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زبان  های زیادی پا به دنیای مجازی فارسی که اولین وبالگ فارسی خلق شد وبالگ 2211از سال : دهیچک

 یفارس زبان که بود چنان یسینو وبالگ به انیرانیا اقیاشت.  ندشد گذاشتند که غالبا توسط ایرانیان نگاشته می

 نشان یفارس وبالگستان ی مشاهده اما.  شد لیتبد یجهان وبالگستان زبان نیچهارم به زمان، از یمقطع در

 رها خود حال به را وبالگ و ترک را یسینو وبالگ یمدت از بعد سانینو وبالگ از یتوجه قابل جمع که دهد یم

 یجامعه شناخت -روان اتیبا توجه به خصوص یسینو ترک وبالگ لیدال ی مطالعه به مقاله نیا.  کنند یم

 از یریگ بهره با ابتدا در.  خواهد پرداخت یرانیا ی جامعه یفرهنگ-یو مشخصات اجتماع سانینو وبالگ

( رهیغ و هونت د،یم ،یانسکیپیل) یاجتماع ی فلسفه و یاجتماع یروانشناس ارتباطات، یروانشناس یها هینظر

 یاجتماع -یروان یازهاین یبرخ یارضا یپ در قیتحق نیا در مطالعه مورد سانیوبالگنو که داد میخواه نشان

 ایپرداخت که چگونه عدم ارضا  میموضوع خواه نیا نییتب به سپس.  کنند یم آغاز را یسیوبالگنو ش،یخو

.  منجر خواهد شد یمجاز یایدن گرید یتوسل به ابزارها ایبه رها کردن وبالگ  ازهاین نیا ی گرگونهید یارضا

 ریسا ظهور و وبالگ شدن لتریف ،یاجتماع فشار و کنترل رینظ مختلف عوامل که دهد یم نشان قیتحق نیا

 ی مطالعه یبرا. کنند یم یباز نقش وبالگ کردن رها در یاجتماع یها شبکه رینظ ینترنتیا یارتباط یابزارها

 یس یها ادداشتی از ماه شش یمحتوا لیتحل: میکرد استفاده داده لیتحل و یآور جمع روش دو از موضوع نیا

 .ها وبالگ نیا صاحبان با شده تیهدا مهین مصاحبه زین و ها، ادداشتی نیا یها کامنت و وبالگ

 

 ارتباطات و اطالعات یفناور ،یمجاز یفضا ارتباطات، یروانشناس ، یاجتماع شبکه وبالگ،: یدیکل واژگان

 تالیجید
 

  

mailto:shadi.zabet@gmail.com
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 کارآمد و سهل ابزاری وبالگ،: مقدمه

 چهار.  دهد یکنندگان م را به استفاده انیامکان ب یمجاز یایدن یارتباط ابزار از یکی عنوان به وبالگ

 بودن یفرامتن ،یگانیبا و کیکرونولوژ چاپ چاپ، سهولت:  از عبارتند یارتباط ی لهیوس نیا یاصل تیخصوص

 یبرا یمحبوب یارتباط ابزار وبالگ شد سبب زمان از یمقطع در ها تیخصوص نیا.  آن یتعامل تیخصوصو 

 فرصتعادی در جوامعی که افراد  "رانی-سخن" یفضا نیچن داشتن اریاخت در.  باشد نترنتیا کار تازه کاربر

 فوق یامکان ندارند را یجمع یها  رسانه در دهیعق ابراز به یدسترس تیموقع زین و نظر، و دهیعق انیب و ابراز

 نظر به تیاهم حائز وبالگ از استفاده ی نحوه ی مطالعه جهت نیهم به.  است روزمره و یعاد امکانات

 .رسد یم

 نویسي وبالگ کردن رها و آغاز: مساله بیان

 یمجاز یفضا در را خود یجا یآرام به یسینو وبالگ ی دهیپد رانیا به نترنتیورود ا ییابتدا یدر سالها

اما .  کردند خود  ت، نظرات و خاطرادیاقدام به ساختن وبالگ و نگاشتن عقا مشتاقانه یرانیکاربران ا.  کرد باز

 یپس از مدت سندگانیاز نو یبرخ یوبالگ یها ادداشتیکه بسامد  دهد ینشان م یرانیا یها وبالگ ی مطالعه

خود  یرها کردن وبالگ گاه با خداحافظ.  انجامد یم یسینو کاهش بعضا به ترک وبالگ نیو ا ابدی یکاهش م

گر رها کردن انیب یطوالن مدت به وبالگ کردن بروز عدم گاه و شود یم یعموم اعالن سینو وبالگ

و  اقیاشت رغم یچرا عل: پردازد یموضوع م نیا لیدال ی مطالعهبه  حاضر ی مقاله.  گردد یم یسینو وبالگ

 یمجاز یایدن از قسمت نیا در خود تیفعال به سندهی، نویسینو ها وبالگ و گاه پس از سال ییابتدا ی عالقه

 بخشد؟ یم خاتمه

در دانشگاه گرونوبل فرانسه در شاخه  2122نگارنده است که در سال  یدکتر ی از رساله یمقاله بخش نیا

 .است دهیبه انجام رس( 2122 ،ضابط) «یرانیا یها در وبالگ یخودنگار»علوم اطالعات و ارتباطات با عنوان 

جامعه -روان یازهاین یبرخ یارضا یجستجو در سانینو وبالگ که داد میخواه نشان مقاله نیا در

 اینباشد  ازهاین نیا یپاسخگو گریاز وبالگ د ستفادهکه ا یزمان.  کنند یم وبالگ سیتاس به اقدام یشناخت

 مشکالت.  رسد یم انیپا به وبالگ یرو یخودنگار تیفعال شود، کشف آنها یارضا جهت یبهتر یها روش

شود یاست که سبب م یاعمده لیدل سه یفناور یابزارها ریو ظهور سا یو فشار اجتماع کنترل، یکیتکن

 تیفعال نیا به کال ای و اوردیب یرو گرید یابزارها به یخودنگار جهت ای ،ابزار وبالگ را رها کرده سینو وبالگ

 .دهد خاتمه

 آن نظری علل تبیین و نویسي وبالگ کردنرها: ینظر بحث

 ارتباطات یروانشناس به مربوط اتینظر ازنخست : گیریم رویکرد نظری عمده بهره میاین مقاله از سه در 

و  کیواتزالو؛ 2995 نو،یمارت؛ 2961 ،یکول ؛2992 کار،یپ؛ 2115 ،یانسکیپیل) یاجتماع یو روانشناس

را مطرح  یچارچوب مباحث نیکه در هم یپردازان هیو نظر( 2112، تودورو و 2116، دیم؛ 2999 ،همکاران

 در هونت هینظر از بعد، مرحله در.  میکن یاستفاده م( 2112و  2992)و گافمن ( 2115)اند مانند ووارل  کرده

 چرا دهد یم نشان کردیرو دو هر اتینظر است؛ اول یسر ملکه مک مییجو یم سود یاجتماع ی فلسفه

 قسمت در سرانجام.  دارد نقش آن شدن ساخته در چگونه و است مهم تیهو یریگ شکل در ییبازشناسا
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 ،پورته-ونیبر و هیالردل؛ 2122 مرکله،) یاجتماع یها مربوط به شبکه اتینظر ی ارائه به ینظر بخش یینها

 .میپرداز یم( 2119، آرنو و امیکون و؛ 2116 فان، و امبالر؛ 2121 توبارو، و یلیکز ؛2121

 مارک.  است شده گرفته وام ارتباطات یروانشناس به مربوط اتینظر از حاضر ی مقاله یها هینظر ی عمده

.  اند داده انجام نهیزم نیا در را یادیز یها قیتحق ارتباطات، یروانشناس یفرانسو محقق دو کاریپ و یانسکیپیل

.  است افتهی اختصاص یفرد تیهو شدن ساخته در آن نقش و ییبازشناسا ی مطالعه به قاتیتحق نیا از یبرخ

 ارتباطات.  است ییبازشناسا یجستجو ها، ارتباط از یاریبس یربنایز 2(9 .ص ،2115) یانسکیپیل گفته به

 محقق نیا  .رندیپذ یم صورت ییبازشناسا کسب هدف با کند، یم دنبال که یابزار اهداف یورا یفرد نیب

 از یکی هم و ارتباط یبرقرار ناخودآگاه یموتورها از یکی هم ییبازشناسا یجستجو» که است معتقد

 (.211.ص ،2992 ،یانسکیپیل) «است یفرد تیهو شدن ساخته یاصل یروندها

 به کوشد یم فرد که یتیهو که کند یم عنوان و داند یم مرتبط هم به را تیهو و ییبازشناسا یجستجو او

 تیرسم به را او دیبا هم یگرید که معنا نیبد دارد، یگرید ییبازشناسا به یبستگ کند حفظ ای آورد دست

 .بازشناسد را او یها تفاوت هم و بشناسد
فرد در حکم  یبرا گرانید: سازد یرا مطرح م سان نهیخود آ ی هینظر (2961) 2کولیهورتن چارلز 

 دادن شکل در فرستد یم فرد به یگرید که یریتصو.  تابانند یست را باز مههستند که آنچه او  ییها نهیآ

 یروانشناس محقق و دانشگاه استاد ،(9.ص ،2995) 2نویمارت.  است مهم تیهو شدن ساخته ای خود مفهوم

آورد به این علت است که زمانی  شخصی خود را شوخ به حساب می اگر: آورد یباره م نیدر ا یمثال یاجتماع

 گرانیها به قضاوت د ، انسانبیترت نیبه هم.  شنود یم را شانیا ی خنده یصدا خنداند ین را مکه دیگرا

است که  الزمدر واقع .  اورندیب شمار به بخشنده ای رخواهی، مهربان، خیمیصم یفرد را خود تا دارند اجیاحت

 نیا صاحب را خود فرد تا بشناسند تیرسم به دلخواهش صفات با را فرد و باشند داشته وجود یگرانید

 .بداند صفات

 فرد تیهو دییتا ،یکی از کاربردهای برقراری ارتباط با دیگری: نویسد می (11.ص ،2992) 1کیواتزالو

 ینوع بشر فراتر نم یبقا یالزم برا محاورات محدود اریبس مرز از یانسان ارتباطات صورت نیا ریدر غ.  است

 .رفت 

حائز  6“دخو”در ساخته شدن هایش را  و قضاوت “دیگری” نیز نقش 5(219. ، ص2116) دیجرج هربرت م

است که انسان  یعیطب جهیدر نت.  است یاجتماع روابط ریمدام تحت تاث "خود"به اعتقاد او .  داند اهمیت می

یم آنها به یگریکه د یاو در جواب یرفتارها یمعنا.  باشد حساس اعمالش به گرانید یها به پاسخ نسبت

 دیگو یم (9.ص ،2995) نوی، همانطور که مارتگرانید دبکیف(.  226.ص ،2116 د،یم) شود ینمودار م دهد

 .است رگذاریتاث دارند خود به شانیا که یدید بر که کند یم مجهز یعناصر به را افراد

 درخواست که دارد تاکید و کرده اییشناس را مهم یتیهو ازین پنج( 212.ص ،2992) یانسکیپیل

 نیاز داشتن، وجود نیاز: کند اندام عرض نیاز پنج قالب در و بگیرد خود به مختلف حاالت تواند می بازشناسایی

وجود " نیاز سه معرفی به جا این در ما.  فردیت به نیاز و کنترل به نیاز شدن، ادغام نیاز بودن، ارزشمند

.  رسد های تحقیق الزم به نظر می پردازیم که برای تحلیل داده می "ادغام شدن"و  "ارزشمند بودن"، "داشتن

  :دهد که نشان می 9(222-221.ص ،2112) تودورو
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 این) است ما وجود شمردن رسمیت به طلبیم می دیگران از ما که چیزی نخستین.  بازشناسایی دو مرحله دارد

 دومین.  است ما ارزش تایید دیگری، از شده طلب مورد دومین(.  است آن حداقلی معنای در بازشناسایی

 انجام که کاری بگویند ما به که این.  باشد شده محقق قبال مرحله اولین که دهد رخ تواند می زمانی تنها مرحله

  .باشند پذیرفته را ما وجود نخست که کند می ایجاب است، خوب دهیم می

 هیچ کند حس فرد اینکه ،اولین نیاز هویتی انسان است؛ به نظر لیپیانسکی "وجود داشتن" نیاز پس

 وجود او باور به.  آورد می همراه به را نشدن آورده حساب به دردناک احساس کند نمی جلب خود به را نگاهی

 توجه زدن حرف زمان در کنند، می گوش حرفش به ببیند فرد که است این از عبارت چیز هر از قبل داشتن

  .(215-211.ص ،2992 ،یانسکیپیل) شود می واقع توجه مورد کالمش و کند می جلب خود به را دیگران

 شدن بازشناخته اولشرط »:داند نیز اولین شرط بازشناسایی را وجود داشتن می 1(229.ص ،2115) ووآرول

 حساب به را او دیگری که باشد؛ داشته وجود عمل و کالم دنیای در باشد داشته امکان فرد که است این

 در را خود انسان که امر همین دارد اعتقاد( 2112) تودورو  .«کند مشارکت جمعی رفتارهای در و بیاورد

 شناخته رسمیت به احساس هستند نیازمندش دیگران که کند حس یا ببیند دیگری با واکنش و کنش حال

 نیا بر یانسکیپیل.  است انسان یتیهو یازهاین از گرید یکی بودن ارزشمند.  آورد می بهمراه او برای را شدن

 یجستجو در ازین نیا بگذراند، جا به گرانید ذهن در خود از مثبت یریتصو لندیما ها انسان است باور

 ی ارائه در افراد که است دهیعق هم گافمن با جا نیا در یو نیبنابرا.  است گرانید دیتمج و دییتا ن،یتحس

زندگی اجتماعی را به مثابه تئاتری در نظر  9(2112و  2992) گافمن.  کنند یم تالش خود از مثبت ریتصو

ی تصویر  ها به نظر گافمن ارائه هدف این ایفای نقش.  کنند هایی بازی می گیرد که افراد در آن نقش می

 .مثبت استمطلوب از خود و حفظ ارزش اجتماعی 

 عتقد استم یو.  شود ییبازشناسا دیبا است معتقد یانسکیپیل که است یگرید ازین ،"نیاز به ادغام" 

 شناخته تیرسم به ییجا گروه نیا در که دارد ازین است، مختلف ییها گروه ای گروه در ادغام ازمندین انسان

.  شود گرفته نظر در مشروع یعضو عنوان به گران،ید با یمساو ای نوع هم مانند و باشد داشته شده

 ارتباطات مشخصات: نویسد می (2116) پرو سرژ.  دهند یم کاربران به را فرصت نیا ینترنتیا یها یدوست

 قابل طرفین جسم نخست: است زیر شرح به رو در رو ارتباطات با مقایسه در خصوص به فاصله با الکترونیکیِ

 الزامی مشخص مکانی در مخاطبین ی طرفه دو حضور که چرا خارجند، مکان ی محدوده از دوم.  نیست رویت

 ارتباط یارتباط و یاطالعات دیجد یتکنولوژ که لیدل نیا به زمانند، ی محدوده از خارج سوم،.  ستین

 وندیپ یبرقرار و ارتباط جادیا لذا(.  رهیغ و تلفن یمنش ل،یمیا امک،یپ رینظ) سازند، یم ممکن را زمان رهمیغ

 .است یواقع یایدن از تر آسان نیطرف یبرا

( 11-11. ص ،2992) گرانید و کیواتزالو است؟ چگونه تقاضاها و ازهاین نیا برابر در یگرید واکنش اما

.  انکار و رد د،ییتا: دارد وجود واکنش دسته سه بروز امکان دهد یم خود از فرد که یفیتعر مطابق معتقدند

 تیبه رسم یگریاست د لیاست که فرد ما یتیهو اتیخصوص یبرخ دییتا ی به منزله یدییتا واکنش

 از او که است یفیتعر رشیپذ ای سینو وبالگ افکار دییتا خوانندگان، واکنش ی دسته نیاول نیبنابرا.  بشناسد

 .  دهد یم ارائه خود

که نفرت و  بحث می کند( 2112) وتودور.  است ییبازشناسا از تر یمرئ شکل ن،یتحس و دییتا

 نیا که چرا ندهد، نشان را یزیچ نیچن آنها ظاهر که چند هر ،است ییبازشناسا یبه نوع زین یپرخاشگر
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دو  نیا نیبود که ب یکسان نیاز اول الروشفوکو».  ماست شدن دهید و داشتن وجود بر یگواه زین رفتارها گونه

 تا کنند ییبدگو موردمان در میده یم حیترج ما است معتقد یو.  داده است زیتم ]دییتا و داشتن وجود[ ازین

 و گرفتن قرار انتقاد مورد نشدن، دییتا نیبنابرا  (.21.ص ،2112 ،تودورو) «نشود ما از یصحبت اصال نکهیا

 که چرا.  نشدن است دهیو د امدنیدرشمارن از تر تحمل قابل فرد یبرا شدن واقع گرانید پرخاش آماج یحت

 .ص ،2992) گرانید و کیواتزالو.  رود یم شمار به انسان یتیهو یازهاین از شد گفته که همانطور شدن دهید

 یزیچ یا اندازه تا کم دست گرانید که نستیا از یحاک باشد دردناک هم قدر هر کردن رد» :سندینو یم (15

...  کنند یاز خود دارد انکار نم  Xرا که  یدرک تیلزوما واقع نیبنابرا.  اند شناخته تیرسم به کنند یم رد که را

 شما» امیپ معادل کردن رد اگر گر،ید عبارت به.  است...  کسیا تیواقع گرفتن دهیناد» یمعنا به انکار اما

» :معتقد است  21(52.ص ،2992) لنگ.  «است «دیندار وجود شما» یمعنا به انکار است، «دیکن یم اشتباه

تر از این نبود که فرد در جامعه رها و برای  اگر از نظر فیزیکی امکانش وجود داشت هیچ مجازاتی اهریمنی

 .«اعضای دیگر جامعه کامال غیرقابل رویت شود

 ییبازشناسا افتیدر که است نیا افراد تیهو یریگ شکل و ییبازشناسا بحث در گرید تیاهم حائز ی نکته

است که انسان  معتقد ،یآلمان یاجتماع لسوفیف ،22هونت اکسل.  است همراه یاجتماع میتکر با فرد یبرا

.  آورد یم ارمغان به را یاجتماع میتکر ییبازشناسا نیاست و ا شیها تیو ظرف ها ییتوانا ییبازشناسا ازمندین

 یاجتماع میتکر نیا.  ببرد بهره یاجتماع میتکر از دیبا فرد خود، با نقطعیال ی رابطه کی به دنیرس یبرا»

 ،2119 ،هونت) کند برقرار مثبت ی رابطه خود محسوس یها تیظرف و ها ییتوانا با او شود یم سبب

که  کند یم یمعرف را ییبازشناسا شکل سه هگل از یرویپ به ییبازشناسا یبرا مبارزه کتاب در او(.  219.ص

مختلف  یها تیبا کار کردن و شرکت در فعال افراد است معتقد یو.  است یهمبستگ ی از آن ها حوزه یکی

 گونه نیبد فرد که یزمان.  شناسانند یم گرانیخود را شکوفا کرده و به د یها تیو ظرف ها ییدر جامعه توانا

 میتکر موهبت از باشد میسه جامعه اهداف شبردیپ در تواند یم و دارد یخاص ییتوانا که دهد یم نشان

 و فرد تیهو یریگ شکل در یمهم نقش یاجتماع میتکر هونت، ی گفته به.  شود یم برخوردار یاجتماع

 حساب به گروه یک از عضوی عنوان به را خود فرد ترتیب بدین.کند یم فایا دارد، خود از او که یریتصو

 ارزشش و کند مشارکت آن ساختن در باشد، سودمند اجتماعی ی بدنه برای است قادر که عضوی آورد، می

 کند یم یمعرف هونت که ییبازشناسا گرید ی حوزه.  شود می شناخته رسمیت به جامعه اعضای تمامی برای

 گوشت جنس از یافراد ی عاشقانه و دوستانه روابط به ها انسان که استمعتقد  او.  است یدوست و عشق حوزه

 ازین زین (2111) مازلو آبراهام.  آورد یم همراه به نفس به اعتماد فرد یبرا روابط نیا و دارند ازین خون و

 ،یو نظر به.  کند یم یتلق بشر نوع یروانشناخت یازهاین جمله از را شدن داشته دوست و داشتن دوست

 تمام با و است، گروهش بطن در ییجا کردن دایپ گرید عبارت به و گرانید با یعاطف روابط ی تشنه انسان

 .برسد هدف نیا به تا کوشد یم شیروین

 شاخه در اجتماعی های شبکه به مربوط نظریات تحقیق این در شده گرفته کار به نظریات از دیگری گروه

: شمرد یبرم نیچن را یاجتماع یها شبکه تیخصوص سه  (.12.ص ،2122) 22مرکله است ارتباطات علوم

 کنندگان استفاده.  آورند یم فراهم را خود شینما یبرا یشخص یفضا کی جادیا امکان ها  شبکه نیا نخست،

 ها شبکه نیا دوم،.  دهند قرار گرانید دسترس در لند،یرا که ما یاطالعات و خود ریتصو فضا نیا در توانند یم
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 یبرقرار سوم، و.  آورند یم فراهم متفاوت یها درجه و ها روش با را کاربران گرید لیپروفا به یدسترس امکان

 .کنند یم لیتسه را شبکه یاعضا گرید با رابطه

 افراد: کنند می ذکر فیسبوک موفقیت برای دلیل چند (21-22.، ص2121)22پورته-بریون و الردلیه

 کنند، تایید را خود بودن اجتماعی ،(است شده مد فیسبوک در حسابی داشتن) کنند پیروی مد از مایلند

.   کنند برقرار عاشقانه حتی و شغلی دوستانه، جدید های رابطه امیدوارند و بگذارند نمایش به را خود

 گسترش و خود نمایش موضوع( 2116) 25فان و آمبالر و( 2121) 21توبارو و کزیلی نظیر مختلفی نویسندگان

 و شخصی ترجیحات بیان که معتقدند ایشان.  اند کرده مطالعه را اجتماعی های شبکه در شخصی هایشبکه

 آرنو و کونیام نظر به.  کنند می کمک روابط تقویت و ایجاد به شخصی گوناگون اطالعات و ها عکس سالیق،

: کنند می کمک اجتماعی های رابطه حفظ یا ایجاد به وبالگ از بیشتر اجتماعی های شبکه (22 .ص ،2119)

 از ها همکاری و  واکنش کنش،: کند می پیشرفت اجتماعی روابط ابزارها، اجرایی و مشارکتی وسایل طریق از»

.  کنند می تقویت یا ایجاد را اجتماعی روابط مشترک عالئق حول اجتماع به مربوط ی پدیده یک طریق

 بهترین که هستند اجتماعی های شبکه این ولی برخوردارند خصوصیاتی چنین از نیز ابزارها سایر و ها وبالگ

 .«اند پدیده این مثال

 سازوکار شناخت علل افول وبالگ نویسي يشناس روش

 جهت را یفیک روش م،یبود وبالگ ابزار از کنندگان استفاده رفتار یمعنا درک دنبال به ما که ییآنجا از

، محقق علوم ارتباطات فرانسوی( 251. ، ص2111) 26ژوئت.  میدیبرگز  آن لیتحل و ها داده یآور جمع

از ]تنها رویکرد کیفی قادر است معنای رفتارهای ارتباطی فردی و معنای اجتماعی استفاده »: نویسد می

 نیا در شده انتخاب یفیک یها روش.  «های اجتماعی خاص استخراج کند را توسط گروه[ ابزارهای تکنولوژی

 .  محتوا لیتحل و مصاحبه از عبارتند قیتحق

: گرفت صورت اریمع پنج اساس بر موجود یوبالگها انبوه انیم از قیتحق ییتا یس ی نمونه انتخاب

 زبان دوم اریمع.  شدند یکه همچنان بروز م ییها وبالگ یعنیفعال بود  یها وبالگ انتخاب اریمع نینخست

 رانیا ی افتهیرشد و متولد وبالگ صاحب و شدند یم نگاشته یفارس زبان به منتخب یها وبالگ: بود وبالگ

 یخیتار و یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ بستر در ستیبا یم سانینو وبالگ ینترنتیا رفتار و گفتار که چرا بود،

 ساکن هیبق و رانیا ساکن وبالگ نوزده سندگانینو منتخب وبالگ یس مجموع از.  شود لیتحل یرانیا جامعه

 شتریب ستیبا یم سندهینو که معنا نیبد.  وبالگ بودن "خودنگار" از بود عبارت  اریمع نیسوم.  بودند خارج

 در نظرات بخش بودن باز ار،یمع نیچهارم.  باشد داده اختصاص روزمره یزندگ شرح به را شیها نوشته

 با سینو وبالگ روابط لیتحل که بود نیا انتخاب نیا لیدل.  بود( ها ادداشتی شتریب یبرا کمدست) ها وبالگ

 منتخب وبالگ عمر از ت،ینها در و دیرس یم نظر به یضرور قیتحق سئواالت به پاسخ یبرا خوانندگانش

 یبرا رایز.  باشد ادداشتی چهار کمدست ماهانه یمحتو وبالگ و باشد گذشته سال کی کم دست ستیبا یم

 خوانندگان با ارتباط یبرقرار و خود از زدن حرف ی تجربه از صحبت مصاحبه، سئواالت به ییپاسخگو

 اتیخصوص بر یمبتن انتخاب یارهایمع شود یم مشاهده که همانطور.  دیرس یم نظر به الزم تجربه از یحداقل

 یاجتماع ی طبقه شغل، جنس، سن، رینظ آنها سندگانینو یفرد اتیخصوص لذا و است وبالگ یها ادداشتی

 .  است نگرفته قرار نظر مد رهیغ و
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.  شدند یم مرد ده و زن ستیب شامل و داشتند سال 11 تا 29 نیب منتخب یوبالگها سندگانینو

 دو و مدرسه معلم نفر دو دار، خانه نفر چهار کارمند، نفر 5 دانشجو، نفر 26همچنین ترکیب نمونه ها شامل 

 .دمی ش آموز دانش نفر

 بخش به مراجعه با و میکرد شروع تر شده شناخته یها وبالگ با را ها وبالگ انتخاب ارها،یمع فیتعر از پس

 یبرف گلوله روش از استفاده با.  میکرد ییشناسا را خودنگار یها وبالگ از یگرید تعداد وبالگ هر یها وندیپ

 یها ادداشتی ی مطالعه.  مینمود استخراج را گرید یها وبالگ ینشان و نام سان،ینو وبالگ با مصاحبه هنگام و

 ی مطالعه از پس.  شد انجام محتوا لیتحل قیطر از گانشان سندینو با شده انجام یها مصاحبه و ها وبالگ

 یانیپا ماه سه و  وبالگ هر یها ادداشتی نیآغاز ماه سه یمحتوا لیتحل به میگرفت میتصم ها وبالگ یاکتشاف

 نیا به یسینو وبالگ اول ماه سه انتخاب.  میبپرداز( 15 نیفرورد و 11 اسفند وبهمن ) مان مشاهده به یمنته

 ی مطالعه جهت موضوع نیا و است ناشناخته عمدتا یسینو وبالگ نخست یها ماه در سندهینو که بود لیدل

 به هنوز او نخست یها ماه در درضمن.  بود دیمف خود شناساندن و خواننده جذب یبرا او یها کیتاکت

 یکامل یآگاه انیاطراف و همکاران دوستان، خانواده، کنترل نگ،یلتریف رینظ موجود یاحتمال "خطرات"

 یکمتر به خودسانسور یو شود یم سبب سینو وبالگ بودن رمعروفیغ و ناشناس کنار در امر نیا.  ندارد

 لیدل به زین وبالگ یانیپا ماه سه انتخاب.  خود بردارد اتیپرده از درون تر حیو صر شتریب جهیبپردازد و در نت

 دوستان کردن دایپ و ها تیمحدود ا،یمزا امکانات، با شدن آشنا از پس ،یخودنگار نحوه در راتییتغ ی مطالعه

 .  شد انجام یموضوع یبند طبقه با و یدست شکل به محتوا لیتحل.  بود یوبالگ

 منتخب وبالگ یس سندگانینو با شده تیهدا  مهین مصاحبه ق،یتحق نیا در داده یآور جمع گرید روش

( قیتحق ی مسئله بامرتبط ) یاصل محور سه که بود یاصل سئوال شانزده شامل مصاحبه.  بود 16 تابستان در

 5 و شد انجام رو در رو صورت به مصاحبه 25.  دیکش یم طول ساعت دو متوسط طور به و گرفت یبرم در را

 لیتحل.  رفتیپذ صورت پیاسکا مانند گفتگو یافزارها نرم ای تلفن با ییایجغراف ی فاصله لیدل به مصاحبه

 شده گرفته کار به وبالگ یها  ادداشتی لیتحل یبرا که شد انجام یجداول قیطر از زین ها مصاحبه یمحتوا

 در خود یها تیفعال حیتوض جهت در و شانیوبالگ یها ادداشتی امتداد در سانینو وبالگ سخنان که چرا بود،

 هر م،یکرد یم مطرح سانینو وبالگ ی همه با که یاصل پرسش یتعداد بر عالوه که است یگفتن.  بود وبالگ

 و ها ادداشتی نوع آن، ی سندهینو شهرت وبالگ، ساختار رینظ وبالگ خاص یها مشخصه به توجه با مصاحبه

 .  گرفت یبرم در را یخاص سئواالت خوانندگان با روابطش

.  میداد انجام را شده تیهدا مهین یها مصاحبه دوم دوره ،یدیخورش 2291سال  یآذر و د در

 صورت وبالگ کردن رها لیدال ی مطالعه جهت بود نشده ینیب شیپ قیتحق یابتدا از که دیجد یها مصاحبه

 شوندگان مصاحبه از یبرخ که چرا میبود روبرو یشتریب مشکالت با مصاحبه دیجد یسر انجام یبرا.  گرفت

 ی مصاحبه جهت ما یتقاضا به بودند، یم ها مصاحبه نخست یسر سانینو وبالگ همان ستیبا یم الزاما که

 به سینو وبالگ ده تنها بودند داده خاتمه خود تیفعال به که یسینو وبالگ شانزده از.  ندادند پاسخ مجدد

 .  شد انجام ساعت مین( متوسط طوربه ) مدت به دیجد یسر یهامصاحبه.  دادند پاسخ ما سئواالت
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 یسيوبالگ نو ی عمده یلبه دال ينگاه: ها یافتهتحلیل 

.  رسد یبه نظر م یدر وبالگ ضررو یاقدام به خودنگار یها زهیانگ ی مطالعه یسینو درک رهاکردن وبالگ یبرا

کامنت، ) خوانندگان یبازخوردها انواع افتیکه در میکنیم  انجام شده مشاهده یها   مراجعه به مصاحبهبا 

 سانینو وبالگ یاصل یها زهیانگ از بهیغر و آشنا خوانندگان با ارتباط یبرقرار و( یشفاه ی، گفتگوهالیمیا

-روان یازهاین یبرخ یارضا سبب امر، دو نیا تحقق واقع در.  است بوده یسینو گشودن و ادامه وبالگ یبرا

 .میپرداز یآن م ی مطالعه و طرح به ریز در که گردد یم یشناخت جامعه

 ییدو تا ییبه بازشناسا یازن یانسان یاتیمهم و ح یازهایاز ن یکیذکر شد  نظری بخش در که طور همان

 یافتبه در یتشهو ییدتا یمعنا که فرد برا یننوع بشر است، بد یتیهو یازهایاز ن یکی ییبازشناسا.  است

، چرا که رسد یمهم به نظر م یارمقاله بس ینموضوع در ا ینا ی مطالعه.  محتاج است یگرینگاه و بازخورد د

به .  اند کرده یدتاک یسینو در وبالگ یگراننظر د یافتدر یتبر اهم یقتحق ینمنتخب ا یساننو اغلب وبالگ

 آدم جوری یک.  و درد دل کردن بود یروان ی یهتخل ]وبالگ کردن باز از من ی اولیه هدف [ »: عنوان مثال
 دمخود آ در و شنید خواهد کسی کنی می احساس که جایی یک.  کند بیان دغدغه بدون را احساسش بتواند
 ،هست هم پاسخی.  دارد متقابل کنش که صبوری سنگ منتها.  است صبور سنگ جوری یک.  ماند نمی

با  یلیپاسخ به نظر من خ ینا.   هست که پاسخ بدهد یکیدر آن اعماق  یشهو هم دهید یم ییندا شما یعنی
 واکنش کوچکترین بعد نویسم می چیزی غمگین، چه باشم شاد چه حاال.  دارد یتاهم یمارزش است و برا

 (.2 ی شماره ی مصاحبه) «است بهتر خیلی من برای.  زندگیم در یا نوشتن در دارد تاثیر

وبالگ و صفحات شخصی اینترنتی در فرانسه است دراین باره  که یکی از محققان متخصص 29کلن آنابل

یک  ؛آید یک شیئ اجتماعی به حساب می، از آنجایی که وبالگ تنها توسط روابطش وجود دارد: نویسد می

رو که هدف نوشتن  آن از جهیدر نت.  (29.ص، 2119، کلن) وبالگ منزوی از معنای خاصی برخوردار نیست

 وبالگ در یگرید نقش که میکن انتخاب یچهارچوب است الزم زین یوبالگ خوانده شدن است، از لحاظ نظر

.  شوند یم یدر نوشتن وبالگ تلق یو نگاهش عنصر مهم یگریکرد که د ییدتا توان یپس م.  دهد حیتوض را

 .  فرد دارند یتدر ساخته شدن هو یاساس یکه نقش آیند یبه نظر م یفرد اساس یبرا ییدو عنصر از آنجا ینا

 بازشناسایي دریافت برای فضایي وبالگ،

 دهند، قرار گرانید دیکه بتوانند خود را در معرض د دهد یقرار م سندگانینو اریرا در اخت ییوبالگ فضا 

 .کنند ارضا را خود یتیهو یازهاین یبرخو  کنند افتیدر را شانیا واکنش

 یبرخ که دارد تیاهم وبالگ سندگانینو یبرا چنان آن نظر افتیدر و گرانید نگاه:  داشتن وجود ازین

 مثال عنوان به.  شوند یم متوسل شانیا ندادن دست از و مخاطب جذب جهت یمختلف یها روش به شانیا از

 جادیا ادداشت،ی هر از بعد مخاطب از نظر درج درخواست نظر، درج و گرید یها وبالگ از دیبازد از توان یم

 ی مصاحبه) یتکرار موضوعات از زیپره ،(5 ی شماره ی مصاحبه) طنز از استفاده با ها ادداشتی در جاذبه

 وبالگ شدن خوانده لذا.  کرد ادی( 2 ی شماره ی مصاحبه)ساده و قابل درک  یزبان یریکارگ به ،(25 ی شماره

 حساب به حس آمدن وجود به سبب است، بازدیدکنندگان تعداد از حاکی که آن شمارنده رقم ی مشاهده و

 و دارد حضور اینترنت روی ببیند فرد که ساده امر همین ترتیب بدین.  گردد می نویس وبالگ در آمدن

 .  است بازشناسایی نوعی معادل است رویت قابل حضورش
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 را او گرانید کند حس شود، تیرو قابل که دهد یم را امکان نیا سینو وبالگ به شدن خوانده و وبالگ

 همیشه و باشم توجه مورد دارم دوست من.  آورد می بودن توجه مورد وبالگ »:آورند یم شمار در و نندیب یم
 اسم.  گذارد می تاثیر زندگیشان روی هامآد اسم داریم اعتقاد که هستیم کسانی جزو همسرم و من.  بودم هم
 خورشید مثل جمعی هر در یعنی.  دیدم زندگیم در را تاثیر این واقعا و است "خورشید مانند" معنای به من
 هم با ما راهنمایی سوم گویند می من به و آیند می که هستند سری یک.  شدم می دیده یا بودم تک

 نفر 15 شدیم می دیده که بودیم نفر 5 ما نفر 51 بین.  آید نمی یادم من هست؟ یادت بودیم همکالسی
 و کرد می پیدا ادامه بایستی من زندگی در شدن دیده این.  ماندند نمی آدم یاد به که بودن معمولی های آدم

 مانده تنها خانه در حاملگیم آخر ماههای شرایط خاطر به[…]  که رسید من داد به زمانی درست وبالگ
.  کند تلفن یا ببیند را دوستانش یا مادرش پدر تواند می چقدر آدم مگر خب و بود سرکار هم همسرم.  بودم

 برایم خیلی و کرد پر نحو بهترین به را من خالی های زمان وبالگ.  ماندم می تنها را زیادی زمان باالخره
در  نویس نقش دیده شدن کنیم که این وبالگ مالحظه می  (.1 ی شماره ی مصاحبه) «بود بخش آرامش

 .  نوشتن وبالگ را به خوبی برجسته ساخته است

.  نیاز دیگر هویتی انسان است حس ارزشمندی، همانطور که ذکر شد :ارزشمند بودننیاز به 

 کی به نکیل چه و ینکدانیل در چه دادن نکیل ل،یمیا فرستادن نظر، درج رینظ خوانندگان یها واکنش

 از یتر مهم ی درجه مرحله، نیا لذا.  است ادداشتشانی ای وبالگ بودن ارزشمند و دییتا ی نشانه ادداشتی

 یزندگ تو یزندگ ی لحظه نیا با من یعنی.  دمتیفهم و دمتید یعنی کامنت».  دارد همراه به را ییبازشناسا
 و فرد به کردن توجه و بودن ارزشمند گر انینما ینوع به خود خواننده داشتن( 2 ی شماره ی مصاحبه) «.کردم

 یعنی دارم  خواننده اگر که چرا دهم، یم هدر را وقتم یسینو وبالگ با که کنم ینم فکر من» : است وبالگش
 (.2 ی شماره ی مصاحبه)  «قائلند اعتبار و ارزش میبرا که هستند یکسان و دارم شدن خوانده ارزش

 حضور.  است پذیر امکان دوستی مختلف های حلقه تشکیل طریق از نیز نیاز این: ادغام به نیاز

 ایجاد.  کند می کمک دوستی حفظ نیز و عمیق بیش و کم های رابطه برقراری به نظر ارسال و خوانندگان

 های دغدغه و عالئق که نویسانی وبالگ.  است پذیر امکان «مشترک های محرک» طریق از دوستی های حلقه

 شده ایجاد پیش از که گروهی در تر صمیمانه های رابطه ایجاد با و کنند می شناسایی را یکدیگر دارند مشترک

و حفظ رابطه را از  برقراری منتخب نویسان وبالگ از بعضی.  دهند می تشکیل جدید گروهی یا شوند می ادغام

 برخی(.  غیره و 22 ،26 ،25 ،1 ،5 ،2 ی شماره یها مصاحبه یرنظ)اند  وبالگ دانسته یانداز راه های یزهانگ

 ،29 ،22 ،9 ی شماره یها مصاحبه) دارند آنها با مشترکی عالئق که بودند جدید افراد شناختن به مایل دیگر

دور مانده بودند  یشانمهاجرت به خارج از ا یلبودند که به دل یها با دوستان به حفظ رابطه یلما یو برخ( 25

گویند که ارتباط معبر اجباری برای  می 21پیکار و مارک(.  22 و 26 ،21 ،2 ی شماره یها مانند مصاحبه)

 بلکه ،خورد ط در فرایند کنش و واکنش تنها به درد تبادل اطالعات نمیارتبا.ایجاد رابطه با دیگری است

 یقاز طر یسانوبالگنو(.  222.ص ،2992 پیکار، ومارک ) شد خواهد گران کنش بین رابطه ایجاد باعث اساسا

را  یدوست ینو اغلب ا کنند یم یجادا یدوست یها حلقه یساننو وبالگ یرخواندن مطالب سا یزخوانده شدن و ن

 قواعدی جمله از نظر درج و دوستانمداوم از وبالگ  بازدید.  کنند یم یخود علن  وبالگ یوندهایدر بخش پ

 .  کنند یم یترعا وبالگی تانبا دوس یجهت حفظ دوست یبرا یساننو است که وبالگ
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 روابط که یرانیا جامعه در.  شود یم ارضا وبالگ در که است یگرید یازهاین از شدن داشته دوست ازین

 و داشتن دوست فرصت و روبروست یشرع و یاجتماع یها تیمحدود ا،یح با گاه آن ابراز و عاشقانه و یدوست

 در را یتوجه قابل یها فرصت وبالگ رینظ یابزار ست،ین سریم یآسان به گاه آن ابراز و شدن داشته دوست

 تیموقع نظر از که یفرد ای مخالف جنس دو ی عالقه ابراز مثال عنوان به.  دهد یم قرار کاربران اریاخت

 ابراز از تر سهل اریبسنظر گذاشتن در وبالگ  قیاز طر دارد قرار تر نییپا ای باالتر اریبس گاهیجا در یاجتماع

 خوانندگان ی عالقه ابراز افتیدر یبرا یمناسب فرصت وبالگ جهینت در.  است یواقع یایدن یزندگ در عالقه

 آشنا تتونیوبسا با هست یماه چند»: شود انیب میمستق یشکل به تواند یم عالقه ابراز نیا.  کند یم ایمه
 روز به ریگیپ شهیهم.  ستیمیصم و ساده و یعال مطالب.  بوده دیمف و یپرانرژ برام یلیخ یلیخ...  شدم

 یراست...  نیباش کنارم شهیهم یبرا...  گذاشتم میکیالکترون خونه در هم رو نکتونیل.  هستم و بوده شدنتون
.  تعارف و اغراق یب.  یخوشبخت یعنی نجایا با ییآشنا خونم یم یشناس جامعه که من یبرا بگم هم نویا

 .29«یلیخ...  دارم دوستتون یلیخ...  جسارت با هم باز یراست

 که نوشتم پست کی کایامر در من»: شود افتیدر میرمستقیغ یشکل به تواند یماین ابراز عالقمندی 
 ها یلیست؟خیچ کیهوم س دیا شده کیهوم س دیا که خارج مانده ییشما شوم یم کیدارم هوم س کنم یفکرم

 ای خورد دردم به ای حاال.  گرفتم ادی زایچ یلیخ کن، ورزش ،روانشناس برو شیپست گذاشتند و گفتند پ
.  یچشم تو یکن یم حس.  دارند دوستت یکن یم حس که است یخوب یلیخ حس.  بودند ها یلیخ.  نخورد

 نیشتریب نکهیتا کامنت داشتم مضافا بر ا 61 رفتم رانیمطلب نوشتم که از ا کیمن  یوقن.  یهست مهم که
دم آ یسر کی یاست که حس کن خوب یلیخ.رفت باالروز  دون درآم یهاتعداد خواننده.داشتم را ها خواننده

 از.  یباش موفق میدواریام یفالن سندینو یم و ندیآ یم نکهیا.دت دارنتاما دوس دتشناسنیکه نم دهستن
 «است یقشنگ حس یلیخ حس نیا.  میکرد هیگر پستت خواندن با ای میشد ناراحت یلیخ رفتنت

 (.25 ی شماره ی مصاحبه)

 سبب یسینو وبالگ که دهد یم نشان یدانیم ی مطالعه.  است ازهاین نیا یارضا حاصل یاجتماع میتکر 

 نینماد یشکل به تواند یم ییبازشناسا نیا.  شود ییبازشناسا و شده دهید فرد یها ییتوانا و ها تیظرف شود یم

.  باشد آن یها ادداشتی و وبالگ تیجذاب گر انینما نظرات افتیدر و خوانندگان حضور که بیترت نیا به باشد،

 بر یمبن خوانندگان یکتب ای یشفاه نظر: کرد افتیدر میمستق یشکل به را ییبازشناسا نیا توان یم زین

 ییبازشناسا ی جهینت یاجتماع میتکرواقع  در.  دهد یم بودن دیمف حس سندهینو به ها نوشته بودن ارزشمند

 ،یکالم ،یرفتار یها ییتوانا و ها تیقابل فرد که شود یم سبب یسینو وبالگ.  است فرد یها تیقابل شدن

 نخست: شوند یم برجسته ها تیقابل از دسته دو بیترت نیبد.  بگذارد شینما به را خود...   و یاعتقاد ،ینظر

 ریتاث تحت گرا، اعتدال ز،یطنزآم ساده، جالب، سبک به نوشتن در ییتوانا شامل که ؛ینگارش یها تیقابل

 مطلب که نیا بر یمبن خوانندگان نظر واقع در گران؛ید یبرا بودن دیمف سپس.  شود یم رهیو غ قراردهنده

 خندانده، را شانیا داده، نشان شانیا به را مناسب ریمس شده، یم یتلق شانیبرا یخوب حتینص یارسال

که از  دهد یم سینو را به وبالگ امیپ نیا است بوده سودمند شانیبرا کل در و برده، باال را شان هیروح

 گونه نیبد که یاجتماع میتکر لذا.  افراد جامعه سودمند است ریسا یبرخوردار است که برا ییها ییتوانا

 که هستند کسانی که وعموض نیدرک ا پس.  است میسه شکوفاتر یتیهو جادیا در شده سینو وبالگ بینص
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 را آن از بخشی احیانا و گذرانند می مطالبش خواندن با را خود وقت و قائلند اعتبار و ارزش او های نوشته برای

 است مهم برایشان او که هستند کسانی که دهد می نشان نویس وبالگ به کنند، می صرف خود نظر نوشتن به

 .نشناسند را او وبالگ اینترنتی کاربران اکثریت اگر حتی دارند، دوست را هایش نوشته و

و  یو گاه نظرات انتقاد شود یروبرو نم دکنندهییتا ای زیآم قیتنها با نظرات تشو سینو وبالگ البته

 مورد ها دگاهید از دسته نیا ایکه آ شود یمطرح م سئوال نیجا ا نیا در.  کند یم افتیدر زین زیآم نیتوه

 به رد و تایید که گفتیم گردد؟ یم شانیا یازهایو باعث برطرف کردن ن شود یواقع م سانینو پسند وبالگ

 تایید شده مصاحبه نویسان وبالگ از بسیاری را ایده این.  است بازشناسایی از نوعی واتزالویک ی گفته

 را داشتن انتقادی کامنت و سازد نمی ناراحت را آنها خوانندگان انتقادی نظرهای که اند کرده اعالم و اند کرده

 مورد است همراه ناسزا و توهین با توأم که کردن رد از نوعی اما.  دهند می ترجیح نداشتن کامنت اصال به

 است گفتنی.  کند می وارد صدمه انسان فردی هویت به توهین و تحقیر که چرا نیست، نویسانوبالگ پسند

 شده تلقی مشکل بدون تحقیق نویسان وبالگ اغلب برای ندارند سنگینی تحقیرآمیز بار که رایج ناسزاهای که

 نشدن دیده و انکار معنای به نویس وبالگ یک برای خواننده نداشتن اما.  ورزند نمی اجتناب آن انتشار از و

.  (2 ی شماره ی مصاحبه) «بدهم؟ ادامه نویسی وبالگ به باید چرا باشم نداشته خواننده روزی اگر» :  است

 .  است معنی بیبدون خواننده نوشتن وبالگ که دهد  نقل قول نشان میاین

 بهتر های راه موانع، نیازها، ارضای

 باعث امر همین و گردد می هویتی و روانشناختی نیازهای برخی ارضای موجب نویسی وبالگ که دانستیم

 فرضیه این به را مارها کردن وبالگ  یاتوقف انتشار مطلب  لیکن.  باشد مشتاق آن ادامه به کاربر شود می

 خود فعالیت به نویس وبالگ ،مطرح شده یازهاین یپاسخ مناسب برا یافتنرهنمون کرد که در صورت عدم 

حس کند  یسنو وبالگ شود یعمده که سبب م یلدل سه.  بخشد می خاتمه مجازی فضای از بخش این در

 و اجتماعی فشار ،شدن وبالگ یلتراز ف است عبارت بزند حرف خود شخصی ی صفحهمانند قبل در  تواند ینم

 .مجازی فضای در اجتماعی های شبکه ظهور

 يفن مشکالت

 ریتاث سانینو وبالگ تیبودند که بر فعال یفن لیاز جمله دال نترنتیآمدن سرعت ا نییو پا نگیلتریف 

 انجام را ها مصاحبه دوم دورهکه ما  یسال ،یدیخورش 2291به سال  یمنته یها سال در.  گذاشتند میمستق

 نیچن با که یسانینو وبالگ یبرخ ی زهیانگ بر و افتهی شیافزا قبل یها سال به نسبت مشکل دو نیا م،یداد

 .بود گذاشته ریتاث بودند روبرو یمشکالت

 در و دارد سانینو وبالگ یبرا یادیز تیپاسخ اهم افتیو خوانده شدن و در دهیبه د ازیکه ن میگفت 

خود وبالگ، چه  ی، چه به علت محتواوبالگ شدن لتریف.  شود یم یتلق یسینو وبالگ موتور ینوع به قتیحق

از خوانندگان  یآن مستقر شده بود، به از دست دادن جمع یکه وبالگ رو یا شدن دامنه لتریف لیبه دل

رهگذر به کمتر شدن کامنت  ای یدائماز دست دادن خوانندگان (.  21و  22 ی شماره ی مصاحبه) شد یمنته

 یمنته یو یسرخوردگ یامر به نوع نیا تایکردند و نها یم کمک سینو وبالگ به یبخش تیکه به هو دیانجام

 یسینو یم.  یسینو ینم که یمحتو دیتول یبرا.  یندار نوشتن به یلیم ،یباش نداشته که خواننده و نظر»: شد

 و قیتشو افتیدر زانیآمدن م نییپا(.  1 ی شماره ی مصاحبه) «شد خوانده که ینیبب.  شود خوانده که
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 و سینو وبالگ زهیعامل کم شدن انگ جهینت در و ییبازشناسا کمتر افتیدر معادل انتقاد، یحت و نیتحس

 .بود او تیفعال زانیم آمدن نییپا

به جمع  یو انرژ زمانفرد  اگر» : سندینو یم یاجتماعات مجاز درباره( 55. ص، 2121)و توبارو  یلیکز

 رسد ینم نظر به یول.  پاداش داده خواهد شد تالشش با متناسب و عیسر روشن، صورت به دهد، اختصاص

 طول به یمدت یاجتماع ییبازشناسا آنجا در.  باشد صادق یزیچ نیچن نترنتیا رونیب یایدن در که

 افتیدر سانینو وبالگ یبرا منوال نیهم به.  «است همراه نانیاطم عدم با اغلب ها تیفعال پاداش و انجامد یم

 از کمتر یواقع یایدن در روزمره اتفاقات شرح یبرا یهمدرد و نیتحس ق،یتشو رینظ مثبت یها واکنش

 کاهش ها واکنش آن کاهش.  آورد یم وجود به شانیا در را الزم زهیانگ نیهم و بود سریم یمجاز یایدن

 صرف به را نوشتن کرده صرف خود شناساندن یبرا وقت ها مدت که یسینو وبالگ.  آورد همراه به را زهیانگ

 یگرید بدون.  سدینو یم شدن دهید و شدن خوانده قصد به و یگرید تین به بلکه دهد، ینم انجام نوشتن

 .داشت نخواهد وجود باشد شدن دهید از یحاک که یعنصر چیه

که  یزمان.  نهد ینوشتن در وبالگ بند م ی زهیانگ بر که است یگرید مورد زین نترنتیا نییپا سرعت

و  شد یم یطوالن اریگاه بس کرد یو سپس به وبالگش صرف م نترنتیجهت متصل شدن به ا سینو وبالگ

 بر عالوه.  شد یم تر یطوالن زمان نیا لترشکن،یف از استفاده به مجبور او و بود لتریف سندهینو وبالگ چنانچه

 کند، درج نظر گرید یها وبالگ در باشد، ارتباط در گرید یها وبالگ با فرد کند یم جابیا یسینو وبالگ آن

 نییپا.  کند جادیا دیجد  رابطه و حفظ را آمده وجود به یها رابطه و بدهد نکیل آن به و بخواند را مطالبشان

 کاهش به گاه رابطه کاهش و شود یم ها تیفعال نیا یتمام در مشکل جادیا سبب نترنتیا سرعت بودن

 .  انجامد یم نظر افتیدر و خواننده

 اجتماعي فشارکنترل و 

اگر در ابتدا با نام مستعار شروع به نوشتن وبالگ کرده باشند، آرام آرام تحت انواع  ی، حتسانینو وبالگ

 یخوانندگان یحت ایوارده از جانب خانواده، دوستان، همکاران، و  یفشارها.  رندیگ یقرار م یاجتماع یفشارها

در ابراز خود،  ییعدم توانا.  شود یم رهیو غ یروش نگارش، خودسانسور رییگاه باعث تغ شناسند ینم را او که

در واقع .  رفت یم گمان که نباشد یمناسب ابزار آن وبالگ که شود ی، سبب ماست سینو آنگونه دلخواه وبالگ

از  تواند یکه فرد م یواقع ی آن و استفاده تیداشته با واقع یکیابزار تکنولوژ نیاز ا سینو که وبالگ یریتصو

 که است نیا گریحالت د.  ندارد را سینو دلخواه وبالگ یدست کم، همپوشان ای ندارد؛ یهمپوشان دیآن نما

 بوده لیانسته آن طور که ماتو یچندان شناخته شده نبوده م، از آنجا که یسینو وبالگ یابتدا در سینو وبالگ

 دهد یم حیترج یاما با شناخته شدن و مواجهه با فشار اجتماع.  د و با خوانندگان ارتباط برقرار کندسیبنو

 .ببخشد آن یلقا به را یسینو وبالگ یعطا

 یماریب به که منتخب سانینو وبالگ از یکی: تواند از جانب خانواده باشد یم یاجتماع فشار نیا

 به وبالگ به شانیا ی مراجعه از شدن مطلع با بود داشته نگاه یمخف کانشینزد از را آن و مبتال یالعالج صعب

 مستعار اسم با که نیا با.  خوانند یم و اند کرده دایپ را وبالگم لیفام که کردم یم حس»: داد خاتمه تشیفعال
 حیترج نیبنابرا.  اند زده حدس را تمیهو است موجود وبالگ در من از که یاطالعات با کردم یم فکر نوشتم یم

 .(22ی شماره ی مصاحبه) «ببندم را وبالگ دادم
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نوشتن در وبالگ را کاهش  زانیکه در اثر فشار همکاران و مخصوصا مافوق خود م یگرید سینو وبالگ

 : سدینو یم ادداشتی نیبود به عنوان آخر دهیبخش
که  11نمی دونم چرا نمی تونم مثل سال !کم کم از خودم خجالت می کشم از بس ننوشتمدیگه دارم »

خیلی .....شاید علت های زیادی داره که یکیش معروف شدن این وبالگه.تو مدرسه بودم بیام اینجا بنویسم
این آرامش ها میان این جا رو می خونن و دنیای مجازی و آروم وبالگ به دنیای حقیقی ربط پیدا می کنه و 

باید خیلی چیز ها رو در نظر ....  احساس می کنم باید تصنعی بنویسم.الزم برای نوشتن رو از بین می بره
درد ))اگه دقت کرده باشید جمله ی .....  دیگه مطمئن باشد این وبالگ مطالبش از ته ته دل نیست.بگیرم

هر وقت نتونم مطلبی رو از ته دل بگم و .مکه باال نوشته بود رو هم حذف کرد(( دل های یک معلم ابتدایی
اون وقت هفته ها و ماه ها می گذره و چیزی تو وبالگ   بخوام نقش بازی کنم ، قید نوشتن رو می زنم و

اگه .  اگه بخوام از دانش آموزا و مسائل مدرسه بگم چون شناخته شده است مشکل ساز میشه.نوشته نمی شه
اگه از امکانات و توانمندی های .مکنه خیلی ها فکر های دیگه ای بکننبخوام از کمبود های مدرسه بگم م

اگه از برنامه ها و ایده ها و ابتکارات !مدرسه بگم ممکنه مدیر بگه اینا رو ننویس دیگه چیزی بهمون نمی دن
 .21«!بنویسم بازم یا ایراد می گیرن ازم یا کپی برداری می شه

 لیبه دل سینو وبالگ یبراممکن است  یسینو وبالگ میکن یطور که در نقل قول باال مشاهده م نیهم

 «دل ته ته از» آن در یراحت به یو که نباشد یقبل یفضا همان ،جا همکار  نیآشنا و در ا خوانندگانکنترل 

 یهمگ که ازاتیاز دست دادن امت و گرانید یمنف یها قضاوت نبودن، راحت.  کرد یم درددل و نوشت یم

 قبل ی نتواند از ابزار وبالگ همان استفاده سینو وبالگ شود یم سبب است، یاجتماع فشار واز کنترل  یناش

 باشد موثر سینو وبالگ قیتشو در تواند یم خوانندگان نظر و نگاه که قدر همان گر،ید عبارت به.  دینمارا 

 سینو وبالگ واقع در.  داشته باشد ریتاث یاز خودنگار شانیدر بازداشتن ا تواند یم زین یکنترل و فشار اجتماع

 یبرا را دستش که روبروست یموانع با اکنون بود، نهاده یخودنگار دانیم به قدم شیازهایرفع ن یکه برا

 سانینو لبته وبالگا.  کند یم سد شیروانشناخت یازهاین رفع به دنیرس یبرا را راهش و بندد یم نوشتن

 نی، اما استیآن ن ی مطالعهجا مجال  نیکه در ا کنند یابداع م عامل دو نیجهت دور زدن ا ییها کیتاکت

 .ستندین موثر شهیهم و دارند را خود یها تیمحدود ها کیتاکت

 مجازی دنیای ارتباطي جدید ابزارهای

 و یاجتماع یها شبکه که کردند اعالم سانینو وبالگ از یبرخ ،های تکمیلی انجام شده در مصاحبه 

 دیجد ابزار دو نیا به وبالگ از را ها یخودنگار و اند داده حیترج وبالگ به را دریر گوگل و سبوکیف مخصوصا

 ی شده ذکر اتیخصوص در توان یم را وبالگ گشودن یاصل لیدل دو که است لیدل بدان نیا.  اند کرده منتقل

 نظر به دیمف موضوع نیا یادآوری.  گرانید با رابطه جادیا و خود شینما: کرد دایپ یاجتماع یها شبکه

 انیم هنوز یاجتماع یها شبکه میداد یم انجام را ها مصاحبه یسر نیاول ما که 15 سال در که رسد یم

 به ابزارها نیا از یحرف ها مصاحبه نیا در که بود یعیطب نیبنابرا نبود، شده شناخته یابزار یرانیا کاربران

 ینترنتیا کاربران محبوب یها تیسا به لیتبد یاجتماع یها شبکه ریاخ یها سال یط در اما.دیاین انیم

 به دریر گوگل و سبوکیف مخصوصا و ها شبکه نیا یبرتر زین ما قیتحق شوندگان مصاحبه از یبرخ.  اند شده

 .میپرداز یم لیدال نیا ی مطالعه به ریز در.  اند دانسته یمیقد ابزار کردن رها لیدل را وبالگ
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 حفظ و دوستان با آن تقسیم و مختصر های حال شرح نوشتن جهت فیسبوک از ما تحقیق نویسان وبالگ

 بهتر فیسبوک در خودنگاری به تمایل و وبالگ کردن رها درک جهت.  کردند می استفاده دوستی های رابطه

 امکانات و فیسبوک از استفاده دوستانه و ارتباطی ی جنبه: بشناسیم بهتر را فیسبوک خصوصیت دو این است

 .  خوانندگان بازشناسایی دریافت و خودنگاری

 اصلی های انگیزه از که است نزدیکان و دوستان با رابطه حفظ وبالگ به فیسبوک برتری دلیل اولین

 یا بودند، کرده مهاجرت کشور از خارج به ایشان از بخشی که نزدیکانی و دوستان.  بود وبالگ گشودن

 در رابطه برقراری ولی.  اند مانده دور ایشان از خارج به مهاجرت علت به که خویشاوندانی و دوستان برعکس

 مکالمات گاه نیست، اند افتاده دور هم از جغرافیایی نظر از که کسانی با  رابطه حفظ برای تنها فیسبوک

 برای بیشتری امکانات فیسبوک.  است واقعی دنیای در خانوادگی یا دوستانه دیدار یک یادامه گرفته صورت

 آشنایانم و دوستان از توانم می تر راحت فیسبوک با»: دهد می قرار کنندگان استفاده دسترس در رابطه حفظ
 سرعت به را مسافرت مثل تری معمولی اتفاق یا شود می دار بچه یا کند می ازدواج نفر یک وقتی.  بگیرم خبر
 ی مصاحبه) «کردم نمی پیدا را خواندنش فرصت سرعت این به بود نوشته وبالگ روی اگر ولی.  فهمم می

 (.21 ی شماره

 فیسبوک »: نویسد می( 15. ، ص2122) 22پیوته.  استهای جدید دوستی  ایجاد رابطه دومین دلیل

 ها آن اجتماعی های شبکه که افرادی شود، برقرار دیگر افراد با بندی و قید بی بیش و کم روابط شود می باعث

 کنندگان استفاده را محتوا: شود می نیز مکالمه ایجاد باعث فیسبوک.  نامند می «دوست» راحتی خاطر به را

 حفظ و ایجاد فیسبوک هدف که آنجایی از.  «کنند می تولید محاوره شکل به دیگر کنندگان استفاده برای

 در».  شود می تر ساده ما تحقیق نویسان وبالگ جمله از و جدید دوستان جستجوکنندگان کار است، رابطه

 بدل و رد اینترنت طریق از کلمه چند فقط و ایم شناخته را ایشان تازه که شویم می دوست کسانی با فیسبوک

 که نویسانی وبالگ از یکی نظر به(.  22.ص ،2111، 22کردون) «ایم نزده حرف ایشان با اصال حتی یا ایم، کرده

 خود چون است تر آسان بسیار وبالگ در دوست کردن پیدا» است،  داده ترجیح وبالگ به را فیسبوک

 ی صفحه در را دوستی توان می نیز کند، می معرفی ما به بشناسیم ما است ممکن که را افرادی فیسبوک

. ص ،2121) الردلیه که همانطور  .(22ی شماره ی مصاحبه) «کرد پیدا ماست فیسبوکی دوست که فردی

 شبکه مفهوم.  برد می باال را فرد اجتماعی ی سرمایه و بودن مرئی فیسبوک ترتیب بدین» ،نویسد می 22(22

 این.  «شوند می فردی بین های ارتباط به تبدیل ها ارتباط که روندی در کند، می پیدا معنا خوبی به جا این در

 شوم دوست کسانی با توانستم فیسبوک در»: نداشت وجود هایی فرصت چنین وبالگ در که است حالی در
 ی مصاحبه) «دهند قرار خود وبالگ در مرا وبالگ لینک و باشند داشته وبالگی دوستی نبودند حاضر که

 (.26 ی شماره

 چه پیام، فرستادن سرعت و سهولت منتخب نویسان وبالگ نظر از وبالگ به فیسبوک برتری سومین

 تا شود دوستش وبالگ یصفحه وارد نیست مجبور دیگر کاربر.  است فیسبوک در عمومی چه و خصوصی

 خوانده دیده، را دوستانش ی همه مطالب تواند می خود "خانه" ی صفحه خواندن با بلکه بگذارد، پیام او برای

 ،(الیک) هاپسندیدم میزان از ،(نوتیفیکیشن) گوشزدها به نگاهی با تواند می وی آن، بر عالوه.  بگذارد نظر و

 از استفاده بنابراین.  کند ارسال ها پیام این از کدام هر برای جوابی آسانی به و شود مطلع ها منشن و ها نظر
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 داده پاداش سهولت به و سرعت به بلکه شود، دیده آسانی به تنها نه کاربر که شود می سبب فیسبوک

 وبالگ ی خواننده اما هستیم، گفتگو گرفتن شکل شاهد گاه نیز وبالگ نظرگذاری بخش در البته.شود

 کند را گفتگو رفت پیش روند همین و شود مطلع نویس وبالگ پاسخ یا جدید نظرات از آسانی به توانست نمی

 .کرد می

 ارضا تر سریع و تر آسان را خود ای رابطه نیازهای نویسان وبالگ که شد سبب فیسبوک خصوصیات این

 فیسبوک از استفاده ی جنبه دومین.  دهند ترجیح وبالگ به را تکنولوژیک ابزار این نتیجه در و کنند

 بندی طبقه مختلف های حلقه در را خود خوانندگان تواند می کاربر: بود اجتماعی ی شبکه این بیانی امتیازات

 وبالگ در که کنترلی و اجتماعی فشار ترتیب بدین.  دارد نگاه دور مزاحم افراد دسترسی از را مطالبش و کند

: گویند می( 21. ص ،2121) پورته-بریون و الردلیه.  شود می بیشتر بیانیش آزادی و تر کم بود آن شاهد

دارند فرصت سیراب کردن که کمبود بازشناسایی  هایی"خود" به فیسبوک نظیر اجتماعی های شبکه»

 و شود داشته گرامی شود، آشکار خواهد می "من" فیسبوک، در که چرا دهد، می را ایگو به مربوط تخیالت

 از استفاده نوشتن خود از نظر از هم و ارتباط برقراری نظر از هم پس.  «کند تایید را سالیقش و افکار

 تر سریع کسب نوشتن، تر آزادانه فرصت آنها به که دهد می نویسان وبالگ به جدیدی امکانات فیسبوک

 .کند می اعطا را ارتباط حفظ و برقراری بازشناسایی،

 این.  کردند استفاده وبالگ جای به آن از ما تحقیق نویسان وبالگ که است دیگری ابزار ریدر گوگل 

.  شد ایجاد ها وبالگ و ها سایت جدید های فید خواندن جهت گوگل شرکت توسط 2115 سال در سرویس

 و خبر خواندن نیز و ها وبالگ و ها سایت شدن روز به از اطالع از بود عبارت ریدر گوگل های استفاده اولین

 استفاده فیلترینگ زدن دور جهت گوگل سرویس این از ایرانی کاربران از برخی.  شده روز به مطالب

 نوشتن همچنین و خبر بر گذاری یادداشت امکان ریدر گوگل که این به توجه با و چندی از پس.  کردند می

 ریدر گوگل.  شد کشیده نیز محیط این به وبالگی های خودنگاری بود، ساخته فراهم را مجزا های یادداشت

 گوگل خصوصیت این و کند دنبال را دیگر کاربران توانست می کاربر: بود ساخته فراهم را شبکه ایجاد امکان

 اجازه توانست می شده دنبال فرد(.  12.ص ،2122، 21دشام) بود کرده نزدیک اجتماعی شبکه به را ریدر

 حریم توانست می ترتیب بدین ندهد، خود فالوئر یا متقاضی فرد به را( شدن دنبال) مطالبش شدن خوانده

 او عالوه به.  بگیرد مزاحم خوانندگان از را کنجکاوی و کنترل امکان و کرده حفظ را خود خصوصی

 باالرفتن با ترتیب بدین.  نکند دنبال را متقاضی فرد خودش اما بپذیرد را شدن دنبال تقاضای توانست می

 مطالب خواندن از را خود حال عین در و کرد می شدن دیده و بودن ارزشمند احساس کنندگان دنبال تعداد

 هنوز( 2291 سال) زمان آن در که بود حالی در این.  بود داشته نگاه دور نبود خواندنشان به مایل که کسانی

 فراهم را یادداشت کردن دنبال عدم یا ساختن پنهان ها، یادداشت ی طرفه یک ی مطالعه امکان فیسبوک

 دوستان های یادداشت تمام دیدن نتیجه در و دوستی درخواست پذیرش شدن خوانده راه تنها و بود نساخته

 مطالب یا ها یادداشت بر پسندیدم و کامنت درج.  بود فیسبوک بر ریدر گوگل امتیازات از یکی این.  بود

 کامنت دریافت در ریدر گوگل امتیاز.  ساخت می مقدور را بازشناسایی دریافت و گفتگو امکان شده خوان هم

 مجموع به کاربر که بود شده طراحی ای گونه به ریدر گوگل که بود این وبالگ و فیسبوک به آن برتری وبوده 
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 شده همخوان نفر چندین توسط فید آن اگر حتی داشت، دسترسی شد می زده فید یک به که هایی پسندیدم

 .کند دریافت تشویق از باالتری تعداد توانست می نویسنده ترتیب بدین.  بود

 بهتر امکان دلیل به شده ذکر اجتماعی ی شبکه دو تحقیق این نویسان وبالگ دید از که کردیم مشاهده

 فشار و خوانندگان کنترل از شدن رها.  مرجحند وبالگ بر رابطه حفظ و ایجاد و بازخورد دریافت خودنگاری،

 مذکور، اجتماعی ی شبکه دو به اقبال در مهمی نقش داشت وجود نویسندگان روی وبالگ در که اجتماعی

 و مزاحم خوانندگان کردن دور در شبکه دو این دیگر اهمیت.  است کرده ایفا ریدر، گوگل و فیسبوک

 کردن دنبال یا دوستی درخواست نپذیرفتن یا بالک خصوصی، های پروفایل ایجاد از استفاده با آزاردهنده

ها  نویس مجبور به تحمل این خواننده وبالگ( 25معدودی بسیار موارد در جز) وبالگ در که حالی در.  است

 چه هر و ها هرزنامه تحقیر، توهین، ، فحاشی خوانندگان این حذف با نویسنده ریدر گوگل و فیسبوک در ،بود

 آن، بر عالوه.یافت می دست خوانندگان بازشناسایی به تر آسان و کرد می حذف نیز بود آزارش باعث که را

.  شد می آن ازدیاد باعث امر این سهولت و کرده تسهیل قدردانی ابراز در را خواننده کار پسندیدم گزینه

 .تر راضی نویسنده بیشتر، بازشناسایی

 اجتماعي-تکنیکي ابزاری وبالگ،:  گیری نتیجه

 تیموقع و دهدیم سینو وبالگ به را گرانید با شدن روبرو فرصت وبالگ که میکرد مشاهده مقاله نیا در

 با سانینو وبالگ که داد نشان ما قیتحق.  سازد یم فراهم یعموم ییفضا در خود کردن مطرح یبرا یدیجد

 نگارش و جادیا به اقدام خود یروانشناخت یازهاین یبرخ یارضا جهت دارند وبالگ از که یریتصو به توجه

 چه دکنندهییتا چه خوانندگان، نظر و کنند افتیدر را خوانندگان نظر شوند یم موفق شانیا.  کنند یم وبالگ

 ل،یمیا قیطر از خوانندگان یها واکنش.  است سینو وبالگ شدن دهید و شانیا توجه ی دهنده نشان ،یانتقاد

 شانیها نوشته یارزشمند گر انینما سانینو وبالگ یبرا ره،یغ و رو در رو یدارهاید چت، وبالگ، در نظر درج

 وجود رینظ خود یتیهو یازهاین یبرا یمناسب پاسخ زمان از یمقطع در سینو وبالگ بیترت نیبد.  است

 رها را وبالگ ابزار ندیبب خود یازهاین یارضا سر بر یموانع اگر اما.  کند یم دایپ بودن ارزشمند و داشتن

 یگرید کیتکنولوژ ابزار قیطر از را آن ای کند یم یخداحافظ ینگار خود یایدن با ای صورت نیا در و کند، یم

 ارتباطات و اطالعات یفناور یابزارها که دهد یم نشان موضوع نیا.  دهد یم  ادامه یاجتماع یها شبکه رینظ

 عدم ای استفاده در دو هر یکیتکن و یاجتماع طیشرا که یمعن نیا به.  هستند یکیتکن-یاجتماع ییابزارها

 بازخورد افتیدر رینظ) یکیتکن امکانات که همانگونه که داد نشان ما قیتحق.  لندیدخ ابزارها نیا از استفاده

 کاهش رینظ یکیتکن مشکالت زین و یاجتماع یها شبکه در( یتکنولوژ به مربوط ازاتیامت) تر سهل و عتریسر

 مسائل شوند، یم یاجتماع یها شبکه به سانینو وبالگ اقبال و وبالگ کردن رها باعث( نگیلتریف و سرعت

 گرید یابزارها به آوردن  یرو و ابزار نیا کردن رها در زین یاجتماع فشار و انیاطراف کنترل رینظ یاجتماع

 .  لندیدخ

 یها وبالگ گرید عبارت به.  اشاره کرد   نمونهبودن  ایبه عدم نما توان یم قیتحق نیا یها تیمحدود از

 و است متنوع و گسترده اریبس که یوبالگستان ستند،ین زبان یفارس یرانیا وبالگستان معرف منتخب

 یها وبالگ تعداد از توان ینم که نیا بر عالوه.  شوند یم متوقف و متولد آن در روز هر یادیز یها وبالگ

 نیبنابرا.  رسد یم نظر به دشوارتر یامر زین فعال یها وبالگ تعداد از اطالع کسب ،موجود مطلع شد
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 یایدن در ما.  است میتعم قابل خودنگار یفارس یها وبالگ تمام به ما قیتحق جینتا که میکن ادعا میتوان ینم

 شناخت به شده کسب جینتا و میداد قرار مطالعه مورد را یفارس یها وبالگ از یبخشمتکثر وبالگستان 

 .کمک خواهد کرد زبان یفارس یرانیاز وبالگستان ا یبخش
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 پي نوشتها
 

                                                           
1
 Lipiansky 

2
 Colley 

3
 Martinot 

4
 Watzlawick 

5
 Mead 

6
 Self 

7
 Todorov 

8
 Voirol 

9
 Goffman 

10
 Laing 

11
 Honneth 

12
 Merklé 

13
 Lardellier & Bryon-Portet 

14
 Casilli & Tubaro 

15
 Amblard & Phan  

16
 Jouët 

17
 Klein 

18
 Marc et Picard 

19
 http://blog.ahmadnia.net/spip.php?article919#forum36455 . مراجعه شده است 92آذر  26در تاریخ    

20
 http://www.mualem.blogfa.com/post-112.aspx,  مراجعه شده است 92آذر  26در تاریخ.  

21
 Piotet 

22
 Cardon 

23
 Lardellier 

24
 Deschamps 

پی فرد مزاحم دسترسی  ساختند که با شناسایی آی های شخصی این فرصت را برای استفاده کنندگان فراهم می برخی دامنه   

البته . کردند ی عبور راه را بر خوانندگان غیرهدف سد می نویسان نیز با ایجاد کلمه برخی از وبالگ .او به وبالگ را مسدود کنند

نویسی حرف زدن، خوانده شدن و جلب  گزیدند چرا که هدف از وبالگ نویسان برمی این راه را تعداد بسیار اندکی از وبالگ

 .خواننده بیشتر است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blog.ahmadnia.net/spip.php?article919#forum36455
http://www.mualem.blogfa.com/post-112.aspx
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