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 .1مقدمه

روزنامــه نــگاری داده یــک حــوزه ی رو بــه
پیشــرفت از روزنامــه نــگاری اســت کــه بــه
طــور فعاالنــه ای بــه دنبــال تحلیــل و تفســیر
اشــکال مختلــف داده بــرای بیــان یــک رویــداد
اســت.
بیــش از نیمــی از ســازمان هــای خبــری در
آمریــکا و اروپــا در حــال حاضــر حداقــل یــک
«روزنامــه نــگار داده» اختصاصــی دارنــد کــه
در اتــاق خبــر آنهــا مشــغول بــه کار اســت.

مجموعــه ای از اتــاق هــای خبــر بــا «روزنامــه
نــگار داده» اختصاصــی
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همچنیــن در حــال حاضــر بیــش از 200
برنامــه و عنــوان درســی مرتبــط بــا روزنامــه
نــگاری داده در دانشــکده هــای روزنامــه
نــگاری در سراســر جهــان در حــال تدریــس
اســت .ایــن برنامــه هــا تــدارک دیــده شــده
انــد تــا روزنامــه نــگاران را بــرای مــوج جدیــد
روزنامــه نــگاری تحلیلــی و مســئولیت پذیــر
محــور ،آمــاده ســازند.
بعنــوان شــهروند عــادی جهــان ،زندگــی هــر
روزه ی مــا ،بیشــتر و بیشــتر تحــت تاثیــر
رایانــه هــا و داده هــا قــرار دارد .بــه منظــور
پاســخگو نگــه داشــتن صاحبــان قــدرت،
روزنامــه نــگاران بایــد بوســیله ی مهــارت هــا
و ابزارهــا توانمنــد شــوند تــا بتواننــد از ایــن
داده هــا اســتفاده کننــد.

خــواه شــما یــک روزنامــه نــگار باتجربــه
باشــید یــا مبتــدی ،ایــن کتــاب راهنمــا بــرای
شماســت.
بدینوســیله از آقــای هــادی ســجادی راد
بخاطــر تالشــهای داوطلبانــه وی در ترجمــه
ایــن راهنمــا و ارائــه آن بــه خواننــدگان فارســی
زبــان کــه راه مــا را بــرای دســتیابی بــه گــروه
جدیــد و مهمــی از مخاطبــان یعنــی روزنامــه
نــگاران حرفــه ای ،بــاز مــی کنــد نهایــت تشــکر
و قدردانــی بعمــل مــی آیــد.

مــا بــا کارکــردن بــر روی مطالعــات مــوردی
واقعــی در الجزیــره ،امیدواریــم کــه مقدمــه
ای مختصــر و کاربــردی از روزنامــه نگاری داده
آنگونــه کــه از دریچــه ی نــگاه یــک مخاطــب
عــرب دیــده میشــود در اختیــار خواننــدگان
قــرار دهیــم.
ایــن کتــاب راهنمــا فراتــر از جزئیــات فنــی
خواهــد رفــت و بیشــتر بــر ایــن متمرکــز
خواهــد شــد کــه بــه شــما کمــک کنــد تــا
در مــورد بیــان موضوعــات بشــری کــه در
البــای داده هــا پنهــان شــده اســت نقادانــه
و خالقانــه بیاندیشــید.

مجموعه ای از
دانشگاه ها که دارای
برنامه و واحدهای
درسی مرتبط با
روزنامه نگاری داده
هستند
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 .2بیان روایت
های گفته نشده
در اصــل ،قواعــد روزنامــه نــگاری داده و روزنامــه نــگاری ســنتی یکســان هســتند.
هــر دو مشــتمل بــر پرســش ســواالتی بــرای ترســیم تصویــری راســتین و دقیــق
از جهــان هســتند.
در مــورد رســانه هــای ســنتی ،اطالعــات معمــوالً از داســتان
شــخصی یــک فــرد بدســت آمــده اســت( .یــک منبــع داده).
روزنامــه نــگاری داده بــا ســواالتی کــه از گروهــی از منابــع
داده (داســتان تعــداد زیــادی از افــراد) مــی پرســد یــک گام
فراتــر مــی رود.
ایــن رویکــرد مــی توانــد بــه آشــکار ســاختن بخــش
بزرگتــری از یــک ماجــرا کمــک کنــد.

روزنامه نگاری
روایت های
گفته نشده
تحلیل داده ها
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روزنامــه نــگاری داده ،فصــل مشــترک
بیــن روزنامــه نــگاری و تحلیــل داده هــا
اســت – کــه اغلــب از طریــق اســتفاده از
تکنولــوژی محقــق میشــود

الــف) روزنامــه نــگاری داده
چیســت ؟
وقتــی مــردم عبــارت «روزنامــه نــگاری داده»
را مــی شــنوند ،اغلــب بــه طــور ناخــودآگاه بــه
جــداول و اینفوگرافیــک فکــر مــی کننــد.
امــا روزنامــه نــگاری داده یــک حــوزه گســترده
تــر از آن اســت .ایــن امــر بــه یــک فرآینــد
یکپارچــه از اســتنباط معنــی از داده هــا بــرای
تولیــد یــک گــزارش خبــری اشــاره دارد -و نــه
فقــط خروجــی بصــری.
یــک گــزارش متنــی کــه بــر تفســیر و تحلیــل
داده هــا اســتوار اســت نمونــه ی بهتریســت
از روزنامــه نــگاری داده تــا صرفــاً یــک
اینفوگرافیــک بــا دههــا عــدد بــی معنــا .در
ایــن میــان عنصــر کلیــدی ایــن اســت کــه از
داده هــا ســوال بپرســیم ،آنگونــه کــه گویــا بــا
آنهــا مصاحبــه کــرده ایــم.

به طور خالصه:
روزنامــه نــگاری داده یــک نــوع از روزنامــه
نــگاری اســت کــه در آن ،موضــوع مصاحبــه،
داده اســت.
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این بدان معنا است که موضوع روزنامه نگاری داده غالباً از نظر بستر ،مستقل است.

ویدئو

نقشه

مقاله

نمودار

خروجــی شــما مــی توانــد در هــر یــک از اشــکال نقشــه ،ویدئــو ،جــدول ،مقالــه ی مکتــوب و حتــی
پســت هــای رســانه هــای اجتماعــی باشــد .ایــن ویژگــی بــه شــما اجــازه مــی دهــد کــه در تولیــد

خروجــی هــای خــود بســیار خالقانــه عمــل کنیــد و محــدود بــه یــک ابــزار یــا وســیله خــاص

نباشــید .ایــن رویکــرد چنــد ســطحی ،بخــش بســیار مهمــی از تولیــد محتــوای دیجیتــال اســت.
گــزارش هــای داده محــور ایــن قــدرت را دارنــد کــه بــا قابــل درک کــردن دنیــای غنــی شــده از

دادهای کــه مــا در آن زندگــی مــی کنیــم بــه مخاطبــان جدیــد دســتیابی و بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار
کننــد.

بســیار مهــم اســت کــه بــه خاطــر بســپاریم کــه روزنامــه نــگاری داده بــه معنــای اســتفاده از

فــن آوری هــای جدیــد و خیــره کننــده نیســت ،بلکــه در مــورد اســتفاده از تکنولــوژی بــرای کمــک
بــه اســتخراج اطالعــات متنــی قابــل درک بــرای خواننــدگان شماســت.
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ب) پنج باور غلط در مورد روزنامه نگاری داده
مــا از چنــد نفــر از روزنامــه نــگاران عضــو اتــاق خبــر خــود خواســتیم تــا برخــی از بزرگتریــن
باورهــای غلــط دربــاره آنچــه روزنامــه نــگاران داده انجــام مــی دهنــد را بــه اشــتراک بگذارنــد.

ایــن چیــزی اســت کــه آنهــا بــرای گفتــن داشــتند:

باور غلط

واقعیت

روزنامه نگاری داده ،روایت هایی «تک
بعدی» تولید می کند و به مردم (انسان
ها) اهمیتی نمی دهد.

برعکــس ،روزنامــه نــگاری داده بــه داســتانهایی مربــوط
مــی شــود کــه مســتقیماً بــر زندگــی مــردم تأثیــر مــی
گذارنــد .بســیاری از داســتانها در روزنامــه نــگاری داده
ایــن توانایــی را دارنــد کــه نــه تنهــا موضوعــات انســانی
را بیــان کننــد ،بلکــه آنهــا را در بســتر گســترده تــری بــه
نمایــش بگذارنــد.

روزنامه نگاران داده به معنای واقعی
روزنامه نگار نیستند ،بلکه آنها فقط به
اعداد و ارقام عالقمند هستند ،نه بیان
روایت های مطبوعاتی.

کار روزنامــه نــگاران داده بــه بررســی کــردن حجــم زیــادی از
داده هــا و مشــخص نمــودن جهــت گیــری هــای کلــی آنهــا
محــدود نمــی شــود ،زیــرا آنهــا معمــوالً از زاویــه جدیــد و
خالقانــه ای بــه گــزارش هــای مطبوعاتــی مــی پردازنــد کــه
تعامــل گســترده تــری بــا مخاطبــان را تضمیــن مــی کنــد.

روزنامه نگاری داده برای متخصصان
برنامه نویسی و طراحی مناسب است.

روزنامه نگاری داده فقط به معنای تهیه
نمودارهای آماری و اینفوگرافیک است.

روزنامه نگاری داده ،پر هزینه و زمان بر
است.

ایــن درســت اســت کــه متخصصــان برنامــه نویســی و
طراحــی ممکــن اســت در ســاخت روایــت هــای داده محــور
کمــک کننــد ،امــا بخــش عمــده ای از کار هماننــد روزنامــه
نــگاری ســنتی ،بــر اســاس درک بخــش نوشــتاری موضــوع
اســت.
تــا زمانــی کــه روزنامــه نــگار بــه جســتجوی موضوعــات
جدیــد بپــردازد و مایــل بــه همــکاری بــا دیگــران باشــد،
ایــن بــدان معنــی اســت کــه وی مــی توانــد یــک روزنامــه
نــگار داده ی خــوب باشــد.
اینفوگرافیــک یــا نمــودار آمــاری را نمــی تــوان «روزنامــه
نــگاری داده» نامیــد اگــر مبتنــی بــر یــک روایــت
مطبوعاتــی نباشــد.
هــر پــروژه ای در روزنامــه نــگاری داده بایــد شــامل تولیــد
یــک گــزارش بــر اســاس مجموعــه ای از داده هــا باشــد.

در شــبکه الجزیــره ،مــا بــا اســتفاده از تلفــن همــراه،
دوربیــن و رایانــه پــروژه هایــی را در قالــب روزنامــه نــگاری
داده تولیــد کردیــم و ایــن آثــار جوایــز معتبــر کســب
کردنــد.
درســت اســت کــه برخــی از پــروژه هــای تحقیقاتــی طوالنــی
مــدت بــه زمــان و منابــع زیــادی نیــاز دارنــد ،امــا رویــداد
هــای روزانــه ی بســیاری هــم وجــود دارد کــه در اتــاق هــای
خبــر تولیــد مــی شــوند و فقــط بــه تجزیــه و تحلیــل و
ارائــه داده هــا بــه مناســب تریــن روش نیــاز دارنــد.
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ج) جستجو کردن برای حقایق
انتشــار اطالعــات نادرســت در فضــای آنالیــن،
مشــکل بزرگــی را بــرای مصــرف کننــدگان
اخبــار ایجــاد کــرده اســت.
بــرای اینکــه مخاطــب شــما بــه گــزارش هــای
آمــاری شــما اعتمــاد کنــد ،الزم اســت درســت
ماننــد هــر منبــع اطالعــات دیگــری بــا منابــع
داده خــود برخــورد کنیــد.
ایــن بــدان معناســت کــه شــما بایــد صحــت و
دقــت داده هــای جمــع آوری شــده را تأییــد کنید،
زیـرا هــر داده ای مســاوی بــا حقیقــت نیســت!
نکاتی برای یافتن داده های معتبر:

 -1از منابع معتبر استفاده کنید
یافتــن منابــع خــوب بــرای داده هــا مــی توانــد
دشــوار باشــد .بــا ایــن حــال ،همــواره بهتــر
اســت کــه از یــک منبــع داده کــه بــه آن اعتماد
داریــد اســتفاده کنیــد هرچنــد آن منبــع
کامــل نباشــد تــا اینکــه بخواهیــد کورکورانــه
از یــک مجموعــه داده کامــل امــا غیــر قابــل
اعتمــاد اســتفاده کنیــد.

 -2برقراری ارتباط بین مجموعه
داده ها
همــواره الزم اســت پیونــد بیــن داده هــای
شــما بــا اخبــار ،گــزارش هــا یــا داده هــای
دیگــر برقــرار شــود ،زیــرا ایــن کار در هنــگام
تجدیــد نظــر و تحلیــل داده هــا باعــث صرفــه
جویــی در وقــت و تــاش زیــادی مــی شــود.
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 -3مراقب داده های منسوخ و
ناقص باشید
همانطــور کــه اطالعــات منســوخ مــی شــوند،
داده هــا نیــز منســوخ مــی شــوند .همیشــه
ســعی کنیــد مناســب تریــن و بــه روزتریــن
مجموعــه داده را پیــدا کنیــد تــا مطمئــن
شــوید روایــت شــما بــه بهتریــن وجــه
واقعیــت هــای فعلــی را نشــان مــی دهــد.

داده = حقیقت

 -4روشهای جمع آوری داده ها
را بیاموزید

در اکثــر مــوارد ،مســئول جمــع آوری داده
هــای خــام ،افــراد عــادی هســتند .بــرای
جلوگیــری از خطاهــای غیــر ضــروری
همیشــه از خــود بپرســید کــه چگونــه ایــن
داده هــا جمــع آوری شــده و واقعــاً چــه
چیــزی را نشــان مــی دهــد؟

 -5عواقب بکارگیری داده های
اشتباه چیست؟

خبرهــای مبتنــی بــر داده از مزیــت بزرگــی
نســبت بــه اخبــار ســنتی برخــوردار هســتند،
زیــرا مــی تــوان آنهــا را بیطرفانــه تصدیــق
و تأییــد کــرد .اگــر از صحــت برخــی از داده
هــای موجــود مطمئــن نیســتید بــا افــراد
یــا ســازمان هایــی کــه آن را تولیــد کــرده انــد
صحبــت کنیــد.

بــرای کمــک بــه ایجــاد اعتبــار و شــفافیت در
بیــن خواننــدگان خــود ،ایــده خوبــی اســت
کــه امــکان دسترســی بــه منابــع داده هــای
خــام خــود را بــرای عمــوم فراهــم کنیــد .ایــن
امــر امــکان ایجــاد یــا افزایــش اعتبــار کارهــای
شــما نــزد دیگــران را فراهــم مــی ســازد.

به یاد داشته باشید:
دروغ گفتــن بــا داده هــا آســان اســت،
امــا دروغگویــی بــدون آن بــه مراتــب
راحــت تــر اســت!
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 .3فرایند روزنامه
نگاری داده

اکنــون کــه شــما درک پایــه ای از مفهــوم
روزنامــه نــگاری داده پیــدا کردیــد ،بیاییــد
نگاهــی بــه نحــوه انجــام آن بیندازیــم.
بــا توجــه بــه تجربــه خــود مــا در ایــن زمینــه،
مــی تــوان گفــت بهتریــن گــزارش هــای داده
محــور از ابتــدا بــا یکســری ســواالت آغــاز مــی
شــوند.

بــه عنــوان مثــال « -چنــد نفــر تحــت تأثیــر...
قــرار گرفتنــد» « ،بیشــترین مــوارد ...در کجــا
قــرار گرفتــه انــد؟» یــا «آیــا ایــن یــک الگــوی
قابــل تعمیــم اســت؟»
بــا تمرکــز روی اولیــن ســؤاالت مطــرح شــده
و ســپس جســتجوی داده هــا بــرای یافتــن
پاســخ ،احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه
گــزارش شــما تأثیــر واقعــی بــر روی مــردم
داشــته باشــد و باعــث در امــان مانــدن آنهــا
شــود.

فرایند تولید روزنامه نگاری داده ( 4مرحله)

 -2داده ها را جمع
آوری کنید
 -1طرح و ایده ی خود را
ترسیم کنید

انعطاف پذیر باشید تا اجزای گزارش
خود را بر اساس داده های موجود
تنظیم کنید

 -3داده ها را پاالیش و
تجزیه و تحلیل کنید
داده های مفقود یا گمشده را بررسی
کنید و در صورت لزوم به جستجوی
داده های پشتیبان اضافی بپردازید

گزارش را بعد از انتشار مرور کنید و
تنظیمات یا به روزرسانی های الزم را
انجام دهید.

 -4ارائه ی
دستاوردها
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مرحله :1

ترسیم یک گزارش

گــزارش هــا آنهایــی هســتند کــه داده هــا را در
البــای تاروپــود خبــر قــرار داده تــا ضمــن فراهــم

کــردن بســتر بــرای فهــم کامــل تــر ،بــه آن موضــوع
یــا مشــکل معنــا ببخشــند.

مــاده اصلــی تشــکیل دهنــده یــک گــزارش داده-
محــور موفــق ،خالقیــت اســت.

 .2گزارش های تو در تو یا پیچیده

اخبــاری کــه دارای پیچیدگــی آمــاری هســتند ،ســوژه

داده بــه خــودی خــود یــک گـزارش خبــری نیســت .این

هــای خوبــی بــرای روزنامــه نــگاران داده هســتند.

آنچــه کــه بــه مخاطــب شــما مرتبــط اســت و آنچــه

مــی تواننــد یــک خبــر پیچیــده را بــه چیــزی تبدیــل

امــر مســتلزم آن اســت که بــه طــور خالقانــه در مورد

بــا تحلیــل و تفســیر درســت ،روزنامــه نــگاران داده

نیســت ،فکــر کنید.

کننــد کــه بــرای خواننــدگان بــه راحتــی قابــل هضــم

از طــرف دیگــر ،یــک ایــده خبــری عالــی امــا بــدون
داده نیــز یــک روایــت داده محــور نیســت.

در اغلــب مــوارد رســیدن بــه یــک تعــادل بیــن

موضوعــی کــه مــی خواهیــد بــه آن بپردازیــد و
داده هایــی کــه در اختیــار داریــد نیازمنــد آزمــون و
خطاســت.

اشــتباهی کــه بســیاری از روزنامــه نــگاران داده کــه

بــی تجربــه هســتند مرتکــب مــی شــوند ایــن اســت
کــه فکــر مــی کننــد بــرای بیــان یــک موضــوع ،الزامــاً

نیــاز بــه تحلیــل مجموعــه داده هــای بــزرگ دارنــد.
راهــکار بهتــر ایــن اســت کــه بــا مجموعــه داده هــای

کوچکتــر شــروع کــرده و بــه مــرور زمــان آنهــا را
توســعه داد .ایــن روش اشــراف نویســنده بــر داده

باشــد.

 .3گزارش های اکتشافی یا تعاملی

گــزارش هــای تعاملــی مــی تواننــد بــه شــخصی
ســازی یــا ایجــاد عالقــه مجــدد بــه یــک رویــداد

در حــال وقــوع کمــک کننــد .ایــن نــوع گــزارش هــا
بــه خواننــدگان خــود اجــازه مــی دهنــد در درون

مجموعــه داده هــا بــه جســتجو یــا فیلتــر کــردن
اطالعــات بپردازنــد .در حالیکــه فراهــم کــردن امــکان
دسترســی بــه داده هــای خــام بــرای خواننــدگان

مــی توانــد مفیــد باشــد ،شــما همیشــه بایــد
تــاش کنیــد تــا ایــن داده هــا را در قالــب یــک روایــت

خبــری ارائــه بدهیــد.

 .4گزارش های تحقیقاتی

هــا را افزایــش داده و ایــن اطمینــان را مــی دهــد کــه

بســیاری از پــروژه هــای روزنامــه نــگاری تحقیقاتــی

بــه درســتی تفســیر گــردد.

اســناد یــا داده هــا بــرای درک دلیــل و چگونگــی یــک

بیــش از پیــش تــاش صــورت گرفتــه تــا موضــوع

شــامل تجزیــه و تحلیــل مجموعــه بزرگــی از

رویــداد اســت .روزنامــه نــگاران داده مــی تواننــد

چــه عواملــی باعــث ایجــاد یــک گــزارش داده-
محــور خــوب مــی شــود؟
 .1گزارش های متنی و قابل درک

همانطــور کــه تاکنــون چندیــن بــار ذکــر کردیــم،

گــزارش هــای داده-محــور بایــد بــر بیــان یــک ماجــرا
متمرکــز شــوند .بــرای جــذب مخاطبــان بیشــتر،

ایــن گــزارش هــا بایــد دارای ارزش خبــری و حــول
یــک موضــوع مشــخص باشــند .مطلــوب تریــن

در اســتخراج و تجزیــه و تحلیــل ایــن اطالعــات بــه
منظــور اطــاع رســانی بــه مــردم نقــش اساســی
داشــته باشــند.

به خاطر داشته باشید:
قــرار نیســت هــر گزارشــی بــه یافتــن ابعــاد پنهــان یــک
موضــوع در بیــن داده هــا بپــردازد ،گاهــی اوقــات شــما
مــی توانیــد از داده هــا فقــط بــرای غنــی ســازی درک یــا
تجربــه ای کــه از موضــوع خــود داریــد اســتفاده کنیــد.
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مرحله :2

دریافت اطالعات
در اغلــب مــوارد از پیداکــردن منبــع بــرای داده هــای خــوب بــه عنــوان بزرگتریــن چالــش روزنامه
نــگاران داده در جهــان عــرب یــاد مــی شــود .اگرچــه ایــن مشــکل مختــص روزنامــه نــگاران عــرب
نیســت ،امــا مانــع مضاعفــی بــرای پذیــرش گــزارش نویســی داده-محــور در اتــاق هــای خبــر
ایجــاد مــی کنــد .نمــودار زیــر نکاتــی را در مــورد نحــوه ی پیداکــردن داده هــای مناســب بــرای
گــزارش شــما ارائــه مــی کنــد.

چگونه می توانم داده های مناسب را برای گزارش خود پیدا کنم؟
نحوه یافتن داده ها

موتور جستجو/رسانه های
اجتماعی
کارتان را با جستجو و تحقیق در مورد
موضوعتان در فضای اینترنت شروع کنید.
سعی کنید از تکنیک های جستجوی پیشرفته
استفاده کنید از جمله:
“کلیدواژه”  Filetype:pdfیا  filetype:xlsیا
filetype:csv

درخواست اطالعات از منبع
در اغلب موارد دولت ها و یا سازمان ها ،مجموعه
داده های خود را بصورت آنالین منتشر نمی کنند.
در اینصورت تالش کنید با مدیر وبسایت تماس
بگیرید یا یک نامه درخواست رسمی ارسال کنید.

در بسیاری از موارد ممکن است
مجموعه داده های مورد نیاز برای
پوشش موضوع گزارش شما وجود
نداشته باشد.
جمع آوری داده ها توسط خودتان ممکن
است زمان بر باشد اما احتماال همان
چیزی است که گزارش شما به آن نیاز دارد.

چیزی که می خواستید را پیدا کردید؟
یک راهکار دیگر را امتحان
کنید

جمع آوری داده های
خودتان

خیر

در اختیار قراردادن منابع و همچنین روش
جمع آوری داده ها به روزنامه نگارانی که
قصد دارند موضوع گزارش شما را در
آینده دنبال کنند کمک خواهد کرد.

بله

پیداکردن داده های مناسب و یافتن آنها با فرمتی که قابل استفاده باشد دو موضوع کامالً متفاوت است.
بسیاری از وبسایت ها ممکن است به شما امکان دانلود مستقیم داده ها در قالب های مختلف ( )csv،xls ، pdfرا
بدهند ،در حالی که سایتهای دیگری را پیدا خواهید کرد که یک  APIرا برای توسعه دهنده وب شما ارائه می دهند.
در چنین شرایطی قبل از هر اقدامی ،اطمینان حاصل کنید که در مورد موثق بودن اطالعات خود و اخالق حرفه ای
مربوط به استفاده از آن به تمام سؤاالت باال پاسخ داده اید.

به مرحله ی پاالیش و تحلیل بروید
قانون آزادی دسترسی به اطالعات در کشورهای اردن  ،تونس و یمن وجود دارد
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مرحله :3

پاالیش و تحلیل

هــر زمــان کــه داده هــای خــود را در اختیــار
داشــتید ،مــی توانیــد فراینــد پاالیــش و
تجزیــه و تحلیــل آنهــا را شــروع کنیــد.
پاالیــش داده هــا بــا تبدیــل آنهــا بــه فرمتــی
کــه قابــل بهــره بــرداری باشــد شــروع مــی
شــود ،بــه عنــوان مثــال اســتخراج جــداول از
یــک فایــل پــی.دی.اف ( )PDFو وارد کــردن آنهــا
داخــل کاربــرگ اکســل .1
مرحلــه بعــدی بررســی بــرای پیــدا کــردن
مقادیــر نادرســت ،مفقــود شــده یــا تکــراری
اســت.
صــرف زمــان بیشــتری بــرای پاالیــش کامــل
یــک مجموعــه داده مــی توانــد احتمــال
نتیجــه گیــری اشــتباه را در طــول مراحــل
تجزیــه و تحلیــل شــما بطــور چشــمگیری
کاهــش دهــد.

چگونــه داده هــای خــود را تجزیــه و تحلیــل
کنیــد؟ یــا چگونــه بــا آنهــا «مصاحبــه» کنید؟
 -1ســعی کنیــد روی داده هــای خــود اشــراف
خیلــی خوبــی داشــته باشــید
تجزیــه و تحلیــل داده هــا شــامل اســتخراج
هرگونــه معنــا و مفهــوم از آن اســت .بــرای
انجــام ایــن کار  ،شــما بایــد داده هــای خــود
را بررســی کنیــد و ســعی کنیــد بــه ســواالتی از
ایــن قبیــل پاســخ دهیــد:
داده هــای مــن چــه چیــزی را در دنیــای واقعی
نشــان مــی دهنــد؟ آیــا آنهــا بــه درســتی
1

نمایانگــر جامعــه هــدف مــن هســتند؟
بزرگتریــن ،کوچکتریــن و متوســط مقادیــر
کــدام مــوارد هســت؟
 -2سواالت مهم و اساسی مطرح کنید
کیفیــت یــک روزنامــه نــگار داده را مــی تــوان
بــا توانایــی وی در طــرح ســواالت مهــم و
اساســی در ارتبــاط بــا مجموعــه داده هــای
خــود ســنجید.
یــک تجزیــه و تحلیــل خــوب از شــناخت خیلــی
خــوب و دقیــق موضــوع نشــأت مــی گیــرد و
اینکــه ســعی کنیــد بیــن آنچــه انتظــار داریــد
بــه وقــوع بپیونــدد و آنچــه کــه داده هــای
شــما بــه شــما مــی گوینــد ارتبــاط برقــرار
کنیــد.

با استفاده از نرم افزار  Tabulaو ابزارهای OCR
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مرحله :4

ارائه ی گزارش
آخریــن مرحلــه در ایــن فراینــد ،ارائــه گــزارش
شماســت .بــه یــاد داشــته باشــید کــه نیــازی
نیســت کــه همــه گــزارش هــای داده-محــور
تصویــری باشــند.
انتخــاب ســازوکار ارائــهی گــزارش ،بســتگی
بــه ایــن دارد کــه از یــک ســو چــه نــوع داده
ای را مــی خواهیــد ارائــه دهیــد و از ســوی
دیگــر افــراد عضــو تیــم شــما ،چــه مجموعــه
مهارتهایــی دارنــد.
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ویدئو

نقشه

مقاله

نمودار

 .4نمونه هایی از
جهان عرب

بــرای تهیــه ایــن فصــل ،مــا بــه ســراغ چنــد
مجموعــه ی پیشــرو از سراســر منطقــه
رفتیــم تــا تجربیــات خــود در زمینــه کار
بــا روزنامــه نــگاری داده را بــا مــا در میــان
بگذارنــد.
در سراســر جهــان عــرب ،روزنامــه نــگاران داده
از شــبکهی الجزیــره ( ،)Al Jazeeraوبســایت
إنكيفــادا ( ،)Inkyfadaوبســایت حبــر (،)7iber
اینفوتایمــز ( ،)InfoTimesنــون پســت
( )Noonpostو شــبکه أريــج ()Arij network
اشــکال مختلفــی از گــزارش هــای مبتنــی بــر
داده را تولیــد کــرده انــد.
در فصــل بعــد ،مــا چنــد مطالعــه مــوردی را
از الجزیــره ،نــون پســت و وبســایت حبــر بــه
اشــتراک خواهیــم گذاشــت.
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الف) الجزیره
خانه های تخریب شده
بخــش روزنامــه نــگاری داده و تعاملی شــبکه
ی الجزیــره بــا نــام  AJLabsشــناخته مــی
شــود .تیــم خبــری ایــن بخــش کــه همزمــان
بــا اوج بهــار عربــی در ســال  2011تشــکیل
شــده اســت در مرکــز اصلــی شــبکه الجزیــره
در شــهر دوحــه مســتقر اســت و تمرکــز
خــود را روی بیــان موضوعــات انســانی کــه در
پشــت داده هاســت قــرار داده اســت.
یکــی از پــروژه هــای ایــن تیــم کــه بــه شــکل
گســترده ای بازتــاب پیــدا کــرد بــه نــام «خانــه
هــای تخریــب شــده» ()Broken Homes
اســت کــه بــه زبــان هــای انگلیســی ،عربــی و
بوســنیایی منتشــر شــده اســت.
«خانــه هــای تخریــب شــده» جامــع تریــن
پــروژه ای اســت کــه تاکنــون موضــوع
تخریــب خانــه هــا (خانــه هــای فلســطینیان)
در اورشــلیم و کرانــه باختــری کــه بیــش از 50
ســال در اشــغال نظامــی اســرائیل بــوده را
دنبــال کــرده اســت.
در ســال  2016الجزیــره در یــک همــکاری
تنگاتنــگ بــا ســازمان ملــل متحــد ،تخریــب
تــک تــک خانــه هــا در شــرق اورشــلیم را
دنبــال کــرد .بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن
ســال در نــوع خــود رکــورد دار باشــد چراکــه
در طــول آن 190 ،ســازه ویــران و بیــش از 1200
فلســطینی آواره شــده یــا آســیب دیــده انــد.
ایــن پــروژه بــا آشــکار ســاختن تأثیــرات
انســانی تخریــب هــا بــر مــردم ســاکن در
آنجــا ،زمینــه ی فهــم ایــن داده هــا را فراهــم
مــی کنــد.
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مســتندات تصویــری و ویدیویــی  360درجــه
ای از برخــی از نقــاط اصلــی جمــع آوری شــد
تــا خواننــدگان بتواننــد بقایــای یــک خانــه
ویــران شــده را شــاهد باشــند .خبرنــگار مــا
در منطقــه در تمــام طــول ســال بــه سراســر
اورشــلیم شــرقی ســفر کــرد تــا بــا بســیاری از
خانــواده هــای آســیب دیــده گفتگــو کنــد.
مــا پــس از آنکــه در اواخــر ســال  2015شــاهد
تشــدید خشــونت هــا بیــن اســرائیل و
فلســطینیان بودیــم ،تصمیــم بــه کار کــردن
روی ایــن پــروژه گرفتیــم.
بــه طــور همزمــان دو هــدف مــد نظــر بــود:
هــم ببینیــم کــه چگونــه سیاســت اســرائیل
مبنــی بــر تخریــب خانــه هــا تحــت تأثیــر
افزایــش تنــش هــا قــرار مــی گیــرد ،و هــم
اینکــه بــه خواننــدگان نیــز بفهمانیــم کــه
آمارهــای تخریــب ابعــادی بیــش از عــدد و
رقــم دارد .هــر عــدد یــک خانــواده را نشــان
مــی دهــد و هــر رقــم یــک داســتان را روایــت
مــی کنــد.
بــرای فراهــم کــردن یــک بســتر جغرافیایــی
بــرای گــزارش ،تصمیــم گرفتیــم از نقشــه
اســتفاده کنیــم تــا مــکان هــر یــک از خانــه
هــای ویــران شــده را مشــخص کنیــم .در
پایــان هــر مــاه یــک تفســیر کوتــاه نوشــتیم
و یــک اینفوگرافیــک تهیــه کردیــم تــا زمینــه
بیشــتری بــرای درک موضــوع فراهــم شــود.

این گزارش را از طریق لینک زیر بخوانید:
http://aljazeera.com/brokenhomes
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ب) نون ُپست ()Noon Post
ژنرال های طال
در ســال  ، 2017وبســایت نــون پســت« ،جنــرال
هــای طالهــا» ،کــه یــک پــروژه بلندپروازانــه بود
را منتشــر کــرد کــه هــدف آن پــرده برداشــتن از
رابطــه پیچیــده بیــن ارتــش مصــر و کنتــرل آن
بــر اقتصــاد کشــور بــود .ایــن پــروژه بــا انتشــار
بیــش از  12قســمت ،بزرگتریــن پــروژه روزنامــه
نــگاری داده عربــی در منطقــه اســت.
تیــم خبــری ،از نمودارهــا و تجزیــه و تحلیــل
هــای شــبکه ای بــرای نشــان دادن بهره بــرداری
سیســتماتیک از اقتصــاد مصــر به نفــع طبقه
ی حاکــم اســتفاده کردنــد.

قبــل از ایــن پــروژه ،هیچیــک از اعضــای تیــم
هیــچ تجربــه ای در زمینــه تحلیــل نمــودار یــا
مــدل ســازی شــبکه نداشــت .مــا زمــان زیــادی
را صــرف آمــوزش ایــن نــوع از تجزیــه و تحلیــل
بــه خودمــان و همچنیــن پیداکــردن ابزارهــای
مناســب بــرای اســتفاده کردیــم.
مــا ابزارهــای منبــع بــاز و یــا اختصاصــی
زیــادی را بررســی و امتحــان کردیــم و در نهایــت
( Linkuriousیــک برنامــه پیشــرفته ی تجزیــه و
تحلیــل نمــودار) کــه در اســناد پاناما  2نیــز از آن
اســتفاده شــده بــود را انتخــاب کردیــم.

ایــن پــروژه بــه هــر محقــق یــا روزنامــه نــگاری
امــکان دسترســی بــه داده هــا و افــزودن بــه
آنهــا را مــی دهــد .بــا اســتفاده از ایــن رویکــرد،
نــون پســت توانســت ایــن گــزارش را بــه یــک
منبــع در حــال رشــد و توســعه تبدیــل کنــد.
ایــن پــروژه موفــق شــد حجــم زیــادی از داده
هــا را قابــل درک کنــد کــه در غیــر اینصــورت
در صحنــه سیاســی و اقتصــادی مــورد غفلــت
واقــع مــی شــدند.
اولیــن چالــش بزرگــی کــه تیــم بــا آن روبــرو بود،
مرتــب ســازی انبوهــی از داده هــای نامنظــم
بــود .ایــن مرتــب ســازی کافــی نبــود ،مــا مــی
دانســتیم کــه قبــل از اســتفاده ،بایــد هــر
بخــش از داده هــا را بررســی و اعتبــار ســنجی
کــرد.
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 2مجموعــهای از میلیــون هــا ســند محرمانــه از دفتــر وکالــت موســاک فونســکا (یکــی از پنهانکارتریــن شــرکتهای
اقتصــادی جهــان) اســت کــه توســط منبعــی ناشــناس بــه روزنامــه آلمانیزبــان زوددویچــه تســایتونگ رســیدند .ایــن
اســناد کــه دورهای  ۴۰ســاله را پوشــش میدهنــد شــامل اســنادی در ارتبــاط بــا پولشــویی ،فــرار مالیاتــی و دور زدن
تحریمهــای بینالمللــی هســتند.

یکــی از محدودیتهــای فنــی بــرای تجزیــه و
تحلیــل متــن عربــی پشــتیبانی از کدگــذاری
 3 UTF-8اســت .بــا ترفندهــای ظریفــی
توانســتیم از اکثــر قوانیــن پــردازش زبــان
طبیعــی ( )NLPاســتفاده کنیــم تــا برنامــه مــا
قابــل جســتجو باشــد.
ایــن پــروژه در چندیــن رســانه برجســته عربــی
از جملــه شــبکه الجزیــره و تلویزیــون العربــی
بــه نمایــش درآمــد.
اگرچــه ایــن موضــوع مــورد اســتقبال خوبــی
قــرار گرفــت ،ولــی مــا فکــر مــی کنیــم که گــزارش
داده هــا بــه انــدازه کافــی مــورد توجــه قــرار
نگرفــت.
روزنامــه نــگاری داده هنــوز هــم تــا حــد
زیــادی بــا روزنامــه نــگاری تصویــری (ماننــد
اینفوگرافیــک) اشــتباه گرفتــه مــی شــود .ایــن
آگاهــی بــه لطــف کارگاه هــا و برنامــه هــای
آموزشــی کــه در سراســر منطقــه برگــزار شــده
انــد در حــال بهبــود اســت.
کار روی «ژنــرال هــای طــا» در مراحــل اولیــه
یــک تــاش بســیار رضایــت بخــش بــود و
فرصــت هــای زیــادی را بــرای مــا فراهــم کــرد تــا
روش هــای جدیــد گــزارش دهــی را پیــدا کنیــم
کــه امیدواریــم دیگــران را ترغیــب به اســتفاده و
توســعه ی ایــن شــکل از روزنامــه نــگاری کنــد.
بــه قلــم :اســامه الصیــاد ،ســردبیر ارشــد
ســابق نــون پســت؛ کــه هــم اکنــون در شــبکه
تلویزیونــی تی.آر.تــی عربــی  4مشــغول بــه کار
اســت.
این گزارش را از طریق لینک زیر بخوانید:

https://www.noonpost.com/tag/22582

 3این نوع کدگذاری برای زبان فارسی نیز استفاده میشود.
 4تلویزیــون ماهــواره ای عــرب زبــان وابســته بــه رادیــو و تلویزیــون دولتــی ترکیــه کــه بــه صــورت  24ســاعته پخــش
میشــود.
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ج) حبر
جهــان عــرب عــاوه بــر گــزارش هــای
تحقیقاتــی مطبوعاتــی تولیــد شــده توســط
ســازمان آریــج ،دارای برخــی وب ســایت هــای
روزنامــه نــگاری خوبــی از جملــه إنكيفــادا،
حبــر و اینفوتایمــز اســت.
بــا ایــن وجــود بســیاری از عوامــل در پذیــرش
روزنامــه نــگاری داده از ســوی رســانه هــای
عربــی نقــش داشــته اســت و ایــن شــامل
فقــدان اطالعــات یــا داده هــای طبقــه بنــدی
شــده و ناتوانــی در پیــدا کــردن یــا دسترســی
بــه آنهــا مــی باشــد زیــرا ایــن فرآینــد غالبــاً
صــرف زمــان زیــادی را مــی طلبــد.
عــاوه بــر ایــن  ،اخبــار فــوری و آمــاده ،بــه
رایــج تریــن نــوع محتــوا بــرای شــرکت هــای
رســانه ای در جهــان عــرب تبدیل شــده اســت
و شــرکت هــای زیــادی وجــود ندارنــد کــه از
داده هــا بــه عنــوان منبــع اصلــی محتــوا
اســتفاده مــی کننــد .بــه عنــوان مثــال،
بســیاری از شــرکتهای رســانه ای در اردن بــه
تبلیغــات پولــی وابســته انــد ،کــه همیــن
امــر نــوع خاصــی از محتــوا را کــه فــوری و
حســاس بــه زمــان اســت را تحمیــل مــی
کنــد تــا بتوانــد تعــداد خواننــدگان را ارتقــاء
دهــد .ایــن موضــوع ،ویراســتاران را مجبــور
مــی کنــد کــه خــود را بــه اخبــاری کــه ســریع
آمــاده میشــوند محــدود کننــد ،بــدون آنکــه
صبــر و حوصلــه ی کافــی داشــته باشــند تــا
اطالعــات در راســتای اثبــات فرضیــات ،جمــع
آوری و تجزیــه و تحلیــل شــود.
هنــگام بحــث در مــورد عواملــی کــه باعــث
تأخیــر در توســعه روزنامــه نــگاری داده در
جهــان عــرب مــی شــود ،مــا همیشــه بایــد به
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جنبــه سیاســی مســئله نــگاه کنیــم .فقــدان
اطالعــات عمومــی یکــی از روشــهایی اســت
کــه مقامــات بــرای جلوگیــری از دسترســی
مــردم بــه اطالعــات و ســاختن فرضیــه هــا
و اســتدالل هــای خــود اســتفاده مــی کننــد.
اگــر روزنامــه نــگاران موفــق بــه غلبــه بــر ایــن
مانــع شــوند ،چگونگــی اســتفاده از اطالعــات
و توســعه مهــارت هــای جدیــد را فــرا مــی
گیرنــد ،تــا حــدی کــه برخــی ســازمان هــا
مجبــور خواهنــد شــد ایــن مهــارت هــا را بــه
عنــوان هنــر روزنامــه نــگاری در نظــر بگیرنــد
کــه نیــاز بــه اولویــت بخشــی و پشــتیبانی
مالــی دارد.
عوامــل دیگــر شــامل بایگانــی ضعیــف،
طبقــه بنــدی و ســطح بنــدی خصوصــاً از
ســوی نهادهــای رســمی مــی شــود.
در برخــی از کشــورهای عربــی  ،قانــون
«حــق اطــاع رســانی» اغلــب علیــه روزنامــه
نــگاران اســتفاده مــی شــود .هرچنــد کــه
ایــن قانــون مؤسســات را مجبــور مــی
کنــد تــا اطالعــات را بــه اشــتراک بگذارنــد،
امــا بــه آنهــا ایــن امــکان را مــی دهــد کــه
زمــان بیشــتری بــرای پاســخگویی داشــته
باشــند .ایــن بــدان معناســت کــه ممکــن
اســت روزنامــه نــگاران تــا  30روز منتظــر
دریافــت جــواب باشــند و درخواســت هــای
آنهــا رد شــود .اگــر درخواســت آنهــا رد شــود،
مراحــل تجدیدنظــر الــزام آور نخواهــد بــود
مگــر اینکــه بــه دادگاه مراجعــه کننــد و ایــن

امــر مــی توانــد پرهزینــه باشــد .ایــن بــدان
معناســت کــه قانــون «حــق اطــاع رســانی»
بــدون تدویــن قوانیــن محرمانگــی و امنیــت
اســناد دولتــی بــی ارزش خواهــد بــود.
ایــن امــر قطعــاً الزم اســت بــه دلیــل اینكــه
بســیاری از داده هــا و اطالعــات بــدون آنكــه
واقعــاً بــا امنیــت كشــور در ارتبــاط باشــند بــه
صــورت محرمانــه طبقــه بنــدی مــی شــوند
و در نتیجــه وقتــی شــخصی درخواســت
اطالعــات مــی كنــد ،بــه آنهــا گفتــه مــی شــود
كــه اطالعــات مــورد نظــر محرمانــه اســت.
مشــکل دیگــر در روزنامــه نــگاری داده ،عــدم
توانایــی تمایــز بیــن بصــری کــردن داده هــا
و تهیــه گــزارش هــای مطبوعاتــی بــر اســاس
تجزیــه و تحلیــل داده هــا اســت.
مــن معتقــدم کــه برخــی از گــزارش هایــی کــه
در برقــراری ارتبــاط بیــن فرضیــه هــای خــود
بــا اســتفاده از داده هــا موفــق عمــل کــرده
انــد ،روزنامــه نــگاری داده را بــه موضوعــی
مهــم بــرای ســازمانهایی کــه بــا تحقیقــات و
موضوعــات پیچیــده ســروکار دارنــد تبدیــل
کــرده اســت.
اگــر ایــن ســازمان هــا قــادر بــه تامیــن منابــع
مالــی بودنــد ،مــی بایســت چندیــن دپارتمــان
را بــه کارهــای روزنامــه نــگاری داده اختصــاص
مــی دادنــد.
بــه قلــم :دانــا جبريــل ،روزنامــه نــگار
وبســایت حبــر (اردن)
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 .5چگونه شروع
کنیم

بــرای شــروع اولیــن پــروژه روزنامــه نــگاری
داده ،شــما نیــاز بــه گردهــم آوردن ترکیــب
مناســبی از روزنامــه نــگاران و متخصصیــن
فنــاوری داریــد .ایــن امــر اغلــب شــامل
شکســتن چهارچــوب هــا و محدودیــت هــای
رایــج ســازمانی و کار در تمامــی بخشــها
اســت.
گام اول شــامل بــه دســت آوردن موافقــت
مدیریــت بــا انجــام پــروژه خواهــد بــود.
بــر اســاس تجربــه خــود مــا ،بهتریــن راه برای
دســتیابی بــه ایــن هــدف ،گفتگــو بــا ســایر
تیمهــای کاری در مــورد ماهیــت کارهایــی
اســت کــه انجــام مــی دهنــد .هــدف شــما
بایــد پــر کــردن شــکاف بیــن تیــم تحریریــه و
فنــاوری باشــد.
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الف) پرکردن شکاف بین
تحریریه و فناوری
هــدف شــما بایــد پــر کــردن شــکاف بیــن
تیــم تحریریــه و فنــاوری باشــد .در اینجــا بــه
ریســک هــای ناشــی از تمرکــز بیــش از حــد
روی یــک رویکــرد خــاص اشــاره مــی کنیــم:

حاکمیت تکنولوژی/طراحی:

اســتفاده از رویکــردی کــه در آن فنــاوری یــا
طراحــی حاکمیــت مطلــق دارد ممکــن اســت
بــه یــک محصــول چشــمگیر منجــر شــود
امــا اغلــب بــه قیمــت دیــده نشــدن یــا تحــت
الشــعاع قــرار گرفتــن اصــل موضــوع تمــام
خواهــد شــد .توصیــه مــی شــود کــه اشــکال
مختلفــی از طراحــی و فنــاوری را آزمایــش
کنیــد امــا همیشــه مطمئــن شــوید کــه
گــزارش خــود را بــه بهتریــن وجــه ممکــن
بــرای خواننــدگان خــود ارائــه مــی کنیــد.

حاکمیت تحریریه:

از طــرف دیگــر  ،وابســتگی بیــش از حــد بــه
فرآیندهــای تحریریــه ســنتی غالبــاً منجــر بــه
گــزارش هــای غیرقابــل درک یــا بســیار متنــی
مــی شــود .معمــوالً ســازمانهای خبــری
مســیر روزنامــه نــگاری داده ی خــود را از
اینجــا آغــاز مــی کننــد .اتخــاذ تکنیــک هــای
جدیــد داســتان پــردازی بــه صــورت مســتمر
بــه توســعه فرهنــگ آزمایشــگری و خالقیــت
در اتــاق خبــر کمــک خواهــد کــرد.

سناریوی ایده آل:

در حالــت ایــده آل ،همــه اقدامــات شــما در
بخــش هــای مختلــف از جملــه تحریریــه،
فنــاوری و طراحــی بایــد در تعــادل باشــد.
همــه بایــد در راه تهیــه بهتریــن گــزارش
ممکــن بــا اســتفاده از تکنیــک هــای مناســب
بــرای ارائــه بــه مخاطبــان خــود تــاش کنیــد.
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ب) توسعه یک تیم موفق
ما از دو روزنامه نگار داده خبره پرسیدیم:

چــه چیــزی باعــث ایجــاد یــک تیــم روزنامــه
نــگاری داده موفــق مــی شــود؟
در حــال حاضــر ،روزنامــه نــگاری مبتنــی بــر داده

هنــوز توســط اکثــر اتــاق هــای خبــر و رســانه هــای
جهــان عــرب بــه چشــم یــک امــر تجمالتــی دیــده مــی
شــود .اکثــر مدیــران بیشــتر نگــران حضــور در فضــای

آنالیــن و گزینــش محتــوای خــود هســتند ،غافــل از
اینکــه ســوار شــدن بــر مــوج تحــول دیجیتــال باعــث

بهینــه ســازی ایــن فرآیندهــا مــی شــود.

نقشهای اصلی در تیم کاری:
اکثــر گــزارش های موفــق در زمینــه ی روزنامه
نــگاری داده ،ترکیبــی از نقشــهای مختلــف را
شــامل مــی شــوند .ایــن موضــوع لزومــاً
بــه معنــای بکارگیــری چهــار نفــر مختلــف
نیســت .در اغلــب اوقــات ممکــن اســت شــما
یــک روزنامــه نــگار بــا مهــارت هــای طراحــی یــا
توســعه دهنــده داشــته باشــید.
جایگاه شغلی

مــن معتقــدم کــه ایــن شــرایط را بــا کار کــردن بــر

روی طــرز فکــر افــراد نســبت بــه داده هــا و همچنیــن
ایجــاد یــک محیــط کاری بازتــر کــه ایــن تحــول را

بپذیــرد ،مــی تــوان تغییــر داد.

روزنامه
نگار داده

ایــن امــر نیــاز بــه برقــراری ارتبــاط بــا رهبــران تیــم

و دعــوت از متخصصیــن حــوزه ی روزنامــه نــگاری

مسئولیت
روزنامــه نــگار داده وظیفــه تهیــه
گــزارش را بــر عهــده دارد .ایــن فــرد
معمــوالً دارای آمــوزش حرفــه ای
روزنامــه نــگاری اســت یــا متخصــص
یــک موضــوع اســت کــه اشــتیاق بــه
تهیــه گــزارش هــای مطبوعاتــی دارد.

داده دارد تــا بــه کارکنــان بخــش هــای مختلــف تمــام

جنبــه هــای داده-محــور بــودن را نشــان بدهنــد.
همچنیــن ،مــا بــه ابتــکار عمــل هــای بیشــتری بــرای

شکســته شــدن یــخ بیــن فعالیــن حــوزه ی رســانه و

طراح

نقــش طــراح ایــن اســت کــه بــرای
اطمینــان از ارائــه گــزارش بــه بهتریــن
نحــو بــه مخاطبــان ،طــرح هــای
هنرمندانــه و کاربــردی تولیــد کنــد.

توسعه
دهنده/
تحلیلگر
داده/
متخصص
داده

توســعه دهنــده  /تحلیلگــر داده یــا
متخصــص داده مســئولیت تبدیــل
و تجزیــه و تحلیــل داده هــا را دارد تــا
بــرای بقیــه اعضــای تیــم قابــل فهــم
باشــد.

متخصصــان فــن آوری نیــاز داریــم.

در عیــن حــال ،روزنامــه نــگاران بایــد بــه جامعــه ی
اســتفاده کننــدگان از «متــن بــاز» بپیوندنــد تــا بــه

توســعه ابزارهــا و نــرم افزارهــای مناســب کــه از
زبــان عربــی پشــتیبانی مــی کننــد ،کمــک کننــد.

بهيــة حــاوة -بنیانگــذار و مهنــدس داده درData
.Aurora

تنــوع ،عنصــر اصلــی بــرای ایجــاد یــک تیــم روزنامــه

نــگاری داده موفــق اســت.

همــه بایــد درک کننــد کــه تنــوع مهــارت در تیــم بــه
معنــای توانایــی تولیــد یــک کار جالــب و منحصــر
بــه فــرد اســت .روزنامــه نــگاری داده نمــی توانــد

در محیــط هــای بســته ،کارکــرد داشــته باشــد؛
بلکــه نیــاز بــه بحــث و گفتگــو ،اســتدالل ،برخــورد بــا

شکســت و یادگیــری از تجربیــات دارد.
عالية شكتاي ،تهیه کننده آنالین.
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ویرایشگر
داده

ویرایشــگر داده ،ایــده کلــی گــزارش
را در نظــر گرفتــه ،تــاش مــی کنــد
بهتریــن راه انتقــال آن بــه مخاطبــان
را پیــدا کنــد.
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 ابزارها و مجموعه-6
داده ها

ابزار

لینک

استخراج داده ها
https://tabula.technology/
https://www.documentcloud.org/

PDF  استخراج داده ها از فایل های- Tabula

Document Cloud
پاالیش و تجزیه و تحلیل داده ها

docs.google.com/spreadsheets

Google Spreadsheets

http://openrefine.org/

Open Refine
بصری کردن داده ها

https://www.datawrapper.de/

Datawrapper

https://infogram.com/

Infogram

https://flourish.studio/

Flourish
بسترهای روزنامه نگاری داده

http://workbenchdata.com/

Workbench

https://www.tidyverse.org/

R - Tidyverse suite

https://pandas.pydata.org/

Python - Pandas

)(بدون نیاز به کدنویسی

)(ویژه افراد برنامه نویس
)(ویژه افراد برنامه نویس
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منابع اطالعاتی مفید:
نام

نوع داده ها

UNDP
(برنامه توسعه ملل
متحد)

داده های توسعه انسانی
جهان عرب

اطالعات عمومی
بانک جهانی

داده های جمعیتی و
اقتصادی جهان

وبسایت مراکز
آمار محلی

داده های مشخص کشورها
از جمله بهداشت ،آموزش،
سرشماری و داده های
مربوط به منابع عمومی

لینک
http://www.arab-hdr.org
https://data.worldbank.org/
به عنوان مثال:
فلسطین:

http://www.pcbs.gov.ps/default.aspx
قطر:

https://www.mdps.gov.qa
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درباره ی نویسنده:

محمــد الحــداد ،فعــال و مــدرس روزنامــه
نــگاری داده اســت .مســئول واحــد محتــوای
تعاملــی الجزیــره انگلیســی ( )AJLabsاســت،
جایــی کــه بــه اســتفاده از داده هــا بــرای تهیــه
داســتان هــای بصــری و تحلیلــی بــه روشــی
جالــب و کاربــردی متکــی اســت.
وی عالقمنــد اســت تــا روزنامــه نــگاری داده را
در جهــان عــرب از طریــق جلســات آموزشــی
دوره ای و حضــور در کنفرانــس هــای بیــن
المللــی توســعه دهــد .او بنیانگــذار پایــگاه
 ،PalestineRemix.comوبســایت غنــی
چنــد رســانه ای اســت کــه بــه چهــار زبــان
(انگلیســی ،عربــی ،ترکــی و بوســنیایی) بــرای
روایــت موضــوع فلســطین و اســرائیل
فعالیــت مــی کنــد.
اشــتیاق او یافتــن راههــای جالــب بــرای گفتــن
موضوعــات انســانی پنهــان در داده هــا
اســت.
ویرایش شده توسط:
منتصــر مرعــی (موسســه رســانه ای
ا لجز یــره )
علیاء کنعان (موسسه رسانه ای الجزیره)
با مشارکت:
يارنو ريتزن  -تهیه کننده آنالین
فراس غاني  -ویراستار آنالین
شكيب أسرار  -تهیه کننده آنالین
عالء بطاينة  -تهیه کننده آنالین
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