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چكيده:
هدف از اين پژوهش ،بررسي موضوعات مربوط به زنان در جهان مجازي ايران است و براي دستيابي به آن ،دو بخش عمده و مهم جامعه
آماري يعني وب سايتها ،وبالگ ها و نيز پايگاههاي اينترنتي سرويسهاي تحليلگر و گزارشدهي آماري پربينندهترين وبسايتها و
وبالگها مورد تحليل قرار گرفت.
نتايج بيان كننده اين مطلب است كه در حوزه سايتهاي با دامنهي آي آر( )irتنها  0/08درصد از سايتها مختص زنان بود ،در ميان
پُستهاي وبالگهاي موجود در پارسيبالگ ( )Parsiblogنيز تنها ( 9/54درصد) به طور مستقيم و غيرمستقيم به بحث زنان پرداختهاند و
در بين سايتهاي ارائه دهنده آمار پربازديدكنندهترينها ،در سايت الكسا ( )alexaهيچكدام از سايتهاي مخصوص زنان ،نتوانسته بودند در
صدر سايتهاي ايراني قرار گيرد ،از سايتهاي ايرانيِ ارائه دهنده اين سرويس ،در وبگذر(  )Webgozarتنها  6/66درصد از سايتهاي
زنان داراي رتبه بودند و در پرشيناستت ( )Persian statهم تنها  5درصد از سايتهاي زنان پربازديدكننده بودند و اين گوياي اين مطلب
است كه نه تنها حضور سايتها و وبالگهاي موجود در رابطه با زنان در ايران در مقايسه با ديگر موضوعات بسيار كم و محدود است ،بلكه
سايتهاي موجود نيز نتوانستهاند تعداد زيادي از مخاطبان را جذب كنند.

كليدواژه :زن ،دنياي مجازي(اينترنت) ،وبسايت ،وبالگ ،پايگاههاي اينترنتي سرويسهاي تحليلگر و گزارشدهي آماري پربينندهترين
وبسايتها و وبالگها.
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مقدمه:
امروز فنآوري ارتباطات و اطالعات ،از مقولههاي بسيار مهم است كه توجه بيشتر كشورهاي جهان را به خود جلب كردهاست .گرچه زمان
زيادي از تولد اولين كامپيوترها نميگذرد ،ولي در همين مدت كم آنها توانستهاند وارد قلمروي همهي رشتههاي علمي شوند و يكي از وسايل
ضروري زندگي به حساب آيند .واقعيت اين است كه استفاده از كامپيوتر و به خصوص اينترنت با سرعت غيرقابل تصوري در حال رشد است،1
بر طبق آخرين آمارها تا ابتداي ماه مارس سال  ،2008نشان ميدهد كه ايران  23ميليون نفر كاربر اينترنت دارد و به لحاظ استفاده بيشترين
كاربران اينترنت در جهان رتبه هفدهم را كسب كردهاست ،2كه اين نشان دهندهي استفاده قابل توجه ايرانيان از اين جهان مجازي است.
صحبت از كره زمين مجازي اشاره به انتقال و رقابت كره «مجازي زمين» با همه ظرفيتهاي «كره فيزيكي زمين» دارد .تعبير كره زمين
از سوي ديگر ،اشاره به وسعت و قلمرو تغييرات و همچنين گستره دو فضائي شدن جهان جديدي است .اين نگاه ما را با يك «تغيير بزرگ
پارادايمي» در واقعيت فضاي دوجهاني شده جديد و همچنين فهم جامعهشناختي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي اين دو جهان هدايت ميكند و
بيتوجهي به اين تغيير بزرگ پارادايمي ما را در همه عرصهها از جمله ساخت «سازههاي مجازي» در قالب وبسايت ،وبالگ و يا گروههاي
خبري دچار مشكل جدي ميكند.
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از سوي ديگر ،توجه به بحث زنان در ايران رو به گسترش است و اين موضوع را ميتوان از باال رفتن تعداد مقاالت و كتابها و برگزاري
همايشها و سمينارهاي مختلف با موضوعات مرتبط با زنان دريافت و تاثير آن را در عرصههاي مختلف اجتماعي به صورت مقابله با باورها و
نگرشهاي سنتي و متحجرانه و جرات زنان در بيان خواستهها ،نيازهايشان و نيز پيگيري مطالباتشان مشاهده نمود.
در اين ميان ،اين سوال به ذهن ميرسد كه در حوزه زنان از سوي ايران همانند دنياي حقيقي ،در اينترنت هم موضوعات و مطالبات آنها
يكي از دغدغههاي اصلي شبكههاي مختلف از قبيل سايت ،بالگ و  ...هست؟ و از سوي ديگر ،آيا اين فعاليتها توانسته است مخاطبان
زيادي را به خود اختصاص دهد يا خير.
ابتدا الزم است كه منظور محقق از موضوعات مرتبط با زنان مشخص شود ،چرا كه گستردگي موضوعات زنان باعث آشفتگي در كار
تحقيق خواهد شد ،ولذا تنها موضوعات مورد نظر در اين پژوهش ،مباحث اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي ،حقوفي ،مذهبي ،فرهنگي ،آموزشي،
پزشكي و بهداشتي ،فنون همسرداري ،مهارتهاي خانهداري ،بچهداري ،مديريت خانه ،مباحث عاطفي ،ميباشند.
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حيطه پژوهش
در زمينه معرفي سايتهاي مربوط به زنان كوششهاي پراكندهاي صورت گرفتهاست كه ميتوان به كتاب سايتهاي خانواده 4اشاره كرد
كه البته به صورت نه چندان متمركز و در كنار ديگر سايتهاي مخصوص خانواده در ايران (قابل استفاده عموم خانواده و كودك و نوجوان) به
معرفي تعدادي از وبسايتهاي زنان ،با اشاره به بخشهاي آنها تا شهريور ماه  86بر مبناي علمي و برپايه ارزشهاي اسالمي ايجاد شدهاند،
پرداخته است.
در زمينه تحليل موضوعات كار شده در وبالگها كه بيان كننده نظرات و نگرشهاي نويسندگان آنهاست ،چند دوره گزارش توسط مركز
مطالعات و تحقيقات رسانهها ،معاونت امور مطبوعاتي تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سالهاي اخير صورت گرفته است كه در آن
به تحليل محتواي وبالگ هاي سياسي و اجتماعي فارسي پرداخته شده است اما به بحث زنان به طور خاص نپرداخته و در زمينه موضوعات
مرتبط با زنان تا كنون تنها يك كار تحليل وبالگ هاي زنان توسط دكتر ساروخاني در همايش رسانه در تركيه به زبان انگليسي ارائه شده است
كه هدف آن ،بررسي زمينههاي فكري و اجتماعي زنان وبالگنويس بودهاست ،درحاليكه در اين پژوهش سعي بر آن است كه بررسي
مقايسهاي ميان بحث زنان با ديگر موضوعات مطرح شده در پستها و نه در وبالگها صورت گيرد.
اين كار ،ارزيابي و مقايسه به صورت يك مجموعه منسجم در وبسايتها و وبالگهاست كه تا به حال صورت نگرفته و اين پژوهش
دريچهاي به سوي شناخت نسبي وضعيت توجه به موضوعات مربوط به زنان در جهان مجازي ايران است.
در ارزيابي فضاي مجازي ،هم ميتوان بر اساس«ساختهاي مجازي» متفاوت ،فضاها را متمايز نمود و هم ميتوان بر اساس «اطالعات
مجازي» كه مرتبط و پيوند خورده با فضاها و امكانات در جهان واقعي است ،قلمروهاي مختلف را متمايز كرد ،براساس اهداف تحقيق بررسي
ساختهاي مجازي مورد استفاده قرار گرفت.
 .1فضاي وبسايتها :فضاي وبسايت از يك سامانه سازمانيافته و تعويق شدهاي برخوردار است كه ساختار و پيوندهاي اين فضا از
استمرار بيشتري برخوردار هستند .اگرچه وبسايتهاي شخصي بسيار زياد وجود دارد ولي حضور سازمانها ،شركتها ،وزارتخانهها،
خبرگزاريها ،رسانههاي صوتي و تصويري و همه بازار تجارت با پسوندهاي مثل  org ،net ،comو در با پسوندهاي كشوري كه
منعكس كننده فضاي كشور مجازي ميباشد (مثل  irبراي ايران و  ukبراي بريتانيا و  )...در فضاي مجازي ساز و كار ساختارمند
پيدا ميكنند .به جهت گسترده بودن سايتهاي ايراني و عدم امكان دسترسي به تمام آنها ،تنها سايتهاي با دامنهي آي آر()ir
مورد تحليل قرار گرفت.
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 .2فضاي وبالگها :وبالگ يك ساختمان مجازي است كه امكان منعطف ساخت سازها با ابزار و خدمات فراهم شده و همچنين
امكان تعامل همزمان صاحب وبالگ و كاربران وجود دارد .اين فضا برخالف فضاي سايت ،يك فضاي غير رسمي و با يك ادبيات
خودماني با كاربرد و يا حتي مشتري در وبالگهاي تجاري مواجه ميشود .به صورت قالب وبالگ به عنوان فضاي متعلق به فرد
شناخته شدهاست كه از يك پيوستگي پيام برخوردار است .البته بعضي سازمانها و فعاليتهاي گروهي نيز در فضاي وبالگ
نمايندگي ميشود 5.با وجود امكانات بسيار گسترده و وسيع و رايگان براي ايجاد صفحات وبالگها در بالگ سرويسهاي متنوع،
امكان دسترسي به تمام پستهاي موجود در وبالگها امكان پذير نبود ،ولذا با اختياراتي كه محقق از مدير بالگسرويس
پارسيبالگ كسب كردهبود ،با رعايت موازين خاص انتخاب نمونه به بررسي  376پست ،در وبالگها پرداخت.
 .3پايگاههاي اينترنتي سرويسهاي تحليلگر و گزارشدهي آماريِ ارائه دهنده پربازديدكنندهترين سايتها و وبالگها ،اطالعات
ترافيك اينترنتي وبسايتها را فراهم ميآورد و رتبهبندي در آنها بر مبناي تعداد مراجعه كاربران داراي ميلهابزار آن پايگاه به
سايتها است .يكي از مشهورترين پايگاههاي اينترنتي ارائه دهنده اين اطالعات در خارج و دو پايگاه در ايران مورد تحليل قرار
گرفت.

فرضيات پژوهش:
 .1در ميان وبسايتها با دامنه آي آر ،سايتهاي مرتبط با موضوعات زنان نسبت قابل مالحظهاي را به خود اختصاص دادهاند.
 .2در پُستهاي وبالگها ،پُستهاي مختلف با موضوعات متنوعي به طرح و بررسي موضوعات مرتبط با زنان پرداختهاند.
 .3در پايگاههاي اينترنتي سرويسهاي تحليلگر و گزارشدهي آماريِ پربينندهترين سايتها و وبالگها ،وبسايتها و وبالگهاي
مرتبط با موضوعات زنان در سطح خوب و قابل قبولي قرار دارد.

دامنه پژوهش
با توجه به تنوع و گستردگي بخش هاي مختلف در اينترنت ،تنها سه حوزه از آن به عنوان مالك ارزيابي قرار گرفت :سايتهاي با دامنهي
ايراني(( )ir.دات آيآر) ،كه به خوبي نمايان كنندهي تعداد سايتهاي با موضوع و محوريت مسائل و مباحث زنان و نشان دهندهاي اهميت اين
بحث در دنياي مجازي در ايران است و وبالگهاي ايراني كه به روشني ،درك ،تصور و اهميت مباحث زنان را در قالب دلنوشته ،مقاله ،شعر و
يا حتي عكس به نمايش مي گذارد و به جهت رايگان بودن استفاده از اين خدمات در ايران از استقبال خوبي برخوردار شده و نيز سرويسهاي
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تحليلگر و گزارشدهي آماري ،آمار پربازديدكنندهترين سايتهاو يا وبالگها در ايران كه گوياي اين مطلب است كه آيا سايتها و يا
وبالگهاي مختص به موضوعات زنان توانستهاند مخاطبين زيادي را جذب كنند يا خير.

روش پژوهش
 .1دامنهی (()ir.دات آیآر)
فروردين ماه سال  1373با وجود مخالفت هاي بعضي مراجع امريكا و به پشتيباني اينترنت سوسايتي ( )internet societyپژوهشگاه
دانشهاي بنيادي ،مجوز دامنه كشوري ايران  ، ir/را از جاناتان پاستل «استاد كامپيوتر در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي و از بنيان گذاران اينترنت
و سرپرست گروه اينترنيك كه توزيع كل دامنه هاي اينترنتي را از اوايل دهه  1990آغاز كرده بود» دريافت كرد.
در آن زمان نحوه برخورد دولت با اينترنت كامال نامعلوم بود ،وزارت پست هم تقريبا همكاري خاصي در اين زمينه نمي كرد و تنها
دانشگاهها اطالع نسبي از اين موضوع داشتند .به همين دليل ،توزيع دامنه هاي  ir/هم به دليل نامشخص بودن فضا بسيار محدود آغاز شد .در
ابتدا  ir/تنها به يك سري دانشگاه ها و پژوهشگاه ها سپرده شد ،بعد به وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي.
گر چه تا سال  1380كل دامنهها حدودا  670بود ،ولي در ديماه  82كه پياده سازي نظام جديد آغاز شد ،تعداد دامنه ها به  2هزار و در
مرداد ماه  83زماني كه مجوز توزيع وفروش دامنه به كارگزارها داده شد  ،تعداد دامنه ها به  8هزار رسيده بود .در مهر ماه سال  84ثبت دامنه
هاي فارسي آغاز شد و تا پايان هفته اول آبان«اه  1387صدهزار دامنه اينترنتي با پسوند( )ir.به ثبت رسيد.
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با اين حال ،انتخاب دامنهي آي آر براي ايرانيان داراي نقاط مثبت و منفياي است كه باالبردن خدمات ويژه در آن هر روز به ميزان
استفاده كنندگان آن افزوده شود ،يكي از مزاياي آن اين است كه در هنگام سرقت اطالعات و ايجاد هرگونه مشكل مي توانند با مراجعه به
محل ثبت دامنه ها از منافع خود دفاع كنند ،ولي در دامنه هاي ديگر مثل  com.دارندگان سايت ها از نظر حقوقي و پيگيري مشكالت خود
در ايران دچار مشكل هستند و دليل آن هم اين است كه دامنه  com.در كشورهاي آمريكايي و اروپايي پشتيباني مي شوند و آنها هويت
تجاري طرف ايراني خود را قبول ندارند .ثبت كنندگان  com.با قبول نكردن گواهينامه و اليسنس ايراني ،باعث بروز مشكالت حقوقي براي
دارندگان سايت هاي دامنه  com.ايراني مي شوند .ولي از نظر امنيت و مسايل فني ir. ،نميتواند ادعا كند كه از دامنه  com.باالتر است .در
حال حاضر دامنه  ir.مشترك محدودتري نسبت به دامنه  com.يا  net.دارد ،حقيقت اين است كه مديران سايتها عموما بر روي دامنه
 com.سرمايه گذاري مي كنند ،چرا كه اين دامنه جهاني بوده و براي همه مردم شناخته شده است و اولويت دوم خود را  ir.قرار ميدهند،
دامنه  ir.تنها محدود به كاربران ايراني است و اين خود براي ارزيابي تعداد سايتهاي ايرانيان براي اين تحقيق بسيار مناسب است.
5
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از جهت دستيابي به تمام اين سايتها محدوديتهايي وجود داشت ولذا از طريق موتور جستجوگر گوگل از اين تعداد  995مورد انتخاب
شد ،شيوه انتخاب بدين شرح بود:
در قسمت جستجوي پيشرفته در موتور جستجوگر گوگل ،گزينه ( Advanced Searchجستجوي پيشرفته) ،و در آن ،در باكس
مقابل گزينهي( Search within a site or domain: ،يافتههايي از سايت يا دامنه ذيل ):واژهي  ،.irتايپ شد و بعد از جستجو،
 995وبسايت معرفي شد كه در فقط در پنج مورد آدرسها تكرار شده بود ،در پايان اين جستجو نيز اين واژه به چشم ميخورد:
In order to show you the most relevant results, we have omitted some entries very
similar to the 995 already displayed.

(براي ارايه مربوط ترين پاسخها ،شماري از يافته هاي بسيار مشابه به 995نتيجه نمايش داده شده را حذف كرديم).
بر اين اساس نمونهگيري صورت گرفت و مالك در انتخاب سايتهاي مرتبط با بحث زنان ،نام سايت و نيز محتواي سايتها بود.

 .2وبالگها:
وبالگ يك صفحه شخصي است با دسترسي مشخص و امكانات خاص ،كه به صورت رايگان در اختيار كاربران قرار ميگيرد و هر قسمت
از اطالعاتي كه در آن ،از طرف مدير اضافه ميشود را اصطالحا پست ميگويند.
وبالگ ابتكاري در بستر اينترنت است ،ابزاري سبكتر و سادهتر از وبسايت .وبسايت رسانهاي است كه همه كاربران اينترنت توانايي
ايجاد و مديريت آن را ندارند ،در حاليكه وبالگ نه تنها عموميتر از وبسايت كه پركاربردتر و فراگيرتر از پست الكترونيك است ،چرا كه
امكان برقراري ارتباطات و تعامالت چندسويه را فراهم مينمايد.
ويژگيهاي خاص كشور ما ،از جمله تركيب و بافت جمعيتي آن خصوصاً از لحاظ سنّي ،سبب بروز شرايط خاص اجتماعي ،سياسي و
فرهنگي شده است .در چند سال اخير ،اين شرايط همراه با بسياري عوامل ديگر دست به دست هم داد تا كشور ما را به يكي از ركورددارهاي
وبالگنويسي در سطح جهان تبديل كند و اين استفاده به حدي باالست كه هر لحظه ميتوان در قسمت ايجاد سايت و يا سايتهاي به روز
شده(از جهت قرار گرفتن مطلب در آنها) آمار جديدي از آنها به دست آورد ،با توجه به اين مطلب ،محقق با استفاده از امكاناتي كه در پارسي
بالگ وجود داشت ،توانست تنها پستهايي را بر اساس اينكه به چه ميزان به بحث زنان پرداختهاند به روش تصادفي انتخاب و مورد ارزيابي
قرار دهد.
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البته شايان ذكر است كه پارسي بالگ با استناد به آمار پربيينندهترين سايتها و وبالگها ،جزو اولين بالگسرويسهاي پربيننده در ايران
محسوب ميشود.

8

در قسمت مديريت اين سايت ،امكاني به بعضي از مديران وبالگها داده شده است كه با توجه به ضوابط اعالم شده و مدون از طرف
سايت ،اين مديران ميتوانند كليه پستهاي موجود در وبالگهاي سايت را بررسي كنند و در صورت تخلف از قوانين به صورتهاي مختلف
اين تخلفات را گزارش كنند زيرا ،طبيعي است كه آزادترين جوامعِ دنيا نيز ،قوانين و به اصطالحِ رايج «خطوط قرمزي» دارند كه همگان براي
حفظ نظم اجتماعي بايد بدان پايبند باشند .اين ضوابط به منزلهي چراغ راهنما در معابر شهري است كه عدم توجه و احترام به آن سبب تضييع
حقوق اجتماعي ديگران و ايجاد مشكل براي همه ميشود.

9

و لذا با هماهنگي مدير سايت و با استفاده از اختيارات مديريت محتوايي در اين سايت ،محقق از بين پستهاي هنوز بررسي نشده()13000
بر طبق فرمول كوكران 376 ،پست را به شيوه تصادفي انتخاب كرد.
به اين ترتيب كه  376پست را از بين تمامي پست هاي بررسي نشده از زمان شروع پژوهش ثبت و به عنوان نمونه مورد ارزيابي قرار
گرفت ،اما در اين ميان ،دو مسئله به عنوان محدوديت انتخاب وجود داشت:
.1

بعضي افراد چند پست را به طور متناوب تكرار كرده بودند و به اين ترتيب فقط مورد اول ضبط شد.

 .2بعضي مديران پستهاي متفاوت اما پشت سر هم را تكرار كرده بودند ،در اين صورت ممكن بود پنج پست فقط براي يك
وبالگ و يك مدير باشد و با توجه به اهداف تحقيق تنها دو پست اول از هر مدير به عنوان نمونه لحاظ شد.
معيار گزينش پُست هاي مخصوص به زنان ،موضوعات مرتبط با زنان از جهت مباحث حقوقي ،اقتصادي ،شغلي ،اعتقادي ،عاطفي ،آموزشي،
بهداشتي بود.
 .3پايگاههای اينترنتي سرويسهای تحليلگر و گزارشدهي آماری:


سايتهای خارجي  :سايت (alexaالكسا):

وب سايت الكسا ،اطالعات ترافيك اينترنتي وبسايتها را فراهم ميآورد و رتبهبندي وبسايت آلكسا [وابسته به شركت آمازون] بر مبناي
تعداد مراجعه كاربران داراي ميلهابزار آلكسا به سايتها است .تعداد بازيد كنند گان سايت اينترنتي به مانند نشريات كاغذي "محرمانه " نگاه
داشته مي شود و كار بررسي سايت هاي ايراني را مشكل مي كند  ،اما پايگاه اينترنتي آلكسا كار پژوهش را آسان كرده است ،بگونه اي كه
كاربر اينترنتي به آساني به ميزان تقريبي تيراژ سايت ها پي مي برد و بر اساس سيستم رتبه بندي آلكسا مي توان بطور نسبي و مقايسه اي نه
تنها رده بندي دقيق سايت ها را مشخص نمود  ،بلكه آلكسا به شما نشان مي دهد كه از هر يك ميليون نفر كاربراينترنت در جهان چند نفر
7
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ازسايت مورد نظر شما بازديد نموده اند و چند صفحه از ان سايت را بطور متوسط خوانده اند ،اين امارها بطور روزانه ،هفتگي و سه ماهه ،افت و
خيزهاي سايتها را مشخص ميكند.

10

يكي از كاركردهاي اين سايت ،بدينگونه است كه ميزان استفاده كاربران هر كشور از سايتهاي مختلف آن كشور را رصد كرده و
صدسايتي كه نسبت به بقيه بيشترين بازديدكننده را داشته باشند ،مشخص ميكند.
هرچند كه نميتوان به طور قطعي بر آمار و ارقام موجود در اين قبيل سايتها اعتماد كرد ،اما به اذعان متخصصان اين امر ،الكسا يكي از
قابل استنادترين سايتهاي اين مجموعه محسوب ميشود و از درجه اعتبار بااليي برخوردار است.
بر اين اساس ،روز سوم آذرماه ،به عنوان نمونهي بررسي در پژوهش انتخاب شد.



سرويس تحليلگر و گزارشدهي آماري در ايران :از بين سايتهاي ايراني كه به ارائه آمار پربينندهترينها ميپردازد ،دو

سايت معروف انتخاب شدند كه از جهت اعتبار و ارائه اطالعات در بين بقيه ،از ميزان اطمينان بيشتري برخوردار بودند ،سايت پرشين
استت و وبگذر.
اما نكته قابل توجه اينكه تفاوت اين قبيل سايتها با سايتهايي مانند الكسا در اين است كه اينها تنها در بين سايتها و يا وبالگهايي
11

كه از شمارنده سايت (وبگذر و پرشين استت) استفاده مي كنند را در ليست آمار خود قرار ميدهند.

پرشين استت ،اولين استت ايراني است كه امكانات متفاوتي همچون اطالع از تعداد بازديدها به طور كلي ،تعداد نفرات بازديد كننده ،آگاهي
از سيستم عامل ،مرورگر ،و ساير مشخصات رايانه هاي بازديدكنندگان ،به اضافه موقعيت جغرافيايي كاربران يك وب سايت را به اطالع
مديران سايتهاي مذكور مي رساند .استت ها سرويس هايي هستند كه به مديران سايتها اين امكان را مي دهند كه از جزئيات آمار
بازديدكنندگان خود اطالع داشته باشند ،و با تحليل و آناليز اطالعاتي كه استت به آن ها مي دهد ،در جهت رشد و پويايي سايت ،اقداماتي
همچون طراحي سايت بر اساس نوع سيستم عامل ها ،و مرورگرهاي غالب كاربران ،و نيز تامين محتواي سايت بر اساس فرهنگ اكثريت
جغرافيايي كاربران را دستور كار خود قرار دهند.
در پرشين استت به مديران سايت ها اين امكان داده شده است تا بدانند كاربران آن ها از چه طريق وارد سايت آن ها شدهاند  .چرا كه يك
كاربر ميتواند مستقيم  urlرا تايپ كرده ،يا از طريق لينك سايت در ديگر سايتها وارد شود ،و يا اينكه از طريق سرچ كليد واژه ها به سايت
مذكور دسترسي پيدا كند  .كه در حالت آخر براي مسئولين سايت بسيار مهم است كه كاربران آن ها معموال به چه كليد واژه هايي در سايت
آن ها عالقه دارند ،و اين امكاني است كه پرشين استت در اختيار آنان ميگذارد.
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مدير سايت پرشين استت ،در پاسخ به اين سوال خبرنگار فاوانيوز كه موقعيت پرشين استت در مقايسه با ساير استت هاي ايراني چگونه
است ،گفت :هم اكنون در ايران دو استت عمده وجود دارد كه يكي پشتيبانان شبكه مي باشد ،و ديگري وب گذر است  .پشتيبانان شبكه كه
اولين استت ايراني است ،به دليل امكانات و سرعت كم ،همچنين باز كردن تبليغات پاپ آپ در سايتي كه از آن استفاده مي كند ،مورد استقبال
كاربران ايراني قرار نگرفته است  .وب گذر نيز هر چند در موقعيت بهتري نسبت به پشتيبانان شبكه قرار دارد ،در مقايسه با پرشين استت
امكانات كمتري را ارائه مي دهد ،و بسياري از امكانات جديد آن پس از گسترش فعاليت هاي پرشين استت به اين سايت اضافه شد  .همين
امكانات متعدد و جديد پرشين استت ،به اضافه حمايت سايت پرشين بالگ ،از پرشين استت سبب شد كه در ماه اخير پرشين استت با فاصله ده
هزار كاربر عضو از وب گذر جلو بزند و هم اكنون طبق آمار رسمي كه وب گذر ارائه مي دهد ،اين سايت داراي هفتاد و يك هزار و پانصد كاربر
است ،در حالي كه پرشين استت توانسته است در مدت كوتاهي كاربران خود را به هشتاد هزار برساند.

12

به روز رساني اين دو سايت روزانه است و به طور تصادفي در روز سوم آذرماه اطالعات آنها استخراج و مورد ارزيابي قرار گرفت.



پرشين استت ()Persian stat

در صفحه موجود بر سايت پرشين استت ،كه به سه قسمت تقسيم ميشد 20 :سايت با بيشترين بازديد از آمار امروز 20 ،سايت با بيشترين
رشد بازديد از آمار امروز و آخرين صفحات بازديدشده ،كه براساس موضوع پژوهش ،فقط بيشترين بازديد از آمار امروز لحاظ شد.



وبگذر(:) Webgozar

در صفحه آمار پربينندهترين سايتها ،وبگذر براساس موضوع تقسيمبنديهاي مختلفي را انجام دادهاست كه براساس اين تحقيق،
پربينندهترين سايتها در بين همه سايتها انتخاب شد.
انتخاب سايتها و وبالگ هاي مرتبط با موضوع زنان ،به كار بردن موضوعات زنان به عنوان تنها موضوع و يا يكي از موضوعات اساسي در
سايتها بود.

يافتهها:
ir .1
با توجه به بررسي موضوعي اين نمونه ،تنها شش سايت به طور مستقيم و دوسايت به طور غيرمستقيم به موضوعات مربوط به زنان
پرداخته بودند:
9
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جدول سايتهاي دامنهي ( )irمرتبط با بحث زنان  ،پاييز 87
نام سايت

رديف

شماره رديف

1

312

2

364

womenrc.ir

3

381

wenet.ir

4

467

womennews.ir

5

665

6

822

7

80

8

886

zananenamavar
.ir

banouyefarhan
g.ir
whc.ir

ezdevajasan.ir
golestangums.ir

كه در مجموع ميتوان گفت كه فقط  0/08درصد از سايتهاي با دامنهي آيآر مختص زنان بود.
وبالگها :پارسي بالگ Parsiblog.com

.2

نتايج حاصل از بررسي اين پستها به شرح ذيل است:
جدول پستهاي مرتبط با موضوع زنان ،در وبالگها ( ، )Parsiblogپاييز 87
رديف شماره نويسنده موضوع

رديف شماره نويسنده موضوع

رديف شماره نويسنده موضوع

1

1

پ

نقدوبررسي

13

160

-

دل نوشته

25

243

پ

خبر

2

16

د

خبر

14

171

-

شعر

26

244

پ

جمله

3

21

د

شعر

15

174

پ

دل نوشته

27

259

-

شعر

4

25

د

مشكالت

16

177

-

جمله

28

273

-

مقاله
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5

35

دوپ

دلنوشته

17

187

پ

شعر

29

295

پ

مقاله

6

51

د

مشكالت

18

195

-

مقاله

30

296

پ

مقاله

7

52

د

مشكالت

19

219

پ

جمله

31

301

د

مقاله

8

76

پ

دل نوشته

20

222

پ

نقدو بررسي

32

326

د

طنز

9

88

پ

مقاله

21

229

د

مشكالت

33

334

پ

طنز

10

110

د

خبر

22

235

پ

جمله

34

342

د

خبر

11

132

پ

مقاله

23

236

پ

نقدوبررسي

35

353

پ

طنز

12

152

پ

مقاله

24

242

پ

خبر

36

359

-

طنز

در مجموع از بين  376نمونه 36 ،مورد ( 9/54درصد) به طور مستقيم و غيرمستقيم به بحث زنان پرداختهاند.

 .3در بين سايتهاي ارائه دهنده آمار پر بازديدكنندهترينها:


سايت (alexaالكسا) :مطابق دادههاي اين جدول ،هيچ سايتي به طور خاص و ويژه براي زنان وجود ندارد ،به عبارت

بهتر هيچكدام از سايتهاي مخصوص زنان ،نتوانستهاند در صدر سايتهاي ايراني قرار نگرفتهاست.


Webgozar

در بين سايتها و وبالگهاي موجود در وبگذر هيچ سايتي به طور مستقيم به بحث زنان نپرداخته است ،اما به طور غيرمستقيم،
دوسايت از بين  30سايت ( 6/66درصد) به اين موضوع پرداختهاند:
جدول پربينندهترينسايتها و وبالگهاي مرتبط با بحث زنان( ، )Webgozarپاييز 87
رديف رديف سايت
1
2

11

نام سايت

آدرس

مجله اينترنتي

jadidtarin.com

 25دوخت

11

dukht.com
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در اين بين تنها يك سايت از بين  20سايت پربيننده( 5درصد) به موضوعات مربوط به زنان پرداختهبود.
جدول پربينندهترين سايتها و وبالگهاي مرتبط با بحث زنان( ، )Persian statپاييز 87
رديف رديف سايت
1

8

آدرس

نام سايت
راهنماي بارداري و بچهداري

ninisite.c
om

 1باستاني ،سوسن ،ميزبان ،شهال .شكاف جنسيتي در كاربرد كامپيوتر و اينترنت بررسي دانشجويان دانشگاههاي شهر تهران ،مطالعات زنان ،سال  ،5شماره  ،1ص .45
2
http://prblog.blogfa.com/post-376.aspx
 3ارزيابي فضاي مجازي ايراني(مجموعه مقاالت دانشجويي) ،تهران :زمستان  ،85ص .7
 4كوپايهايها ،مريم .سايتهاي خانواده ،تهران ،پيام نور.1386 ،
 5ارزيابي فضاي مجازي ايراني(مجموعه مقاالت دانشجويي) ،تهران :زمستان  ،85ص .12
6
--ir.htmگزارشي-از-آخرين-وضعيت__http://iranictnews.ir/tags/8604/T_82268
7
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