آﯾﺎ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﺤﺘﻮای اﻓﺮاﻃﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ
دﻫﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،دی ۱۳۹۸
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﮔﺰارش
ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﭼﻨﺪان درﺳﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ.
» ،«Mark Ledwichﻣﺤﻘﻖ داده و » «Anna Zaitsevاز داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﺑﺮﮐﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ای
ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﺗﯿﻮب »ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ« ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دو ﻣﺤﻘﻖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از  760ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮده و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﻮﺗﯿﻮب »ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ« ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺗﺌﻮری ﺗﻮﻃﺌﻪ ،ﻧﮋاد
ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻗﺒﻼ آﻧﻬﺎ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد دارد.
ً

ﮐﺎﻣﻼ اﻣﻦ ﺑﻮده و ﮐﻔﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﯾﻮﺗﯿﻮب ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ
ً

اﺻﻠﯽ ) (Mainstreamﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺎرغ از ﻣﻮﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺿﺮر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺤﺘﻮای ﯾﻮﺗﯿﻮب از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ رو و دﺳﺖ ﭼﭗ
ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯾﻮﺗﯿﻮب را ﺑﻪ »ﺟﺎﻧﺐ داری ﺿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری« ﻣﺘﻬﻢ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ؛ اﻣﺎ
ﻗﺒﻼ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮده
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی دﺳﺖ راﺳﺖ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ آﻧﻬﺎ را
ً
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ادﻋﺎی ﺗﺮوﯾﺞ وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﺗﯿﻮب را رد ﮐﺮده و ﻣﺪل
»ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ« را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی
اﻓﺮاﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﻬﻮر ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻌﯽ در ﻣﻮرد اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد؛ وﻟﯽ ادﻋﺎی ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺤﺘﻮا در ﯾﻮﺗﯿﻮب را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

