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در ایــن مقالــه بــه ویژگی هــای یــک وب ســایت خــوب می پردازیــم و خواهیــم گفــت 
کــه ســایت یــک کســب و کار اینترنتــی چگونــه بایــد باشــد.

یــک کســب و کار بــرای اینکــه بتوانــد پیشــرفت کنــد، نیازمنــد ایــن اســت کــه بــر روی 
نــام تجــاری خــود ســرمایه گذاری کنــد. در دنیــای دیجیتــال امــروز، یکــی از راه هــای 

برنــد شــدن، داشــتن وب ســایت و فعالیــت در فضــای اینترنــت اســت. 
ــن کاری  ــرد؛ اولی ــورت گی ــد ص ــوری بای ــده آل، ام ــایت ای ــک وب س ــاختن ی ــرای س ب
کــه بایــد در ایــن زمینــه انجــام دهیــد، انتخــاب یــک نــام اینترنتــی خــوب و جــذاب 
اســت. همچنیــن اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نشــان اینترنتــی کــه انتخــاب کرده ایــد 
ــا  ــر، بایــد امــای آن صحیــح و خوان ــا خی ــرای کســب و کار شــما منطقــی هســت ی ب

باشــد و از کلمــات ناشــناخته اســتفاده نشــود.
حــاال زمانــی کــه دامنــه خــود را خریــداری کردیــد، زمــان انجــام کارهــای بزرگتــر فــرا 
ــی کــه  ــم. نکات ــه 10 مــورد بســیار مهــم اشــاره می کنی ــه ب می رســد. مــا در ایــن مقال
ــان  ــد اطمین ــید، می توانی ــرده باش ــت ک ــایت تان رعای ــی وب س ــا را در طراح ــر آنه اگ
حاصــل کنیــد کــه وب ســایت شــما مــورد پســند مخاطبان تــان قــرار می گیــرد و چنــد 

قــدم بــه ســمت موفقیــت نزدیــک شــده اید.
 

1. داشتن نقشه راه منطقی و اساسی
ــن  ــر از آن ای ــا مهم ت ــد. ام ــا باش ــری زیب ــر ظاه ــد از نظ ــایت بای ــک وبس ــًا، ی مطمئن
ــل از  ــد، قب ــا ســایت تان را مشــخص کنی ــردن ب ــه اول نحــوه کار ک ــه در وحل اســت ک
اینکــه حتــی ســرورتان را انتخــاب کنیــد یــا حتــی یکــی از کدهــای HTML را تایــپ 
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کنیــد، الزم اســت کــه مشــخص کنیــد کــه چــه طــرح و نقشــه های بــرای ســایت تان 
در نظــر داریــد. تجربــه کاربــری هــم بــرای ارتبــاط کار بــا ســایت مهــم اســت و هــم 
ــرای  ــز ب ــایت را نی ــاختار س ــوا س ــر محت ــاوه ب ــوگل، ع ــرا گ ــتجوگرها. زی ــرای جس ب

رتبه بنــدی در نظــر می گیریــد. 
بنابرایــن شــما بایــد از نظــر بصــری و ظاهــری طرحــی مناســب و منطقــی انتخــاب 
نماییــد. تــا افــرادی کــه از ســایت شــما بازدیــد می کننــد بتواننــد بــه راحتــی بــا آن 
ارتبــاط برقــرار کــرده و بتواننــد منطــق ســایت شــما را درک کننــد و همچنیــن بتوانیــد 

ــد. ــاال بیایی ــوگل ب ــدی گ در رتبه بن

2. انتشار اطالعات صحیح و مرتبط با کسب وکار
ــراد ایــن اســت کــه آن هــا  ــد: »بزرگتریــن شکســت اف ــکل طــراح می گوی جــاش فران
ســعی می کننــد وبســایتی را کــه دوســت دارنــد، بســازند و نــه لزومــًا وبســایت مــورد 
نیازشــان را« . بــه عنــوان مثــال: یــک رســتوران را در نظــر بگیریــد، فرانــکل می گویــد 
»همــه افــراد بــه نــوع موســیقی، دکوراســیون رســتوران و تنــوع غذاهــای آن عاقــه 
دارنــد، امــا از چیزهــای اساســی ماننــد منــو، اطاعــات تمــاس و دســتورالعمل ها بــه 

ــد.« ــری می گذرن ــورت سرس ص
همــه مــا ایــن را می دانیــم، کــه یــک رســتوران بــرای اینکــه بتوانــد در کارش موفــق 
باشــد نیــاز دارد کــه یــک منــو از غذاهایــش داشــته باشــد تــا بــه وســیله آن بتوانــد 
ــم  ــما ه ــازد. ش ــع و آگاه س ــتوران مطل ــای رس ــتریانش را از غذاه ــی مش ــه راحت ب
ــما  ــی ش ــت. یعن ــی اس ــان الزام ــن کار برای ت ــد، ای ــه داری ــب و کاری ک ــوع کس ــر ن ه
ــا  ــا ب ــه کســب و کارتان را در جایــی داشــته باشــید ت ــوط ب ــد اطاعــات کامــل مرب بای
ــد آگاه  ــام می دهی ــه انج ــوع کاری ک ــان را از ن ــتریان و مخاطبان ت ــتفاده از آن مش اس
ســازید. مثــاً اگــر شــما شــغل تان فــروش محصــول اســت، الزم اســت کــه از تمامــی 
ــا کیفیتــی تهیــه کنیــد. همچنیــن اگــر شــما در  ــان تصاویــر مناســب و ب محصوالت ت
ــاً:  ــد، مث ــه می دهی ــه مشــتریان ارائ ــه خدمــات خاصــی را ب ــد ک ــی کار می کنی صنعت
خدمــات پذیرایــی عروســی، الزم اســت کــه تمامــی کارهــا و امــور انجــام شــده را بــا 

ریــز جزئیــات، در وب ســایت خــود قــرار دهیــد. 
مثــاً دارنــده یــک ســالن زیبایــی می توانــد نظــرات و پیشــنهادات مشــتریانش را در 
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ســایت قــرار دهــد، زیــرا مخاطبــان یــک ســالن زیبایــی دوســت دارنــد از کیفیــت آن 
ســالن اطاعــات کافــی داشــته باشــند تــا بتواننــد بهتــر تصمیــم بگیرنــد. در نتیجــه 
شــما می توانیــد بــا قــرار دادن نظــرات مخاطبــان در ســایت، اعتمــاد مشــتریان تان را 
بیشــتر جلــب کنیــد. ســایت خــود را بــا توجــه بــه نیازهــا و عایــق مخاطبان تــان بــه 
صــورت سفارشی ســازی شــده طراحــی کنیــد تــا بتوانیــد همیشــه مخاطبــان خــاص 

خــود را داشــته باشــید. 
ــل از طراحــی وب ســایت  ــه قب ــن اســت ک ــرای ســایت شــما ای ــد ب ــه مفی ــک نکت ی
ــد و  ــه تولی ــما در زمین ــر ش ــاً اگ ــد، مث ــی کنی ــان را بررس ــایت رقبای ت ــود، وب س خ
فــروش پوشــاک فعالیــت می کنیــد، نیــاز اســت تــا بهتریــن رقیــب خــود را در زمینــه 
ــش را  ــل موفقیت ــد و دالی ــز بررســی کنی ــد و ســایت او را نی شــغلی تان جســتجو کنی
بیابیــد، ببینیــد او از چــه ســبک محتوایــی در ســایت خــود اســتفاده کــرده کــه باعــث 

جــذب مخاطبــان خــود شــده اســت. 
وربــی پارکــر ) Warby Parker( می گویــد: کوتاهــی نکنیــد، گاهــی یــک یــا دو جملــه 
می تواننــد بســیار قدرتمنــد باشــند. بــا توجــه بــه نــوع کســب و کارتان، بــا ثبــت چنــد 

اطاعــات مهــم در ســایت خــود، در کار خــود نیرومنــد و پــر قــدرت شــوید.

3. ارائه اطالعات تماس
مطمئنــًا ثبــت اطاعــات تمــاس در ســایت، یکــی از مهم تریــن کارهــا اســت، بنابرایــن 
بایــد یــک صفحــه مخصــوص بــه خــود داشــته باشــد. میلــز می گویــد: تــا بــه حــال 
شــده چنــد بــار بــه ســایت یــک شــرکت ســر بزنیــد و بــا خــود بگوییــد کــه چقــدر 
ــاز اســت  ــد بنابرایــن نی ــا ایــن شــرکت تمــاس گرفــت؟ او می گوی ســخت میشــود ب
کــه در ســایت خــود یــک صفحــه مختــص بــه اطاعــات تمــاس قــرار دهیــد و همــه 

3

https://modireweb.com


 10 ویژگی که یک وب سایت خوب باید داشته باشد

www.modireweb.com

اطاعــات، مثــل: آدرس ایمیــل، تلفــن ثابــت، در صــورت نیــاز تلفــن همراه، فــرم تماس 
و لینــک شــبکه های اجتماعــی مخصــوص بــه کســب و کار خــود را در ایــن بخــش قــرار 
دهیــد. تــا افــراد بــه راحتــی بتواننــد بــه اطاعــات تمــاس شــما دسترســی پیــدا کننــد. 
زیــرا هیــچ چیــز ناامیــد  کننده تــر از عــدم برقــراری ارتبــاط بــا یــک کســب و کار نیســت. 
زیــرا هــدف همــه کســب و کارها از طراحــی وب ســایت ایــن اســت کــه تعامــل خــود 

بــا مشتریانشــان را افزایــش دهنــد.  
ــان  ــبکه های اجتماعی ت ــل و ش ــاس و آدرس ایمی ــات تم ــتید اطاع ــه خواس ــی ک زمان
را در ســایت بگذاریــد، آنــرا بــه صــورت عکــس در ســایت قــرار ندهیــد، بایــد قابلیــت 
ــای  ــر روی آیکن ه ــک ب ــا کلی ــا ب ــد، ت ــته باش ــود داش ــا وج ــردن روی آنه ــک ک کلی
ــود و  ــه ش ــه مربوط ــد وارد صفح ــی بتوان ــه راحت ــب ب ــی، مخاط ــبکه های اجتماع ش

فعالیــت مــورد نیــازش را انجــام دهــد. 
 

  امــروزه همــه تلفن هــای همــراه هوشــمند، ایــن قابلیــت را دارنــد کــه شــما بتوانیــد 
ــماره،  ــر روی ش ــک ب ــا کلی ــتقیمًا ب ــد و مس ــک کنی ــاس کلی ــای تم ــر روی لینک ه ب
ــد و  ــوگل اپ اســتفاده کنی ــد از گ ــن شــما می توانی ــد. همچنی تماســتان را ایجــاد کنی
آدرس جیمیــل مــورد نظرتــان را وارد کنیــد، تــا کاربــران از طریــق کلیــک بــر روی آدرس 

ایمیــل بــه صــورت مســتقیم وارد صفحــه پیامرســان شــوند.
 

بیشــتر بدانیــد:5 فاکتــور مهــم کــه بــه کســب موفقیــت در تجــارت شــما کمــک مــی 
کننــد

4. داشتن رابط کاربری ساده و جذاب
ــدون  ــم ب ــایت ه ــک س ــت و ی ــده اس ــاری، بی فای ــم اختص ــدون عائ ــه ب ــک نقش ی

ــت.  ــده اس ــی و بی فای ــح، بی معن ــردی واض راهب
ــف  ــرای صفحــات مختل ــح و منظقــی ب ــه از اســامی صحی ــد ک ــان حاصــل کنی اطمین
ــا مــا  ــاط ب ــا ارتب ــا مــا ی ســایت خــود اســتفاده کــرده ایــد. مثــاً: صفحــه تمــاس ب
)اطاعــات تمــاس در آن موجــود باشــد(، در صفحــه دربــاره مــا )اطاعــات مربــوط بــه 

تاریخچــه شــرکت شــما وجــود داشــته باشــد( و ...
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ــراری  ــرای برق ــی ب ــد راه ــود، بای ــایت خ ــردی س ــتراتژی راهب ــعه اس ــگام توس  در هن
ــه  ــزی ک ــی چی ــن یعن ــد. ای ــر بگیری ــاط )call to action(  را در نظ ــا ارتب ــاس ی تم
ــد در هــر صفحــه ای از ســایت  ــد، بتوانن ــد در ســایت شــما ببینن ــردم دوســت دارن م
کــه هســتند بــه راحتــی بــه صفحــه دلخــواه خــود راهنمایــی شــوند، ســفارش خــود 
را ثبــت کتتــد و بــه ســهولت بتواننــد بــا مجموعــه شــما تمــاس برقــرار کننــد. بتواننــد 
در ســایت شــما عضــو شــوند، بتواننــد بــه ایمیل تــان دسترســی پیــدا کننــد، خدمــات 

ــد و ... ــاهده کنن ــان را مش ــد، محصوالت ت ــما را ببینن ش
شــما بایــد در ســایت خــود اهدافتــان را بــه وضــوح نمایــش دهیــد. فرانــکل میگویــد: 
ــه ایــن فکــر کنیــد کــه  ــه جــای مخاطــب و مشــتری خــود بگذاریــد. ب ــان را ب خودت
آنهــا بــا مراجعــه بــه ســایت شــما چــه می خواهنــد؟ چــه اهدافــی دارنــد؟ در مــورد 

اهــداف مشــتری بالقــوه خــود فکــر کنیــد.
مخصوصــًا زمانــی کــه تصمیــم داریــد فــروش آنایــن در ســایت تان داشــته باشــید، 
بایــد رابــط کاربــری آن را بیشــتر در نظــر بگیریــد، زیــرا ســایتی کــه فــروش اینترنتــی 
دارد بایــد بــه صــورت تمــام و کمــال، امکانــات و اطاعــات مــورد نیــاز را بــه صــورت 
اینترنتــی بــه مشــتری ارائــه دهــد. تــا مشــتریان بتواننــد بــه راحتــی خریــد خــود را 

انجــام دهنــد و بــه ســایت شــما اعتمــاد کننــد. 
 

5. تامین امنیت سایت
ــروش  ــما ف ــر ش ــد، اگ ــژه ای بدهی ــت وی ــود اهمی ــایت خ ــت س ــه امنی ــد ب ــما بای ش
اینترنتــی داریــد، نیازمنــد تــاش بــرای تامیــن امنیــت ســایت خــود بــا یــک گواهــی 
ssl هســتید. ssl ارتبــاط بیــن شــما و مشــتریان شــما را رمزگــذاری می کنــد تــا تــرس 
ــه  ــی ک ــرد. از آنجای ــن بب ــات از بی ــت اطاع ــه ثب ــبت ب ــان را نس ــما و مخاطبان ت ش
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ســرقت هویــت در فضــای اینترنــت زیــاد اســت، بایــد امینــت ســایت خــود را جــدی 
بگیریــد. 

مقاله مرتبط: CDN چیست و چه تاثیری در سئو و امنیت سایت دارد؟

6. درج لینک های شبکه های اجتماعی در سایت
توییتــر، فیســبوک، لینکدایــن، اینســتاگرام، تلگــرام، پینترســت، گــوگل پــاس، آپــارات 
و ... شــبکه های اجتماعــی هســتند کــه امــروزه مــورد اســتقبال بیشــتر مــردم واقــع 

شــده اند. 
در حــال حاضــر بســیاری از شــبکه های اجتماعــی وجــود دارنــد کــه شــما بــرای رشــد 
و پیشــرفت خــود در کســب و کارتان، الزم اســت کــه در ایــن شــبکه ها عضــو باشــید و 
اطاعــات آنهــا را در ســایت خــود قــرار دهیــد. ایــن کار در ســئو ســایت تان نیــز بســیار 
ــی  ــای ارتباط ــش لینک ه ــی و نمای ــبکه های اجتماع ــت در ش ــت. فعالی ــذار اس تاثیرگ

آنهــا در وب ســایت، برنــد شــما را مطــرح و شــناخته شــده می کنــد.
7. قابل دسترس از طریق موبایل

ــش  ــایت را افزای ــک س ــزان ترافی ــت، می ــی و تبل ــراه دیجیتال ــن هم ــی های تلف گوش
ــا موبایــل را داشــته باشــد،  می دهنــد. زمانــی کــه یــک ســایت قابلیــت دسترســی ب

ــد.  ــش می یاب ــایت افزای ــه  آن س ــن ب ــداد مراجعی تع
ــای  ــد فراینده ــد، 70 درص ــگ می گوی ــل بین ــعه موبای ــش توس ــر بخ ــو مدی ــدی چ ان
تکمیلــی در ســایت ها بــه صــورت روزانــه توســط موبایــل هــا انجــام می شــوند. ایــن 
بــه ایــن معنــا اســت کــه افــراد غالبــًا از طریــق موبایل هــای خــود، کارهــای اینترنتــی 
ــرًا  ــد، جایــی برونــد و ... اکث ــد. اگــر بخواهنــد خریــدی انجــام دهن را انجــام می دهن
بــا موبایــل خــود ایــن کار را انجــام می دهنــد. چــو می گویــد: اگــر کســی در گوشــی 
هوشــمند خــود یــک رســتوران را جســتجو کنــد بــه احتمــال قــوی یــک ســاعت بعــد 
ــد در  ــما بای ــایت ش ــن س ــت. بنابرای ــرده اس ــل ک ــتوران می ــود را در آن رس ــذای خ غ

ــل دسترســی باشــد.  ــل هوشــمند، قاب دســتگاه های موبای
ــر  ــرای کامپیوت ــا 2 ســال پیــش طراحــی وب ســایت، طراحــی ب ــد: ت ــکل می گوی فران
بــود، امــا در حــال حاضــر وب ســایت ها طراحــی می شــوند بــرای هــر وســیله ای کــه 
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ــی ها و  ــا و گوش ــه تبلت ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــاال ب ــود. ح ــل می ش ــت وص ــه اینترن ب
لپتاب هــا هــر کــدام دارای ســایز و انــدازه متفاوتــی هســتند. پــس چگونــه می تــوان 

ایــن کار را انجــام داد؟
)Responsive design( طراحــی تعاملــی: ریسپانســیو کــردن یــا طراحــی تعاملــی، 
ــه  ــا هم ــود و ب ــش داده ش ــایزی نمای ــر س ــما در ه ــایت ش ــا س ــود ت ــث می ش باع

ــد.  ــته باش ــازگاری داش ــا س ــه نمایش ه صفح
شــما می توانیــد یــک کــد HTML را وارد کنیــد کــه باعــث می شــود تــا نــوار کنــاری 
ســایت شــما کشــیده شــود و 20 درصــد از عــرض صفحــه نمایــش را در بــر گیــرد و 80 
ــرای بدنــه وب ســایت شــما باقــی می مانــد. ترتیب هــا قابــل تنظیــم  درصــد بقیــه ب
و تصاویــر مقیــاس پذیــر بــوده تــا بتوانــد وب ســایت را در دســتگاه های بی شــماری 
ــاد  ــرای ایج ــود ب ــای موج ــایر ابزاره ــد از  Mobify و س ــما می توانی ــد. ش ــان ده نش

نســخه موبایلــی ســایت خــود اســتفاده کنیــد.
 

8. پاسخ به سواالت متداول
مــردم اصــوالً ســواالت زیــادی دارنــد و دوســت دارنــد کــه بــه ســواالت آنهــا پاســخ 
ــبکه های  ــایت و ش ــرات در س ــل، نظ ــق ایمی ــه از طری ــور ک ــما همانط ــود، ش داده ش
ــا  ــد آنه ــد. می توانی ــان دریافــت می کنی اجتماعــی، ســواالت مختلفــی را از مخاطبان ت
را جمــع آوری کنیــد و پاســخ های واضــح و مختصــر در ســایت خــود نمایــش دهیــد. 
ــه،  ــورد اســتفاده در محصــوالت، هزین ــواد م ــًا در خصــوص: م ــداول غالب ســواالت مت
پشــتیبانی، هزینــه حمــل و نقــل و راه های انتقــال، تاریخچه شــرکت و برنــد محصوالت 

. ست ا
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9. اختصاص یک فضای میزبانی خوب و مناسب
ــر  ــد و ه ــه کنی ــود تهی ــرای خ ــی ب ــی اختصاص ــای میزبان ــک فض ــد ی ــما می توانی ش
مــاه هزینــه آنــرا پرداخــت کنیــد. عــدم داشــتن فضــای میزبانــی خــوب می توانــد از 
جهــات مختلفــی بــرای شــما ایجــاد هزینــه کنــد. یــک ســایت آهســته و کنــد، بســیار 
نــا امیــد کننــده و خســته کننــده می شــود. میزبانــی ضعیــف، ترافیــک ســایت را کــم 

ــذار اســت.  ــه ســایت هــم تاثیرگ ــر روی رتب ــن ب ــد و همچنی می کن

بیشتر بخوانید: کسب درآمد از اینترنت با 14 راه پولساز و بدون نیاز به سرمایه

10. چیزهایی که نباید در سایت شما قرار بگیرند
این را فراموش نکنید که قدرت در سادگی است. 

از قراردادن موارد زیر در سایت خود چشمپوشی کنید:
• موزیک

• فاش، زرق و برق دادن به تصاویر
• هــر چیــزی کــه بــه صــورت اتوماتیــک در صفحــه وب ســایت شــما بــاز شــود )مثــل: 

موزیــک یــا ویدئــو(. اینهــا فقــط ســایت شــما را کنــد می کننــد. 
• اطاعات رسانه های دیگر )فقط، زمان بارگذاری صفحه را کند میکند.(

ــب و  ــایت مناس ــک وب س ــد ی ــم می توانی ــما ه ــوارد، ش ــن م ــردن ای ــت ک ــا رعای ب
کارآمــد بــرای کســب و کار خــود، طراحــی کنیــد و بــه رونــق برنــد خــود کمــک کنیــد. 
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