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Abstract:

This research was codacted to identify the effects of algorithmic 
gatekeeping in media platforms on the general interests of Iranian platform 
and users. The research was carried out using the qualitative approach 
and the theme analysis method. The data was collected through in-
depth and semi-structured interviews with 18 experts in the field of media 
platforms as well as platform ecosystem policy makers. The findings 
were classified into 7 main themes, which are "developing algorithmic 
gatekeeping in platforms with big data", "Content personalization 
through algorithms", "Displaying advertisements based on the economic 
enterprises demand", "Algorithmic gatekeeping and restriction of freedom 
of receiving and Publishing content", "Algorithmic gatekeeping and user 
privacy", "Algorithmic gatekeeping and the power to shape social and 
cultural structure" and "Algorithmic gatekeeping affects users' political 
attitudes". The findings showed that the effect of algorithmic gatekeeping 
on platforms on the interests of users can be classified in three general 
dimensions of issues related to "users' freedom of expression", "users' 
privacy" and "social-political effects of platforms". The results also showed 
that the Iranian platforms gatekeeping is for political and social influences, 
although it does not seem to be the case for economic influences.
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 شناسایی تأثیرات دروازه بانی الگوریتمی در پلتفرم های رسانه ای 
بر منافع عمومی کاربران

، علی  اصغر کیاء*، فاطمه نظریان **  سمیه لبافی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیرات دروازه بانی الگوریتمی در پلتفرم های رسانه ای 
بر منافع عمومی کاربران در زمین های ایرانی )پلتفرم و کاربر ایرانی(، طراحی شده است. 
این پژوهش با بهره گیری از رویکرد کیفی و روش تحلیل تم صورت گرفته و داده های آن 
از طریق برگزاری مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته با ۱۸ خبره در حوزه  پلتفرم های 
 رسانه ای و همچنین سیاستگذاران اکوسیستم پلتفرمی به دست آمده اِست. یافته ها در

الگوریتمی در   ۷ مضمون اصلی طبقه بندی شده اند که عبارت اند از »تقویت دروازه بانی 
پلتفرم ها با کالن داده«، »شخصی سازی محتوا از طریق الگوریتم ها«، »نمایش تبلیغات بر 
اساس خواست بنگاه های اقتصادی«، »دروازه بانی الگوریتمی و محدودیت آزادی دریافت و 
انتشار محتوا«، »دروازه بانی الگوریتمی و حریم خصوصی کاربران«، »دروازه بانی الگوریتمی 
و قدرت شکل دهی به ساختار اجتماعی و فرهنگی« و »دروازه بانی الگوریتمی نگرش های 
دروازه بانی  تأثیر  که  آنند  از  حاکی  یافته ها  می دهد«.  قرار  تحت تأثیر  را  کاربران  سیاسی 
الگوریتمی در پلتفرم ها بر منافع کاربران، در سه بعد کلِی مسائل مرتبط با »آزادی بیان 
قابل  پلتفرم ها«  اجتماعی  ـ  سیاسی  »تأثیرات  و  کاربران«  خصوصی  »حریم  کاربران«، 
طبقه بندی است. نتایج همچنین نشان می دهد که زمینه ایرانی دروازه بانی در پلتفرم ها، 
برای تأثیرات سیاسی و اجتماعی است هرچند برای تأثیرات اقتصادی چنین به نظر نمی رسد.

رسانه ای ،  پلتفرم های  الگوریتم،  الگوریتمی،  دروازه بانی  دروازه بانی،  نظریه  کلیدواژهها: 
منافع عمومی 
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مقدمه 
بـا توسـعه پلتفرم هـای شـبکه  اجتماعـی، شـاهد تغییـر در رفتـار مصـرف محتوا 
از سـوی کاربـران بوده ایـم. ایـن توسـعه باعث شـده اسـت کـه اسـتفاده مخاطبان از 
رسـانه های سـنتی کاهـش یابـد و آنان برای کسـب اخبـار و اطالعـات در قالب کاربر 
بـه اسـتفاده از پلتفرم هـا روی  آورند. هجـوم کاربران انبـوه به پلتفرم های رسـانه ای و 
تولیـد و بـه  اشـتراک گذاری حجـم بـاالی اطالعـات ، افزایش قـدرت ایـن پلتفرم ها را 
در جمـع آوری و تحلیـل داده هـا در پی داشـته اسـت )کاپـالن۱ و هانیلیـن2، 20۱۸(. 
قـدرت پلتفرم هـای رسـانه ای در جمـع آوری و تحلیـل داده ها نیز شـکل گیری مفهوم 

جدیـدی بـا عنـوان »دروازه بانی الگوریتمی3« منجر شـده اسـت.     
دروازه بانـی الگوریتمـی نوعـی از دروازه بانـی اطالعـات اسـت کـه نـه ازسـوی 
می گیـرد.  شـکل  الگوریتم هـا  و  ماشـین ها  طریـق  از  بلکـه  انسـانی  دروازه بانـان 
الگوریتم هـا به عنـوان دروازه بـان تصمیـم می گیرنـد کـه کاربـران چـه محتوایـی را 
ببیننـد و بخواننـد یـا چـه محتوایـی به آنـان نمایـش داده نشـود. فراینـد دروازه بانی 
در پلتفرم هـا کاری فراتـر از یـک دسترسـی سـاده انتقـال اطالعات به کاربران اسـت 
پلتفرم هـا بـا دروازه بانـی می تواننـد انتشـار اطالعات را بـرای میلیون هـا کاربر کنترل 
کننـد )نشـوتای4 و لویـس5، 20۱9(. کنتـرل از طریـق پلتفرم هـای رسـانه ای باعـث 
افزایـش قـدرت آنهـا در دسـتکاری پیشـرفت یـک گفتمـان در جامعـه و یـا توسـعه 
گفتمان هـای سیاسـی، اجتماعـی و غیـره می شـود. ایـن مداخلـه و دسـتکاری در 
نمایـش اطالعـات بـه کاربـران، پلتفرم هـای رسـانه اجتماعـی را بـا مسـئله منافـع 
عمومـی روبه رو می سـازد. موضوع منافـع عمومی در پلتفرم هـا و در اینجا پلتفرم های 
رسـانه ای موضوعـی بحث برانگیـز اسـت کـه به تازگـی پلتفرم هـا و تنظیم گـران را به 
خـود مشـغول کـرده اسـت )هایـم6 و همـکاران، 20۱۸(. مفهـوم منافـع عمومـی در 
بسـتر نـوع کارکـرد هویت هـای مسـتقل و تأثیـر آن بـر دیگـر هویت هـا در جامعـه 
شـکل می گیـرد. مسـائل مرتبـط بـا منافـع عمومـی مسـائلی هسـتند کـه عملکـرد 
افـراد جامعـه را در حـوزه ای خـاص تحـت  تأثیر قرار می دهنـد )ناپولـی۷، 20۱9(. در 
حـوزه پلتفرم هـای رسـانه ای نیـز هـر موضوعی کـه بتواند عملکـرد کاربـران را تحت 
 تأثیـر قـرار دهـد، ممکن اسـت بـر منافع عمومـی آنهـا تأثیرگـذار باشـد. دروازه بانی 
الگوریتمـی بـا نمایـش یـا نمایش نـدادن برخی اطالعـات به صـورت بالقـوه می تواند 
مانـع بهره بـرداری کاربـران از همـه اطالعـات موجـود در شـبکه شـود. درواقـع در 
اینجـا، اصـل آزادی در دسترسـی بـه اطالعـات کـه جزئـی از منافـع عمومـی در 

1. Kaplan
2. Hanelien
3. algorithmic gatekeeping

4. Nechushtai
5. Lewis
6. Haim

7. Napoli
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حـوزه رسانه هاسـت، تحدیـد می شـود )بـل۱ و آون2، 20۱۷ و کارلسـون3، 20۱۸(. 
به عبارت دیگـر، میـزان و نـوع دسترسـی کاربـران به اطالعـات به واسـطه الگوریتم ها، 
دسـتکاری می شـود. پلتفرم هـای رسـانه ای بـا هـدف بهینـه کـردن فراینـد جـذب و 
نگهداشـت کاربـران و نمایـش محتـوای مرتبط با عالیـق و نیازهای آنـان، فیلترهایی 

را )الگوریتـم( توسـعه داده انـد کـه می توانـد محتـوا را دروازه بانـی کنـد.  
باتوجه بـه اینکـه ازاین دسـت مداخله هـای الگوریتمـی، در پلتفرم هـای رسـانه ای 
مشـاهده می شـود، اینکـه این مداخله هـا چگونه می تواننـد بر منافع عمومـی کاربران 
تأثیـر بگذارنـد و کـدام منافـع عمومـی را تحـت  تأثیر قـرار دهنـد، نیاز به بررسـی و 
تدقیـق دارد. شناسـایی و معرفـی ایـن تأثیـرات، هم منافـع هنجـاری و آگاهی بخش 
بـرای جامعـه کاربـران دارد و هـم بـه سیاسـتگذار در تنظیـم و اجرای سیاسـت های 
کاراتـر کمـک می کند. شناسـایی تأثیرات دروازه بانـی در پلتفرم های رسـانه ای، باعث 
شـکل گیری جامعـه کاربـران آگاه نسـبت بـه عملکـرد پلتفرم هـا خواهـد شـد و در 
پـی آن درخواسـت های عمومـی را بـرای تنظیـم کاراتـر پلتفرم هـا به منظور توسـعه 
منافـع عمومـی در ایـن اکوسیسـتم ایجاد خواهـد کرد. ازایـن رو، در پژوهـش حاضر، 
تـالش شـده اوالً تأثیـرات دروازه بانـی الگوریتمـی در پلتفرم هـای رسـانه ای بر منافع 
عمومـی کاربـران شناسـایی شـود و سـپس، اینکـه هرکـدام از ایـن منافـع عمومـی 
چگونـه بـا دروازه بانـی الگوریتمـی تحت  تأثیر قـرار می گیرند، بررسـی گـردد. به طور 
مشـخص، نویسـندگان بـه دنبـال پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال بوده انـد کـه تأثیـرات 
دروازه بانـی الگوریتمـی بر منافـع کاربران در پلتفرم هـای رسـانه ای کدام اند؟ هرکدام 
از ایـن منافـع چگونـه منافع عمومـی را تحت تأثیر قـرار می دهند؟ مشـارکت کاربران 

چگونـه می توانـد بـه تقویـت ایـن الگوریتم ها منجر شـود؟

پیشینه پژوهش
بررسـی پیشـینه پژوهش هـای مرتبـط بـا دروازه بانـی الگوریتمی نشـان می دهد 
کـه بـا ظهـور و فراگیری رسـانه های اجتماعـی، عالقه مندی های پژوهشـی بسـیاری 
دراین خصـوص ایجاد شـده اسـت. پژوهشـگران تـالش کرده انـد تا ابعـاد مختلف این 

پدیـده را در قالـب کارهـای مختلف بررسـی کنند. 
هـر اطالعاتـی که بـه محتوا تبدیل می شـود، از دروازه های مختلفـی گذر می کند 
و مخاطـب محتـوا درواقـع آخریـن گزینش گر خبر اسـت. بـا ظهور رسـانه های نوین 
ازجملـه پلتفرم های رسـانه ای، دروازه بانـی خبر و اطالعات تبدیـل به نوعی دروازه بانی 

1. Bell 2. Owen 3. Carlson
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می شـود کـه نـه از طریق فرایند سـردبیری بلکـه از طریق ماشـین در پلتفرم ها انجام 
می گیـرد. ایـن نـوع دروازه بانـی از طریـق ماشـین و کدهـای نرم افـزاری، دروازه بانـی 
بـه  شـکل دهی  قـدرت  الگوریتم هـا   .)2009 )بیـر۱،  می شـود  نامیـده  الگوریتمـی 
سـاختار اجتماعـی و فرهنگـی را دارنـد و به طـور مسـتقیم بـر زندگـی فـردی اثـر 
می گذارنـد. درواقـع بـا ظهـور سیسـتم های آنالیـن انتشـار محتـوا، دیگـر دروازه بانی 
برعهـده مدیـران محتـوا گذاشـته نمی شـود بلکـه الگوریتم هـا در کنـار افـراد قـرار 
می گیرنـد و محتـوا را دروازه بانـی می کنند )اندرسـون2، 20۱۱؛ باکشـی3 و همکاران، 
20۱5؛ بـل و آون، 20۱۷؛ کارلسـون، 20۱۸؛ نشـوتای و لویـس، 20۱9 و کـواک4 و 

همـکاران، 202۱ (. 
مطالعـات حـوزه ارتباطـات تاکنـون در مـورد تأثیـرات ایدئولوژیـک، سیاسـی، 
اقتصـادی و ... بـر فراینـد تولیـد و انتشـار خبـر تمرکـز داشـته اند، از مطالعـات اولیه 
)بـرد5، ۱955 و گانـز6، ۱9۷9( ایـن حـوزه گرفته تـا مطالعات اخیر )ریـس۷، 20۱6؛ 
فلیکـر۸ و نیلسـن9، 20۱۷ و هایـم و همکاران، 20۱۸(، بیشـتر بر افـراد و فرایندهایی 
که تولید و انتشـار محتواهای گوناگون را تحت تأثیر قرار می دهند و آن را دسـتکاری 
می کننـد، تمرکـز کرده انـد. درحالی کـه در ایـن مطالعـات دروازه بانی محتـوا فعالیتی 
انسـانی در نظـر گرفتـه شـده )وایـت۱0، ۱950؛ بـرد، ۱955 و گیتلیـن۱۱، 2002(، 
اکنـون در کنـار فعالیت هـای انسـانی، فعالیت های ماشـینی نیز به فراینـد دروازه بانی 
خبـر، افزوده شـده اسـت. الگوریتم ها نیز در همکاری با سـردبیران محتـوا، در فرایند 
انتشـار محتـوا سـهیم شـده اند. آنهـا میـزان و نـوع مصـرِف محتـوا از طریق افـراد را 
تحـت  تأثیـر قرار می دهند )بـل و آون، 20۱۷؛ بلنکر۱2 و همکاران، 20۱۷ و نوشـاتای 
و لویـس، 20۱9( و بـا پیشـنهادهای خـود در شـکل گیری تعصبـات در گروه هـای 
موافـق و مخالـف موضوعـات سیاسـی، اجتماعـی و یا اقتصـادی تأثیر گذار هسـتند. 

از آنجـا کـه امـروزه افـراد بـه مصرف محتوا بـه شـکل الگوریتمی عـادت کرده اند 
)اسـتفاده از رسـانه های اجتماعـی بـرای دنبـال کـردن محتواهـای گوناگـون شـاهد 
ایـن مدعاسـت( و حتـی گاهـی آن را ترجیـح می دهنـد )به ویـژه جوانـان کـه عامـل 
اصلـی تغییـرات در جوامـع هسـتند(، مطالعـه شـیوه تأثیرگـذاری الگوریتم هـا بـر 
انتشـار محتـوا ضـروری بـه نظـر می رسـد. در مطالعـات رسـانه، بـرای پژوهشـگران 
 عـالوه بـر ایـن موضـوع کـه الگوریتم هـا چگونـه به عنـوان دروازه بان عمـل می کنند؟ 
)کریسـتین ۱3 ،20۱۷؛ گانـکل ۱4، 20۱۷ و کارلسـون، 20۱۸( اینکـه آیـا وجـود آنهـا 
الزم اسـت؟ )نوشـاتای و لویـس، 20۱9 و کـواک و همـکاران، 202۱( و آیـا همسـو 
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بـا منافـع عمومـِی مخاطبـان، کار می کننـد؟ )کارلسـون، 200۷؛ بلوملـر۱ و کاشـن2، 
20۱4 و کارلسـون، 20۱۷( نیـز اهمیـت داشـته اسـت. در ایـن زمینـه، پیگیری این 
تأثیـرات بـر منافـع عمومـی، ماننـد تنـوع محتـوا و تنوع صداهـا، حریـم خصوصی و 

حفاظـت از داده هـای کاربـران از دغدغه هـای پژوهشـگران بـوده اسـت. 

مفاهیم نظری پژوهش 
نظریهدروازهبانی

نظریـه دروازه بانـی، یکـی از نظریه هـای اصلـی حـوزه ارتباطـات و رسـانه اسـت 
کـه اندکـی پـس از جنـگ جهانـی دوم ارائـه شـده و طـی دهه هـای گذشـته تعـداد 
زیـادی از پژوهشـگران آن را گسـترش داده انـد. اصطالح »دروازه بانی« بـرای اولین بار 
در سـال ۱94۷ از سـوی یکـی از متخصصـان حـوزه روان شناسـی اجتماعـی بـه نام 
کـورت لویـن بـه کار رفـت. نظریـه  لویـن بـرای درک ایـن موضـوع ارائـه شـد کـه 
چگونـه یـک نفـر می توانـد تغییـرات اجتماعـی گسـترده ای را در جامعـه بـه وجـود 
آورد )لویـن3، ۱94۷(. درواقـع دروازه بانـی، »فراینـد کنتـرل اطالعـات، شـامل تمـام 
انتقـال،  از نشـر،  بلکـه ممانعـت  انتخـاب،  نـه فقـط  جنبه هـای رمزگـذاری پیـام، 
شـکل دهی، ارائـه، عرضـه، تکـرار و زمان بنـدی در طـول مسـیر انتقـال از منبـع بـه 
گیرنـده  اسـت. به عبارتـی، دروازه بانـی شـامل تمـام جنبه هـای انتخـاب، نگه داشـتن 
و کنتـرل پیـام اسـت« )بروجـردی علـوی،۱3۸0: 66(. دروازه بانـی فراینـدی اسـت 
کـه تصمیـم می گیرد کـدام پیـام، دروازه بانی و انتشـار کدام اطالعات تسـهیل شـود 
)نشـوتای و لویـس، 20۱9(. در بیـش از نیم قـرن اخیـر، نظریه دروازه بانـی چارچوبی 
بـرای تحلیـل انتخاب و کنتـرل اخبار فراهم کرده اسـت. پس از آن نیـز در دوره های 
متأخـر، پژوهشـگران اعـالم کرده انـد کـه ایـن نظریـه همچنـان دارای اهمیت اسـت 
چراکـه ظهـور وبالگ هـا دروازه بانی را بـه خط مقـدم مالحظات پژوهشـی برگردانده 
اسـت )وایـت، ۱950؛ گیتلیـن، 2002؛ رابرتـس4، 2005؛ پارکر5 و همـکاران، 20۱6 

و نشـوتای و لویـس، 20۱9(.

پلتفرم  
تعریـف واحـدی از پلتفرم هـای دیجیتـال ارائـه نشـده و دامنـه پوشـش تعاریـف 
موجـود بـه میـزان قابل توجهـی متغیر اسـت، ضمـن اینکه بسـیاری از پژوهشـگران 
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به جـای ارائـه تعریـف مشـخص پلتفـرم را بـا ذکر مثالـی معرفـی کرده انـد. تاریخچه 
پلتفـرم از دهـه ۱990 در کالیفرنیـا آغـاز می شـود؛ زمانـی کـه طراحـان نرم افـزار، 
محصـوالت خـود را نه فقط به عنـوان برنامه، بلکـه تحت عنـوان پلتفرم های منعطفی 
ارائـه کردنـد کـه در آن کدها قادرند از طریق دیگر افراد توسـعه پیـدا کنند. اصطالح 
پلتفـرم را شـرکت هایی گسـترش دارند که این بسـتر فنی به آنها اجـازه می داد بدون 
تولیـد محتـوا و خدمـات و بدون پذیرفتن مسـئولیت آنچه در این بسـتر رخ می دهد، 
مـدل درآمـدی خـود را تعریـف کننـد )گـورا۱، 20۱9(. کمیسـیون اروپایـی »پلتفرم 
را خدمتـی تعریـف می کنـد کـه به واسـطه آن کاربـران بـه تأمین کنندگانـی کـه در 
سـطوح باالتـر در زنجیـره ارزش قـرار دارنـد مرتبـط می شـوند«. ایـن تعریـف به طور 
غیرمسـتقیم بـر وجـه دو )یـا چنـد( طرفه بـودن پلتفرم تأکیـد دارد. در  یـک تعریف 
سـاده واژه پلتفـرم به طـور عمـده بـه چیزی کـه مي توان بـر روی آن چیزی سـاخت/

یـا چیـزی گذاشـت اطـالق شـده اسـت )خواجه ئیـان، ۱39۸: 2۱(. نـورن2 )20۱۸( 
تعریـف بـه نسـبت گسـترده ای را انتخـاب می کننـد: »پلتفـرم زیرسـاختی فناورانـه 
بـرای ارائـه یـا تجمیـع خدمات یـا محتـوا توسـط تأمین کننـدگان خدمت یـا محتوا 
بـه کاربـر نهایـی ایجـاد می کنـد«. این تعریـف لزومـاً پلتفـرم را چندطرفـه نمی داند 
و حتـی خدمـات یکسـویه ای چـون نتفلیکـس را هـم به عنـوان پلتفـرم شناسـایی 
می کنـد. پلتفرم هـا خـود را به مثابـه پل هـا و دروازه بانانـی میـان طرف هـای مختلـف 
تعریـف می کننـد. آنهـا بـا ارائـه سـرویس های مقرون به صرفـه بـه مشـتریان خدمت 
می رسـانند، امـا همزمـان تأثیراتـی هم بـر شـرایط رقابتـی و رفتـار مصرف کنندگان 
دارنـد. ایـن تأثیـرات باعث می شـوند که سیاسـتگذاران با هدف حفـظ منافع عمومی 
تـالش کننـد بـا درک تأثیـرات مثبت و منفـی پلتفرم هـا بفهمند ِکی، کجـا و چگونه 
بایـد در امـور دخالـت کننـد. تأثیـرات پلتفرم هـا بـر نـوآوری، شـفافیت بـازار، آزادی 
انتخـاب مشـتریان، آزادی بیـان، وضعیـت رقابتـی بـازار و همچنیـن نحـوه اسـتفاده 
پلتفـرم از داده کاربـری برخـی از مـواردی هسـتند کـه در سیاسـتگذاری پلتفرمـی 
مطـرح می شـوند. کمیسـیون اروپایـی در سـال 20۱5 بـه بررسـی مسـائل مرتبط با 
پلتفرم ها پرداخت و در سـال 20۱6 مبانی سیاسـتگذاری پلتفرمی را مطرح سـاخت، 

همچنیـن بـه مرور نقشـه راهـی بـرای سیاسـتگذاری پلتفرمی تدویـن کرد. 
از آنجـا کـه مالـکان و طراحـان پلتفـرم انتخاب هـای متنوعـی دارنـد و می توانند 
بـا تکیـه بـر اثـرات مسـتقیم یا غیر مسـتقیم شـبکه، مـدل درآمـدی مطلـوب، نحوه 
اسـتفاده از اطالعـات، مدیریت وابسـتگی های عمودی زنجیره تأمیـن، مقیاس پذیری 
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و غیـره، عمـل کننـد، بـا مجموعـه متنوعـی از پلتفرم ها روبه رو هسـتیم کـه هرکدام 
بسـته بـه ایـن انتخاب هـا ویژگی هـای مختلفـی دارنـد و تأثیـرات متفاوتی بـر منافع 
عمومـی می گذارنـد. بنابرایـن در حـوزه پلتفرم هـای رسـانه ای نمی تـوان صرفـاً بـه 
تعریـف عمومـی پلتفرم هـا تکیـه کرد و بایـد ویژگی های مختلـف آنهـا را مدنظر قرار 
داد. بـر ایـن اسـاس الزم اسـت پلتفرم هـای رسـانه ای را از جنبه  ویژگی هـای مختلف 
هـر یک بررسـی کـرد. با شناسـایی ویژگی هـای مختلـف پلتفرم های رسـانه ای مانند 
مـدل درآمـدی، اثرشـبکه، صرفـه مقیـاس و وسـعت و غیـره، به صـورت دقیق تـری 

می تـوان تأثیـرات آنهـا را شناسـایی کرد. 

الگوریتم ها و منافع عمومی
 منافـع عمومـی کاربـران بعد دیگـری از چگونگـی عملکرد پلتفرم های رسـانه ای 
را در انتشـار اخبـار و اطالعـات برجسـته می کنـد. نقـش فیلترهـای محتوایـی و 
سیسـتم های الگوریتمـی بسـیار مهـم اسـت چرا کـه نشـان می دهـد منافـع عمومی 
آنـان چگونـه در حاکمیـت پلتفرمـی در نظر گرفته شـده اسـت و کاربـران چگونه در 
پلتفرم هـا بـر گردش اخبـار و اطالعات کنتـرل دارنـد )ناپولـی، 20۱9(. به طور حتم، 
سیسـتم پیشـنهادی مبتنـی بر الگوریتـم تأثیر زیادی بـر میزان و نوع مصـرف اخبار 
دارد )درگ۱، 20۱4(. روش هـای زیـادی ممکن اسـت  یک الگوریتـم از نظر هنجاری 
مشکل سـاز باشـد. اوالً، الگوریتم هـا می تواننـد به گونه ای دسـتکاری شـوند که به طور 
مسـتقیم بـه کاربـران آنها آسـیب نرسـد و ثانیـاً، دسـتکاری الگوریتمی ممکن اسـت 
از نظـر اجتماعـی مشکل سـاز شـود، حتی اگر از نظر قانونی مشـکلی نداشـته باشـد.

مفهـوم منافـع عمومـی، در سـال های اخیـر در ارتبـاط بـا پلتفرم هـای رسـانه ای 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. چرا که ایـن پلتفرم ها بـا قدرت توزیع و دسترسـی 
گسـترده ای کـه دارنـد می توانند بر شـئون مختلـف منافع عمومی در صنعت رسـانه، 
تأثیر گـذار باشـند. چارچـوب منافـع عمومـی ، اهمیت و لـزوم حفـظ آن در پلتفرم ها، 
در پژوهش هـای مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و تـالش شـده اسـت تـا بیـن 
ویژگی هـای پلتفرم هـا و منافـع عمومـی ارتبـاط برقـرار شـود. تأثیـر مسـتقیم یـک 
ویژگـی خـاص بر منافـع عمومی همیشـه به طور مسـتقیم قابل اثبات نیسـت. منافع 
عمومـی از حمایـت حقـوق اساسـی خاصی برخـوردار اسـت، مانند حـق آزادی بیان 
مصرف کننـده، حریـم خصوصـی و حـق حفاظـت از داده هـا. فعالیـت پلتفرم هـای 
رسـانه های اجتماعـی ممکـن اسـت تأثیر مسـتقیم یـا غیرمسـتقیمی بر اسـتفاده از 

ایـن حقوق داشـته باشـد )نـورن، 20۱۸(. 
1. Dredge
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یکـی از حقـوق کاربران که از طریق پلتفرم ها به چالش کشـیده می شـود، آزادی 
بیـان آنـان اسـت )کالیمویـز۱، 20۱0(. آزادی بیان به عنوان یکـی از اصلی ترین منافع 
کاربـران مـورد توجـه قرار می گیـرد )الوسـن2 و بـوردرز3، 20۱5(. حـق آزادی بیان، 
بـرای ترویـج محتـوای مطلوب از سـوی رسـانه ها و محدود کـردن انـواع محتواهایی 
اسـت کـه بـرای زمینه هـای اقتصـادی، فرهنگی یـا اجتماعی کشـورها آسـیب زننده 
تلقـی می شـوند )جایاکـر4، 20۱۸(. اکنون با توسـعه پلتفرم های رسـانه ای، مخاطب، 
معنـای سـنتی خـود را از دسـت  داده و بـه کاربـر انتخابگر یا گزینشـگر تغییـر یافته 
اسـت. ایـن مخاطـب بیش از پیش در طلـب آزادی بیان در فعالیت های رسـانه ای خود 
اسـت. در پلتفرم هـای دیجیتـال، ورود، خـروج و حفـظ رفتـار فـردی افـراد می تواند 
به طـور خـودکار مـورد نظارت قـرار گیرد. ایـن نوآوری، انـواع جدیدی از آرشـیو داده 
کاربـران را ایجـاد می کنـد و انـواع مختلفی از اطالعات شـخصی و الگوهـای ارتباطی 
کاربـران ثبـت و ذخیـره می شـود. ایـن بایگانـی دیجیتـال، طیف وسـیعی از تحوالت 
را در رابطـه بیـن شـرکت ها و کاربـران پلتفرم هـا ایجـاد می کنـد )پارکـر و همکاران، 
20۱6(. شـهروندان همـواره حـق دارنـد کـه بداننـد پلتفرم هـا بـا داده های شـخصی  
به دسـت آمده از مشتریانشـان چـه می کننـد و ایـن یکـی از چالش هـای اصلی اسـت 
کـه اکوسیسـتم پلتفرمـی به واسـطه داده هـای حجیمـی کـه کاربـر از خـود در ایـن 
پلتفرم هـا به جـای می گـذارد، بـا آن روبـه رو اسـت. چالـش بعـدی دراین زمینـه، بـه 
دلیل شـفافیت پلتفرم های رسـانه ای اسـت. این شـفافیت آنها را به رسـانه هایی قابل 
 ردیابـی تبدیـل کـرده اسـت )بـه این معنا کـه می توان فهمید چه کسـی چه پسـتی 
گذاشـته اسـت، چـه موقـع، کجا و غیـره( و چـون پلتفرم هـا در معرض دیـد کاربران 
زیـادی قـرار می گیرنـد، افـراد ممکن اسـت در افشـای اطالعات بسـیار محرمانه خود 

بـه خطـر بیفتند )ماننـد اطالعات شـخصی و ...(.
یکـی دیگـر از چالش هـای اسـتفاده از پلتفرم هـای رسـانه ای و منافـع عمومـی، 
گرفتـن پشـتیبان های الکترونیـک5 از اطالعـات اسـت کـه قابلیت پاک شـدن ندارد. 
بـرای  مثـال، برخـی از پلتفرم هـا ایـن امـکان را فراهـم می سـازند کـه حتـی اگـر 
عکس هـای حسـاب کاربـری پـاک  شـده باشـد، بتـوان از آنهـا مجـدد اسـتفاده کرد. 
برخـی نیـز بزرگ تریـن نگرانـی در خصـوص اسـتفاده از پلتفرم هـا را مسـئله حریـم 
خصوصـی می داننـد. ایـن مسـئله بـه لحـاظ اخالقـی و قانونـی چالش هایـی را پدید 
آورده اسـت. باگذشـت زمـان هر چه افـراد اطالعـات محرمانه تری از خود به اشـتراک 
بگذارنـد، جرائـم فضـای مجازی )ماننـد دزدی هویت، فریب و غیره( نیـز افزایش پیدا 

1. Klimkiewicz
2. Lawson

3. Borders
4. Jayakar

5. Back Up
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می کنـد. ازایـن رو، بـه نظر می رسـد که سیاسـت های مربـوط به حریـم خصوصی در 
پلتفرم هـای رسـانه ای، نیـاز به تجدیدنظـر دارد.

روش شناسی پژوهش       
بـرای پاسـخ به پرسـش های پژوهـش، از رویکـرد کیفـی و روش تحلیل مضمون 
اسـتفاده شـده اسـت. به منظور جمع آوری داده ها نیز ۱۸ نفر از مدیران و کارشناسـان 
پلتفرم هـای رسـانه ای در ایـران بـا روش نمونه گلوله برفـی انتخاب شـده اند و با آنان 
مصاحبه هـای عمیـق و نیمه سـاختاریافته صـورت گرفتـه اسـت. زمـان مصاحبه هـا 
بیـن 35 تـا ۸5 دقیقـه بـود و ۱۱ مصاحبه به شـکل حضـوری و ۷ مصاحبـه به دلیل 
محدودیت های ناشـی از شـرایط کرونا، به شـکل مجازی و در بسـتر اسـکایپ برگزار 
شـد. هرکـدام از مصاحبه شـوندگان دیـد متفاوتـی بـه موضـوع داشـته اند بنابرایـن 
تـالش کرده ایـم در ابتـدا موضـوع را توضیـح دهیـم و پرسـش های پژوهـش را برای 
آنـان روشـن کنیـم. مصاحبه ها تـا جایی ادامـه پیدا کرد کـه داده هـا در خصوص هر 
سـه پرسـش اصلـی پژوهش به اشـباع رسـید. بـرای تحلیـل داده هـا از روش تحلیل 
مضمـون و رویکـرد کالرک و بـراون 2006 اسـتفاده شـد. زمانی کـه از تحلیل محتوا 
نـام بـرده می شـود، منظـور تحلیـل داده بـا تمرکـز بـر کمّیـت محتواسـت. در نقطه 
مقابـل به صـورت معمـول زمانـی کـه از تحلیل تـم نام برده می شـود، منظـور تحلیل 
داده بـا تمرکـز بـر کیفیـت محتواسـت. تحلیـل مضمـون روشـی بـرای دیـدن متن؛ 
برداشـت و درک مناسـب از اطالعـات بـه ظاهـر نامرتبـط؛ تحلیـل اطالعـات کیفی؛ 
مشـاهده  نظام منـد شـخص، تعامـل، گـروه، موقعیت، سـازمان و یا فرهنـگ و تحلیل 
کیفـی داده هاسـت. در تکنیـک تحلیـل مضمـون، اطالعـات بـر اسـاس موضـوع در 
دسـته های معنـادار طبقه بنـدی می شـوند تـا بتـوان نظـر پاسـخ دهندگان را خالصه 
و تحلیـل کـرد. تحلیـل مضمـون بـرای کار در پارادایم هـای پژوهـش مشـارکتی، 
برجسته سـازی شـباهت و تفـاوت در مجموعـه  داده هـا و بـرای تحلیل هـای روانـی و 
اجتماعـی مناسـب و مطلوب اسـت )خنیفـر و مسـلمی، ۱395: 53(. در این پژوهش 
از یـک فراینـد هفـت مرحله ای برای تحلیل مضمون اسـتفاده شـده اسـت. در مرحله 
اول کـه آشـنایی بـا داده اسـت پژوهشـگران بایـد بـا داده هـا آشـنا و در فضـای آن 
شـناور می شـدند. در ایـن مرحله، پژوهشـگران داده هـای حاصـل از مصاحبه ها را در 
قالـب کدهـای اولیـه، قـرار دادند، آنهـا را به صـورت مکـرر خواندنـد و آمادگی ذهنی 
بـرای جسـت وجوی معنـای نهفتـه در داده هـا را در خـود بـه وجـود آوردنـد. در این 
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مرحلـه 42۷ کـد اولیـه اسـتخراج شـد. در مرحلـه دوم کـه ایجـاد کدهـای مفهومی 
بـود، پژوهشـگران داده هـا را به صـورت جزئـی خوانـده و کدهایـی کـه به صراحـت یا 
بـه مضمـون در متـن وجود داشـت، شناسـایی کردند. در آنهـا مرحله با دسـته بندی 
و اسـتخراج کدهـای مفهومـی از کدهـای اولیه، ۱32 کد مفهومی برسـاخته شـد که 

نمونـه ای از ایـن در قالـب جـدول ۱ آمده اسـت. 

جدول1.نمونهایازکدهایمفهومیپژوهش

 Table 1. Conceptual Codes

کدهای مفهومیردیف

تجزیه وتحلیل و پیش بینی رفتار کاربران در پلتفرم با استفاده از کالن داده۱

پیشنهاد محتوای مورد عالقه کاربر به صورت شخصی سازی شده در پلتفرم  2

اهمیت زیاد الگوریتم های توصیه گر در پلتفرم های خرید 3

نقش الگوریتم در تجزیه وتحلیل بازار کاربران پلتفرم4

تأثیر میزان استفاده کاربران از پلتفرم در کیفیت دروازه بانی الگوریتمی 5

ذخیره داده های رفتاری کاربران در پلتفرم ها 6

استفاده فراداده تولید شده از رفتار کاربران در پلتفرم ها۷

افزایش ریزش کاربران با درخواست اطالعات شخصی اضافی از سوی پلتفرم۸

مشابهت الگوریتم های پلتفرم های ایرانی با پلتفرم های خارجی 9

ذخیره سازی داده های کاربران در مجموعه  داده پلتفرم۱0

تدوین و تغییر سیاست های درون پلتفرمی از طریق پلتفرم۱۱

در مرحله سـوم، یعنی جسـت وجوی کدهای گزینشـی یا شناسـایی زیرمقوله ها، 
پژوهشـگران کدهـای مفهومـی را در چارچـوب کدهـای گزینشـی مرتـب و خالصـه 
کردنـد. در ایـن مرحلـه، پژوهشـگران بـا بررسـی و تحلیـل کدهـا، آنهـا را به گونه ای 
مرتـب کردنـد کـه کدهـای ناقص و تکـراری، حذف و راه بـرای ایجـاد مقوله ها هموار 
شـود کـه در انتهـای ایـن مرحله 3۷ زیر مقوله اسـتخراج شـدند. جـدول 2 نمونه ای 

از زیـر مقوله هـا را نشـان می دهـد.
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جدول2.نمونهایاززیرمقولههایپژوهش

 Table 2. Sub-Themes

زیر مقوله هاردیف

عدم تطابق سیاست های درون پلتفرمی با سیاست های اکوسیستم پلتفرمی۱

افزایش تالش پلتفرم در داده شخصی سازی پلتفرم برای کاربران2

جمع آوری و ذخیره داده های کاربران از طریق پلتفرم3

اهداف اقتصادی پلتفرم در جمع آوری و تحلیل داده های کاربران4

تأثیر تعداد کاربران در به کارگیری الگوریتم ها در پلتفرم برای دروازه بانی5

تأثیر میزان تبلیغات بر کاربست الگوریتم ها در پلتفرم6

فیلتر گفتمان های سیاسی خاص بر پلتفرم۷

در مرحله چهارم یا شـکل  گیری مقوله ها، از ترکیب اشـتراکات معنایی زیر مقوله  های 
به دسـت آمده مقوله  هـا یـا همان مضامیـن اصلی، ایجاد شـدند. در این مرحلـه ۷ مقوله یا 

مضمون اصلی شـکل گرفت. در جدول 3 مضامین اصلی آمده اسـت.

جدول3.مضامیناصلیپژوهش

Table 3. Themes

مضامین اصلی)مقوله ها(ردیف

تقویت دروازه بانی الگوریتمی در پلتفرم ها با کالن داده۱

شخصی سازی محتوا از طریق الگوریتم ها2

نمایش تبلیغات بر اساس خواست بنگاه های اقتصادی3

دروازه بانی الگوریتمی و محدودیت آزادی دریافت و انتشار محتوا4

دروازه بانی الگوریتمی و حریم خصوصی کاربران5

دروازه بانی الگوریتمی و قدرت شکل دهی به ساختار اجتماعی و فرهنگی6

تحت  تأثیر قرار دادن نگرش های سیاسی کاربران از طریق دروازه بانی الگوریتمی ۷

 در مرحله پنجم یا شـکل  گیری بعد ها، پژوهشـگران از ترکیب اشـتراکات معنایی 
مقوله  هـای )مضامیـن( به دسـت آمده بعد  هـا را به گونـه ای ایجـاد کردنـد کـه مبیـن 
تمـام جنبه هـای موضـوع دروازه بانـی و تأثیـر آن بـر منافـع عمومـی باشـد. مضامین 
اصلـی در سـه بعـد اصلـِی »آزادی بیـان کاربـران«، »حریـم خصوصـی کاربـران« و 
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»تأثیـرات سیاسـی ـ اجتماعـی پلتفرم هـا«، دسـته بندی شـدند. در مرحلـه ششـم، 
یعنـی بررسـی کیفیـت داده ها نیـز به بررسـی روایـی و پایایی پژوهش پرداخته شـد 
و در نهایـت، در مرحلـه هفتـم، یـا بازبینـی و تهیـه گزارش، پژوهشـگران با بررسـی 
مجـدد زیـر مقوله هـا، مقوله هـا و بعدهای پدید آمـده را تحلیل و گـزارش نهایی خود 

را تهیـه کردنـد. مراحـل یـاد شـده در قالب روندنمای زیر نشـان داده شـده اسـت. 

شکل1.روندنمایانتزاعتحلیلدادهها

Figure 1. Data Analysis Process
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یافته های پژوهش 
بـا رشـد و توسـعه پلتفرم هـای رسـانه ای کـه بسـتر و فرصتـی بـرای تعامـل و 
تولیـد محتـوای کابـران ایجـاد می کننـد، کاربـران بـا الگوریتم هایی مواجه می شـوند 
کـه بـر اسـاس یـک فرایند محاسـباتی از پیـش تعییـن شـده می توانند اطالعـات را 
دروازه بانـی کننـد. ایـن دروازه بانی، مانع از دسـتیابی کاربر به بخشـی از محتوا و قرار 
گرفتـن در معـرض مطالبی خواهد شـد که حتی ممکن اسـت آزاردهنده نیز باشـند. 
بنابرایـن، پلتفرم هـا از الگوریتم هـای اختصاصـی خـود کـه به همین منظـور توسـعه 
داده انـد، اسـتفاده می کنند. عملکرد این الگوریتم ها شـباهت بسـیاری بـه دروازه بانی 
سـنتی خبر در مطبوعات دارد. کاری که همیشـه از سـوی سـردبیران در رسـانه های 
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بـا نـوع جدیـدی از دروازه بانـی، همـان  انجـام می شـد. اکنـون پلتفرم هـا  سـنتی 
فعالیت هـای محدودسـازی دسترسـی بـه اطالعات بـرای مخاطب را انجـام می دهند. 
ازآنجاکـه زندگـی روزمره کاربـران به این نوع جدیـد از دروازه بانـی اطالعات یا همان 
دروازه بانـی الگوریتمـی گره خـورده اسـت، ایـن مسـئله و ارتباط آن بـا منافع عمومی 

بـا اهمیت تـر بـه نظر می رسـد. 
در ایـن پژوهـش هـدف مـا شناسـایی و تحلیـل تأثیـرات دروازه بانـی الگوریتمی 
در پلتفرم هـای رسـانه ای، بـر منافـع عمومـی کاربـران بوده اسـت. تأثیـرات منفی یا 
مثبتـی کـه دروازه بانـی الگوریتمـی در پلتفرم هـای رسـانه ای می توانـد بـرای منافـع 
عمومی داشـته باشـد مورد بررسـی قـرار گرفته و نتایج آن در قالـب ۷ مضمون اصلی 

کـه در ایـن پژوهش برسـاخته شـده، آمده اسـت. 

تقویت دروازه بانی الگوریتمی در پلتفرم ها با کالن داده
خصـوص  در  مشـارکت کنندگان  کـه  داد  نشـان  پژوهـش  یافته هـای  تحلیـل 
دروازه بانـی الگوریتمـی و تأثیـر آن بـر منافـع عمومـی، حساسـیت و اطالعـات کافی 
داشـته اند. آنـان بـر مـواردی همچـون »تجزیه وتحلیـل رفتـار مخاطب با اسـتفاده از 
 داده هایـی کـه کاربـر از خـود در پلتفرم هـا باقـی می گـذارد«، »اطالعـات کاربر برای 
پلتفرم هـا قابـل ذخیره و قابـل تحلیل هسـتند«، »تجزیه وتحلیل عملکـرد کاربران از 
طریـق هـوش مصنوعـی در پلتفرم هـا انجـام می شـود«، »هـر رفتار مصـرف محتوا از 
مخاطـب همیشـه آنالیـز می شـود«  ، »رفتـار کاربران بـه یادگیـری الگوریتم ها کمک 
می کنـد«، »پلتفرم هـا صاحـب کالن داده از کاربـران خـود هسـتند« و »کالن داده هـا 
بـه بهبـود عملکـرد پلتفـرم کمـک می کنـد«، تأکیـد می کردنـد. تکـرار ایـن کدهـا 
الگوریتمـی«،  دروازه بانـی  و  »کالن داده  ماننـد  مفاهیمـی  شـدن  برسـاخته  باعـث 
»الگوریتم هـای یادگیرنـده« و ...می شـد کـه خـود در شـکل گیری مضامیـن فرعـی 
ایـن پژوهـش نقـش داشـت و بـا نقـش کالن داده هـا و تأثیرات شـناخت کاربـران بر 
کارایـی الگوریتمـی نیـز مرتبـط بـود. ایـن مضامیـن فرعـی همگـی با یـک مضمون 
اصلـی یعنـی »تقویـت دروازه بانـی الگوریتمی در پلتفرم های رسـانه ای بـا کالن داده« 
بـود. بـا بررسـی داده های حاصل از مصاحبه ها و مشـاهده پژوهشـگران در این بخش، 
روشـن می شـود که از منظـر مشـارکت کنندگان یقیـن، الگوریتم ها رفتـار کاربران را 
شناسـایی و پیش بینـی می کننـد و بـا رفتارهای بیشـتر از سـوی کاربـران، یادگیری 
ماشـینی بهتـری صـورت می گیرد. ایـن یادگیری باعث می شـود الگوریتم هـا دریابند 
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چـه محتواهایـی متناسـب بـا سـالئق کاربران اسـت و بـه آنهـا محتوای متناسـب با 
خواسـت آنهـا را پیشـنهاد کننـد و درعین حـال محتوایـی را کـه بـه احتمـال مـورد 
عالقه شـان نیسـت، نمایـش ندهنـد. به این ترتیـب، هرچقـدر الگوریتم داده بیشـتری 
از کاربـران در اختیار داشـته باشـد بیشـتر یاد می گیرد و بیشـتر تـالش می کند فقط 
بخشـی از اطالعـات و محتوایـی را کـه مورد عالقه آنان اسـت، نمایش دهـد. ازاین رو، 
کالن داده  بـا تقویـت و افزایـش کارایی دروازه بانـی الگوریتمی کمک بسـیار زیادی به 
پلتفرم هـا می کنـد و درعین حـال، کاربـر را از بخشـی از دسترسـی بـه محتوایـی که 

تشـخیص داده می شـود کمتـر بـه آن عالقـه دارد، محـروم می سـازد. 

 شخصی سازی محتوا از طریق الگوریتم ها 
داده هـای پژوهـش نشـان می دهـد  کـه مشـارکت کنندگان ایـن پژوهـش درباره 
شخصی سـازی الگوریتمـی باتوجه بـه اطالعـات ذخیره شـده در سـرور کـه پلتفرم از 
هـر کاربـر دارد اتفاق نظـر دارنـد و آن را در قالـب کدهـای مختلفـی تکـرار کرده انـد. 
شخصی سـازی  از  رسـانه ای  »پلتفرم هـای  ماننـد  کدهایـی  مشـارکت کنندگان 
الگوریتمـی اسـتفاده می کنـد« ، »شخصی سـازی الگوریتمـی تجربـه اسـتفاده بهتـر 
کاربـر از پلتفـرم فراهـم می کنـد«، »اطالعـات کامـل از کاربـر امکان شخصی سـازی 
الگوریتمـی را فراهـم می کنـد«، »هـر پلتفـرم روش مخصوصـی برای شخصی سـازی 
از  باشـد  داشـته  زیـادی  بسـیار  کاربـران  کـه  پلتفـرم  »هـر  و  دارد«  الگوریتمـی 
شخصی سـازی الگوریتمـی اسـتفاده می کنـد«، ارائـه داده انـد. تکرار این کد ها نشـان 
می دهـد شخصی سـازی الگوریتمـی کـه باتوجه به عالقه کاربـر، محتوا ارائـه می دهد، 
به شـدت در پلتفرم ها دنبال می شـود. این شخصی سـازی که  مورد اسـتقبال کاربران 
قـرار گرفتـه اسـت. این شخصی سـازی محتوا بـرای کاربر به توسـعه بهتـر دروازه بانی 
الگوریتمـی کمـک می کنـد. پلتفرم ها اعـالم می کنند کـه شخصی سـازی الگوریتمی 
موجـب می شـود کاربر بـا حجم زیـادی از اطالعاتی که بـه آنها احتیاج نـدارد روبه رو 
نشـود و بیشـتر محتواهایـی را دریافـت کنـد کـه بـه آنهـا عالقـه و نیـاز دارد. بـرای 
مثـال اگـر در دیجـی کاال یـا آپـارات کاربر در جسـت وجوی نوعـی کاال و یـا ویدئویی 
باشـد، کاال و هـدف مـورد نیـاز کاربـر در قالـب تبلیـغ یا سـایت برایش نمایـش داده 
می شـود و سـعی برایـن اسـت که اطالعـات دیگر نمایش داده نشـود. شخصی سـازی 
الگوریتمـی در واقـع بـر اسـاس اطالعـات کاربـر کـه در سـرورها ذخیره سـازی شـده 

اسـت، برخـی اطالعـات مرتبـط با سـالیق کاربـر را نمایـش می دهد.
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نمایش تبلیغات بر اساس خواست بنگاه های اقتصادی 
اهـداف  اسـاس  بـر  را  تبلیغاتـی  محتواهـای  نمایـش  الگوریتمـی  دروازه بانـی 
اقتصـادی بنگاه هـا انجـام می دهـد. مشـارکت کنندگان در ایـن پژوهـش بـر سـر این 
مضمـون اتفاق نظـر داشـتند و آن را در کدهـای مختلفـی بیـان کردنـد بـرای مثـال 
»انتشـار دهندگان   تبلیغـات از الگوریتم هـا سـود می برنـد«، »دروازه بانـی الگوریتمـی 
بازدیـد تبلیغـات را بهبـود می بخشـد« ، »دروازه بانـی الگوریتمـی بـر منافـع مالـی 
پلتفـرم تأثیـر دارد« ، »دروازه بانـی الگوریتمـی بـر جـذب تبلیغ کننـده بـه پلتفـرم 
تأثیـر می گـذارد«، »الگوریتم هـا ذاتـاً بـرای منافـع کسـب وکارها ایجـاد شـده اند«، 
»بیشـترین منافـع بـرای مجموعه هایـی اسـت کـه مدیریـت و انتشـار تبلیغـات را 
راهبـری می کننـد« و »اکثـر کسـب وکارها عالقه مندنـد کـه تبلیغـات را به صـورت 
هدفمنـد به مشـتری هـدف نمایش دهند«. بـا تکرار این کدها پژوهشـگران دریافتند 
کـه  الگوریتم هـا سیسـتم های یادگیرندهـای هسـتند کـه به واسـطه    اطالعاتـی که با 
آن کار می کننـد، می تواننـد همسـو بـا اهـداف اقتصـادی بنگاه هـا حرکـت کننـد. 
آنهـا کاربـران را شناسـایی  و بـه دسـته های مختلفـی بـا ویژگی های متفاوت تقسـیم 
اینکـه کاربـران بـه چـه محتوایـی عالقـه  نشـان می دهنـد  بـر اسـاس  می کننـد. 
تبلیغـات هدفمند تـری به سـوی آنـان ارسـال می شـود ایـن کار هزینه هـای بازاریابی 
را بـرای تبلیغ دهنـدگان کاهـش و قیمـت تبلیغات را بـرای پلتفرم افزایـش می دهد. 
شخصی سـازی تبلیغـات ارزش پلتفـرم را بـرای تبلیغ کننـده افزایش می دهـد  درواقع 
دروازه بانـی الگوریتمـی تبلیغاتـی کـه کاربـر بـه آ نهـا عالقه نـدارد، حـذف می کند و 

مرتبط تریـن کاربـران را هـدف تبلیغـات مـورد نظـر قـرار می دهـد.  

دروازه بانی الگوریتمی آزادی دریافت و انتشار محتوا را محدود می کند 
یکـی از مـواردی کـه در حـوزه منافع عمومی کاربـران مطرح می شـود، آزادی در 
دریافـت و انتشـار اطالعات اسـت. کاربران بایـد در پلتفرم ها بتواننـد آزادانه اطالعات 
را دریافـت کننـد و یـا انتشـار دهنـد ؛ هرگونـه مداخله در ایـن فرایند، محدودسـازی 
کاربـر اسـت. این محدودسـازی درواقـع حق آزادی بیـان کاربران را محـدود می کند. 
مشـارکت کنندگان پژوهـش کـه از سـازوکار الگوریتم هـا در فرایندها اطالع داشـتند، 
کدهایـی مرتبـط بـا این مضمـون را کـه دروازه بانی الگوریتمـی در پلتفرم هـا، آزادی 
بیـان کاربـران را بـا محدودیـت روبـه رو می کنـد، ارائـه می کردنـد؛ کدهایـی ماننـد 
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»دروازه بانـی الگوریتمـی بـر آزادی بیان تأثیر دارد« ، »الگوریتم ها هوشـمندانه برخی 
محتواهـا را سانسـور می کننـد«، »ارتبـاط زیـادی بیـن الگوریتم هـا و نحـوه اجـرای 
آزادی بیـان وجـود دارد«، »حذف و سانسـور برخـی عقاید و نظرها به صورت رسـمی 
از تأثیـرات دروازه بانـی الگوریتمـی بـر آزادی بیـان اسـت«، »آزادی بیـان بـه میـزان 
آزادی بیانـی کـه مالـکان پلتفرم هـا اجـازه می دهنـد، بسـتگی دارد«، »آزادی بیـان 
متناسـب بـا چارچـوب قوانین داخلـی پلتفرم هـا اسـت« و »آزادی بیان به اسـتقالل 
پلتفـرم از حکومـت بسـتگی دارد«. تکـرار ایـن مفاهیـم مرتبـط بـا تأثیـر دروازه بانی 
الگوریتمـی بـر آزادی بیـان این نتیجه را بـه بار آورد کـه دروازه بانی هایی که از طریق 
الگوریتم هـا اکنـون در پلتفرم هـا صـورت می گیـرد، آزادی بیـان کاربـران را محـدود 
می کنـد. آنهـا فقـط اجـازه می دهند کـه کاربـران به برخی از اطالعات منتشـر شـده 
دسترسـی داشـته باشـند و محتوایـی را که تولید می کننـد نیز تنها دسـته ای از آنان 
دریافـت کننـد. ایـن مداخلـه باعـث ترویـج نشـدن ارگانیـک اطالعـات در پلتفرم ها 
می شـود. ازآنجاکـه از سـویی، پلتفرم هـا از جانـب سیاسـتگذار نیز موظف بـه نظارت 
بـر محتـوای کاربـر سـاخته نیز هسـتند، ایـن پایـش محتوا توسـط پلتفرم هـا آغازی 
بـر مداخلـه در شـیوه ترویـج محتـوا در پلتفرم هـا می شـود. این نـوع مداخلـه تقارن 
اطالعـات را بـر هـم می زنـد و می تواند کاربران دو سـوی پلتفـرم را از برخی اطالعات 
مرتبـط با کاربران سـوی دیگـر محروم سـازد. دروازه بانی الگوریتمـی در پلتفرم ها، به 
معنـای محدودیـت و کنترل محتواسـت، بنابرایـن الگوریتم هـا در پلتفرم ها به صورت 
دروازه بـان عمـل می کننـد و به صـورت هوشـمندانه برخـی محتواهـا را سانسـور یـا 
فیلتـر می کننـد، به این ترتیـب، محتواهایـی کـه خـارج از چارچـوب قانونـی باشـند، 
اجـازه انتشـار نمی یابنـد؛ بنابراین کاربـران باید با قوانین و شـیوه نامه های قید شـده، 
مطالـب و نـکات مـورد نظر خـود را بارگذاری کننـد. دروازه بانـی الگوریتمـی فراتر از 
دروازه بانی هایـی کـه از طریـق سـردبیران در رسـانه های سـنتی صـورت می گرفـت، 

توانایـی محـدود کـردن ابعاد حـق آزادی بیان کاربـران را دارد.   

دروازه بانی الگوریتمی و حریم خصوصی کاربران 
مشـارکت کنندگان در خصـوص دروازه بانـی الگوریتمـی و تأثیر آن بر اسـتفاده از 
اطالعـات شـخصی کاربـران و ورود بـه حریـم خصوصـی دیجیتـال آنان، بـه مواردی 
همچـون »اسـتفاده پلتفـرم از حریـم خصوصی تا حـدی می تواند قابل قبول باشـد«، 
»اسـتفاده پلتفـرم از داده هـای مرتبـط بـا حریـم خصوصی کاربـر منوط بـه مجوزی 
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اسـت کـه کاربـر بـرای اسـتفاده از اطالعـات شـخصی خـود می دهـد«، »پلتفرم هـا 
موظـف بـه حفـظ داده ها و حریـم خصوصی کاربران هسـتند«، »اطالعاتی که شـامل 
حریـم خصوصـی افـراد می شـود در زمینه شخصی سـازی پخـش ویدئـو در پلتفرم ها 
اسـتفاده می شـود«، »اطالعاتـی کـه شـامل حریـم خصوصـی افـراد می شـوند، برای 
محتـوای پیشـنهادی اسـتفاده می شـوند«، »به صـورت مسـتقیم اطالعـات مرتبط با 
حریـم خصوصـی کاربـران را نمی فروشـیم امـا بـرای شخصی سـازی محتوا اسـتفاده 
می کنیـم« اشـاره کردنـد. تکـرار ایـن مفاهیم نشـان  می دهـد که اطالعات شـخصی 
مرتبـط بـا حریـم خصوصـی کاربـر در پلتفرم مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. اسـتفاده 
بـرای توسـعه سیسـتم های پیشـنهاد دهنده پلتفـرم، از جملـه ایـن مـوارد اسـت. این 
کار بـه دلیـل نبـود قانـون مشـخصی در خصـوص محافظـت از داده هـای کاربـران 
پلتفرم هـا  و  متفاوتـی صـورت می گیـرد  بـه شـیوه  پلتفـرم  پلتفرم هـا، در هـر  در 
محدوده هـای متفاوتـی بـرای اسـتفاده از ایـن نـوع داده ها، بـرای خود قائل هسـتند.

  

دروازه بانی الگوریتمی و قدرت شکل دهی به ساختار اجتماعی و فرهنگی 
اکثـر مشـارکت کنندگان در پژوهـش، دربـاره دروازه بانـی الگوریتمی کـه توانایی 
قـدرت شـکل دهی به سـاختار اجتماعـی و فرهنگـی را دارد اتفاق نظر داشـتند. موارد 
ذکـر  شـده مرتبـط بـا ایـن مضمـون، در مصاحبه  هـا عبـارت بـود از: »الگوریتم هـا 
می دهـد«،  تغییـر  را  انسـان ها  زندگـی  الگوریتمـی  »قـدرت  شـده اند«،  قدرتمنـد 
»الگوریتم هـا جـای انسـان ها را گرفته انـد« ، »قـدرت الگوریتم هـا باعث تغییر سـبک 
زندگـی انسـان ها شـده اسـت«، »الگوریتم هـا منابـع انسـانی جوامع را دچـار اختالل 
کرده انـد« و »ربات هـا به جـای انسـان ها تصمیم گیرنده هسـتند«. تکرار ایـن مفاهیم 
نشـان دهنده سـویه های منفـی رشـد فناوری هـای نوظهـور از جمله هـوش مصنوعی 
و الگوریتم هـای آن، اسـت کـه  قـدرت بسـیار زیـادی گرفته انـد. داده هـای حاصـل از 
مصاحبه هـا مؤیـد ایـن یافته بود کـه متخصصان اعتقـاد دارند الگوریتم هـا نمی توانند 
بـه چگونـه فکـر کـردن کاربـر کمک کننـد، امـا می تواننـد کاربـر را به سـمت اینکه 
بـه چـه توجه کنـد، رهنمـون شـوند. دروازه بانـی محتوایی کـه از طریـق الگوریتم ها 
در مـورد نمادهـای اجتماعـی و فرهنگـی شـکل می گیـرد، می تواند سـالیق فرهنگی 
و انتخاب هـای اجتماعـی افـراد را تحـت  تأثیـر قـرار دهـد. در ایـن زمینـه حتی نظم 
اجتماعـی جدیـد نیـز بر سـر موضوعـات و نمادهـای قدرتمنـد می تواند شـکل گیرد 

و نظـم پیشـین را بر هـم زند. 
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دروازه بانی الگوریتمی نگرش های سیاسی کاربران را تحت تأثیر قرار می دهد
مشـارکت کنندگان، دربـاره تأثیـر دروازه بانـی الگوریتمـی بـر نگرش هـای سیاسـی 
به شـدت اتفاق نظـر داشـتند. مفاهیـم احصـا شـده از متـن مصاحبه هـا مرتبـط بـا این 
مضمـون عبـارت بـود از: »پلتفرم هـا می توانـد با سـوگیری های خاص سیاسـی، به نحو 
دلخـواه پسـت های مـورد نظر خود را بـه کاربران نشـان دهنـد« ، »الگوریتم ها محتوای 
سیاسـی مطابـق بـا منافع پلتفرم مربـوط را نمایـش می دهند« ، »سیاسـت های پلتفرم 
تعییـن می کنـد مخاطـب کـدام محتـوای سیاسـی را ببینـد یـا نبینـد« ، » الگوریتم ها 
بـر تنظیـم افـکار عمومـی سـرمایه گذاری می کنـد«، »الگوریتم هـا می تواننـد بـرای هر 
محتـوا یـا تبلیـغ سیاسـی سمت وسـوی مثبت یـا منفـی ایجـاد کننـد«، »الگوریتم ها 
نشـان داده انـد کـه برخـی از تبلیغـات سیاسـی را به طـور خامـوش فیلتـر می کننـد«، 
»پلتفـرم بـرای افزایـش درآمـد خـود از طریـق نمایـش تبلیغـات سیاسـی برنامه ریزی 
 می کنـد« و » الگوریتم هـا تعیین کننـده موضوعـات سیاسـی روز هسـتند«. بـا تکـرار 
ایـن مفاهیـم می تـوان دریافـت همان گونـه کـه دروازه بانـی در رسـانه های سـنتی، 
محـل عبـور جریـان اطالعـات و اخبـار بـود و دروازه بانـی خبـر در این رسـانه ها وظیفه 
کنتـرل اثـرات سیاسـی و اجتماعـی محتـوا را بـر عهده داشـت، با رشـد فنـاوری هوش 
مصنوعـی، کارکـرد دروازه بانـی بـر عهـده الگوریتم هـای پلتفرم هـا قـرار گرفتـه اسـت. 
توانایـی الگوریتم هـا در کنتـرل جریـان اطالعـات بسـیار زیاد اسـت و می توانـد کنترل 
افکارعمومـی و نگـرش سیاسـی کاربـران را تحـت  تأثیر قـرار دهد. پلتفرم هـا می توانند 
از طریـق دسـتکاری جریـان اخبـار و اطالعـات، فضـای سیاسـی را بـه نفـع یک طرف 

سیاسـی تغییـر دهند.

بحث و نتیجه گیری 
هـدف ایـن پژوهـش، شناسـایی تأثیـرات دروازه بانـی الگوریتمـی در پلتفرم های 
رسـانه ای بـر منافـع عمومی کاربـران بوده اسـت. در این زمینـه، نظریـه »دروازه بانی 
اخبـار و اطالعـات« و مفاهیـم مرتبـط بـا »دروازه بانـی الگوریتمـی« به عنـوان پایـه 
تحلیل هـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. اکنـون بـا افزایـش پلتفرم هـای رسـانه ای و 
درگیـری افـراد با ایـن نوع شـبکه ها موضوع دروازه بانـی الگوریتمی اهمیت بیشـتری 
پیـدا کرده اسـت و پژوهشـگران زیادی در سراسـر جهان با حساسـیت بـاال، به دنبال 
تحلیـل نتایـج و آثـار الگوریتم هـا و شـیوه های دروازه بانـی اطالعـات از سـوی آنها بر 
روندهـای سیاسـی، اقتصادی و اجتماعی هسـتند. شناسـایی این تأثیـرات که چگونه 
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الگوریتم هـا می تواننـد در کشـورهای مختلـف، تأثیـرات متفاوتـی بـر جـای بگذارند، 
ضـرورت پژوهـش  در این بـاره را برجسـته تر کرده اسـت. یکی از زمینه های پژوهشـی 
ایـن حـوزه، شناسـایی تأثیـر ایـن نـوع از دروازه بانـی بـر انـواع منافـع عمومی اسـت 
کـه کاربـران در پلتفرم هـا دارنـد و ضـرورت دارد کـه مـورد توجه قـرار گیـرد. اینکه 
تأثیـرات دروازه بانـی الگوریتمـی در زمینـه ایـران چـه حوزه هایـی از منافـع عمومـی 
کاربـران را تحت تأثیـر قـرار می دهـد، مـورد توجـه نویسـندگان ایـن پژوهـش بـوده 
اسـت. به این ترتیـب، بـا ۱۸ نفـر از خبـرگان دانشـگاهی و کارشناسـان پلتفرم هـای 
رسـانه ای، مصاحبه هـای عمیـق و نیمه سـاخت یافته انجـام گرفتـه و تـالش شـده 
اسـت تـا داده هـای احصـا شـده در رونـدی سیسـتماتیک تبدیـل به مضامیـن اصلی 
ایـن حـوزه شـوند. یافته هـا بیانگـر ۷ مضمـون اصلـی به عنـوان تأثیـرات دروازه بانـی 
الگوریتمـی در پلتفرم هـای رسـانه ای بـر منافـع عمومی کاربـران در زمینـه ایران اند.

مضمـون اصلـی اول، یعنـی »تقویـت دروازه بانـی الگوریتمـی در پلتفرم هـا بـا 
و  لیـت  20۱۷؛  سـیور،  20۱۷؛  )پلـی،  نیـز  پیشـین  پژوهش هـای  در  کالن داده« 
هارگیتـای، 20۱6 و سـرنیچک، 20۱۷(، شـامل مفاهیمـی همچـون »دروازه بانـی 
درواقـع قـدرت تحریریـه ای و سـردبیری اسـت که بـا اسـتفاده از الگوریتم هـا صورت 
می گیـرد و کالن داده آن را تقویـت می کنـد«، »دروازه بانی هـای پلتفرمـی بـا داده های 
بیش تـر و ابزارهـای توسـعه یافته تر، قـدرت معنـی سـازی های جدیـد در حوزه هـای 
مختلـف را دارد« ، »توجـه مخاطـب بـه محتـوا بـه داده و داده بـه محصـول قابـل 
فـروش، تبدیـل می شـود« و »ابزارهـای تجزیه وتحلیـل داده هـا، بـا افزایـش حجـم 
داده هـا بـا دقـت بیشـتری عمـل می کنند« بود کـه قرابـت معنایی زیادی بـا مضمون 
برسـاخته شـده اول در ایـن پژوهش دارد. مضمـون دوِم این پژوهش »شخصی سـازی 
محتـوا توسـط الگوریتم هـا« در پژوهش هـای پیشـین بـه گونه هـای مختلفـی ارائـه 
شـده اسـت. پژوهشـگرانی ماننـد )پـاورز، 20۱۷ و بـوزداگ، 20۱3( بـه ایـن مضمون 
در قالـب یافته هایـی ماننـد »سیسـتم های پیشـنهاددهنده در پلتفرم هـا، می تواننـد 
بـه خالصه سـازی بیش از حـد اطالعـات کمـک کننـد« ، »کاربـران را در یافتـن اخبار 
مرتبـط در جریان گسـترده اطالعـات امـروزه از طریق الگوریتم ها پشـتیبانی و کمک 
می شـوند« ، »الگوریتم هـای شخصی سـازی بـرای تعییـن نـوع و میـزان اطالعاتی که 
کاربـر بایـد مصـرف کند، کافی اسـت« و »ترجیحـات کاربر متأثـر از تاریخچه مصرف 
اطالعات کاربر اسـت«، اشـاره و مضمون احصا شـده را تأیید می کنند. مضمون سـوِم 
پژوهـش یعنـی » نمایـش تبلیغـات بر اسـاس خواسـت بنگاه هـای اقتصـادی«  یکی از 
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مضامیـن مهمی اسـت کـه در کارهـای پژوهشـگران )گیتلین، 2002 ( به شـکل های 
متفاوتـی مـورد تأکیـد قـرار گرفته اسـت. مفاهیـم و مضامینـی همچون »دسـتکاری 
جریـان اطالعـات و تولیـد اخبـار یـک بخـش مهـم فعالیـت جوامـع سـرمایه داری 
اسـت«، »سـرعت جریـان اطالعـات به طـور مسـتقیم بـه سـود سـرمایه داری تبدیـل 
می شـود«، »دروازه بانـی الگوریتمـی نمایـش محتـوا بـرای کاربـر بـر اسـاس اهـداف 
اقتصـادی سـازمان ها اسـت« و » کدهـا اقداماتـی حرف هـای بـرای توسـعه منافـع 
اقتصـادی شـرکت ها انجـام می دهنـد«، از ایـن نمونه انـد. مضمـون چهـارِم، پژوهـش 
یعنـی »دروازه بانـی الگوریتمـی آزادی دریافـت و انتشـار محتـوا را محـدود می کنـد« 
نیـز بـا یافته هـای پژوهش هـای پیشـین تقویـت می شـود. پژوهشـگران )اندرسـون، 
20۱۱(، مضامیـن و مفاهیمـی ماننـد »پلتفرم هـای دیجیتال برخی اطالعـات را برای 
کاربـر محـدود می کننـد«، »پلتفرم هـا می توانند تصمیـم بگیرند که محتوای منتشـر 
شـده را فیلتـر کننـد«، »پلتفـرم بـرای نوع مصـرف کاربر تصمیـم می گیـرد«، »اینکه 
چـه محتـوای تولید شـده ای بتواند شـانس انتشـار حداکثری را داشـته باشـد، بسـته 
بـه الگوریتم هاسـت« و »پلتفرم هـا، آزادی بیـان را محـدود می کننـد« را به عنـوان 
»دروازه بانـی  یعنـی  پژوهـش  پنجـِم  مضمـون  کرده انـد.  منتشـر  خـود  یافته هـای 
الگوریتمـی و حریـم خصوصـی کاربـران«، یکی از مضامینی اسـت که کاربـران اکنون 
بـر سـر آن حساسـیت باالیـی دارنـد. کاربـران در سـال های اخیـر نشـان داده انـد که 
نسـبت بـه فعالیت هـای پلتفرم هـا و تجـاوز بـه حریـم خصوصی شـان بسـیار بدبیـن 
هسـتند. پژوهشـگران وسـتین و کوپـز، 20۱4 نیـز در همیـن زمینـه، پژوهش هـای 
مختلفـی را طراحـی کرده انـد. یافته هـای ایـن پژوهش هـا شـامل »رضایـت آگاهانـه 
افـراد، زمینـه مهمی برای مشـروعیت بخشـیدن به پـردازش داده هاسـت«، » افـراد از 
حقـوق مختلفـی بـرای اعمـال کنتـرل بـر داده هـا ماننـد حقـوق اصـاًلح اطالعـات و 
پـا پـاک کـردن اطالعـات برخوردارنـد«، »پـردازش اطالعـات بایـد قانونـی و عادالنه 
باشـد«، »داده هـا در پلتفـرم هـا بایـد به صـورت قانونـی جمـع آوری شـوند« و » افـراد 
می تواننـد داده هـای نادرسـت را در مورد خودشـان را اصاًلح ، حذف یا مسـدود کنند« 
ایـن مضمـون اصلـی را تأییـد و تقویـت می کننـد. مضمـون ششـِم پژوهـش حاضـر، 
»دروازه بانـی الگوریتمـی و قـدرت شـکل دهی بـه سـاختار اجتماعـی و فرهنگی« نیز 
یکـی از مضامینـی اسـت کـه در پژوهش هـای پیشـین )اندرسـون، 20۱۱؛ هایـم و 
همـکاران، 20۱۸ و بونینـی۱ و گاندینی2، 20۱9( به آن اشـاره شـده اسـت. یافته های 
آنهـا ازجملـه مـواردی ماننـد »قـدرت شـکل دهی الگوریتم ها بـه سـاختار اجتماعی و 
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فرهنگـی«، »قـدرت پیش بینـی و ترتیب امور« و »قـدرت تأثیر گـذاری پلتفرم ها روی 
انسـان ها« بـوده اسـت. آخریـن مضمـوِن برسـاخته شـده در ایـن پژوهش، عبـارت از 
»دروازه بانـی الگوریتمـی نگرش هـای سیاسـی کاربـران را تحـت   تأثیر قـرار می دهد« 
اسـت. ایـن مضمـون بـا تکـرار قابل توجهـی در پژوهش هـای پیشـین )دیویتـو۱ و 
میشـل2، 20۱۷ و فریمـن3 و همـکاران، 2006( در زمینه هـای مختلـف سیاسـی، 
ارائـه شـده اسـت. در ایـن پژوهـش نیـز »دروازه بانـی الگوریتمی نگرش های سیاسـی 
کاربـران را تحت تأثیـر قـرار می دهـد«، »شـبکه های اجتماعـی، توانایی بسـیار زیادی 
در کنتـرل جریـان اطالعـات خبری و سیاسـی دارند«، »برجسته سـازی اخبار توسـط 
دروازه بانـی الگوریتمـی« و »کنترل انتشـار اطالعـات از طریق پلتفرم بـرای میلیون ها 
نفـر«، »الگوریتم هـا در انتخابـات کشـورها تأثیـر حداکثـری دارنـد« ایـن مضمـون را 
تأییـد کرده انـد. در کنـار پژوهش هـای متنوعی کـه در زمینـه پلتفرم هـا، الگوریتم ها 
و شـیوه های دروازه بانـی آنهـا انجـام شـده و بیانگر اهمیـت تأثیر پلتفرم هـا بر زندگی 
روزمـره انسـان ها و منافـع آنـان به عنـوان کاربـر اسـت، در مطالعـه حاضـر نیز تالش 
شـده اسـت تـا در زمینـه ایرانـی آن )پلتفـرم و کاربر ایرانـی( چنین پژوهشـی تکرار 
شـود. برخـی از مضامیـن پیشـین در ایـن کار نیـز برسـاخته شـوند اما برخـی دیگر 
ماننـد »پلتفرم هـا بـر سـاختار اقتصـادی صنایـع تأثیرگـذار هسـتند« و »پلتفرم هـا 
توانایـی جابه جایـی بازارهـا را دارنـد« باتوجه بـه زمینـه پژوهـش احصـا نشـدند و 
شـواهدی در خصـوص آنهـا مشـاهده نشـد. نتایج نشـان می دهـد که ایرانـی فعالیت 
پلتفرم هـا، زمینـه بـرای تأثیـرات سیاسـی و اجتماعـی زمینـه خوبـی اسـت هرچند 

بـرای تأثیـرات اقتصـادی چنیـن بـه نظر نمی رسـد.

پیشنهادها
یافته هـا نشـان می دهد کـه تأثیـر دروازه بانی الگوریتمـی در پلتفرم هـا بر منافع  •

کاربران، در سـه بعد کلِی مسـائل مرتبـط با »آزادی بیان کاربـران«، »حریم خصوصی 
کاربـران« و »تأثیـرات سیاسـی - اجتماعی پلتفرم ها« قابل طبقه بندی اسـت.

 سیاسـت های تنظیمـی بـرای اکوسیسـتم پلتفرمـی به منظور کنتـرل تأثیرات  •
دروازه بانـی الگوریتمـی بـر منافع عمومـی کاربران بایـد به تدوین سیاسـت های خود 
در سـه حـوزه کلـِی »آزادی کاربـر در دریافـت، انتشـار و دیـده  شـدن محتوایـش«، 
»محافظـت از داده هـای شـخصی او و تعییـن تکلیـف مالکیـت کنتـرِل داده هـای 

1. DeVito 2. Michael 3. Friedman
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کاربـران در پلتفرم هـا« و همچنیـن »شفاف سـازی الگوریتم هـای پلتفرم هـا بـرای 
تحـت  تأثیـر قـرار دادن گفتمان هـای سیاسـی - اجتماعـی در جامعـه«، بپـردازد.

طراحـی و اجـرای سیاسـت های کارا در این سـه حوزه می توانـد منجر به حفظ  •
منافع حداکثری کاربران در اکوسیسـتم پلتفرمی  شـود.

راهکار رسانه ای
پلتفرم هایـی کـه با اسـتفاده از ابزارهـای هوش مصنوعی اطالعـات و یا خدمات  •

را بـرای مخاطـب خـود دروازه بانـی می کننـد، پیـش از درگیـری با مسـائل مرتبط با 
حریـم خصوصـی بایـد اسـناد مرتبـط بـا حفاظـت از داده هـا را پلتفـرم خـود تنظیم 

کننـد و بـه آگاهی کاربران برسـانند. 
پلتفرم هـای رسـانه ای بـا شـفاف کـردن عملکـرد الگوریتم هـای خـود باید این  •

اطمینـان را بـرای کاربـر و سیاسـتگذار ایجـاد کنند که منافـع مرتبط بـا رقابت آزاد، 
دسترسـی و تنـوع را تحت تأثیـر قـرار نمی دهند.

سیاسـتگذار حـوزه پلتفرم هـا بایـد پس از آنکه اصـول اصلی مرتبـط با حفاظت  •
از منافـع عمومـی را بـر اسـاس ویژگـی هـر دسـته از پلتفرم هـا مشـخص و سـاخت، 
اجـرای آن را بـه راه حل هـای نوآورانـه پلتفرم هـا واگـذار کند تا بر اسـاس ویژگی های 

خـاص خـود آن را در پلتفـرم به اجـرا درآورند. 

نوآوری پژوهش
نـوآوری پژوهـش حاضـر در چنـد سـطح بوده اسـت. نخسـت اینکه تالش شـده 
اسـت تـا مفهوم جدیـد دروازه بانـی الگوریتمی، به عنوان یکی از مسـائل سـازمان های 
رسـانه ای، شناسـایی و مفهوم سـازی شـود؛ سـپس اینکه مشـخص شـود که تأثیرات 
دروازه بانـی الگوریتمـی بـر منافـع کاربران در پلتفرم هـای رسـانه ای کدام اند و هریک 
از ایـن منافـع چگونـه منافـع عمومـی را تحت تأثیـر قـرار می دهنـد؟ و همچنیـن 
منجـر شـود؟  الگوریتم هـا  ایـن  تقویـت  بـه  می توانـد  کاربـران چگونـه  مشـارکت 
پیش ازایـن، پژوهشـی بـه زبـان فارسـی این گونه بـه موضـوع دروازه بانـی الگوریتمی 

بود.  نپرداختـه 
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