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شــهرت آنالیــن مــا نقشــی اساســی در جســتجو بــرای شــغل، گرفتــن پروژهــای تــازه و حتــی بــه دســت 
آوردن اولیــن قرارهــای مالقــات بــازی مــی کنــد. در ایــن مقالــه بــه شــما مــی گوییــم کــه چگونــه شــهرت 

آنالیــن خــود را تقویــت کنیــد .

آیــا اخیــرا نــام خــود را در گــوگل جســتجو کــرده ایــد؟ امیدواریــم ایــن کار را کــرده باشــید، چــرا کــه مطمئنا 
دیگــران نــام شــما را در اینترنــت جســتجو مــی کننــد. شــهرت آنالیــن بــه ماننــد ایــن اســت کــه رزومــه، 

کارت ویزیــت و مقــداری از زندگــی شــخصی شــما در یــک عبــارت جمــع شــده باشــند.
جــای تعجــب نیســت کــه بــا اطالعــات انبوهــی کــه در اینترنــت موجــود اســت، شــهرت آنالیــن مــا نقشــی 
ــای  ــن قراره ــت آوردن اولی ــه دس ــی ب ــازه و حت ــای ت ــن پروژه ــغل، گرفت ــرای ش ــتجو ب ــی در جس اساس

مالقــات بــازی مــی کنــد.
یکــی از آمارهایــی کــه هرگــز کهنــه نمــی شــود ایــن اســت کــه 75 درصــد بخــش هــای منابــع انســانی 
ــد از  ــده، 70 درص ــاالت متح ــند، و در ای ــغل باش ــان ش ــال متقاضی ــه دنب ــت ب ــتند در اینترن ــف هس موظ
متخصصــان منابــع انســانی و کارفرمایــان بــر اســاس اطالعاتــی کــه در اینترنــت یافتــه انــد، درخواســت 

ــد. ــان را رد کــرده ان اســتخدام متقاضی
مخلــص کالم ایــن اســت کــه مــردم بــر پایــه ظاهــری کــه در نتایــج جســتجو در اینترنــت از خــود بــه 
ــد  ــد. اگــر شــما هــم مانن ــا از دســت مــی دهن ــه دســت آورده ی ــا مشــتری ب ــد کار ی نمایــش مــی گذارن
بیشــتر مــردم باشــید و مــی دانیــد کــه شــهرت آنالیــن شــما حائــز اهمیــت اســت، فقــط مطمئــن نیســتید 
بــرای بهبــود آن چــه کاری مــی توانیــد انجــام دهیــد، یــا اولیــن گام بــرای انجــام ایــن کار چیســت، اگــر 
از ظاهــر آنالیــن خــود رضایــت نداریــد، نگــران نباشــید! مــا در ایــن مقالــه پنــج گام بــرای بهبــود شــهرت 

آنالیــن شــما معرفــی مــی کنیــم.
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1. ارزیابی انجام دهید و کمی خانه تکانی کنید.

اولیــن قــدم بــرای بهبــود شــهرت آنالیــن شــما ارزیابــی موقعیــت فعلــی اســت. حضــور آنالین هر شــخصی 
منحصــر بــه فــرد اســت و چیــزی کــه راجــع بــه آن اطالعــی نداریــد را نمــی توانیــد بهبود بخشــید.

خــود را در گــوگل جســتجو کنیــد و ببینیــد در اولیــن صفحــات چــه مطالبــی نمایــش داده مــی شــود. همیــن 
کار را بــا بینــگ و یاهــو نیــز انجــام دهیــد. آیــا افــراد متعــددی بــا همیــن نــام در نتایــج جســتجوی شــما 
نشــان داده مــی شــوند یــا فقــط خودتــان در ایــن نتایــج ظاهــر مــی شــوید؟ آیــا هیــچ صفحــه ای هســت 
کــه اطالعــات مثبتــی از شــما ارائــه کنــد، یــا اینکــه همــه اطالعــات منفــی و غیرمرتبــط هســتند؟ تصاویــر 

را نیــز بررســی کنیــد و ببینیــد چــه نــوع تصویرهایــی بــرای نــام شــما بــه نمایــش در مــی آیــد.
بــرای پیگیــری رونــد حرکــت رو بــه رشــد خــود یــک حســاب در ســایت BrandYourself ایجــاد کنیــد. در 
ایــن ســایت، نتایــج جســتجو را بــا عناویــن مثبــت، منفــی یــا بــی اثــر عالمتگــذاری مــی کنیــد. بــا ایــن کار 
مــی توانیــد همینطــور کــه شــهرت آنالیــن خــود را تغییــر مــی دهیــد، بــه آســانی پیشــرفتتان را پیگیــری 

کنیــد و بــه محــض اینکــه یــک مــورد منفــی در ایــن رونــد ظاهــر شــد هشــدار دریافــت کنیــد.

https://brandyourself.com/
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 )Social Scanner( ــی ــگر اجتماع ــر از پویش ــبوک و توییت ــان در فیس ــوابق ت ــی س ــرای بررس ــپس ب س
ســایت BrandYourself اســتفاده کنیــد و هــر موضوعــی کــه بــه شــکل بالقــوه مخــرب یــا بحــث برانگیــز 
اســت را عالمتگــذاری کنیــد. ایــن سیســتم بــرای بررســی کلمــات، عبــارات و کلیــدواژه هــای مخاطــره 
آمیــزی کــه باعــث برانگیزانــدن مــردم مــی شــوند از الگوریتــم هــای یادگیــری ماشــینی اســتفاده مــی کنــد 
و بــه شــما اجــازه مــی دهــد توییــت هــا و مــوارد قابــل پذیــرش را تاییــد کــرده و مــواردی کــه دوســت 

نداریــد را حــذف کنیــد.

 

 
ــل  ــرای خــود پروفای ــد و در شــبکه هــای اجتماعــی ب ــداری کنی ــه خری 2. دامن

بســازید.

ــک فروشــنده  ــه ی ــدا ب ــه شــروع کار مــی رســد. ابت ــت ب ــد، نوب ــی کردی ــه تکان هنگامــی کــه کمــی خان
دامنــه مراجعــه کنیــد و دامنــه خــود کــه حــاوی نام/کلیــدواژه کامــل شماســت را خریــداری کنیــد. ایــده 
آل ایــن اســت کــه دامنــه yourname.com یــا دامنــه ای کــه شــما را حرفــه ای نشــان دهــد خریــداری 
کنیــد. اگــر دامنــه .com قبــال تصاحــب شــده اســت، مــی توانیــد قــرار دادن حــروف اختصــاری نامتــان یــا 
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افــزودن یــک خــط تیــره بیــن نــام و نــام خانوادگــی خــود را امتحــان کنیــد. اگــر منابــع مالــی کافــی در 
اختیــار داریــد، پیشــنهاد مــی کنیــم بقیــه دامنــه هــای ســطح بــاال net .org .ir. و info. را نیــز خریــداری 
کنیــد. اینهــا دارایــی هــای آنالیــن ارزشــمندی هســتند و قطعــا تمایــل نداریــد کســی آنهــا را در آینــده 

تصاحــب کنــد.
هــدف از ایــن کار ایــن اســت کــه وبســایتی داشــته باشــید کــه هنگامــی کــه مــردم در گــوگل نــام شــما 
را جســتجو مــی کننــد، بــه عنــوان منبــع اصلــی اطالعــات شــما عمــل کنــد. احتمــاال اطالعــات زیــادی 
ــرا را در دســت  ــار ماج ــا اختی ــی اســت ت ــن فرصت ــذا ای ــود دارد، ل ــت وج ــش در اینترن ــما از پی ــاره ش درب

ــان را برجســته نشــان دهیــد. بگیریــد و بهتریــن جنبــه هــای خودت
نمــی دانیــد بایــد چــه چیزهایــی راجــع بــه خودتــان در ســایت قــرار دهیــد؟ ایــن مــوارد را در نظــر بگیریــد: 
یــک بیوگرافــی؛ تجربــه کاری؛ وبــالگ؛ صفحــه تمــاس؛ جوایــز و دســتاوردها؛ و اگــر مــوارد مرتبطــی هــم 

داریــد یــک صفحــه رســانه ای. 

    بیشتر بخوانید: مقاله چگونه صفحه درباره ما تاثیرگذار بسازیم؟ 

ــک  ــن ی ــت دارد. ای ــدازه اهمی ــن ان ــه همی ــز ب ــل و صفحــه در رســانه هــای اجتماعــی نی داشــتن پروفای
ــه صفحــات در نتایــج  ــد مخاطــب شماســت و احتمــاال اینگون ــرای قرارگرفتــن در معــرض دی ــی ب راه عال

ــد داشــت. ــه باالیــی خواهن ــز رتب جســتجوی شــما نی
همــان راهبــرد بــاال را در هنــگام ثبــت حســاب هــای خــود در رســانه هــای اجتماعــی نیــز مــد نظــر قــرار 
دهیــد. تــا مــی توانیــد نامــی نزدیــک بــه اســم خــود را انتخــاب کنیــد و درصورتــی کــه امکانپذیــر نبــود، 
بــرای داشــتن یــک نــام کاربــری منحصــر بــه فــرد از برخــی عالمــت هــا )نقطــه، خــط تیــره، زیرخــط( 

اســتفاده کنیــد.

ــئو  ــزان س ــترین می ــرای بیش ــان، ب ــی ت ــانه اجتماع ــای رس ــل ه ــازی پروفای ــه س ــن کار، بهین ــس از ای پ
ــد. ــوش نکنی )SEO( را فرام

    این ویدیو را نیز ببینید: 10 شبکه اجتماعی که حتما باید در آن حضور داشته باشید

http://modireweb.com/how-to-write-your-website-about-page
http://modireweb.com/social-network
http://modireweb.com/social-network
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3. اهداف و ارزش های منحصر به فرد )UVP( خود را مشخص کنید.

تنهــا بــه دلیــل اینکــه یــک دامنــه خریــداری کــرده ایــد و چنــد پروفایــل در رســانه هــای اجتماعــی ایجــاد 
کــرده ایــد نتایــج جســتجوی شــما تغییــری نخواهــد کــرد. دو بخــش کــه بــرای بهبــود شــهرت آنالیــن 
شــما از ســایر قســمت هــا اهمیــت بیشــتری دارنــد فعالیــت آنالیــن مــداوم و جلــب توجــه و تعامــل بــرای 
آن فعالیــت هســتند. امــا چطــور بایــد متوجــه شــوید کــه بایــد چــه کاری در اینترنــت انجــام دهیــد؟ از کجــا 

بفهمیــد چــه کاری از همــه موثرتــر اســت؟
ــود  ــرای بهب ــل تــالش شــما ب ــد. دلی ــدا اهــداف خــود را مشــخص کنی ــن اســت کــه ابت ــا ای پیشــنهاد م
بخشــیدن بــه حضــور آنالیــن تــان چیســت؟ آیــا بــه دنبــال شــغل تــازه ای هســتید یــا شــاید مــی خواهیــد 
تمرکــز مســیر حرفــه ای خــود را تغییــر دهیــد؟ آیــا مــی خواهیــد پــروژه هــای بیشــتری بــه ســمت خــود 
جــذب کنیــد، یــا امیــدوار هســتید کــه طــی چنــد ســال آینــده فعالیــت اقتصــادی خودتــان را آغــاز کنیــد؟ 
ــاره محتــوا و رســانه هــای اجتماعــی  ــان درب ــه ایــن پرســش هــا در هدایــت تصمیمــات ت پاســخ شــما ب

بســیار مهــم خواهــد بــود.
پــس از آن بایــد ارزش هــای منحصــر بــه فــرد )unique value proposition:UVP( خــود را مشــخص 
ــه  ــد ســودی کــه ب ــان ایــن مفهــوم اســت کــه شــما بای ــرای بی ــی ب ــارت یــک راه تجمل ــد. ایــن عب کنی
مــردم ارائــه مــی دهیــد را مشــخص کنیــد. دقیقــا بــه چــه کســی کمــک مــی کنیــد، چــه مســاله ای را 
بــرای آنهــا حــل مــی کنیــد و چــه چیــزی شــما را از ســایر افــرادی کــه تــالش مــی کننــد همــان مســاله 

را حــل کننــد متمایــز مــی کنــد؟
اگــر در پاســخ بــه ایــن ســواالت بــا دشــواری مواجــه مــی شــوید، بهتــر اســت ابتــدا مشــخص کنیــد چــرا 
بــه کاری کــه انجــام مــی دهیــد شــور و اشــتیاق داریــد. از پاســخ بــه ایــن ســوال مــی توانیــد مشــخص 
کنیــد کــه تمایــل داریــد بــه کــدام مخاطــب بیشــتر کمــک کنیــد و چگونــه مــی توانیــد ایــن کار را از بقیــه 

بهتــر انجــام دهیــد.

    بیشتر بدانید: چگونه استراتژی شبکه های اجتماعی خود را بهبود دهیم؟
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4. یک مسیر مشخص محتوایی و اجتماعی ایجاد کنید.

پــس از اینکــه اهــداف و ارزش هــای خــود را بــرای هدایــت فعالیــت هــای آنالیــن خــود توســعه دادیــد، 
زمــان آن فــرا خواهــد رســید کــه یــک برنامــه واقعــی بــرای خــود تنظیــم کنیــد. یــک راه بــرای انجــام 
ایــن کار پاســخ بــه ایــن ســوال اســت: »چطــور مــی توانــم همزمــان بــا توســعه برنــد شــخصی، اشــتیاق 

مشــتریانم را مضاعــف کنــم و آنهــا را تحــت تاثیــر قــرار دهــم؟«
یــک راه قابــل تصــور دیگــر ایــن اســت: »هــم اکنــون مخاطــب هــدف مــن دربــاره مــن یــا محصولــم چــه 
اطالعاتــی دارد؟ و هنگامــی کــه بــه جســتجوی مــن در اینترنــت مــی پــردازد چــه چیــزی بایــد دربــاره مــن 

یــا محصولــم بدانــد کــه بــه مــن کمــک کنــد تــا بــه اهدافــم برســم؟«
بــه عنــوان نمونــه، مخاطــب هــدف مــا کارآفرینــان و متخصصــان جوانــی هســتند کــه یــا اهــداف حرفــه 
ای پرحرارتــی در ذهــن دارنــد و یــا مشــتاق هســتند کــه فعالیــت اقتصــادی خــود را آغــاز کننــد. در بســیاری 
از مــوارد ایــن افــراد مــی داننــد کــه بایــد خودشــان را در اینترنــت معرفــی کننــد، امــا ارزش و اهمیــت آن 

را کامــال درک نمــی کننــد ویــا نمــی داننــد اولیــن قــدم را چگونــه بایــد بردارنــد.
بنابرایــن محتوایــی کــه مــا ارائــه مــی کنیــم بــه پاســخ دادن ســواالت اینگونــه افــراد بــر مــی گــردد. اگــر 
ــان کســب  ــا محصولت ــما ی ــاره ش ــی درب ــه اطالعات ــل دارد چ ــما تمای ــوید مخاطــب ش ــه ش ــا متوج دقیق
کنــد، در اینصــورت در مســیر مناســبی بــرای کســب توجهــی زیــاد و افزایــش دنبــال کننــدگان خــود قــرار 

خواهیــد گرفــت.

مــا در مدیــر وب بــا تولیــد ویدیوهایــی کــه عنــوان آنهــا ســواالت مهــم در زمینــه کاری خودمــان اســت 
ــی  ــه بازاریاب ایــن کار را انجــام مــی دهیــم و همیشــه ســعی در پاســخ دادن ســواالت تخصصــی در زمین
اینترنتــی داریــم، اکنــون بــا جســتجوی کلمــه کســب و کار اینترنتــی در گــوگل اولیــن پیشــنهاد را مدیــر 
ــه راه  ــن موضــوع پاســخ دادن ســواالت بســیاری در زمین ــی ای ــل اصل ــد و یکــی از دالی ــد دی وب خواهی

ــوده اســت. ــدازی کســب و کار اینترنتــی ب ان
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5. یــک برنامــه زمــان بنــدی بــرای ارســال مطلــب ایجــاد کنیــد و بــر مبنــای 
همــان عمــل کنیــد.

شــما اکنــون کار دشــوار تعییــن اهــداف و مســیر فعالیــت خــود را انجــام داده ایــد و اکنــون نوبــت بــه تهیــه 
یــک برنامــه و اجــرای دقیــق آن اســت. شــما بایــد مشــخص کنیــد بــا چــه فاصلــه زمانــی مــی خواهیــد 
مطلــب منتشــر کنیــد و در رســانه هــای اجتماعــی پســت بگذاریــد. اگــر بگوییــد »هــر وقــت شــد انجامــش 

مــی دهــم« هرگــز بــه آنجایــی کــه بایــد نخواهیــد رســید.
مــا بــر اســاس تجربــه بــه شــما مــی گوییــم کــه ایــن نــوع فعالیــت، درســت مثــل مالقــات هــای مهــم و 
جلســات تمرینــی باشــگاه تــان، بایــد جزئــی از برنامــه تــان قــرار بگیــرد. لــذا مشــخص کنیــد چنــد بــار در 
روز یــا هفتــه مــی خواهیــد مطلــب ارســال کنیــد و بــدون هیــچ بهانــه ای همــان رونــد را حفــظ کنیــد. مــا 
پیشــنهاد مــی کنیــم در کمتریــن حالــت حداقــل هــر مــاه یــک مطلــب تولیــدی منتشــر کنیــد و هــر هفتــه 

در رســانه هــای اجتماعــی فعالیــت خــود را حفــظ کنیــد.
عــالوه بــر ایــن، پیشــنهاد مــی کنیــم از ابزارهــای متعــددی کــه بــرای نظــارت بــر شــهرت آنالیــن، زمــان 

بنــدی محتــوا و رشــد دنبــال کننــدگان شــما موجــود اســت اســتفاده کنیــد.

 


