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ــل شــده  ــا تبدی ــن کاره ــی از پرطرفدارتری ــه یک ــالگ و وبالگ نویســی ب ــا وب ــن روزه ای
ــان  ــت، همچن ــق داش ــالگ موف ــک وب ــوان ی ــور می ت ــه چط ــوال ک ــن س ــا ای ــت. ام اس
بــرای افــراد زیــادی بــدون پاســخ باقــی مانــده اســت. بــه همیــن دلیــل در ایــن مطلــب 
ــالگ صحبــت  ــه موفقیــت رســاندن یــک وب ــدازی و ب ــورد نحــوه راه ان می خواهیــم در م

کنیــم. بــا مــا همــراه باشــید.

وبالگ چیست؟
بــرای اینکــه بتوانیــد یــک وبــالگ موفــق داشــته باشــید، ابتــدا بایــد بــا مفهــوم وبــالگ 
ــه ای از  ــامل مجموع ــه ش ــت ک ــایت اس ــک وب س ــالگ )weblog(، ی ــوید. وب ــنا ش آش
 weblog اطالعــات، موضوعــات خــاص یــا نظــرات می شــود. وبــالگ از کلمــه انگلیســی
ــم، قســمت  ــه دو قســمت web و log تقســیم کنی ــر آن را ب ــه اگ ــرد ک نشــات می گی
ــه معنــی ثبــت  تمامــی  ــی اطالعــات و log ب ــه معنــی شــبکه جهان اول یعنــی web ب

ــد.  ــر رخ می دهن ــک کامپیوت ــه در ی ــی اســت ک اتفاقات
 

ویژگی های یک وبالگ موفق چیست؟
ــته  ــما داش ــب وکار ش ــت کس ــری در موفقی ــش مؤث ــد نق ــالگ می توان ــک وب ــتن ی داش
ــالگ و از آن  ــک وب ــوان ی ــور می ت ــه چط ــد ک ــش می آی ــؤال پی ــن س ــال ای ــد. ح باش
مهمتــر یــک وبــالگ موفــق ایجــاد کــرد؟ در ایــن مطلــب می خواهیــم در مــورد 15 گام 
مؤثــر بــرای داشــتن یــک وبــالگ موفــق صحبــت کنیــم. بــا مــا همــراه باشــید تــا شــما 

نیــز بتوانیــد وبــالگ خــود را بــه موفقیــت برســانید.
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گام 1: ایده های خود را عملی کنید
اگــر می خواهیــد یــک وبــالگ موفــق ایجــاد کنیــد، نیــازی بــه یــک ایــده انقالبــی نداریــد. 
ــاد داشــته  ــه ی ــد روی مســئله خاصــی تمرکــز کنــد. ب ــالگ شــما بای ــا ایــن حــال، وب ب
باشــید کــه هــر ایــده ای نمی توانــد منحصــر بــه فــرد باشــد. بــا ایــن وجــود، شــما تجربــه  
و شــخصیت منحصــر بــه فــردی داریــد کــه می توانــد در ایــن راه بــه شــما کمــک کنــد. 
ــد، 2 ســؤال  ــالگ خــود را انتخــاب کنی ــد موضــوع مناســب وب ــه می خواهی ــی ک هنگام

کلیــدی وجــود دارد کــه بایــد از خودتــان بپرســید. ایــن دو ســؤال عبارتنــد از:
 

1. آیا من از موضوع وبالگ خود لذت می برم؟
اگــر موضــوع انتخابــی خــود را دوســت نداشــته باشــید، شــک نکنیــد کــه ایــن مســئله 
در نوشــته های شــما نمایــان خواهــد شــد. شــما حتــی نبایــد وبــالگ خــود را راه انــدازی 
کنیــد، اگــر موضــوع وبــالگ خــود را دوســت نداریــد. بایــد هــر موضوعــی کــه انتخــاب 
ــر  ــید. در غی ــکاو باش ــورد آن کنج ــی در م ــور طبیع ــته و به ط ــت داش ــد را دوس می کنی
ــده خــود خســته می شــوید. مهمتــر از همــه ایــن اســت  ایــن صــورت، خیلــی زود از ای
ــود را  ــان خ ــه مخاطب ــد ک ــاد کنی ــی ایج ــداوم محتوای ــور م ــد به ط ــما نمی توانی ــه ش ک
راضــی نگــه داریــد. اگــر هنــوز ســردرگم هســتید، بــه اطــراف خــود نــگاه کنیــد و ببینیــد 

کــه اطرافیــان شــما بیشــتر دنبــال چــه چیزهایــی هســتند.
 

2. آیــا افــراد دیگــری هســتند کــه بــه موضــوع وبــالگ 
ــند؟ ــد باش ــن عالقه من م

شــما تنهــا نیســتید. وبــالگ شــما تنهــا مختــص خــود شــما نیســت. افــراد دیگــری وجود 
دارنــد کــه مطالــب وبــالگ شــما را می خواننــد. بنابرایــن، بایــد بــه عالقــه و ســلیقه آنهــا 
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ــا شــاید  نیــز اهمیــت دهیــد. شــاید فکــر کنیــد کــه ایــده شــما بیــش از حــد ســاده ی
ــاد  ــفر ایج ــورد س ــالگ در م ــک وب ــد ی ــر می خواهی ــت. اگ ــترده اس ــد گس ــش از ح بی
ــاب  ــی را انتخ ــوع خاص ــد. موض ــفر« دور بمانی ــد »س ــی مانن ــای عموم ــد، از واژه ه کنی
کنیــد، ماننــد »کولــه پشــتی یــا جمــع کــردن وســیله ها«. می توانیــد بــه ســراغ گــوگل 
ــوع  ــتجوی موض ــد جس ــه درص ــد ک ــد و ببینی ــتجو کنی ــود را جس ــوع خ ــد و موض بروی

مــورد نظــر شــما چقــدر اســت.
 

ــی وب را  ــاب و میزبان ــود را انتخ ــالگ خ ــام وب گام 2: ن
ــد ــت کنی دریاف

ایــن گام یــک مرحلــه ســرگرم کننده و مهــم اســت، زیــرا نــام وبــالگ شــما، نــام تجــاری 
ــان  ــاد مخاطب ــالگ شــما توســط نامــی کــه انتخــاب می کنیــد، در ی شــما می باشــد. وب
ــد.  ــد و نتیجــه را ببینی ــدام کنی ــه اق ــن اســت ک ــم ای ــا مســئله مه ــد. تنه شــما می مان
زمانــی کــه می خواهیــد یــک وبــالگ راه انــدازی کنیــد، بــه دو نکتــه بایــد توجــه داشــته 
باشــید. اولیــن مســئله، نــام دامنــه یــا همــان نــام وبــالگ شــما اســت. اگــر نمی توانیــد نام 
دامنــه مناســب خــود را پیــدا کنیــد، نگــران نباشــید! شــما می توانیــد یــک وبالگایجــاد 

کنیــد و نــام خــود را بعــداً تغییــر دهیــد.
دومیــن نکتــه، میزبانــی وب اســت. میزبانــی وب، سرویســی اســت کــه وبــالگ شــما را در 
اینترنــت قابــل دســترس می ســازد. بــدون میزبانــی وب، وبــالگ شــما بــه صــورت آنالیــن 
در دســترس نخواهــد بــود. بــدون یــک نــام دامنــه، وبــالگ شــما هیــچ آدرســی نــدارد. 
ــت،  ــا دق ــد ب ــا بای ــم، شــما تنه ــه بگوئی ــر هســتند. صادقان ــن دو مســئله، جدایی ناپذی ای
نــام دامنــه و میزبانــی وب خــود را انتخــاب کنیــد. ایــن دو نکتــه، یکــی از اساســی ترین 
ــگام  ــد. هن ــق انجــام دهی ــالگ موف ــک وب ــرای داشــتن ی ــد ب ــی هســتند کــه بای کارهای
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ــد: ــکات را در نظــر بگیری نام گــذاری وبــالگ خــود، ایــن ن
• بهتر است com. را انتخاب کنید.

• سعی کنید نام دامنه شما 2 یا 3 کلمه داشته باشد.
• ســعی کنیــد از کلمــه کلیــدی اســتفاده کنیــد کــه نشــان دهنده موضــوع وبــالگ شــما 

. ست ا
• از اعداد و خطوط استفاده نکنید. به یاد ماندن آنها دشوار است.

• سعی کنید نام جذاب و به یاد ماندنی انتخاب کنید.
• برای برندهای شخصی، از اسم خود یا ترکیبی از آن استفاده کنید.

ــر باشــد، امــا شــک نکنیــد کــه  ــام دامنــه مناســب زمان ب ممکــن اســت پیــدا کــردن ن
ــش را دارد. ارزش

گام 3. وردپــرس را نصــب یــا از cms اختصاصــی اســتفاده 
کنید

ــد  ــما نمی توانی ــت. ش ــالگ اس ــدازی وب ــرای راه ان ــدار ب ــزار پرطرف ــک نرم اف ــرس ی وردپ
یــک وبــالگ را بــدون نرم افــزار وبــالگ  نویســی، راه انــدازی کنیــد. وردپــرس، کاربرپســند 
ــد،  ــام دامنــه و میزبانــی وب خــود را دریافــت کردی و قدرتمنــد اســت. پــس از اینکــه ن

ــدازی کنیــد.  ــالگ خــود را راه ان ــرس را نصــب و وب می توانیــد وردپ

4   



وبالگ چیست و 15 گام مؤثر در داشنت یک وبالگ 

www.armanic.com

ــد  ــد. cms اختصاصــی می توان ــد از cms اختصاصــی اســتفاده کنی ــن می توانی همچنی
کمــک بزرگــی بــه موفقیــت وبــالگ شــما کنــد. باتوجــه بــه محدودیــت ارتقــاء وردپــرس، 
ــن  ــایت ها دارد. همچنی ــان س ــان طراح ــتری در می ــداران بیش ــی طرف cms اختصاص

cms اختصاصــی دارای یــک بخــش اختصاصــی بــه نــام بــالگ اســت کــه می توانیــد بــا 

اســتفاده از آن، خیلــی راحــت وبــالگ خــود را راه انــدازی کنیــد.
 

ــگ(  ــرح و رن ــه )ط ــک زمین ــا ی ــود را ب ــالگ خ گام 4. وب
ــد ــی کنی ــب طراح مناس

هــزاران طــرح وجــود دارد کــه می توانیــد از میــان آنهــا، زمینــه مناســب وبــالگ خــود 
را انتخــاب کنیــد. طــرح و رنگ هــا، نقــش اساســی در جــذب مخاطــب بــه وبــالگ شــما 
ــر آن  ــر از ظاه ــوند، اگ ــالگ می ش ــک وب ــه وارد ی ــی ک ــن، زمان ــر مخاطبی ــد. اکث دارن
خوششــان نیایــد، خیلــی ســریع از آن خــارج می شــوند. شــما بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز 
ــه وبــالگ، باعــث موفقیــت و کســب  توجــه داشــته باشــید کــه تنهــا ورود مخاطبیــن ب
ــالگ  ــک وب ــن در ی ــدن مخاطبی ــان باقی مان ــه زم ــود، بلک ــما نمی ش ــالگ ش ــاز وب امتی
نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. زمــان حضــور کاربــران در وبــالگ، باعــث کســب 
ــد.  ــل کن ــق تبدی ــالگ موف ــک وب ــه ی ــالگ را ب ــد آن وب ــود و می توان ــاز آن می ش امتی
همچنیــن توجــه داشــته باشــید کــه زمینــه انتخابــی شــما بایــد بــا موضــوع وبــالگ شــما 

هماهنــگ باشــد.
 

گام 5. وبالگ خود را سفارشی و بهینه سازی کنید
گزینه هــای سفارشی ســازی زیــادی وجــود دارنــد کــه می توانیــد در یــک وبــالگ 
ــای  ــامل ویژگی ه ــتند و ش ــما هس ــی ش ــاس طراح ــه و اس ــا، پای ــد. تم ه ــتفاده کنی اس
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اصلــی می شــوند. وردپــرس همچنیــن دارای پالگین هایــی اســت کــه می تواننــد عملکــرد 
وبــالگ شــما را گســترش دهنــد. بــه عنــوان مثــال، می توانیــد از افزونه هــا بــرای اضافــه 
ــا اســالیدرها اســتفاده کنیــد. در حالــی کــه  ــا مرتبط ســاختن فروم هــا ی کــردن فــروم ی
ممکــن اســت آنهــا ماننــد ویژگی هــای اساســی بــه نظــر برســند، ولــی همیشــه به طــور 
پیــش فــرض در دســترس نیســتند. اولیــن قــدم ایــن اســت کــه روی دکمــه »سفارشــی 
ســازی« در تــم فعــال خــود کلیــک کنیــد. گزینه هــای شــما بســته بــه تــم مــورد نظــر 
شــما متفــاوت خواهنــد بــود. اولیــن چیــزی کــه بایــد ویرایــش شــود، »هویــت ســایت« 
اســت. در ایــن قســمت می توانیــد نــام وبــالگ خــود و یــک شــعار را در صــورت تمایــل 
ــره و انتشــار«  ــد، روی دکمــه »ذخی ــه کار خــود را انجــام دادی ــی ک ــد. زمان ــه کنی اضاف

کلیــک کنیــد.
 

بهینه سازی وبالگ برای موتورهای جستجو
 SEO .یــک صنعــت چنــد میلیــارد دالری اســت )SEO( بهینه ســازی موتــور جســتجو
فرآینــد بهینه ســازی وب ســایت شــما اســت، بدیــن منظــور کــه بــا جســتجوی کلمــات 
کلیــدی خاصــی در موتورهــای جســتجو، وب ســایت شــما در دســترس خواهــد بــود. بایــد 
بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه ســئو و بهینه ســازی ســایت، یکــی از مهمتریــن مســائل 
بــرای داشــتن یــک وبــالگ موفــق اســت. وبــالگ شــما در صورتــی موفــق خواهــد بــود 
کــه مخاطبــان زیــادی از آن بازدیــد کننــد و ایــن بازدیــد زمانــی رخ می دهــد کــه یــک 
وب ســایت در موتورهــای جســتجو نمایــش داده شــود و ایــن نمایــش بســتگی بــه ســئو 
دارد. اگــر بــا ســئو آشــنایی نداریــد، ایــن ویژگــی جدیــد ممکــن اســت برایتــان دلهــره آور 
ــه  ــن کاری ک ــواری نیســت. مهمتری ــی دش ــه کار خیل ــم ک ــم بگوئی ــا می توانی ــد، ام باش
بــرای ســئو بایــد انجــام دهیــد، تولیــد محتــوای جــذاب بــرای افــراد واقعــی اســت. ایــن 
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کار می توانــد از طریــق متــن، ویدئــو یــا عکــس صــورت گیــرد، فرقــی نــدارد کــه کــدام 
یــک را انتخــاب کنیــد، مهمتریــن کار شــما، برقــراری ارتبــاط بــا خواننــده اســت. بــا ایــن 
حــال، بهتریــن روش می توانــد تولیــد محتــوای متنــی همــراه بــا تصاویــر مرتبــط باشــد.

XML نقشه های سایت
 XML یکــی دیگــر از مســائل حائــز اهمیــت اســت. نقشــه  ســایت ،XML نقشــه  ســایت
ــوگل و  ــه گ ــر ب ــن ام ــردازد. ای ــما می پ ــایت ش ــرای وب س ــه فهرســت بندی URLs ب ب
ســایر موتورهــای جســتجو کمــک می کنــد تــا پســت ها و صفحــات جدیــد ســایت شــما 

را ردیابــی کننــد. 

تنظیم پیوندهای یکتا
ــا  ــه یــک پســت ی ــا، هایپرلینک هــای اســتاتیکی هســتند کــه شــما را ب پیوندهــای یکت
ــای  ــرس، پیونده ــرض وردپ ــش ف ــد. به طــور پی ــت می کنن ــالگ خــاص هدای صفحــه وب

ــد. ــم می کن ــه yourdomain.com/postID تنظی ــما را ب ــا ش یکت
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 ایــن لینک هــا بــه هیــچ عنــوان بــه کســی نمی گوینــد کــه صفحــه مــورد نظــر در مــورد 
چــه موضوعــی اســت. کار ســاده ای کــه بایــد انجــام دهیــد، ایــن اســت کــه یــک ســاختار 

پیونــد یکتــا ایجــاد کنیــد.
تــا بــه اینجــای کار، شــما نــام دامنــه و میزبانــی وب خــود را خریــداری کرده ایــد، یــک 
تــم جــذاب و مناســب موضــوع وب ســایت خــود نصــب و وب ســایت خــود را بهینه ســازی 
ــن مراحــل را طــی  ــر ای ــود. اگ ــش داده ش ــای جســتجو نمای ــا توســط موتوره ــرده ت ک
کرده ایــد، حــال دیگــر وب ســایت خــود را ایجــاد کــرده و بایــد محتــوای مناســب آن را 
آمــاده کنیــد. فرامــوش نکنیــد کــه تــک تــک ایــن مراحــل بــرای داشــتن یــک وبــالگ 

موفــق حیاتــی هســتند.
 

گام 6. در انتخــاب موضوعــات وبــالگ خــود یــک انقــالب 
فکــری ایجــاد کنیــد

بــه لحــاظ فنــی، وبــالگ شــما آمــاده شــده و می توانیــد آن را راه انــدازی کنیــد. زمانــی که 
ــد  ــد کــه می توانی ــادی وجــود دارن ــوا می رســیم، موضوعــات زی ــه قســمت تولیــد محت ب
ــو باشــید کــه مخاطب پســند  ــد و ن ــه فکــر موضوعــات جدی ــد ب انتخــاب کنیــد، امــا بای
ــات،  ــخصی، احساس ــات ش ــما، تجربی ــالگ ش ــت های وب ــر پس ــأ اکث ــتند. منش ــز هس نی

ــت. ــد اس ــائل جدی ــری مس ــت ها و یادگی ــا، شکس موفقیت ه
ممکن است سؤاالتی مانند سؤال های زیر به ذهن شما برسد:

• در مورد چه چیزی باید مطلب بنویسم؟
• وبالگ من و پست های آن باید در مورد چه چیزی باشند؟

• آیا اصاًل می توانم یک وبالگ موفق داشته باشم؟
بنابرایــن، طبیعــی اســت کــه شــما ســؤاالتی از ایــن قبیــل داشــته باشــید. داشــتن ایــن 
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گونــه ســؤاالت غیرعــادی نیســت، امــا بایــد بتوانیــد پاســخ ســؤاالت خــود را بدهیــد و از 
ــه موضوعــات انقالبــی ســایت خــود دســت یابیــد. نگــران هیــچ  همیــن ســؤاالت نیــز ب
مســئله ای نباشــید. ایــن امــر خیلــی پیچیــده نیســت و زمــان زیــادی از شــما نمی گیــرد. 
ــا  ــن باشــید کــه طــی تنه ــال کــرده و مطمئ ــم را دنب ــه شــما می گوئی فرآینــدی کــه ب
یــک ســاعت و نیــم می توانیــد حــدود 50 موضــوع بــرای وب ســایت خــود پیــدا کنیــد.

• یک خودکار و کاغذ بردارید یا دفترچه مورد عالقه خود را باز کنید.
• هــدف ایــن کار، یافتــن 10 پاســخ بــرای هــر ســؤال اســت. اگــر می توانیــد پاســخ های 

بیشــتری بیابیــد، تمامــی آنهــا را یادداشــت کنیــد.
• حــال وقــت آن رســیده کــه از جانــب خواننــدگان خــود بــه ایــن 5 ســؤال و پاســخ های 

آنهــا نــگاه کنیــد.
این 5 سؤال عبارتند از؛

1. »چــه چیــزی باعــث بــه وجــود آمــدن حــس هیجــان یــا اشــتیاق در خواننــدگان مــن 
می شــود؟«

مثال :
ــان زده  ــوپ، هیج ــه ت ــه ب ــن ضرب ــا زدن محکم تری ــن ب ــاز، م ــک گلف ب ــوان ی ــه عن • ب
می شــوم. عملکــرد ذهنــی، مــن را شــگفت زده می کنــد. مــن بــه زندگــی ســالم، اهمیــت 

ــم. ــادی می ده ــیار زی بس
ــا ایده هــای مقــرون  ــه تازگــی مــادر شــده اســت، مــن ب ــی کــه ب ــه عنــوان یــک زن • ب
بــه صرفــه بــرای خانــواده، هیجــان زده می شــوم. آمــوزش خوابانــدن نــوزادم بــرای مــن 
اهمیــت بســیار باالیــی دارد. ایده هایــی در مــورد خانــه داری می تواننــد مــن را بــه وجــد 

بیاورنــد.
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• بــه عنــوان یــک طرفــدار اردو زیســتگر )کســی کــه بــرای تفریــح یــا ورزش در فضــای 
آزاد کمــپ می زنــد(، مــن بــا پیــدا کــردن محل هــای کمپینــگ ارزان قیمــت، هیجــان زده 
ــه وجــود آمــدن شــور و اشــتیاق در مــن  ــدن باعــث ب ــده مان می شــوم. تاکتیک هــای زن

می شــوند. زندگــی مینیمالیســتی بــرای مــن اهمیــت و ارزش باالیــی دارد.
2. »چالش های مشترک بین خوانندگان من کدامند؟«

مثال :
ــه  ــه تــوپ، ســر و کل ــه ب ــده شــدن و زدن محکم تریــن ضرب ــا چالــش برن ــازان ب • گلف ب

می زننــد.
• مادران خانه دار ممکن است با چالش برنامه غذایی، سر و کار داشته باشند.

• اردو زیستگرها ممکن است با چالش نور و المپ، روبه رو شوند.
3. »خوانندگان من چه ویژگی های شخصیتی دارند؟«

مثال :
• گلف بازان دارای ثبات احساسی هستند.

• مادران خانه دار صبور هستند و حس شوخ طبعی دارند.
• اردو زیستگرها ماجراجو و کاربلد هستند.

4. »خوانندگان شما به چه موضوعی عالقه دارند؟«
مثال:

• گلف بازان کمال طلب هستند و در نتیجه، چالش کمال را دوست دارند.
• مــادران خانــه دار دوســت دارند بخشــی از رشــد ذهنی، جســمی و احساســی فرزندشــان 

. شند با
• اردو زیستگرها اوقات فراغت دور از زندگی شلوغ شهری را دوست دارند.

5. »خوانندگان شما از چه موضوعی خوششان نمی آید؟«
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مثال:
ــول روز  ــام ط ــه در تم ــد ک ــان نمی آی ــانی خوشش ــا کس ــردن ب ــازی ک ــازان از ب • گلف ب

ــد. ــق می زنن ن
• مــادران خانــه دار از ایــن مســئله بدشــان می آیــد کــه بقیــه افــراد بــه آنهــا از بــاال نــگاه 

کننــد )در واقــع یعنــی همــان تحقیــر کــردن(.
• اردو زیستگرها از اینکه زنده زنده خورده شوند، بدشان می آید.

نکتــه را متوجــه شــدید؟ اکنــون کــه شــما حــدود 50 پاســخ داریــد، می توانیــد از هــر 
ــه ایــن پرســش ها، یــک موضــوع بــرای وبــالگ خــود پیــدا کنیــد. شــما  پاســخ خــود ب
ــا خیــال راحــت موضوعــات مناســب و عامه پســند را  ــد، پــس ب هیــچ محدودیتــی نداری

بــرای وبــالگ خــود انتخــاب کنیــد.
ــه  ــوید ک ــه ش ــا متوج ــم ت ــوان می کنی ــما عن ــرای ش ــه ب ــد نمون ــمت، چن ــن قس در ای

ــید. ــرون کش ــوع بی ــک موض ــخ ها ی ــن پاس ــوان از دل ای ــور می ت چط
ــازی  ــردن ب ــرای ب ــی ب ــف: راهنمای ــازی گل ــدن در ب ــرای برنده ش ــی ب ــل قطع 1- راه ح

ــکان. ــر م ــان و ه ــر زم ــف در ه گل
ــوید و راه حــل  ــده ش ــف برن ــازی گل ــد در ب ــرا نمی توانی ــه چ ــرای اینک ــل ب ــه دلی 2- س

ــرای حــل ایــن مســئله. ســاده ب
3- پنج راه حل برای خواباندن نوزاد شما.

4- روش هایی برای زنده ماندن در طبیعت.
ســعی کنیــد یــک عنــوان جالــب و جــذاب را انتخــاب کنیــد کــه باعــث می شــود خواننــده 

وارد وبــالگ شــما شــود و مطلــب شــما را بخواند.
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گام 7. اولین شاهکار خود را بنویسید
ــن  ــد مت ــما می توانی ــد. ش ــر کنی ــایت منتش ــود را روی س ــب خ ــد مطل ــال می توانی ح
مقالــه خــود را در قســمتی از وردپــرس یــا cms اختصاصــی کــه بــرای ایــن کار طراحــی 
ــن  ــزار ورد نوشــته اید را در ای ــاًل داخــل نرم اف ــه قب ــی ک ــا متن شــده اســت، بنویســید ی
ــته  ــمت »نوش ــود را در قس ــب خ ــه مطل ــد از اینک ــه بع ــد. بالفاصل ــی کنی ــمت کپ قس
ــد،  ــدی خــود را وارد کنی ــن و کلمــه کلی ــوان خــود را تعیی ــه نمــوده، عن ــد« اضاف جدی
وردپــرس یــک لینــک یکتــا بــر اســاس کلمــه کلیــدی موجــود در عنــوان شــما ایجــاد 
می کنــد. بــدون شــک، اضافــه کــردن تصاویــر مرتبــط بــا عنــوان نیــز نبایــد نادیــده گرفته 
شــود. تصاویــر بــرای خواننــدگان جــذاب هســتند، بــه آنهــا در درک بهتــر مطلــب کمــک 
ــن حــال،  ــا ای ــد. ب ــان کنن ــات بی ــر از کلم ــم را بهت ــد مفاهی ــب می توانن ــد و اغل می کنن
نبایــد زیــاده روی کنیــد و بایــد متناســب بــا حجــم متــن خــود از تعــداد تصاویــر مناســب 
آن اســتفاده کنیــد. بــه عنــوان مثــال، طــوری نباشــد کــه بیشــتر یــا در واقــع کل مطلــب 
ــس  ــد، پ ــتفاده می کنی ــرس اس ــزار وردپ ــر از نرم اف ــد. اگ ــکیل دهن ــر تش ــما را تصاوی ش
ــرای بهینه ســازی  ــه Yoast Seo، ب ــا اســتفاده از افزون ــد ب ــه خــود بای از تکمیــل مقال
مطلــب خــود چنــد گام نهایــی را نیــز تکمیــل کنیــد. Yoast دارای تنظیمــات خاصــی 
اســت کــه می توانیــد درســت زیــر متــن اصلــی آنهــا را پیــدا کنیــد. 4 تنظیمــات اصلــی 
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عبارتنــد از: عنــوان »SEO«، »نامــک«، »توضیحــات متــا« و »کلمــه کلیــدی«. پــس از 
تکمیــل ایــن تنظیمــات، می توانیــد مشــاهده کنیــد کــه پســت شــما بــه چــه شــکلی در 

گــوگل نمایــش داده خواهــد شــد. 
 

گام 8. یک تقویم محتوا ایجاد کنید
یکــی از اشــتباهات رایجــی کــه وبــالگ نویســان انجــام می دهنــد، ایــن اســت کــه تنهــا 
زمانــی پســت می گذارنــد کــه دلشــان بخواهــد و در واقــع برنامــه منظمــی ندارنــد. ایــن 
ــا  ــد، ام ــوای بیشــتری می خواهن ــد، محت ــداران جدی ــه طرف ــد ک ــوش می کنن ــراد فرام اف
ــم  ــه کاری و تقوی ــچ برنام ــه هی ــرا ک ــد، چ ــه دهن ــوا را ارائ ــن محت ــد ای ــا نمی توانن آنه
محتوایــی منظمــی ندارنــد. عــدم وجــود نظــم در گذاشــتن پســت در وبــالگ، باعــث کمتر 
ــالگ موفــق می شــود. پــس  ــت عــدم داشــتن یــک وب شــدن بازدیدکننــدگان و در نهای
ــه آن، پســت های  ــا باتوجــه ب ســعی کنیــد حتمــاً یــک تقویــم محتــوا داشــته باشــید ت

ــالگ خــود را به طــور منظــم منتشــر کنیــد. وب
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ــانی  ــه روز رس ــود را ب ــالگ خ ــم وب ــور منظ گام 9. به ط
ــد کنی

نبایــد اجــازه دهیــد بیــن دو بــه روز رســانی، فاصلــه زیــادی وجــود داشــته باشــد. یــک 
بــازه زمانــی مشــخصی را بــرای بــه روز رســانی وبــالگ خــود تعییــن کنیــد و باتوجــه بــه 
آن پیــش برویــد. بــه عنــوان مثــال، هــر روز یــا دو روز یــک بــار وبــالگ خــود را بــه روز 
رســانی کنیــد. هــر دفعــه ای کــه وبــالگ خــود را بــه روز رســانی می کنیــد، یــک پســت 
جدیــد نیــز بــر روی آن قــرار دهیــد، ایــن کار باعــث افزایــش ترافیــک و بازدیدکننــدگان 
ــه وبالگشــما  ــالگ شــما می شــود. حتــی ممکــن اســت بازدیدکننــدگان هــر روز ب از وب
ســر بزننــد و اگــر ببیننــد کــه وبــالگ هیــچ تغییــری نکــرده، دلســرد شــده و وبــالگ 
شــما را تــرک می کننــد. عــالوه بــر ایــن، شــما بــا بــه روز رســانی منظــم وبــالگ خــود 
می توانیــد از موتورهــای جســتجو، امتیــاز باالیــی کســب کنیــد و ایــن باعــث می شــود 
صفحــه وب ســایت شــما بــه صفحــه اول گــوگل بیایــد. از طرفــی دیگــر، اگــر بــه صــورت 
منظــم وبــالگ خــود را بــه روز رســانی نکنیــد، موتورهــای جســتجو بــه مــرور زمــان از 
امتیــاز شــما کــم می کننــد و رتبــه شــما پائیــن می آیــد. بدیــن ترتیــب، حواســتان بــه 
ایــن مســئله باشــد و ســعی کنیــد برنامــه منظمــی بــرای بــه روز رســانی وبــالگ خــود 

داشــته باشــید.
 

گام 10. وضعیت وبالگ خود را دائمًا بررسی کنید
ــدگان در  ــه بازدیدکنن ــی ک ــز زمان ــود و نی ــایت خ ــد از س ــار بازدی ــد آم ــما می توانی  ش
وبــالگ شــما می ماننــد را بررســی کنیــد و حتمــاً بایــد ایــن کار را انجــام دهیــد. عــالوه 
ــا  ــق آنه ــتجو از طری ــای جس ــه موتوره ــدی ک ــات کلی ــد کلم ــما می توانی ــن، ش ــر ای ب
بــه شــما لینــک داده انــد را بررســی کنیــد و بدیــن ترتیــب متوجــه شــوید کــه در چــه 
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ــد  ــالگ خــود می توانی ــا بررســی وب ــد. ب ــوی بوده ای ــک ق ــدام ی ــف و در ک بخشــی ضعی
نقــاط ضعــف و قــدرت خــود را شناســایی کنیــد و بــا اســتفاده از آنهــا، وضعیــت وبــالگ 
ــد. وبمســتر  ــز اســتفاده کنی ــد از وبمســتر تول ــن کار، می توانی ــرای ای ــد. ب ــاء دهی را ارتق
تولــز، یــک ابــزار بســیار کارآمــد و مفیــد در ایــن زمینــه اســت کــه اگــر بــر کار کــردن بــا 
ــد  ــی شــک می توانی ــد، ب ــا را بررســی کن ــد گزارش ه آن تســلط داشــته باشــید و بتوانی

ــر ســازید. ــه موفقیــت نزدیک ت ــک گام ب ــالگ خــود را ی وب
 

گام 11. با بازدیدکنندگان تعامل داشته باشید
ــل و  ــد، تعام ــق کمــک کن ــالگ موف ــک وب ــه داشــتن ی ــد ب ــه می توان ــورد دیگــری ک م
ایجــاد ارتبــاط بــا بازدیدکننــدگان اســت. اگــر در وبــالگ خــود، قســمتی را بــرای ارتبــاط 
بــا بازدیدکننــدگان اختصــاص دهیــد، بازدیدکننــدگان بــا خوانــدن مطالــب شــما تشــویق 
ــه  ــن ک ــر ای ــد. عــالوه ب ــان بگذارن ــا شــما در می ــز ب می شــوند کــه ســؤاالت خــود را نی
ــما  ــه ش ــز ب ــان را نی ــرات خودش ــد نظ ــند، می توانن ــما می پرس ــود را از ش ــؤاالت خ س
ــالگ خــود را  ــا، وضعیــت وب ــا اســتفاده از نظــرات آنه ــد ب ــد و شــاید شــما بتوانی بگوین
ــرای بازدیدکننــدگان آمــاده کنیــد،  آنهــا  بهبــود ببخشــید. اگــر شــما ایــن قســمت را ب
نظــر یــا ســؤال خــود را بــا شــما مطــرح می کننــد و دوبــاره بــرای مشــاهده پاســخ خــود 
ــی کــه بازدیدکننــده ببینــد نظــر و  ــه وب ســایت شــما خواهنــد آمــد. همچنیــن، زمان ب
ســؤالش بــرای شــما اهمیــت دارد و پاســخ او را داده ایــد، تشــویق می شــود کــه بــار دیگــر 
ــد همینطــور  ــن رون ــاز هــم ســؤالی از شــما بپرســد. ای ــد و ب ــالگ شــما ســر بزن ــه وب ب

ــی رود. ــاال م ــالگ شــما ب تکــرار می شــود و ترافیــک وب
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گام 12. وبــالگ یــا وب ســایت شــما بایــد از طریــق گوشــی 
موبایــل نیــز قابل دسترســی باشــد

ــت خــود وارد وب ســایت های  ــا تبل ــق دســتگاه تلفــن همــراه ی ــن از طری ــر مخاطبی اکث
ــی  ــر روی تمام ــرا ب ــل اج ــد قاب ــما بای ــالگ ش ــب، وب ــن ترتی ــوند. بدی ــف می ش مختل
ــر  ــا کامپیوت ــاپ ی ــر روی لپ ت ــا ب ــالگ شــما تنه ــر وب دســتگاه های هوشــمند باشــد. اگ
اجــرا شــود، ترافیــک وب ســایت شــما پائیــن خواهــد بــود. طبــق آمــار بــه دســت آمــده، 
70 درصــد ترافیــک روزانــه تنهــا از طریــق گوشــی های موبایــل اســت. شــما بــا اســتفاده 
ــر روی  از طراحــی تعاملــی یــا Responsive design می توانیــد وبــالگ خــود را ب

هــر دســتگاهی قابــل اجــرا ســازید.
 

گام 13. سایت ها و وبالگ های رقیب را بررسی کنید
ــن  ــی نداشــته باشــد؟ همچی ــچ رقیب ــق، هی ــرد موف ــک ف ــه ی ــد ک ــه حــال دیده ای ــا ب ت
ــا  ــناخت آنه ــا ش ــه ب ــت ک ــی اس ــی دارای رقبای ــرد موفق ــر ف ــدارد. ه ــکان ن ــزی ام چی
ــدازی  ــود را راه ان ــق خ ــالگ موف ــه وب ــی ک ــد. زمان ــت یاب ــت دس ــه موفقی ــد ب می توان
ــاً  ــد. حتم ــوش نکنی ــب را فرام ــایت های رقی ــوید. س ــرور نش ــان مغ ــه خودت ــد، ب کردی
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ــا  ــد. از آنه ــا را شناســایی کنی ــوت و ضعــف آنه ــاط ق ــد. نق ــن ســایت ها ســر بزنی ــه ای ب
بیاموزیــد. اگــر در وب ســایت های رقیــب متوجــه مــوردی شــدید کــه بــه نظرتــان خــوب 
ــورد  ــاً از آن م ــد، حتم ــت نکرده ای ــود آن را رعای ــالگ خ ــما در وب ــت و ش ــوی اس و ق
ــی  ــن روش های ــد. یکــی از بهتری ــالگ خــود اســتفاده کنی ــد و آن را در وب کمــک بگیری
ــا را  ــه آنه ــن اســت ک ــد، ای ــود پیشــی بگیری ــای خ ــق آن از رقب ــد از طری ــه می توانی ک

ــید. بشناس
 

گام 14. لینک هــای شــبکه های اجتماعــی خــود را در 
ــد ــود درج کنی ــالگ خ وب

ــتاگرام،  ــالس، اینس ــوگل پ ــرام، گ ــد تلگ ــی مانن ــبکه های اجتماع ــر، ش ــال حاض در ح
آپــارات و ... طرفــداران خیلــی زیــادی دارنــد و از آنهــا بــرای راه انــدازی کســب وکارهای 
ــی را  ــبکه های اجتماع ــن ش ــک از ای ــر ی ــر ه ــز اگ ــما نی ــود. ش ــتفاده می ش ــادی اس زی
ــا وبــالگ خــود، آدرس آنهــا را قــرار دهیــد. ایــن کار همچنیــن  داریــد، در وب ســایت ی

ــرای ســئو ســایت شــما نیــز بســیار مفیــد اســت. ب
 

گام 15. می توانیــد از وبــالگ خــود کســب درآمــد داشــته 
شید با

ــالگ  ــه از وب ــد بالفاصل ــالگ اســت. شــما می توانی ــد از وب ــه، کســب درآم ــن مرحل آخری
ــه  ــه ب ــد ک ــایت ها می خواهن ــا و وب س ــر وبالگ ه ــید. اکث ــد برس ــه کســب درآم ــود ب خ
کســب درآمــد دســت یابنــد. درســت اســت کــه از طریــق وبالگ هــا می تــوان بــه درآمــد 
رســید، امــا بایــد توجــه داشــته باشــید کــه از همــان ابتــدا نبایــد شــروع بــه تبلیغــات 
ــه درآمــد مطلــوب دســت  ــه فکــر کســب درآمــد باشــید. زمانــی می توانیــد ب کنیــد و ب
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یابیــد کــه وبــالگ شــما، جایــگاه خــود را در میــان بازدیدکننــدگان پیــدا کــرده باشــد. 
ــا تبلیغــات متنــی، کار کســب درآمــد خــود را شــروع  در ایــن زمــان شــما می توانیــد ب

کنیــد.
ــرای وبــالگ  ــه کســب درآمــد ب ــد کــه از طریــق آنهــا می توانیــد ب راه هایــی وجــود دارن
ــراه  ــا هم ــا م ــم. ب ــا می پردازی ــن روش ه ــی ای ــه بررس ــه ب ــد. در ادام ــت یابی ــود دس خ

باشــید.
 

از مخاطب خود بپرسید
وبــالگ نویســی، افــراد دیگــر را بــا زندگــی شــما آشــنا می کنــد. اگــر بــه وبــالگ نویســان 
ــا حــدودی آنهــا را  ــه خــود فکــر کنیــد، احتمــاالً احســاس می کنیــد کــه ت مــورد عالق
ــما  ــازار ش ــات ب ــن، تحقیق ــتید. همچنی ــنا هس ــا آش ــوی آنه ــا خلق وخ ــید و ب می شناس
بــه مراتــب ســاده تر می شــود. در انتهــای هــر پســت خــود، ســؤاالتی از بازدیدکننــدگان 
بپرســید. ایــن کار باعــث می شــود بازخوردهــای زیــادی دریافــت کنیــد و ترافیــک ســایت 
ــل،  ــتادن ایمی ــتفاده از فرس ــا اس ــد ب ــما می توانی ــن، ش ــر ای ــالوه ب ــرود. ع ــاال ب ــما ب ش
اطالعــات ارزشــمندی در مــورد آنچــه مخاطبــان مــورد نظــر شــما می خواهنــد، کســب 
ــاز  ــا مشــتریان بالقــوه ب ــرای گفتگــو ب ــا ســاخت یــک وبــالگ، شــما درهــا را ب کنیــد. ب
ــه شــما  ــد، ب ــورد آنچــه از شــما می خواهن ــادی ممکــن اســت در م ــراد زی ــد. اف می کنی
بازخــورد صادقانــه بدهنــد. اگــر 90 درصــد از پاســخ دهندگان بــه ســؤاالت شــما، بگوینــد 
ــه چــه  کــه آنهــا یــک دوره رســمی در زمینــه بازاریابــی دیجیتــال می خواهنــد، شــما ب
ــه یــک دوره بازاریابــی دیجیتــال فکــر خواهیــد  چیــزی فکــر می کنیــد؟ بــدون شــک ب

ــا برگــذاری آن می توانیــد کســب درآمــد داشــته باشــید! کــرد کــه ب
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از طریق تبلیغات کسب درآمد کنید
اگــر نمی خواهیــد یــک محصــول یــا خدمــات فیزیکــی را بــه فــروش برســانید، می توانیــد 
 Google بــه فــروش فضــای تبلیغاتــی بپردازیــد. هــر فــردی می توانــد بــا اســتفاده از
ــروش  ــی از ف ــول واقع ــا پ ــد. ام ــرار ده ــود ق ــالگ خ ــغ در وب ــک تبلی Adsense، ی

ــک  ــا ترافی ــالگ ب ــک وب ــما ی ــر ش ــد. اگ ــت می آی ــه دس ــات ب ــای تبلیغ ــی فض خصوص
ــزرگ،  ــه شــرکت های ب ــی ب ــروش فضــای تبلیغات ــا ف ــد ب ــد، می توانی ــاال ایجــاد کرده ای ب
درآمــد باالیــی بــرای خــود ایجــاد کنیــد. تنهــا کاری کــه بایــد انجــام دهیــد، ایــن اســت 
ــما  ــد. کار ش ــه دهی ــود ادام ــه کار خ ــرار داده و ب ــود ق ــالگ خ ــا را در وب ــر آنه ــه بن ک

چیســت؟ در مــورد اشــتیاق و تخصــص خــود مطالبــی بنویســید.
 

شما می توانید محصوالت فیزیکی به فروش برسانید
ــق آن بــه درآمــد برســید، فــروش  ــی کــه می توانیــد از طری ــی دیگــر از راه های یک
محصــوالت از طریــق وبــالگ شــما اســت. شــما می توانیــد محتــوای قدرتمنــدی منتشــر 
ــود  ــن خ ــروش آنالی ــه ف ــه صفح ــا را ب ــود را درک و آنه ــان خ ــای مخاطب ــرده، نیازه ک
هدایــت کنیــد. دلیــل ایــن کــه کســب درآمــد، آخریــن گام در ایجــاد یــک وبــالگ موفــق 
محســوب می شــود، ایــن اســت کــه پــول نبایــد عامــل مؤثــر در تالش هــای اولیــه شــما 
ــه اشــتراک  ــا ب ــا ایجــاد تعامــل و ارتبــاط معنــی دار و قــوی، مخاطبــان شــما ب باشــد. ب
گذاشــتن نیازهــای خــود بــه مســیر درســت هدایــت خواهنــد شــد. اگــر می خواهیــد یــک 
وبــالگ موفــق داشــته باشــید، ایــن کار شــما اســت کــه بتوانیــد نیازهــای بازدیدکنندگان 

را رفــع کنیــد.
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سخن پایانی
ایجــاد یــک وبــالگ، کار آســانی اســت. ایجــاد یــک وبــالگ کــه بــه موفقیــت دســت یابــد 
و بــه کســب درآمــد برســد بــه کار ســخت، تعهــد، ثابــت قــدم بــودن، و انتقادپذیــر بــودن 
ــودن  ــب بیشــتر از ریســک و دشــوار ب ــه مرات ــن کار ســخت ب ــاداش ای ــا پ ــاز دارد. ام نی
آن اســت. در راه انــدازی یــک وبــالگ موفــق نیــز ماننــد هــر چیــز دیگــری در زندگــی، 
ــا ایــن حــال،  ــد. ب ــاز دارن ــد کــه می خواهنــد شــما را از ادامــه راه ب موانعــی وجــود دارن
ــالگ  ــن اشــتیاق را از طریقوب ــد و ای ــو پیــش بروی ــه جل ــا اشــتیاق خــود ب ــد ب شــما بای
خــود بــه اشــتراک بگذاریــد. هــر چیــزی کــه بایــد در مــورد راه انــدازی یــک وبــالگ و 
داشــتن یــک وبــالگ موفــق بدانیــد، در ایــن مطلــب ارائــه شــده اســت. زمانــی کــه ســفر 
ــا افــراد دیگــری  وبالگــی خــود را شــروع می کنیــد، بــه یــاد داشــته باشــید کــه شــما ب
ــه احساســات افــراد  ــا آنهــا در تعامــل هســتید. ب ماننــد خودتــان صحبــت می کنیــد و ب
مختلــف از قشــرهای مختلــف اهمیــت دهیــد. نیازهــا و خواســته های مخاطبیــن خــود را 

بشناســید. خودتــان باشــید. ماجراجــو، صــادق و پــر انــرژی بــه پیــش برویــد.
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