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چگونه مانند بالگرها پست منتشر کنید؟
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

با  چیدمانی  از  شود؛  موفق  بالگی  تا  بدهند  هم  دست به دست  باید  چیزها  خیلی 

نمی تواند  بااین حال، هیچ کدام  پرجزئیات.  فنی  ویجت های  تا  گرفته  عالی  طراحی 

می نویسید  عالی  خیلی  اگر  باشد.  واقعی  مخاطب  برای  خوب  محتوایی  جایگزین 

پادکست تولید می کنید، عکس می گیرید، ویدیو می سازید و مخاطبانی پیدا می کنید 

که از سبک و محتوای شما لذت می برند، دیگر واقعا موفق می شوید؛ بدون اینکه 

بخواهید زمان زیادی را صرف ظاهر بالگتان کنید.

یا  غیرکاربردی  رابطی  از  که خوانندگان  کند  کاری  بی نظیر حتی می تواند  محتوایی 

موفقیت  برای  اگر  بنابراین،  بپوشند.  چشم  کامپیوتری،  جذاب  ویژگی های  کمبود 

بالگتان کاری نمی کنید، روی تولید محتوا تمرکز کنید. نیاز مخاطب را بشناسید و آن 

را پیوسته تامین کنید.
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برای شناخت مخاطب می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

و  بالگتان  بازدیدکنندگان  تعداد  پیگیری  برای  آماری  نرم افزارهای  از  استفاده   •

پست هایی که مشاهده می کنند.

• توجه به محتوایی که بزرگترین و بهترین واکنش خوانندگان را به دنبال دارد )یا 

واکنشی که شما می خواهید، حتی اگر بزرگترین هم نباشد(.

• به بالگ های دیگران در حوزه موضوع انتخابی تان نگاهی بیندازید تا ببینید از 

بین نظرات آن ها چه چیزی پیدا می کنید. همچنین، به دنبال رتبه بندی های موتور 

جست وجوی خود و سایر داده ها بگردید.

 

نکاتی که باید در مورد تحلیل بالگ رعایت کنید:
۱. بالگر هرچند وقت یک بار محتوای جدید منتشر می کند؟

تناوب پست های بالگ موضوع بسیار مهمی است. هر بالگری می تواند به شما 

بگویند  نمی توانند  هیچ کدام  تقریبا  اما  بگذارید؛  پست  مداوم  به طور  که  بگوید 

منظورشان دقيقا چیست.

را برای نوشتن پست هایشان  آیا می توانید بفهمید که اغلب رقیبانتان چه زمان 

انتخاب می کنند. آیا روزانه پست جدید می گذارند یا چند بار در روز؟ چند بار در 

هفته مطلب می گذارند یا فقط یک بار در هفته؟ وقتی بالگ را می خوانید، حس 

می کنید به محتوای بیشتری نیاز دارید یا کمتر؟

 

۲. بالگر چه زمانی پست منتشر می کند و آن را با دیگران به اشتراک می گذارد؟
ساعت های روز تاثیری شگفت انگیز بر این دارد که خوانندگان چطور پست شما را 

دریافت می کنند. شما باید وقتی که مخاطبانتان پشت کامپیوترهایشان نشسته اند 

یا به گوشی هایشان نگاه می کنند یا اینکه ایمیل و شبکه های اجتماعی را بررسی 

می کنند، آن ها را پیدا کنید.

اگر مخاطب هدفتان نوجوانان هستند، سعی کنید قبل یا بعد از ساعت مدرسه، 

پست هایتان را منتشر کنید نه زمانی که در کالس درس نشسته اند. در آن زمان در 
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حال انجام تکالیفشان هستند و وب گردی نمی کنند.

حتما خوانندگان شما می توانند هروقت دوست داشتند، از بالگتان بازدید کنند و 

محتوایی را که نیمه شب پست می کنید ببینند؛ اما محتوای آنالین همیشه هم جدید 

نیست. اگر محتوایتان چند ساعت قبل از زمانی که خوانندگانتان گوشی هایشان را 

بردارند، منتشر شده باشد، ممکن است زیر محتوای جدیدتر مخفی شود.

 

۳. اندازه پست های بالگ
اگر بدانید اندازه ایده آل یک پست در ميان بالگرهای باتجربه موضوعی به شدت 

بحث برانگیز است، قطعا تعجب می کنید. برخی از بالگرها از قاعده کوتاه و شیرینی 

که بر بیشتر نوشته ها در فضای مجازی حاکم است، استفاده می کنند: پست باید 

سریع منظور را برساند و به خوانندگان این امکان را بدهد تا با اطالعاتی که نیاز 

بلند  بازگردند. بعضی دیگر فکر می کنند پست های  به  روزهای شلوغ خود  دارند، 

)حتی مقاله ها( مناسب اند و باعث می شوند خوانندگان زمان بیشتری را در سایت 

بگذرانند و نظرات اندیشمندانه بیشتری بگذارند. موضوع بالگ و میل مخاطب و 

را تعیین می کند. بررسی بالگ های  اندازه طبیعی پست های بالگ  زمان موجود، 

رقیبان تعداد کلمات مطلوب در یک پست را می گوید که می توانید آن را به عنوان 

نقطه شروع برای بالگتان به کار ببرید.

 

۴. وقتی بالگر به وب سایت های خارجی لینک می دهد
لینک دادن به بالگ ها و وب سایت ها راه خوبی برای برطرف کردن نیازهای خواننده 

است. با اشاره به منابع اطالعاتی یا حتی بالگ ها کمک می کنید درباره موضوع شما 

بیشتر بدانند و ذهنشان را بیشتر درگیر می کنید؛ بنابراین، وقتی رقیبانتان ترجیح 

می دهند به سایت های دیگر لینک بدهند، به کدام سایت ها لینک می دهند؟ آیا 

این سایت ها هدفشان سرگرمی و آموزش یا اطالع رسانی است؟ آیا لینک ها در 

متن پست وجود دارند یا در پایان از متن جدا افتاده اند؟ چه چیزی باعث می شود 

خودتان روی یک لینک کلیک کنید؟
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۵. وقتی بالگر مستقیم مخاطب را خطاب قرار می دهد
بسیاری از بالگرها از سبک نوشتاری بسیار شخصی استفاده می کنند که مستقیم 

خواننده را خطاب قرار می دهد؛ ممکن است دوست داشته باشید که بالگر مستقیم 

شما را خطاب قرار دهد؛ چون به این ترتیب گفت وگویتان بیشتر شخصی به نظر 

آکادمیک  با  رسمی  رویکردی  شاید  بالگ،  موضوع  اساس  بر  اینکه  یا  می رسد. 

مناسب تر باشد. درهرصورت، بررسی کنید و ببینید چطور رقابت شما باعث می شود 

از پس این موضوع برآیید. آن ها کی بازخورد خوانندگان را می خواهند و چطور 

آن درخواست ها را بیان می کنند؟ آیا خوانندگان واقعا واکنش نشان می دهند؟ اگر 

پاسخ مثبت است، به کدام روش ها جواب می دهند؟

 

۶. استفاده از عناصر چندرسانه ای مانند تصویر و صدا و ویدیو
بالگ  دنیای  در  کلمات  اندازه  همان  به  ویدیو  و  گرافیک  و  تصویر  طی  سال ها، 

بالگ هایشان  در  رقیبانتان  چگونه  که  کنید  توجه  کرده اند.  پیدا  اهمیت  نویسی 

مفاهيم  دادن  نشان  برای  عکس ها  از  آن ها  آیا  می کنند.  استفاده  عناصر  این  از 

پست ها استفاده می کنند یا فقط برای جلب توجه این کار را انجام می دهند؟ درباره 

محتوای ویدیویی جاسازی شده چطور؟ پست هایی که این موارد اضافی را دارند، 

نظرات بیشتری به دست می آورند یا کمتر؟ آیا پست هایی با تصاویر بیشتر، بیشتر 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شوند؟ دوست دارید در این قالب ها 

اطالعات به دست آورید یا اینکه آن ها را گیج کننده می دانید؟

 

کمتری  نظرات  که  پست هایی  و  دارند  بیشتری  نظرات  که  پست هایی   .۷
می گیرند

بالگی که پست هایش نظرات بیشتری می گیرد، نشان می دهد که بالگر مخاطب 

خود را جذب کرده و او را تحت تاثیر قرار داده است؛ حتی اگر فقط او را عصبانی 

کند. احتماال بالگی که نظراتی ندارد یا نظرات آن کم است دیگران را سرگرم نکرده 

و جذابیتی برای آن ها ندارد )یا حتی اصال خوانده نمی شود(، بیشتر بالگرها هر 
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وقت می خواهند پستی بگذارند، صدها نظر دریافت نمی کنند. برخی از پست های 

بالگ ها واکنش های بهتری نسبت به دیگر پست ها دریافت می کنند و بخشی از 

باعث  این نکته است که چه چیزی  را موفق می کند، دانستن  چیزی که بالگرها 

می شود آن پست ها واقعا مؤثر واقع شوند تا سبب تکرار موفقیت بالگرها شوند. 

حواستان به بالگ رقیبانتان باشد تا ببینید چه زمانی یک پست با واکنش بزرگی از 

سمت مخاطب مواجه می شود و آن واکنش از چه نوعی است.

همچنین، حواستان به پست هایی باشد که هیچ نظری برایشان گذاشته نمی شود 

و واکنشی را برنمی انگیزد. سعی کنید دلیل مفید نبودن آن پست ها را بدانید تا 

همان اشتباه را تکرار نکنید.

 

۸. سبک نوشتن بالگر
بالگرها به محتوای خوب نیاز دارند و برای بیشتر آن ها این محتوا با داشتن سبک 

نوشتاری قابل فهم و موثر و خوانا به دست می آید. بالگر بالگ هایی که در جایگاه 

باید  از چه سبکی  دارند،  نیاز  زیادی  فعالیت و مخاطبان  به  و  ویژه شما هستند 

استفاده کند؟ شخصی؟ حرفه ای؟ طنزآمیز؟ چه لحنی خوانندگان را مجذوب می کند 

را بیشتر سرگرم کننده و  و باعث می شود دوباره به بالگتان سر بزنند؟ چه روشی 

جذاب می دانید؟

 

۹. اغلب چه زمانی بالگر محتوای حمایت شده تولید می کند؟
بسیاری از بالگرها با همکاری مشتریان به تولید محتوای حمایت شده می پردازند 

به آسانی تشخیص داده  اغلب  این محتوا  این طریق کسب درآمد می کنند.  از  و 

می شود؛ اما بالگر باید همیشه اعالم کند که درازای این پست، پول هم دریافت 

کرده است.

برای بیشتر بالگرها یافتن تعادلی میان محتوای معمولی و محتوای حمایت شده، 

می کنید  فکر  و  کرده اید  بازدید  بالگی  از  که  را  زمان هایی  می طلبد.  زیادی  دقت 
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محتوای آن در پست های حمایت شده خیلی مهم و دشوار است، یادداشت کنید. 

به نظرتان اغلب چه زمانی است؟

 

نتیجه گیری
راه اندازی  را  بالگتان  بعدازاینکه  کنید.  استفاده  بالگتان  تحلیل  برای  باال  نکات  از 

کردید، با همان دید انتقادی و نکته  سنجانه که برای رقیبانتان داشتید، به محتوای 

خود نگاه کنید، چه کاری را درست انجام می دهید؟ چه کاری را دارید اشتباه انجام 

می دهید؟

را  ابتدا محتوای خود  بعدازاینکه  باشد، مطمئنم  برایتان دشوار  تمرین  این  شاید 

تولید کردید، از آن لذت خواهید برد. بااین همه، هیچ کس چنین قراری با خودش 

نگذاشته است که پست بدی را در بالگش قرار دهد!

همچنان، بعضی از پست ها احتماال برای خوانندگان محبوب تر از بقیه باشد و اگر 

فهمیدید که چرا برخی از پست های خاص بهتر از بقیه هستند، می توانید آن ها 

را دوباره تکرار کنید. در حقیقت، داشتن نگاهی منتقدانه به محتوای خود باعث 

نویسی رسانه ای است که مدام در حال تغییر  واقعا موفق شويد: بالگ  می شود 

است و نیاز دارید سبک و محتوای خود را هم زمان با مخاطبتان تغییر دهید و آن 

را بهبود ببخشید.

دارید  شوید  مطمئن  تا  دهید  انجام  سال  در  بار  چند  را  محتوا  بررسی  نوع  این 

درست در مسیر موفقیت گام برمی دارید و به شکلی به روز دیگران را جذب بالگتان 

می کنید، حتی اگر هدفتان جذب خانواده خودتان است.
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