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ــما دارد،  ــایت ش ــئوی س ــر س ــه ب ــری ک ــان و تاثی ــت مهم ــاره پس ــزی درب ــا چی آی

شــنیده اید؟مقاله پیــش رو بــه ســوال؛ پســت مهمــان چیســت؟ پاســخ مــی دهــد و 

ــد. ــی کن ــی م ــن کار را بررس ــب ای ــا و معای مزای

سالهاســت متخصصــان ســئو بــا روش هــای مختلــف اقــدام بــه دریافــت بــک لینک از 

ســایر وب ســایت هــا مــی کننــد، در گــذر زمــان و پیشــرفته تــر شــدن الگوریتــم هــای 

گــوگل، بســیاری از ایــن روش هــا منســوخ شــده، امــا روش هــای دیگــری جایگزیــن 

شــده انــد.

پســت مهمــان »guest posting« یکــی از ایــن روش هایــی اســت، کــه وبمســتر هــا 

بــه کمــک آن مــی تواننــد، بــک لینــک رایــگان بســازند. ایــن روش نیــز مثــل تبــادل 

لینــک، فــروم هــا و شــبکه هــای اجتماعــی قواعــد خــاص خــود را دارد و همینطــور 

مزایــا و معایــب مختــص بــه خــود را!

در ایــن مقالــه روش صحیــح درج پســت مهمــان را بررســی خواهیم کرد و پیشــنهاداتی 

در ایــن زمینــه ارائــه خواهیم داد.

پست مهمان چیست؟
ــی  ــت م ــک پس ــود، ی ــی ش ــر م ــایت منتش ــک وب س ــه در ی ــی ک ــر محتوای ــه ه ب

گوینــد. هــر پســت مــی توانــد شــامل متــن نوشــتاری، تصویــر، ویدئــو، فایــل صوتــی، 

ــدان  ــوای ارزشــمند کار چن ــد محت ــر باشــد. تولی ــوای دیگ ــا هــر محت ــک ی اینفوگرافی

1

https://modireweb.com


پست مهمان و پست مهمان معکوس چیست و چه تاثیری بر 
سئو دارد؟

www.modireweb.com

ســاده ای نیســت! معمــوال وب ســایت هــای معتبــر بــرای تولیــد و انتشــار محتــوای 

ارزشــمند، یــک یــا چنــد نویســنده، گرافیســت و تولیــد کننــده محتــوا اســتخدام مــی 

کننــد. در واقــع محتــوا در دنیــای وب خدایــی مــی کنــد و بــدون وجــود آن عمــا وب 

ســایت هــا قــادر بــه رقابــت ســالم نیســتند!

ــود  ــا وج ــایت ه ــیاری از س ــت؟ بس ــان چیس ــت مهم ــه پس ــید ک ــی پرس ــاال م احتم

دارنــد، کــه بــه کاربــران اجــازه مــی دهنــد، تــا در آن عضــو شــده و بتواننــد محتــوای 

تولیــدی خــود را منتشــر کننــد. بــه ازای هــر پســت کــه کاربــران در ســایت قــرار مــی 

ــن رو  ــد. از ای ــه ســایت خودشــان را دارن ــک دادن ب ــازه لین ــاداش اج ــرای پ دهــد، ب

بســیاری از افــراد بــرای اینکــه بــرای ســایت شــان بــک لینــک رایــگان فراهــم کننــد، 

بــه ســراغ اینگونــه ســایت هــا مــی رونــد.

ــوای  ــان، محت ــرای پســت مهم ــرد اســت. هــم ســایت پذی ــه برد-ب ــک معامل ــن ی ای

جدیــدی بــه دســت مــی آورد و از طرفــی کاربــری کــه پســت مهمــان را تولیــد کــرده 

بــک لینــک رایــگان بــه دســت مــی آورد. بــرای مثــال مــی تــوان بــه ســایت ویرگــول 

اشــاره کــرد.

بــرای قــرار دادن پســت مهمــان چندیــن روش وجــود دارد، کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد 

از: پســت مهمــان رایــگان و پســت مهمــان پولــی.
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پست مهمان چه مزیتی دارد؟
همانطــور کــه اشــاره شــد بــا قــرار دادن پســت مهمــان در یــک ســایت، مــی توانیــد 

بــک لینــک بــه دســت آوریــد. از نظــر ســئو و همینطــور موتــور هــای جســتجو، تعــداد 

بــک لینــک هــا بســیار مهــم انــد. ایــن بــک لینــک هــا توســط موتــور هــای جســتجو، 

ــک  ــی ب ــه طــور کل ــد. ب ــرار مــی گیرن ــدی ســایت هــا مــورد توجــه ق ــه بن زمــان رتب

لینــک هــای معتبــر و اســتاندارد مــی تواننــد بــه یــک ســایت اعتبــار بدهنــد.

ــه روش  ــر ب ــن ســایت معتب ــک ســایت توانســته در چندی ــر ی ــه مدی ــد ک ــرض کنی ف

ــران ســایتی کــه  ــرد، وقتــی کارب ــرای ســایت خــود بــک لینــک بگی پســت مهمــان ب

پســت مهمــان در آن قــرار داده شــده، بــه مطالعــه محتــوای آن بپردازنــد و بــا دیــدن 

لینــک مهمــان کلیــک کننــد، نــه تنهــا تعــداد بازدیــد کننــدگان ســایت بــاال مــی رود، 
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بلکــه بــا هــر کلیــک امتیــاز مثبتــی بــرای ســایتی کــه بــه آن لینــک شــده لحــاظ مــی 

ــرای  ــه بهتــری ب ــد و در نهایــت رتب ــز مــی کن شــود. گــوگل همــه ایــن مــوارد را آنالی

صفحــه فــرود در نظــر مــی گیــرد.

در گذشــته کارشناســان ســئو از روش هایــی مثــل پســت مهمــان در فــروم ها اســتفاده 

مــی کردنــد، کــه در حــال حاضــر کمتــر از ایــن روش اســتفاده می شــود.

بیشتر بدانید: Call to Action یا فراخوان به عمل چیست؟

نکات مهم در نوشتن پست مهمان
هــر پســتی را نمــی شــود بــه عنــوان پســت مهمــان منتشــر کــرد، همچنیــن در هــر 

ســایتی هــم نمــی شــود پســت مهمــان قــرار داد!

بگذاریــد در همیــن آغــاز خیالتــان را راحــت کنــم، شــما نمــی توانیــد در هر وب ســایتی 

پســت مهمــان خــود را قــرار دهیــد، بهتــر اســت تنهــا در ســایت هایــی که بازدیدشــان 

از ســایت شــما بیشــتر اســت، پســت مهمــان خــود را منتشــر کنیــد. نکتــه مهــم دیگــر 

اینکــه اگــر تعــداد بســیار زیــادی بــک لینــک از یــک ســایت داشــته باشــید نــه تنهــا 

موجــب کســب رتبــه بهتــر نمــی شــود، بلکــه موجــب جریمــه شــدن شــما از ســمت 

ــده  ــد کنن ــر هســتند و بازدی ــه معتب ــی ک ــن در ســایت های ــوگل مــی شــود. بنابرای گ

خوبــی دارنــد، اقــدام بــه انتشــار پســت مهمــان کنیــد.

4

https://modireweb.com
https://modireweb.com/what-is-call-to-action
https://modireweb.com/what-is-call-to-action


پست مهمان و پست مهمان معکوس چیست و چه تاثیری بر 
سئو دارد؟

www.modireweb.com

- محتوای ارزشمند تولید کنید
همیشــه متخصصیــن ســئو گفتــه انــد؛ محتــوا پادشــاه اســت و هنــوز هــم ایــن گفتــه 

صحــت دارد! شــما نمــی توانیــد بــا محتــوای بــی ارزش بــک لینــک بــا ارزش بگیریــد. 

بایــد محتوایــی کــه بــه عنــوان پســت مهمــان منتشــر مــی کنیــد، از نظــر گــوگل بــا 

ارزش باشــد کــه بــک لینــک موجــود در آن نیــز ارزشــمند محســوب شــود. بایــد دقــت 

داشــته باشــید کــه محتــوای شــما کامــا در راســتای فعالیــت وب ســایتی باشــد کــه در 

آن پســت مهمــان منتشــر مــی کنیــد. همچنیــن در دســته مناســب قــرار گیــرد و تــگ 

هایــی کــه بــرای آن انتخــاب مــی کنیــد، متناســب باشــد.

ــا  ــد، تقریب ــه ای ــک گرفت ــک لین ــه از آن ب ــایتی ک ــوا و س ــد محت ــر بای ــرف دیگ از ط

ــک  ــه از ی ــی ک ــما لینک ــر ش ــه نظ ــد. ب ــت کن ــتا فعالی ــک راس ــما در ی ــایت ش ــا س ب

ــد  ــدر ارزش دارد؟ چن ــده چق ــل داده ش ــرات موبای ــایت تعمی ــه س ــپزی ب ــایت آش س

نفــر از جوینــدگان مطالــب آشــپزی بــه طــور اتفاقــی هــوس مــی کننــد، لینــک ســایت 

ــد؟ ــاز کنن ــاوری را ب فن

اگــر تــا کنــون یکــی از پســت هــای ســایت خــود را بــه عنــوان پســت مهمــان منتشــر 

مــی کردیــد، بهتــر اســت دیگــر چنیــن کاری نکنیــد، چــون تاثیــری نــدارد. گــوگل خیلی 

ســریع چنیــن محتوایــی را تکــراری و کپــی تشــخیص مــی دهــد و لینک موجــود در آن 

را هــم بــی ارزش تلقــی مــی کنــد. ســعی کنیــد همــواره محتــوای جدیــد و دســت اول 

را بــه عنــوان پســت مهمــان منتشــر کنیــد.
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- انکر تکست های غیر مشابه استفاده کنید
بــا اینکــه هــدف شــما ایــن اســت کــه بــا یــک کلمــه کلیــدی زودتــر بــه صــدر نتایــج 

ــوان انکرتکســت پیشــنهاد  ــه عن ــات ب ــن کلم ــردن ای ــه کار ب ــا همیشــه ب برســید، ام

نمــی شــود. بهتــر اســت هــر بــار از یــک انکــر تکســت متفــاوت اســتفاده کنیــد. تنــوع 

باعــث مــی شــود گــوگل کمتــر بــه اینکــه شــما در حــال تقلــب هســتید، شــک کنــد!

- برای خود اعتبار کسب کنید
ــزد  ــتری در ن ــار بیش ــهور، اعتب ــای مش ــنده ه ــه نویس ــد ک ــی دانی ــوب م ــاال خ احتم

ــق اســتراتژی  ــد از طری ــر مــی خواهی ــد. اگ ــران دارن ــان وب ســایت هــا و کارب صاحب

پســت مهمــان ســایت خــود را بهینــه کنیــد. مــی بایســت آنقــدر محتــوای جالــب و 
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ــه  جدیــد تولیــد کنیــد، کــه همــه شــما را بشناســند. وقتــی کــه سرشــناس شــوید ب

راحتــی در هــر ســایتی مــی توانیــد، پســت مهمــان قــرار دهیــد و از طرفــی کاربــران 

ــرد، خصوصــا در شــبکه هــای اجتماعــی! ــد ک ــال خواهن بیشــتری شــما را دنب

- همیشه پست مهمان کارساز نیست
گــوگل بســیار هوشــمند تــر از مــن و شماســت و حتــی ریزتریــن مســائل را هــم زیــر 

نظــر دارد و همیشــه دنبــال الگــو در هــر رفتــاری مــی گــردد. اگــر شــما بــه طــور غیــر 

عــادی اقــدام بــه ســاخت بــک لینــک از طریــق پســت مهمــان کنیــد، گــوگل پــس از 

مدتــی متوجــه مــی شــود کــه تنهــا ســایت هایــی بــه ســایت شــما لینــک داده انــد، 

کــه پذیــرای پســت مهمــان هســتند و همینطــور انکــر تکســت هایــی کــه توســط آنهــا 

لینــک شــده نیــز مشــابه هــم هســتند. در ایــن صــورت شــما را بــا جریمــه ای بــه قعــر 

جــدول نتایــج مــی فرســتد.

ــای  ــک ه ــک لین ــه الی ب ــان در ال ب ــت مهم ــط پس ــک توس ــک لین ــد ب ــتن چن داش

عــادی، مــی توانــد بــه بهبــود ســئوی ســایت کمــک کنــد. امــا زیــاده روی در ایــن کار 

مــی توانــد خطــر ســاز باشــد.

- از یک پست چند بک لینک نگیرید
ــه از یــک پســت  ــی ک ــک های ــک لین ــرای تعــداد ب اگرچــه برخــی وب ســایت هــا ب

مهمــان بــه ســایت شــخصی داده می شــود، محدودیتــی تعییــن نکــرده انــد، امــا بــه 

ــا نیســت کــه شــما مــی توانیــد هــر چنــد بــک لینــک خواســتید بگیریــد.  ایــن معن
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ــد و  ــک کنی ــک صفحــه از ســایت خــود لین ــه ی ــدی را ب ــه کلی ــر اســت، هــر کلم بهت

ــد. ــر از ســه بــک لینــک اســتفاده کنی حداکث

- این موارد را نیز به خاطر بسپارید
 اگرچــه هــدف شــما از نوشــتن پســت مهمــان گرفتــن بــک لینــک اســت، امــا آن را 

بــا محتــوای تبلیغاتــی اشــتباه نگیریــد و از هــر گونــه تبلیغــات بــی مــورد بپرهیزیــد.

ــه دیگــر پســت هــای موجــود در ســایت  ــان ب ــر لینــک خودت  ســعی کنیــد عــاوه ب

میزبــان لینــک بدهیــد. ایــن کار باعــث مــی شــود مدیــران وب ســایت میزبــان بــه 

ــژه ای داشــته باشــند. شــما توجــه وی

 ارتبــاط بــا مخاطبــان را دســت کــم نگیریــد، همیــن کاربــران هســتند کــه روی لینــک 

شــما کلیــک مــی کننــد، یــا آن را بــا ســایرین بــه اشــتراک مــی گذارنــد. ســعی کنیــد 

بــه ســواالت پاســخ دهیــد و مخاطبــان را بــه اظهــار نظــر ترغیــب کنیــد.

 پســت مهمــان را در شــبکه هــای اجتماعــی بــه اشــتراک بگذاریــد، تــا افــراد بیشــتری 

آن را ببیننــد. هرچــه ترافیــک بیشــتر شــود شــانس نتیجــه گیــری شــما نیــز بیشــتر 

مــی شــود.
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سایت های پست مهمان رایگان ایرانی
ــا پســت  ــوان در آنه ــی ت ــه م ــد ک ــی وجــود دارن ــز وب ســایت های ــا نی در کشــور م

ــود را  ــن خ ــرایط و قوانی ــا ش ــایت ه ــن وب س ــک از ای ــر ی ــرد. ه ــر ک ــگان منتش رای

دارنــد کــه پــس از مطالعــه و ثبــت نــام مــی توانیــد، اقــدام بــه ارســال پســت مهمــان 

کنیــد.

وب ســایت »irancontent.net« یکــی از ایــن مــوارد اســت کــه بــه کاربــران اجــازه 

مــی دهــد تــا بــه صــورت مهمــان پســت هــای خــود را منتشــر کننــد و بــک لینــک 

رایــگان بگیرنــد. عضویــت در ایــن ســایت رایــگان بــوده و بــه راحتــی پــس از تکمیــل 

فــرم ثبــت نــام در آن عضــو شــوید.
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tech-« ــرای پســت مهمــان اســت ــی کــه پذی یکــی دیگــر از وب ســایت هــای ایران

news.ir« مــی باشــد. ایــن وب ســایت نیــز بــه کاربــران اجــازه درج پشــت مهمــان را 

مــی دهــد.

ــه صــورت  ــا ب ــد یافــت ت ــه هــای بیشــتری خواهی ــد، گزین ــر در وب جســتجو کنی اگ

رایــگان پســت مهمــان خــود را درج کنیــد. بهتــر اســت بــه ایــن نــکات توجــه داشــته 

باشــید کــه در ســایتی پــر بازدیــد و بــا رتبــه بــاال اقــدام بــه درج پســت مهمــان کنیــد.

خرید پست مهمان »فروش بک لینک«
ــا  ــایت ه ــه س ــا هم ــم، ام ــت کردی ــگان صحب ــان رای ــت مهم ــورد پس ــاال در م ــا ح ت

اجــازه نمــی دهنــد، تــا پســت مهمــان رایــگان در آنهــا منتشــر شــود، حتــی اگــر قصــد 

انتشــار بهتریــن محتــوا را داشــته باشــید.

بســیاری از ســایت هــا بــه ازای قــرار دادن پســت مهمــان و گرفتــن بــک لینــک هزینــه 

دریافــت مــی کننــد. بــه ایــن کار اصطاحــا »رپورتــاژ آگهــی« نیــز مــی گوینــد. رپرتــاژ 

آگهــی نیــز شــکلی از تبلیغــات اســت امــا مانــدگاری بیشــتری دارد، چــرا کــه آن پســت 

بــرای همیشــه در ســایت میزبــان وجــود دارد.

ســایت هــای بســیاری اقــدام بــه درج رپرتــاژ مــی کننــد و تعرفــه هــای هــر کــدام نیــز 

متفــاوت اســت. بــه ایــن صــورت کــه هرچــه رتبــه ســایت و ترافیکــش بیشــتر باشــد، 

قیمــت باالتــری بــرای پســت هــای مهمــان در نظــر گرفتــه مــی شــود.
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ــرخ پــرش چیســت؛ بانــس ریــت خــوب چــه  ــا ن بیشــتر بخوانیــد: bounce rate ی

عــددی اســت؟

آیا ما هم می توانیم پذیرای پست مهمان باشیم؟
پاســخ بــه ایــن ســوال بلــه اســت، امــا بایــد بــه نکاتــی توجــه داشــته باشــید! یکــی 

ــد و در  ــران بیاین ــه کارب ــر باشــد ک ــی معتب ــدازه کاف ــه ان ــد ب ــه ســایت شــما بای اینک

ســایت شــما عضــو شــوند، تــا پســت مهمــان منتشــر کننــد. مــورد دیگــر اینکــه بایــد 

بــه فکــر پهنــای بانــد و هاســت قــوی باشــید، چــرا کــه در مــدت کوتاهــی بــا انبــوه 

محتــوا روبــرو مــی شــوید. مــورد مهمتــر اینکــه ســایت شــما بــه یــک لینــک دانــی 

بــدل مــی شــود و ایــن کار مــی توانــد نتیجــه منفــی داشــته باشــد.

امــا از لحــاظ تولیــد محتــوا کــه کاربــران در ســایت شــما تولیــد مــی کننــد، مــی شــود 

ــاال خواهــد رفــت و هیــچ  ــا ارزش باشــند، ترافیــک ســایت شــما ب گفــت کــه اگــر ب

چیــز مثــل ترافیــک واقعــی نمــی توانــد بــه ســئوی ســایت کمــک کنــد!

ــران  ــوا توســط کارب ــد باشــد و انبوهــی از محت ــد مفی ــز مــی توان ــن کار نی اگرچــه ای

ــن کار را  ــب ای ــا و معای ــرد و مزای ــز را ک ــه چی ــاب هم ــد حس ــا بای ــود، ام ــد ش تولی

ــنجید! س
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افزونه ارسال پست مهمان در وردپرس
وردپــرس بــه لطــف افزونــه هایــی کــه دارد یــک سیســتم مدیریــت محتــوای تمــام 

ــایت  ــک س ــه ی ــود را ب ــی خ ــایت وردپرس ــا س ــید ت ــته باش ــر خواس ــت. اگ ــار اس عی

میزبــان بــرای پســت هــای مهمــان کاربــران بــدل کنیــد، بــه راحتــی و بــا نصــب یــک 

افزونــه مــی توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد.

از آنجایــی کــه کاربــران بســیاری عبــارت »افزونــه ارســال پســت مهمــان« را در گــوگل 

ســرچ کــرده بودنــد، تصمیــم گرفتــم تــا ایــن موضــوع را نیــز در مقاله بیــاورم. بســیاری 

از کاربــران بــه امیــد یافتــن افزونــه ای کــه بتوانــد پســت آنهــا را در ســایر وب ســایت 

هــا، بــه صــورت مهمــان منتشــر کنــد، ایــن عبــارت را ســرچ کــرده انــد. امــا افزونــه 

ــایت  ــک س ــر ی ــه مدی ــد و ب ــی دهن ــام م ــن را انج ــس ای ــود کاری بالعک ــای موج ه

اجــازه مــی دهنــد، تــا کاربــران را در تولیــد محتــوای ســایت خــود ســهیم کنــد.
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سایت فروش بک لینک و پست مهمان چه فرقی دارند؟
از نظــر کاربــران شــاید رایــگان و پولــی بــودن ایــن دو نــوع ســایت دلیــل تفــاوت آنهــا 

باشــد. امــا گــوگل بــه راحتــی مــی توانــد، ســایت فــروش بــک لینــک را اســپم دانســته 

و آن را جریمــه کنــد!

ــد  ــی توان ــا م ــط آنه ــه توس ــه ای دارد، ک ــده و محرمان ــای پیچی ــم ه ــوگل الگوریت گ

ــد. ــخیص ده ــگان تش ــان رای ــایت میزب ــک را از س ــک لین ــروش ب ــایت ف س

حتــی اگــر ســایتی بــا صدهــا نویســنده وجــود داشــته باشــد نیــز، تشــخیص آن بــرای 

گــوگل چنــدان دشــوار نیســت. معمــوال در چنیــن ســایت هایــی همــه لینــک هــای 

ــد و نویســنده هــا در چارچــوب خاصــی  ــروی مــی کنن خروجــی از قاعــده خاصــی پی

فعالیــت دارنــد. گــوگل ایــن ســایت هــا را از هــم تشــخیص مــی دهــد و بــی دلیــل 

جریمــه نمــی کنــد.

ــم.  ــتفاده از آن پرداختی ــی اس ــان« و چگونگ ــت مهم ــرح »پس ــه ش ــای کار ب ــا اینج ت

در ایــن روش پســت گــذاری، کاربــر محتــوای تولیــدی خــود را در یــک ســایت دیگــر 

ــا پســت  ــد. ام ــک کســب مــی کن ــک لین ــرای ســایت خــود ب ــد و ب منتشــر مــی کن

ــه  ــن ماجراســت! در ادام ــاف ای ــوس »Reverse Guest Posting« خ ــان معک مهم

بــه بررســی پســت مهمــان معکــوس و چگونگــی انجــام ایــن تکنیــک مــی پردازیــم.
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پست مهمان معکوس چیست؟
پســت مهمــان معکــوس بــه انــدازه نامــش پیچیــده نیســت، در ســاده تریــن توضیــح 

بــرای آن مــی تــوان گفــت: شــما بــه عنــوان مدیر ســایت از یــک نفــر دیگر درخواســت 

مــی کنیــد، کــه در ســایت شــما مقالــه ای بنویســد و منتشــر کنــد. بــه ایــن کار پســت 

مهمــان معکــوس مــی گویند.

در واقــع یــک پســت مهمــان، زمینــه ســاز پســت مهمــان معکــوس اســت. بــه ایــن 

صــورت کــه شــما بــه عنــوان ســایت پذیرنــده پســت مهمــان، اجــازه انتشــار محتــوای 

دیگــران را مــی دهیــد. از طــرف دیگــر یــک نویســنده حرفــه ای کــه پســت مهمــان 

ــایت  ــرای س ــوس ب ــان معک ــت مهم ــاخت پس ــال س ــع در ح ــد، در واق ــی نویس را م

شماســت.

بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه بــه هــر کســی نمــی توانیــد اجــازه دهیــد، تــا پســت 

ــی  ــار کاف ــه اعتب ــا ک ــه نویســنده ه ــوس در ســایت شــما بنویســد، هم ــان معک مهم

بــرای جــذب کاربــر را ندارنــد!
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تفاوت پست مهمان و پست مهمان معکوس
ســه عنصــر وجــود دارنــد کــه پســت مهمــان معکــوس را از یــک پســت مهمــان عــادی 

متمایــز مــی کنــد.

اول؛ محتوا است که باید توسط یک نویسنده رده باال و سرشناس ایجاد شود.

دوم؛ این شما هستید که باید سراغ نویسنده ها بروید نه آنها!

سوم؛ بازدهی پست مهمان معکوس بسیار بیشتر است.

نکتــه هایــی کــه بایــد همیــن آغــاز کار بــه آنهــا توجــه کنیــد، از ایــن قرارنــد؛ از آنجایی 

کــه شــما از فــرد معتبــری دعــوت مــی کنیــد، کــه برایتــان محتــوا تولیــد کنــد، اگــر بــه 

هــر دلیلــی او نتوانــد یــا نخواهــد محتــوای عالــی تولیــد کنــد، شــما بــر ســر دو راهــی 

گیــر مــی کنیــد!

انتشــار چنیــن پســتی بــه مراتــب مضرتــر از نداشــتن آن در ســایت اســت. از ایــن رو 

بایــد بــه نویســنده کامــا انگیــزه بدهیــد، تــا بهتریــن نوشــته اش را در اختیارتــان قــرار 

دهــد. مثــا اینکــه قــرار اســت نــام و نشــانش در همــان پســت درج شــود و مــواردی 

از ایــن دســت کــه باعــث مــی شــود تــا بــه خاطــر آبــروی خــودش هــم شــده بهتریــن 

محتــوا را تولیــد کنــد.

محتــوا بایــد بــه انــدازه ای جــذاب و تاثیــر گــذار و بهینــه باشــد، کــه بتوانــد بــه جــذب 
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کاربــر کمــک کنــد. فرامــوش نکنیــد هــر کســی کــه در کارش حرفــه ای بــود، لزومــا در 

امــر بهینــه ســازی مطالــب حرفــه ای نیســت. از ایــن رو همــان ابتــدا موضــوع را بــا 

وی در میــان بگذاریــد تــا مشــکلی پیــش نیایــد.

چالش های نوشتن پست مهمان معکوس
امــا یافتــن نویســنده پســت مهمــان معکــوس کار چنــدان ســاده ای نیســت و فــراز و 

نشــیب هایــی دارد. در فراینــد انتشــار پســت مهمــان معکــوس در صــورت کلــی ســه 

مرحلــه پیــش رو داریــد کــه عبارتنــد از:

گام نخست یافتن نویسندگان معتبر در حیطه تخصص تان می باشد.

ــوع  ــه ن ــه چ ــت. اینک ــوس اس ــان معک ــت مهم ــوع پس ــردن ن ــخص ک گام دوم مش

ــت. ــان اس ــد نظرت ــی م محتوای

ــرای  ــه یافتــن اطاعــات تمــاس نویســنده و متقاعــد کــردن او ب ــوط ب گام ســوم مرب

نوشــتن پســت مهمــان اســت.

در ایــن نوشــته همــه مــواردی کــه از آنهــا یاد شــد، را توضیح مــی دهیــم و راهکارهایی 

را پیشــنهاد خواهیم داد.

ــروش شــما کمــک  ــه افزایــش ف ــه ب ــگ چیســت و چگون ــد: ریتارگتین بیشــتر بخوانی

می کنــد؟
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مزایای پست مهمان معکوس
ــاد  ــوان مهمتریــن مزیــت پســت مهمــان معکــوس ی ــه عن پیشــتر جــذب ترافیــک ب

ــی اطاعیــد. ــای دیگــری وجــود دارد کــه شــاید از آنهــا ب شــد، امــا مزای

یکــی از مزایــای پســت مهمــان معکــوس ایــن اســت، کــه امــکان دارد شــما مخاطبــان 

بســیاری داشــته باشــید، امــا آنهــا دوســت داشــته باشــند، تــا مقــاالت یکــی دیگــر از 

همــکاران تــان را هــم بخواننــد. ایــن موضــوع مــی توانــد در کاربــران ایجــاد اشــتیاق 

کنــد، کــه شــما بــا ســایر رقبــا همــکاری نزدیــک داریــد و مقــاالت یکدیگــر را در ســایت 

هــم منتشــر مــی کنیــد.

شــاید مزیــت دیگــری کــه بــرای پســت مهمــان معکــوس مــی شــود برشــمرد، احتمال 

گرفتــن بــک لینــک رایــگان باشــد. فــرض کنیــد کــه شــما از یــک همــکار دعــوت کردید 

کــه بــرای شــما مقالــه ای بنویســد. ایــن فــرد اگرچــه بــرای خــودش بــک لینکــی در 

محتوایــش مــی ســازد، امــا ممکــن اســت در مقالــه بعــدی اش که در ســایت شــخصی 

ــد و  ــاره کن ــته اش ــما نوش ــایت ش ــه در س ــه ای ک ــه مقال ــد، ب ــی کن ــر م ــود منتش خ

همچنیــن بــه آن لینــک دهــد. اینجاســت کــه شــما بــه موفقیــت همــه جانبــه رســیده 

ایــد. هــم جــذب کاربــر کــرده ایــد و هــم بــک لینــک رایــگان و بــا ارزش داریــد.

از طــرف دیگــر امــکان دارد کــه ســایت هــای دیگــری کــه فــرد نویســنده پســت مهمان 

شــما را دنبــال مــی کننــد، بــه ســایت شــما لینــک دهند.
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ــرا  ــوس را اج ــان معک ــت مهم ــک پس ــد تکنی ــی توانن ــی م ــایت های ــه س چ
ــد؟ کنن

هــر ســایتی کــه قــادر بــه انتشــار محتــوا باشــد، مــی توانــد پذیــرای پســت مهمــان 

معکــوس نیــز باشــد. مهــم نیســت محتــوای ســایت شــما چــه چیــزی اســت، بایــد در 

ــو،  ــی، ویدئ ــوا را تهیــه کنیــد. محتــوای متن فرمــت معمــول ســایت خــود ایــن محت

صوتــی یــا اینفوگرافیــک هــر کــدام از ایــن مــوارد مــی توانــد، موضــوع پســت مهمــان 

معکــوس باشــد.

ــی  ــی شــود. زمان ــک توســط ســایت هــای بســیاری اجــرا م ــن تکنی ــون ای هــم اکن

کــه شــما یــک مصاحبــه در ســایتی مــی بینیــد، در واقــع ایــن کار بــا هــدف جــذب 

ترافیــک انجــام شــده اســت.
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اینکــه تــا چــه انــدازه در ایــن کار موفــق باشــید، بــه مــواردی چــون؛ محبوبیــت ســایت 

شــما، میــزان سرشــناس بــودن فــرد نویســنده مهمــان، اشــتراک گــذاری پســت مهمان 

معکــوس و مــواردی اینچنین بســتگی دارد.

ــتفاده از آن در  ــل اس ــای کام ــت؛ راهنم ــوا چیس ــی محت ــد: بازاریاب ــتر بخوانی بیش

رها کســب وکا

چطور تکنیک پست مهمان معکوس را در سایتمان اجرا کنیم؟
قــرار نیســت ســایت شــما یــک ســایت پذیــرای پســت مهمــان عمومــی باشــد، ایــن 

ــاد دهــد. هــر محتــوای بــی ارزش  ــر ب ــد ســاله شــما را ب ــد زحمــات چن کار مــی توان

برابــر اســت بــا نمــره منفــی در ســابقه ســایت! بــرای انجــام ایــن کار شــما نیــاز بــه 

نویســنده ای داریــد، کــه در حــوزه فعالیــت شــما شــناخته شــده و ماهــر باشــد. امــا 

چطــور بایــد ایــن افــراد را جــذب کنیــد تــا بــه هدفتــان برســید؟

هــر فــرد سرشــناس و متخصــص، دنبــال کننــده هایــی دارد، کــه انتشــار یــک پســت 

خــوب در ســایت شــما مــی توانــد، آنهــا را بــه دســته کاربــران شــما بیفزایــد. در واقــع 

ــدون دادن  ــد، پــس ب ــر اســتفاده مــی کنی ــرای جــذب کارب ــرد ب ــار آن ف شــما از اعتب

مزایایــی بــه وی نمــی توانیــد او را متقاعــد کنیــد، کــه در ســایت شــما پســت مهمــان 

بنویســد.

اینکــه بــا درج یــک آگهــی در ســایت منتظــر باشــید، تــا افــراد سرشــناس بــه ســراغ 

19

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


پست مهمان و پست مهمان معکوس چیست و چه تاثیری بر 
سئو دارد؟

www.modireweb.com

ــد و پســت مهمــان معکــوس برایتــان بنویســند، رویایــی بیــش نیســت.  شــما بیاین

شــما بایــد دســت بــه کار شــوید و از ایــن افــراد دعــوت کنیــد.

- افراد سرشناس را بیابید
ــد پســت  ــا مهمتریــن بخــش در فراین ــراد سرشــناس و متقاعــد کــردن آنه یافتــن اف

مهمــان معکــوس اســت. اینکــه چــه افرادی مناســب ایــن کار هســتند، را بایــد خودتان 

ــه ای فعالیــت مــی کنیــد، احتمــاال افــرادی متخصــص را  بررســی کنیــد. در هــر زمین

هــم مــی شناســید، کــه حرفــه ای هــای ایــن عرصــه هســتند. همیــن افــراد ســوژه 

هــای خوبــی بــرای دعــوت هســتند.

مهــم نیســت کــه بــا آنهــا آشــنا هســتید یــا نــه! یــا اینکــه یکــی از رقیبــان شماســت 

یــا از پیشکســوتان. شــما مــی توانیــد بــا یــک دعــوت نامــه از طریــق ایمیــل یــا تماس 

تلفنــی از او درخواســت کنیــد، کــه بــه ســایت شــما ســر بزنــد و محتوایــی متناســب بــا 

موضــوع ســایت شــما تولیــد کنــد. در عــوض مــی توانیــد یــادآور شــوید کــه پســت 

مــورد نظــر بــا نــام و برنــد خــود نویســنده منتشــر مــی شــود و حتــی اجــازه لینــک 

کــردن بــه ســایت خــودش را نیــز دارد.

ایــن نکتــه را توجــه کنیــد کــه در صورتــی فــرد مــورد نظــر درخواســت شــما را مــی 

پذیــرد کــه، ســایت شــما را الیــق چنیــن محتوایــی بدانــد. شــاید ایــن جملــه کمــی 

ســنگین باشــد و بــه برخــی بربخــورد امــا واقعیــت ایــن اســت، کــه ارزش یــک ســایت 

را محتــوای آن تعییــن مــی کنــد. فــرض کنیــد شــما خودتــان یکــی از افــراد سرشــناس 

ــر  ــه ای منتش ــوده، مقال ــی کاری ب ــه کارش کپ ــایتی ک ــد در س ــا حاضری ــتید، آی هس

کنیــد؟

20

https://modireweb.com


پست مهمان و پست مهمان معکوس چیست و چه تاثیری بر 
سئو دارد؟

www.modireweb.com

- وبالگ نویس های حرفه ای را از قلم نیندازید
یکــی از مزیــت هایــی کــه آشــنایی بــا وبــاگ نویــس هــای حرفــه ای دارد، این اســت 

کــه ایــن دوســتی مــی توانــد طوالنــی باشــد و در آینــده تبدیــل بــه همــکاری شــود. 

ــی  ــود در وب را بررس ــاالت موج ــن مق ــت برتری ــرادی کافیس ــن اف ــن چنی ــرای یافت ب

کنیــد، متوجــه خواهیــد شــد کــه چــه کســی آن را نوشــته اســت. البتــه در بســیاری از 

اوقــات امــکان دارد، نــام نویســنده ذکــر نشــود بایــد آن را از مدیــر ســایت بپرســید.

دیگــر مزیــت دعــوت از وبــاگ نویــس هــا، ایــن اســت کــه آنهــا کامــا منعطــف و 

در اختیــار شــما هســتند. شــاید بــه پیشکســوتان نتوانیــد بگوییــد، کــه دقیقــا در چــه 

مــوردی بنویســند. امــا نویســنده هــای حرفــه ای خودشــان از شــما ســوال مــی کننــد، 

ــه بنویســم؟ اگــر الزم باشــد مــی توانیــد  کــه در چــه حیطــه ای دوســت داریــد مقال

ــن کاری  ــکان دارد از چنی ــک پیشکســوت ام ــا ی ــد، ام ــی را ویرایــش کنی بخــش های

ناراحــت شــود.

- روش های دیگری برای یافتن افراد سرشناس
ــا  ــم، دقیق ــی گذرانی ــی م ــای اجتماع ــبکه ه ــادی را در ش ــت زی ــه وق ــا روزان ــه م هم

ــن،  ــا در لینکدی ــه آنه ــد. هم ــا دارن ــابه م ــاری مش ــز رفت ــناس نی ــراد سرش ــن اف همی

توییتــر، فیســبوک و اینســتاگرام مشــغول فعالیــت هســتند. کافیســت دنبــال محتوای 

ارزشــمند باشــید تــا بــه آنهــا برســید.

هــر شــبکه اجتماعــی امکاناتــی بــرای جســتجو دارد. هشــتگ هــا و دیگــر فیلترهایــی 
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کــه مــی شــود بــه کمــک آنهــا نتایــج را دســته بنــدی و مجــزا کــرد. پــس از یافتــن 

ایــن افــراد مــی توانیــد دســت بــه کار شــوید و ارتبــاط برقــرار کنیــد. فرامــوش نکنیــد 

ابتــدا در مــورد کارهایــش تحقیــق کنیــد و آگاهانــه پیــش برویــد.

 

 

چند ایده برای نوشتن پست مهمان معکوس
تولیــد محتــوا تنهــا نوشــتن یــک متــن یــا مقالــه طوالنــی نیســت. انــواع روش هــای 

مختلــف وجــود دارنــد، کــه شــما بــه کمــک آنهــا مــی توانیــد، محتــوای مــورد نیازتــان 

را تهیــه کنیــد و بــه عنــوان پســت مهمــان معکــوس در ســایت قــرار دهیــد. شــما بایــد 

شــکل محتــوای مــورد نظرتــان را مشــخص کنیــد و در نهایــت بــا کمــک روش هــای 

زیــر محتــوای مــورد نیــاز بــرای پســت مهمــان معکــوس را تهیــه کنیــد.
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1. استخدام نویسنده فریلنسر
معمــوال همــه بــا ایــن روش )فریلنســرینگ( آشــنا هســتیم و مــی دانیــم کــه وبــاگ 

نویســان حرفــه ای بســیاری وجــود دارنــد، کــه در مقابــل دســتمزد محتــوا تولیــد مــی 

کننــد. گاهــی اســتفاده از ایــن افــراد برای نوشــتن پســت مهمــان معکوس بد نیســت. 

مخاطبــان بــا خوانــدن مقــاالت نویســنده هــای مختلــف در ســایت شــما احســاس می 

کننــد کــه بــا یــک وب ســایت معتبــر ســروکار دارد.

شــاید همیــن حــاال هــم نویســنده هایــی بــرای شــما فعالیــت دارنــد، امــا هــر کســی 

ســبکی در نوشــتن دارد، کــه مختــص بــه خــودش اســت. کاربــران حرفــه ای بــه خوبی 

ایــن موضــوع را درک مــی کننــد و همــواره نــام نویســنده مقالــه را مــی خواننــد.

2. مصاحبه با افراد سرشناس
ــا آنهــا مصاحبــه شــود، هیــچ باکــی ندارنــد و در بســیاری  افــراد معــروف از اینکــه ب

ــه  ــد، ک ــدا اعــام کنی ــان ابت ــع خوشــحال مــی شــوند. الزم نیســت شــما از هم مواق

هدفتــان از مصاحبــه تهیــه یــک پســت مهمــان معکــوس اســت. کافیســت بــا فــرد 

ــا او انجــام  ــه ای ب ــد، مصاحب ــد و بگوییــد قصــد داری ــرار کنی مــورد نظــر تمــاس برق

دهیــد و از دیــدگاه ایشــان در زمینــه تخصــص شــان اســتفاده کنیــد. در نهایــت آنــرا 

بــرای کاربــران ســایت خــود بــه صــورت یــک مقالــه یــا محتــوای صوتــی و تصویــری 

منتشــر کنیــد.

اینگونــه مصاحبــه هــا را بــا پــول نمــی شــود خریــد و صرفــا یــک نــوع تبــادل دانــش 
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محســوب مــی شــود. ســعی کنیــد در قبــال آن هدایــا و خدماتــی بــه شــخص مصاحبه 

ــده بدهید. کنن

بیشتر بدانید: نقشه سفر مشتری، نحوه طراحی و کاربرد آن در کسب و کارها

3. مصاحبه با چند شخصیت مهم
بــر خــاف مــورد قبــل کــه شــما بــا یــک نفــر مصاحبــه داشــتید، بایــد ایــن بــار چنــد 

ــد. الزم نیســت همــه ایــن  ــرار دهی ــان ق ــراد سرشــناس را در لیســت خودت نفــر از اف

افــراد را یکجــا دعــوت کنیــد، تــا بــه ســواالت شــما پاســخ دهنــد. بهتــر اســت ســواالت 

خــود را بــه صــورت واضــح بنویســید و از هــر یــک بخواهیــد تــا دیدگاهــش را در مورد 

آنهــا برایتــان ارســال کنــد. حتــی مــی توانیــد ایــن پیشــنهاد را بدهیــد، کــه اگــر وقــت 

نوشــتن ندارنــد، بــه صــورت ویــس پاســخ هــا را بــرای شــما ارســال کننــد.

ــی  ــد، محتوای ــی توانی ــراد م ــن اف ــه ای ــق پاســخ هــای هم ــا تلفی ــت شــما ب در نهای

ــی  ــان کوتاه ــد، در زم ــی توان ــی م ــن محتوای ــد. چنی ــد کنی ــه ای تولی ــذاب و حرف ج

معــروف شــود و دســت بــه دســت بچرخــد و ســیل بازدیــد کننــدگان را بــه ســایت 

ــد. شــما ســرازیر کن

4. بهره مندی از روش تبادل لینک 
شــاید همکارانــی داریــد کــه اتفاقــا رقیــب شــما نیــز هســتند. از آنجایــی کــه بیــم آن 

دارنــد تــا بــا نوشــتن مقالــه بــرای شــما، در عرصــه رقابــت عقــب بماننــد. بهتــر اســت 
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ــا بگوییــد کــه ضمــن انتشــار  ــژه ای برایــش داشــته باشــید. مث پیشــنهاد هــای وی

نــام آنهــا بــه عنــوان نویســنده، مــی توانــد یــک بــک لینــک نیــز بــرای ســایت خــود 

داشــته باشــد. بــا ایــن روش هــر دوی شــما مــی توانیــد ســود کنیــد.

5. کمک گرفتن از افراد خالق
ــد، امــا کســی آنهــا را جــدی  بســیاری از افــراد هســتند کــه ایــده هــای خوبــی دارن

ــا ضمــن  ــد ت ــا دعــوت کنی ــراد از آنه ــا شناســایی ایــن اف ــد ب ــرد. مــی توانی نمــی گی

نوشــتن محتــوای مــورد نظــر شــما، در خــال آن ایــده هــای خــود را نیــز بیــان کننــد. 

بــی شــک اینگونــه افــراد مشــهور شــدن را بیشــتر از پــول و دوســت دارنــد.

6. استفاده از بخش رویدادهای هفتگی
ایــده جالــب دیگــر ایــن اســت کــه بخشــی در ســایت راه انــدازی کنیــد و از کاربــران 

بخواهیــد تــا هــر هفتــه یــا هــر مــاه، سواالتشــان را از یــک فــرد سرشــناس بپرســند. 

ســپس مهمتریــن ســواالت را طبقــه بنــدی کــرده و از فــرد سرشــناس درخواســت کنید، 

کــه بــه ســواالت کاربــران شــما پاســخ دهنــد. اگرچــه ایــن ایــده کمــی دشــوار بــه نظــر 

مــی آیــد، امــا اگــر مدتــی ایــن کار را انجــام دهیــد و معــروف شــود، هــر کســی بــه 

درخواســت شــما پاســخ مــی دهــد. همــه دوســت دارنــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد 

حتــی اگــر بــه انــدازه کافــی مشــهور باشــند!
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چطور افراد سرشناس را متقاعد کنیم؟
پــس از یافتــن و مشــخص کــردن افــراد سرشــناس بایــد آنهــا را متقاعــد کنیــد، کــه 

بــا شــما همــکاری کننــد. هــر یــک روشــی دارد و بایــد آن را کشــف کنیــد!

ــرای  ــگان ب ــه رای ــن دوره و زمان ــچ کــس در ای ــا هــم روراســت باشــیم، هی بیاییــد ب

کســی کاری انجــام نمــی دهــد، پــس هــر چیــزی قیمتــی دارد! در ایــن زمینــه بایــد 

کمــی از علــم روانشناســی کمــک بگیریــد، بــا مطالعــه در مــورد رفتــار و عایــق شــخص 

مــورد نظــر، دریابیــد کــه چــه پیشــنهادی بــه وی بدهیــد تــا بپذیــرد.

افــراد ثروتمنــد دنبــال پــول های کوچک نیســتند، پــس از چنین پیشــنهادی خــودداری 

ــد، مــی توانیــد پیشــنهادتان را روی  ــد، در عــوض اگــر خدماتــی عرضــه مــی کنی کنی

خدمــات رایــگان معطــوف کنیــد. یــا اینکــه اگــر شــما تخصــص دیگــری داریــد کــه 

امــکان دارد بــه کارش بیایــد، آن را پیشــنهاد دهیــد.
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نگــران نباشــید همیشــه مشــهور و حرفــه ای بــودن دلیــل بــر ثروتمنــد بــودن نیســت. 

نویســنده هــای الیــق بســیاری وجــود دارنــد، کــه در حیطــه تخصــص خــود شــناخته 

شــده انــد. امــا چــون کارشــان ایــن اســت، در مقابــل پــول و خدمــات رایگان پیشــنهاد 

شــما را مــی پذیرنــد. وبــاگ نویســان حرفــه ای از ایــن افــراد هســتند.

اشتراک گذاری را فراموش نکنید
پــس از انجــام کار و تهیــه محتــوای مــورد نظــر بهتــر اســت آنــرا در ســطح کان نشــر 

ــد  ــود دارن ــوا وج ــذاری محت ــتراک گ ــرای اش ــیاری ب ــای بس ــروزه روش ه ــد. ام دهی

ــدن  ــت چرخی ــه دس ــت ب ــرای دس ــی ب ــای خوب ــه ه ــی گزین ــای اجتماع ــبکه ه و ش

اطاعــات اســت.

بیشتر بدانید: چگونه وباگ نویسی را شروع کرده و از آن پول دربیاوریم؟

سخن پایانی
تعــداد بــک لینــک هــای یــک ســایت از دیــدگاه ســئو مهــم هســتند، امــا لینــک هایی 

ارزش دارنــد کــه از ســایت هــای معتبــری گرفتــه شــده باشــند. روش هــای متعــددی 

بــرای دریافــت بــک لینــک وجــود دارد. از تبــادل لینــک گرفتــه تــا پســت مهمــان و 

ــرای گرفتــن بــک لینــک رایــگان اســت، امــا  ــاژ، پســت مهمــان روش خوبــی ب رپورت

زیــاده روی در ایــن کار مــی توانــد نتیجــه منفــی برجــای گــذارد.

بــا اینکــه عــده ای عقیــده دارنــد، پســت مهمــان دیگر کارایــی ســابق را نــدارد، به روش 
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نســبتا جدیدتــری از آن روی آورده انــد کــه بــه پســت مهمــان معکــوس شــهرت دارد. 

ایــن روش نیــز مزایــا و معایــب خــاص خــود را دارد، کــه بــا هوشــیاری مــی توانیــد 

از خطــرات احتمالــی جلوگیــری کنیــد. یافتــن و متقاعــد کــردن یــک فــرد سرشــناس 

بــرای نوشــتن پســت مهمــان معکــوس دشــوارترین مرحلــه کار اســت.

ــه چنــد ایــده بــرای ایــن کار پیشــنهاد شــد، شــما چــه راهــکاری بــرای  در ایــن مقال

tاجــرای تکنیــک پســت مهمــان معکــوس داریــد؟
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