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ــن  ــی نوی ــی در بازاریاب ــه یکــی از شــیوه های درآمدزای ــروزه ب ــه ام ــاگ نویســی ک وب
تبدیــل شــده، چالش هــا و اســتانداردهای خــودش را دارد. از طرفــی نــه بــه آن ســختی 
ــه بــه آن آســانی کــه برخــی دیگــر  اســت کــه برخی  هــا فکــر می کننــد، و از طرفــی ن

می اندیشــند. بــا مــا باشــید تــا شــما را بــا نحــوه شــروع کــردن آن آشــنا کنیــم.
مســئله وبــاگ نویســی و اســتفاده از وبــاگ بــرای اهــداف مختلــف پیشــینه خیلــی 
ــده  ــود آم ــه وج ــایت ها ب ــا س ــان ب ــه همزم ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــی دارد و می ت قدیم
ــرای تبلیغــات و تقویــت  ــزار ب ــوان یــک اب ــه عن ــاگ ب اســت. امــروزه اســتفاده از وب
ــی  ــده و حت ــل ش ــده تبدی ــم و تعیین کنن ــوع مه ــک موض ــه ی ــگاهی ب ــایت فروش س
ــت  ــرای درک اهمی ــد. ب ــتفاده می کنن ــزار اس ــن اب ــز از ای ــا نی ــزرگ دنی ــرکت های ب ش
نوشــتن وبــاگ و محتــوای آن تنهــا می توانیــد بــه چنــد تــا ســایت برتــر دنیــا ماننــد 
ــه  ــوگل مراجع ــی خــود گ ــوز )moz( و حت ــگ، م ــال مارکتین ــایت یوآســت، دیجیت س
کنیــد کــه بــا وجــود داشــتن رتبــه برتــر در دنیــا، از بخــش وبــاگ اســتفاده می کننــد.

مقالــه مرتبــط: بازاریابــی محتــوا چیســت؛ راهنمــای کامــل اســتفاده از آن در 
ها ر کســب وکا

وبــاگ نویســی بــه نوعــی احتــرام بــه بازدیــد کننــده و مخاطــب اســت و شــرایطی 
ــاز دسترســی داشــته  ــورد نی ــات م ــه اطاع ــر ب ــا راحت ت ــه آنه ــه وجــود مــی آورد ک ب
باشــند. اهمیــت وباگ هــا مــا را در گــروه مدیــر وب بــر آن داشــت کــه یــک مطلــب 
ــم و  ــاص دهی ــتفاده از آن اختص ــی و اس ــاگ نویس ــث وب ــه بح ــژه ب ــور وی ــه ط را ب

ــم: ــر پاســخ دهی ــد ســؤال زی ــه چن ــب ب ــم در ایــن مطل ســعی می کنی
چه آموزش هایی برای وباگ نویسی مورد نیاز است؟	 
 وباگ نویسی چگونه است؟	 
 باگر یا وباگ نویس به چه کسی گفته می شود؟	 
مراحل آماده سازی یک وباگ به چه صورت است؟	 
 اهمیت نوشتن وباگ در کسب وکار چیست؟	 
چه روش هایی برای کسب درآمد از وباگ وجود دارد؟	 
 راهکارهای موفقیت یک وباگ در چیست؟	 

1

https://modireweb.com
https://modireweb.com/what-is-content-marketing
https://modireweb.com/what-is-content-marketing


چگونه وبالگ نویسی را شروع کرده و از آن پول دربیاوریم؟

www.modireweb.com

 چگونه برای وباگ خود یک متن جذاب بنویسیم؟	 
مطمئنــًا پاســخ دادن بــه ایــن ســؤاالت می توانــد بســیاری از ابهامــات مــا را در مــورد 
ــا  ــود را ب ــای موج ــه وباگ ه ــد ک ــک کن ــی کم ــرد و حت ــن بب ــی از بی ــاگ نویس وب

کیفیــت باالتــری آمــاده کنیــم. پــس بــا مــا همــراه باشــید.

 

 

چهآموزشهاییدروبالگنویسیبهماکمکمیکند؟
بــرای کســانی کــه در ابتــدای راه هســتند و بــه دنبــال صفــر تــا صــد وبــاگ نویســی 

هســتند، چنــد آمــوزش زیــر حیاتــی اســت:

1.آموزشانجامطراحیقالبوبالگ
ــتران  ــان و وبمس ــاگ نویس ــیاری از وب ــر بس ــاگ از نظ ــب وب ــی قال ــوزش طراح آم
ــی  ــن اطاعات ــه چنی ــس ب ــک وباگ نوی ــه ی ــد ک ــدارد و معتقدن ــی ن ــت چندان اهمی
نیــاز نــدارد. بررســی مســیر یــک وبــاگ از لحظــه شــروع تــا لحظــه رســیدن بــه درآمد 
نشــان می دهــد کــه تنهــا، گام هــای ابتدایــی آن بــرای اهــداف شــخصی اســت و کم کم 
رقابــت بــا ســایر رقبــا و بــه دســت آوردن رتبــه بهتــر در اولویــت قــرار می گیــرد. پــس 
بایــد بپذیریــم کــه ســئو فنــی در رتبه بنــدی وباگ هــا اهمیــت ویــژه ای دارد و کســی 
ــد  ــد بتوانن ــاگ نویســان اســت، بای ــا ســایر وب ــت ب ــروزی در رقاب ــال پی ــه دنب ــه ب ک
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قالــب وبــاگ خــود را از جهــات مختلــف بهینــه کنــد تــا بــرای رقابــت آمــاده باشــد.

2.آموزشدرموردنوشتنمطالبخالقانه
آمــوزش بعــدی در وبــاگ نویســی، آمــوزش نوشــتن مطالــب جــذاب و خاقانه اســت. 
ــا  ــا ب ــد، ام ــنایی داری ــا آش ــت و وباگ ه ــای اینترن ــا فض ــدازه ب ــه ان ــا چ ــم ت نمی دان
ــون نتیجــه در  ــد »وبــاگ« در حــدود 96 میلی ــدواژه ســاده مانن جســتجوی یــک کلی
گــوگل دریافــت می کنیــد کــه هــر کــدام از آنهــا ممکــن اســت مطالــب اختصاصــی یــا 
تکــراری داشــته باشــد. ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه انتخــاب کلیــد واژه، انتخــاب 
ــس  ــژه ای دارد. پ ــت وی ــده در آن اهمی ــتفاده ش ــات اس ــاب کلم ــی انتخ ــن و حت مت
کســی کــه بــه دنبــال وبــاگ نویســی حرفــه ای باشــد، بایــد بتوانــد مطالبــی خاقانــه 
و جــذاب بنویســد تــا کاربــر در نــگاه اول بــا ایــن متــن ارتبــاط برقــرار کــرده و از آن 

اســتفاده کننــد.

3.یادگیریروشهایمختلفگردآوریمخاطبوافزایشنرختبدیل
بــه دســت آوردن بازدیدکننــده و تبدیــل کــردن آنهــا بــه مخاطــب و مشــتری تکنیــک 
خــاص خــود را دارد و روش تبدیــل آنهــا نیــز بــا شــیوه های خــاص انجــام می شــود. 
ــور  ــه ط ــد ب ــد و می خواهی ــاگ را داری ــک وب ــدازی ی ــد راه ان ــما قص ــه ش ــی ک وقت
مرتــب بــر روی آن کار کنیــد، الزم اســت کــه روش هــای مختلــف جــذب بازدیدکننــده 
را بشناســید. قــرار نیســت کــه تمامــی مخاطبــان شــما از طریــق جســتجوی ارگانیــک و 
موتورهــای جســتجو جــذب شــوند، بلکــه ممکــن اســت در گام هــای بعــدی بــه ســراغ 

ابزارهــای دیگــر ماننــد تبلیغــات کلیکــی یــا تبلیغــات متنــی برویــد.

4.یادگیرینحوهانتخابهاستینگمناسببرایوبالگ
ــن  ــذاری و همچنی ــم اســت و ســرعت بارگ ــاگ بســیار مه ــرای یــک وب هاســتینگ ب
گرفتــن رتبــه در موتورهــای جســتجو بــا توجــه بــه ایــن مســئله اهمیــت پیــدا می کند. 
هاســت از کلمــه انگلیســی Host برگرفتــه شــده اســت کــه بــه معنــی میزبانــی اســت. 
در واقــع شــما یــک میزبــان بــرای وبــاگ خــود انتخــاب می کنیــد کــه کلیــه اطاعــات 
ــا  ــک  هاســت مناســب و ب ــد ی ــر بتوانی ــذاری می شــود. اگ ــا بارگ ــر روی آن ه شــما ب
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کیفیــت انتخــاب کنیــد، مطمئنــًا کیفیــت وبــاگ شــما بــاال خواهــد بــود و می توانیــد 
بیشــترین بهــره وری از آن را داشــته باشــید. در مــورد بحــث هاســتینگ و انتخــاب آن 

در گام هــای بعــدی بیشــتر توضیــح خواهیــم داد.

 

 

چگونهوبالگنویسیراشروعکنیم؟
قبــل از اینکــه بخواهیــد وارد بحــث نوشــتن وبــاگ و آمــاده ســازی آن بــرای محتــوا 
ــن موضــوع در ذهــن  ــا ای ــی در رابطــه ب ــاالت ســؤاالت مختلف ــذاری شــوید، احتم گ
شــما شــکل گرفتــه اســت کــه بــه عنــوان مثــال بــه ســواالتی ماننــد »چگونــه وبــاگ 
بنویســیم« یــا »چگونــه وبــاگ درســت کنــم« یــا »وبــاگ چیســت« می تــوان اشــاره 
کــرد. ایــن ســؤاالت بســیار شــبیه هســتند و پاســخ همــه آنهــا در یــک جملــه اســت: 
ــای  ــن در زمینه ه ــتن مت ــرای نوش ــه ب ــود ک ــه می ش ــتم گفت ــک سیس ــه ی ــاگ ب وب

مختلــف آمــاده ســازی شــده باشــد.
ــال وبــاگ نویســی باشــد و بخواهــد کــه یــک وبــاگ  ــه دنب بنابرایــن کســی کــه ب
بــرای خــود بســازد، بایــد پلتفــرم الزم را فراهــم کنــد تــا متــن مــورد نظــر خــود را در آن 
قــرار داده و در قالــب یــک وب ســایت یــا بــاگ در معــرض دیــد کاربــران قــرار دهــد. 
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ــرات  ــر خاط ــتن دفت ــی نوش ــا حت ــاب ی ــتن کت ــه نوش ــوان ب ــاگ را می ت ــتن وب نوش
تشــبیه کــرد کــه در آن اطاعــات فــرد بــا توجــه بــه ســلیقه و نیــاز ســایر افــراد نوشــته 
می شــود. یــک وبــاگ نویســی حرفــه ای معمــوالً ســعی می کنــد اطاعاتــی در وبــاگ 
خــود قــرار دهــد، کــه هــم نوشــته خــود او باشــد و هــم بــرای خواننــده جــذاب باشــد.
ــرای وبــاگ  یــک نکتــه بســیار مهــم در وبــاگ نویســی، انتخــاب ســبک مناســب ب
اســت. مطالــب یــک وبــاگ ممکــن اســت کپــی شــده از ســایت یــا از منبــع دیگــری 
ــته  ــر داش ــه خاط ــد. ب ــرده باش ــاده ک ــا را آم ــس آنه ــرد وباگ نوی ــود ف ــا خ ــد ی باش
ــه او آمــاده  ــه اطاعــات خــود شــخص و تجرب ــا توجــه ب ــه ب باشــید، وباگ هایــی ک

شــده باشــند، جذابیــت بیشــتری بــرای کاربــران دارنــد.

بیشتر بدانید: چگونه برای رشد سئو، استراتژی بازاریابی محتوا بسازیم؟
 

بالگریاوبالگنویسبهچهکسیگفتهمیشود؟
ــه نوشــتن  ــه وظیف ــه می شــود ک ــه کســی گفت ــا وباگ نویــس ب ــر ) blogger( ی باگ
ــی  ــته های مختلف ــه دس ــا ب ــاگ نویس ه ــده دارد. وب ــاگ را برعه ــرای وب ــوا ب محت
تقســیم می شــوند کــه برخــی از آنهــا بــه صــورت مســتقل و برخــی نیــز بــه صــورت 
ــاگ را  ــه وب ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه کس ــتقل ب ــس مس ــتند. وباگ نوی ــته هس وابس
بــا توجــه بــه موضــوع و ســلیقه خــود انتخــاب می کنــد و هــدف از وبــاگ نویســی 
کمــک بــه یــک وب ســایت یــا یــک کســب وکار دیگــر نیســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه وباگ نویــس وابســته تمامــی فعالیــت خــود را بــرای تقویــت یــک وب ســایت یــا 
ــی  ــته، وباگ های ــای وابس ــه وباگ ه ــد. نمون ــام می ده ــر انج ــب و کار دیگ ــک کس ی
ــد  ــی از کلی ــا برخ ــوند ت ــاد می ش ــال ایج ــگاه های دیجیت ــار فروش ــه در کن ــتند ک هس

ــد. ــر کنن ــا را قوی ت ــای آنه واژه ه

وبالگنویسیدرچهزمینههاییقابلاجراست؟
ــس بســتگی دارد  ــرد وباگ نوی ــه ســلیقه ف ــاگ نویســی ب ــرای وب ــه ب انتخــاب زمین
و تحــت تأثیــر فعالیــت اقتصــادی یــا شــخصیتی اوســت. بــه عنــوان مثــال ممکــن 
ــته ها  ــت نوش ــه دس ــب آن را ب ــه مطال ــرد ک ــم بگی ــس تصمی ــک وباگ نوی ــت ی اس
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ــاگ را در  ــه وب ــرد ک ــم بگی ــا تصمی ــد ی ــاص ده ــود اختص ــخصی خ ــعرهای ش و ش
کنــار یــک فروشــگاه ایجــاد کنــد و بــه آن در حوزه هــای مختلــف کمــک کنــد. در هــر 
صــورت، انتخــاب زمینــه وبــاگ موضــوع چنــدان پیچیــده ای نیســت، امــا کســانی کــه 
ــر را  ــد زمینه هــای زی ــال رقابــت و کســب درآمــد از وبــاگ هســتند، می توانن ــه دنب ب

ــد: ــی فعالیــت خــود انتخــاب کنن ــوان حوزه هــای اصل ــه عن ب
 فشنومدل: آرایش، زیبایی، پوشش، مو و محصوالت زیبایی.	
 ــد 	 ــا، مقاص ــن مکان ه ــگری، بهتری ــی و گردش ــای طبیع ــفرومســافرت: جاذبه ه س

ــی؛ ــای تفریح ــتوران ها، مکان ه ــگری، رس گردش
 ــوژی: معرفــی نرم افزارهــا، برنامه نویســی، توســعه وب، طراحــی وب ســایت، 	 تکنول

اســتارت آپ ها؛
 کســبوکار: به روز رســانی های حــوزه صنعــت، گزارش هــای لحظــه ای، نقــاط 	

ــف؛ ــای مختل ــام کاره ــرای انج ــیوه ب ــن ش ــانه، بهتری کارشناس
 بازاریابــیمحتوایــی: شــیوه های مختلــف بــرای کســب درآمــد، بهتریــن شــیوه ها 	

ــی  ــی و محتوانویس ــای تبلیغات ــام کمپین ه ــیوه های انج ــئو، ش ــام س ــرای انج ب
جــذاب؛

 غــذاوخوراکــی: دســتور پخــت و آماده ســازی، معرفــی رســتوران ها و آشــپزخانه ها، 	
معرفی تجهیزات آشــپزخانه و معرفی دکوراســیون آشــپزخانه؛

 مســائلمالــی: رویدادهــای صنعتــی، روش هــای مختلــف کســب درآمــد، روش های 	
مختلــف پس انــداز، روش هــای اختصــاص بودجــه بــه هــر پــروژه؛

 ســالمتیوکاهــشوزن: معرفــی تجهیــزات ورزشــی، معرفــی روش هــای تغذیــه ای، 	
معرفــی روش هــای تمریــن، معرفــی رژیم هــای غذایــی؛

 ــزل از لحــاظ کارایــی و دکوراســیون؛ 	 ــود وضعیــت من ــی، بهب ســبکزندگــی: باغبان
ــافرت، و  ــف، مس ــای مختل ــرای کاره ــزی ب ــه ری ــزل، برنام ــزات من ــان تجهی چیدم

نحــوه انجــام کارهــای شــخصی؛
 ــی 	 ــه شــده، معرف ــه مقاله هــای علمــی و ترجم ــهایوآکادمیــک: ارائ کارهــایحرف

دانشــگاه ها، معرفــی نحــوه پذیــرش در دانشــگاه های مختلــف خارجــی و داخلــی، 
ــه  ــه ب ــا توج ــراد ب ــناخت اف ــف، ش ــای مختل ــی در حوزه ه ــای کارشناس بحث ه

ــت؛ ــای فعالی زمینه ه
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 ســرگرمی: نوشــته های طنــز و خنــده دار، داســتان های کوتــاه و بلنــد، انتشــار فیلــم 	
و کلیــپ، انتشــار موســیقی، ســاخت پادکســت، معرفــی شــخصیت های برجســته، 

ــه نرم افزارهــای موبایــل. معرفــی تکنولوژی هــای جدیــد و ارائ
 

 

مراحلساختوبالگ
تــا اینجــای کار بــا بخشــی از پیــش نیازهــای وبــاگ نویســی آشــنا شــدیم و مشــخص 
شــد کــه در هــر کــدام از ایــن مراحــل، بایــد بــه چــه نکاتــی توجــه داشــته باشــیم. 
ــک  ــدازی ی ــال راه ان ــه دنب ــه ب ــانی ک ــا کس ــا ی ــیاری از وباگ نویس ه ــوالً بس معم
وبــاگ هســتند، تــا ایــن مرحلــه برنامه ریــزی خاصــی ندارنــد و بــدون بررســی رقبــا 
ــن  ــی از ای ــه درصــد بســیار باالی ــد ک ــب اســت بدانی ــن حــوزه می شــود. جال وارد ای
افــراد در همــان گام هــای اول ناامیــد شــده و مســیر خــود در ایجــاد یــک وبــاگ پــرکار 

ــد. ــف می کنن ــدار را متوق و پرطرف
 شــاید اولیــن گام در ســاخت یــک وبــاگ، نوشــتن یــک طــرح کســب وکار یــا همــان 
ــه بررســی جوانــب مختلــف وبــاگ و احتمــال  ــرای آن اســت کــه ب بیزینــس پلــن ب
ــه  ــوالً کســی ب ــه، معم ــد. البت ــف اختصــاص می یاب ــت آن در حوزه هــای مختل موفقی
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ــد و بیشــتر  ــگاه نمی کن ــه شــکل کســب وکار ن ــن موضــوع ب ــه ای ــه ای ب صــورت حرف
بــرآورد شــخصی خــود را دارد. بنابرایــن، قبــل از اینکــه وارد مراحــل وبــاگ نویســی و 
ابزارهــای مــورد نیــاز آن شــویم، یــک برگــه ســفید برداریــد و در آن ســعی کنیــد بــه 

ســؤاالت زیــر پاســخ دهیــد:
هدف من از ایجاد وباگ چیست؟	 
برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت وباگ به چه صورت است؟	 
آیــا ایــن وبــاگ صرفــًا بــه منظــور کســب  درآمــد اســت یــا قصــد اطاع رســانی در 	 

ــف را دارد؟ حوزه هــای مختل
چه کسانی قرار است محتوای این وباگ را آماده کنند؟	 
ــه 	  ــا جزئــی ب ــی ی ــه صــورت کل ــود؟ ب فعالیــت وبــاگ در چــه حــوزه ای خواهــد ب

مطالــب می پــردازد؟
در صــورت موفقیــت، روش هــای کســب درآمــد بــا ایــن وبــاگ بــه چــه صــورت 	 

اســت؟
ــی در 	  ــه اطاعات ــا، چ ــن از آنه ــی گرفت ــای پیش ــی و ابزاره ــای احتمال ــورد رقب در م

ــت؟ ــترس اس دس
در نهایــت بــه کجــا خواهیــم رســید و نقــش وبــاگ در کســب درآمــد کلــی بــه چــه 	 

ــت؟ صورت اس
اگــر بــا پاســخ دادن بــه ایــن ســؤاالت توانســتید وبــاگ نویســی را بــرای خــود توجیه 
کنیــد و مطمئــن بودیــد کــه در ایــن مســیر بــه موفقیــت خواهیــد رســید، گام اول را 

برداریــد و اســم وبــاگ را مشــخص کنیــد.

1.انتخابدامنهوبالگیاهماناسموبالگ
ــدازی یــک وبــاگ بایــد برداریــد، مشــخص کــردن اســم   اولیــن گامــی کــه در راه ان
وبــاگ و انتخــاب یــک دامنــه بــا توجــه بــه آن اســت. بــرای اســم وبــاگ می توانیــد 
ــه  ــه دامن ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــا ب ــد، ام ــتفاده کنی ــی اس ــای مختلف از فاکتوره
یــک ســایت یــا یــک بــاگ از قواعــد و قوانیــن خــاص خــود برخــوردار اســت و بــرای 

موفقیــت در موتورهــای جســتجو بایــد بــه ایــن قواعــد پایبنــد باشــید.

8

https://modireweb.com


چگونه وبالگ نویسی را شروع کرده و از آن پول دربیاوریم؟

www.modireweb.com

بطور کلی، دامنه یک سایت:
باید کوتاه و قابل فهم باشد؛	 
 به راحتی به ذهن سپرده شود؛	 
 از عائم  نگارشی مانند ویرگول، خط فاصله و موارد مشابه نداشته باشد؛	 
 به صورت تک کلمه ای و ساده باشد؛	 
 تا حد امکان به صورت ترجمه فعالیت سایت باشد.	 

ــه نوعــی یــک  ــرای یــک انســان اســت و ب ــد انتخــاب اســم ب ــاگ همانن ــه وب  دامن
شناســنامه بــرای وبــاگ محســوب می شــود. اگــر در انتخــاب اســم وبــاگ حساســیت 
باالیــی بــه خــرج دهیــد و حتــی االمــکان بهتریــن گزینــه ممکــن را انتخــاب کنیــد، 
شــانس موفقیــت شــما بیشــتر خواهــد بــود. معمــوالً موتورهــای جســتجو بــه ارتبــاط 
بیــن نــام بــاگ و آدرس اینترنتــی )URL( توجــه ویــژه ای دارنــد و ایــن دامنــه در رتبــه 

بنــدی آن هــا تأثیــر گــذار اســت.

 

 
چگونهدامنهوبالگخودراثبتکنیم؟

یکــی از پرتکرارتریــن ســواالتی کــه افــراد تــازه کار مطــرح می کننــد، نحــوه ثبــت دامنــه 
ــورد  ــن م ــودن آن اســت. در ای ــراری ب ــدم تک ــان از ع ــاگ و نحــوه کســب اطمین وب
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شــرکت های مختلفــی در زمینــه ثبــت دامنــه فعالیــت می کننــد کــه شــما می توانیــد 
از آنهــا کمــک بگیریــد. بــا توجــه بــه اینکــه خریــد دامنــه در قالب هــای مختلــف نیــاز 
بــه مهــارت باالیــی دارنــد و پرداخــت آن در قالــب دالر انجــام می گیــرد، توصیــه مــا 
ایــن اســت کــه ثبــت دامنــه خــود را بــه یکــی از ایــن شــرکت ها واگــذار کنیــد. نکتــه 
دیگــر اینکــه ایــن شــرکت ها بــرای حصــول اطمینــان از عــدم تکــراری بــودن دامنــه 

وبــاگ، امکاناتــی را در اختیــار شــما می گــذارد.
بــه عنــوان مثــال، شــما بــا جســتجوی ثبــت دامنه وبــاگ در گــوگل بــه چندیــن نتیجه 
خواهیــد رســید کــه بــا کلیــک بــر روی هــر کــدام از آنهــا، یــک ابــزار در اختیــار شــما 
قــرار می گیــرد تــا بتوانیــد تکــراری بــودن دامنــه خــود را بررســی کنیــد. هزینــه ثبــت 
ــتم های  ــه در سیس ــی ک ــتگی دارد. از آنجای ــا بس ــف آنه ــای مختل ــه قالب ه ــه ب دامن
ــاب  ــدارد،  انتخ ــود ن ــا وج ــایت ها و وباگ ه ــن آدرس وب س ــی بی ــی تفاوت اینترنت
قســمت انتهایــی دامنــه بــه ســلیقه کاربــر و اصــول حاکــم بــر آنهــا بســتگی دارد. بــه 

عنــوان مثــال:

ــه از واژه 	  ــت ک ــاری اس ــی تج ــه بین الملل ــک دامن ــه ی ــن دامن ــه COM: ای دامن
commercial بــه معنــی تجــاری برگرفتــه شــده و معمــوالً در ســایتهای تجــاری و 

ــود. ــه می ش ــه کار گرفت ــا ب وباگ ه
ــران 	  ــور ای ــا در کش ــت و تنه ــران اس ــور ای ــوص کش ــه مخص ــن دامن ــه IR: ای دامن

کاربــرد دارد. البتــه هــر کشــور دیگــری نیــز دامنــه مربــوط بــه خــود را دارد کــه در 
ــود. ــتفاده می ش ــه از FA اس ــورد فرانس ــتان از UK و در م ــورد انگلس م

ــه از کلمــه انگلیســی Informal برگرفتــه شــده اســت کــه 	  ــه Info: ایــن دامن دامن
نشــان دهنــده اطاعاتــی بــودن ســایت مــورد نظــر اســت و ممکــن اســت در زمینه 

ارائــه مقالــه و کارهــای علمــی فعالیــت داشــته باشــد.
دامنــه net: اســم ایــن دامنــه از کلمــه انگلیســی Network گرفتــه شــده اســت و 	 

بــرای وب ســایت های شــبکه ای و و ســایت هایی کــه در حــوزه مخابــرات فعالیــت 
دارنــد مناســب اســت.

دامنــه org: ایــن دامنــه می توانــد معیــاری بــرای نشــان دادن فعالیــت ســایت در 	 
 Organization حوزه هــای ســازمانی باشــد و اســم آن بــه صــورت مخفــف کلمــه
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اســت. البتــه ایــن دامنــه در مــورد برخــی از وب ســایت ها و فروشــگاه های اینترنتــی 
نیــز بــه کار گرفتــه می شــود.

ــدام  ــت هــر ک ــه رعای ــاگ وجــود دارد ک ــرای وب ــه ب ــم در انتخــاب دامن ــه مه دو نکت
ــر  ــه خاط ــد ب ــت اول بای ــد. در حال ــر کن ــما را راحت ت ــیر ش ــد مس ــا می توانن از آنه
داشــته باشــید کــه برخــی از وب ســایت ها بــه عنــوان وب ســایت وباگدهــی فعالیــت 
می کننــد و زمینــه اســتفاده رایــگان شــما از دامنــه را فراهــم می کنــد کــه در بندهــای 

ــم. ــا می پردازی ــه آن ه ــتر ب ــدی بیش بع

ــورد  ــه م ــه دامن ــوید ک ــه می ش ــود متوج ــی های خ ــی در بررس ــه گاه ــورد دوم اینک م
نظــر شــما قبــاً ثبــت شــده اســت. در ایــن حالــت مجبــور خواهیــد بــود کــه یــک 
دامنــه جدیــد بــرای وبســایت خــود در نظــر بگیریــم. البته نیازی نیســت که حساســیت 
ــا  ــادل آنه ــا از مع ــه ی ــات ترجم ــد از خدم ــی می توانی ــد و حت ــه خــرج دهی ــی ب باالی
ــود،  ــاه می ش ــات کوت ــامل کلم ــما ش ــت ش ــه فعالی ــر زمین ــی اگ ــد. حت ــتفاده کنی اس
ــه وب ســایت  ــارز آن دامن ــه ب ــد کــه نمون ــی اســتفاده کنی ــد از کلمــات ترکیب می توانی

ــت. ــر وب )www.modirweb.com( اس مدی

بیشتر بخوانید: 6 نکته برای داشتن بهترین استراتژی در بازاریابی محتوا

2.انتخابسیستمهاستباتوجهبههدفگذاریوبالگ
در مرحلــه قبــل احتمــاالً یــک اســم مناســب بــرای وبــاگ خــود انتخــاب کرده ایــد و 
حتــی دامنــه آن را نیــز ثبــت کرده ایــد. در ایــن مرحلــه بایــد یــک سیســتم میزبــان یــا 
هاســت بــرای وبــاگ خــود انتخــاب کنیــد تــا بتوانیــد اطاعــات خــود را بــر روی آن 
بارگــذاری کنیــد. بارگــذاری محتــوا در بســتر اینترنــت نیــاز بــه یــک فضــای مشــخص 
ــی و  ــا اســتفاده از هاســت فراهــم می شــود. شــرکت های ایران ــن فضــا ب ــه ای دارد ک
ــدام از آن هــا  ــد و هــر ک ــه هاســتینگ فعالیــت دارن ــه ارائ خارجــی متعــددی در زمین
ــک وب  ــت در ی ــر هاس ــد. تأثی ــب باش ــما مناس ــی ش ــاگ نویس ــرای وب ــد ب می توان
ســایت یــا یــک وبــاگ بســیار مهــم اســت و می تواننــد مــوارد زیــر را تحــت تأثیــر 

قــرار دهــد:
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هاست یک سایت به طور مستقیم با سرعت آن در ارتباط است؛	 
هاســتینگ می توانــد مشــخص کنــد کــه امنیــت یــک وب ســایت تــا چــه انــدازه 	 

باالســت؛
ــر 	  ــب وباگ هــا و وبســایت ها تأثی ــود مطال ــذاری و دانل هاســتینگ در بحــث بارگ

گــذار اســت؛
هاســتینگ مشــخص می کنــد کــه مــا اجــازه بارگــذاری و ذخیره ســازی اطاعــات را 	 

تــا چــه انــدازه ای داریــم؛
انتخــاب  هاســت و ظرفیــت آن بــه طــور مســتقیم بــا حــوزه فعالیــت مــا در ارتبــاط 	 

. ست ا
نکتــه ای کــه در مــورد وبــاگ نویســی وجــود دارد ایــن اســت کــه  هاســت در آدرس 
اینترنتــی یــا در محتــوای وبــاگ آورده نمی شــود و بــه عنــوان سیســتم پشــت پــرده 
فعالیــت می کنــد. امــا ایــن باعــث نمی شــود کــه اهمیــت هاســتینگ کاهــش پیــدا 
کنــد و شــما بــه عنــوان یــک وباگ نویــس بایــد بتوانیــد بهتریــن  هاســت ممکــن را 

بــرای بــه خــود انتخــاب کنیــد.
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نکاتیدرموردانتخابهاستبرایوبالگ
ــه ارائــه   همانطــور کــه عنــوان شــد، شــرکت های ایرانــی و خارجــی متعــددی در زمین
ــی  ــرکت های خارج ــرعت ش ــوارد س ــی م ــی در برخ ــه حت ــد ک ــت دارن ــت فعالی هاس
ــًا از  ــه حتم ــت ک ــن اس ــا ای ــه م ــا توصی ــت. ام ــر اس ــی باالت ــرکت های ایران از ش
شــرکت های ایرانــی اســتفاده کنیــد، زیــرا هــم از امنیــت باالتــری برخــوردار هســتند و 
هــم دسترســی بــه پشــتیبانی آنهــا از طــرق مختلــف راحت تــر اســت. بــرای انتخــاب 
ــرچ  ــوگل س ــت را در گ ــاب  هاس ــا انتخ ــت ی ــد واژه  هاس ــد کلی ــز می توانی ــرکت نی ش
کنیــد و بــا شــرکت های مختلــف در ایــن زمینــه صحبــت کنیــد. در اینجــا بــه دلیــل 
مســائل مختلــف از ذکــر شــرکت های ارائــه دهنــده  هاســت در ایــران معذوریــم، امــا 
ــا کارشناســان مــا در تمــاس باشــید تــا اطاعــات مشــاوره ای کامل تــری  می توانیــد ب

در اختیــار شــما قــرار دهنــد.
امــا شــاید هــوس کــرده باشــید کــه از یــک  هاســت رایــگان بــرای وب ســایت خــود 
اســتفاده کنیــد! آیــا امــکان پذیــر اســت؟ بلــه امــکان پذیــر اســت. اگــر قصد اســتفاده 
ــد  ــتفاده کنی ــی اس ــایت های وباگده ــد از س ــد می توانی ــگان را داری ــت رای از هاس
ــر   ــا اگ ــرد. ام ــم ک ــی خواهی ــا را معرف ــل آنه ــه طــور کام ــر ب ــدم جلوت ــد ق ــه در چن ک
ــر  ــد، بهت ــرار کنی ــه ف ــه انتخــاب  هاســت و دامن ــوط ب ــد از دردســرهای مرب می خواهی
ــدی  ــش بع ــز در بخ ــا را نی ــه آنه ــد ک ــتفاده کنی ــتراکی اس ــتم های اش ــت از سیس اس

ــم داد. ــح خواهی توضی

3.انتخابپلتفرممناسببرایپیادهسازیوبالگ
ــد و فضــای  ــاگ خــود انتخــاب کرده ای ــرای وب ــه ب ــا اینجــای کار، شــما یــک دامن  ت
هاســت را بــا توجــه بــه فعالیــت وبــاگ نویســی خــود مشــخص گردیــد. در اینجــا 
بایــد بــه ســراغ انتخــاب یــک پلتفــرم مناســب بــرای پیاده ســازی وبــاگ خــود برویــد. 

امــا پلتفــرم چیســت؟
 پلتفــرم ابــزار و فضایــی اســت کــه بــه منظــور نوشــتن محتــوا بــرای وبــاگ در اختیــار 
ــر  ــته ها، تصاوی ــد نوش ــما می توانی ــرم ش ــن پلتف ــک ای ــا کم ــرد. ب ــرار می گی ــما ق ش
ــد و در  ــر دهی ــود تغیی ــواه خ ــه دلخ ــابه را ب ــوارد مش ــایر م ــا و س ــی، فیلم ه گرافیک

قالــب مشــخص در وبــاگ خــود منتشــر کنیــد.
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چگونهیکپلتفرممناسببرایسایتخودانتخابکنیم؟
 بــه طورکلــی پلتفرم هــای مــورد اســتفاده در وبــاگ نویســی بــه دو دســته رایــگان و 
ــه  ــوند ک ــتم هایی می ش ــامل سیس ــگان ش ــای رای ــوند. پلتفرم ه ــیم می ش ــی تقس پول
اســتفاده از آنهــا بــه صــورت دائمــی رایــگان اســت و شــما در ازای نصــب آنهــا پولــی 
ــور هســتید  ــرای اســتفاده از پلتفرم هــای پولــی مجب پرداخــت نخواهیــد کــرد. امــا ب
کــه بــه صــورت اشــتراکی و ســاالنه هزینــه آن را بپــردازد. بــه منظــور آشــنایی بهتــر 
شــما بــا ایــن سیســتم ها، دو پلتفــرم رایــگان خارجــی را معرفــی خواهیــم کــرد کــه هــر 

کــدام از آنهــا ویژگی هــای خــاص خــود را دارد.

وردپرس
ــرم  ــاده ترین پلتف ــاالً س ــن و احتم ــن، رایج تری ــرس )Wordpress( محبوب تری وردپ
مــورد اســتفاده بــرای گذاشــتن محتــوا در وبــاگ و وبســایت اســت. ایــن سیســتم بــه 
صــورت رایــگان در اختیــار وبــاگ نویســان و وبمســتران قــرار می گیــرد تــا بــه کمــک 
آن اطاعــات خــود را بارگــذاری کــرده و بــه شــکلهای مختلــف ویرایــش کننــد. کار بــا 
ــدون محدودیــت  ــه طــور کامــل و ب وردپــرس بســیار ســاده اســت و ابزارهــای آن ب
ــود  ــتم، وج ــن سیس ــای ای ــن ویژگی ه ــرد. از مهمتری ــرار می گی ــر ق ــار کارب در اختی
ــه  ــه ب ــت ک ــایت اس ــاختار س ــر در س ــرای تغیی ــف ب ــای مختل ــا و پاگین ه افزونه ه

ــا تغییــر داد. ــه کمــک آنه ــب ســایت را ب ــوان قال راحتــی می ت
البتــه وردپــرس در ســه ســطح مقدماتــی، پیشــرفته و حرفــه ای در اختیــار کاربــران قــرار 
می گیــرد کــه تنهــا نســخه مقدماتــی آن رایــگان اســت. کســانی کــه قصــد اســتفاده 
از ایــن سیســتم مدیریــت محتــوا یــا CMS بــرای وبــاگ خــود دارنــد، در اســتفاده 
ــرای داشــتن نســخه های  ــد داشــت و ب ــی نخواهن ــی آن محدودیت از نســخه مقدمات
حرفه ای تــر بایــد پــول آن را بپردازنــد. بزرگ تریــن ایــرادی کــه بــرای وردپــرس وجــود 
دارد ایــن اســت کــه سیســتم پشــتیبانی و پاســخگویی خاصــی بــرای آن در نظــر گرفته 
نشــده اســت و بــرای برطــرف کــردن مشــکات آن بایــد از اینترنــت و یــا گروه هــای 

مربــوط بــه آن کمــک گرفــت.
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جومال

جومــا )Joomla( از لحــاظ طراحــی و نحــوه بارگــذاری محتــوا تفاوت هــای بســیاری 
بــا وردپــرس دارد و کار بــا آن ســخت تر اســت. جومــا در ســاخت فروشــگاه و 
ــه برخــی گزینه هــا  ــا دسترســی ب ــد، ام ــق عمــل می کن ــی موف وب ســایت های اینترنت
ــوزش  ــه کار و آم ــاز ب ــوا در آن نی ــتن محت ــرای نوش ــر ب ــت و کارب ــخت تر اس در آن س
ــه  ــود ک ــه می ش ــخه ارائ ــه نس ــرس در س ــد وردپ ــز همانن ــا نی ــتری دارد. جوم بیش
نســخه مقدماتــی آن رایــگان بــوده و وباگ نویس هــا می تواننــد از آن بــرای اهــداف 

مختلــف خــود اســتفاده کننــد.
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سایتوبالگدهی
 بایــد ایــن حقیقــت را بپذیریــم کــه نســل اول وبــاگ نویســی در ایــران بــه اســتفاده 
از پنل هایــی ماننــد باگفــا اختصــاص یافــت کــه فضــای کافــی بــه صــورت رایــگان 
در اختیــار کاربــران اینترنتــی قــرار داده و آن هــا می توانســتند قالب هــای مختلفــی را 
ــی  ــایت  های وباگده ــوان س ــت عن ــایت ها تح ــن س ــد. ای ــذاری کنن ــر روی آن بارگ ب
ــم  ــا را فراه ــات آنه ــتر امکان ــر بس ــاگ ب ــاخت وب ــکان س ــه ام ــوند ک ــناخته می ش ش

می کننــد.
 ســایت وباگدهــی بــه ســایت هایی گفتــه می شــود کــه تمامــی امکانــات مربــوط بــه 
مدیریــت محتــوا، انتخــاب دامنــه و فضــای ذخیره ســازی مطالــب را در اختیــار وبــاگ 
ــر روی  ــب خــود را ب ــا در کمتریــن زمــان ممکــن، قال ــا آنه ــد ت ــرار می دهن نویســان ق
ــه  ــی ک ــای معمول ــایت ها و وباگ ه ــن س ــاوت بی ــد. تف ــرار دهن ــر ق ــاگ موردنظ وب
در بندهــای قبلــی توضیــح داده شــد، قــرار گرفتــن نــام دامنــه موردنظــر در وب ســایت 

شــرکت اســت.
بــه عنــوان مثــال اگــر مــا قصــد اســتفاده از ســایت باگفــا را داشــته باشــیم و بخواهیم 
کــه یــک وبــاگ بــا دامنــه اینترنتــی mydomain بســازیم، آدرس اینترنتــی وبــاگ 
ــایت ها  ــن س ــد. ای ــر می کن ــورت www.mydomain.blogfa.com تغیی ــه ص ــا ب م
ــا توجــه بــه درآمــدی  ــًا بــه صــورت رایــگان فعالیــت می کننــد و هزینــه آنهــا ب عمدت

ــران می شــوند. ــد، جب کــه از طریــق تبلیغــات و ســایر مــوارد بــه دســت می آورن
ــت  ــود اس ــی موج ــی و خارج ــی ایران ــرویس های وباگده ــی از س ــای مختلف نمونه ه
کــه امکانــات همــه آنهــا تقریبــًا شــبیه اســت و بــا یــاد گرفتــن اصــول اولیــه در یکــی از 
آنهــا، می تــوان از همــه ایــن ســرویس ها اســتفاده کــرد. معروف تریــن ســرویس های 
وباگدهــی خارجــی شــامل وردپــرس و بــاگ اســکای هســتند کــه نمونه هــای دیگــری 
مشــابه آنهــا نیــز ســاخته شــده اســت و محبوبیــت کمتــری دارنــد. امــا ســرویس های 
ــت.  ــان تر اس ــا آس ــه آن ه ــی ب ــتند و دسترس ــتر هس ــیار بیش ــی بس ــی ایران وباگده

چنــد نمونــه از ایــن ســرویس ها بــه صــورت زیــر هســتند:
 	www.blogfa.com = سرویس وباگ دهی باگفا
 	www.blog.ir = سرویس وباگ دهی بیان باگ
 	www.mihanblog.com = سرویس وباگ دهی میهن باگ
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 	www.rozblog.com = سرویس وباگ دهی رز باگ
 	www.persianblog.ir = سرویس وباگ دهی پرشین باگ
 	www.parsiblog.com = سرویس وباگ دهی پارسی باگ

 
مزایایاستفادهازسرویسوبالگدهی

بــا توجــه بــه مشــخصاتی کــه بــرای ســرویس وبــاگ دهــی عنــوان شــد، شــاید بــرای 
شــما ایــن ســؤال پیــش آمــده باشــد کــه چــرا برخــی از افــراد و وباگ نویســان ترجیح 
می دهنــد کــه از ایــن سیســتم ها بــرای وبــاگ نویســی خــود اســتفاده کننــد. بــرای 
ایــن مــورد، بــه برخــی از مزایــای ســرویس وباگدهــی اشــاره می کنیــم کــه احتمــاالً 

شــما را نیــز قانــع خواهــد کــرد:
نیازی به ثبت دامنه و دردسرهای مربوط به آن نخواهید داشت؛	 
فضــای هاســتینگ مــورد نیــاز در اختیــار شــما قــرار می گیــرد و نیــازی بــه پرداخــت 	 

ــول ندارید؛ پ
نحــوه کار بــا ایــن سیســتم ها بســیار ســاده اســت و آمــوزش آنهــا در اینترنــت و 	 

ــود دارد؛ ــف وج ــایت های مختل در وب س
معمــوالً در اســتفاده از ســرویس وباگدهــی محدودیــت خاصی نیســت و می توانید 	 

قالب هــای مختلفــی بــر روی آنهــا نصــب کنید؛
در ایــن سیســتم ها پیشــنهادات مختلفــی بــرای انتخــاب دامنــه بــه عنــوان پیــش 	 

ــرد؛ ــرار می گی ــس ق ــار وباگ نوی ــرض در اختی ف
ــوزش 	  ــه آم ــازی ب ــما نی ــت و ش ــت اس ــیار راح ــتم ها بس ــن سیس ــتیبانی ای پش

ــت. ــد داش ــی نخواهی ــه نویس ــی و برنام کدنویس
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استفادهازپلتفرمپولیدروبالگنویسی
ــاگ  ــذاری آن در وب ــوا و بارگ ــتن محت ــرای نوش ــه ب ــتم هایی ک ــر از سیس ــی دیگ  یک
ــار  ــد شــرکت در اختی ــی هســتند کــه توســط چن اســتفاده می شــود، پلتفرم هــای پول
ــه صــورت سایت ســاز  ــن پلتفرم هــا ب ــد. ای ــرار می گیرن ــاگ نویســان ق ــران و وب کارب
یــا فروشگاه ســاز هســتند کــه وبــاگ مــورد نظــر را بــه صــورت اشــتراکی می ســازند. 
ــه  ــتفاده از آن را ب ــه اس ــد هزین ــس بای ــرم، وباگ نوی ــن پلتف ــتفاده از ای ــرای اس ب

صــورت ســاالنه و اشــتراکی بپــردازد.
بــرای درک بهتــر ایــن شــیوه از وبــاگ نویســی، اجــازه دهیــد کــه بــا ذکــر یــک مثــال 
ــک  ــدازی ی ــد راه ان ــما قص ــه ش ــد ک ــرض بگیری ــم. ف ــح دهی ــا را توضی ــد کار آنه رون
وبــاگ در زمینــه آمــوزش آشــپزی را داریــد. اگــر بــا نحــوه انتخــاب دامنــه و انتخــاب  
ــًا  ــد و نهایت ــتفاده می کنی ــگان اس ــای رای ــید، از روش ه ــته باش ــنایی داش ــت آش هاس
ــه  ــار خواهیــد آمــد. امــا در برخــی مــوارد انتخــاب دامن ــا محدودیت هــای آنهــا کن ب
و انتخــاب  هاســت بــرای شــما ســخت اســت و حتــی آمــوزش الزم بــرای کار بــر روی 
ــا  ــی ی ــه ســراغ پلتفرم هــای پول ــت ب ــن حال ــد. در ای ــاگ خــود را ندیده ای ــب وب قال

پلتفرم هــای اشــتراکی می رویــد.
ــا در  ــی باگف ــا حت ــا ی ــا جوم ــرس ی ــای وردپ ــد فض ــی همانن ــا فضای ــن پلتفرم ه ای
اختیــار شــما قــرار می دهنــد کــه می توانیــد محتــوا و مطالــب خــود را در ایــن سیســتم 
بارگــذاری کنیــد. همچنیــن ایــن شــرکت وظیفــه انتخــاب دامنــه و وظیفــه انتخــاب  
ــد  ــن سیســتم شــما می توانی ــرد. در ای ــده می گی ــاگ شــما را برعه ــرای وب هاســت ب
قالــب مــورد نظــر خــود را بــر روی ســایت قــرار دهیــد یــا از قالب هــای پیــش فــرض 
ــور  ــی ام ــه تمام ــود ک ــد می ش ــرکت متعه ــن ش ــن ای ــد. همچنی ــتفاده کنی ــا اس آنه

پشــتیبانی ســایت از جملــه تغییــر قالــب و مشــکات احتمالــی آن را برطــرف کنــد.
ــه  ــد، هزین ــت می کنی ــتراکی دریاف ــرم اش ــتم و پلتف ــه از سیس ــی ک ــل خدمات در مقاب
ــت  ــول فعالی ــت در ط ــن اس ــه ممک ــود ک ــه می ش ــر گرفت ــما در نظ ــرای ش ــاالنه ب س
ــت  ــای هاس ــتفاده از فض ــل اس ــه دلی ــت ب ــش قیم ــی افزای ــا حت ــف ی ــامل تخفی ش
ــت ســایت و پشــتیبانی آن،  ــان از کیفی ــه لحــاظ اطمین ــن روش ب بیشــتر شــوید. ای
نســبت بــه روش هــای رایــگان بهتــر اســت و شــما می دانیــد کــه یــک گــروه حرفــه ای 
ــه اشــتراک  ــه اینکــه هزین ــا توجــه ب ــد. ب ــوا و از وبــاگ شــما حمایــت می کن از محت

18

https://modireweb.com


چگونه وبالگ نویسی را شروع کرده و از آن پول دربیاوریم؟

www.modireweb.com

ایــن سیســتم ها چنــدان بــاال نیســت، از لحــاظ اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه اســت 
ــادی دارد. ــه اقتص و توجی

بیشتر بخوانید: سئو و بهینه سازی محتوای وباگ با 10 نکته ساده اما کاربردی

4.انتخابقالبمناسبازلحاظگرافیکیونوشتاری
ــه  ــک فروشــگاه اســت ک ــد ایجــاد ی ــل را انجــام داده باشــید، همانن ــر مراحــل قب اگ
تجهیــزات الزم بــرای راه انــدازی آن را خریــداری کرده ایــد، امــا هنــوز در مــورد نحــوه 
ــد  ــد. در اینجــا بای ــزی نکرده ای ــف برنامه ری ــری کاالهــای مختل نصــب و محــل قرارگی
بــه ســراغ انتخــاب قالــب بــرای وبــاگ خــود برویــد. انتخــاب قالــب بــرای وبــاگ 
ــرای  ــت آن و جــذب مخاطــب ب ــر جذابی ــه طــور مســتقیم ب ــم اســت و ب بســیار مه

محتــوا تأثیــر گــذار اســت.
انتخــاب قالــب در وبــاگ نویســی بــه دو صــورت انجــام می گیــرد کــه یــک حالــت 
آن اســتفاده از قالب هــای پیش فــرض و حالــت دوم آن اســتفاده از قالب هــای 
سفارشــی اســت. قالــب سفارشــی توســط خــود فــرد و یــا تیم هــای طراحــی ســایت، 
ــکل  ــه ش ــوا ب ــرار دادن محت ــرای ق ــف ب ــای مختل ــده و در آن محل ه ــازی ش آماده س
منحصر به فــرد در نظــر گرفتــه می شــود. اســتفاده از قالب هــای سفارشــی بــرای 
ــل  ــه در فواص ــود ک ــور ش ــت مجب ــن اس ــی ممک ــت و حت ــر اس ــس هزینه ب وباگ نوی
ــورت  ــر ص ــا در ه ــاورد. ام ــود بی ــه وج ــاختار آن ب ــی در س ــف، تغییرات ــی مختل زمان
قالب هــای سفارشــی از لحــاظ زیبایــی و جذابیــت ســطح باالتــری دارنــد و در جــذب 

ــد. ــل می کن ــر عم ــب موفق ت مخاط
ــه صــورت اســتاندارد  ــل ب ــه از قب ــی می شــود ک ــرض شــامل قالب های ــب پیش ف  قال
ــد.  ــرار می گیرن ــس ق ــار وباگ نوی ــگان در اختی ــورت رای ــه ص ــدند و ب ــازی ش آماده س
اگــر فــرد از سیســتم وباگدهــی اســتفاده کنــد، می توانــد از قالــب پیش فــرض آنهــا 
اســتفاده کنــد. در وردپــرس نیــز چنــد قالــب بــه صــورت پیــش فــرض قــرار داده شــده 
ــرای وبــاگ  ــا را ب ــد مــورد از آنه ــا چن ــه ســلیقه خــود، یــک ی ــا توجــه ب ــر ب ــا کارب ت
ــر  ــس بهت ــرای وباگ نوی ــه ب ــاظ هزین ــرض از لح ــش ف ــای پی ــد. قالب ه ــاب کن انتخ
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هســتند و هزینــه ای بــه او تحمیــل نمی کنــد، امــا تکــراری بــودن آنهــا، ممکــن اســت 
باعــث ایجــاد چالــش عــدم جذابیت شــان شــود.

5.نوشتنومحتواگذاری
تــا اینجــای کار مــوارد فنــی مربــوط بــه راه انــدازی وبــاگ را انجــام داده ایــد و از ایــن 
ــی  ــال قبل ــر همــان مث ــاگ نویســی شــروع می شــود. اگ ــه وظیفــه شــما در وب مرحل
ــی قفســه ها را  ــد، شــما در حــال حاضــر تمام ــه فروشــگاه را در نظــر بگیری ــوط ب مرب
چیده ایــد و ویتریــن فروشــگاه را بــرای گذاشــتن محصــوالت مختلــف آمــاده کرده ایــد. 
از اینجــا بــه بعــد شــما بایــد محصــوالت و خدمــات خــود را بــه صــورت تمیــز شــده و 
مرتــب در محــل خــود قــرار دهیــد کــه در وبــاگ نویســی تحــت عنــوان محتواگــذاری 

ــود. ــناخته می ش ش
ــد  ــز مانن ــک فضــای مشــخص نی ــر، ی ــی فوق الذک ــگان و پول ــی پلتفرم هــای رای تمام
مایکروســافت آفیــس یــا همــان برنامــه ورد )word( در اختیــار شــما قــرار می دهنــد، 
ــش آن را داشــته باشــید.  ــکان ویرای ــن خــود را در آن بنویســید و ام ــد مت ــا بتوانی ت
محتواگــذاری در وبــاگ نویســی بســیار مهــم اســت و حیــات وبــاگ بــه ایــن موضوع 
ــه در  ــود دارد ک ــی وج ــای مختلف ــوا تکنیک ه ــتن محت ــورد نوش ــتگی دارد. در م بس
همــه آنهــا توجــه بــه جذابیــت متــن و خاقیــت در نوشــتن آن باالتریــن اهمیــت را 
دارد. ایــن موضــوع را در بندهــای انتهایــی ایــن مطلــب مــورد بررســی قــرار داده ایــم.
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6.بهینهسازیساختاروبالگومحتوا
بــه مــرور زمــان مطالــب و نــکات مــورد نظــر خــود را در وبــاگ بنویســید و فضــای 
ــب  ــه وجــود آمــدن مطال ــه محــض ب ــد. ب ــر می کنی ــف پ ــا نوشــته های مختل آن را ب
جدیــد، بایــد ســعی کنیــد کــه ایــن مطالــب قبــل از ســایر رقبــا بــر روی وبــاگ شــما 
قــرار گیــرد تــا از ایــن طریــق مخاطــب بیشــتری جــذب کنیــد. وباگ هــا ممکــن اســت 
خبــری، دانشــنامه یــا بــرای ســرگرمی باشــند. در هــر صــورت، جذابیــت آنهــا تــا حدود 
زیــادی تحــت تأثیــر نــوع نوشــته و موضــوع مــورد اســتفاده در آن اســت. اگــر بتوانید 
موضــوع مناســبی انتخــاب کنیــد، مطمئــن باشــید کــه بــا اســتقبال بیشــتری از طــرف 

بازدیدکننــدگان مواجــه خواهیــد شــد.
امــا بــه طــور همزمــان، بهینــه ســازی ســاختار وبــاگ و محتــوای آن در وباگ نویســی 
ــتجو  ــج جس ــاگ در نتای ــری وب ــه قرارگی ــود ک ــث می ش ــژه ای دارد و باع ــت وی اهمی
ــه ســازی ســاختار  ــر امــکان پذیــر باشــد. ســعی کنیــد روش هــای مختلــف بهین باالت
ــه  ــی در آن ب ــف تغییرات ــای مختل ــد و در زمان ه ــرا بگیری ــوای آن را ف ــاگ و محت وب
وجــود بیاوریــد تــا وبــاگ شــما امتیــاز بیشــتری از موتورهــای جســتجو دریافــت کند. 
ــب  ــد و مطال ــاگ داری ــک وب ــما ی ــه ش ــید ک ــته باش ــا داش ــد ادع ــا می توانی در انته

ــد. ــر می کنی ــود را در آن منتش ــواه خ دلخ

مقاله مرتبط: چطور محتوایی بنویسیم که افراد واقعًا آن را بخوانند

چراوبالگنویسیبرایکسبوکارهااهمیتدارد؟
ــه  ــی ب ــاگ نویس ــود و وب ــف می ش ــتن تعری ــرای نوش ــی ب ــوان فضای ــه عن ــاگ ب وب
فعالیتــی گفتــه می شــود کــه بــه تعریــف و تفســیر فعالیت هــای مختلــف می پــردازد. 
ــه  ــد و ب ــته باش ــش داش ــف نق ــب وکارهای مختل ــد در کس ــاگ می توان ــن وب بنابرای
ــیار  ــرکت های بس ــه ش ــم ک ــروزه می بینی ــد. ام ــک کن ــا کم ــق آنه ــدم رون ــا ع ــق ی رون
ــرد  ــه ف ــا وجــود داشــتن آمــار منحصــر ب ــا، ب ــی باب ــد آمــازون و عل ــا مانن ــزرگ دنی ب
ــکار  ــک راه ــوان ی ــه عن ــی ب ــاگ نویس ــاکان از وب ــتری، کم ــذب مش ــروش و ج در ف
بــرای جــذب مشــتری اســتفاده می کننــد. بــه همیــن دلیــل 5 نکتــه در مــورد اهمیــت 

وبــاگ نویســی بــرای کســب وکار فراهــم آورده ایــم کــه بــه شــکل زیــر هســتند:
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 ــی 	 ــد:وقت ــهمیده ــبارائ ــتراکگذاریمطال ــهاش ــرایب ــیب ــالگفرصــتکاف وب
ــه  ــبت ب ــا نس ــاص ی ــوع خ ــک موض ــا ی ــه ب ــانی در رابط ــد اطاع رس ــه قص ک
ــای  ــا کانال ه ــزاری ی ــاظ خبرگ ــی از لح ــای کاف ــد و ابزاره ــود داری ــب وکار خ کس
ــق آن  ــه از طری ــزاری اســت ک ــاگ اب ــد، وب ــار نداری ــی در اختی ــبکه های اجتماع ش
می توانیــد خبرهــای مختلــف را انتشــار دهیــد و از ایــن شــیوه بــرای اطاع رســانی 
ــب  ــت در قال ــن اس ــانی ممک ــن اطاع رس ــد. ای ــتفاده کنی ــود اس ــب وکار خ در کس
ــات و  ــی خدم ــد معرف ــًا قص ــا صرف ــرد ی ــام گی ــرکت انج ــی ش ــای تبلیغات برنامه ه

ــید. ــته باش ــود را داش ــرکت خ ــه ش ــاالنه و ماهان ــای س فعالیت ه
 ــاافــرادمختلــفراتقویــتمیکنــد: وبــاگ بهتریــن 	 ــاطبرنــدشــماب وبــالگارتب

پــل ارتباطــی یــک شــرکت بــه صــورت اینترنتــی یــا واقعــی بــا مشــتریان اســت و 
در واقــع آن هــا می تواننــد بــه راحتــی بــا برنــد شــما ارتبــاط برقــرار کننــد. امــروزه 
ــد واژه  ــک کلی ــورد ی ــتجو در م ــا جس ــاید میلیارده ــا و ش ــه میلیون ه ــم ک می بینی
ــد واژه  ــد کلی ــا چن ــک ی ــورد ی ــرکت در م ــک ش ــاگ ی ــر وب ــرد. اگ ــورت می گی ص
در صــدر فهرســت نتایــج جســتجو قــرار گیرنــد، طبیعتــًا تعــداد بازدیــد کننــده آن 

ــد. ــد کمــک می کن ــه شناســایی بیشــتر برن ــن موضــوع ب ــوده و ای بیشــتر ب
 وبــالگکســبوکارشــمارابــهعنــوانیــکصنعــتپیشــرومعرفــیمیکنــد: یکــی 	

از مهمتریــن خصوصیــات وباگ هــا، اســتفاده از آن بــه عنــوان یــک ابــزار تبلیغاتــی 
ــا  ــاید خبرگزاری ه ــه ش ــه داد ک ــی در آن ارائ ــوان اطاعات ــت و می ت ــخصی اس ش
ــد. در ایــن وبــاگ فرصــت  ــا ســایر وب ســایت ها از انتشــار آنهــا طفــره می رون ی
کافــی در اختیــار شــما قــرار دارد کــه جزئیــات کســب وکار خــود را بــه طــور کامــل 
ــات  ــن اطاع ــد. ای ــاز بخش هــای آن را تغییــر دهی ــد و در صــورت نی ــی کنی معرف
ــوان یــک صنعــت پیشــرو معرفــی  ــه عن ــد کــه کســب وکار خــود را ب کمــک می کن

کنیــد.
 وبــالگبــهتقویــتوتوســعهارتبــاطبــامشــتریانجدیــدوموجــودکمــکمیکنــد:	

ــتریان آن  ــک کســب وکار و مش ــن ی ــل ارتباطــی بی ــوان پ ــه عن ــاگ نویســی ب وب
ــتری  ــذب مش ــرای ج ــزار ب ــک اب ــوان ی ــه عن ــوان از آن ب ــود و می ت ــف می ش تعری
ــاگ  ــتن وب ــه در نوش ــب وکارهایی ک ــرکت ها و کس ــرد. ش ــتفاده ک ــز اس ــد نی جدی
تبحــر دارنــد، ایــن شــانس را خواهنــد داشــت کــه محصــوالت و خدمــات خــود را 
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بــه شــکل بهتــر و قویتــر معرفــی کننــد و از ایــن طریــق بهتریــن تبلیغــات را بــرای 
مشــتریان قدیمــی و جدیــد خــوب بیاورنــد.

 ــک	 ــتجوکم ــایجس ــازیموتوره ــهس ــتردربهین ــازبیش ــنامتی ــهگرفت ــالگب وب
ــرای آن  ــد و ب ــدازی می کنی ــی راه ان ــب وکار اینترنت ــک کس ــه ی ــی ک ــد: وقت میکن
وبــاگ قــرار می دهیــد، ایــن وبــاگ بــه شــما کمــک می کنــد کــه کلیــد واژه هــای 
مــورد نظــر خــود را در مــورد وب ســایت و فروشــگاه اینترنتــی تقویــت کنیــد و از 
ایــن طریــق بــه موتورهــای جســتجو اطــاع دهیــد کــه در چــه زمینــه ای فعالیــت 
ــرفته  ــده و پیش ــیار پیچی ــایت بس ــازی وب س ــه س ــئو و بهین ــث س ــد. بح می کن
اســت و در ایــن مطلــب مدنظــر مــا نیســت. امــا الزم اســت بدانیــد کــه وبــاگ 

ــه بهتــر در موتورهــای جســتجو ضــروری اســت. ــرای گرفتــن رتب ب
 

 
روشهایمختلفکسبدرآمدازوبالگنویسی

مســلمًا راه انــدازی یــک وبــاگ و نوشــتن مطالــب در آن بــه هیــچ وجــه نمی توانــد 
شــما را بــه پــول یــا بــه روش خاصــی بــرای کســب درآمــد برســاند. این شــما هســتید 
ــاگ  ــد از وب ــب درآم ــف کس ــای مختل ــس روش ه ــک وباگ نوی ــوان ی ــه عن ــه ب ک
ــه ســمت شــیوه های  ــاگ خــود را ب ــه کمــک آن وب ــد و ب ــدا کنی ــد پی نویســی را بای
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مختلــف حرکــت دهیــد. مثــاً اگــر شــما تصمیــم می گیریــد کــه از روش هــای متنــی 
بــرای کســب درآمــد اســتفاده کنیــد، در کل بایــد مســیر وبــاگ شــما بــه ســمت ایــن 

روش حرکــت کــرده و از ایــن بــه بعــد مطالــب خــود را در ایــن جهــت بنویســید.
ــاگ نویســی اشــاره  ــد از وب ــه برخــی از روش هــای کســب درآم ــی ب ــب قبل در مطال
ــی  ــده آل و عال ــب، 5 روش ای ــن مطل ــل ای ــم در تکمی ــا می خواهی ــم و در اینج کردی
بــرای کســب درآمــد معرفــی کنیــم. اســتفاده از ایــن روش هــا بــرای همــه افــراد امکان 

ــد: ــد امتحــان کنی ــز می توانی ــر اســت و شــما نی پذی

-کسبدرآمدبااستفادهازلینکهایوابسته
ــی  ــل ارتباط ــوان پ ــه عن ــه ب ــود ک ــه می ش ــای گفت ــه لینک ه ــته ب ــای وابس لینک ه
ــدگان  ــاع بازدیدکنن ــث ارج ــرد و باع ــرار می گی ــگاه ق ــک فروش ــاگ و ی ــک وب ــن ی بی
بــه فروشــگاه مــورد نظــر می شــود. در واقــع، اســتفاده از لینک هــای وابســته بماننــد 
تعریــف و تمجیــد شــما از یــک محصــول خــاص اســت و در نهایــت بــه بازدیدکننــده 
ــد.  ــداری کنی ــرکت خری ــان ش ــول را از ف ــن محص ــد ای ــه می توانی ــد ک ــود می گوی خ
لینک هــای وابســته حساســیت باالیــی دارنــد و الزم اســت کــه متــن وبــاگ از جنبــه 
تبلیغاتــی خــارج شــود. هرچــه جذابیــت متــن و واقعــی بــودن آن بــرای بازدیدکننــده 

باالتــر باشــد، امــکان جــذب بازدیدکننــده از ایــن طریــق بیشــتر اســت.
 بــرای مثــال، فــرض می گیریــم کــه شــما یــک وبــاگ در زمینــه مدیریــت کســب وکار 
ــروب عمــل  ــرای وب ســایت مدی ــوان عامــل فروشــنده ب ــه عن ــد ب ــد و می خواهی داری
ــی  ــوا نویس ــورد محت ــی در م ــته آموزش ــک بس ــما ی ــدف ش ــول ه ــر محص ــد. اگ کنی
باشــد، در مــورد محصــول مــورد نظــر بــه طــور کامــل توضیــح می دهیــد و در جریــان 
آن بــه مخاطــب خــود اعــام می کنیــد کــه بســته آموزشــی گــروه مدیــر وب بهتریــن 
ــه وب ســایت  ــق شــما ب ــده از طری ــه بازدیدکنن ــی ک ــن را دارد. در صورت ــت ممک کیفی
مدیــر وب کشــیده شــود و فراینــد خریــد را تکمیــل کنــد، از میــزان فــروش مــورد نظــر، 

ــد. ــت می کنی ــود را دریاف ــیون خ کمیس

حاالچکارکنیم؟
ــی  ــاگ نویس ــته در وب ــای وابس ــق لینک ه ــد از طری ــب درآم ــروع کار و کس ــرای ش ب
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بایــد چنــد گام زیــر را انجــام دهیــد:
ابتــدا بــا شــرکت یــا فروشــگاه مــورد نظــر تمــاس بگیریــد و از بخــش فــروش آنهــا 	 

در مــورد لینک هــای وابســته کســب اطــاع کنیــد؛
 یــک لینــک وابســته از آنهــا دریافــت کنیــد کــه بــه عنــوان مشــخصه فــروش شــما 	 

؛ شد با
لینــک مــورد نظــر را در محتــوای خــود قــرار دهیــد و بــه شــکل طبیعــی در مــورد 	 

آن توضیــح دهیــد؛
ــی 	  ــی ایمیل ــی و بازاریاب ــبکه های اجتماع ــی ش ــد بازاریاب ــف مانن ــای مختل از ابزاره

یــا همــان ایمیــل مارکتینــگ بــرای معرفــی محتــوای خــود و جــذب بازدیدکننــده 
اســتفاده کنیــد.

مقاله مرتبط: کسب درآمد از اینترنت با 14 راه پولساز و بدون نیاز به سرمایه

-کسبدرآمدبااستفادهازتبلیغاتدروبالگ
ــن روش  ــن و شــاید ابتدایی تری ــوان قدیمی تری ــه عن ــاگ نویســی ب ــن روش در وب ای
بــه دســت آوردن پــول از طریــق وبــاگ اســت. اســتفاده از ایــن روش نیــاز بــه توضیح 
ــن و  ــام داد. رایج تری ــی آن را انج ــای مختلف ــوان از روش ه ــدارد و می ت ــی ن چندان
شــاید پردرآمدتریــن روش در ایــن حالــت، گذاشــتن بنــر تبلیغاتی در وب ســایت اســت. 
بــرای اســتفاده از ایــن روش، بایــد نهایــت تــاش خــود را بــه کار بگیریــد کــه رتبــه 
وبــاگ شــما در الکســا در باالتریــن حــد ممکــن قــرار گیــرد و تعــداد بازدیدکننــدگان 

شــما بــرای تیم هــای تبلیغاتــی و بازاریابــی جالــب توجــه و وسوســه کننــده باشــد.
روش هــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه شــما بــا قــرار دادن تبلیغــات در وبــاگ خــود 
بــه پــول برســید. یکــی از ایــن روش هــا، اســتفاده از رپورتــاژ خبــری اســت. فراینــد 
ــک  ــما ی ــان آن ش ــت و در جری ــته اس ــای وابس ــد لینک ه ــم مانن ــاژ ه ــتن رپورت نوش
محتــوا در مــورد یــک موضــوع خــاص می نویســید و در نهایــت آن را بــه یــک شــرکت 
ــا لینک هــای  ــری ب ــاژ خب ــاوت رپورت ــد. تف ــک می دهی ــک محصــول خــاص لین ــا ی ی
ــع  ــا منب ــتید و تنه ــهیم نیس ــروش س ــزان ف ــما در می ــه ش ــت ک ــن اس ــته در ای وابس

ــاژ دریافــت می کنیــد. ــه ایســت کــه بابــت گذاشــتن رپورت درآمــد شــما، هزین
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حاالچهکارکنیم؟

ــه  ــی ب ــاگ نویس ــود را در وب ــد، خ ــد برداری ــیر بای ــن مس ــه در ای ــی ک ــن قدم  اولی
حــد حرفــه ای برســانید و محتــوای جــذاب بنویســید کــه در موتورهــای جســتجو در 
رتبه هــای باالتــر قــرار گیریــد و تعــداد بازدیدکننــدگان شــما بــاال باشــد. اگــر بتوانیــد 
ــه  ــی ب ــرکت های تبلیغات ــد، ش ــرار دهی ــا ق ــر الکس ــای برت ــن رتبه ه ــود را در بی خ
راحتــی شــما را پیــدا می کننــد و از شــما می خواهنــد کــه تبلیغــات آنهــا را در وبــاگ 
ــج  ــن نتای ــتن در بی ــخت تر، گش ــاید روش س ــا روش دوم و ش ــد. ام ــرار دهی ــود ق خ
ــوگل ادوردز  ــزار گ ــه از اب ــت ک ــرکت هایی اس ــردن ش ــدا ک ــتجو و پی ــای جس موتوره
اســتفاده می کننــد. از ایــن طریــق نیــز می توانیــد پیشــنهاد تبلیغات شــان را در 

ــا آنهــا مطــرح کنیــد. ــان ب وبــاگ خودت

-کسبدرآمدبااستفادهازمحتوایاسپانسریشده)حمایتشده(
ــه  ــد ک ــر بگیری ــاگ را در نظ ــک وب ــوای ی ــد محت ــوع می توانی ــن موض ــرای درک ای ب
توســط یــک شــرکت بــه شــما توصیــه شــده کــه در وب ســایت یــا وبــاگ خــود قــرار 
دهیــد. در ایــن حالــت شــما نه شــریک تجــاری محســوب می شــوید و مطلب گذاشــته 
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شــده نیــز رپورتــاژ خبــری محســوب نمی شــود. در حقیقــت شــما بــه عنــوان مشــتری 
ــان  ــرای مخاطب ــا فرمــت وبــاگ خــود ب ــق ب ــا حامــی یــک شــرکت مطالبــی مطاب ی
ــا و  ــی قابلیت ه ــه معرف ــوا ب ــن محت ــه در ای ــد ک ــعی می کنی ــید و س ــود می نویس خ
یــا محصــوالت آن هــا بپردازیــد. در ایــن شــیوه، معیــار ســنجش تعــداد بازدید کننــده 
جــذب شــده نیســت و از روش هــای ســنجش ترافیــک ورودی بــرای محاســبه ســهم 
ــک  ــه ی ــد ک ــما می خواه ــر از ش ــورد نظ ــرکت م ــا ش ــود؛ تنه ــتفاده نمی ش ــما اس ش

محتــوا بــرای آنهــا بنویســید.
محتــوای اسپانســری شــده یــا حمایــت شــده می توانــد یــک نوشــته وباگــی، یــک 
ــا حتــی یــک پادکســت باشــد کــه هــدف شــما از ایجــاد آن معرفــی یــک  ویدیــو ی
محصــول یــا خدمــات خــاص آن شــرکت بــه خواننــدگان اســت. در ایــن شــیوه نیــاز 
ــا همــان فرمــت  ــوای خاصــی نداریــد و بایــد متــن مــورد نظــر را ب ــه فرمــت محت ب
وبــاگ خــود بنویســید. یکــی از دالیــل جذابیــت محتــوای حمایــت شــده، عــدم نیــاز 
ــد از  ــا می توانی ــما تنه ــت و ش ــاد اس ــای زی ــا لینک ه ــی ی ــر تبلیغات ــتن بن ــه گذاش ب

شــرکت مــورد نظــر یــا محصــوالت آن نــام ببریــد.

حاالچهکارکنیم؟
 اگــر احســاس می کنیــد کــه در زمینــه نوشــتن محتــوای حمایــت شــده تبحــر داریــد، 
الزم اســت کــه زمینه هــای مختلــف را مــورد بررســی قــرار دهیــد و بهترین گزینــه ممکن 

و بــا توجــه بــه محتــوای وبــاگ خــود انتخــاب کنیــد. در ایــن مــورد می توانیــد:
یک آموزش در مورد یک خدمت یا محصول خاص بنویسید؛	 
یک پروژه در مورد دستور غذا یا استفاده از یک آیتم خاص ایجاد کنید؛	 
یــک لیســت تحــت عنــوان لیســت برتــر در مــورد یــک محصــول یــا یــک خدمــت 	 

خــاص فراهــم کنیــد؛
یک محصول یا یک خدمت ویژه را به طور کامل و عمیق بررسی کند؛	 
یک بررسی ویدیویی در مورد یک محصول یا یک خدمت بسازید؛	 
دهیــد.	  توضیــح  شــرکت  یــک  منحصربه فــرد  و  جدیــد  نــکات  مــورد   در 

بیشتر بخوانید: 10 نکته مهم در تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی
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-کسبدرآمدازمشترکینوازLeadهایوبالگ
بــرای وبــاگ نویســی مســئله بدســت آوردن اشــتراک و مشــتری و همچنیــن تبدیــل 
بازدیدکننــدگان بــه Lead بســیار مهــم اســت. Leads بــه کســانی گفتــه می شــود کــه 
هنــوز مشــتری دائمــی وبــاگ شــما نیســتند، امــا اطاعــات تمــاس خــود مانند شــماره 
ــن بهتریــن فرصــت  ــار شــما گذاشــته اند. ای ــل خــود را در اختی ــا آدرس ایمی تلفــن ی
بــرای کســب درآمــد از وبــاگ نویســی اســت و بــه راحتــی می توانیــد از ایــن افــراد 

بــرای بــه دســت آوردن پــول اســتفاده کنیــد.
ــد،  ــود می گیری ــاگ خ ــرای وب ــده ب ــذب بازدیدکنن ــه ج ــم ب ــما تصمی ــه ش ــی ک زمان
ــه  ــا را ب ــل آنه ــاس و آدرس ایمی ــات تم ــا اطاع ــد ت ــم می آوری ــرایط الزم را فراه ش
ــرای آنهــا  دســت بیاوریــد و در فواصــل زمانــی مشــخص، مطالــب وبــاگ خــود را ب
ــه  ــد و هــم ب ــدگاری مشــتریان کمــک می کن ــه مان ــن شــیوه هــم ب ــد. ای ارســال کنی
شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه در برخــی مــوارد از قابلیــت تبلیغاتــی آن اســتفاده 
ــد از  ــتید، می توانی ــود هس ــاگ خ ــد از وب ــب درآم ــر کس ــه فک ــر ب ــس اگ ــد. پ کنی

ــد. ــره را ببری ــت به ــاگ خــود نهای ــت مشــترکین وب ظرفی

 

حاالچهکارکنیم؟
 بــرای اســتفاده از مشــترکین بــه عنــوان منبــع کســب درآمــد بایــد بــا یــک شــرکت 
بــه توافــق برســید کــه وظیفــه تبلیغــات آنهــا را در قالــب ایمیــل مارکتینــگ یــا هــر 
روش دیگــری بــر عهــده بگیریــد. بعــد از ایــن توافــق، می توانیــد مشــترکین وبــاگ 
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خــود را در دســته های مختلــف قــرار دهیــد و در فواصــل زمانــی تعییــن شــده، بــرای 
آنهــا ایمیل هــای تبلیغاتــی بــا معرفــی شــرکت مــورد نظــر بفرســتید. در ایــن ایمیــل 
می توانیــد بــه محتــوای وبــاگ خــود نیــز اشــاره کنیــد کــه در آن محتــوای اسپانســری 
شــده یــا حتــی رپورتــاژ خبــری قــرار داده ایــد. طبیعتــًا مشــتری های بــه دســت آمــده 
و ترافیــک جــذب شــده از طــرف شــما بــرای شــرکت مــورد نظــر، میــزان درآمــد ماهانه 

یــا پــروژه ای شــما را تعییــن می کنــد.

-کسبدرآمدازطریقفروشمحصولدروبالگ
 منظــور مــا در اینجــا فروشــگاه های اینترنتــی نیســت، بلکــه بــه وباگ هایــی اشــاره 
داریــم کــه در جریــان آن صرفــًا چنــد محصــول خــاص فروختــه می شــود کــه وبــاگ 
ــی  ــگاه اینترنت ــک فروش ــه ی ــم ک ــاً می بینی ــت. مث ــده اس ــی ش ــا طراح ــه آنه ــر پای ب
ــز ایجــاد کــرده  ــار فروشــگاه خــود یــک وبــاگ نی ــد دیجــی کاال، در کن معــروف مانن
ــه شــده در ایــن  ــف و خدمــات ارائ ــه نحــوه اســتفاده از کاالهــای مختل اســت کــه ب
فروشــگاه اشــاره می کنــد. امــا منظــور مــا از کســب درآمــد از طریــق فــروش محصــول 
در جریــان وبــاگ نویســی، کاالهــا و خدماتــی اســت کــه فــرد در طــول فعالیــت خــود 

می ســازد.
 اگــر مــا وب ســایت مدیــر وب را بــه عنــوان یــک وبــاگ در نظــر بگیریــم، دوره هــای 
آموزشــی گــروه، فیلم هــای آموزشــی، کاالهــا و خدمــات آموزشــی و همچنیــن 
بســته های آموزشــی محتــوا نویســی مــواردی هســتند کــه بــه عنــوان منبــع کســب 
ــما  ــت و ش ــخت اس ــیار س ــن روش بس ــتفاده از ای ــند. اس ــروش می رس ــه ف ــد ب درآم
بــه عنــوان وباگ نویــس بایــد شــرایطی بــه وجــود بیاوریــد کــه بازدیدکننــده اعتمــاد 

کاملــی بــه شــما و محتــوای وبــاگ شــما داشــته باشــد.

چگونهیکمتنجذاببرایوبالگخودبنویسیم؟
معمــوالً کســانی کــه فعالیــت وبــاگ نویســی خــود را بــه صــورت معمولــی و عــادی 
ــای  ــا ابزاره ــه ب ــوند، ک ــرفت آن می ش ــه پیش ــدای کار متوج ــد، در ابت ــال می کنن دنب
ــرفت را  ــد پیش ــن رون ــد ای ــس می توانن ــوگل آنالیتیک ــا گ ــا ی ــد الکس ــی مانن مختلف
دنبــال کننــد. امــا بعــد از مدتــی متوجــه می شــوند کــه رونــد پیشــرفت وبــاگ آنهــا 
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ــه  ــود ب ــوای خ ــی در محت ــد تغییرات ــه بای ــد ک ــاس می کنن ــود و احس ــر می ش کمت
وجــود بیاورنــد. بــرای ایــن گــروه و بــرای کســانی کــه اخیــرًا بــه دنبــال ایجــاد وبــاگ 
ــد: ــا در ایــن مســیر کمــک کن ــه آنه ــد ب ــم کــه می توان ــد پیشــنهاد داری ــد، چن رفته ان

عنوانمطلب=مختصرومفید
اصلی تریــن و شــاید مهمتریــن بخــش محتــوای یــک وبــاگ، انتخــاب موضــوع بــرای 
ــیدن  ــرای رس ــا ب ــزار وباگ ه ــن اب ــوا مهمتری ــت. محت ــب اس ــوان مطل ــب و عن مطل
بــه رتبه هــای برتــر در موتورهــای جســتجو اســت و ایــن موضــوع بــه وبــاگ کمــک 
می کنــد کــه در یــک یــا چنــد کلیــد واژه خــاص، رتبــه باالتــری داشــته باشــد. یکــی 
ــور  ــه ط ــد ب ــه بای ــت ک ــب اس ــوان مطل ــا، عن ــد واژه ه ــتفاده از کلی ــای اس از محل ه
خاصــه و مفیــد اطاعــات کاملــی در مــورد مقالــه و نوشــته ارائــه دهــد. اگــر عنــوان 
مطلــب جــذاب باشــد، جــذب بازدیــد کننــده راحت تــر بــوده و آمــار ترافیــک افزایــش 

می یابــد.

پاراگرافاول=واضحوگویا
ــتن در  ــد نوش ــا قص ــه م ــد ک ــان می ده ــراف اول نش ــب، پاراگ ــوان مطل ــد از عن بع
مــورد چــه موضوعــی را داریــم و در موضــوع بــه دنبــال چــه نیتــی هســتیم. در ایــن 
پاراگــراف بایــد بــه کلیــد واژه هــا و کلمــات کلیــدی مرتبــط بــا موضــوع محتــوا اشــاره 
ــر شــود.  ــی آن ذک ــی از نوشــته و نتیجــه نهای ــرآورد کل ــک ب ــی امــکان ی شــود و حت
هرچــه پاراگــراف اول واضح تــر و گویاتــر باشــد، بازدیــد کننــده بــرای مطالعــه ادامــه 
مطلــب و مشــتاق تر خواهــد بــود و می تــوان امیــدوار بــود کــه مــدت زمــان بیشــتری 

در صفحــه مــورد نظــر باقــی بمانــد.
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متنمقاله=جذابودوستانه
ــت و  ــمی نیس ــای رس ــتن نامه ه ــرای نوش ــی ب ــاگ محل ــه وب ــد ک ــوش نکنی  فرام
کاربــران بــه دنبــال خوانــدن یــک محتــوای کتابــی نیســتند. معمــوالً افــرادی کــه بــه 
فضــای مجــازی پنــاه می برنــد، بــه دنبــال مــواردی هســتند کــه در دنیــای واقعــی بــه 
آنهــا دسترســی نــدارد. ایــن هنــر شماســت کــه خواســته آنهــا را بــه صــورت واضــح 
ــمی و  ــته های رس ــا نوش ــی ی ــد و از اضافه گوی ــرار دهی ــان ق ــتانه در اختیارش و دوس
ســخت بپرهیزیــد. البتــه ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه شــما یــک محتــوای ســخیف 

را در قالبــی دوســتانه و بــدون رعایــت نگارشــی بنویســید.

پاراگرافآخر=نتیجهگیری
قبــل از اینکــه بــه پاراگــراف آخــر برســید، ســعی کنیــد بــه مــرور زمان بــار اطاع رســانی 
و اخبــاری را در متــن خــود کاهــش دهیــد. در پاراگــراف آخــر بــه نتیجه گیــری در مــورد 
ــه اعــام نکتــه جدیــدی نیســت. اگــر احســاس می کنیــد  متــن بپردازیــد و نیــازی ب
ــه  ــک مقال ــه ی ــب خــود را ب ــای مطل ــد انته ــص اســت، می توانی ــن شــما ناق ــه مت ک
دیگــر لینــک دهیــد تــا از ایــن طریــق بازدیــد کننــده را در وبــاگ خــود حفــظ کنیــد. 
امــا اگــر در ایــن زمینــه کوتاهــی کنیــد و در پاراگــراف آخــر بــه یــک مطلــب یــا نکتــه 
ــایر  ــه س ــوگل ب ــق گ ــه از طری ــت ک ــور اس ــده مجب ــد کنن ــد، بازدی ــاره کنی ــد اش جدی

ــد. ــه وبــاگ شــما کاهــش می یاب ــد و احتمــال جــذب آن ب وب ســایت ها ســر بزن

طولمقاله=بین700تا1000کلمهکافیست
ــش از 8  ــه بی ــا ب ــول آنه ــه ط ــد ک ــی برخورده ای ــه مقاالت ــاگ ب ــد وب ــاالً در چن احتم
یــا حتــی 10 هــزار کلمــه می رســد و محتــوای بســیار طوالنــی دارد. در طــرف مقابــل 
مقاالتــی هســتند کــه عمدتــًا طــول آنهــا کوتــاه بــوده و تنهــا در حــدود 300 تــا 400 
کلمــه هســتند. همیــن مقالــه ای کــه شــما مطالعــه می کنیــد، نزدیــک بــه 9 هــزار کلمــه 
ــایت های  ــا و وب س ــردازد. وباگ ه ــف می پ ــای مختل ــه زمینه ه ــه ب ــوا دارد ک محت
ایــن چنینــی، معمــوالً مقــاالت کمــی بــا ایــن شــرایط دارنــد و ســعی می کننــد کــه در 
طــول فعالیــت خــود چنــد مقالــه ای کامــل از تمــام جهــات داشــته باشــد. در حالــت 
ــود را  ــه خ ــول مقال ــه ط ــود ک ــه می ش ــندگان توصی ــه نویس ــی ب ــاگ نویس ــی وب کل
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ــتن  ــود را از نوش ــدف خ ــان آن ه ــد و در جری ــاب کنن ــه انتخ ــا 1000 کلم ــن 700 ت بی
محتــوا بیــان کننــد. 

تصاویر=برایباالبردنجذابیتمقاله
ــای  ــرار در محتواه ــی راه ف ــوان نوع ــی را می ت ــاگ نویس ــر در وب ــتفاده از تصاوی اس
طوالنــی معرفــی کــرد. انســان ها بــه جلوه هــای بصــری عاقه منــد هســتند و 
ــه  ــر ب ــس اگ ــود. پ ــاه می ش ــای کوت ــر و فیلم ه ــذب تصاوی ــی ج ــه راحت ــوالً ب معم
دنبــال نوشــتن متــن جــذاب بــرای وبــاگ خــود هســتید، حتمــًا ســعی کنیــد کــه از 
یــک یــا چنــد تصویــر مرتبــط اســتفاده کنیــد تــا از ایــن طریــق، از خســتگی خواننــده 
محتــوا جلوگیــری کنیــد و آنهــا را جــذب کنیــد. تصاویــر ســرگرم کننده هســتند و بــه 

ــد. ــن را در کنن ــتگی مت ــه خس ــد ک ــک می کنن ــب کم مخاط

سئو=حیاتیومهم
ــنهادی  ــای پیش ــه الگوریتم ه ــه ب ــا توج ــوا و ب ــازی محت ــاده س ــی آم ــه معن ــئو ب  س
توســط موتورهــای جســتجو اســت و اگــر یــک محتــوا از لحــاظ ســئو بتوانــد بهتریــن 
امتیــاز ممکــن را دریافــت کنــد، باالتریــن رتبــه را در موتورهــای جســتجو بــه دســت 
خواهــد آورد. ســئو می توانــد بــه صــورت فنــی یــا به صــورت محتوایــی انجــام گیــرد 
ــد آمــوزش  ــه می توانی ــی دارد ک ــه تکنیک هــای متفاوت ــاز ب ــا نی ــدام از آنه ــه هــر ک ک

آن را در ســایر مطالــب مــا ببینیــد.
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بازخوانی=برطرفکردنایراداتوتقویتمتن
زمانــی کــه متــن شــما بــرای قــرار دادن در وبــاگ آماده شــد، آخریــن مرحلــه بازخوانی 
ــرادات ممکــن اســت از لحــاظ  ــن ای ــرادات آن اســت. ای ــردن ای ــوا و برطــرف ک محت
ــد  ــرادات بای ــردن ای ــا از لحــاظ نگارشــی باشــد. در هــر صــورت برطــرف ک ــی ی امای
بتوانــد متــن را تقویــت کنــد و بــرای جــذب بازدید کننــده بیشــتر، آماده ســازی کنــد. 
ایــن مــورد در وبــاگ نویســی بســیار مهــم اســت و بازدیدکننــده احســاس می کنــد 

کــه بــه نیــاز او احتــرام گذاشــته شــده اســت.

مقاله مرتبط: وباگ نویسی و 10 روش برای کسب درآمد از طریق آن

معرفیبهترینوبالگفارسیوخارجی
ــن وباگ هــای فارســی و خارجــی وجــود  ــرای انتخــاب بهتری ــی ب معیارهــای مختلف
دارد کــه در برخــی از آنهــا بــه تعــداد بازدیــد کننــده آنهــا اشــاره می شــود و در برخــی 
مــوارد درآمــد ســالیانه یــا درآمــد ماهیانــه وبــاگ مــد نظــر قــرار می گیــرد. نکتــه ای 
ــاگ  ــروزه وب ــه ام ــت ک ــن اس ــم ای ــاره کنی ــه آن اش ــد ب ــزی بای ــر چی ــل از ه ــه قب ک
نویســی بــه عنــوان یــک صنعــت شــناخته شــده اســت و بســیاری از افــراد خــاق در 
ایــن حــوزه توانســته انــد کــه بــه یــک منبــع درآمــد پایــدار برســد. اگــر بخواهیــم بــه 
ســه مــورد از بهتریــن وبــاگ خارجــی اشــاره کنیــم، بایــد از وباگ هــای هافینگتــن 

پســت، انگیجــت و مــوز یــاد کنیــم:

)HuffingtonPost(1.هافینگتنپست
 ایــن وبــاگ در ســال 2005 توســط آریانــا هافینگتــون بــه وجــود آمــد کــه یــک وباگ 
سیاســی شــناخته می شــود. ایــن وبــاگ بــه بررســی بســیاری از مســائل سیاســی روز 
ــا پرداختــه شــده  ــه زندگینامــه سیاســتمداران معــروف دنی دنیــا می پــردازد و در آن ب
اســت. وبــاگ هافینگتــون پســت در حــال حاضــر نزدیــک بــه 14 میلیــون دالر ماهانــه 

درآمــد دارد و بــه عنــوان بزرگتریــن وبــاگ دنیــا شــناخته می شــود.
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)Engadget(2.انگیجت
ــا اســت کــه در  وبــاگ انگیجــت یکــی دیگــر از وباگ هــای رایــج و محبــوب در دنی
ابتــدا توســط فــردی بــه اســم پیتــر روخــاس راه انــدازی شــد. ایــن ســایت بــه نوعــی 
ــردازد و  ــی می پ ــی مصرف ــای الکترونیک ــوژی و لوازم ه ــی تکنول ــاوره و بررس ــه مش ب
از ســال 2005 بــه بعــد توســط موسســه AOL اداره می شــود. بیشــترین درآمــد ایــن 
ــدود 5  ــه آن در ح ــد ماهان ــد و درآم ــت می آی ــه دس ــات ب ــق تبلیغ ــرکت از طری ش

ــود. ــرآورد می ش ــاه ب ــزار دالر در م ــون و 500 ه میلی
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)MOZ(3.موز
بــرای کســانی کــه در حــوزه ســئو و بهینــه ســازی کار می کننــد، ســایت مــوز بــه شــدت 
شــناخته شــده اســت و یکــی از بهتریــن وباگ هــا در زمینــه بهینــه ســازی موتورهــای 
ــدازی شــد  ــوان یــک تجــارت خانوادگــی راه ان ــه عن جســتجو اســت. ایــن شــرکت ب
ــه ســازی  ــه فــروش محصــوالت ســئو و بهین ــه یــک فروشــگاه در زمین و در نهایــت ب
موتورهــای جســتجو تبدیــل شــده اســت. بیشــتر درآمــد ایــن شــرکت از طریــق همین 
شــیوه انجــام می گیــرد و مخاطبــان آن بســیار زیــاد و از نقــاط مختلــف دنیــا هســتند. 
درآمــد ایــن شــرکت در حــال حاضــر بالــغ بــر چهــار میلیــون و دویســت و پنجــاه هــزار 
ــوب  ــی محس ــاگ نویس ــه وب ــام آور در زمین ــم سرس ــک رق ــه ی ــت ک ــاه اس دالر در م

می شــود.

 

 

)ninisite(4.نینیسایت
ــه  ــه در زمین ــت ک ــی اس ــای ایران ــن وباگ ه ــی از محبوب تری ــایت یک ــی س ــی ن ن
ــدان  ــوزادان و فرزن ــت از ن ــارداری و مراقب ــورد ب ــی در م ــی و عموم ــات تخصص اطاع
ــرای  ــد. ایــن وب ســایت درآمــد خــود را بیشــتر از طریــق تبلیغــات ب فعالیــت می کن
ــه آن در  ــه رتب ــت بدانیدک ــب اس ــی آورد و جال ــت م ــه دس ــف ب ــگاه های مختل فروش
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ــه  ــک رتب ــه ی ــت ک ــا 12 اس ــی تنه ــای ایران ــایت های و وباگ ه ــن س ــا در بی الکس
ــود. ــوب می ش ــوب محس ــرد و محب ــه ف ــر ب منحص

 

 
5.تبیان

ــه بخــش  ــت آن ب ــه حــوزه فعالی ــی اســت ک ــر از وباگ هــای ایران ــان یکــی دیگ تبی
ــات  ــا موضوع ــه ب ــددی در رابط ــب متع ــوان مطال ــده و می ت ــدود نش ــی مح خاص
ــر  ــواردی دیگ ــادی و م ــائل اقتص ــی، مس ــائل مذهب ــواده، مس ــه خان ــف از جمل مختل
ــروش فایل هــای  ــق ف ــات و از طری ــق تبلیغ ــان از طری ــرد. درآمــد تبی ــدا ک را در آن پی
دانلــودی اســت کــه در قالــب فیلــم، کتاب هــای الکترونیکــی و نوشــته ها بــه فــروش 

می رســند.
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کالمآخر

ــب وکار  ــک کس ــرای ی ــی ب ــاگ نویس ــت وب ــه اهمی ــد ک ــاش ش ــب ت ــن مطل در ای
نشــان داده شــود و ابزارهــای الزم بــرای نوشــتن یــک وبــاگ معرفــی شــود. همچنین 
مراحــل مختلــف راه انــدازی یــک وبــاگ را نشــان دادیــم و نحــوه پیشــروی در مســیر 
صفــر تــا صــد یــک وبــاگ را معرفــی کردیــم. در انتهــا بــه چنــد نکتــه بــرای نوشــتن 
در وبــاگ نویســی و همچنیــن چنــد وبــاگ معــروف خارجــی و ایرانــی اشــاره کردیــم 

کــه امیدواریــم بــه تمامــی ســؤاالت شــما در ایــن زمینــه پاســخ داده باشــد.
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