
1

تاثیر بالگ ها در دنیای امروزی چیست؟
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

در  از مردم شنیده اید و دیده اید که  زبان بسیاری  از  را  واژه  بالگ  تابه حال  احتماال 

خبرهای روز و در برنامه های خبری تلویزیون به کار می رود. حتی ممکن است فرزند 

یا دوست با همکاری داشته باشید که بالگ دارد. بالگرها با کسب وکارها همکاری 

می کنند و کسب وکارها هم بالگ مخصوص خودشان را می سازند تا به مشتریانشان 

افراد می گویند صاحب بالگ هستند، چه  این  اینکه تمام  اما  پیدا کنند.  دسترسی 

معنایی می دهد؟ بالگی که یک نوجوان نوشته، با بالگی که نویسنده آن مدیرعامل 

است، چه چیزهای مشترکی دارد؟

بالگ چیست؟
اگر دقیقا نمی دانید بالگ چیست، به خودتان سخت نگیرید. واژه Blog )بالگ( در 

از ترکیب دو واژه ای Web و Log ساخته شده است. بنابراین، اگر این واژه  واقع، 
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 Blog اصلی،   حالت  در  شماست.  با  حق  بگویم  باید  می رسد،  نظر  به  ساختگی 

بیشتر  و  دارد  زمانی  ترتیب  که  است  وب سایتی  به روزرسانی های  از  مجموعه ای 

روزانه نوشته و سازمان دهی می شود؛ درست مانند سبک  مثل دفترچه خاطرات 

نوشتاری غیررسمی که ارتباطات شخصی را شرح می دهد. در طول سال ها، واژه ای 

Blog مجموعه گسترده و متنوعی از ارتباطات آنالین و رسانه را توصیف می کند. 

همچنین بالگ نویسی روزبه روز در حال رشد و تحول است.

بسیاری از مردم برای ثبت اتفاقات و امور روزمره شان از وبالگ استفاده می کنند. 

آلبوم ها  در  عکس  ثبت  )از  رسانه ها  تمامی  در  ارتباط  برقراری  برای  اشتیاق  این 

گرفته تا گرفتن عکس های دیجیتالی( دیده می شود. اگر مشتاقید جزئیات زندگی 

نویسی،  بالگ  طریق  از  می توانید  بگذارید،  اشتراک  به  دیگران  با  را  شخصی تان 

به درستی و با سرعت آن کار را انجام دهید.

5 کاربرد استفاده از بالگ ها
1. به اشتراک گذاشتن اطالعات

مثال،  برای  ندارد.  اطالعات  گذاشتن  اشتراک  به  جز  هدفی  وبالگ  یک  گاهی 

روزنامه نگاران با بالگ هایشان اخبار محلی و ملی و بین المللی را پوشش می دهند. 

استفاده  پیش بینی هایشان  و  نظرات  بیان  برای  بالگ ها  از  مفسران  و  منتقدان 

می کنند. مربیان نیز دانش آموزان و والدین را از مسائل درسی و تاریخ های مهم 

مطلع می سازند. همچنین، بسیاری از افرادی که در محیط کارشان حضور ندارند و 

به لحاظ جغرافیایی دور هستند، می توانند درباره پروژه های مشترک خود از طریق 

بالگ با همکارانشان ارتباط برقرار کنند و از مسائل مهم باخبر شوند. موارد استفاده 

بالگ هایی که اطالعات را به اشتراک می گذارند، واقعا نامحدود است.

یکی از وبالگ های محبوب در این زمینه TechCrunch است. این بالگ هرگونه 

خبر اینترنتی را پوشش می دهد؛ از اخباری در مورد آخرین استارتاپ ها گرفته تا 

جدیدترین ابزارهای فناوری. این بالگ همیشه در حال به روزرسانی صفحه خود با 
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اخبار تازه در دنیای فناوری است. ممکن است همه پست های آن برایتان سودمند 

نباشد؛ اما اگر تالش می کنید با سرعت سرسام آور نوآوری ها و فناوری در فضای 

ارزشمند به  TechCrunch و بالگ هایی مانند آن، منابعی  مجازی همگام شوید، 

شمار می روند.

2. درآمدزایی
زمان بسیاری را صرف ساختن و نوشتن و تبلیغ محتوای بالگتان کرده اید و حاال 

فرصت  این  از  نباید  چرا  است.  مخاطبان  از  وسیعی  طیف  کردن  پیدا  حاصلش 

استفاده و درآمدزایی کنید؟ این سوالی است که بالگری محبوب پرسیده و شما 

دنیای  که  همین طور  باشید.  درآمد  کسب  فکر  به  مختلفی  راه های  از  می توانید 

مجازی متحول می شود و تکامل می یابد، راه های پول درآوردن هم تغییر می کند 

و بیشتر می شود!

الزم به ذکر است که برندها و شرکت هایی در حوزه روابط عمومی، در مورد این 

موضوع که بالگ ها می توانند در باال بردن میزان عالقه به محصوالت و خدماتشان 

یا ارتباط با مشتریان تاثیرگذار باشند، اتفاق نظر دارند. در واقع، بالگ ها راه بسیار 

و  بزرگ  شرکت های  از  بسیاری  هستند.  خرید  تصمیمات  بردن  جلو  برای  خوبی 

بالگ  از  استفاده  با  آن ها  کرده اند.  اضافه  وب سایتشان  به  را  بالگ ها  کوچک، 

می توانند با مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه شان صحبت کنند. بالگرهای مستقل 

اینفلوئنسرهای آنالینی تبدیل شده اند که با شرکت های مختلف همکاری  هم به 

می کنند و در ازای آن محصول رایگان یا مبلغی را دریافت می کنند. در بیشتر موارد، 

استفاده از سبک غیررسمی بالگ به مشتریان کمک کرده تا با افرادی واقعی که 

در این سازمان ها مشغول کار هستند، ارتباط برقرار کنند. این ارتباط شخصی، به 

اعتبار شرکت می افزاید و اغلب باعث افزایش آگاهی مشتری از برند و ارزش های 

آن می شود.
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3. ترویج یک هدف
تعدادی از افراد، اهداف دیگری در خصوص نوشتن یک بالگ دارند؛ چیزی فراتر از 

پرداختن به زندگی روزمره و اتفاقات آن. در واقع آن ها دنبال ترویج یک هدف یا 

رسالت هستند. درحالی که بسیاری از بالگرها ابتدا جایگاه خود را در فضای مجازی 

پیدا می کنند و بعدها با کمک آن از تاثیر پلتفرمشان برای جذب موسسه یا سازمان 

موردنظرشان بهره می برند، هدف بقيه از ساختن فضایی آنالین مبارزه کردن برای 

رسیدن به اهدافشان است.

هدف کاترین استون، سازنده بالگ Postpartum Progress که گروهی از مشترکان 

را دارد، افزایش آگاهی درباره افسردگی پس از زایمان و حمایت از زنانی است که 

به تازگی مادر شده اند و همین طور زنان باردار. این سایت پرخواننده ترین وبالگ در 

جهان است و به موضوعاتی در مورد افسردگی پس از زایمان و بیماری های روحی 

مادران می پردازد.

4. خالقیتتان را به رخ دیگران بکشید
زمانـی کـه بالگ نویسـی را شـروع کردم، زنی خانه نشـین بـا دو فرزنـد دو و چهار 

سـاله بودم. من از کسـی که عاشـق نوشـتن و نواختن موسـیقی و نقاشـی کردن 

بـود، بـه زنـی تبدیل شـدم کـه هـر روز زیر بـار کارهای خانـه کمرش خم می شـد. 

بـالگ نویسـی بـرای مـن فرصتـی خوبـی بـود تـا خالقیـت نهفتـه ام را بـه همـه 

نشـان دهـم! دنیـای بـالگ نویسـی فرصت هـای بی شـماری را برای نشـان دادن 

خالقیـت و نـوآوری در اختیـار مـا می گـذارد. به عکاسـی عالقه مندیـد؟ وبالگی پر 

از عکـس بسـازید کـه تمرکـزش فقـط روی عکس هایتان باشـد! سـرگرمی پنهانی 

داریـد کـه تقریبـا در زندگـی روزمره تـان بـه آن نپرداخته ایـد؟ همراهانتـان را بـا 

بالگتـان پیـدا کنیـد و بگذاریـد آوازه تان همه جـا بپیچد!

ازآنجاکـه بالگ هـا ارزان یـا حتـی رایـگان هسـتند و می تواننـد به راحتـی بـا قوه 
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تخیـل مـا تغییـر کننـد، گزینه هـای هوشـمندانه ای هسـتند بـرای کسـانی کـه 

می خواهنـد خالقیـت را چاشـنی زندگی شـان کننـد.

5. پایه ریزی پلتفرم آنالین
آیا با اصطالح اینفلوئنسر آنالین آشنایید؟ این افراد در زمینه خاصی مثل سفر یا 

مد تخصص دارند و از این تاثیر برای به دست آوردن درآمد و موضوعاتی مرتبط 

با حوزه فعالیت خود مانند سفرهای کوتاه یا خریدهای فراوان استفاده می کنند. 

برای بسیاری از بالگرها، وبالگ به تنهایی راهی است برای اینفلوئنسر شدن. ایجاد 

بزرگتر  انجمنی  ساختن  و  دیگران  با  ارتباط  برقراری  برای  فوق العاده  روشی  بالگ 

تاثیر  و  یابید  دست  مخاطب  از  مشخصی  میزان  به  تا  است  اینترنت  بستر  در 

امید  این  به  را  کار  این  بالگرها  از  برخی  کنید.  پایه ریزی  را  فوق العاده ای  آنالین 

انجام می دهند که در آینده قرارداد نوشتن یک کتاب را ببندند؛ درحالی که بقیه از 

وبالگشان به عنوان فرصتی برای نشان دادن مهارتشان در زمینه ای خاص استفاده 

می کنند.

نتیجه
بنابراین اگر سرگرمی خاصی دارید یا به چیزی عالقه مندید و می خواهید درباره اش 

را  به  صحبت کنید، این کار را در وبالگتان انجام دهید. هر کسی که عالقه شما 

اشتراک بگذارد، خواننده بالقوه تان محسوب می شود و همیشه در هر کجا دنبال 

کردن  پیدا  برای  عالی  بسیار  راهی  این  بیشتری است. همچنین  اطالعات  کشف 

یا  بپیوندید  آنالین  انجمن  یک  به  طریق  این  به  تا  است  خودتان  شبیه  افرادی 

جامعه آنالین تازه ای تشکیل دهید!
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