طراحان با ) درصد 10,67( مؤلفه 27
بر این اساس، رتبه اول به لحاظ تعداد پاسخگو و مؤلفه . تعلق دارد)  درصد6,71(مؤلفه 

  .اختصاص داردن مدیرابه 
هاي با کمترین اشاره از سوي همه  از دیگر نتایج تحلیل در این بخش، مقوله

  .نقش آموزشی و نقش اعتمادسازي: عبارتند ازها  گروه
مندي همه مخاطبان از اخبار تولیدشده  بهره هاي با بیشترین توافق نیز شامل مؤلفه

کمک دیتا  رسانی، یش توان اطالعتوسط دیتا ژورنالیسم، کمک دیتا ژورنالیسم به افزا
ژورنالیسم به درك اطالعات توسط مخاطبان، کمک به افزایش توان اثبات اخبار، 

رسانی، ارائه آسان  ها باهدف نمایش و بیان خبر و اطالع گیري از تصویرسازي داده بهره
ا ها از دیت گیري دیتا ژورنالیست اطالعات مناسب براي مخاطبان توسط متخصصان، بهره

  .هاي زیاد موجود ناشی از آن هستند ژورنالیسم به سبب فرصت
آفرینی دیتا ژورنالیسم، نقش  در رأس مقوالت به ترتیب بیشترین پاسخگو، میزان نقش

نگارانه و نقش آن از منظر تسهیل تعامل مخاطبان و نحوه ارائه محتوا  آن از منظر روزنامه
آفرینی دیتا ژورنالیسم،  ین مؤلفه نیز، میزان نقشدر رأس مقوالت به ترتیب بیشتر. دارند قرار

   .دارند نگارانه قرار نقش آن از منظر نحوه ارائه محتوا و نیز نقش آن از منظر روزنامه
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  هاي آنالین ها و تعداد پاسخگویان به سؤال نقش دیتا ژورنالیسم در رسانه ها، مؤلفه  مقوله-3جدول شماره 
   مقوله15 استخراج - مولفه اصلی65مولفه خام، تبدیل آن  253 پاسخگو به 90تبدیل پاسخ 

  مورد تأکید  هاتعداد پاسخگو و مولفه  مقوالت
هاي میزان نقش آفرینی دیتاژورنالیسم در رسانه

  آنالین
  مدیران   مولفه40 - پاسخگو 37

هاي آنالین با سایر مشابه دانستن نقش آن در رسانه
  ها رسانه

  مدیران  مولفه7 -پاسخگو7

هاي بستگی داشتن نقش دیتاژورنالیسم در رسانه
  آنالین به کشور مربوطه

  روزنامه نگاران   مولفه1 - پاسخگو1

  مدیران   مولفه26  - پاسخگو17  هاي آنالین از منظر آینده نگرانهنقش آن در رسانه
  فعاالن حوزه فنی   مولفه5 - پاسخگو5  هاي آنالیننقش خبري دیتاژورنالیسم در رسانه

  مدرسان   مولفه1 - پاسخگو1  هاي آنالینقش آموزشی دیتاژورنالیسم در رسانهن
  مدیران و مدرسان   مولفه2 - پاسخگو2  هاي آنالین نقش سرگرمی در رسانه

هاي آنالین در تحقق  نقش دیتاژورنالیسم در رسانه
  دموکراسی

  ها دیتاژورنالیست   مولفه10 - پاسخگو4

هاي  در رسانهسازي دیتاژورنالیسمنقش آگاهی
  آنالین

  مدیران و مدرسان   مولفه10 - پاسخگو 8

هاي  نقش اعتمادسازي دیتاژورنالیسم در رسانه
  آنالین

  نگارانروزنامه   مولفه3 - پاسخگو2

هاي آنالین در تسهیل تعامل  نقش آن در رسانه
  هامخاطبان و دسترسی به اخبار و داده

  مدیران   مولفه28 - پاسخگو21

  مدیران   مولفه33   - پاسخگو23  هاي آنالین از منظر روزنامه نگارانه رسانهنقش آن در
  مدیران   مولفه17  - پاسخگو13  هاي آنالیننقش بصري دیتاژورنالیسم در رسانه

نقش دیتاژورنالیسم از منظر نحوه ارائه محتوا در 
  هاي آنالینرسانه

  ها دیتاژورنالیست   مولفه36 - پاسخگو21

در خصوص دیتاژورنالیسم، طرح کلیاتی 
  نگاري و رسانه روزنامه

  مدیران   مولفه33 - پاسخگو23

) بدون تکرار( پاسخگو 90  جمع بندي
   مولفه253

بیشترین تأکید مقوالت از 
   مقوله  9سوي مدیران با 
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  ها دهندگان و مؤلفه  اسامی و تعداد پاسخ- 4جدول شماره 
 تعداد کل پاسخگویان به سوال نقش دیتاژورنالیسم در -103 تعداد کل پاسخ دهندگان به سواالت تحقیق

   نفر90رسانه هاي آنالین 
  مدرس   فنی   روزنامه نگاران  طراحان  دیتاژورنالیست  سطح مدیریتی

استارت، کرك، استبان، 
المر، امام جمعه، اکسنر، 

نیوبورگ، جیانی 
اکویجسن، شاندر ، بري، 
کارکی، فرگوسن، هاوتین، 

ریال، کیسر جانسون،   با
بریل،   والتی، کاما، 

شاندر، ، داگ، گرونوالد،   
استفانیا  کاساگراند، داگ،  

پرالتا راموس،  الکسیوا، 
ویردکر، پیتزر ، 

مولونی ،  چاتاپادهیاي،
  گرانساند ، آلفتر، مورتی

فیش، هروي، مهدي، 
دم، بار  بیوون، 
هاالوي ورمانن، 

  مورتن
  بوروس، اوتاویانی

 گامبوا، گرانت،
داگورن، هومولوا، 

  هامنتر 
رویز،   گامبوا، 
  گرانت،  استري 

سانتوس، 
هرناندز، وي 
  ترزو،    کاسرز
  دنیس،  مورنیو
متامورس،  

  تیمینز
  

ساتر، نیومن، دن 
برلینک، اپتون، 

  رولدر
  یانوفسکی

  ماتیوز، اشمیدلی
 لورنز، گودي، 

استان، ساتر، کاسترو 
راموس، 

لچنت،والیوا       

  دمیان و هچ
  ویس، کهون
دیاموند، 

  استابز
  
   

  

دي ایگناسیو، 
کیبل، 
  استونمن

اوسکالی، 
تهرانی، 

  سمبروك، 
  مازورچیک، 
  گالوتا،  کایرو

  
   

   مدیر32
   مولفه90

   دیتاژورنالیست20
   مولفه53

  طراح8
   مولفه17

   روزنامه نگار15
   مولفه39

   فعال فنی6
   مولفه27

   مدرس9
   مولفه27

  درصد معتبر پاسخگویان
   درصد35,55

  
   درصد22,22

  
   درصد8,88

  
   درصد16,66

  
   درصد6,66

  
   درصد10

  درصد معتبر مولفه ها
   درصد35,57

   درصد10,67   درصد10,67  درصد15,41   درصد6,71   درصد20,94

  
  آثار دیتا ژورنالیسم

 104 پاسخگو با 37  کهدهد ها به سؤال آثار دیتا ژورنالیسم نشان می بررسی پاسخ
به استناد جدول  که اند  مقوله مرتبط اشاره کرده8اصلی به   مولفه63و با خام  مولفه

آثار دیتا ژورنالیسم مبتنی بر : عبارتند از مقوله مربوط به آثار دیتا ژورنالیسم 8، 5شماره 
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تأمین منافع مخاطبان، آثار دیتا ژورنالیسم بر دولت، تأثیر بر تعامل دولت و ملت، آثار 
کمک به تعامل بیشتر نگاران،  روزنامه/ها نی بر تأمین منافع رسانهدیتا ژورنالیسم مبت

ها، الزامات آثار بیشتر دیتا ژورنالیسم، بررسی آثار دیتا  دیتا ژورنالیست/ها مخاطبان و رسانه
  .ژورنالیسم نیازمند پژوهش، نگاه کمی پاسخگویان به سؤاالت

ها  ن تأکید از سوي گروه مقوله مبتنی بر بیشتری8به استناد همین جدول، بررسی 
 مقوله 3 ها،  مقوله از سوي دیتا ژورنالیست3 مقوله از سوي مدیران، 7:  کهدهد نشان می

 مقوله از سوي فعاالن حوزه فنی 1  مقوله از سوي مدرسان و2نگاران،  از سوي روزنامه
  .است شده اي مطرح و چندرسانه

آثار دیتا ): اسخگو و مؤلفهعاري از تعداد پ(ها  مقوله مورد اشاره عمده گروه
ژورنالیسم مبتنی بر تأمین منافع مخاطبان و نیز آثار دیتا ژورنالیسم مبتنی بر تأمین منافع 

  .نگاران است روزنامه/رسانه 
  .ها، آثار دیتا ژورنالیسم بر دولت است مقوله با کمترین اشاره از سوي همه گروه

مندي همه مخاطبان از اخبار   بهره:عبارتند ازهاي با توافق بیشتر در کل  مؤلفه
رسانی،  کمک دیتا ژورنالیسم به افزایش توان اطالع تولیدشده توسط دیتا ژورنالیسم،

کمک به افزایش توان اثبات  کمک دیتا ژورنالیسم به درك اطالعات توسط مخاطبان،
ی، رسان ها باهدف نمایش و بیان خبر و اطالع گیري از تصویرسازي داده اخبار و بهره

گیري دیتا  ارائه آسان اطالعات مناسب براي مخاطبان توسط متخصصان و بهره
  .هاي زیاد موجود ناشی از آن ها از دیتا ژورنالیسم به سبب فرصت ژورنالیست

مدیران : عبارتند ازها به ترتیب بیشترین پاسخگو  ، گروه6به استناد جدول شماره 
، دیتا ) درصد21,62(اسخگو  پ8، مدرسان با ) درصد35,13( پاسخگو 13با 

، ) درصد10,81( پاسخگو 4، طراحان با ) درصد18,91( پاسخگو 7ها با  ژورنالیست
 5,40( پاسخگو 2و فعاالن حوزه فنی با )  درصد8,10( پاسخگو 3نگاران با  روزنامه
  .اند پاسخگویان بودهدرصد مدیران و در رتبه بعدي مدرسان بیشترین ). درصد
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و )  درصد29,80( مؤلفه 31ها به مدیران با  تبر در بین مؤلفهبیشترین درصد مع
هاي بعدي دیتا  در رتبه. اختصاص دارد)  درصد22,11( پاسخگو 23مدرسان با 
، ) درصد14,42( مؤلفه 15نگاران با  ، روزنامه) درصد21,15( مؤلفه 22ها با  ژورنالیست
قرار )  درصد5,67( مؤلفه 6 فعاالن حوزه فنی با  و) درصد6,37( مؤلفه 7طراحان با 

ها به لحاظ تعداد پاسخگو و تعداد  در مجموع، مدیران، مدرسان و دیتا ژورنالیست .دارند
هاي مورد توافق آثار دیتا ژورنالیسم  بیشترین مقوله .دارند ها در رتبه اول تا سوم قرار مؤلفه

/ ها مین منافع رسانهآثار دیتا ژورنالیسم مبتنی بر تأ مبتنی بر تأمین منافع مخاطبان،
  .نگاران، الزامات آثار بیشتر دیتا ژورنالیسم هستند روزنامه

  ها و تعداد پاسخگویان به سؤال آثار دیتا ژورنالیسم ها، مؤلفه  مقوله- 5جدول شماره 
   مقوله8 استخراج - مولفه اصلی63 مولفه خام، تبدیل آن 104 پاسخگو به 37تبدیل پاسخ 

  مورد تأکید  هاو مولفهتعداد پاسخگو   مقوالت
آثار دیتاژورنالیسم مبتنی بر تأمین منافع 

  مخاطبان 
   مولفه46 - پاسخگو  25

   درصد67,56
  مدیران

   مولفه1 - پاسخگو1  آثار دیتاژورنالیسم بردولت  
   درصد2,70

  مدیران

   مولفه5 - پاسخگو3  تأثیر بر تعامل دولت و ملت 
   درصد8,10

 مدیران، روزنامه نگاران و
  فعاالن فنی

آثار دیتاژورنالیسم مبتنی بر تأمین منافع 
  ها رسانه

   مولفه27 -پاسخگو15
   درصد40,54

  ها مدیران و دیتاژورنالیست

   مولفه9 - پاسخگو5  ها کمک به تعامل بیشتر مخاطبان و رسانه
   درصد13,51

  مدیران

   مولفه10 -پاسخگو8  الزامات آثار بیشتر دیتاژورنالیسم
   درصد21,62

مدیران، روزنامه نگاران، 
  ها مدرسان و دیتاژورنالیست

بررسی آثار دیتاژورنالیسم نیازمند پژوهش 
  است 

   مولفه3 - پاسخگو3
   درصد8,10

  ها دیتاژورنالیست

   مولفه3 - پاسخگو3  نگاه کمی پاسخگویان به سوال
   درصد8,10

مدیران، روزنامه نگاران و 
  مدرسان

  )تکراربدون (  پاسخگو 37  جمع بندي
   مولفه104

بیشترین تأکید از سوي 
   مقوله 7مدیران با 
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  ها دهندگان و مؤلفه  اسامی و تعداد پاسخ-6جدول شماره 
  نفر37تعداد کل پاسخ دهندگان به سوال آثار دیتاژورنالیسم 

/ طراحان  دیتاژورنالیست  سطح مدیریتی
اینفوگرافیست  

فنی و چند نگاران روزنامه
  رسانه اي

   مدرس

  الکسیوا ، استفانیا  ،
 جانسون ، ،  هاوتین  ، لوسیر 

،جیانی، فرگوسن   ، داگ
جاتاپادهیاي، پیتزر  ، کیسر 

  گروندابریل ، مارکو ماس،

ورمانن ، رویز ، 
برورس ، هاالوي ، 

هامنتر ، استري و 
  هومولوا

  

متامورس ، دي 
  ترزو ، دنیس

  تیمینز

چیمارلی ، دي 
 شمیدلیپیترو ، ا

  

ید هچ ، دیو
  ویس

  کایرو، کیبل ،
 فینچ ، اوسکالی، 

سمبروك، 
بردشاو، استونمن، 

  مازورچیک
  )با تکرار( پاسخگو 21

  )بدون تکرار( پاسخگو 13
   مولفه31

با ( پاسخگو 14
  )تکرار

بدون ( پاسخگو 7
  )تکرار

   مولفه22

با ( پاسخگو 4
  )تکرار

 پاسخگو 4
  )بدون تکرار(

   مولفه7

با (پاسخگو 9
  )تکرار

پاسخگو 3
  )بدون تکرار(

   مولفه15

با ( پاسخگو 3
  )تکرار

  پاسخگو2
   مولفه6

با ( پاسخگو 12
  )تکرار

   پاسخگو8
   مولفه23

  
  درصد معتبر پاسخگویان

  درصد35,13
  
  درصد18,91

  
  درصد10,81

  
  درصد8,10

  
  درصد5,40

  
  درصد21,62

  درصد معتبر مولفه ها
  درصد29,80

21,15  
  درصد

6,73  
  درصد

14,42  
  درصد

5,76  
  درصد

22,11  
  درصد

  
  آینده دیتا ژورنالیسم

 پاسخگو با 102  کهدهد ها به سؤال آینده دیتا ژورنالیسم نشان می بررسی پاسخ
  .اند مقوله مرتبط اشاره کرده 12اصلی به   مولفه31خام و با   مولفه318

ها به سؤال آینده دیتا  شده از پاسخ  مقوله استخراج12 ،7به استناد جدول شماره 
بینی آینده مثبت و رو به رشد براي دیتا ژورنالیسم، تبدیل  پیش: عبارتند از ژورنالیسم

بینی منفی از آینده،  نگاري در آینده، پیش دیتا ژورنالیسم به بخشی معمول از روزنامه
الزامات دیتا ژورنالیسم براي رشد در آینده، مظاهري از آینده آن، عالقه بیشتر مخاطبان 

نی مثبت و منفی از آینده آن، اهمیت یافتن آن در حوزه بی در آینده به آن، پیش
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آن، وضعیت فعلی آن، از گیري  نگاري دیجیتال و آنالین در آینده، مزایاي بهره روزنامه
  ها و دیتا ژورنالیسم سخت بودن حدس زدن آینده، کلیاتی در خصوص داده

دیتا : ها وههمچنین به استناد همین جدول، تعداد مقوالت مورد اشاره از سوي گر
 7مدرسان   مقوله،9مقوله، طراحان  11نگاران   مقوله، مدیران و روزنامه12ها  ژورنالیست

  . مقوله6اي  مقوله و فعاالن حوزه فنی و چندرسانه
 مقوله، دیتا 9مدیران : ها هاي با بیشترین تأکید از سوي گروه تعداد مقوله

  . مقوله2نگاران   مقوله و روزنامه3ها  ژورنالیست
هاي اول تا چهارم  ها رتبه و مؤلفه در بررسی مقوالت به ترتیب بیشترین پاسخگو

بینی آینده مثبت و رو به رشد براي دیتا ژورنالیسم،  پیش: به این مقوالت اختصاص دارد
مظاهري از آینده دیتا ژورنالیسم، الزامات دیتا ژورنالیسم براي رشد در آینده، عالقه 

هاي بصري براي جلب  گیري از جنبه  ژورنالیسم در آینده و بهرهبیشتر مخاطبان به دیتا
بینی آینده مثبت و رو به  پیش: ها مقوالت با بیشترین اشاره از سوي همه گروه .ها آن

نیاز به (تکامل در آینده / رشد براي دیتا ژورنالیسم، الزامات دیتا ژورنالیسم براي رشد
  .اندازهایی از آینده دیتا ژورنالیسم چشم/ ها جنبه/ و مظاهر...) زمان، تالش، آموزش و

اهمیت یافتن دیتا ژورنالیسم در : ها  با کمترین اشاره از سوي همه گروههاي مقوله
  .نگاري دیجیتال و آنالین آینده حوزه روزنامه

بینی مثبت از آینده دیتا ژورنالیسم  پیش: هاي با توافق بیشتر در کل مؤلفه
، )بودن آینده ، خوب، خیلی و خیلی خیلی مثبت، روشنبین، امیدوار، موفق خوش(

، ...)نیاز به زمان، تالش، آموزش و(تکامل در آینده / الزامات دیتا ژورنالیسم براي رشد
  .نگاري تبدیل آن به بخشی از روزنامه/ نگاري است دیتا ژورنالیسم آینده روزنامه

 به سؤاالت و اشاره به بندي پاسخگویان در پاسخ ، رتبه8به استناد جدول شماره 
 مؤلفه و 101با  درصد معتبر در بین پاسخگویان و 37,52  پاسخگو و38مدیران با : ها مؤلفه

 پاسخگو و 20ها با  دیتا ژورنالیست. دارند ها در رتبه اول قرار  درصد در بین مؤلفه31,76
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 در رتبه دوم، ها  درصد در بین مؤلفه26,72 مؤلفه و 85  درصد در بین پاسخگویان و19,60
 درصد در بین 18,55درصد در بین پاسخگویان و  15,68پاسخگو و  16نگاران با  روزنامه

درصد  11,76پاسخگو و  12رتبه چهارم از آن مدرسان با . دارند ها در رتبه سوم قرار مؤلفه
 7,86ها رتبه چهارم متعلق به مدرسان و طراحان با  در بین پاسخگویان و در حوزه مؤلفه

 7,84رتبه پنجم نیز در بین پاسخگویان به طراحان و فعاالن حوزه فنی با . رصد استد
  . درصد اختصاص دارد7,23ها به فعاالن حوزه فنی با  درصد و در بین مؤلفه

  شوندگان به سؤال آینده دیتا ژورنالیسمها و تعداد مصاحبه ها، مؤلفه  مقوله- 7جدول شماره 
   مقوله12 استخراج - مولفه اصلی31 مولفه خام، تبدیل آن 318 پاسخگو به 102تبدیل پاسخ 

  مدیران   مولفه107 -  پاسخگو76  بینی آینده مثبت و رو به رشد براي دیتاژورنالیسم پیش

  مدیران   مولفه20 -  پاسخگو13  تبدیل دیتا ژورنالیسم به بخشی معمول از روزنامه نگاري در آینده
نگاري  ورنالیسم و حوزه روزنامهپیش بینی منفی از آینده دیتا ژ

  و موانع آن 
  مدیران   مولفه31 -  پاسخگو15

نیاز به (تکامل در آینده / الزامات دیتا ژورنالیسم براي رشد
   ...) زمان، تالش، آموزش و

  ها دیتاژورنالیست   مولفه33 -  پاسخگو24

  مدیران   مولفه52 - گو پاسخ31  اندازهایی از آینده دیتاژورنالیسم چشم/ ها جنبه/ مظاهر
عالقه بیشتر مخاطبان به دیتا ژورنالیسم در آینده و بهره گیري 

  هاي بصري براي جلب آنهااز جنبه
 مدیران  مولفه24 -  پاسخگو16

پیش بینی مثبت و منفی از آینده دیتاژورنالیسم و عوامل موثر در 
  این پیش بینی

مدیران و    مولفه7 - پاسخگو7
  اه دیتاژورنالیست

نگاري دیجیتال و اهمیت یافتن دیتا ژورنالیسم در حوزه روزنامه
  آنالین آینده

  مدیران   مولفه5 -  پاسخگو5

  مدیران   مولفه13 - پاسخگو11  گیري از دیتا ژورنالیسم مزایاي بهره
  نگارانروزنامه   مولفه16 - پاسخگو11  هاوضعیت فعلی روزنامه نگاري و دیتا ژورنالیسم در رسانه

  ها دیتاژورنالیست   مولفه4 -  پاسخگو4  سخت بودن حدس زدن آینده دیتا ژورنالیسم
مدیران و    مولفه6 -  پاسخگو6  ها و دیتا ژورنالیسمکلیاتی در خصوص داده

  نگارانروزنامه
بدون ( پاسخگو 102  بنديجمع

   مولفه318 -)تکرار
بیشترین تأکید از سوي 

   مقوله9مدیران با 



  

  
  

  
 121  ...   نگاري امروز   جایگاه دیتا ژورنالیسم در روزنامه

     ها دهندگان و مؤلفه  اسامی و تعداد پاسخ- 8جدول شماره 
   نفر102تعداد کل پاسخ دهندگان به سوال آینده دیتاژورنالیسم 

  مدرس   فنی   / روزنامه نگار  طراحان  دیتاژورنالیست  سطح مدیریتی
پرالتا راموس، آلفتر، 

گرانساند، تیوآ، مورتی، کرك، 
استبان، المر ، امام جمعه، 
، سینگر، اکسنر، نیوبورگ

اکویجسن، باریال ، والتی،  
کارکی، کاما ، شاندر، 
کاساگراند، مولونی ، 

گرونوالد، کیسر بریل، لوسیر، 
جیانی، جانسون، استفانیا، 
الکسیوا، پیتزر، راجرز ،   
چاتاپادهیاي  ، استارت، 

ویردکر، فرگوسن،  ماس،  
استفانیا،  داگ،    هاوتین، 

  نوري

فیش، اوتاویانی ، 
گامبوا، دم، 

رانت، بیوون، گ
ورمانن، رویز، 

هومولوا،  
هاالوي ، بار، 

داگورن، هروي، 
  استلیانو، استري،

مورتن  ، 
پورکاظمی ، 
بوروس ،   
  مهدي،   هامنتر

سانتوس ، 
هرناندز، 

میزکاسرز، 
متامورس، وي 
  ترزو، مورنیو،
  تیمیز، دنیس

  
  
  

ساتر، کاسترو 
راموس، گودي، 
نیومن، والیوا، 

ماتیوز، 
ن یانوفسکی، د

برینک، اپتون، 
استان، اشمیدلی، 

دي پیترو ، 
لورنز، چیمارلی،  

 رولد، لچنت

  
  

لوتر، باور، 
کهون ، 
استابز، 
دیاموند، 
  هچ، ویس

  دمیان
  
  
  
  

دي ایگسانسیو، 
گالوتا، تهرانی، 

کایرو ، اوسکالی، 
فینچ، 

مازورچیک، 
کیبل، سمبروك، 
مک آدامز، برد 
  شاو، استونمن

  
  
  

   مدیر38
  مولفه101

20 
  یتاژورنالیستد

   مولفه85

   طراح8
   مولفه25

   روزنامه نگار16
   مولفه59

   فنی8
23 

  مولفه

   مدرس12
   مولفه25

  درصد معتبر پاسخگو
   درصد37,52

 7,84   درصد15,68   درصد7,84   درصد19,60
  درصد

   درصد11,76

  درصد معتبر مولفه
   درصد31,76

 7,23   درصد18,55   درصد7,86   درصد26,72
  درصد

  صد در7,86

  
  ي بزرگ به توسعه دیتا ژورنالیسمها دادهکمک 

 دهد هاي بزرگ به توسعه دیتا ژورنالیسم نشان می ها به سؤال کمک داده بررسی پاسخ
  .اند مقوله مرتبط اشاره کرده 9اصلی به   مولفه21خام و با   مولفه154 پاسخگو با 38 که
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هاي بزرگ  ل کمک داده مقوله استخراجی در پاسخ به سؤا9، به 9در جدول شماره 
ها مبتنی بر بیشترین تأکید از سوي  به توسعه دیتا ژورنالیسم اشاره شده که نتیجه بررسی آن

 2ها،   مقوله از سوي دیتا ژورنالیست2 مقوله از سوي مدیران، 7:  کهدهد ها نشان می گروه
 مورد تأکید قرار  مقوله از سوي فعاالن حوزه فنی و مدرسان1نگاران،  مقوله از سوي روزنامه

   .گرفته است
  

هاي بزرگ به توسعه   به سؤال کمک دادهشوندگانمصاحبهها و تعداد  ها، مؤلفه  مقوله-9جدول شماره 
  دیتا ژورنالیسم

   مقوله9 استخراج - مولفه اصلی21 مولفه خام، تبدیل آن 154 پاسخگو به 38تبدیل پاسخ 
  مدیران   مولفه29 - پاسخگو29   از منظرهاي بزرگ به توسعه دیتاژورنالیسمکمک داده

هاي بزرگ به توسعه  الزامات کمک داده
  دیتاژورنالیسم

  مدیران  مولفه30 - پاسخگو12

  مدیران   مولفه23 - پاسخگو17  هاي بزرگ هاي داده ها و پتانسیل آثار، مزایا، قابلیت
  مدیران   مولفه11 - پاسخگو5  گیري از آن در منظر آیندههاي بزرگ و بهرهداده

گیري از  هاي بهره مشکالت، موانع و محدودیت
  هاي بزرگداده

ها و  دیتاژورنالیست   مولفه19 - پاسخگو10
  روزنامه نگاران

 مدیران  مولفه9 - پاسخگو4  هاي بزرگ و معیارهاي تعیین آنمفهوم داده

ها   و دیتاژورنالیستمدیران   مولفه8 - پاسخگو8  هاي بزرگ در دیتاژورنالیسم گیري دادهنمونه بهره
  و فعاالن فنی، و مدرسان

  مدیران   مولفه18 - پاسخگو15  تولید دیتاژورنالیسم از منظر تأکید بر اندازه داده
  مدیران   مولفه7 - پاسخگو7  نگاريکلیاتی در خصوص دیتاژورنالیسم و روزنامه

بیشترین تأکید از سوي    مولفه154   - پاسخگو38  جمع بندي
   مقوله7مدیران با 
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هاي  کمک داده) عاري از تعداد پاسخگو و مؤلفه(ها  مقوله مورد اشاره همه گروه
» به مطمئن نیستم«جز یک مورد که  بزرگ به توسعه دیتا ژورنالیسم از منظر کمی است که به

هاي بزرگ به توسعه دیتا ژورنالیسم کمک   نفر باقی، معتقد بودند که داده28اشاره شده، 
  . کند می

هاي بزرگ و  ها، مقوله مفهوم داده وله با کمترین اشاره از سوي همه گروهمق
هاي اول   در بحث مقوالت به ترتیب بیشترین پاسخگو، رتبه .معیارهاي تعیین آن است

 کمی، آثار، مقوله هاي بزرگ به توسعه دیتا ژورنالیسم از منظر کمک داده تا سوم از آن مقوله
هاي بزرگ و نیز مقوله تولید دیتا ژورنالیسم از منظر  هاي داده ها و پتانسیل مزایا، قابلیت

  .تأکید بر اندازه داده است
هاي بزرگ به  ها، الزامات کمک داده در بحث مقوالت به ترتیب بیشترین مؤلفه

 کمی و آثار، هاي بزرگ به توسعه دیتا ژورنالیسم از منظر کمک دادهتوسعه دیتا ژورنالیسم، 
هاي بزرگ رتبه اول تا سوم را در این بخش به خود  هاي داده  و پتانسیلها مزایا، قابلیت

  .اند اختصاص داده
  ها دهندگان و مؤلفه  اسامی و تعداد پاسخ-10جدول شماره 

   نفر38هاي بزرگ به توسعه دیتاژورنالیسم تعداد پاسخگویان به سوال کمک داده

  مدرس   فنی    انروزنامه نگار  طراحان    دیتاژورنالیست  سطح مدیریتی

راجرز، گرانساند، کرك، نیویورگ، 
والتی، پیتزر، فرگوسن، کارکی، کیسر 

بریل، جیانی، امام جمعه، سینگر ، ماس 
  ، لوسیر

اوتاویانی، گامبوا، داگورن، 
گرانت، بیوون، استري، 

  هومولوا

سانتوس، میز 
  کاسرز

لچنت، گودي، 
یانوفسکی، اپتون، 
استان، دي پیترو ،  

  اتیوزنیومن ، م

  لوتر، هچ
  دیاموند

کایرو، تهرانی، 
  سمبروك،
  استونمن

   مدیر14
   مولفه66

   دیتاژورنالیست7
   مولفه25

   طراح2
   مولفه10

   روزنامه نگار8
   مولفه31

   فنی3
   مولفه8

   مدرس4
   مولفه14

  درصد معتبر پاسخگویان
   درصد36,84

  
   درصد18,42

  
  رصدد  5,26

  
   درصد21,05

  
   درصد7,89

  
  صد در10,52

  درصد معتبر مولفه ها
   درصد42,58

   درصد9,09   درصد5,19   درصد20,12   درصد6,49   درصد16,23
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 14دهد که به لحاظ تعداد پاسخگویان، مدیران با   نیز نشان می10جدول شماره 
در   درصد21,05 پاسخگو و 8نگاران با   درصد در رتبه اول، روزنامه36,84پاسخگو و 

 4 درصد در رتبه سوم، مدرسان با 18,42 پاسخگو و 7ها با  یسترتبه دوم، دیتا ژورنال
 درصد در 7,89درصد در رتبه چهارم، فعاالن فنی با سه پاسخگو و  10,52پاسخگو و 

به لحاظ . دارند  درصد در رتبه ششم قرار5,26 پاسخگو و 2رتبه پنجم و طراحان با 
 31نگاران با   در رتبه اول، روزنامه درصد42,58 مؤلفه و 66ها نیز مدیران با  تعداد مؤلفه

 درصد در 16,23 مؤلفه و 25ها با   درصد در رتبه دوم، دیتا ژورنالیست20,12مؤلفه و 
 مؤلفه و 10 درصد در رتبه چهارم، طراحان با 9,09 مؤلفه و 14رتبه سوم، مدرسان با 

 ششم قرار  درصد در رتبه5,19 مؤلفه در رتبه پنجم و 8 درصد و فعاالن فنی با 6,49
ها در  به لحاظ تعداد پاسخگو و تعداد مؤلفه ها نگاران و دیتا ژورنالیست مدیران، روزنامه .دارند

  .رتبه اول تا سوم قرار دارند
 

  ها به دیتا ژورنالیسم تمایل کدام رسانه
ها به دیتا ژورنالیسم  هاي آنالین کدام رسانه جز رسانه ها به سؤال به بررسی پاسخ

 15اصلی به   مولفه33خام و با   مولفه133 پاسخگو با 34دهد،  ، نشان میتمایل دارند
  .اند مقوله مرتبط اشاره کرده
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  ها به  شوندگان به سؤال تمایل کدام رسانهها و تعداد مصاحبه ها، مؤلفه  مقوله-11جدول شماره 
  دیتا ژورنالیسم

   مقوله15 استخراج -ه اصلی مولف33 مولفه خام، تبدیل آن 133 پاسخگو به 34تبدیل پاسخ 
  مدیران   مولفه36- پاسخگو28  هاي مختلف به استفاده دیتاژورنالیسمگرایش و تمایل رسانه

  مدرسان   مولفه2 -پاسخگو1  گیري همه رسانه ها از دیتاژورنالیسمعدم امکان بهره

استفاده از دیتاژورنالیسم در رادیو، تلویزیون و / انجام
  لویزیونیهاي رادیویی و تشبکه

  مدیران   مولفه23 - پاسخگو15

/ استفاده از دیتا ژورنالیسم در مطبوعات/ انجام 
  هاي چاپی رسانه

  مدیران   مولفه13 - پاسخگو11

تولید / ها از تیم دیجیتال و آنالینمندي سایر رسانهبهره
  آثار آنالین و دیجیتال

ها و  دیتاژورنالیست   مولفه3 - پاسخگو2
  مدرسان

 /هاي آنالیني موفق دیتا ژورنالیسم در رسانههانمونه
  دیجیتال

  مدرسان   مولفه14 -پاسخگو7

  مدیران   مولفه1-پاسخگو1  استفاده موفقتر تلویزیون از دیتاژورنالیسم
  مدیران   مولفه13 - پاسخگو11  گیري از دیتاژورنالیسمهاي آنالین موفقتر در بهرهرسانه
 مدیران  مولفه7 - پاسخگو7  ري از دیتا ژورنالیسمگیهاي چاپی موفقتر در بهرهرسانه

گیري  هاي خبري موفقتر در بهرهرسانه/ هاي خبري آژانس
  از دیتاژورنالیسم

مدیران و    مولفه2 - پاسخگو2
  ها دیتاژورنالیست

هاي موفق در حوزه دیتا ژورنالیسم در تلویزیون، نمونه
  هاي چاپیرادیو، رسانه

  مدیران   مولفه3 -پاسخگو1

ها  ژورنالیست مدیران، دیتا   مولفه4 - پاسخگو3  مراجع در حوزه دیتاژورنالیسم/ مراکز 
  نگارانو روزنامه

مدیران و    مولفه3 -پاسخگو3  الزمه موفقیت در تولید و ارائه آثار دیتا ژورنالیسم
  ها دیتاژورنالیست

  ها دیتاژورنالیست  ه مولف8 - پاسخگو2  ها از دیتا ژورنالیسم هاوشرکت گیري سازمانبهره
هاي آنالین از استاندارد الزم در مندي رسانهعدم بهره

 حوزه دیتا ژورنالیسم

  طراحان   مولفه1- پاسخگو 1

  )بدون تکرار( پاسخگو 34  جمع بندي
   مولفه133

بیشترین تأکید از سوي 
   مقوله10مدیران با 
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ن تأکید از سوي  مقوله مبتنی بر بیشتری15، بررسی 11به استناد جدول شماره 
دیتا . اند  مقوله تأکید کرده7 مقوله اشاره و بر 10مدیران به :  کهدهد ها نشان می گروه

 مقوله اشاره به یک 5 مقوله تأکید، طراحان به 5 مقوله اشاره و بر 10ها به  ژورنالیست
 3فنی به  مقوله تأکید، فعاالن حوزه 3  مقوله اشاره و به7نگاران به  مقوله تأکید، روزنامه

 مقوله تأکید 3 مقوله اشاره و بر 7 مدرسان به  واند بدون هیچ تأکیدي مقوله اشاره کرده
ها  در این میان بیشترین مقوالت مورد اشاره از سوي مدیران و دیتا ژورنالیست .اند کرده

  .شده است  بیشترین مقوالت مورد تأکید از سوي مدیران مطرح و
هاي  گرایش و تمایل رسانه: ها  از سوي همه گروههاي با بیشترین اشاره مقوله

استفاده از دیتا ژورنالیسم در رادیو، / به استفاده از دیتا ژورنالیسم، انجامگوناگون
استفاده از دیتا ژورنالیسم در / هاي رادیویی و تلویزیونی، انجام تلویزیون و شبکه

  .گیري از دیتا ژورنالیسم رهتر در به هاي آنالین موفق هاي چاپی، رسانه رسانه/مطبوعات
گیري همه  عدم امکان بهره: ها هاي با کمترین اشاره از سوي همه گروه مقوله

هاي موفق  تر تلویزیون از دیتا ژورنالیسم، نمونه ها از دیتا ژورنالیسم، استفاده موفق رسانه
ي مند هاي چاپی، عدم بهره در حوزه دیتا ژورنالیسم در تلویزیون، رادیو و رسانه

  .هاي آنالین از استاندارد الزم در حوزه دیتا ژورنالیسم رسانه
ي آنالین، تمایل ها رسانهعالوه بر : عبارتند ازهاي با توافق بیشتر در کل  مؤلفه
استفاده از دیتا ژورنالیسم در تلویزیون، / ، انجامها به دیتا ژورنالیسم سایر رسانه

استفاده از دیتا /  دیتا ژورنالیسم، انجامگیري از تر در بهره هاي آنالین موفق رسانه
  .هاي چاپی رسانه/ مطبوعات ژورنالیسم در

 به استفاده دیتا گوناگونهاي  گرایش و تمایل رسانه :بیشترین مقوله مورد توافق
هاي دیداري و شنیداري،  استفاده از دیتا ژورنالیسم در رسانه/ژورنالیسم، انجام

استفاده از دیتا / گیري از دیتا ژورنالیسم، انجام رهتر در به هاي آنالین موفق رسانه
  .هاي چاپی رسانه/ مطبوعات ژورنالیسم در
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: دهندگان هاي موفق در حوزه دیتا ژورنالیسم از منظر برخی پاسخ برخی رسانه
  .تایمز و پروپابلیکا گاردین، نیویورك

ر رتبه  درصد د29,41 پاسخگو و 10 نیز حاکی است، مدیران با 12جدول شماره 
 درصد در رتبه دوم، طراحان 20,58 پاسخگو و 7ها با  اول، مدرسان و دیتا ژورنالیست

 درصد 8,82 پاسخگو و 3نگاران با  درصد در رتبه سوم، روزنامه 14,70 پاسخگو و 5با 
مدیران با . دارند  درصد در رتبه پنجم قرار5,88در رتبه چهارم و فعاالن حوزه فنی با 

 درصد 24,06 مؤلفه و 32ها با   درصد در رتبه اول، دیتا ژورنالیست30,07 مؤلفه و 40
 مؤلفه و 14 درصد در رتبه سوم، طراحان با 21,80 مؤلفه و 29در رتبه دوم، مدرسان با 

 درصد در رتبه پنجم و 8,27 مؤلفه و 11نگاران با   درصد در رتبه چهارم، روزنامه10,52
بیشترین درصد . درصد در رتبه ششم قرار دارند 4,51  مؤلفه و6فعاالن حوزه فنی با 

مدیران، مدرسان و . ها اختصاص دارد ها به مدیران و دیتا ژورنالیست معتبر در بین مؤلفه
  .به لحاظ تعداد پاسخگو و مؤلفه در رتبه اول تا سوم قرار دارند ها دیتا ژورنالیست

  
  ها دهندگان و مؤلفه  اسامی و تعداد پاسخ-12جدول شماره 

روزنامه   طراحان    دیتاژورنالیست  سطح مدیریتی
  نگاران

فنی و چند 
  رسانه اي

  مدرس 

داگ، گرونوالد ، چاتاپادهیاي، 
  جیانی 

پیتزر، فرگوسن، ماس ، 
  الکسیوا ، استفانیا ، کیسر بریل

ورمانن، هاالوي، 
بوروس، استري، هامنتر، 

  هومولوا 
  رویز 

متامورس ، دي ترزو ، 
  دنیس 

   کاسرز، تیمینز
   

  چیمارلی،
  دي پیترواشمیدلی، 

  هچ ، ویس 
  

  آدامز، فینچ 
  بردشاو ، استونمن 

کایرو ، مارزوچیک، 
  اوسکالی 

) بدون تکرار( پاسخگو 10
   مولفه40

   پاسخگو7
   مولفه32

   پاسخگو5
   مولفه14

   پاسخگو3
   مولفه11

   پاسخگو2
   مولفه6

  پاسخگو7
   مولفه29

  درصد معتبر پاسخگویان
   درصد29,41

   درصد20,58   درصد5,88   درصد8,82   درصد14,70   درصد20,58

  درصد معتبر مولفه ها
   درصد30,07

   درصد21,80   درصد4,51   درصد8,27   درصد10,52   درصد24,06
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  يریگ جهینتبحث و 
براي . ي آنالین استها رسانههدف از این پژوهش بررسی نقش دیتا ژورنالیسم در 

 نفري از 4300احبه عمقی از جامعه آماري تحقق این هدف، با روش تحقیق مص
ی و  احتمالیرغیري گ نمونهالمللی حوزه دیتا ژورنالیسم با روش  ینبمتخصصان و فعاالن 

از متخصصان و فعاالن بنام این حوزه ( نفر افراد نمونه 103در دسترس، به مصاحبه با 
سی  بی یبورنال، یت ژاستر والتایمز،  یویوركني بزرگی همچون گاردین، ها رسانهدر 

 12، نگار روزنامه نفر 17 نفر دیتا ژورنالیست، 20 نفر مدیر، 38اقدام شده است که ...) و
  . طراح اینفوگرافیک هستند8ي و ا چندرسانه نفر فعال فنی و 8نفر مدرس دانشگاه، 

مشخصات (اي  ینهزم مرتبط سؤال 10 اصلی و سؤال 6در این پژوهش، به طرح 
شونده  بررسی مشخصات افراد مصاحبه .از این افراد اقدام شده است )فردي و سازمانی

 کشور به دو 30 قاره به دو قاره اروپا و آمریکا و از 6ها از  دهد که بیشتر آن نشان می
  .کشور آمریکا و انگلستان تعلق دارند

بیشترین  . که غلبه بر جنسیت مذکر است نفر مرد هستند76 زن و ها  آن نفر27
ارشد و  عمدتاً داراي مدارك کارشناسی سال بوده و 40 تا 30 ها  آنترکیب سنی

ها یا مراکز طراحی و  از شرکتبه لحاظ نوع رسانه نیز بعد . کارشناسی هستند
هاي چاپی و  هاي آنالین و نیز رسانه نگاري داده محور، بیشترین آمار به رسانه روزنامه

ه آنالین و با توان چاپی و آنالین، با ترکیب دو گروه رسان آنالین اختصاص دارد که
  .ها داراي تولید دیتا ژورنالیسم در حوزه آنالین هستند  درصد رسانه51عمالً 

 6به تفکیک ها  مقوله خام و اصلی و هاي مؤلفه پس از استخراج ها پاسختحلیل 
ي تصویري ها مدل در قالب سؤال صورت گرفته و نتیجه هر شوندگان مصاحبهدسته 

  . استشده ارائه
 پاسخگو با 89دهد،   نشان میتعریف دیتا ژورنالیسمها به سؤال  بررسی پاسخ

بندي نتایج  جمع. اند مقوله مرتبط اشاره کرده 15اصلی به   مولفه27خام و با   مولفه187
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، »ها در تعریف دیتا ژورنالیسم وسیع دانستن دامنه داده«ها حاکی است،  تحلیل حاصل از
تعریف دیتا ژورنالیسم با تأکید بر «، »اي سم از منظر بصري و دادهتعریف دیتا ژورنالی«

هاي  بیشترین مقوله» تعریف دیتا ژورنالیسم از منظر تولید و ارائه آن«و » داده محوري آن
 برخی تنوع آرا در این باوجوددر مجموع، در تعریف دیتا ژورنالیسم .مورد توافق هستند

  . تأکید شده استها دادهیز وسیع دانستن دامنه  بودن آن و نداده محورتعاریف، بر 
 نشان هاي آنالین نقش دیتا ژورنالیسم در رسانهها به سؤال  بررسی پاسخ

 مقوله مرتبط اشاره 15اصلی به   مولفه65خام و با   مولفه253 پاسخگو با 90دهد،  می
  .اند کرده

الیسم در  نقش دیتا ژورن11 به شونده مصاحبهدر بررسی نتایج آراي افراد 
از منظر مزایا و  (نگارانه روزنامهنقش : عبارتند ازي آنالین اشاره شده که ها رسانه

، نقش تسهیل تعامل و دسترسی مخاطبان، نقش ارائه بهتر محتوا، نقش )خدمات
، نقش خبري، نقش تحقق دموکراسی، آگاهی سازينگرانه، نقش بصري، نقش  یندهآ

  .ش آموزشیي و نقاعتمادسازنقش سرگرمی، نقش 
شامل میزان ) عاري از تعداد پاسخگو و مؤلفه(ها  هاي مورد اشاره همه گروه مقوله

نگارانه،  نگرانه، نقش آگاهی سازي، نقش روزنامه آفرینی دیتا ژورنالیسم، نقش آینده نقش
  .نقش آن از منظر نحوه ارائه محتوا هستند

مندي همه مخاطبان از اخبار  رهبه :عبارتند ازهاي با بیشترین توافق نیز شامل  مؤلفه
 رسانی، تولیدشده توسط دیتا ژورنالیسم، کمک دیتا ژورنالیسم به افزایش توان اطالع

کمک دیتا ژورنالیسم به درك اطالعات توسط مخاطبان، کمک به افزایش توان اثبات 
رائه رسانی، ا ها باهدف نمایش و بیان خبر و اطالع گیري از تصویرسازي داده اخبار، بهره

ها  گیري دیتا ژورنالیست آسان اطالعات مناسب براي مخاطبان توسط متخصصان، بهره
  .هاي زیاد موجود ناشی از آن از دیتا ژورنالیسم به سبب فرصت
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هاي آنالین با  ها به سؤال نقش دیتا ژورنالیسم در رسانه در بررسی رابطه بین پاسخ
مندي،  استفاده و رضایت«ه استناد نظریه ب: هاي مورداتکا در این پژوهش باید گفت نظریه

یافتن  ازجمله نیازهایی که براي سوق. »کنند ها را تعیین می نیازهاي پایه فرد، استفاده از رسانه
سرگرمی و تفریح، کسب اطالع و یادگیري، گذران  نیاز 6اند  ها برشمرده شده سوي رسانه به

  . هستندی و ارتقاي روحیه معنوياز روي عادت، استفاده اجتماعی، هویت شخص/ اوقات
همچون ( در اشاره به نقش دیتا ژورنالیسم شوندگان مصاحبهنگاهی به پاسخ 

 نیاز مذکور از نوعی انطباق در پاسخ 6 با )...خبري، آگاهی سازي، سرگرمی، آموزشی و
، ها سبک و ها روشیري از انواع گ بهره به ها رسانهگرایش . به این نیازها حکایت دارد

به همان نسبت، مخاطبان با تأمین . الشی براي پاسخگویی به این نیازهاستت
  .یابند یم سوق ها رسانهگونه  نیازهایشان، بیش از سایرین به این

به  ها آن و ارائه جذاب ها دادههاي دیتا ژورنالیسم از کشف حقایق نهفته در  یتقابل
ي تعاملی، امکان ها بقالي آنالین در ها رسانهویژه در  ي بصري و بهها صورت

  .ازپیش افزایش داده است پاسخگویی به نیازها و جلب رضایت مخاطبان را بیش
 دیتا نگارانه روزنامهتوان از نقش  یم شوندگان مصاحبهي مورد اشاره ها نقشاز 

 ها رسانه و نگاران روزنامهمزایا و خدماتی که دیتا ژورنالیسم به . ژورنالیسم یادکرد
، فرصت انتخاب شدن بیشتر به یک رسانه در مقابل ها رسانهتقا توان بخشد ضمن ار یم

مندي، از  یترضاچراکه به استناد نظریه استفاده و . بخشد یمرقبا از سوي مخاطبان 
  .هستند» تعمدي بودن، انتخابی بودن، درگیرشدن و سودمنديابعاد فعال بودن مخاطبان «

طور  آمده به دست هاي به  خرسندير کههرقد« فایده نیز، –به استناد نظریه انتظار
یابد  شده بیشتر باشد، این احتمال نیز افزایش می هاي خواسته توجهی از خرسندي قابل

ها از رسانه مربوطه بیشتر  که میزان ارضاي مخاطبان باالتر و میزان توجه و قدردانی آن
ي آنالین و ها رسانهویژه در  هاي دیتا ژورنالیسم به یتقابل، با توجه به »شود

هاي  يخرسند، قادرند ها رسانهبخشند، این  یمي که به دنیاي اطالعات ا افزوده ارزش
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شده نمایند که خود به  هاي خواسته يخرسندآمده را براي مخاطب بیش از  دست به
  .شود یمرضایت مخاطب از این منظر منجر 

هاي  ز نقشتوان ا شوندگان، می هاي مورد اشاره از سوي مصاحبه از دیگر نقش
ها از منظر  خبري، تحقق دموکراسی و اعتمادسازي یادکرد که در تحلیل آن

توان به بحث در خصوص نقش دیتا ژورنالیسم در  هاي نظري مورداتکا، می چارچوب
  .اشاره کرد» منابع کمیاب«عنوان  احیاي حوزه عمومی و افزایش اعتماد به

ها در حوزه عمومی و  سانهالزمه بحث در حوزه عمومی، درك اهمیت و نقش ر
گذاري دموکراسی  بر مبناي نظریه هابرماس، پایه«سو،  از یک. در تحقق دموکراسی است

خبر براي دموکراسی امري است «و از سوي دیگر، » ریشه در مفهوم حوزه عمومی دارد
تواند سهمی در اطالعات داشته باشد تا مقامات دولتی را  نگاري می روزنامه. اساسی
  )167 و 166: 1392گنز،  (».ها را ترغیب به پاسخگویی کند نگه دارد و آنصادق 

همچنین دموکراسی یک کشور ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم به شهروندان 
دار باشد که  تواند واقعاً معنی تعلق داشته باشد، اما فرایند دموکراتیک فقط در صورتی می

هدف اصلی ... ها را آگاه کند ن است که آننگار ای کار روزنامه. شهروندان آگاه باشند
نگاري این است که واقعیت را بگوید تا مردم اطالعات مورد نیاز براي حاکم  روزنامه

  )32 و 31: 1392گنز، . (بودن را داشته باشند
خوبی عمل کند، دیتا  نگاري که توانسته در این مسیر به ازجمله انواع روزنامه

هاي خبري، تحقق دموکراسی و  شوندگان بر نقش هتأکید مصاحب. ژورنالیسم است
  .اعتمادسازي دیتا ژورنالیسم، گواهی بر همین مهم است

ترین ابزار بازتولید  مثابه مهم ها را به هابرماس مبتنی بر نظریه حوزه عمومی، رسانه
نهادهاي اطالعاتی تواند در کنار  شمارد که می و احیاي حوزه عمومی برمی

  .باشندفظ و سالم سازنده حوزه عمومی ، محادهنده یلتشک
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تسهیل : عبارتند ازهاي آن نهفته است که  ارزش حوزه عمومی در قابلیت
  )52 :1393گود و دیگران، . (هاي آزادانه و متنوع درباره امور عمومی بحث

آنچه قادر است موجبات احیاي حوزه عمومی را فراهم کند، هر آن نوع رسانه و 
، اعتمادسازي و آگاهی سازيست که بتواند موجبات خبررسانی، ي انگار روزنامهسبک 

  .تحقق دموکراسی را فراهم سازد
 باالتري بهره آورانه فنویژه آنالین که از توان  ي نوین بهها رسانهاین امکان در 

هاي تجاري  درون حوزه عمومی خاموش که تمرکز رسانه «چراکه. برند بیشتر است یم
در . شود درآورده است، قلمرو نظارتی شهروند محدود میآن را تحت استعمار خود 

آیند تا ابزاري را  هاي جدید اطالعاتی پدید می چنین بستر و محیطی است که تکنولوژي
کننده قرار دهند که به او توان ببخشد تا در قلمروي  در اختیار شهروند ناظر و کنترل

طیف . را مدیریت کندوگذار و آن  اي از اطالعات و امور عمومی گشت پیچیده
ها از عوامل و نیروهاي دموکراتیزه کردن جامعه  بین معتقدند که این تکنولوژي خوش
» .دانند ها را موجب نفوذپذیري بیشتر دموکراسی می روها نیز این رسانه میانه. هستند

  )60، 1393گود و دیگران، (
ي ها رسانهیژه در و به(م توان نتیجه گرفت که دیتا ژورنالیس یمیند مباحث مذکور برآاز 

، ایجاد شفافیت ها دادههاي خاصش در بیان حقایق نهفته در پشت  یتقابلبا توجه به ) آنالین
سو و نیز پاسخگو  سازي مخاطبان از یک تواند به آگاه می... و) در بستر جریان آزاد اطالعات(

وگو در جامعه  گفتکردن دولتمردان در مقابل مردم کمک کرده و فضایی را براي تعامل و 
  .ایجاد کند که درنهایت به احیاي حوزه عمومی هابرماس منجر شود

توان به این جمله آلبرتو کایرو اشاره کرد  عنوان گواهی براي این استدالل، مجدداً می به
دیتا ژورنالیسم نقش مهمی در مسئول شمردن صاحبان قدرت و عملکردي «: گوید که می

نفع عمومی و کاربرد  طبق شواهد، دیتا ژورنالیسم،. وکراسی دارددم» رکن چهارم«عنوان  به
هاي دیجیتال، آغاز به جذب  جامعه نوظهور گزارشگري مبتنی بر داده. دموکراتیک مهمی دارد

  ».اند  قادر به انجام آن نبودهاي که مطبوعات چاپی گونه اند، به مخاطبان عمومی بیشتري کرده
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 به دیتا ها رسانهدر بحث گرایش : ژوهش باید گفتدر اشاره به دیگر نتایج این پ
 ازجمله الکترونیک و چاپی وجود دارد ولی ها رسانهژورنالیسم این تمایل در همه 

یري از دیتا ژورنالیسم گ بهره از سایرین در تر موفقي آنالین در این میان ها رسانه
الگ گاردین معتقد است برخی نیز مانند سیمون راجرز بنیانگذار دیتاب. اند شدهارزیابی 

کمک به . ي آنالین و دیجیتال گرایش داردها رسانهکه آینده دیتا ژورنالیسم به سمت 
 از آثار ها آن و تأثیر بر دولت و کمک به بهبود تعامل ها رسانهتأمین منافع مخاطبان و 
در حالی آینده دیتا ژورنالیسم مثبت و رو به رشد . اند شدهدیتا ژورنالیسم معرفی 

گذاري در این حوزه، آموزش،  یهسرماارزیابی شده، الزمه آن الزاماتی همچون انجام 
ي بزرگ در ها دادهویژه   بهها دادهدر این میان، به نقش همه . اند شدهعنوان ... نوآوري و

  .کمک به توسعه دیتا ژورنالیسم نیز اشاره شده است
، تولید »یزچ همهینترنت ا«نظر به تحوالت حوزه فناوري، تغییرات نسلی، توسعه 

 ... وها آنها و ضرورت استخراج و تحلیل  هاي بزرگ، دسترسی بیشتر به داده روزافزون داده
ها و به همان نسبت اهمیت و نقش  تالش براي جلب و جذب مخاطبان توسط انواع رسانه

 ي ایران نیز با درك نقش و اهمیت این نوعها رسانهضروري است تا  دیتا ژورنالیسم،
هاي الزم، موجبات فراگیري و  گذاري یهسرماي از آن بهره گیرند و ضمن انجام نگار روزنامه
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