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ــ ا نیا ــ هداده ینگارروزنامه« ر که ترجمه مقالهنوش ــ اآهسته ــاو پائولبه قلم « محور؛ پرش ــ بردش گاه )دانش

ـــت (سیانگل رمنگامیب ـــاره هاس  ورمحداده ینگار/ روزنامهیسموزش خبرنگار از یادته کیبه تجربه  یااش

راگرف ه دروس ف حیتشر یکه برا یاز م ون مرتبط انجام شده است؛ م ون یکه در چارچوآ انواع مخ لف دارد

ـــده از ت ن به یمیتعل یتاوسموزه تاکیش  ند.کاربرد دار رمحوداده ینگارم نوع روزنامه یتادر مورد جن

شامل تفاوت م نیکه در اای ن  ه ش ار وجود دارد  ست؛ طبقه اول که رو انینو مخاطب  یدو طبقه م فاوت ا

ـــت؛ مخاطب ـــت در مورد تنوع عمل ردتا یعام تمرکز کرده اس محوره داده ینگارروزنامه یکه مم ن اس

ــت. طبقه د تفاوتیب ایو  نیمشــ وو و بدب ا کرده ت تمرکز )حرفه ای(مخاطب م خصــ   یرو زین گریاس

 گه رش دتد.شودهیمربوط م یکاومرتبط با داده یتاکیرا که به ت ن ییتاتعداد نقش لهیوس نیبد
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 مقدمه: 

. معلمان کندداده محور درست مثل گاز به هر فضایی که به آن وارد شود، همه آن را پر مینگاری آموزش روزنامه 

 ایر،مدیعنوان یک سری تمرین )همحور بنگاری دادهتوانند انتخاب کنند که روی روزنامهو مدرسان این رشته، می

وجلیس و ) نگاریعنوان نوعی خروجی و یا نتیجه روزنامهه( یا ب2014 لِ کاموهیندریکس دومینگو، لیبرت،

 طبری و پرووَست و ترویتر)تمرکز کنند  های ورودیها یا دادهای از زیرساختعنوان مجموعهه( یا ب2017 براستاس

نگاری (. یا آنها ممکن است همه وقت خود را روی این موضوع بحث کنند که از ابتدا منظورشان از روزنامه2015

توانیم به گذشته یعنی (. ما می2015 رویال و بالسینگام؛ 2017 کاستیون، لوییس و کاالگانمحور چیست؟ )داده

یا به پدیدار شدن و توسعه  ( بنگریم.2017 میر) نگاری محاسباتیگزارشگری با کمک رایانه و یا روزنامه

 ( و هر آنچه که در این میان رخ داده، توجه نشان دهیم.2012 دیاکوپولوسنگاری محاسباتی و آموزشی )روزنامه

محور در یک دهه نگاری دادههای آموزشی مختلف را که در تعلیم روزنامهام دیدگاهدر این نوشتار، من تالش کرده

اهی های دانشگهای متفاوت از کالسها را نیز در محیطستفاده قرار گرفته، تشریح کنم. این آموزشگذشته مورد ا

هایی که یک ترم کامل را به آن اختصاص محور نداشتند، تا کالسنگاری دادهکه هیچ تجربه یا درکی از روزنامه

محور نگاری دادهطالعات و آمار در مورد روزنامهها به اندازه کافی اام. در هرکدام از این مدلاند، تجربه کردهداده

 گیری کنم.ها و مواد درسی تصمیمکالسو کیفیت توانستم در مورد کمیت راحتی میهوجود داشت که ب

 محور از نوع پرشتابنگاری دادهتدریس روزنامه 

های گوناگون التحصیل رشتهفارغ 100که بیش از -ام در دانشگاه لندن، از کالسیو در آغاز کالس 2010در سال  

های علوم انسانی مانند زبان و ادبیات انگلیسی، یا تاریخ درس پرسیدم: چه تعداد از آنها در شاخه -حضور داشتند

اند که مثالً ریاضی، علوم پایه یا آمار عدادی انتخاب کردهها باال رفت. بعد پرسیدم: چه تاند؟ بیشتر دستخوانده

 ها باال نرفت؛ یک اقلیت مهم در کالس.بخوانند؟ دیگر مثل قبل دست

نگاری، به صورت طبیعی تحصیل خود را با عالقه به اعداد و ارقام این رخداد بدان معنا است که دانشجویان روزنامه

ای است که با تصویرسازی، نگاری رشتهی نیست؛ از هرچه که بگذریم روزنامهکنند. البته این چیز عجیبآغاز نمی

محور به طور اعم، عالقه دارند جلوی صحنه نگاری دادهسرایی سروکار دارد. دانشجویان روزنامهکلمات و داستان

ایت با این گله و شکمحور همواره نگاری دادهها مخفی شوند. معلمان روزنامهنه اینکه پشت صفحات وبسایتباشند 

من برای فناوری »گویند یا به غلط می« ایمما برای ریاضیات ساخته نشده»اند که دانشجویان خود روبرو بوده

 «.امساخته نشده
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فیلیپ مِیر، آدرین  - های بزرگ آنشود: نامهایی آغاز میمحور با چنین ناکامینگاری دادهبه همین خاطر روزنامه

اند. نگاری اصالً نشنیدههایی هستند که بیشتر دانشجویان روزنامهنام -(2017)بردشاو  سیلورهولوواتی و نات 

مچنین رسوایی مالی نمایندگان مجلس ههای ویکی لیکس یا اسناد پاناما و طور وقایع بزرگی چون افشاگریهمین

 موضوعاتی هستند که باید جزء نمایند و اینهاانگلیس برای خیلی از این جوانان غیرقابل دسترسی و نفوذ می

 به آنها پرداخت.« بعداً»

 هابه چالش کشیدن پیش داوری 

محور، مقابله با این پیش داوری است که دانشجویان این نگاری دادهاولین چالش در ابتدای هر کالسی در روزنامه

تر از حتی گسترده - گسترده استمحور خود یک مبحث نگاری دادهاز آنجا که روزنامه .رشته در مورد نظم دارند

های مختلف و متنوعی از این نوع بسیار مهم است که به دانشجویان مثال -محوراش یعنی گزارشگری رایانهسَلف

ر باال های اولیه دنگاری به خوبی آشنایی پیدا کنند. بله، مثالنگاری بزنیم تا آنها به این شاخه از روزنامهروزنامه

نگاری نیاز دارد در مورد آنها، یا آمار و اطالعات مربوط به ان مقاالتی هستند که هر روزنامهزده شد اما همچن

ها وجود دارند؛ های ارائه مطلب در کالس بخواند و بنویسد. مقاالتی از روزنامهجنایات و یا آمار مرتبط با مدل

ور طنمایند. همینشوند چندان روشن نمیائه میهای رادیو و تلویزیون ارهرچند آنها و البته اطالعاتی که در برنامه

کلی آمار و اطالعات در مورد رویدادهای مربوط به حوزه مد و لباس، سرگرمی، ورزش، موسیقی و فیلم و حتی 

محور نگاری دادهمعرفی روزنامه محور به آنها پرداخت.نگاری دادهتوان با نگاه روزنامهسخت خبر وجود دارد که می

فرصت بسیار مناسبی است تا آنها این نوع  -یعنی متناسب کردن آن با عالیق دانشجویان -لبه این شک

نگاری را با عالیق خود مرتبط کنند و ما هم امیدوارتر شویم که بلکه بتوان حس کنجاوی آنها را در این روزنامه

 نگاری برانگیزیم.مورد خاص از روزنامه

 آغاز یک پایان 

های بسیار گسترده و کلی محور خود را با تکنیکنگاری دادههای آموزش روزنامهکالس برای سالیان زیادی، من

توانند این اطالعات و آمار را های تصویری، به دانشجویانم نشان دهم که چطور میکردم تا در کنار دورهآغاز می

 به زندگی معمول خود وارد نمایند.

دیگری را امتحان کنم. به این ترتیب که به جای اینکه آموزش  ، تصمیم گرفتم روش2016به همین خاطر در سال 

 دانشجویان را از طریق توالی تاریخی شروع کنم؛ از پایان شروع کردم یعنی برعکس شروع کردم. 

طور پیش رفت؛ چندین مورد جداول آماری که تقریباً آماده بودند به نمودار تبدیل شوند در اختیار کالس این

دادم )من آمارهای جایزه اسکار را انتخاب کرده بودم به این خاطر که آن ایام مصادف بود با معرفی  دانشجویان قرار

شود(. بعد به دانشجویانم نشان دادم که محسوب می نرم خبربرندگان این جایزه و اینکه اخبار مربوط به اسکار 
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ک یا اینفوگرام( استفاده کنند تا بتوانند مثالً ی )مانند دیتارپر افزارهای تصویرسازی آنالینتوانند از نرمچگونه می

خبر یا تحلیل را به تصویر یا نمودار تبدیل کنند یا با استفاده از همین آمارها و اطالعات اخبار مربوط به جایزه 

 اسکار را به روی آنتن ببرند.

توانند مرکز کنند: آیا آنها میعالوه بر دغدغه در مورد اعداد و آمار، دانشجویان باید روی روایت داستانی هم ت

ند توانموداری را باید انتخاب کنند؟ چقدر میننژاد مطرح کنند؟ چه نوع  یا بموضوعی را در مورد جنس، پول، مذه

از رنگ بهره بگیرند؟ این روند تنها نیم تا یک ساعت طول کشید؛ اما نتیجه مهمی در پی داشت: انگیزه. وقتی یک 

دید که چطور کارش رنگ و لعاب متنوع یا تصویرگری جالبی گرفته نتیجه داده و می دید که کارشدانشجو می

های بیشتری از کار را فرا بگیرد تا از این طریق، اطالعات و آمار شد تا تکنیکشد، بیشتر عالقمند میزده میذوق

 را در جای درست و منطقی آن استفاده کند.

بندی اعداد و آمار که از طریق جداول های کلی کردم. مانند جمعتکنیکدر قسمت دوم کالسم، شروع به یاد دادن 

گیرد. عدد موردنظر به دست آمده با این گیرد. محاسبه درصدها نیز در همین مرحله انجام میچرخشی صورت می

. تروند، تنها یک روند ریاضی نیست، این روش برای پیداکردن روایت داستانی برای بازگوکردن به مخاطب اس

 محورداده نگاریروزنامه ربودنحتی یک کتاب الکترونیکی به نام  برای اینکه یادگیری دانشجویان تقویت شود،

طور که از و دسترسی آنها به متن کامل را نیز فراهم نمودم. همان م( را هم برایشان تالیف کرد2015)بردشاو 

ساعت بود که  3محور در نگاری دادهای درک روزنامههای الزم برآید، هدفش معرفی مهارتعنوان این کتاب برمی

 شود.حث، دریافت اطالعات و در نهایت بیرون دادن روایت بدون اینکه کسی آسیب ببیند، تشکیل میباز ورود به م

 محور در متننگاری دادهروزنامه 

ران نگاخیل عظیم روزنامه شود،که هر روز نیاز به خبرنگار متخصص در اطالعات و آمار بیشتر احساس میدرحالی

 راجرز، شوابیش و بوورس) کنندمحور در کار خود استفاده مینگاری دادههای روزنامهدیگر به طور روزمره از تکنیک

 های این حوزه رامثال، نیاز به دانستن آمار دارد تا بعضی گزارش نعنواه(. یک گزارشگر مجله مد و لباس ب2017

تر در امه باید با استفاده از آمار بتواند بفهمد که کدام مدرسه یا دانشگاه بیشتر و سریعبفهمد؛ خبرنگار یک روزن

اید آزمایی سیاستمداران محلی بها سقوط کرده یا پیشرفت داشته است؛ یا اینکه برای اثبات و راستیبندیرتبه

ضوع یا یک شخص به آمار نیاز دارد آمار بداند. یک محقق در برنامه تلویزیونی برای سردرآوردن از پیشینه یک مو

 یا اینکه با این آمارها باید بتواند آزادی اطالعات را تحلیل کند.

نگاری عالقمند هستند در مجالت چاپی کار کنند یا توانایی خود را به همین نحو، بسیاری از دانشجویان روزنامه

آن  هایا اطالعات و آمار و یادگیری تکنیکها است که کار بدر مجالت تصویری به نمایش بگذارند. همین حیطه

 دهد.را بسیار مهم جلوه می
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تر از دانشگاه، در یک یا چند حیطه وسیع محور در مراحل پاییننگاری دادهبه همین دلیل من به تدریس روزنامه

لط اری در حیطه و تسنگکردم که این نوع از روزنامهطور گمان میام: برای سالیان طوالنی، اینو گسترده نگاه کرده

 نگاریها هم آن را در حیطه روزنامه)در برخی برهه گرا قرار داردنگاری تخصصنگاری آنالین و بعدها روزنامهروزنامه

 اند(.بندی کردهتحقیقی و یا کمپینی تقسیم

جذاب  یک داستانروش کلی همانی است که در باال توضیح داده شد؛ ایجاد انگیزه کافی برای روایت  البته اصول و

 تواند بدترتواند حل شود و یا چطور میمن باید بفهمم که این موضوع چطور می -ارائه مشکل و ویژه. شناخت و

 محور است.نگاری دادههای روزنامهحل برای مشکل موردنظر، تکنیکشود(؛ پس ارائه راه

نگاری های روزنامهاضطرار برای یادگیری مهارتها برای فراهم آوردن نوعی ترین راهآزادی اطالعات یکی از مشخص

عنوان مثال در هفته اول از دانشجویان به خاطر ارسال درخواستی همحور است: در این مدل گزارشگری ویژه، بداده

شود. وقتی در انتهای این مدل، به یک اداره یا نهاد دولتی حمایت می« قانون آزادی اطالعات»در چارچوب 

اطالعات و آمار درخواستی خود را از منبع دریافت کردند، بهترین فرصت تحلیلی برای معرفی و  دانشجویان همه

عنوان چیزی که به طور هعنوان تمرین انتزاعی، بلکه بهنه ب -شودای فراهم میهای دادهبازشناسایی این مهارت

خواهد توانست درخواست آمار و  ) اینکه چطور او - مستقیم از درون خود درخواست دانشجوها حاصل آمده است

 اطالعات از منبع را به یک روایت قابل بازگوکردن تبدیل کند؟(.

های ها فراهم شود، به خصوص وقتی این کار با شراکت سازمان1hackadayتواند از سوی مفهوم مشابهی می

چند پروژه کوتاه مدت هکری کنندگان روی یک یا رویدادهایی که در آن شرکت-هاای انجام گیرد. هک دیرسانه

های مختلف به منظور تخصص همه هدف این طرح گردهم آوری افراد با سالیق و - کنندیا سایبری با هم کار می

 برداری قرار گیرد.ای است که این محصول از سوی صنعت رسانه مورد بهرهخلق یک اثر یا  محصول رسانه

های کوچک انتخاباتی شدیم؛ من گروهخابات سراسری نزدیک میوقتی که به انت 2015عنوان مثال در سال هب

های محلی هکری را دعوت کردم. نگاری و گروهسی، دانشجویان روزنامهبیتشکیل دادم که در آنها خبرنگاران بی

 که ساختار غیررسمیهای دانشجویی افزایش یابد، درحالیاین مدت زمان کوتاه کمک کرد تا تمرکز روی فعالیت

ها کاست: موضوع هک در این گونه نشستکنندگان میمنعطف این رویدادها، برخی فشارها را از روی شرکتو 

تر هم بشود رود روز به روز کاملها سریع است و انتظار میکند که نتایج این نشستاین را خاطرنشان می

توانند با کنندگان میا نه( و شرکتعات را پی بگیرند یگیرند که دنباله موضوکنندگان بعداً تصمیم می)شرکت

ها، مهارتی ها آشنا شوند و حتی آن را بروز بدهند. بعضی از این تکنیکها و مهارتمجموعه متنوعی از توانمندی

 کنند.هستند و بعضی هم به روی مسائل مربوط به روزنامه یا مسائل تخصصی این حوزه تمرکز می

                                                           
ست که هر روز چند یوبالگ . 1 شر م یو نرم افزار یسخت افزار یمقاله درباره هک ها نیا صالحات  یمنت صول  کیکند. هک به ا  نینرم افزار و همچن ایمح

 .دارد  YouTubeکانال  کی نیهمچن Hackadayخالق اشاره دارد.  ای یکاربرد لیبودن ، دال دی، جد یراحت یبرا دیکامالً جد یزیچ جادیا
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ای هم نتایج مهم خودش شود، اما همکاری با یک سازمان رسانهش انگیزه میای باعث افزاییک متن یا مفهوم حرفه

هایشان در صنعت رسانه دچار افول شود اما به زودی را در پی دارد. با اینکه دانشجویان اغلب نگران هستند مهارت

ه کنند، خیلی بهتر از آنانی کیابند که خالف این باور درست است: دانشجویانی که در یک تحریریه کار میدرمی

گیرند حتی اطالعات و آمار اولیه و ناقصی را گیرند. اینجاست که دانشجویان یاد میکنند مطلب یاد میکار نمی

 کارآمدتر کنند. پخته و ،ای ترتوانند آنها را در مواجهه با افراد حرفهدارند چقدر پرارزش است و حتی میهم که 

هایی هم همراه شود، اما شما باید به تالش خود البته باید گفت همه مطالبی که گفته شد ممکن است با چالش

)اصطالحی برای تنظیم  مورد وایت باالنس برای نوشتن مقاالت خبری یا تصویری ادامه دهید. وقتی دانشجو در

گیرد باید از آنها در مورد نمودارهای نور و رنگ دوربین فیلمبرداری( یا فوکوس یا سطح صدا چیزی یاد می

 د.هایی شرمنده شوگاه نباید بابت چنین آموزشچرخشی و یا نحوه مصاحبه افت درصدی هم پرسید؛ دانشجو هیچ

 محور آهستهنگاری دادهآموزش روزنامه 

های محور، تعداد روبه گسترش دورهنگاری دادههای غیردانشگاه آموزش روزنامههای یک روزه و مدلبرخالف کالس

نگاری آنالین/ تعاملی تمرکز دارند، این های روزنامهمهارت بر دارند که مشخصاً دانشگاهی و پسادانشگاهی وجود

نگاری کرده در حوزه روزنامهروزافزونی برای جذب خبرنگاران تحصیلدرحالی است که در صنعت رسانه نیز تقاضای 

کنند و قادرند زمان و فضای های مختلفی از دانشجویان را جذب خود میها تیپمحور وجود دارد. این دورهداده

 بیشتری برای کار فراهم آورند.

من یک دوره کارشناسی  2009در سال شود: هایی از سه فضا ناشی میاز تدریس در چنین دوره امتجربه شخصی 

بود  محورهای دادهاندازی کردم که عمده تمرکز آن روی تکنیکنگاری آنالین در دانشگاه شهر بیرمنگام راهروزنامه

عنوان مشاور دوره هقدر محبوب و همگانی نشده بود( و یک سال بعد، من بمحور هنوز ایننگاری داده)روزنامه

ر عنوان استاد مدعو نیز ده)بعداً ب نگاری تعاملی در دانشگاه لندن شروع به کار کردموزنامهکارشناسی در رشته ر

محور را نگاری دادهتصمیم گرفتم رشته کارشناسی روزنامه 2017همین دانشگاه تدریس کردم(. سرانجام در سال 

س،  از این پ های اخیر بود.ر سالاندازی کنم که این موضوع نشانه گسترش این رشته ددر دانشگاه بیرمنگام راه

دهند، صحبت خواهم کرد و اینکه چطور نتایج های آموزشی را شکل میدر مورد فاکتورهایی که طراحی این دوره

 شد.کسب شده از سوی دانشجویان با اهداف هر دوره مقایسه می

 طراحی دوره؛ جانمایی همه چیز در یک  دوره 

محور این بود که چطور لوازم اصلی آن را به نگاری دادهروزنامه« پرشتاب»اگر چالش اصلی در تدریس و آموزش 

 شتابآموزش آهسته و کممحور بار آمده بودند، انگیزه داد، اما در دانشجویان آموزش داد و به آنها که به شدت واژه

نگاری های روزنامهتوان به همه ساحتینکه چطور میوجود آمد. اهدیگری ب محور چالشنگاری دادهروزنامه
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اش یعنی نگاری را با سلفهای متنوع است که این نوع روزنامهمحور به طور یکسان پرداخت. همین ساحتداده

ها، موارد محور، به جداول و پایگاه دادهنگاری دادهکند: روزنامههای آن متفاوت میگزارشگری با کمک رایانه و داده

محور همچنین کدگذاری، شبکه، نگاری دادهکشی و تصویرسازی را هم اضافه کرد. روزنامهدیگری همچون نقشه

 ( را نیز افزود.APIنویسی واسط )های تعاملی و برنامهرسانه

ری نگانگاری بدین معنا است که روزنامهشماری در کار آموزش موثر هستند: تغییرات کلی در روزنامهالبته عوامل بی

گاری ننیاز نیست. این یعنی روزنامهمحور هم از نیاز به روایت داستانی از طریق فیلم، صدا، متن و عکس بیداده

ای، تعاملی و سرشار از ای شبکهخبر که به طور فزاینده هایاقتامحور باید قادر باشد در انواع مختلفی از داده

 اند، کار کند.تحلیل شده

نگاری نیز با تغییرات بسیار زیادی که در صنعت رسانه رخ داده، دست به گریبان است. اما روزنامههای دیگر دوره

های مشابه را مدیریت کنند تا بتوانند در کوران محور به طور اخص باید نقشنگاری دادههای مربوط به روزنامهدوره

ها تکم خالقیدامه دهند. در هنگام نوشتن کمرقابت برای باقی ماندن در میانه تغییرات سهمگین به حیات خود ا

ها و هوش مصنوعی به همراه حجم روبه گسترش نوعی های بزرگ، الگوریتمهایی که از دادهکنند، خالقیتبروز می

 شود.از ادبیات که تالش دارد مسائل مهم قانونی و اخالقی را مورد توجه قرار دهد، ناشی می

د پذیر باشست که نوعی برنامه یا رئوس مطالب طراحی شود که آنچنان انعطافدرون متن، معتقدم بسیار مهم ا

نندگان کای همه شرکتکه هم قادر به پاسخگویی سرعت تغییرات باشد و هم اینکه بتواند اهداف و پیشینه حرفه

 را پوشش دهد.

توان آنها را به )که می یهای جهانمحور( فهم نتایج به کمک مهارتنگاری دادهدر این مورد )آموزش روزنامه

دستکم یک دهه گذشته  ،ممایه اصلی تدریساست: دو موضوع که بن پذیرترهای مختلف ربط داد( امکانفناوری

 ایآوری اطالعات و دوم انتقال آنها به یک مخاطب درست و شناخته شده از طریق یک متن حرفهاند، اول جمعبوده

اینکه دانشجویان اطالعات خود را براساس قوانین مربوط به آزادی انتشار نظر از و خاص است. این نتایج صرف

د. از این اناطالعات به دست آورند یا از طریق یک فیلم و یا حتی یک برنامه موبایلی، کاربرد خودشان را نشان داده

سیر م های خود درا چالشگذشته، این نتایج نشان دادند که دانشجویان باید همواره به ابزار درست برای رویارویی ب

ده شود، قابل استفامحور مربوط مینگاری دادهمحور توجه داشته باشد. هر اطالعاتی که به روزنامهنگاری دادهروزنامه

 در مثالً یک فایل اکسل نیستند.

در کنار این اصول اساسی، موضوع سومی هم وجود دارد. چیزی مثل درک کردن و نتیجه: اثبات فهم یک راهبرد، 

 توزیع، قانون، اخالق و سایر مسائل مهم. 
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هایی که با آنها سروکار دارد، در فضایی منظم محور همچون دادهنگاری دادهعنوان مثال روزنامههدر مورد راهبرد ب

المللی همچون اسناد پاناما )که از آن با عنوان کند: از تحقیقات سازماندهی شده و بینای کار میو کامالً شبکه

ا و هرمید - شودنگاری تحقیقی و کامالً منسجم یاد مییک نمونه از تحقیقات مدرن، با الگوی ارتباطات روزنامه

الت در ایا پروپابلیکاانبوه و تحقیقات منابع باز که از سوی نهادهایی چون های داده( گرفته تا پروژه2016 یانگ

اند. درون این فضا فهم مدیریت متحده و مرکز تحقیقات محلی در انگلستان، همگی بر همین پایه انجام شده

شود تا در مورد شجویان همواره خواسته میکار آن، یک مهارت جدی است و به همین خاطر از دان اجتماع و طرز

هایشان نقش داشته باشند، فکر کنند. توانند در آگاهی بخشی کارها و فعالیتها چطور میاینکه این تکنیک

ها و کارهای خوبی هم وجود دارد که مجموعه منسجم موسسه رویترز در مورد خوشبختانه در این زمینه ایده

 نگاری جزء آنها است.مههای مربوط به روزناهمکاری

 تمرین و یادگیری همیشگی 

 نگاری)کالً دانشجویان روزنامه محور همواره دارندنگاری دادهکار روزنامههایی که دانشجویان تازهیکی از نگرانی

 مدرن( نگرانی از وجود کلی مطالب و مسئله است که باید حفظ کنند و یاد بگیرند.

که شما یک شبه به علم ابدی دسترسی پیدا کنید اما خب این موضوع حداقل انگیز است خیلی جالب و هیجان

« ه آزادیسرگیج»بیش از یک قرن پیش از آن با عنوان « کیرکیگارد»فعالً غیرممکن است. یادگیری مدیریت آنچه 

ن یم آهای خوبی برای ترسنام برده یک موضوع بسیار مهم و کلیدی در آموزش است. خوشبختانه ما اینجا مثال

کنیم که همه کاری بلد است. وقتی که از من برای توصیف کسی استفاده می« تک شاخ»داریم: ما همیشه از واژه 

دهم: ساده است، چون اصالً چنین کسی گوید من هم جواب میپرسند که چرا به چنین شخصی تک شاخ میمی

 وجود ندارد.

ام. این انتظار از دانشجویان ای هر دوره آموزشی صحبت کردهدر مورد این پارادوکس با دانشجویان خودم در ابتد 

کنند و همین های جدید میمورد است که همه چیز را بدانند. آنها همه عمر خود را صرف یاد گرفتن مهارتبی

نگار سنتی انتظار دارد یک روز با یک برنده جایزه طور که یک روزنامهمایه خوشحالی و جذابیت است. همان

ور محنگاری دادهزمایی مصاحبه کند و هفته بعد در یک صحنه جنایت حاضر شود، از یک دانشجوی روزنامهآبخت

نویسی را فرا گیرد و هفته بعد نویسی و صفحههای مربوط به فهرسترود در ظرف یک هفته مهارتنیز انتظار می

 اید کنجکاو بوده و هر روز بهتر از دیروز شود.محور نیز بنگاری دادهنیز تحلیل متنی را. یک دانشجوی خوب روزنامه

 ایتا اینجا، بسیار مهم است که هم به منظور راهنمایی و هم برای مجموعه کارهایی که در باال ذکر شد، شبکه

حمایتی ایجاد شود. برای رسیدن به این شبکه، در تمام دوره آموزشی خود در چند سال گذشته تاکنون، نوعی 

 (.2016 الدریج دوم و استیل) امام، داشتهنامیده« جامعه تجربی»ناسایی و تعامل با آنچه آن را تاکید ضمنی روی ش
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یا  محورمحور انستیتو ملی گزارشگران رایانهنگاری دادهشاید بهترین مثال برای این جامعه تجربی در روزنامه

NICAR-L های خود ها و فرصتاالت، توصیهؤمحور و کارورزها همه تجربیات، ساست که در آن گزارشگران رایانه

های دهندهایمیل صدها شبکه از شتاب گذارند. اما فراتر از این سیستم مبتنی بررا با دیگران به اشتراک می

SLACK ور مانند خبرنگاران موسوم به محطور سیستم ایمیلی زبانو همچنین سیستم کدگذاری مدنی، همینR 

محور های موضوعشود( و گروه)نوعی از خبرنگاری که در آن آموزش محاسبات مالی، عددی و آماری داده می

خدمات بسیار خوبی به متقاضیان ارائه  Eventbriteو  Meetupهایی چون وجود دارند که از طریق پلتفرم

 دهند.می

اند. مثالً ما یک نشست در بیرمنگام برگزار کردیم که در آن ست که رخ ندادهیک فرصت مناسب، خلق اتفاقاتی ا

سی در شهر کار کنیم تا کنفرانس بیهکرها را دور هم جمع کردیم و تالش نمودیم با واحد آمار و اطالعات بی

رانس با کنفک پیشمحور در کل انگلیس را در شهرمان برگزار کنیم. پیش از آن نیز ینگاری دادهسالیانه روزنامه

شجویان ما نه تنها دان نگاری بودند را نیز برگزار کردیم.حضور دانشجویانی که مرتبط با تجربیات این نوع روزنامه

( 2014 لوییس وآشر) قلمروی تجاری»مثل شرکت در -کردیماین رخدادهای علمی تشویق می را برای شرکت در

ر هآن را نیز به خودشان واگذار کردیم. سپتامبر  ازماندهی و صحبت دربلکه برگزاری، س -محورنگاری دادهروزنامه

های نهایی دانشجویان وارد از پروژهشود که در آن دانشجویان تازهیک نشست با حضور هکرها برگزار میسال 

ند تا نها دعوت کتوانند هرکسی را از صنعت رسانه به این نشستشوند. دانشجویان همچنین میتر آگاه میقدیمی

 در آن سخنرانی کند.

 ایکدگذاری و تفکر محاسبه 

کنند دو شکایت از آنها دارند. با اینکه محور میاغلب کسانی که در صنعت رسانه اقدام به استخدام خبرنگاران داده

 ذهن فعالکه الزمه  -های داستانیای دارند، اما از توانایی خلق ایده و روایتهای تکنیکی قابل مالحظهآنها مهارت

اند. مشکل دوم که درست در نقطه مقابل قرار دارد، داشتن یک حس شنیداری برای بهرهبی - هر خبرنگاری است

ها در مورد هایی است که همواره با یک نقاب از انواع بلوفاخبار بدون توانایی الزم برای درک تکنیکی ایده

 هایشان همراه شده است.توانمندی

محور هستند این است: شما چطور هر دو نگاری دادههایی که به دنبال آموزش روزنامهشگاهچالش اصلی برای دان

سعه محور تونگاری دادهالتحصیل روزنامهعنوان یک فارغه)تجربه در یک تحریریه( را ب ایمهارت تکنیکی و حرفه

 دیویس و کانی 2017 ونستاراسک) که هیچ مدرس قابل اعتنا و ماهری در این رشته نداریددرحالی ؛خواهید داد

2016.) 

اه گهای کامپیوتر پاسخ این مشکل نیست: ما هیچنگاری به کالسدر عین حال، معتقدم فرستادن دانشجوی روزنامه

تواند گاه نمیایم و در عین حال یک مهندس فنی هیچتدریس حقوق رسانه را به دانشکده حقوق نسپرده
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های خود را دارد که از ها و اولویتمحور هم محدودیتنگاری دادهدهد. روزنامهنگاری تصویری را آموزش روزنامه

د. بعد شوشامل می سیستم مدیریت محتوا و کدگذاری گرفته تا مباحث مربوط به اخالقیات یا مسائل حقوقی را

اما در این دهیم نمیمحور ما به دانشجویان زبان خاصی را آموزش نگاری دادهآید: در روزنامهموضوع زبان پیش می

 به هر تعداد زبانی که مسلط باشید خوب است. عرصه

محور یک موضوع بسیار بسیار سخت است. آیا باید یک نگاری دادهطراحی درسی یک دوره کارشناسی روزنامه

 زبان تدریس کنیم یا چند زبان؟ چه چیزی را باید در کجا تدریس کنیم؟ 

محور ما باید به آنچنان اعتماد به نفسی داشته باشیم که بتوانیم نگاری دادهروزنامه به این باور رسیدم که در نهایتاً

ای را یاد بگیریم نه اینکه یک سری مهارت که در تاریخ فریز چندین مهارت مرتبط با مسائل و موضوعات تحریریه

 اند را به دانشجو ارائه دهیم.شده

ا به ها و تقسیم آنهاست. این رویکرد یک چارچوب برای حل چالشای ترین نکته این رویکرد تفکر محاسبهاصلی

ها، طور تجزیه کردن مشکالت و چالشآورد )تکه تکه کردن موضوعات(، همینچندین مسئله کوچک فراهم می

برای نائل آمدن بر آنها از این دست  -الگوریتم- نیز مطابقت دادن برخی انواع روندهای کاری شناسایی الگوها و

 (.2006 وینگ) است

عنوان بخشی از مبحث دوم و پایانی معرفی نمایم. هتصمیم گرفتم این مفهوم را در هفته دوم دوره باز همین رو 

محور شوم، تنها دو کالس را به نگاری دادههای روزنامهتصمیم گرفتم قبل از اینکه وارد مباحث دیگر از تکنیک

سترده های صفحات گم هم این بودکه وقتی شما یک بار تکنیکااختصاص دهم، دلیل« صفحات گسترده»تکنیک 

ام ای به چند گمحور شامل تجربه مشکالت تحریریهنگاری دادهکارهای مربوط به روزنامه بیشترگرفتید،  را یاد

 البته جستجو برای عملکردهایی که بتواند آنها را حل کند. جداگانه خواهد بود و

، کامندالین و R)جاوا،  های کدگذاریشد؛ جایی که تکنیکباقیمانده کالس گذاشته میگونه است که پایه این

SQLشوند؛ راهکارهایی که از طراحی واکنشی و تعامل ها و راهکارهای کلیدی معرفی میعنوان راه کشف روشه( ب

که دانشجویان کند، به طوری)در مدل ترم دوم، همین روش ادامه پیدا می های بزرگ را در بربگیردها و دادهAPIتا 

های مختلف پازل خود را از شود آنها تکهگیرند؛ در عین حال تالش میهای دیگری چون پیتون را فرا میزبان

آورد تا آموزش نگاری تحقیقی بچینند؛ مدلی که فضای مناسبی برای دانشجویان فراهم میمیان مدل روزنامه

 اند، توسعه دهند(.ول آغاز کردههای تکنیکی خود را که در ترم امهارت

ها شوند، اما نباید هم مرعوب آنها شوند و از ها و تکنیکهدف من این نیست که دانشجویان استاد همه این زبان

نم، دانشجویان باز ک افق های نوینی رویکنم این است: امیدوارم هفته به آن تاکید می آنها بترسند. مثالی که هر

 -خبر هایاقاتهر دوره از آموزش مستقل آنها؛ چه کار در هر پروژه و چه فعالیت در  افق نوینهر هفته یک 
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را بگشایند و آن را کشف کنند. این به خاطر آن است که خود باید  افقدانشجویان باید انتخاب کنند کدام 

ر د های مهم حل مسئله گسترش دهند.هایشان را در یک تحریریه حل کنند و این کار را نیز باید با تکنیکچالش

اند ناختهبازی که آنها را پیشتر ش هایافقتوانند به ای مواجه شدند، میهای تحریریهآینده وقتی آنها با چالش

های عبور کنند؛ چون قبالً  همه این مهارت هافقابازگردند و این اعتماد به نفس را هم خواهند داشت که از این 

ای از تجربیات و تمرینات کلکسیونی از محور است، مجموعهنگاری دادهاند. این همان روزنامهجدید را فراگرفته

 دهد.سئله که برای هر سری از مشکالت جدید جواب میهای حل معادات و یک جعبه ابزار از تکنیک

کند که شامل چندین را ارائه می کند. در پایان این مدل، هر دانشجو کار خودکنم این روش کار میمن فکر می

کند برای ایجاد نقشه آمار جغرافیایی استفاده می -D3-تکنیک و مهارت است: یک دانشجو از کتابخانه کدهای جاوا

ده ای برای خلق روایت خود استفاصفحات گسترده رایانه گیرند. برخی دیگر ازان از ابزارهای دیگری بهره میو دیگر

کدام از آنها، دری را برای  عبارت دیگر هرهکنند؛ باستفاده می Rکنند؛ برخی از دانشجویان دیگر هم از روش می

های خبری واکنشی و پوشش اخبار )از روایت کنندای خود استفاده میعبور، تفکر و حل مشکالت تحریریه

کدام شوند: در واقع میزان امتیاز هرنگاری تحقیقی و اکتشافی( و موفق هم میانتخاباتی گرفته تا یک پروژه روزنامه

یک از امتیازات حاصل شده کمتر از میانگین های رده استادی بود، هیچدرصد باالتر از میانگین مدل 10دستکم 

کشوری مثل انگلیس نبودند. بازخورد این مدل بسیار مثبت بود؛ دانشجویان نیز احساس آمادگی بیشتری نمرات در 

 های آینده داشتند.برای مواجهه با چالش

 اق خبر آماریتا 

ای و کنار دوره جدید کارشناسی در رشته چندرسانه محور درنگاری دادهکارشناسی روزنامه ارائه دوره جدید

یار فرصتی بس -های خبر زندهاقتهای فوق برنامه شامل ابا کالس -موبایلی در دانشگاه بیرمنگامنگاری روزنامه

 سازیهای کاری با محوریت آمار و داده را شبیهمحور فراهم آورد تا تیمنگاری دادهمناسب برای دانشجویان روزنامه

 اق خبر زنده را تجربه کنند.تکرده و یک ا

 نگاریهای مختلفی وجود دارند؛ از یک گروه تک نفره که برای روزنامهمحور به شکلدادهنگاری های روزنامهتیم

(. نه تنها ما باید دانشجویان 2015 ، اوسکالی و کوتی2016آشر ) هایی با تعداد باالتحقیقی طراحی شده است تا تیم

ناپذیری که ممکن است یک خبرنگار هایی گریزخود را برای این هدف آماده کنیم بلکه باید آنها را برای تنش

 محور با آنها روبرو شود، نیز آماده نماییم.نگاری دادهروزنامه

شود یک تیم آماری در کنار دانشجویان استه میمحور خونگاری دادهدانشجویان دوره کارشناسی روزنامه در ادامه از

ها باید برای اختصاص زمان کافی و البته مفید برای خط ای تشکیل دهند. تصمیمندرسانهچخبرنگاری موبایلی و 

محور باید تمام وقت خود را نگاری دادههای مختلف اتخاذ شود: پرسش اینجاست که آیا دانشجویان روزنامهمشی

کنند و مواد مکمل از  وقت صرف کنند؟ یا باید مثل یک اداره خدماتی کارهای تمامنه برای پروژهبه صورت جداگا
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ها فرصتی مناسب پدید های خبری روز فراهم نمایند؟ این پرسشمحتوای الزم را برای بخش قبیل تصاویر و

 اوسکالی و کوتی) ی کشف شوندهای تعاملای و گروهچندرسانه اق خبرتاآورند تا ادبیات الزم برای سازمان می

گیرند راهنمایی شوند خبر، دانشجویان باید در هر روشی که در پیش می اقتاجریان فعالیت در یک  (. در2015

 ست.های متفاوت او وابستگی خود را به گروه کم یا زیاد کنند. همه اینها به خاطر کسب تجربیات الزم در موقعیت

 سخن پایانی 

دو براساس  معرفی کرد که هر -پرشتاب و آهسته -محور نگاری دادهرویکرد را به آموزش روزنامهاین نوشتار دو 

 محور پرشتابنگاری دادهتوانست به آن اختصاص دهد. در بحث مربوط به آموزش روزنامهزمانی بود که دانشجو می

نگاری های غلط در مورد روزنامهفرضاین موضوع که دانشجو درست در متن آموزش قرار گیرد، مهم است که پیش

ای تمرکز الزم را داشته باشد. اینکه شما به محور را به چالش بکشد و روی تمرینات مرتبط با موقعیت حرفهداده

نگاری که به دنبال حل مشکالت است نگاه کنید خیلی مهم عنوان یک شاخه از روزنامههمحور بنگاری دادهروزنامه

عنوان یک شغل که بتوانید زندگی خود را با آن هنگاری بید تنها به این نوع از روزنامهاست؛ درحقیقت شما نبا

 تواند به دانشجو در برطرف کردن موانع کمک بسیاری کند.بچرخانید، بنگرید. این نگاه می

 یق متفاوتی دارندها، انگیزه و عالها و انواع دانشجویان که پیشینهمحور با انواع متننگاری دادهدر آموزش روزنامه

 های آنان شروع کنم.ام که اول با انگیزهطرف هستیم. من یاد گرفته

محور باید توجه داشت که اندازه و سرعت آموزش باید از فضا و زمان یک نگاری دادهدر آموزش آهسته روزنامه

حور نیز نوعی آموزش و تولید منگاری دادهنگاری، روزنامههای روزنامهکالس آموزشی پیشی بگیرد. مثل همه شاخه

نگاری نیز مانند هر دهد؛ این نوع روزنامهای را به صورت کپسولی در اختیار نوآموز قرار میمحتوای پویا و شبکه

نگار باید خود را برای که هر روزنامهنگاری نیازمند آموزش و یادگیری ابدی است به طوریشاخه دیگری از روزنامه

ها همواره نیازمند بداند. چارچوب انتزاعی مانند تفکر های حل مشکل و دیگر تکنیکیکیادگیری و توسعه تکن

ی نیز گیرتواند مفید باشد. در این میان طراحی، ارزیابی و نتیجههای پرتکرار در این مورد میای و تمرینمحاسبه

به دانشجو این اطمینان را بدهد ای را برطرف کرده و های مختلف تحریریهپذیری خود چالشتواند با انعطافمی

 شود، کمک نماید.های تکنیکی براساس انتظاراتی که از او میتواند به بهتر کردن مهارتکه می
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