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 چکیده

در ده سال گذشته الگوی مصرف اخبار تغییراتی اساسی داشته و مخاطبان بیش از قبل از طریق 

شدن و  ن روند از دیجیتالیکنند. ای های موبایلی اخبار را دریافت می رسان های اجتماعی و پیام شبکه

ها  ای تداوم یافت و با محوریت یافتن پلتفرم نگاری شبکه پدیده همگرایی آغاز شد، با ظهور روزنامه

 های خبری شد. منجر به تحوالتی بنیادین در اکوسیستم رسانه

تحولی  در این فرآیند« انتخاب»و « شدن کاالیی«  ،«شدن ای داده»ها یعنی  سازوکارهای اصلی پلتفرم

را « انطباق»و « تسهیل»، «کشش»های پلتفرمی سه فعالیت  اثرگذار بوده است. همچنین الگوریتم

ها  ها در پلتفرم و ارائه خدمات بر اساس نیاز آن برای جذب کاربر/مخاطبان، تسهیل مسیر حرکت آن

درآمد برای  های سنتی کسب ها پیامدهای مختلفی ازجمله افول مدل کنند. رفتار پلتفرم دنبال می

دهندگان به بسترهای پلتفرمی را به دنبال داشته است. درمجموع  ها و کوچ مخاطبان و آگهی رسانه

به بازتعریف فرآیندها و نسبت میان بازیگران در اکوسیستم « شدن پلتفرمی»فرآیندهای ناشی از 

 های خبری منجر شده است. رسانه
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 طرح مسأله

های مربوط به دسترسی و استفاده از اینترنت ثابت و تلفن همراه در  در ده سال گذشته شاخص

)سازمان فناوری اطالعات ایران، گیری یافته است. مطابق آمار رسمی  ایران افزایش چشم

کشور به لحاظ توسعه فناوری اطالعات و  های از وضعیت استان 1044در خرداد  (1044

و مشترکین تلفن همراه به ازای هر  30.0۳ارتباطات، مشترکین تلفن ثابت به ازای هر صد نفر، 

درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت هستند.  ۳2.۵هستند و  ۵۳..1۸صد نفر 

 ۷۳.۷۵باند سیار  ن پهنبه ازای هر صد نفر و مشترکی 12.3۳باند ثابت  همچنین مشترکین پهن

به ازای هر صد نفر هستند. مرکز آمار ایران نیز در گزارشی از رشد روزافزون دسترسی به 

خبر داده است: از  13۷۷ های همراه در پنج سال منتهی به سال  اینترنت پرسرعت روی تلفن

 .(13۷۷)مرکز آمار ایران،  تقریباً هیچ به هفتاد میلیون مشترک.

توان با توجه به سه  های اخیر را می ای فناوری اطالعات و ارتباطات در ساله توسعه شاخص

« افزایش کاربران موبایلی»ای تحلیل کرد، تحول اول مربوط به  تحول در ارتباط با مصرف رسانه

)مرکز  (13۷۵)معیدفر، کنند  نسبت به کاربرانی است که از کامپیوترهای شخصی استفاده می

گیر گرایش به کسب  افزایش چشم»ول دوم که باید موردتوجه قرار گیرد . تح(1044ملی آمار، 

های خبری جریان اصلی(  های اجتماعی و پایگاه )اعم از رسانه« خبر از طریق فضای مجازی

رقابت میان بازیگران فضای مجازی برای »تحول سوم نیز مربوط به . (1044)ایسپا،  است

واردها از  دهد تازه که نشان می (13۷۸)غفاری،  است« رساندن خبر به مخاطبان/کاربران

دهنده خدمات رصد هوشمند  اند. نتیجه پژوهش یک شرکت ارائه های سنتی پیش افتاده رسانه

فضای مجازی )زلکا( تلگرام به منبعی کلیدی برای کسب اخبار تبدیل شده است و در ده دقیقه 

هزار بازدید از سوی مخاطبان  24کانال برتر خبری فارسی،  144نخست انتشار یک خبر در 

هزار کانال فعال خبری در تلگرام وجود  13گیرد. زلکا همچنین اعالم کرده است که  صورت می

هزار قطعه مطلب با ماهیت 244سایت خبری فارسی( و روزانه بیش از 1۷۸4دارد )در برابر 

از این خبرها انجام  میلیارد بازدید 3.۸ها منتشر شده و بیش از  صرفاً خبری در این کانال

های خبری پس از تلگرام مرجع کسب خبر  شود. گزارش زلکا حاکی از این است که سایت می

 ازآن توییتر محل مراجعه کاربران برای کسب خبر است.  هستند و پس

سازد که بیش از هر زمان دیگری موبایل به دست  ما را با مخاطبی مواجه می  این سه تحول،

کند و برای کسب خبر هم بیش از آنکه سراغ  برای کسب اخبار استفاده می از موبایل  است،
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های خبری  های تلگرامی، توییتر، گروه های نوپدید پلتفرمی مانند کانال ها برود، از واسطه رسانه

 کند. واتسپی و اینستاگرام استفاده می

های  ، اکوسیستم رسانهتجربه و ابزارهایی که مخاطبان با آن سروکار دارند  تغییر در رفتار،

گستر و تولد ابزارهای  خبری را دگرگون کرده است. تحوالت برآمده از توسعه وب جهان

طور مداوم بر فرآیندهای داخلی و بازیگران این اکوسیستم  افزاری جدید به افزاری و نرم سخت

شد و است که با ر« شدن اخبار پلتفرمی»تأثیرگذار بوده است. آخرین حلقه این تحوالت 

ها تغییراتی را در  کننده در آن ها و حضور پرشمار کاربر/ مخاطبانِ تولیدمصرف گسترش پلتفرم

 های خبری به دنبال داشته است. اکوسیستم رسانه

این مقاله ضمن مرور این تحوالت به دنبال ارائه مدلی برای شناخت عملکرد اکوسیستم  

جمعی، که غالباً ساختاری  ی سنتی ارتباطها هایی که از مدل های خبری است. رسانه رسانه

کوایل  )مک ها محوریت دارد های مطبوعاتی در آن بانی خبر توسط تحریریه خطی دارند و دروازه

توجهی در  اند و بازیگران جدیدی مواجه هستند که هم کارایی قابل عبور کرده (13۵۵و ویندال، 

تواند  شدن می اند و هم میزان باالیی از پلتفرمی حوزه خبر دارند و اندازه کل بازار را افزایش داده

 جدید قدرتمند در بازار باشد 1گذار به معنای تبدیل شدن پلتفرم به یک واسطه و قاعده

ای را با  های رسانه موضوعی که سازمان (2424فریدریچی.  &)لدونویرتا. پارک. کرل. 

 ده است.های مختلفی روبرو کر چالش

 روند تحول در اکوسیستم اخبار

ها رقم زد. نمایش عددی  گذر از آنالوگ و دیجیتالی شدن پنج تحول کلیدی را برای رسانه

پذیری و تغییر رمز  بندی(، اتوماسیون )خودکاری(، تنوع شدن(، ماژوالریتی )بخش )رقومی

اصلی را برای   ها شدند و زمینه ر ساخت و محتوای رسانهساز تحول د زمینه (2441)مانویچ. 

سرویسی که در گذشته تنها از »نویسد:  گونه دوسالپول می ای فراهم آوردند و آن همگرایی رسانه

های مختلف  امروز از راه –شد  با پخش سراسری، نوشتار یا گفتار منتشر می –طریق یک رسانه 

که در گذشته میان یک رسانه و   یک، به ترتیب، رابطه یک این ای قابل نشر است. به و چندگانه

قول شده در  )نقل« اش وجود داشت، به ورطه فراموشی و فرسایش افتاده است مصرف کننده

ارتباطات ». تحول مورد اشاره همانی است که کاستلز از آن به عنوان (۵۷، ص. .13۷)کاستلز، 
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تواند  است چون می« ارتباط جمعی»ست که گوید ارتباطاتی ا کند و می یاد می« خودگزین

حال به لحاظ تولید پیام، خود تولید است، از نگاه  مخاطبان جهانی را به خود جلب کند و درعین

های خاصی که بر  اش، خودگردان است و در مقام بازیابی محتوا یا پیام کنندگانِ بالقوه دریافت

. ظهور (.13۷)کاستلز،  ودانتخاب استبستر شبکه گسترده جهانی اینترنت موجود هستند، خ

ها این  ارتباطات خودگزین بازیگران جدیدی را به اکوسیستم خبر وارد کرد و به مخاطبان رسانه

نگاری  روزنامه»امکان را داد که در فرآیندهای مربوط به اخبار مشارکت کنند و مفهوم 

ای ابتدایی مشارکت کاربران در ای در دنیای خبر قرار گرفت. ابزاره مورد توجه ویژه« شهروندی

های اشتراک  ها، سایت روم( و فوروم وگو )چت های گفت ها، اتاق این فضای جدید شامل وبالگ

 های بزرگ بود. های مشارکتی رسانه لینک و بخش

بانی اخبار را  های سنتی انتقال پیام و دروازه نگاری شهروندی مدل تحول مربوط به روزنامه

ها خارج شد و هم کاربران  ابع خبری ارتباطشان با کاربران از انحصار رسانهدگرگون کرد. هم من

شان را پیدا کردند. فضای  زیسته  امکان واکنش دادن به اخبار و رویدادها و اشتراک تجربه

های سرشناس هنری  مداران، مقامات دولتی، چهره وگویی میان منابع سنتی اخبار )سیاست گفت

نگاری شهروندی به روندی  ها به وجود آمد و روزنامه ا(، مخاطبان و رسانهه و ورزشی و مانند این

های مطبوعاتی تبدیل شد )برای تدقیق در این توضیحات، شکل شماره  مؤثر بر عملکرد تحریریه

های مطبوعاتی به این موضوع، تنظیم رفتار  ها در تحریریه یک را ببینید(. نخستین واکنش

تری در اتاق خبر پیدا  ید مخاطبان بود. صدای مخاطبان نقش مهمها با رویکردهای جد رسانه

های  های حضور شهروندان ازجمله شبکه  یابی و نظرخواهی با استفاده از زیرساخت کرد و سوژه

نگاران قرار  ها( مورد توجه روزنامه وگویی )فوروم اجتماعی نوظهور، وبالگستان و فضاهای گفت

نیز مورد توجه قرار گرفتند « ای نگاری شبکه روزنامه»مانند گرفت و بر همین اساس مفاهیمی 

 .(13۷0)الوندی، (13۷1)فرهنگی و جهانشاهی، 
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 (1331)خانیکی و الوندی، نگاری شهروندی  ها پس از ظهور روزنامه اکوسیستم رسانه .  1شکل 

کار ای بر یک نکته کلیدی تأکید داشت و آن بازتعریف  نگاری شبکه در حقیقت روزنامه

دسترسی   ای بود. همانطور که در شکل یک نمایش داده شده است، نگاری در فضای شبکه روزنامه

با شهروندان/مخاطبان و اثرگذاری آن بر فرآیندهای « وگویی فضاهای گفت»به « منابع خبری»

 شدن بخشید. این تغییر از نزدیک های خبری را ضرورت می نگاری تغییر در تحریریه سنتی روزنامه

 های اجتماعی نوظهور و رو به رشد آغاز شد. های سنتی و رسانه و تعامل میان تحریریه

توان در سال  نگاری را می های اجتماعی و روزنامه  برای نمونه ردپای تعامل میان شبکه

های  رشد فیسبوک پالگینی را برای میزبانی کامنت  یافت. جایی که شبکه اجتماعی رو به 244۷

های خبری  بری به سایت اندازی کرد و راه میان یگر بر روی پلتفرم خود راههای د سایت وب

های مخاطبان را به  های فنی و مدیریتی برای کنترل و هدایت کامنت عرضه کرد که مسؤولیت

گذاران باید ذیل  ها و کامنت فیسبوک بسپارند. البته این کار یک قاعده ساده داشت: کامنت

کردند. مثالً باید در این شبکه اجتماعی حساب  سبوک رفتار میشرایط عمومی مورد نظر فی

 توانستند کامنت بگذارند. داشتند و تنها با هویتشان در این شبکه می کاربری می

خبرخوان »یا   Social Readerفیسبوک خدمت دیگری را به نام  2411ازآن در سال  پس

پست هم با آن  انند گاردین و واشنگتنهای بزرگ و سنتی م اندازی کرد و رسانه راه« اجتماعی

های  مقاله»همراه شدند. خبرخوان اجتماعی نسخه اولیه چیزی بود که بعدها به عنوان 

فیسبوک شناخته شد. خبرخوان اجتماعی بازدید زیادی را برای « Instant Articlesفوری/
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له اینکه معلوم بود ازجم  کرد هرچند که مشکالتی داشت، محتواهای ارائه شده در آن فراهم می

ای از میزان ترافیک یک  بینی اند یا الگوی قابل پیش چه کسان دیگری یک مقاله را خوانده

 داد. مطلب ارائه نمی

ابزارهای جدیدی را برای کشاندن   طور پیوسته ها به های اجتماعی، آن با گسترش نفوذ رسانه

ها همین  ند. هسته اصلی کار پلتفرمکرد اندازی می ها به داخل پلتفرمشان راه صاحبان رسانه

ای شده است و در این کار ابتکار عمل کامل را در دست دارند. این ابتکار  شبکه-خدمات اجتماعی

 –مانند استوری اینستاگرام  -های خاص محتوایی ها سبب شد که با طراحی بسته عمل پلتفرم

تولید محتوا بکشانند و محتواها فقط تولیدکنندگان محتوا را به سوی فُرم مورد نظر خودشان برای 

سازی شوند. عالوه بر اینکه باید در نظر داشت که محوریت نگاه  برای همان پلتفرم سفارشی

های  بندی ها به محتوا سبب شده است تا اولویت اصلی در این بسته تبلیغاتی و آگهی محور پلتفرم

جایی که   و ویدیو متمرکز شود،هایی خاص از عکس  بر روی قالب  از پیش سفارش داده شده،

 . (241۳تیلور.  &)بل  دهد تبلیغات بهتر از محتوای متنی جواب می

 ظهور جامعه پلتفرمی

 درباره مفهوم پلتفرم

ای برای اشاره به  را به عنوان استعاره« پلتفرم»اولین فردی بود که اصطالح  (2414) گلسپی

های فنی، استعاری، سیاسی و فیزیکی آن،  ای از معانی چندالیه، ازجمله جنبه مجموعه گسترده

هایی  هم پدیده  ها در یک دوره زمانی کوتاه، گوید که پلتفرم می (241۳)تئوریزه کرد. گلسپی 

معنای کامپیوتری مشخصی  ها در ابتدا اند. آن آمیز شده حال مغالطه ناپذیر و هم درعین اجتناب

ها اجرا  توانستند روی آن ها می ریزی بودند که سایر برنامه برنامه داشتند: یک زیرساخت قابل

های اخیر این معنا کنار رفته است و معنایی که از این واژه عمومی شده است  شوند. اما در سال

عماری( است که امکان سخن تر است: پلتفرم یک ساختار )م به مفهوم اصلی واژه پلتفرم نزدیک

هایی هستند که امکان  دهد، با این تعریف توییتر و اینستاگرام پلتفرم گفتن یا عمل کردن می

کنند. این معنا مورد توافق عمومی  حرف زدن، اجتماعی شدن و مشارکت کردن را فراهم می

دهندگان  ود ارائهگذار و هم خ های مقررات ها، دستگاه رسانه  قرار گرفته است. هم کاربران،

 اند.  خدمات پلتفرمی آن را پذیرفته
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دور هم جمع کردن تولیدکنندگان و   توان گفت که هدف یک پلتفرم، درمجموع می

ها در سه نوع تبادل است: تبادل اطالعات، کاال یا خدمات و  کنندگان و درگیرکردن آن مصرف

شوند و از  که اعضا به آن وصل میکند  واحد پول. بدین منظور، پلتفرم یک زیرساخت مهیا می

کند تا تبادالت به سادگی و همراه با رضایت متقابل  ابزارها و قوانینی را فراهم می طریق آن، 

 .(1044)پارکر، آلستاین، و چودری،  صورت پذیرد

به عنوان یک مفهوم در حال گذار، در حال ایجاد « پلتفرم»باید در نظر داشت که 

طورکلی همه صنایعی که  اقتصاد و جامعه است. به وکارها،  سبتحوالتی بنیادین در ک

انقالب »کند، مستعد چیزی هستند که این روزها  ها ایفا می نقشی مهمی در آن« اطالعات»

 شود. خوانده می« پلتفرمی

دایک نیز ارجاع دهیم.  توانیم به یوزه ون می  برای ارائه یک تعریف نسبتاً فراگیر از پلتفرم

هایی رایانهها مفهومپلتفرم: »(.13۷دایک،  )وننویسد  می« فرهنگ اتصال»ر کتاب دایک د ون

فرهنگی و سیاسی، به منزله  -ها را مجازاً از منظری اجتماعی ای و معمارانه هستند، اما آن

شناسی گیری از اصطالحتوان فهمید. با وامهای اجرایی نیز میمراحل سیاسی و زیرساخت

: پلتفرم 2است و نه یک میانجی 1توان گفت که پلتفرم یک واسطهمی شبکه-نظریه کنشگر

ها نیست. از منظر فناوری،  کننده آندهد و صرفاً تسهیلهای اجتماعی را شکل می اجرای کنش

های اند که به رمزگذاری فعالیتافزار و خدماتیافزار، )گاهی( سختکنندگان نرمها تأمینپلتفرم

ها ها را از طریق الگوریتمدادهها )فرا(کنند. پلتفرمای کمک میری رایانهاجتماعی در قالب معما

 «.کنندبندی شده پردازش میهای قالبو پروتکل

« اطالعات»ها توجه به سه نکته کلیدی ضروری است. نخست اینکه  برای شناخت پلتفرم

ک پلتفرم اوالً خود را ها نسبت به الگوهای تجاری سنتی است. زیرا ی ترین مزیت پلتفرم کلیدی

شود.  های کاربران محسوب می ای برای فعالیت دهد و دوم به عنوان زمینه میان کاربران قرار می

« تأثیرات شبکه»های دیجیتال به  ها نیز این است که پلتفرم اساسی پلتفرم  دومین ویژگی

اربران و هم ها به تعداد کاربرانشان وابسته است. هم ک اند و قوت و قدرت آن وابسته

دهند در پلتفرمی باشند که گروهی بیشتر از  ها ترجیح می دهندگان خدمات در پلتفرم ارائه

دهندگان آنجا حضور داشته باشند. هم مخاطبان اخبار و هم تولیدکنندگان و  کاربران و خدمات

ران شان این است که در پلتفرمی حضور داشته باشند که کارب بازنشردهندگان آن ترجیح اصلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 mediator 
2 intermediary 
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ها این است که از  بیشتری دارد و محل حضور عموم کاربران است. سومین ویژگی پلتفرم

دهند تا امکان  می  کنند: یعنی بخشی از خدمات را رایگان ارائه استفاده می« های متقابل کمک»

وکارشان فراهم آید. مثالً گوگل با ارائه خدمات  عرضه خدمات پولی در بخش دیگری از کسب

 کند کند و سپس از طریق بازوی تبلیغاتی درآمدزایی می جیمیل کاربران را جلب میرایگان 

 .(13۷۷)سِرِنیچک، 

 سه سازوکار پلتفرمی

ای شدن، کاالیی شدن و انتخاب.  اند: داده ها با اتکا به سه مکانیسم کلیدی توسعه یافته پلتفرم

ز کاربران ثبت و ضبط و فرآوری ها همه جور اطالعاتی را ا پلتفرم« ای شدن داده»در سازوکار 

های  ها نیاز است، بلکه فراداده هایی که برای ساخت پروفایل در این پلتفرم تنها داده کنند. نه می

دیگرِ زمانی و مکانی و رفتاری که از ابزارهای همراه کاربران )ازجمله تلفن همراه هوشمند( 

 کنند نیز برایشان مورد توجه است. دریافت می

های  های کاربری را از طریق دکمه آوری فوری و تحلیل داده ها، جمع ناورانه پلتفرمساختار ف

ها از ظرفیت واسط  کند. پلتفرم ریزی می )گنجانده شده در واسط کاربری گرافیکی( برنامه 1استاندارد

های  کنند. واسط آوری اطالعات از کاربران استفاده می برای سهولت جمع 2(GUIکاربری گرافیکی )

ها انواع مختلفی از  کاربری البته اثرات اجتماعی متفاوتی دارند. ویژگی تعاملی متنوع این واسط

 .(13۷۷)مارگتس. جان. هیل، و یاسری، کند  های اطالعاتی را ایجاد می جوامع و محیط

تواند ضبط شود، به صورت الگوریتمی پردازش شود و به  ها هر فعالیت کاربر می در پلتفرم

اده آن کاربر اضافه شود. ارسال پیام یا بازدید کردن، امتیاز دادن به یک سرویس پروفایل د

سواری یا آپارتمان، کلیک کردن روی الیک یا ریتوئیت و دنبال کردن، دوست شدن یا نشدن 

شوند، اما همه  های اجتماعی در نظر گرفته می با کاربران دیگر، معموالً فقط به عنوان فعالیت

دهند مشخصات  های پلتفرمی اجازه می ای هستند که به شرکت های داده سیگنالها  این فعالیت

در هر زمان که یک  (2410دایک.  )وندموگرافیک، رفتاری و ارتباطی کاربران را نمایان سازند 

ا در سایت خارجی ی در یک وب« گزینه الیک»مانند « پالگین اجتماعی»کاربر روی یک 

دایک، دوال، و  )ونشود.  های مختلف پردازش می کند، این فعالیت به روش می فیسبوک کلیک 

 . (1044پوئل، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Standard Buttons 

2 Graphical User Interface 
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ها،  ها با این سازوکار فعالیت است. پلتفرم  «شدن کاالیی»دومین مکانیسم پلتفرمی 

شدن  کاالییکنند.  ها و رفتارهای کاربران را به کاالهایی قابل تجارت تبدیل می احساسات و ایده

های کاربران پلتفرمی  ای شدن است: ثبت همه کنش سازوکاری است که زمینه اصلی آن داده

شده در رابط کاربری  افزاری )گنجانده های دیجیتالی است که از طریق ابزارهای نرم در قالب داده

رآیند در شوند. این ف آوری می ها( جمع افزاری )گنجانده شده در ابزار و گجت گرافیکی( و سخت

شود و به همین دلیل صاحبان  می« دهندگان مخاطبان به آگهی»حقیقت منجر به تحویل دادن 

گیرند  دانند باید دائماً مخاطبان جدید جذب کنند، هرچند مخاطبان نیز تصمیم می سرمایه می

 .(13۷1)مسکو.  که از قدرت خود چگونه استفاده کنند

بیشتر از   عیت این است که کاربران در اینترنت به علت ساختار غیرمتمرکز آن،واق

هستند، که این امر « فعال»سپارند  کنند یا به رادیو گوش می که تلویزیون تماشا می هنگامی

زمینه ارتباطات همه به همه را فراهم کرده است. با توجه به فعالیت پایدار و دائمی 

توانیم بگوییم که در  کننده، می ها به عنوان تولیدمصرف و وضعیت آنکنندگان )پیام(  دریافت

های اجتماعی شرکتی، مخاطب کاالیی شده، یک کاالی کالن داده خاص تلقی  خصوص رسانه

 .(13۷۷)فوکس،  شود کنندگان اینترنت ساخته می شود که به دست تولیدمصرف می

حتوایشان و خدماتشان باعث تشدید تالش کاربران فردی و نهادی برای ارتقای خودشان، م

شود. کلیک بیشتر به معنای  ها می های کاربری، کاالها و خدمات توسط پلتفرم شدن داده کاالیی

ویژه  ها و ترافیک بیشتر به معنای قدرت بیشتر برای اپراتورهای پلتفرمی به ترافیک بیشتر داده

شده و کارمزد  سازی  تبلیغات شخصیپنج شرکت بزرگ فناور است. داده و توجه کاربر از طریق 

شدن پلتفرم به  شدن کاربر و کاالیی شوند. با وجود اینکه کاالیی ها به ارزش تبدیل می مبادله

توان  وضوح اختالفی بزرگ در روابط قدرت می کنند، به طور متقابل یکدیگر را تقویت می

ها را توسعه  ها و جریان داده تمها، الگوری طور که اپراتورهای پلتفرمی واسط مشاهده کرد. همان

کننده تبادل از طریق  دهنده و تسهیل کنند، عملی که شکل دهند و کنترل می می

دایک،  )فن توانند قوانین اقتصادی بازی را هم تنظیم کنند های زیرساختی است، می پیونددهنده

 .(1044دوال، و پوئل، 

است. به طور سنتی، « تخابان»سومین سازوکار پلتفرمی اثرگذاری بر فرآیندهای 

هایی با کارکردهای تخصصی، نقش اصلی را در فرآیندهای مربوط به  ها و یا سازمان متخصص

نگاران با قضاوت  کردند. در فضای رسانه و اخبار روزنامه مشاوره در انتخاب کاربران ایفا می
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کردند و با  ن میای مستقلِ خود، آنچه را که خبر است و آنچه را که خبر نیست، تعیی حرفه

گرفتند. در میدانی  به موضوعات خبری را پی می 2دهی و اولویت 1سازی بانی اخبار برجسته دروازه

های پیشنهاد شده هتل،  کنند تا بین اتاق نویسندگان متخصص به گردشگران کمک می دیگر، 

با یک دوره  گیرند که چه تکالیفی متناسب یکی را انتخاب کنند و معلمان با تجربه تصمیم می

های آنالین  هایی متناسب با برنامه آموزشی است. در مقابل، امروز پلتفرم  است و چه دوره

محور  های کاربرمحور و الگوریتم اند و انتخاب بر تخصص شده جایگزین انتخاب مبتنی

، «جستجو»، «بندی رتبه»اند و کاربران محتوا و خدمات مطلوب خود را با  کننده شده تعیین

 کنند. پیدا می« دوستی»و « کردن دنبال»، «گذاری تراکاش»

 سازند: را عملیاتی می« انتخاب»های مربوط به  ها از سه مسیر رویه پلتفرم

ها و نیازهای هر کاربر را  ها عالیق، خواسته ها به کمک الگوریتم سازی: پلتفرم شخصی -یکم

شود. این اطالعات  ده کاربر انجام میسازی ش  کنند. این کار بر اساس اطالعات داده استخراج می

سازی  رسند که به دنبال شخصی پس از تحلیل به یک مسیر منطقی در خروجی پلتفرم می

« بینی های قابل پیش تحلیل»سازی در حقیقت به  جریان محتوای مصرفی کاربر است. شخصی

الگوهای تاریخی  ها و روندهای آینده بر اساس تحلیل بینی انتخاب وابسته است: توانایی پیش

سازی  . البته شخصی(1044دایک، دوال، و پوئل،  )فنآوری شده  های فردی و جمع داده

ها را رقم زده است. در  پیامدهایی را نیز داشته که برخی تحوالت ناخوشایند بعدی در پلتفرم

ما های فیلتری، آنچه که اینترنت از ش حباب»در کتابی با عنوان:  3ایلی پاریسر 2411سال 

دهد که  درباره این پیامدها هشدار دارد. پاریسر در این کتاب توضیح می« کند پنهان می

های بزرگ چطور به دور کاربران حبابی از عقاید و افراد مورد  سازی پلتفرم های شخصی الگوریتم

اممکن وگوی با عقاید و آرای دیگر را ن کند و امکان ارتباط با دیگران و گفت ها ایجاد می تأیید آن

 .(2411)پاریسر.  سازد می

تنها آنچه را که هر کاربر  کسب اعتبار و ترندشدن: سازوکارهای انتخاب در پلتفرم نه -دوم

موضوعات »یا « ترندها»تری از کاربران  کند بلکه در میان جمع بزرگ بیند، شخصی می می

دهند. بسیاری از  نامی یا اعتبار کاربران را نشان می کنند و خوش را شناسایی می« پرطرفدار

تنها  دهند که معموالً نه را به کاربران ارائه می« موضوعات پرطرفدار»ها لیستی از  پلتفرم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Agenda Setting 

2 Priming 

3 Eli Pariser 
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شده یا کاالهای  دهنده بیشترین محتوای به اشتراک گذاشته شده، کلمات استفاده بازتاب

دهند که  وا، کلمات و کاالهایی را نشان میالگوریتمی محت  شده است بلکه انتخاب خریداری

های پلتفرمی تمایل به وایرال  دیگر، الگوریتم عبارت اند. به بیشترین رشد در جذب کاربر را داشته

ها و فالوئرها، مطالب و موضوعات  پذیری دارند. از طریق تعامل میان پلتفرم شدن و گسترش

ها مخاطب، امتیاز  ناییِ دسترسی به میلیونشوند و البته در گذشته این توا خاص وایرال می

 . (1044دایک، دوال، و پوئل،  )فنهای جمعی بود  انحصاری رسانه

اند و شاید به همین دلیل  این معیارها در اقتصاد پلتفرمی به موضوعی حیاتی تبدیل شده

ز مشتریانشان کنند تا بر روی این سازوکار اثر بگذارند و ا بسیاری از بازیگران پلتفرمی تالش می

امتیاز بیشتری بگیرند و شاید به همین دلیل هم بسیاری از مشتریانی که نظرات منفی دارند یا 

دهند که نظری را ثبت نکنند و  ترجیح می  وکاری را به دیگران توصیه کنند، خواهند کسب نمی

دارد امتیازی ندهند، نوعی سوگیری و تمایل به سکوت در مواردی که رضایت کافی وجود ن

 .(241۸)فرادکین. 

ها مجبور به  ها برای کنترل عواقب ناشی از الگوریتم مدیریت رفتار پلتفرمی: پلتفرم -سوم 

های به اشتراک گذاشته شده هستند. مثالً در سال  هایی از مدیریت بر محتوا و تجربه اعمال الیه

ر معروف دختر ویتنامی که به دلیل اثرات ناشی از های فیسبوک تصوی وقتی الگوریتم .241

را حذف کردند  (1دوید )معروف به دختر ناپالم متحده برهنه در خیابان می های ناپالم ایاالت بمب

ها این تصویر را نماد مشهور  با واکنش گسترده و انتقادی فعاالن مدنی ضد جنگ روبرو شد. آن

د که با سانسور الگوریتمی فیسبوک مواجه شده دانستن و حذف ناشدنی جنگ جهانی دوم می

)گاردین. ها زاکربرگ عذرخواهی کرد و تصاویر به فیسبوک بازگشت   بود. بعدازاین اعتراض

که تعداد کارکنان آن کمی  اکنون بیش از دو میلیارد کاربر دارد درحالی . فیسبوک هم(.241

رسان و نامناسب  است و برای مدیریت حجم زیادی از محتواهای آسیب بیش از دوازده هزار نفر

های کنترلی و مدیریتی با نیروی انسانی بیشتری اعمال شوند و فشار زیادی به این  باید سیاست

 .(241۳)نیویورک تایمز.  پلتفرم برای کنترل متناسب محتواها وجود دارد

پوست غیرمسلح  به دنبال کشته شدن یک نوجوان سیاه 2410ای دیگر در اوت  یا در نمونه

های  توسط یک افسر پلیس سفیدپوست در ایالت میسوری آمریکا اعتراضات عمومی در خیابان

های اجتماعی همراه شد. اما ساختار الگوریتمی فیسبوک  شهر فرگوسن با پوشش در شبکه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 napalm girl 
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گرفتند. معترضین  ین محتواها در بین ترندهای روز قرار نمیای بود که برخالف توییتر ا گونه به

استریت )که  های فرگوسن یا پیش از آن معترضین در جنبش تسخیر وال در خیابان

شدت به توجه عمومی متکی  شد( به های توییتر نادیده گرفته می هایشان در الگوریتم هشتگ

تواند یک اعتراض کوچک را به یک  یهای اجتماعی م شدن در شبکه بودند زیرا خاصیت وایرال

تواند آن را محکوم به گمنامی کند؛  نشدن می  که دیده جنبش ملی/جهانی تبدیل کند درحالی

ازاین  گذارند. پس های اجتماعی تأثیر می بنابراین، سازوکارهای پلتفرمی بر بخت و اقبال جنبش

های اجتماعی منتشر شد. زینپ  های شبکه نمونه نسبت به این موضوع نقدهایی علیه الگوریتم

)توفکچی. های آن نوشت  تایمز درباره فیسبوک و سوگیری  الگوریتم توفکچی در نیویورک

استریت نوشت که  و تارلتون گیلسپی درباره سوگیری توییتر در ماجرای تسخیر وال (241۸

توییتر احتماالً تعمدی و توسط مدیران این در میان ترندهای  occupywallstreetنبودن هشتگ 

)گیلسپی. شرکت انجام شده و با هدف جلوگیری از ترند شدن این موضوع در توییتر بوده است 

 . (2412یک الگوریتم ممکن است اشتباه کند؟. 

 های خبری تعامل اصلی در پلتفرم

شود و تمام هدف یک پلتفرم، محقق کردن  احی میطر« تعامل اصلی»هر پلتفرمی برای یک 

کند. تعامل  کنندگان ارزشمندتر می هدفی که پلتفرم را برای مشارکت  این تعامل اصلی است،

و « واحد ارزش»، «کنندگان مشارکت»های خبری شامل سه جزء کلیدی است:  اصلی در پلتفرم

)پارکر، آلستاین، و چودری،  دهند ی؛ که این اجزا در کنار هم تعامل اصلی را شکل م«فیلتر»

 :  (۳۸، ص 1044

کنندگان  آفرین( و مصرف شامل تولیدکنندگان محتوا )ارزشکنندگان:  مشارکت -یکم

ای که نباید از یاد برد این است که  کنندگان از ارزش( هستند. نکته محتوا )مخاطبان/ استفاده

کننده است. مثالً  کننده و هم تولید صرفزمان هم م های خبری یک کاربر معموالً هم در پلتفرم

 کنند و هم تولیدکننده ویدیو هستند. در یوتیوب کاربران زیادی هستند که هم ویدیو تماشا می

ها با ایجاد یک واحد ارزش توسط یک  هر تعاملی در پلتفرم :واحد ارزش -دوم 

های اینستاگرامی  تههای توییتر، فرس شود. ویدیوهای یوتیوب، توییت کننده آغاز می تولید

ها )خبری و غیر خبری( حضور دارند و مبنایی را در  واحدهای ارزشی هستند که در پلتفرم

 دهند تا درباره روند تعامل تصمیم بگیرند. اختیار کاربران قرار می
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شود.  کنندگانِ منتخب فرستاده می واحد ارزش بر اساس فیلترها به مصرف فیلتر: -سوم 

افزار است که پلتفرم، برای مبادله واحدهای  ک ابزار الگوریتمی و بر مبنای نرمفیلتر در حقیقت ی

کنند تا اثرات سمت مقابل  کند. فیلترها کمک می ارزش مناسب بین کاربران از آن استفاده می

دهندگان خدمات صورت پذیرد. یکی  منفی کاهش پیدا کنند و انطباق الزم میان کاربران و ارائه

وجو در محتوای خبری  کنند امکان جست ها استفاده می ین فیلترهایی که پلتفرمتر از ابتدایی

ها گنجانده شده است و  ها ابزارهای مختلفی که در اینترفیس پلتفرم آنهاست. عالوه بر این

های دوستی تشویق  کاربران را به مشارکت بیشتر و ارائه اطالعات درباره عالیق و باورها و گروه

کنند )ازجمله موقعیت  آوری می افزار کاربران جمع ین اطالعاتی که از سختکنند و همچن می

 کنند. ها استفاده می جغرافیایی( در ارائه اطالعات و اخبار مرتبط با آن

برای نمونه اگر توییتر تعامل اصلی را اشتراک و تبادل اخبار در نظر بگیریم. کاربران توییتر 

هایی هستند که  ها فعالیت ها و فِیووریت قول نقل  ها، یتوییتر  ، کنندگان هستند و توییت مشارکت

کند( و الگوریتم حاکم بر  ها تولید ارزش می کنند )ابزارهایی که استفاده از آن ایجاد ارزش می

هایش با دیگران متفاوت  مندی کند و عالقه الین هر کاربر )که بسته به افرادی که دنبال می تایم

وجور شوند تعامل اصلی  خوبی باهم جفت کند. اگر هر سه مورد به ا میاست( نقش فیلتر را ایف

 شود. مورد نظر طراحان توییتر انجام می

های خبری مانند همتایان دیگرشان به این نیاز دارند که تا حد ممکن  پلتفرم

کنندگان را به عملکرد اصلی پلتفرم تشویق کنند. برای این کار از سه ابزار کلیدی  شرکت

، که در ادامه این (1044)پارکر، آلستاین، و چودری،  تسهیل و انطباق  کنند: کشش، ده میاستفا

 کنیم: های خبری مرور می سه ابزار را از منظر پلتفرم

های خبری همان موضوع معروف  نکته کلیدی برای جلب کاربران به سمت پلتفرم :کشش

های  و غیررسمی، در پلتفرماست. وجود ارزش، یعنی محتواهای رسمی « مرغ مرغ و تخم»

ها  نیاز الزم برای جذب کاربر بیشتر است و در مقابل تا زمانی که کاربران از پلتفرم خبری پیش

های زیسته مثالً در یک شبکه اجتماعی مانند  گذاری اخبار و تجربه استفاده نکنند و به اشتراک

جذب کاربران بیشتر به این پلتفرم توییتر به یک روند پردامنه تبدیل نشود، ارزش الزم را برای 

های خبری حائز  خصوص در ورود نخستین کاربران به پلتفرم شود. موضوع کشش به ایجاد نمی

کنند که حداقلی از عالیق  اهمیت است. همچنین کاربران زمانی به یک پلتفرم کشش پیدا می

مایل به ماندن در این ها را پوشش دهد. مثالً فیسبوک متوجه شد که کاربران در شرایطی ت آن
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حلقه »پلتفرم را دارند که به تعداد حداقلی از کاربران دیگر وصل شوند. نکته دیگر درباره کشش 

با  –مثالً حساب توییتر یک سایت خبری  -است. تولیدکنندگان محتوا در توییتر « بازخورد

ورد دقیقی از مسیر ها بازخ کننده های کاربران دیگر و افزایش میزان دنبال رپیالی و کامنت

های  گیرند و در مقابل کاربران با دریافت اخبار و مشارکت در محتوا و ایجاد ارزش )توییت می

کنند و هم ارزش ایجاد شده توسط  های دیگر( هم ایجاد ارزش می جدید یا ریپالی به توییت

 کنند. کنندگان را مصرف می تولید

 
 های خبری پلتفرم اجزای کلیدی برای تعامل اصلی در . 2شکل 

ها باید مبادله  هاست. پلتفرم تسهیل تعامالت یکی از کارکردهای کلیدی پلتفرم: تسهیل

کنند تا  های خبری تالش می کنندگان را تسهیل کنند. پلتفرم میان تولیدکنندگان و مصرف

ع موجود برای تولیدکنندگان شرایط مناسبی برای تولید و ارائه کاال و خدمات ایجاد کنند و موان

اندازی  بر سر راه استفاده از پلتفرم را کم کنند. مثالً تلگرام به عنوان یک پلتفرم خبری با راه

هایی را در  های خبری و یا فیسبوک با امکانات جانبی مسنجر فیسبوک گام امکان ایجاد کانال
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ای هوشمند خودکار اند. یا اینستاگرام با فیلتره این راه برای تسهیل تولید و تبادل خبر برداشته

تر و  کنند مسیر تولید یک عکس را برای کاربرانش بسیار کوتاه که اصالح عکس را آسان می

 تر کرده است. ساده

بندند، اطمینان یافتن از این  ها به کار می : در نهایت سومین ابزاری که پلتفرمانطباق

کننده( انجام  ننده و مصرفموضوع است که بیشتری تطابق میان کاربران مناسب )اعم از تولیدک

شود.  آوری شده از مجموع عملکرد کاربران استفاده می های جمع شود و برای این کار از داده می

انجام « فیلتر»هایی است که هر پلتفرم ذیل موضوع  انطباق در حقیقت تشدید مجموعه فعالیت

از اطالعات کاربری )و  نام و عضویت های نوظهور برای ثبت دهد. مثالً بسیاری از پلتفرم می

کنند تا انطباق بهتری را برای کاربران  سیستم تأیید هویت( فیسبوک یا گوگل استفاده می

ها در دو سال اخیر  وارد ایجاد کنند و از اصطکاک ورودی بکاهند؛ بر همین اساس هم رسانه تازه

اردی مانند گیرند و به همان نسبت مو تر از مخاطبان می بیش از گذشته اطالعات جزئی

های  های دیگری از سیستم سایت و همچنین استفاده از صورت سازی صفحه اول وب شخصی

 . (2424)نیمان. اند  گر خودکار را به کار گرفته توصیه

وجوی ساده یا یک لینک  کند تا مخاطبانی که با یک جست این فرآیند در نهایت کمک می

اند تمایل به سرزدن دوباره، برقراری ارتباط و تعامل، تبدیل شدن  تفرم وارد شدهسرگردان به پل

 به مخاطبان وفادار و در نهایت حضور مداوم در پلتفرم داشته باشند.

 های خبری اثرگذاری بر اکوسیستم رسانه -۴

 &)بل  نگاری در سی سال گذشته بوده است ها آغازگر سومین موج تحول روزنامه ظهور پلتفرم

ای که با ظهور  آغاز شد. دوره 1۷۷0. موج اول با ظهور اینترنت تجاری در سال (241۳تیلور. 

ها به دنبال  وکارها همراه بود و رسانه کام و آغاز انقالب اینترنت در همه حوزه کسب حباب دات

ته آنالین نیز عرضه کنند. موج دوم از راهی بودند تا محتوای چاپی را بر بسترهای تازه ظهوریاف

شود آغاز شد. در این دوره  خوانده می 2باند و ظهور آنچه وب  و با فراگیری اینترنت پهن 2440

ای و تالش بیشتر صاحبان رسانه برای  شاهد ظهور ابزارهای تعاملی، انتشار محتوای چندرسانه

 ن جدید با کمک ابزارهای آنالین بودی.یابی به مخاطبا ارتباط گرفتن با مخاطبان سنتی و دست

های اجتماعی و اکوسیستم پلتفرمی سوار است. گذار  موج سوم اما بیش از هر چیز بر رسانه

سازی هرچه بیشتر  های همراه هوشمند و تالش برای شخصی از کامپیوترهای رومیزی به تلفن



  1۴41/ پاییز  ۴۴فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره  21

 

 

گیرد.  مورد توجه قرار میهای پلتفرمی بر حوزه خبر نیز  محتواست. در این دوره تسلط شرکت

نگاری را  ها بسیاری از کارکردهای سنتی روزنامه در یک مقیاس جهانی این پلتفرم

اند. توزیع،  اند و خواهی نخواهی به بازیگر اصلی اکوسیستم جدید اخبار تبدیل شده گرفته برعهده

رار گرفته است. در این ها ق ها در اختیار پلتفرم درآمدزایی و ارتباط با مخاطبان بیشتر از رسانه

ها همچنان در تالش برای  نگاران تغییر نکرده است آن موج هم مانند گذشته کار اصلی روزنامه

کنند و تالش  ایجاد فهم بهتری از رویدادها برای مخاطبانشان هستند. موضوعات را روایت می

هایی هست  ر بند پلتفرمها در حال حاضر د ها را روشن کنند. اما آن کنند زمینه و بافتار آن می

پذیری، سرعت و درآمد بیشتر؛ و مدل  اند: مقیاس که بر اساس سه اصل کلیدی طراحی شده

 نگاری ندارد. وکاری که نسبتی با کیفیت در روزنامه کسب

های کانونی در  های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر به بخش در الگوهای جهانی، شبکه

خوبی ایفا  تنها نقش اگریگیتورهای سنتی را به ها نه شدند. آن اکوسیستم خبر پلتفرمی تبدیل

ها تنها  کردند بلکه ویژگی دیگری را نیز به همراه آورده بودند: انتشار اخبار در این شبکه می

های  توانستند اخبار را از رسانه های رسمی نبود و کاربران می محدود به منتخبی از اخبار رسانه

بخشی از تجربه زیسته خود و دیگران به اشتراک بگذارند، همچنین به  اجتماعی، یا به عنوان

تبع این تحول امکان انتشار و گردش اخباری که تولیدکنندگان خبر جعلی و متخصصان روابط 

نسبت به قبل  –ای  بودند در این بسترها به طور گسترده  عمومی و پروپاگاندا نیز طراحی کرده

 .(1044)بال، و  (241۵هاوارد.  &)وولی  فراهم شد –

ها بر  های خبری اثرگذار بود. نخست اینکه کنترل آن این تحول از دو منظر بر سازمان

بانی و استانداردسازی  نگاران در دروازه فرآیند اخبار را تضعیف کرد و دوم اینکه موقعیت روزنامه

های  جداسازی سرعت بخشید و شدت داد. رسانهاخبار را تنزل داد؛ همچنین به فرآیند 

ناپذیر  شدت باال برده و آن را به یک واقعیت اجتناب اجتماعی درمجموع روند جداسازی را به

، فقط اقلیت کوچکی از کاربران 2412اند. در سال  های خبری تبدیل کرده  برای همه سازمان

کردند. چند  اجتماعی اخبار را دریافت میهای  متحده و اروپا از طریق رسانه اینترنت در ایاالت

درصد از  .0نگاری رویترز دریافت که  مؤسسه مطالعات روزنامه .241سال بعد، در سال 

های اجتماعی به عنوان منبع اخبار استفاده  متحده و اتحادیه اروپا از رسانه جمعیت ایاالت
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این مؤسسه که  2421ش درصد رسید و در گزار ۷.به  2424، این میزان در سال 1کنند می

گیری کرونا منتشر شد، به دنبال اعالم قرنطینه عمومی در بسیاری از کشورهای  پس از همه

)رویترز. کنند  درصد پاسخگویان گفتند که از موبایل برای خبرگرفتن استفاده می ۳3دنیا، 

های  تر شبکه های با تحصیالت پایین گروهترها و  . مطابق گزارش رویترز، میان جوان(2421

های موبایلی مانند واتساپ و تلگرام در  رسان اجتماعی منبع اصلی کسب اخبار هستند و پیام

نویسد  یافته منبع اصلی اخبارند. همچنین این گزارش می توسعه و کمتر توسعه کشورهای درحال

های اختصاصی  یا اپلیکیشنسایت  درصد پاسخگویان اخبار را از طریق وب 2۸که تنها 

ها( بیش از  ساله 20تا  1۵کنند؛ همچنین در میان نسل زِد ) های خبری دنبال می سازمان

های اجتماعی، اگریگیتورها و  های پلتفرمی مانند رسانه های دیگر اخبار را از طریق واسط گروه

 سایر ابزارهای موبایلی دنبال کنند.

ای مفصل به موضوع نسبت میان  اه آکسفورد در مقالهگر دانشگ نیلسن و گانتر دو پژوهش

ها این است که مثلث  اند حرف اصلی پژوهش آن های خبری پرداخته ها و سازمان پلتفرم

ها از یکدیگر جدا شده و دوباره با  تبلیغات، مخاطب، محتوا با توجه به سازوکار عملکردیِ پلتفرم

های خبری کنترلِ سنتی خود بر سه حوزه را   شوند و به همین دلیل سازمان یکدیگر ترکیب می

 :(241۳نیلسن.  &)گانتر اند  از دست داده

رسند هرروز  های می : هویت سردبیری )مسیرهایی که مخاطبان به محتوای رسانهنخست 

 گذرد( های اجتماعی می وجو و شبکه بیشتر از قبل از الگوریتم موتورهای جست

های جزئی مربوط به مخاطبان که از طریق  ها )حجم بیشتری از داده : دسترسی به دادهمدو

 شود( آمد و حاال جای دیگری ذخیره می بازدید مستقیم از سایت/ اپلیکیشن به دست می

های آنالین را به  ها هرروز بیش از قبل بازار آگهی های دیجیتالی/ پلتفرم : درآمد )واسطسوم

 دهند(. یخودشان اختصاص م

 های سنتی کسب درآمد افول مدل 

میالدی )اوایل دهه هشتاد  1۷۷4های سنتی کسب درآمد در اکوسیستم خبر از اواخر دهه  مدل

حال در پیوند با هم بر بازار  خورشیدی( شروع به تغییر کردند. سه فرآیند به طور مجزا و درعین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های  ز کشورها همچنان استفاده کمی از اخبار رسانهتوجهی وجود دارد اما بعضی ا های قابل در سراسر اروپا تفاوت 1

که کشورهای دیگر نرخ بسیار باالتری دارند  درصد(، درحالی 3۸درصد و انگلستان  31اجتماعی دارند )آلمان 

 درصد( ۳3درصد و ترکیه  ۳0)یونان 
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هایی که  سایت ها اثر گذاشتند. وب تر بر جریان درآمدی رسانه مخاطبان و در سطحی گسترده

کردند، اگریگیتورهای خبری و گسترش  شده را فراهم می بندی های طبقه امکان درج آگهی

وجو برای دسترسی به محتوا عواملی بودند که بر این مسیر اثر  استفاده از موتورهای جست

یی با آگهی ها سایت بِی موضوع وب هایی مانند ای گذاشتند. در جهان با تولد سایت

پا به میدان گذاشت و زنگ خطر اول را  1۷۷۸بی در سال  شده به میدان آمدند. ای بندی طبقه

ها به صدا درآورد. نمونه ایرانی این تجربه نیز در سال  شده روزنامه بندی های طبقه برای آگهی

از یک دهه شده دیوار به دست آمد و در مدت کمتر  بندی های طبقه با تولد پلتفرم آگهی 13۷2

های کاغذی  شده در ایران تبدیل شد و همه رسانه بندی های طبقه به بازیگر اول بازار آگهی

رقیب را پشت سر گذاشت و در آخرین گزارش منتشر شده از سوی این شرکت آمده است که 

 (.1044در این پلتفرم منتشر شده است )دیوار،  13۷۷میلیون آگهی در سال  12۷.۸بر  بالغ

وجو توانی  وجو به صدا درآوردند. موتورهای جست ر بعدی را موتورهای جستزنگ خط

انگیز برای مختل کردن مسیر ارائه محتوای خبری به مخاطبان داشتند. موتورهای  حیرت

هایی بود که حاال  بندیِ اخبار رسانه ترین کارکردشان جداسازیِ بسته وجو نخستین و مهم جست

ند و عمالً به ابزاری برای دور زدن صفحه اول و ترکیب و ترتیب بیشتر از قبل آنالین شده بود

درصد مخاطبان گفته بودند برای  34، 2412چینش اخبار تبدیل شدند؛ تا جایی که در سال 

(. 1044پوئل،  &دایک، دوال،  گیرند )فن وجو کمک می یابی به اخبار از موتورهای جست دست

وجو و در رأس  خص از طریق موتورهای جستبه همین نسبت که دسترسی به محتوایی مش

ها از  تر شد، میزان درآمد این پلتفرم تر و بهینه ها گوگل برای کاربران و مخاطبان مطلوب آن

های  آور افزایش یافت. تا جایی که میزان اعتماد الگوریتم های آنالین نیز به طرزی حیرت آگهی

ب آگهی در آن سایت تبدیل شده گوگل به یک سایت خبری به مرجعی مهم حتی برای جذ

شان ایندکس کردن اخبار است، بر بازار  هایی که کار اصلی ترین اثر گوگل و پلتفرم است. مهم

( 1044دایک و دیگران،  قول شده در: فن خوبی بیان کرده )نقل طور که نیکالس کار به محتوا آن

شود  تبدیل می« در بازارمحصولی جداگانه و مشخص »این است که: هر روایت خبری خاص، به 

یک واقعیت مهم « کار»تأکید «. میرد ماند یا می های اقتصادی خود زنده می بر اساس ارزش»که 

های خبری برای جامعیت و دقت در ارائه اخبار  سازد و آن اینکه تالش سازمان را نیز آشکار می

 –های مشابه  و پلتفرم –های گوگل  ها ذیل محاسبات کمی و معیارهای فنی الگوریتم و گزارش

هایی مانند  دهد. موضوعی که با عبارت اهمیت و ارزش پیشین خود را از دست می
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( به آن 2۸. ص. 13۷۵)لینچ، « دانی گوگل»(. یا 1۸3. ص. .13۷)کاستلز، « ساالری گوگل»

 اشاره شده است.

توا را از هایی که مح هستند. واسط« ها گردآورنده»یا « اگریگیتورها»سومین عامل مؤثر 

کنند و یکجا و بر اساس تنظیم و خواست مخاطب به او عرضه  آوری می های دیگر جمع رسانه

، «بُرد فیلیپ»افزارهای خبرخوان )فیدخوان( نخستین نسل این اگریگیتورها بودند.  کنند. نرم می

هایی  از اولین نمونه« ریدر گوگل»های جهانی و در ایران  ترین نمونه مهم« دیگ»و « فیدلی»

ها نیز مانند موتورهای جستجو، با باز  بودند که مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفت. گردآورنده

ها، محتوا و مخاطبان را از یکدیگر جدا کرده و امکان دسترسی مستقیم  بندی رسانه کردن بسته

 کنند. اهم میای فر نگاران تحریریه بندی روزنامه به اخبار را به صورت منفرد و جدای از بسته

دوباره »ها این است که این محتوا را در یک مکان  حال ارزش افزوده این سایت درعین

های خبری اصلی به  جای رسانه ها را به آوری مجدد، گردآورنده کنند. جمع می« آوری جمع

کند. درنتیجه کنترل بر روند انتخاب اخبار  های اصلی برای دسترسی به اخبار تبدیل می دروازه

(. از 1044پوئل،  &دایک، دوال،  شود )فن ها منتقل می های خبری به پلتفرم  بیشتر از سازمان

، 2421در اکتبر  eBizاند. مطابق آمار سایت  نظر ترافیک کاربر هم اگریگیتورها موفق بوده

متحده آمریکا بودند که باعث ایجاد  نیوز، دو سایت خبری معروف در ایاالت یاهونیوز و گوگل

میلیون بازدیدکننده  1۳۸شدند. یاهونیوز با  های خبری سنتی می  فیک مضاعف در سازمانترا

های  میلیون بازدیدکننده یکتا در حالی در جایگاه اول و دوم سایت 1۸4نیوز با  یکتا و گوگل

 ۷۸ان است که  ان های سنتی سی ها از میان رسانه اند که نزدیک رقیب آن خبری قرار گرفته

دید یکتا در ماه دارد )و حتماً بخشی از این بازدید را هم از همان دو سایت باال به میلیون باز

 .(2421بیز.  )ای دست آورده است(

های آنالین چه  تر این موضوع باید به این نکته اشاره کنیم که توسعه پلتفرم برای فهم دقیق

تناسب  های کاغذی بر مبنای تعداد مخاطبان و به روزنامهاثری بر اکوسیستم خبر داشته است. 

بندی اخبار و  ها بسته کردند. کار آن آن میزان آگهی دریافتی جریان درآمدی خود را کنترل می

هایی که در مسیر توزیع سنتی به دست مخاطبان  هایی روزانه بود. نسخه ها در نسخه آگهی

کرد. با  ها برای خرید روزنامه پول پرداخت می آگهی بندی اخبار و رسید و مخاطب بابت بسته می

های آنالین نخستین گام برای ترک برداشتن این مسیر قدیمی برداشته شد:  ظهور پلتفرم

های خبری آنالین  سایت پذیر شد. وب ها از مسیرهای جدیدی امکان دسترسی به روزنامه
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دند و سپس در قالبی جدید و کر ها از فرمت اولیه جداسازی می های خبری روزنامه بسته

 کردند. بندی مجدد می متناسب با مخاطب فضای آنالین بسته

 شدن ای همراه با پلتفرمی توان گفت که بازار جهانی محصوالت و خدمات رسانه طورکلی می به

از بازاری دوطرفه به بازاری چند طرفه تبدیل شده است که در آن سهم بازیگران سنتی )مانند 

است. یا باید به قواعد این بازی تن « همه یا هیچ»ها(  روزنامه -ای  سنتی رسانه های سازمان

هایی  ای که واسطه های خبری و ناشران رسانه دهند و یا با این صنعت خداحافظی کنند. سازمان

دهندگان بودند هم بر ابزار تولید و توزیع اخبار مسلط بودند و هم این  بین خوانندگان و آگهی

ای نقشی کلیدی در زنجیره تأمین تبلیغات داشتند، دلیل آن هم توانشان در  ای رسانهه سازمان

جذب شمار زیادی از مخاطبان بود؛ اما امروز این زمین بازی تغییراتی اساسی کرده است، در 

توانند  های فراملی می ای که با آن مواجه هستیم، تعداد کمی از بنگاه اکوسیستم پلتفرمی

دهندگان را هم به خود  ای، آگهی را گرد هم بیاورند و با استفاده از اثر شبکه شمار کاربری بی

های دیگری را هم در  ها این توان را دارند که عالوه بر این دو، طرف جلب کنند. پلتفرم

های جدید شامل مؤسسات اجتماعی، تولیدکنندگان محتوای  کارشان وارد کنند، طرف و کسب

های مختلف  ها پیوند میان طرف میلیون ستند. این روزها فیسبوک ها ه فرهنگی و مانند این

هایی جدا و  ای جدا و تاریخی جدا و با چارچوب ها در منطقه برقرار کرده است که هرکدام از این

 &)نیبورگ  اند کاری جدا از هم هستند اما در فیسبوک کنار هم جمع شده و های کسب مدل

 .(241۷ها.  شدن ساخت رسانه ل. پلتفرمیپوئ

 های سنتی و چالش اطالعات مخاطبان رسانه

ای به دنبال داشته است و آن  های رسانه ها یک آسیب جانبی برای سازمان وابستگی به پلتفرم

های مخاطبان است. همچنین این وابستگی  ها به داده دسترسی غیرمستقیم و حداقلی آن

شود  شدن توضیح داده شد سبب می هم درباره قواعد و پیامدهای پلتفرمیتر  طور که پیش همان

« گذار قاعده»به یک « بازیگر»ها از یک  ها افزوده شود تا جایی که آن مرور به قدرت پلتفرم تا به

های نیوزفید فیسبوک در  ها در این حوزه به تغییر الگوریتم ترین تجربه تبدیل شوند. یکی از مهم

درصد باعث ریزش  3۸گردد که در یک مطالعه در اتحادیه اروپایی تا حدود  بازمی 241۵ژانویه 

نگاری رویترز درباره  های خبری شد. گزارش مرکز مطالعات روزنامه های رسانه  مراجعان به سایت

دهد که  های اجتماعی نشان می های خبری به توزیع محتوا در شبکه این وابستگی رسانه

های  های ترافیک کاربر برای سایت کننده ترین تأمین ک یکی از مهمهمچنان در دنیا فیسبو
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های خبری از سه مسیر برای حیات خود )درآمدزایی و دیده شدن( به  خبری است و رسانه

های  هدایت بازدیدکنندگان به سایت با ارجاع از شبکه -1اند:  های اجتماعی وابسته شده شبکه

یق ارائه محتوا در بسترهای بیرون از سایت مانند دسترسی به محتوا از طر -2اجتماعی؛ 

های  فروش اشتراک دیجیتال از طریق آگهی دادن در شبکه -3فوری فیسبوک؛ -مطالب

 .(241۵نیلسن.  &)کورنیا. سل. لووی.  اجتماعی

ی برای جلب های بیشتر های اخیر تالش مرور و در سال ها به به همین دلیل هم رسانه 

نام برای استفاده از  اند. اجبار به ثبت شان کرده ها اختصاصی ها و اپلیکیشن سایت وب مخاطبان به 

رویه  های مختلفی از دنیا به یک اندازی نظام پرداخت برای استفاده از محتوا در بخش محتوا و راه

سازی  سازی و شخصی یاند که اطالعات الزم برای سفارش ها در تالش تبدیل شده است و رسانه

هایی مانند بازنگری  بندی و ارائه محتوا را مستقیم از کاربران دریافت کنند. محدودیت در بسته

آوری این اطالعات  گیرانه درباره حریم خصوصی کاربران جمع ها و مقررات سخت در نظام کوکی

. در حقیقت (2424)نیمان.  تر کرده است از طریق ابزارهای خودکار را نسبت به گذشته دشوار

ای که  اندازه گاه به اند اما هیچ ها بوده هایی طوالنی مالک کاربران و اطالعات آن ها برای سال رسانه

شد. با ظهور  ها این اطالعات ارزشمند شدند، به آن توجهی نمی بعد از فراگیرشدن پلتفرم

اندازی، بازآفرینی و  استفاده از داده برای ساخت، راهها بر  ها که تمرکز اصلی آن پلتفرم

هاست، این موضوع در کانون توجه قرار گرفت تا جایی  درآمدزایی از محصوالت برآمده از داده

دانند و این  ها بیش از ما درباره مخاطبانمان می گوید که پلتفرم ها می که یکی از مدیران رسانه

 &)بل  فروشند برآمده از کاربران خودشان می  عنوان داده دهندگان ثالث به داده را به آگهی

 . (241۳تیلور. 

 ها به بازار تولید محتوا های ورود پلتفرم چالش

توانیم به  های خبری به تولید محتواست. در مقیاس جهانی می یک تجربه دیگر، تمایل پلتفرم

های خبری )فیسبوک و گوگل( به حوزه خبر و فروش  فرمتر پلت ای مند و حرفه ورود نظام

های  ای( و چالش بندی حرفه های خبری )محتواهایی با بسته های محتواهای رسانه ِ بسته اشتراک

اندازی کند  را راه 1نیوزپالس آن اشاره کرد. مثالً زمانی که اپل تصمیم گرفت سرویس جدید اپل

وکار این سرویس به  را با خود همراه کند. مدل کسب پست تایمز و واشنگتن نتوانست نیویورک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Apple News+ 
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داشت و درمجموع نیمی دیگر از درآمدها  این صورت بود که نیمی از کل درآمد آن را اپل برمی

مدیر   گرفت. در همان زمان مارک تامسون، حاصل از آن به ناشران حاضر در پلتفرم تعلق می

های واسط محتوا )به طور خاص  کننده ل و سایر توزیعتایمز، در انتقاد از رویه اپ اجرایی نیویورک

ها به محصوالتشان  مرور تسلط آن ها هشدار داد که افزایش چنین روندی به ها( به رسانه پلتفرم

ما باید نسبت به فراگیری این ایده هشیار باشیم »را از میان خواهد برد. تامسون معتقد بود که 

طورکلی  گاری ما را جای دیگری ببینند...ما همچنین بهن که مردم عادت کنند محصول روزنامه

)رویترز.  «نگاری دیگران مخلوط شود  نگاری ما با روزنامه نگران این هستیم که محصول روزنامه

هایی  کند و آن اینکه پیوستن رسانه ؛ تامسون همچنین به یک نکته دیگر نیز اشاره می (241۷

نیوزپالس در حقیقت کمک به گسترش و فراگیرتر شدن  تایمز به سرویس اپل یویورکمانند ن

حال تبدیل شدن به رقیبی غیر قابل رقابت  این سرویس و افزایش درآمدهای پلتفرم و درعین

آیا این »گوید که:  است، تامسون به اشاره به مسیری که نتفلیکس در دنیای فیلم پیش برد می

یکس )دیگری( کمک کنیم تا شمار زیادی مشترک جمع کند و بتواند درست است که به نتفل

نگرانی « گذاری کند؟ میلیارد دالر برای تولید محتوای اختصاصی خودش سرمایه ۷)بعداً( سالی 

ها البته محدود به او نیست و بسیاری از سردبیران و مالکان  تامسون از قدرت گرفتن پلتفرم

 یی دارند.ها های بزرگ چنین نگرانی رسانه

های خبری  دهد که رسانه نشان می« نگاری دیجیتال مرکز تاو برای روزنامه»البته گزارش 

اند و با  ای ببرند ناامید شده های خبری فایده تقریباً از اینکه بتوانند از طریق همکاری با پلتفرم

ای اختصاصی اتخاذ راهبردهای دیگری به دنبال بازگرداندن مخاطبان وفادار و سنتی به بستره

های اجتماعی بر همین پایه در  رسانه-موبایل یا اول-هایی مانند اول خودشان هستند. ایده

مند به رسانه خبری را به تعامل  های خبری شکل گرفته است تا بتوانند مخاطبان عالقه رسانه

 . (241۷براون.  &وریوتس. )رشیدیان. تسی بیشتر و خرید اشتراک اختصاصی ترغیب کنند

 شده چارچوب عملکردی اکوسیستم خبر پلتفرمی

هایی  شده اخبار نسبت به اسالف خود )شکل شماره یک( دچار دگرگونی اکوسیستم پلتفرمی

تری را همراه با مسیرهای   ها امکان مشارکت گسترده ازجمله اینکه بستر پلتفرم  شده است.

شاهد  2ت. همچنین بسترهای پلتفرمی برخالف آنچه در وب بازخورد پررنگ فراهم آورده اس

ها اثرگذارند.  کننده جریان اخبار نیستند و بر ترندهای روز خبری رسانه بودیم تنها دریافت

ها  رسانه  «دورزدن»ای  گونه توان آن را به همچنین منابع خبری به نحوی مؤثر که حتی می
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ها و فیلترها  خاطبانی که به کمک الگوریتمهای خبری با م توصیف کرد در بستر پلتفرم

 قابل مشاهده است(. 3اند. )همه موارد در شکل  اند در ارتباط بندی شده دسته

ها و تهدیدهای  ها و فرصت شده، حضور پلتفرم تأمل در اکوسیستم خبر پلتفرمی نکته قابل

، از میزان نگاری شهروندی مطرح شد ای که روزنامه هاست. نسبت به دوره ناشی از آن

گونه که کسانی  آن« داری شرکتی سرمایه»ها به بازیگران جدید کاسته شده است و  بینی خوش

سابق را )که در « وگویی فضای گفت»اند  . توصیف کرده(13۷۷)و فوکس  (13۵4)چون ماتالر 

است که رفتار شهروندان،  ر شد( به بستری پلتفرمی )شکل سه( بدل کرده شکل یک تصوی

های بزرگ  به ابزاری برای توسعه شرکت (13۵0)کاستلز. های مقاومت  کنشگران و هویت

 ولی تبدیل شد است.  فراملیتی ازجمله پنج شرکت اصلی سیلیکون

توان با  داری شرکتی در اکوسیستم پلتفرمی شد را می مایهمسیری که منجر به راهبری سر

در  (13۵۳)در توسعه ارتباطات راه دور رصد کرد. کاظم معتمدنژاد  1۷۵4ردیابی تحوالت دهه 

المللی برای  با اشاره به اینکه تأسیس نهاد واسط بین« های نوین ارتباطی تکنولوژی»کتاب 

شناخته  ITUالمللی ارتباطات راه دور  وسعه ارتباطات راه دور )که امروز به نام اتحادیه بینت

های  ترین کمپانی متحده آمریکا و مشارکت بزرگ شود( با مداخله مستقیم دولت ایاالت می

های جهانی بر بستر یونسکو  نویسد که با گسترش تالش تجارتی خصوصی انجام شده است می

المللی فرآیند  رابری ارتباطات و تعادل اطالعات، آمریکا با خروج از این نهاد بینبرای ایجاد ب

زدایی مؤسسات دولتی ارتباطاتی را آغاز کرد و به دنبال آن بسیاری از  سازی و مقررات خصوصی

کشورهای غربی هم همین مسیر را رفتند و عمالً مطالبات کشورهای جهان سوم برای برابری و 

« حلقه گمشده»شد. معتمدنژاد همچنین با اشاره به گزارش مایتلند که با عنوان تعادل منتفی 

منتشر شد،  1۷۵0ویژه تلفن در سال  بخشی جهانی به ارتباطات راه دور و به و با هدف اهمیت

سازی یکپارچه ارتباطات راه دور را در همین چارچوب  های بعدی غرب برای خصوصی تالش

تا آنجا پیش رفت که با انتخاب البرت گور به عنوان معاون  کند. این روند ارزیابی می

سازی ارتباطات، ایجاد رقابت  زدایی و خصوصی مقررات»او  1۷۷0جمهوری آمریکا در سال  رئیس

را به « دهی ارتباطات و تحقق دسترسی همگانی به اطالعات آزاد، تأسیس نهاد مستقل نظام

جهانی و حصول یک جامعه اطالعاتی در سراسر کره برقراری دموکراسی »ای برای  عنوان مقدمه

 .(13۵۳)معتمدنژاد.  مطرح کرد« زمین
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 شده اکوسیستم خبر پلتفرمی . 3شکل 

کنندگان شخصی و تجاری  این بسترهای پلتفرمی امکان حضور برابر میان تولیدمصرف

کنند و بسیاری از منابع خبری را به تولیدکنندگان  میهای خبری فراهم  محتوا را در کنار رسانه

 2اند )شکل شماره  محتوا )و در حقیقت به تولیدکنندگان جریان ارزش در پلتفرم( تبدیل کرده

آمیختگی این بسترهای پلتفرمی با  خوبی تصویر کرده است(. همچنین درهم این جریان را به

های  هایی گسترده درباره ارزش چالش ای سبب شده است تا های رسانه عملکرد سازمان
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آمده از ترندهای خبری روز شکل بگیرد.  دست های به های خبری و سوژه سردبیری در تحریریه

ها سایت خبری بازفید در  جایی منبع تولید ارزش در تحریریه به سرآمد چنین تحولی در جا

  احبه با اشاره به الگوریتمدر یک مص 1متحده بود. مدیر علم داده بازفید، کی هارلین ایاالت

گوید که متغیرهای کمی و توصیفی مختلفی برای  کند می رازآلودی که بازفید را اداره می

شود، از اینکه  سنجش میزان و ظرفیت وایرال )فراگیر( شدن یک موضوع در بازفید سنجیده می

توایی ذیل هر این موضوع چند بار در فیسبوک به اشتراک گذاشته شده است تا اینکه چه مح

گوید که برای ارتقای دائمی این  موضوع شانس بیشتری برای دیده شدن دارد. هارلین می

. (2410)ای.جی.آر.  استفاده کرده است 2«یادگیری ماشینی»موضوع بازفید از ابزارهایی مانند 

های مختلفی در شیوه  و بازاندیشیها  این رویکرد بازفید و موفقیت تجاری آن سبب بازنگری

ها برنامه  های بزرگ خبری شده است که مشهورترین آن های رسانه عملکردی تحریریه

به بیرون درز کرد و عمالً چراغ راه این رسانه  2410تایمز بود که در سال  نیویورک« نوآوری»

 .(2410)نیویورک تایمز. برای تحوالت بعدی شد 

شده امکان ارائه  همچنین باید به این نکته توجه داشت که در اکوسیستم خبر پلتفرمی

ای نیز بیش از گذشته فراهم شده است و فراتر از مشارکت  بازخورد کاربران در محتواهای رسانه

ر ها ابزارهای بیشتر و کاربرانی توانمندشده را نیز در جریان انتشا در بسترهای پلتفرمی، رسانه

های کنشگری  های شخصی و سایت ازاین با وبالگ خبر همراه خود دارند. کاربرانی که پیش

مستقل و ابزارهای عمومی و غیرتجاری فرصت حضور در اکوسیستم خبر را پیدا کرده بودند و با 

های  مصرف کننده-تولید-چیرگی فضای پلتفرمی بر همه اکوسیستم خبر، امروز به کاربر

جایی مخاطبان )و  ای را با جابه های رسانه اند و اقتصاد سازمان ی تبدیل شدههای پلتفرم شرکت

ها به  ها )از درون چرخه رسانه جایی بازار آگهی ها( و به دنبال آن جابه های مربوط به آن داده

 سازی کرده است. ها( زمینه درون چرخه پلتفرم

ها به  ای پلتفرمی، پلتفرمهمچنین در تولید و توزیع محتوا، با توجه به اهمیت بستره

های بزرگ خبر تولید  اند. امروز بسیاری از سازمان گذار و واسطه اصلی تبدیل شده قاعده

تاک با توجه به قواعد  شان را برای بازنشر محتوا در یوتیوب یا اینستاگرام و تیک ای چندرسانه

زیع محتوا در بسترهای کنند. یا برای تو سازی می ها سفارشی  انتشار محتوا در این پلتفرم

ها همچنین در این  کنند. آن های زیادی در قالب آگهی و پروموشن صرف می پلتفرمی هزینه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ky Harlin 
2 Machine Learning 
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بندی مجدد  ای رقابت کنند که کارشان بسته های حرفه ها و بازنشردهنده فضا باید با اگریگیتور

کاری در  برای دستنگارانه  ای و روزنامه های حرفه های سنتی است و محدودیت محتواهای رسانه

 توجه بیشتر را هم ندارند. محتوا برای جلب

های سنتی قرار گرفته  درنهایت موضوعی که در اکوسیستم خبر پلتفرمی مورد توجه رسانه

ها هم باید برای تولید  های فناورانه است. آن گذاری در زیرساخت ها به سرمایه است نیاز مبرم آن

های موبایلی آمادگی فنی  رسان های اجتماعی و پیام سازی شده برای شبکه محتوای مناسب

  افزاری( رقابتی داشته باشند و آموزش الزم را ببینند و هم باید برای ارائه محتوا زیرساخت )نرم

های شرکتی نیز صرف  هایی که برای بازاریابی از طریق پلتفرم ها باید هزینه عرضه کنند. به این

 شود، اضافه کرد.

 بندی جمع

ساز سه تحول در نسبت میان  های خبری زمینه شدن اکوسیستم رسانه موع پلتفرمیدرمج

وکار، دوم تحول در نظام  کسب  ها شده است، نخست تحول در بازار و مدل ها و رسانه پلتفرم

 (241۵)نیبورگ.  تولید و توزیع محتوا و سوم تحول در زیرساخت و محوریت یافتن آن

هایی بیابند و  حل زمان برای هر سه راه ای باید هم های رسانه . سازمان(241۷پوئل.  &)نیبورگ 

ها در هر بازاری به دنبال قاعده  ها نیز توجه کنند که آن  به این قاعده مهم در توسعه پلتفرم

دهندگانشان را هرروز  اینکه مخاطبان و آگهیهای سنتی در عین  هستند و رسانه« همه یا هیچ»

ها تمایل دارند  دهند متوجه این روند هم هستند که پلتفرم ها تحویل می بیش از قبل به پلتفرم

گذاری و درنهایت سلطه کامل به  گری و مقررات گری به واسطه که از نقش اولیه میانجی

وابستگی »آورده است که فراتر از  اکوسیستم دست یابند. مجموعه روند موقعیتی را به وجود

که  (241۳)نچوشتای.  ها به میان آمده است رسانه« تسخیر پلتفرمی»سخن از « پلتفرمی

تنها به  شوند، زیرا نه « قفل»ای  شود تولیدکنندگان محتوا به طور فزاینده درنهایت باعث می

های پرداخت خود را نیز به طور  آموزش، ابزارها و سیستمهای پلتفرم متکی هستند، بلکه  داده

تایمز در  های سنتی مانند نیویورک اند. به همین دلیل هم رسانه ها یکپارچه کرده کامل با پلتفرم

ها به  کنند و نپیوستن آن شده مقاومت می های جدید تحوالت اکوسیستم خبر پلتفرمی برابر موج

ها از آینده این روند برای کلیت  وز بخشی از آگاهی نسبی آننی های تجمیعی مانند اپل پروژه

 نگار است.  نظام روزنامه
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