
  

  

  
  بوك فیس طریق از مخاطبان با العالم تلویزیونی کانال تعامل

  *احمد سادات    
  20/01/1395 :خ دریافتاریت      

  30/04/1395 :تاریخ پذیرش                     
  

  چکیده
ي جدیـد بـا رشـدي شـتابان در      ها  رسانهبا شروع تحوالت انقالبی در منطقه،       

 اي،  اي و فـرا منطقـه       اي در سطح منطقـه      رسانی، ساماندهی و بسیج توده      اطالع
پرسش اسـت  نقش بسزایی ایفا کردند؛ هدف از پژوهش حاضر، پاسخ به این        

ي جدید در تحوالت اخیر منطقه غـرب  ها  رسانهکه با توجه به ارتقاي جایگاه       
 بـوك  ي شبکه اجتمـاعی فـیس  ها تیقابلآسیا، آیا کانال العالم توانسته است از        

منظور کسب اعتماد، جلب رضـایت و جـذب و ارتقـاي سـطح ارتبـاط بـا               به
 يهـا   روش از اسـتفاده  با  این پژوهش  .زبان خود استفاده نماید     مخاطبان عرب 

ـ گ  بهـره  و " امحتـو  لیتحل" و یکم  "رضـامندي  و اسـتفاده " از نظریـه   يری
  .است گرفته صورت

ـ زیتلو  کانـال  کـه  دهد یم نشان پژوهش نیا يها  افتهی  يبـرا  العـالم  یونی
 آن با متناسب و متفاوت ابزارهاي از خود، مخاطبان يخشنود و اعتماد کسب

                                                
 Sadat4444@yahoo.com        . استادیار ارتباطات دانشگاه تهران *
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 و توجـه  مخاطبان، خشنودي براي روش ترین  مهم که چرا است؛ کرده استفاده
بـا در نظـر گـرفتن تنـوع         مخاطبـان  هـاي   نیازمندي و ها  سلیقه به دادن اهمیت

 و اطـالع  ،یسرگرم  اصلی هاي  شاخصبا لحاظ کردن     شبکه نیا که هاست  آن
 صـفحه  17 جادیا نسبت به  ی،شخص تیهو کسب و یاجتماع استفاده ،یآگاه

 دینی، مذهبی، ملی، قومی، جنـسیت و سـطوح          يها  شیگرامتنوع، متناسب با    
  .استاقدام نموده  مخاطبانش برايفضاي مناسبی ... سنی و

ي اجتمـاعی، کانـال العـالم،     هـا   شـبکه  تعامـل، تلویزیـون،      :ي کلیدي ها  واژه
  .بوك، مخاطبان فیس

  
 مقدمه

 کـه است   يعصر ، معروف است  عصر کنونی که به عصر اطالعات و جامعه اطالعاتی        
 افکـار  یدهـ   جهـت  و يریـ گ  شـکل  در مهم ینقش،  نینو و یسنت از اعم سانهر آن در

 يهـا   شبکه و نترنتیا. کند یم فایا یجهان و يا  منطقه ،یمل مختلف سطوح در یعموم
 در یاجتماع -یاسیس کنشگران و گرانیباز از يا  گسترده فیط دادن يجا با یاجتماع

 و یاجتمـاع  -یاسـ یس 8 ينمادها اشاعه و غیتبل يبرا يابزار سو  یک از ،يمجاز ییفضا
 در یاجتمـاع  -یاسـ یس يها یآگاه ارائه در مهم یمنبع گرید يسو از و هستندی  فرهنگ
 يرفتارهـا  مهـم  زاننـده یبرانگ سـرانجام  و مـردم  با یاسیس فعاالن ارتباط عامل  و جهان

 نترنتیا گفت توان یم رو  ازاین. روند یم شمار به جهان در ها  اعتراض جیبس و یاعتراض
 غـات یتبل و يسـاز   تیهو ن،ینماد قدرت نشانه و یتجل نیتر  مهم یاجتماع يها  شبکه و

                                                
1. Information Society 
2. Traditional Media 
3. New Media 
4. Public Opinion 
5. Internet 
6. Social Network 
7. Social and political actors 
8. Institutions 
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ـ ا بـه  تـوجهی   قابـل  حـد  تـا  یاسـ یس تحـوالت  و اسـت یس و هستند دیجد عصر در  نی
  .است وابسته ریفراگ يها رسانه

ــا  نزدیکــی فــن  جملــه اینترنــت و  ي نــوین ازهــا رســانهآوري بــین تلویزیــون ب
یی را در مورد کارکرد سنتی، نحوه استفاده، جـذب مخاطـب،   ها  چالش،  1ها اي  چندرسانه

هـا را نـاگزیر    هـا، رسـانه    این چالش .ها و محتواي آن به وجود آورده است         شکل رسانه 
از و مطلـوب   مؤثر به روشی   ،در این فضاي پیچیده و رقابتی      براي ادامه حیات  که  کرده  

هـا،   آوري جمله این فن  از.)3: 1388، اهللاو عبدافخمی (هاي نوین استفاده کنند     آوري  فن
 مطالـب  روي بر اظهارنظر گذاشتن امکان در این میان،  . ي اجتماعی است  ها  شبکهظهور  

. کرده است دوچندان را مجازي اجتماعی هاي شبکه اهمیت دوستان، توسط ها شبکه این
 بوك  فیس ي مجازي و  ها   شبکه از بهینه استفاده و شدن تعاملی مشخصه   بر اساس همین  

 حـذف  بـر  مبنـی  آن   پیـدایش  از بعد که هایی  بینی  پیش همه برخالف اینترنت،  که است
 شدن قدرتمندتر اسباب بلکه نکرد، حذف را تلویزیون تنها  نه ،گرفت  ی م شکل تلویزیون
 يها  شبکهو اینترنت گسترش با تلویزیون تعاملی شدن رؤیاي. آورد فراهم را تلویزیون
ـ   فیس همچون اجتماعی  از یکـی  قابلیـت،  ایـن  وجـود  بـه  توجـه  بـا . شـد  محقـق  وكب
 آن کـسب  دنبـال  بـه  بایـد  تلویزیونیشبکه   هر حاضر، حال در که مهمی هاي  خشنودي

 مخاطب براي و این آن چیزي است که      است؛ مخاطب به دوسویگی القاي همین باشد،
ل شـدید  بـوك بـا اسـتقبا     با توجه به این مشخصه، ورود فیس       .دارد اهمیت بسیار جوان

ي اجتمـاعی، از محبوبیـت بـاالیی    هـا  شـبکه کاربران همراه بود و موجب شد تا در بین      
دومین سـایت    عنوان  ، به )2016 (3الکسا   سایت آمار اي که مطابق    گونه  به برخوردار شود 

  .دست یابد وب فضاي در کاربران استفاده مورد
 ســقوط در بــوك  و فــیسی تــوییتراجتمــاع يهــا  شــبکهدر منطقــه عربــی نیــز،

                                                
1. Multimedia 
2. Interactive 
3. Alexa 
4. Twitter 
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 کـاربران  تعـداد  شیافـزا  ؛انـد    داشـته  ییبـسزا  نقش عرب جهان خودکامه يکتاتورهاید
. ابـد ی شیافـزا  آن تأثیرگذاري و نقش تا شد باعث جوان قشر انیم در ویژه  به بوك  فیس

 یر تـأث  مـصر  شـهروندان  بـر  آشکار طور  به شد آغاز يترییتو صورت  به که تونس انقالب
بـه عقیـده نگارنـده،      . شـد  شروع بوك  فیس قیطر از شورک نیا مردم انقالب و گذاشت

 را انیب يآزاد و ارتباطات نهیدرزم يداریب ینوع یاسالم يداریب با همزمان عرب هانج
 و تونس يکشورها یاسیس بدنه به يداریب نیا تأثیرات که اي  گونه  به است؛ کرده تجربه
 انحـصار  و دولت يسو از شده سانسور يها   رسانه خفقان شکستن به و هشد وارد مصر

ي هـا  گـروه ه تنها ن در این میان     .است کرده یانیشا کمک کشورها گونه  این در اطالعات
ي هـا  گـروه  بلکه اند آوردهي مجازي روي   ها  شبکهناراضی در جهان عرب به استفاده از        

ي هـا  شـبکه هاي  یتقابلها؛ استفاده از   یتمحدودتروریستی و تکفیري نیز براي عبور از        
ي مرتجع جهـان  ها حکومتاز سوي دیگر . اند دادهی را در دستور کار خود قرار       اجتماع

ي محور مقاومـت  ها رسانهراحتی و بدون واهمه از تبعات حقوقی، به مقابله با          عرب، به 
ي عربـی  هـا   مـاهواره العـالم از     ي تلویزیونی المنار، المیـادین و     ها  کانالپرداخته به قطع    

ـ ا در بوك  فیس از  تلویزیونی يها   کانال استفاده تجربهن  در این میا  . اند  کردهمبادرت    رانی
 بوك  فیس از استفاده یرسم تیممنوع ازجمله متعدد لیدال به چراکه   ؛بود تازه يا  تجربه

 صداوسـیما  سـازمان  طرف از واضح راهبرد فقدان و همچنین  آن شدن لتریف آنتبع     به و
 هاي  یت قابل از استفاده بود شده باعث یهمگ ،یاجتماع رسانه نیا با تعامل خصوص در

 بـه   و نکـرد  غفلـت  مهـم  امر نیا از کانال العالم  همه  بااین. شود واقع مغفول رسانه نیا
 از شدهبوك  ویژه فیس به يمجاز يها  شبکه يفضا وارد يجد صورت  بهگفته     پیش لیدال
  .دیگرد مند بهره آن هاي یتقابل

 يمجـاز  يفـضا  در بوك  فیس از تفادهاس در کانال العالم  تجربه این که  به توجه با
ـ ا باشـد  ی م خود نوع در تجربه نیاول عنوان  به  تیوضـع  یبررسـ  دنبـال  بـه  پـژوهش  نی

بر ایـن اسـاس    ؛باشد ی مبوك  فیس هاي  یت قابل و امکانات از استفاده در العالم بوك  فیس
دریافت  هاي فراوانی براي یتمحدودکه   حالی  اصلی این پژوهش آن است که در    سؤال
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 اسـت  توانسته کانال العالم ایآي عربی ایجادشده است ها ماهوارهیگنال العالم از طریق  س
 موجود هاي یتقابل  ازبوك، آمده و اقبال مخاطبان جهان عرب به فیس دست فرصت به  از
هـاي    سـؤال  رد؟یـ گ بهره خود یسازمان هاي  مأموریت و اهداف يراستا در بوك  فیس در

، جلـب  مخاطبـان  يازهاین ینتأمال العالم توانسته است در   آیا کان  فرعی نیز آن است که    
 در موجـود  هـاي   شـاخص  یـا  آ  عمل نماید؟  ها   آن يخوشنود و تیرضا کسب واعتماد  
ـ م ازجمله بوك  فیس مخاطبان تیرضا کسب  ،گـذاري   اشـتراك  ،کیـ ال ، بازدیـد  زانی
 صـفحات  مخاطبان است؟ برخوردار یمطلوب تیوضع از...و گرانید به ارسال ،کامنت

ـ ا در کـشورها  بنـدي   رتبه ؟باشند  ی م یسن يها   گروه چه شامل شتریب العالم بوك  فیس  نی
  است؟ چگونه خصوص
 و یدسترسـ  تیـ ممنوع بـه  توجـه  بـا  اوالً   که است آن کانال العالم  انتخاب لیدال

ـ ا در بـوك   فـیس  از استفاده  يصداوسـیما  یاسـتان  و یملـ   تلویزیـونی  يهـا    کانـال  ران،ی
ـ ا در و ندارنـد  یرسـم  بـوك   فیس صفحات رانیا یاسالم يجمهور  از یبرخـ  انیـ م نی

ـ   پـرس  و العـالم  جمله از یرانیا مرزي  برون يها  شبکه  یرسـم  صـفحات  يدارا يو یت
 يجمهـور  المللـی  بـین  يخبـر  شبکه نیاول کانال العالم  این که  دوم. باشند  ی م بوك  فیس
 اي حرفـه  يبـر خ يهـا   شـبکه سـبک  بـه  هـا   شـبکه  ریسـا  از قبل که است رانیا یاسالم

ـ ا این که  سوم. گذاشت وجود عرصه به پا ،المللی  بین  هـاي   شـاخص  ازنظـر  شـبکه،  نی
ـ   پـرس  ازجمله (یرانیا المللی  بین يها   شبکه ریسا به نسبت بوك  فیس موردنظر  ) يو یت

 از اسـتفاده  تجربـه  ایـن کـه    بـه  توجـه  با .باشد  ی م تري  قوي و تر  برجسته گاهیجا يدارا
 و بوده دیجد اي تجربه ،یرانیا  تلویزیونیيها  کانالنیب در یعاجتما يها  شبکهصفحات

 نیا بر باشد ی مشتازیپ یمل رسانه يها  شبکهریسا به نسبت خصوص نیا در کانال العالم

                                                
1. Reach 
2. Like 
3. Share 
4. Comment 
5. Forward 
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 و مخاطبـان  بـا  ییهمگرا جادیا در العالم تیموفق زانیم وتحلیل  و تجزیه  ارزیابی اساس
ـ راد  تلویزیـونی، يهـا   کانـال ریسـا  يبـرا  یمناسـب  يالگـو  توانـد   ی م آنان جذب  و ییوی
  .باشد مرزي درون و مرزي برون مکتوب يها رسانه

ــوردنظر دوره  ــژوهش، م ــهین پ ــاه دوم م ــار (1393 مهرم ــ 08/10/2014 خیت  یال
 ماه پس از حملـه داعـش بـه شـهر موصـل      3چراکه این مقطع   . باشد  یم) 22/10/2014

 3دهد که طی این مدت  یم نشان بوك العالم ي فیسها صفحهباشد و بررسی عملکرد  یم
طـور محـسوس    هـا و نحـوه انتقـال پیـام بـه         ماه، رویکرد جدیدي در مـدیریت صـفحه       

 و تحلیـل  تبیـین  را مـوردنظر  هـاي  شاخص پژوهشگر گرفته است و بر این اساس      شکل
 یاختصاص زیآنال از العالم، بوك  فیس يها   صفحه لیتحل به مربوط اطالعات. است نموده
و  المللی  ي خبري بین  ها  شبکهوجود سبقت    با .است شده   استخراج) insight (بوك  فیس

تا زمان نگـارش ایـن   اما بوك،    هاي فضاي مجازي و فیس      یتقابلاي به استفاده از       منطقه
پژوهش، پژوهش مشابهی به زبان عربی یا انگلیسی در این خـصوص صـورت نگرفتـه           

است، بر این اساس پـژوهش      است، در خصوص زبان فارسی نیز وضع به همین منوال           
  .باشد ینمگونه سابقه مشابهی برخوردار  مذکور از هیچ

  
  ، تعریف و پیشینه تاریخی1المللی ي خبري بینها شبکه

 فعال نیروهاي ترین  بزرگ از یکی صورت خود طالع در پیدایی، آغاز همان از تلویزیون
 فرهنگـی  هـاي  پدیـده  نپرنفوذتری و در حال حاضر در زمره  بود زده نقش را بیستم قرن

  ).1381 پاترسون، و اسمیت (رود می شمار به حاضر زمان
 گـستره  در هـا   رسـانه  فراگیرتـرین  از اي  مـاهواره  هـاي   ونیـ زیتلو از سوي دیگـر،   

 کره سراسر در ناهمگون مخاطبان براي گوناگونی محتواي که آیند می شمار به المللی بین
 يریـ گ  بهره با المللی  بین و ملی تلویزیونی هاي  سازمان و ها  شرکت. کنند  می پخش زمین

                                                
1. International News Channels 
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 سـرگرمی،  خبـري،  اهـداف  پیـشبرد  بـه  اي، ماهواره ارتباطات هاي  ظرفیت و امکانات از
 زمینـه  در تغییـرات  و دگرگـونی «. هـستند  مـشغول  دنیـا  در فرهنگی و سیاسی تجاري،

 فراملـی  انتـشار  افـزایش  باعـث  توسـعه،   درحـال  کـشورهاي  در آوري  فـن  بـه  دسترسی
. اسـت  شـده  سـازي   برنامه براي تقاضا گسترش عامل همچنین و تلویزیونی، هاي  نامهبر

 کـشورهاي  از تلویزیـونی  هاي  برنامه انتشار در المللی  بین اي  ماهواره گیرنده هاي  سیستم
 ترجمه  گران،ید و کرین (»هستند بااهمیت بسیار توسعه  درحال کشورهاي به یافته  توسعه

  .)29 :1388 فاضلی،
 آیـا  کـه  کـرد  مطـرح  را ایـده  ایـن  عمومی، افکار در تلویزیون جایگاه يارزشمند

 و المللـی   بـین  تجـارت  رشـد . کرد استفاده نیز المللی  بین صحنه در ابزار این از توان  می
 فرهنگـی  و اقتـصادي  و سیاسـی  هـاي   عرصـه  در الملـل   بین روابط پیچیده ساختارهاي

 در و نهـاده  فراتر را پا محلی عمومی خدمات وسیله یک از تلویزیون که گشت موجب
 اسـت  تلویزیونی جهانی، تلویزیون از منظور یطورکل  به. کند ایفا نقش المللی  بین عرصه

 پوشش جهانی سطح در را خود اخبار و ها  برنامه اي،  ماهواره فناوري از گیري  بهره با که
 و جهـانی  صـحنه  در حـضور  بـراي  تلویزیـون  ایـن  از کـشورها  اکثـر  امـروزه . دهد  می

 تلویزیـون  وجـود  واقـع  در ).1988 جیمز، (کنند  می استفاده جهانی افکار بر تأثیرگذاري
 وجـود  بـه  و 1 شدن  جهانی هاي  واقعیت ها،  ماهواره گسترش پدیده، سه تعامل بر جهانی
 کارکردهـاي  از یکی امروزه و است استوار تلویزیون و رادیو المللی  بین هاي  شبکه آمدن
 و جهـانی  تلویزیـون  طریـق  از کـه  است اطالعات به دسترسی آزادي شدن،  جهانی مهم

  ).1977 محمدي، (گیرد می صورت المللی بین هاي شبکه
 پخـش  بـا  کـه  هـستند  هاي جهانی  شبکه جزء3 سی.بی.بی و نا.نا.سی هاي  شبکه

 وقـایعی  بـه  را عمـومی  افکـار  کنند  می تالش دنیا زبان چند به و روزي  شبانه يها  برنامه

                                                
1. Globalization 
2. CNN 
3. BBC 
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 کمـک  کـشورها  آن دیپلماسـی  بـه  و بـوده  شان  خارجی باسیاست مسوه که کنند جلب
 اخبـار  ارائـه  و جهـانی  پوشـش  با که هستند دهیچیپ سازمانی داراي ها  شبکه این. نماید
 و رسانده انجام را به المللی بین و ملی سطح در خود هاي مأموریت.... فوري و  و جدید

 شـانکلمن،  (باشـند  یم خبري مفسران و نندگانیب مداران،  سیاست سهامداران، خدمت در
دارد  سـلطه  جهانی اخبار بازار بر خبر، جهان پیشرو و پیشتاز مقام در نا.نا.سی ).1387

 وارد جهـان  کـشور  212 از بیش در خانوادگی تلویزیون میلیون 150 بهو توانسته است    
 جلـو  یس.یب.بی جهانی سرویس و نیوز اسکاي یعنی اش  اروپایی رقباي از آن را  و شده

کـه   گردیـد  موجـب  المللـی   بین يها  رسانه از گیري  بهره اهمیت ).1385 سمتی، (اندازد
 از منـدي   بهـره  اندیـشه  در نیـز  توسـعه   درحـال  عالوه بر کشورهاي غربـی، کـشورهاي      

 ییهـا   شـبکه  سـپس  و قطـر  توسـط  الجزیـره  شبکه ظهور. باشند گستر  جهان يها  رسانه
 بـه  روسـیه  روسیا الیـوم   و عربستان العربیه ،ایران سوي از وي یت پرس العالم، همچون

  .برشمرد زمینه این در عطفی نقطه توان یم را عربی زبان
  

  1کانال العالم
همزمان با حمالت امریکا و  المللی در ایران عنوان اولین شبکه خبري بین  کانال العالم، به  

ش خبـر در    جریان تهیه و پخـ     . شد يانداز  راه 2003 سال کشورهاي متحد به عراق در    
  . خبري روز دنیا بنا گردیده استيها ستمیسکانال العالم بر اساس 

نقطه  40 خبرنگار در بیش از 50 پیشرفته و دیجیتال،برخورداري از یک اتاق خبر 
 فرآینـد   ،و چند دفتـر غیررسـمی     ) تهران، بیروت، بغداد و دمشق    ( دفتر رسمی    4جهان،  

 نیتـر  کوتاهخش اخبار سراسر جهان را در      تهیه، ترجمه، پردازش، ویرایش و درنهایت پ      
هرچند همه مسائل تأثیرگذار جهان اسالم . پذیر ساخته است    زمان براي این شبکه امکان    

 ها آن برخی از اما باشد یم تحلیلی این شبکه يها برنامههاي خبري و     مورد اهتمام بخش  
                                                

1. Al-Alam Channel 
2. News Room 
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ضوعات مرتبط  سهم بیشتري را به خود اختصاص داده است ازجمله مو،به دلیل اهمیت 
  .)1393العالم، ( عراق، فلسطین، لبنان و جمهوري اسالمی ایران: با

در  کانـال العـالم     م، 2003عـراق در سـال       بـه  آمریکا متحده  ایاالت پس از تهاجم  
 در و شـود  عـراق  اخبـار  گیري پی براي منبع نیتر  مهم توانست ممکن زمان ترین  کوتاه
  .ردگی قرار المللی بین خبري يها شبکه صدر

 تلویزیـون ": آورد یمـ  زمینـه  این در  گزارشی ارائه ضمن   تایمز  نیویورك روزنامه
 منبـع  تنهـا  شـبکه  این. کنند یم تماشا آن را  ها یعراق بیشتر که است خبري شبکه العالم،
 کننـده   کـسل  يهـا   گزارش آن رقیب تنها و شود یم محسوب جنگ طول در خبر واقعی

 "داشــتند اعتمــاد آن بــه انــدکی هــا عراقــی کــه بــود عــراق دولتــی تلویزیــون خبــري
 کـه  بـود  حـدي  بـه  عـراق  عمومی افکار در العالم تأثیرگذاري. )2003 تایمز،  نیویورك(

 اي رسانه جنگ در کردیم اشتباه ما": دیگو یم متحده ایاالت دفاع وقت وزیر "رامسفلد"
 شـبکه  یـک  امـا  میدیـ د یمـ  برتـر  قدرت را خود که بود علت این  به شاید و نشدیم وارد

  .)1386 همشهري، ("دهد نشان خود از خوبی عملکرد توانست العالم مانند کوچک
  

  ي اجتماعیها شبکهاندازي  کانال العالم و راه
در واقع پـس از     . کرد آغاز 2011 پاییز از را اجتماعی يها  شبکه در فعالیت العالم

ـ ،  اهللا لبنان و مقاومت اسالمی در غـزه         حزب يها يروزیپ پوشش  از سـوي  ال العـالم کان
 ست نائل عرب ست و   يها  ماهوارهفشار قرار گرفت و از        کشورهاي عربی تحت  برخی  

کـه    اول آن : منظور مقابله با این اقدام، به دو ابتکار عمـل دسـت زد              العالم به . حذف شد 
تبرد و هـا   ست قابـل دریافـت بودنـد، نظیـر        نائل که در مدار عرب ست و        ییها  ماهواره

 مـاهواره در    5از   اکنـون   هم اي که این شبکه     گونه  کرد به  ها  آنا جایگزین   آتالنیتک برد ر  
بـود کـه در    مجازي يها شبکهیل پتانس از گیري  اقدام دوم العالم، بهره    .حال پخش است  

                                                
1. The New York Times 
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 اجتماعی بـه شـکل   يها شبکه موجود در يها تیظرفاز تمام  حال حاضر نیز این شبکه      
  ).1393سادات،  (برد یمکامل بهره 

  
  اجتماعی هشبک

 توسـط  شناسی  انسان مطالعات حوزه در 1940 سال در بار اولین اجتماعی، شبکه مفهوم
 مورد بارنز و بوت توسط مفهوم این 1950 دهه اواسط درو  شد معرفی براون رادکیلیف

 خـرد  سطح در چه جامعه مختلف اجزاي میان که است مدعی وي. گرفت قرار استفاده
 يهـا    شـبکه  .)55 :1390 شـعبانی،  (دارد وجـود  تعاملی يها   شبکه کالن سطح در چه و

 زبـان،  مرز، به توجه  ی ب که است اینترنت کاربر میلیون صدها گردهمایی محل اجتماعی،
 کارهاي هدامن ها شبکه این گاهی. پردازند ی م اطالعات تبادل و تعامل به فرهنگ و جنس
 از بـسیاري  زماندهیسـا  نمونـه،  بـراي . کـشند   ی مـ  نیـز  جامعه واقعی فضاي به را خود

 پـور،  ضـیایی ( اسـت    گرفتـه  صـورت  ها  شبکه همین در اعتراضی و سیاسی يها  تجمع
تـرین ابـزار    تـرین و مهـم   هاي اجتماعی کامل توان گفت شبکه    در واقع می  . )195 :1389

جاللی و صبوري، (باشند   دیگر ابزارهاي وب دو میدربردارندهی نوع بهوب دو بوده که   
1387.(  

انقـالب   اوج واقـع  در خـود  خـاص  هـاي   ویژگـی  با جدید اجتماعی هاي  رسانه
 يهـا   روزانه از گونه   کاربران، اغلب و هستند اینترنت امروز دنیاي اول قدرت و اینترنتی
 کننـد   یمـ اسـتفاده    غیـره  و هـا   وبـالگ  و اجتمـاعی  هـاي   شـبکه  از اعـم هـا      آن مختلف

 روزه طیف   همه که شده باعث اجتماعی هاي  شبکه بودن تعاملی یژگیو). 1390موالیی،(
 یگـاه . افتـد   مـی  اتفاق ها  شبکه این در آنالین شکل به متنوع هاي  موضوع از اي  گسترده
 هـاي   در پـروژه   مـشارکت  ماننـد  بزرگـی  هاي  فرصت به تواند  می ها  موضوع ین ا اوقات،
 را اجتمـاعی -سیاسـی  مـشارکت  ایـن  بـارز  مـصداق  که شود منجر اجتماعی و سیاسی

                                                
1. New social media 
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 مـشاهده  منطقه خاورمیانه  و عربی کشورهاي در انقالبی هاي  حرکت یانجر در توان  می
 ی سـرگرم ی، سازماندهرسانی،  اطالعها، شبکه ین ازمینه، ایندر  ). 1390 زاده،  قاسم(کرد  

 مختلـف،  اقـشار  برابـر  را در    ها  دولت که هستند آن دنبال به و کنند  می شفافیت ایجاد و
 ،2011 سال درشده    ارائهانداز چشم. )Ghanam, 2011: 4(دارند    نگهگو پاسخ ومسئول 

 يابزارهـا : از عبارتنـد  کـه  اسـت  داده قرار اصلی هفت گروه  در را اجتماعی هاي  رسانه
 و6 اجتمـاعی  سـازي    شـبکه  ،5 یـت  موقع ،4 تجـارت    ،3 بحث   ،2 گذاري   اشتراك ،1انتشار  

  ).FredCavazza, 2011( 7اجتماعی بازي ابزارهاي
  

  بوك فیس
 آمد وجود به 2004 فوریه 4 در که است بوك  فیس گاه  وب ایجادکننده شرکت بوك  فیس

)Seward, Zachary M, 2007 .(داراي کـه  دوسـتانی  بـا  تـوان  مـی  این وبگاه واسطه به 
 بـوك   فـیس . گذاشـت  اشـتراك  بـه  پیغـام  یـا  فیلم عکس، آن هستند  در کاربري حساب

  .دارد قرار جهان مردم اختیار در رایگان طور به اکنون هم
 محـسوب  هـا  آن فراگیرتـرین  از ي اجتماعی، یکیها شبکهدر بین سایر  بوك  فیس 

 و کـرده  برقرار ارتباط یکدیگر با مجازي محیط یک در تا قادرند آن کاربران  که شود یم
، )2016 (8الکـسا  سایت آمار مطابق. کنند اطالعات تبادل متنوع و مختلف هایی  قالب در

 کاربران آمار آخرین .است وب فضاي در کاربران ادهاستف دومین سایت مورد   بوك  فیس
ــا بــوك فــیس . اســت نفــر میلیــون 415 و میلیــارد یــک حــدود 2015 ســال مــارس ت

                                                
1. Publish 
2. Share 
3. Discuss 
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)statista.com, 2015( .در بـوك در واقـع انقالبـی    ي اجتماعی و فیسها شبکه ظهور با 
 را انامکـ  ایـن  سیاسـی  فعـاالن  و سایر  جوانان آن اساس بر که داد رخ ارتباطی فناوري

 بـه  ،ها  دولت سوي از شده  اعمال يها  تیمحدود از دور به و جدید محیطی در تا یافتند
  )Schillinger, 2011 (بپردازند خودشان دیعقا و نظرها جیترو و اطالعات تبادل

  
  عرب جهان در بوك فیس وضعیت

 بـوده  اینترنتـی  يها  گروه يها  تیفعال افزایش شاهد اخیر هاي  سال در عرب جهان
 و بـوك   فـیس  همچـون  مجـازي  ارتباطی يها  شبکه طریق از سیاسی يها  تیفعال. است

 اسـتقبال  بـا  ،منطقه خاورمیانـه   در و تحول  تغییر و وسیله  کارآمد ابزاري مثابه  به تر ییتو
  .)Comninos, 2011; Aiello, 2011 (است شده مواجه زیادي
 مـیالدي،  2011 سـال  ابتـداي  در یعنی عرب، جهان در ها  انقالب شروع زمان در 
 مـوج  نحـوي  بـه  کـه  کـشورهایی  همه در بوك فیس و اینترنتی يها  شبکه کاربران تعداد

 افزایش درصد 200 قبل سال با مقایسه در بوده، جریان در ها آن در ها اعتراض و انقالب
 14 منطقـه  کـشورهاي  در 2010 آوریـل  در بـوك   فـیس  کاربران تعداد مثالً. است داشته

 منطقه نیهم در 2011 ژانویه در تعداد این که است بوده نفر 972 و هزار 791 و میلیون
 شده در   ارائهآمار   اساس بر همچنین. است رسیده نفر 282 و هزار 377 و میلیون 21 به

 مختلـف  کـشورهاي  جمعیت کل درصد) 37-1 (بین بوك  فیس کاربران تعداد آن مقطع، 
 ژانویـه  پـنجم  در شـده  منتشر آمار اساس بر همچنین. داده است  تشکیل را عرب جهان
 هـزارو  377 و میلیـون  21 عربی کشورهاي در بوك  فیس شبکه کاربران کل تعداد 2011
 503 هزارو 711 و میلیون 27 به سال همان آوریل پنجم در تعداد این که بوده نفر 282
  .)United Nation ILO Department of Statistics, 2011 (است یافته افزایش نفر

 در که (گرفت صورت عربی کشور 22 در 2013 مارس  دیگري که در  در پژوهش 
 مـصر،  کشورهاي شامل نمونه حجم نیشتریب و شده انتخاب نمونه عنوان  به نفر 3321 آن
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 مـردم  از درصد 36 که است آن از حاکی) بود مغرب و امارات الجزایر، اردن، سعودي،
 28 همچنین. ندینما یم استفاده اراخب دریافت اصلی منبع عنوان به اینترنت از عرب جهان
 اخبـار  دریافـت  اصـلی  منبـع  عنوان به را اجتماعی يها شبکه ،شوندگان  پرسش از درصد
براي دریافت اخبار به  همچنان که اند کرده اعالم ها آن از درصد 28 تنها و اند کرده اعالم
 انـد   کـرده  اعالم شوندگان  پرسش از درصد 54 همچنین .کنند یمرجوع   سنتی يها  رسانه

 گوگل براي رقم این که  درحالی ندینما یم استفاده بوك  فیس از بار  کی از بیش روزانه که
ـ  یدولتـ  تیریمـد  دانـشکده  (باشـد  یمـ  درصد 14 توییتر براي و درصد 30 پالس  ،یدب
2013(.  

 نیز 2014در سال    عربی الکترونیک ينگار  روزنامه اتحادیه سوي از شده   ارائه آمار
 يهـا   شـبکه  از عربی، خاورمیانه در اینترنت کاربران از درصد 90 که ستا آن از حاکی

ـ  نـد ینما یمـ  اسـتفاده  هـم  پالس گوگل و توییتر و بوك  فیس ازجمله اجتماعی  نیهمچن
 ایـن  از که دارند صفحه ترییتو در نیز نفر میلیون 7 و بوك  فیس در نفر میلیون 60 حدود
-25 بین درصد 33 و ساله 24 – 18 ینب درصد 36 (جوانان درصد 69 حدود نیز میزان

 صـفحات  همـین اسـاس، اولویـت      بـر ) 24/3/2014 عبدالـصبور،  (باشـند  یم) ساله 36
 کـشورهاي  در اسـالمی  بیـداري  بـا  همزمان (2012 و 2011 هاي  سال بین در بوك  فیس

 هـا   انقـالب  جریـان  افـول  از پس ولی بود دینی و سیاسی موضوعات) خاورمیانه منطقه
 بیـشترین  حاضـر  حـال  درکـه    افتهی شیافزا یسرگرم و اجتماعی ضوعاتمو به گرایش

  .)2013 ،یدب یدولت تیریمد دانشکده (است داده اختصاص خود بههم  را صفحات
پاکستان  و قایفرآ و خاورمیانه در بوك  وبگاه فیس  مدیر گزارش اساس همچنین بر 

 از نیمـی  که بوده نفر یونمیل 62 عرب جهان در بوك  فیس کاربران تعداد) البین جاناتان(
از  عـرب  کـاربران  ربیـشت  همچنـین  .کنند یم استفاده روزانه صورت  به بوك  فیس از ها  آن

 کـاربران  وي گفتـه  بـه . شـوند  یمـ  وارد بـوك   فـیس  صفحه به هوشمند يها  تلفن طریق
 درصـد  2013 سـال  اواسط از که اي  گونه  به است افزایش به رو خاورمیانه در بوك  فیس

  .)2014 البین، (است یافته افزایش درصد 12 عرب جهان در بوك سفی کاربران
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) کشور هجده (یعرب يکشورها در 2015 سال درآخرین آمار هم حاکی است که       
 واتـس  درصد، 87 بوك  فیس کهیبطور دارند؛ را استفاده نیشتریب اپ واتس و بوك  فیس
 پنجـاه  کردن چت تیفعال .باشد یم درصد 39 وبیوتی ادیز اختالف با و درصد 84 اپ

 وجـو   جست درصد، 18 پست خواندن. است داده صیتخص خود به را ها  فعالیت درصد
 اسـت  نیریسـا  درصـد  7 و درصـد  6 ریتـصو  ارسال درصد، 9 یلیفام يها  ارتباط يبرا
)arabsocialmediareport, 2016.(  

  
  1پژوهشروش 

گیري از     بهره  و 3"تحلیل محتوي   " و2 "کمی"ي  ها  پژوهش حاضر با استفاده از روش     
 بـوك  فـیس  تیوضـع  یبررس يبرا . صورت گرفته است 4"رضامندي و استفاده"نظریه  
 که کانال العالم چقدر در ارضـاي نیازهـاي مخاطبـان خـود        سؤالو پاسخ به این      العالم

 رفتار وها   آنعملکرد و کانال العالم گانه 17 صفحات هاي یت فعالتمامموفق بوده است 
 .است شده يشمار تمام روز 15 مدت یط یفی و کیکم هاي خصشا قالب در مخاطبان

:  ازعبارتند که شده   مطرحدر خصوص رضایتمندي، چهار شاخص از طرف مک کوئیل       
). 1385اجاللـی،   ( هویت شخصی  و کسب سرگرمی، اطالع و آگاهی، استفاده اجتماعی       

بـدان   همهاي دیگري  هاي موردنظر، شاخص ما در این پژوهش ضمن توجه به شاخص   
 نـسبت بـه   هـا  آن العمـل  عکـس یم که همگی در خصوص نحوه رفتار کاربران و  ا  افزوده

باشـد کـه همگـی     یمـ بـوك    و محتواي تولیدي کانال العالم در فـیس   ها  پستصفحات،  
 متغیرها اساس بری میزان رضایتمندي مخاطبان  و بررسفرعیسؤاالت  منظور پاسخ به      به
 ،هـا  گـذاري  اشـتراك  ،هـا   پـست ،ها یک ال  تعداد ،ها پست تمام صفحات و     دیبازد زانیم(

                                                
1. Research Method 
2. Quantitative 
3. Content analysis 
4. Uses and gratifications 
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، پراکندگی جغرافیایی، جنسیت مخاطبان، جامعیت موضوعات،       ها  پستنوع   وها    نتمکا
  . مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است...)سطوح سنی مخاطبان و

  
یروش کم  

 دارد، فرض نیا در شهیر گرا، اثبات پژوهش. شود یم گفته زین گر اثبات کمی، پژوهش به
 و زمـان  یطـ  و دهنـد  یمـ  لیتـشک  را مـستقل  یتـی  واقع ،یاجتمـاع  طیمح يها  جلوه که

  .ثابتند نسبتاً ها، تیموقع
 یتلق ینیع گرا، اثبات پژوهشگر نزد واقعیت، که است نیا دهیپد استقالل از منظور

 سـخن،  گـر ید به. شود یم دهید همگان توسط و دارد وجود گر  پژوهش از جدا شود، یم
ـ قعوا . شــود ینمــ سـاخته  گــران مـشاهده  توســط و دارد یخــارج وجـود  یاجتمــاع تی
 جدا ها  داده از و دهد یم قرار خود همت ه وجه را تینیع یکم پژوهشگر دیگر،  عبارت  به
 و يعـدد  يهـا   داده يگـردآور  قیـ طر از را دانـش   این روش، پژوهـشگر    در. ستدیا یم

 و گـال  (کنـد  یمـ  فـراهم  يعـدد  لیـ تحل به ها  داده نیا ه عرض سپس و ها  نمونه همشاهد
  .)59 :1382 دیگران،
  

  روش تحلیل محتواي کیفی
 گرا  اثبات مابعد پژوهشگران. شود یم گفته زیگرا ن   اثبات مابعد پژوهش ی،یفک پژوهش به

 موارد، یعمق و ي جده بامطالعیکالم يها داده يگردآور قیطر از اول ه درجاز را دانش
  .)59 :1382 دیگران، و گال (آورند یم فراهم یلیتحل ءاستقرا به ها داده نیا عرضه و

روش تحلیل محتواي کیفی به این صورت است که بر اساس چـارچوب نظـري،              
هـا نوبـت بـه مـتن      پس از تعیـین مقولـه  . شود هاي تحلیل استنباط و استخراج می       مقوله

ه شـود  رسد تا با این مقوالت محک زده شود و میزان انطباق آن با مقـوالت سـنجید         می
  ).65  :1385ارجمند،  یوسفی(
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گیـري هدفمنـد    گیري تصادفی از نمونـه   نمونهيجا هاي پژوهش کیفی به  در روش 
هاي جمعیت موردعالقه را مـشخص        گیري محقق ویژگی    شود، در این نمونه     استفاده می 

). 32 : 1390 محمـدپور، (کنـد     ها را پیدا می     ساخته و افراد یا موردهاي داراي این ویژگی       
گیرد  ها بر اساس محتوا صورت می     مچنین باید گفت که در روش کیفی انتخاب نمونه        ه

مبنـاي مـرتبط    گیري بـر   نمونهیگرد عبارت ، بهیشناخت و نه با استفاده از معیارهاي روش      
  ).135  :1388فلیک، (گیرد  و نه نمایا بودنشان انجام می) با پژوهش(بودن موردها 

میرینـگ،  (زیابی منظم اطالعات ارتبـاطی اسـت        هدف از تحلیل محتواي کیفی ار     
در اینجا منظور از منظم بودن، انتخاب و حذف اسناد بر اساس معیارهـاي           )266: 2004

 شـامل اطالعـات   توانـد  یمـ مشخص و ثابت است و اطالعات ارتباطی عالوه بـر مـتن     
آنچه که روي  و نیز هر ها نوشتهالبته در این تحقیق دیوار . باشد... تصویري، موسیقایی و

 : کـه شـامل    رنـد یگ یمـ  قرار   مطالعه مورد ،شده   درج بوك  صفحه پروفایل کاربر در فیس    
 محتواي کیفی نکات نظري و تکنیکی زیـر         لیتحل در. کلمات، جمالت و تصاویر است    

 در زمینـه ارتبـاطی درك   شـود  یمـ اطالعـاتی کـه تحلیـل    ": ردیگ یممورد ارزیابی قرار  
 نویـسنده  ایـن کـه  : دن شامل ایـن مـوارد شـو   ندنتوا یمتباطی در واقع اجزاي ار . شود یم

کیست؟ موضوع و پس زمینه اجتماعی فرهنگی آن چیـست؟، خـصوصیات متنـی چـه                
 کننـده   افـت یدر،  )یرکالمـ یغی، بافـت    کاربردشناسـ ی،  معناشناسـ واژگـان، نحـو،     (باشد  

  .)267 :2004 نگ،یریم ("کیست؟
  
  "رضامندي و استفاده"نظریه 
 مـشهورترین  از یکـی  ،"رضـامندي  و استفاده" یا "خشنودسازي و دهاکاربر" رویکرد
 شـود،   مـی  پرداخته ها  رسانه مخاطبان به که رویکرد این در. است یجمع  ارتباط نظریات

 ارضـاي  و رضامندي اي،  رسانه محصوالت مصرف در مخاطبان هزیانگ که شود  می تأکید
 رضـامندي  ایـن  يوسـو   سـمت  بـه  نیز مصرف است؛ آنان شده  تجربه نیازهاي از برخی
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 که اي  اولیه مطالعات جمله از) 413: 1385دیگران،   و اسولیوان(است   شده گیري  جهت
 بـه  پـردازد،   مـی  کننـد،   مـی  فراهم مخاطبان براي جمعی هاي  رسانه که هایی  خشنودي به

 »کوایـل  مک «و »بالملر« .کرد اشاره توان  می »رایلی «و »استنتون «و »الزارسفلد «مطالعات
 ایـن  از انگلـستان،  1964 سـال  انتخابـات  بـه  راجـع  اي  مطالعـه  در م 1969 سال در زنی

  .)420 :1386سورین،  و تانکارد(کردند  استفاده پژوهش کلی راهبرد عنوان به رویکرد
چراکـه   اسـت  مـشهور  نیـز  "هـا  رسانه مخاطب روابط" نظریه عنوان  به نظریه این

 هکنند مصرف رسانه، شدید تأثیرات نظر خالفبر و کند می تأکید مخاطب بر پیام، جاي به
 را مخاطبـان  رویکـرد  این. کند می فرض آغاز هنقط عنوان  به رسانه، بیان جاي  به را رسانه

 کـه  افـرادي  نـه  کننـد؛   مـی  استفاده ها  رسانه محتواي و مفهوم از که داند  می فعال افرادي
 هـاي   پیـام  بین رضامندي، و استفاده رویکرد بنابراین هستند؛ رسانه تأثیر تحت و منفعل
  .)763: 1384 استیفن،(نکرده است  فرض مستقیمی رابطه تأثیرات، و رسانه

 وبـیش   کـم  مخاطبـان،  کـه  اسـت  ایـن  خـشنودي  و اسـتفاده  الگـوي  اصلی فرض
 ایـن  درجه. کند فراهم را خشنودي بیشترین که هستند محتوایی دنبال به فعال صورت  به

 کـه  کننـد  احساس بیشتر هرقدر افراد. دارد فرد هاي قهعال و نیازها به بستگی خشنودي،
 کننـد،  انتخـاب  را محتوا آن این که  احتمال ،کند یم برآورده را آنان نیاز واقعی، محتواي

 و وینـدال . (انـد   کـرده  ارائـه  خـود  الگـوي  در کـاتز  و بالمـر  را مسئله این. است بیشتر
 در مخاطـب،  شـدن  انگاشـته  الفع اساساً که کردبایست اشاره   . )274 :1376 همکاران،

 انتخاب به دست زهیباانگ و آگاهانه حد چه تا مخاطب که دارد این به بستگی اول درجه
 بـه  رسـانه  ازآنچـه  برداري  بهره و رسانه در آگاهانه تأمل مثل موضوعاتی به البته زند؛  می
 دردر واقـع     ).331 و 1385:332 کوایل، مک (باشد می مرتبط نیز است کرده عرضه وي
 روي بـر  رسـانه  آثـار  بـه  معطوف که ارتباطی هاي  پژوهش بیشتر برخالف رویکرد، این

بـر   و شـده  تمرکز کنند،  می ها  رسانه با يکار  چه مردم که سؤال این بر اند،  بوده مخاطبان
 و اسـولیوان  (شـود  می تأکید فردي نیازهاي شناختی  روان و اجتماعی پویایی و خاستگاه
  .)416 و 415 :پیشین دیگران،
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  ي پژوهشها افتهی
 حاکی )22/10/2014 الی 08/10/2014 (مهر دوم طول نیمه در بوك العالم فیس وضعیت

  :باشند یمهاي زیر  از آن است که صفحات اصلی و فرعی کانال العالم داراي ویژگی
کانـال العـالم در    :بوك العالم از جامعیت نسبی برخوردار است  صفحات فیس  -

ي فرعـی   ها  صفحه.  صفحه فرعی بوده است    17صفحه اصلی و    دوره مذکور داراي یک     
ایران، سوریه، عراق، لبنان، سـعودي  (ي مربوط به پوشش اخبار کشورها   ها  صفحهشامل  

 جوانـان  خـصوصاً  مخاطبـان  اقبـال  و توجه مورد وي خاص  ها  برنامه، برخی   )و بحرین 
 و اقشار متـدین و  ي ویژه مورد توجه عموم جوانان ها  مناسبت،  )ولکن نلتقی و سیگنال   (

، سـایر   )وثائقیـات (ي مـستند    ها  برنامه،  ) و رمضان  – جام جهانی    -کاس العالم   (مذهبی  
عاجـل  ( فـوري  اخبار و) وغرائب عجائب(، گوناگون )العالم فارسی و انگلیسی  ( ها  زبان

 مخاطبـان بـه بازگـشایی       قهیسـل  ودر واقع کانال العالم با درك عالقـه         . باشد یم )العالم
بوك مزبور داراي جامعیت بوده فقط  صفحات فیس. ید همت گماشته استصفحات جد

 بلکـه همـه نـوع    پردازنـد  ینم و موضوعات سیاسی و خشک      به انعکاس اخبار سخت   
ي هـا  برنامهي خبري، ها تمیآ عالوه بر  که همچنان. شود یمرا شامل    2 نرم   اخبار و محتوا

حتی برخی از ایـن     . ردیگ یمیز دربر   هاي ورزشی را ن     تولیدي، مستند، گوناگون و برنامه    
ي مـدتی  بـرا  وي خـاص  ا برههصفحات همانند رمضان و جام جهانی مناسبتی بوده در          

 نیز )همانند صفحه عراق و یمن   (ی دیگر از صفحات سیاسی      برخ .اند  شده جادیامحدود  
بر همین اساس صفحات  .اند شده جادیا منطقهي سیاسی در ها بحرانهمزمان با گسترش 

 یسـرگرم  ازین ریمتغ که یی هستند ها  شاخص ي مستند، ها  برنامهم جهانی، گوناگون و     جا
ي مربوط به پوشـش اخبـار کـشورها و    ها صفحهاز طرفی  . اند  داده قرار سنجش مورد را

اخبار فوري در چارچوب متغیرهاي نیاز به اطـالع و آگـاهی و هویـت شخـصی قـرار                
 در بین کـاربران مـذکور، متغیـر    مذهب عهیشن با توجه به درصد باالي مخاطبا   . اند  گرفته

                                                
1. Hard news 
2. Soft news 
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استفاده اجتماعی و هویت شخصی و همچنین هویت دینی و مذهبی هـم مـورد توجـه             
  .قرار گرفته است

 دوره طـول  در یاصـل  صفحه يها  کیال تعداد :ها  روند صعودي افزایش الیک    -
 زانـه رو پژوهش دوره یط متوسط طور  به که است آن از یحاک که باشد یم 2،438،165

 15 طـی  در که يطور  به است شده افزوده یاصل صفحه يها کیال تعداد به کیال 9400
 )نمودار شماره یک(. درصد کاربران بوده است% 2,9 معادل الیک 100000 از بیش روز

  ي پربازدیــد دیگــر مثــل هــا شــبکه در همــین دوره، افــزایش الیــک کــه  یصــورت در
 کیـ ال شیافـزا  درصـد  0,9 حـدود  هیالعرب شبکه و %0,6  و الجزیره قطر   %0,2 ی وي ت پرس

 در  ي پخش کانال العالم   ها  تیمحدود رغم  بهاین امر بیانگر آن است که       . است داشته روزانه
 14ي رقیب، میزان رضامندي مخاطبان و پیوستن طرفداران جدید بـیش از  ها شبکهمقایسه با   

  .باشد یمر العربیه  براب3 برابر الجزیره و بیش از 4ی وي و حدود ت پرسبرابر 
 

 
  ي صفحه العالم در نیمه دوم مهرها  روند افزایش الیک -1نمودار 

                                                
-        2010هاي عرب سات و نائل سات از سال   براثر فشار برخی کشورهاي عربی، پخش کانال العالم از ماهواره 

  .هاي منطقه استفاده کرده است متوقف گردید و العالم از سایر ماهواره



 
 
 
 
 
 
 

  1395 تابستان، 6شماره سال دوم، هاي نوین،  مطالعات رسانهفصلنامه      44

 

بیشترین  ي فرعی نیز  ها  صفحه در .باشد یم 2،480،464تعداد الیک صفحه اصلی      
و کمترین مربوط بـه صـفحه       ) 425924( وغرائب عجائب تعداد الیک مربوط به صفحه    

 متغیـر سـرگرمی در    اوالًامر بیـانگر آن اسـت کـه         این  . باشد یم )26878(فارسی العالم   
 از اقبال بیشتري برخوردار شـده اسـت و در واقـع    ها  شاخصمقایسه با سایر متغیرها و      

ی بیشتر است و کانال العالم توانسته است با اسیرسیغگرایش مخاطبان به اخبار متنوع و    
د پاسخ مثبت داده در   جوان خو  عمدتاًایجاد این صفحه به نیازمندي و گرایش مخاطبان         

 . بکوشدها آنجذب 

 بـوده اسـت کـه بیـشترین آن          3،627،005 دوره طول در ها  پست يها  الیک تعداد
 با 25/07/1393  آن مربوط به تاریخنیکمتر و 297957 با 21/07/1393 مربوط به تاریخ 

  بوده است که بیشترین آن9،570،086 دوره طول در ها کیکل تعداد.  بوده است152600
 427578 بـا    25/07/1393 آن در تـاریخ      نیکمتـر  و 898089 با   23/07/1393در تاریخ   
با توجه به حساسیت و پیگیري مخاطبان نسبت بـه پوشـش اخبـار داعـش،       . بوده است 

ـ پ و مرتبط با شـاخص ذکـر اخبـار        کارشده هاي  پست  و و عملکـرد داعـش   هـا  يشروی
 تیهو کسب ریمتغ، )اق و سوریهدر کشورهاي عر(ي تکفیري در مناطق اشغالی ها  گروه

را مورد ارزیابی قرار داده و در دوره مذکور با اقبـال مخاطبـان          یمذهب و ینید ،یشخص
  .مواجه شده است

 23/07/1393 بوده است که بیشترین آن در تـاریخ          3،000،000 روزانه Reach متوسط
 . بوده است2298711 با 27/07/1393 آن در تاریخ نیکمتر و 3928044با 

بوك العـالم در دوره   جنسیت کاربران فیس: عمده مخاطبان، مردان و جوانان هستند     -
 بـین  درصـد  32 نیـز  ها آنزن بوده است و میانگین سنی     درصد 22مرد و    درصد 78مذکور  

. بـوده اسـت    سال 44 تا 35 بین درصد 15و   سال 34 تا 25 بین درصد 40و   سال 24 تا 18
 اساس کانال العالم در جذب مخاطبان مرد و جوانان موفـق   بر این)جدول شماره یک و دو  (

 .بوده است ولیکن جذب مخاطبان زن با موفقیت مشابه مقرون نبوده است
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 هاي سنی مختلف  تعداد بازدیدکنندگان مرد از صفحه العالم در گروه-1جدول 

 24 تا 13بین 
 سال

 34 تا 25بین 
 سال

 44 تا 35بین 
 سال

 تاریخ  سال45باالي 

     51 16/07/1393 

       30/07/1393 

  
  هاي سنی مختلف از صفحه العالم در گروه تعداد بازدیدکنندگان زن -2جدول 

 24 تا 13بین 
 سال

 34 تا 25بین 
 سال

 44 تا 35بین 
 سال

 تاریخ  سال45باالي 

    16/07/1393  

    30/07/1393  

  
 کـاربران  بیـشترین  کـه  کـشور  پنج :هستند پراکنده مختلف مناطق در کاربران - 

 و لبنـان  مـصر،  سـوریه،  عـراق،  :از عبارتنـد  ترتیـب  بـه  هـستند  العـالم  بوك  فیس
 در مـذکور  کـشورهاي  کـه  ایـن  به توجه با )سه شماره جدول( .سعودي عربستان

 العـالم  کانـال  کـه  گرفـت  نتیجـه  تـوان  یم هستند1 العالم کانال فهد مناطق زمره

 مخاطبـان  رضـایتمندي  واقع در و دهد پوشش را هدف مناطق همه است توانسته

 فـارس،   خلـیج  حوزه و همسایه کشورهاي بلکه نشده محدود خاص منطقه یک به

 کـه  ایـن  بـا  توجه با دیگر سوي از .شود یم شامل را افریقا شمال و شامات منطقه

 تـشکیل  شـیعیان  را سعودي عربستان و لبنان عراق، کشورهاي در مخاطبان عمده

 ایجـاد  هـا   آن میان در را مذهبی همگرایی حس است توانسته العالم کانال دهند یم

 مـصر  کشورهاي در .نماید ارضاء را مذهبی و شخصی هویت کسب متغیر و نماید

 اسـت  توانسته شبکه دهند یم تشکیل سنت اهل را مخاطبان عمده که نیز سوریه و
                                                

-باشد فارس، منطقه شامات و شمال افریقا می  مناطق اصلی هدف کانال العالم، حوزه خلیج. 
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 ایجـاد  گرایانـه   وحـدت  يهـا   لیتحل و اخبار درج با را سنی و شیعه بین همگرایی

  .دهد قرار ارزیابی مورد را دینی و شخصی هویت کسب متغیر و نماید
  

  تعداد بازدیدکنندگان هر کشور از صفحه العالم-3 جدول

 تاریخ عراق سوریه مصر لبنان عربستان

     16/07/1393 

     30/07/1393 
  

 در کـشور عربـستان سـعودي شـبکه اجتمـاعی تـوییتر از       این کههمچنین نظر به    
بوك برخـوردار اسـت و بـاوجود فیلتـر بـودن سـایت        محبوبیت باالتري نسبت به فیس 

طـور متوسـط    ات منفی حکومتی علیه العالم، بـه   خبري العالم و وجود حجم باالي تبلیغ      
 کـه ایـن امـر    انـد  کـرده بوك العالم بازدید   کاربر از صفحه فیس  400000روزانه بیش از    

. دهنده حجم باالي رضایتمندي مخاطبان سـعودي از صـفحه کانـال العـالم اسـت                نشان
 الیـک داشـته اسـت    134000 صـفحه اختـصاصی عربـستان سـعودي        این که  بر   مضافاً

  .)نمودار شماره دو(

 
  هاي صفحه اختصاصی عربستان سعودي افزایش الیک -1 نمودار
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 تیـ جمع میلیون نفر 1,3 این کشور حدود این کهدر کشور بحرین نیز با توجه به       
 230000، روزانـه بـیش از    بومی و الباقی مهاجر هـستند آن نفر هزار 600دارد که تنها   

 و همچنـین صـفحه اختـصاصی بحـرین     انـد  داشتهبوك العالم بازدید  نفر از صفحه فیس 
 امر نیز بیانگر آن است کـه بـیش از       نیا .باشد یم الیک   50000بیش از    نیز داراي  العالم

  .بوك العالم هستند سوم ساکنان بومی بحرین در زمره مخاطبان فیس یک
: خبرهاي سـوریه، عـراق و ایـران بیـشترین رضـایتمندي را داشـته اسـت                 -

 عراق و ایران و ،خصوص در ارتباط با سوریه بران به خبرهاي سیاسی به    مندي کار   عالقه
 گرایش مذهبی کـاربران کانـال       تواند یمخبرهاي گوناگون بیشتر بوده است که دلیل آن         

همچنین بیشترین بازدیدکنندگان صفحه العالم به ترتیب از کشور عـراق بـا         . العالم باشد 
صفحه اختـصاصی   .  بازدید بوده است   1171000 بازدید و از کشور سوریه با        3892900

 الیـک، از صـفحات      273000 الیک و صفحه اختـصاصی سـوریه بـا           244884با   عراق
بـوك   منظور ترغیب و تعامـل بیـشتر کـاربران، فـیس            همچنین به . اند  بودهفرعی محبوب   

در را  انـد  کـرده  برتري کـه کـاربران ارسـال     هاي  پست پست از    10طور روزانه     العالم به 
 را در مخاطبان شتریبها قرار داده است که این امر مشارکت  ت فرعی مربوط به آنصفحا

ی و نظرسنجی مورد توجه و استقبال کـاربران         سؤالهاي    همچنین پست . پی داشته است  
  )جدول شماره چهار (.اند گرفتهقرار 

  

                                                
-زبان و از کشورهاي پاکستان و جنوب شرق آسیا هستند  مهاجران بحرینی عمدتاً غیر عرب.  
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  بوك العالم  صفحه فیسهاي پست نیتر محبوبعناوین  -4 جدول
تعداد 
 کلیک

 عنوان پست ارسالی  جمه عناوینتر موضوع
 دیپربازد

 نیتر

  سوریه
ــان  ــانیزن ــا کوب  در مقابلــه ب
  داعش

   مواجههنساء عین عرب فی 
  " ع ش آ د "

 متن

  عراق
ــالح ــا س ــایی در يه  آمریک

 دست داعش

 " ع شآد "صور ولکم التعلیق 
  ه أمیرکیهیستولی علی أسلح

 متن

  ایران

ــآ: تــصاویر مهــدوي  اهللا تی
کنــی کــه ریاســت مجلــس 

   بوددار عهدهخبرگان را 

رحمه ( اهللا مهدوي کنی هبالصور أی
الذي کان یشغل منصب ) اهللا

 فی هرئیس مجلس خبراء القیاد
  ایران

  متن

  گوناگون

کـه    نا قایق جهـ   نیتر  بزرگ
ــالن و   ــگ و س داراي پارکین

   استخواب اتاق

شاهد أفخم یخت فی العالم مع 
حوض استحمام کراج عائم و

   نومه وغرفهوصال
  متن

  لیبی

قذافی زنـده اسـت و بـراي        
خواهـد   آزادسازي لیبی بـاز    

  گشت

القذافی حی وسیعود بجیشه الجرار 
  لینک  !!لیحرر لیبیا؟

  گوناگون
ــس ــا عکـ ــادري از يهـ  نـ

  ....ها اردك
 إلوز یطعم أسماك هلقطات نادر

  .........الشبوط
  متن

  گوناگون
کارواش با طراحی   .. صاویرت

  مدرن
  هصور مغاسل بتصامیم عصری

  متن

  گوناگون
ــاي   ــاي از هواپیمــ رونمــ

   چینیکریپ غول
 ه الصینیه الستار عن الطائرهإزال

  هالکبیر
  متن
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  پیشنهادها وي ریگ جهینت
 از عـرب  جهـان  جوانـان  گـسترده  اقبـال  از پـس  کـه  داد نـشان  پژوهش نیا يها افتهی

ـ  نقش و تیاهم م، 2010 سال در بوك  فیس خصوصاً یجتماعا يها  شبکه ـ ا لیبـد  یب  نی
 ونیانقالب و شد انینما یعرب يها  زشیخ یسامانده و يریگ  شکل در نوظهور يها  رسانه

 یاجتمـاع  دیـ جد سـاختار قـدرت    مثابـه   به اي  شبکه یجهان جامعه يریبکارگ با مسلمان
 يکتاتورهادی حاکم ساختار برابر در کنش تیقابل و قدرت عرب، کنشگران به ندتوانست

 نیهمـ  نـد؛ ینما مقابلـه  هـا   حکومت توسط شده  وضع يها  تیمحدود با و بدهد را یعرب
ـ نما برداري  بهره آمده دیپد فرصت از زین کانال العالم  تا شد باعث موضوع  از پـس  و دی

 يهـا   وبگاه دنش لتریف و سات لینا و سات عرب یعرب يها  ماهواره يفضا از شبکه قطع
ـ نما اقدام بوك  فیس يرو بر يگذار  هیسرما به در بسیاري از کشورهاي مرتجع،     بکهش  دی
ـ نما جبـران  را یرسـان  گنالیس نهیزم در موجود خأل اوالً قیطر نیا از تا  واقـع  و در  د؛ی

 اًیثان د؛ینما فایا امیپ عیتوز در را نقش همان ،شبکه دوم يفضا عنوان  به بوك  فیس يفضا
ـ تول يمحتـوا  نموده استفاده یخوب  به بوك  فیس یتعامل تیقابل از ـ انقالب توسـط  يدی  ونی

. دینما اقدام عیوس فیط در ها  آن بازنشر به و افتیدر بوك  فیس قیطر از را عرب جهان
 بـه  یدسترسـ  ز،یـ خ انقالب و یعرب مرتجع يکشورها بر حاکم سانسور لیدل به چراکه

ـ  و المللـی   بـین  يهـا  يگزارخبر قیطر از ونیانقالب زشیخ ریتصاو و اطالعات و آمار  ای
 يهـا   تیمحـدود  هـم  موجود خبرنگاران يبرا یطرف از و نبود ممکن یمحل يها  رسانه
  .نمود جبران یخوب به را صهینق نیا العالم بوك فیس يفضا کنیول شد یم اعمال یفراوان

ـ پ و العـالم  بـوك  فـیس  يها  صفحه ارقام و آمار به یاجمال ینگاه در  و هـا  شرفتی
ـ ا تیـ موفق دیـ مؤ اسـت،  ذکرشـده  خالصـه  طور به لیذ در که  آن تیمحبوب  و پـروژه  نی
  .است کانال العالم در يخبر يگذار هیسرما

در خصوص رضایتمندي، عالوه بر چهار شـاخص سـرگرمی، اطـالع و آگـاهی،               
هاي دیگري کـه همگـی در          هویت شخصی، بررسی شاخص    و کسب استفاده اجتماعی   
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 و محتواي ها پست نسبت به صفحات، ها آن لعملا عکسخصوص نحوه رفتار کاربران و 
نشانگر آن است که کانال العالم ضمن توجـه      باشد  یمبوك    تولیدي کانال العالم در فیس    

 اسـاس  بـر ی کـاربران، میـزان رضـایتمندي آنـان را       و مـذهب   هاي ملی، قومی    یشگرابه  
ازجمله جام  این اساس صفحات متنوع  بر.ي موجود مورد توجه قرار داده است      متغیرها

 مورد را یسرگرمبه  ازین ریمتغ اندازي نمود تا ي مستند را راهها برنامهجهانی، گوناگون و 
ي کشورهاي ها  لیتحلي مربوط به پوشش اخبار و       ها  صفحهاز طرفی   . دهد قرار سنجش
 اخبـار فـوري در      صـفحه  و) يسـعود  عربستان و لبنان مصر، ه،یسور عراق، (زده  بحران

ایجاد را  نیاز به اطالع و آگاهی و هویت شخصی و مذهبی و دینی       چارچوب متغیرهاي 
 در کانـال العـالم    بـوك   فـیس  مخاطبان يرضامند و استفاده زانیمبر همین اساس     .نمود
 يخبـر  بیـ رق يهـا   شـبکه  با سهیمقا در که اي  گونه  به بوده شیافزا به رو پژوهش دوره
ـ  پـرس هماننـد  (ی سیـ گلان و ) الجزیره قطر و العربیه سـعودي   :همانند (یعرب  از) ی ويت

  .است بوده برخوردار يبهتر وضع
 صـفحه  17 و یاصـل  صـفحه  کی يدارا پژوهشگر موردنظر دوره در کانال العالم 

ي هـا   صـفحه انـدازي     در راه  کانـال العـالم    تـالش  واهـداف    نیشتریب .است بوده یفرع
 دهد یمنشان  ي پژوهش   ها  افتهی که بوده عرب مخاطبان توجه  جلب و جذببوك،    فیس

  .است بوده موفق خود اهداف به دنیرس در يادیز حدود تا
صفحات سیاسی  به  مربوط ها يگذار  اشتراك و ها الیک بیشترین این که  به توجه با

جهـان   قبلـی در   شـده   انجام يها  پژوهش دیمؤتا حدي    امر این است شبکه گوناگون و
 در گرا  اسالم جریانات برخی لافو و اسالمی بیداري از پس آن اساس بر که است عرب

 و اجتمـاعی  موضـوعات  طـرف   بـه  دینـی  و سیاسی موضوعات از کاربران منطقه، توجه 
بوك کانـال العـالم    از طرفی بیانگر آن است که مخاطبان فیس    . است شده  منتقل گوناگون

بـوك در جهـان عـرب، هماننـد دوره شـروع بیـداري        نسبت به مجموعه مخاطبان فیس  
مند به پیگیـري موضـوعات سیاسـی از طریـق صـفحه العـالم                  عالقه ،هاسالمی در منطق  
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 يریچـشمگ  رشـد  العالم عجائب و غرائب   صفحه و یاصل صفحه که طور   همان .هستند
  .است داشته

 بـر ایـن   دنباشـ  یمـ  مردبوك العالم    مخاطبان فیس  از درصد 73 این که با توجه به    
 نقیـصه نـسبت بـه تولیـد محتـواي         کانال العالم براي جبران این     شود یم شنهادیپ اساس

 رضـایت   جلـب  وي این قشر از مخاطبان اقدام نماید        ها  قهیسل و   ها يازمندینمتناسب با   
  .آنان را در سرلوحه کار خود قرار دهد

ـ مخاطبـان   درصـد  72 یسن نیانگیم این کههمچنین نظر بر      سـال  34 تـا  18 نیب
 و توجـه  جوانـان،  خشنودي  جلب  بر این اساس، کانال العالم توانسته است در        باشد یم

  .موفق جلوه نماید سنی مختلف مراحل در آنان هاي نیازمندي و ها سلیقه به دادن اهمیت
 طیـف  کانـال العـالم    کـاربران  کـه  است آن از ي مخاطبان حاکی  ها  منتاکارزیابی  

 شـامل  را سـنت  اهل و شیعیان اعم از  ،شبکه يها  استیس مخالفان و موافقان از وسیعی
 رضـایتمندي  زیـادي  حد تا است توانسته العالم بوك  فیس صفحه حقیقت در و شود یم

 بوك  صفحات فیس  با مقایسه در میزان این که نماید جلب را مخالف و موافق يها  گروه
ـ  پـرس  یـا  و سعودي العربیه و قطر الجزیره (رقیب يها  شبکه  برجـسته  کـامالً ) وي یت

 کشورهایی همچـون عـراق، سـوریه،         در موضوعات سیاسی   خصوصاً امر   نیا. دینما یم
ي که مردم آن به دو گروه مخـالف و موافـق جمهـوري اسـالمی              سعود وبحرین، لبنان   
 نمـود  باشـد  یمـ  و ترکیب جمعیتی آن نیز شـیعیان و اهـل سـنت         شوند یمایران تقسیم   
ي از نظرات مربوط به مخالفان ا عمدهي موجود بخش ها که در کامنت چرا. بیشتري دارد

دهنـده جـذابیت       که این امـر نـشان      باشد یمسمی و گفتمان غالب کانال العالم       نظرات ر 
  .باشد یم براي هر دو گروه مخالف و موافق گفتمان شبکه ها پست

 در کـه  اسـت  آن دهنـده   نـشان  صـفحات  الیک درصدي  سه حدود روزانه افزایش
 شـده  اجـه مو بیشتري اقبال با العالم صفحات رقیب، يها  شبکه سایر صفحات با مقایسه

 درصد یک از کمتر بیرق ومشابه   يها  شبکه صفحات مورد در میزان این که چرا ،است
  .باشد یم
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 مـورد  این کـه بـا بوك انگلیسی العالم    بوك فارسی و فیس     همچنین صفحات فیس   
  .اند داشته الیک 29000 و 27000 ولی به ترتیب اند نبودهتمرکز مستقیم 

 و لبنـان  مـصر،  سـوریه،  کـشورهاي عـراق،    از العـالم  بوك  فیس کاربران بیشترین 
 توجه به محبوبیت بیشتر تـوییتر در عربـستان سـعودي و             با .باشند یمسعودي   عربستان

بـوك العـالم      ی در صفحات فیس   عربستان و درصد باالي کاربران بحرینی      وجود  ،  بحرین
  .باشد یمبوك العالم   به فیسها آنحکایت از توجه و اهتمام 

بیـشتر   ، و خبرهـاي داراي عکـس      ها  عکس گفت که    توان یم عدرمجموهمچنین   
بـوك    ولی الزم است بر روي ویدیوها در صفحه فیساند گرفتهمورد توجه کاربران قرار   

طـور خـاص در یوتیـوب     العالم با تمرکز بیشتري کار شود؛ البته در زمینه ویـدیوها، بـه          
  . میلیون بازدید داشته است7,7 دنبال کننده و 28417 است و این صفحه کارشدهالعالم 

 طریـق  از را فراگـردي  خـشنودي  یعنـی  خود، خشنودي نوع دومین العالم، شبکه
 بیـشترین  مقـام  در جوان مخاطبان. است کرده تأمین مخاطبانش براي اینترنت، با ارتباط
 اینترنـت  بـا  را هـا  آن ارتباط هم که هستند اي رسانه دنبال به اینترنت، از کنندگان  استفاده

 خود نظر  اعمال شاهد و کنند منتقل رسانه آن به را خود ينظرها بتوانند هم و نکند طعق
  .است کرده محقق را امر این العالم شبکه که باشند

 يهـا   نیادمـ  بـودن  سـن   هـم  و زبانی  هم جوانان، ازیموردن فراغت اوقات به توجه
جذاب  جدید، اطالعات ارائه و موجود نوشتار و ادبیات نوع یحت و بوك  فیس صفحات

 العالم شبکه يراهکارها از ییها نمونه همگی ،از طریق آنتن و وبگاه شبکه  منتشرنشدهو  
  .است جوان مخاطب یمحتوای يخشنودساز يبرا
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