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 ویژگی که یک وب سایت خوب باید داشته باشد    14 

دارید، داشتن سایت مانند نان شب واجب است. زیرا به کمک آن می توانید فعالیت   کسب و کار اینترنتی   اگر
ویژگی های یک   اید خود را بیشتر رونق بخشید. اما قبل از مراجعه به یک طراح وب یا اقدام به تنهایی، ب 

 .را بدانید  سایت خوب 

لندینگ    هدف از این مقاله نیز توضیح آن ها و مواردی است که باید رعایت کنید. همچنین به سؤاالتی مانند 
 .تا انتها همراه ما باشید ، به طور خالصه پاسخ می دهیم. پس  پیج چیست

 ویژگی های یک وب سایت خوب 

 :ذکر می کنند  ویژگی های یک سایت خوب  مورد زیر را به عنوان  14، آموزش سایت  تمامی مطالب 

 استفاده از ابزارهای تحلیلی.1

یکی از اولین ویژگی های یک سایت خوب، استفاه از ابزار های تحلیلی است. پس از طراحی سایت خود  
ه اندازی آن باید کد ابزارهایی مانند گوگل آنالیتیکس را داخل آن قرار دهید و به کمک گزارش های  و را

 .آن ها، عملکرد سایتتان را بهبود بخشید 

چون چنین ابزارهایی به عنوان مثال به شما نشان می دهند چقدر بازدیدکننده دارید، از کدام صفحات سایت  
 .ی کدام کلمات کلیدی بیشتر است شما بیشتر بازدید می کنند و ورود 

 قرار دادن دکمه های مربوط به رسانه های اجتماعی.2

فعالیت شما در اینترنت تنها نباید محدود به سایت شود، بلکه حضور در رسانه های اجتماعی مختلف نیز  
مه  برای گسترش پایگاه کاربرانتان مهم است. یکی دیگر از ویژگی های یک سایت خوب قرار دادن دک

 .های مربوط به این پلتفرم ها در معرض دید کاربر است 

در این رسانه ها نیز باید فعال باشید و حداقل هر هفته یکبار یا هر روز پستی بگذارید. اگر برای برنامه  
 .ریزی پست ها مشکل دارید، می توانید از نرم افزار های مخصوص استفاده کنید 

ه های اجتماعی به شما کمک می کند آن ها را به سمت سایت خود  تعامل بیشتر با کاربران در چنین شبک
 .هدایت کنید و برای افزایش ترافیک سایت و فروشتان مفید است 

 انتشار محتوای باارزش و کاربرپسند بودن .3

هر نوع کاربری باید بتواند از سایت شما به راحتی استفاده کند؛ بنابراین مواردی مانند اندازه فونت، رنگ  
، ویژگی تبدیل صحبت به متن و استفاده از عکس های با معنی را رعایت کنید. اما در خصوص انتشار  ها

محتوای باارزش، این را بدانید که تنها ارائه اطالعات در مورد شرکتتان و محصوالت آن در وب سایتتان  
  .کافی نیست. باید محتوایی بنویسید که کاربران را جذب کند 
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صول شما در مورد نوعی گجت است، باید با کمک محتوای غنی )متن، عکس و فیلم(  برای مثال، اگر مح
عملکرد آن را به مخاطبانتان نشان دهید. همچنین آن ها باید با محتوای شما، تمام سؤاالت خود در مورد  

 .این ابزار را بگیرند 

 امنیت .4

ه باشند. به همین علت وب سایت ها،  معموالً کاربران به وب سایت هایی مراجعه می کنند که امنیت داشت
اقدام کنند. زیرا این گواهینامه به   HTTPS به ویژه فروشگاه های اینترنتی، باید برای دریافت گواهینامه

عنوان یکی از ویژگی های یک سایت خوب، نشان می دهد کاربران نیازی نیست نگران مواردی مانند  
 .دزدی اطالعاتشان باشند 

 سرعت .5

ویژگی های یک سایت خوب« داشتن سرعت لود باال است. هیچ کس منتظر نمی ماند تا صفحه  از دیگر »
 .یک وب سایت یا محتوا بعد از مدت زیادی بارگذاری شود 

و رتبه آن   افزایش ترافیک سایت   معموالً بهترین زمان برای بارگذاری سه ثانیه است و این سرعت روی 
در نتایج جستجوی گوگل نیز تأثیر خواهد گذاشت. باید به کمک بهینه سازی قالب سایت و تکنیک های  

 .دیگر )استفاده از عکس های کم حجم یا فشرده سازی آن ها( سرعت سایت خود را باال ببرید 

 طراحی ساده.6

، طراحی آن بیشتر به چشم می آید که هر چقدر ساده تر باشد، در  ایت خوبویژگی های یک وب س  در بین 
 .جذب کاربران مؤثرتر است 

سعی کنید در استفاده از عکس ها و رنگ ها دقت زیادی کنید. همچنین زمان طراحی سایت خود استفاده  
نه سفید باشد یا  از رنگ های متضاد را فراموش نکنید. به عنوان مثال رنگ متن محتوا مشکی و پیش زمی 

 .برعکس 

 سازگاری با دستگاه های همراه و داشتن نقشه راه و نوار مسیریابی .7
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راه برای جستجو در اینترنت استفاده می کنند. در نتیجه، بهتر است  امروزه اکثر افراد از گوشی های هم
سایت شما برای لود روی دستگاه های همراه از گوشی های هوشمند گرفته تا تبلت و گجت های دیگر  
مشکل نداشته باشد. ابزارهای مختلفی وجود دارند که به وسیله آن ها می توانید ریسپانسیو بودن قالب سایت  

 .رسی کنید خود را بر

همچنین داشتن نقشه راه و نوار مسیریابی را می توان یکی دیگر از ویژگی های یک سایت خوب دانست.  
است و به کاربر کمک می کند تا محتوای مربوطه را در   GPS بخش راهنمایی یا نوار مسیریابی مانند 

تر است نوار جستجو بگذارید  وب سایت شما راحت تر پیدا کند. اگر وب سایت شما محتوای زیادی دارد، به
 .تا مخاطبان به سرعت محتوای مورد نیز خود را پیدا کنند 

 رعایت اصول بهینه سازی موتورهای جستجو .8

،  گوگل  سئو یا بهینه سازی موتور جستجو به معنای رعایت اصولی است که به موتور های جستجو مانند 
یاهو و بینگ کمک می کند تا وب سایت شما را پیدا کنند و در نتایج جستجوی خود به آن رتبه خاصی  

بردن رتبه سایت خود از کلمات کلیدی مناسب در عنوان ها، متا تگ ها، هدینگ  بدهند. در نتیجه برای باال  
ها، نام فایل ها و محتوایتان استفاده کنید. تمرکز خود را زمان سئوی سایتتان روی سئوی داخلی و خارجی  

 .به یک شکل بگذارید و یکی را فدای دیگری نکنید 

 مطابقت با نیاز بازدیدکنندگان .9
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به افرادی فکر کنید که می خواهند به وب سایت شما بیایند و از آن استفاده کنند. اگر وب سایتی را طراحی  
حی آن مطابق با این موضوع باشد. همیشه نیاز  می کنید که در مورد پوشش مردان است باید محتوا و طرا

 .و خواسته کاربر را در اولویت خود قرار دهید 

 صفحه انتقادات و پیشنهادات را فراموش نکنید .10

بخش تماس با ما را می توان تکمیل کننده ویژگی های یک سایت خوب دانست. در این بخش مخاطبان  
سند یا انتقاد می کنند. به کمک این بازخوردها می توانید در  سؤال های خود را در مورد سؤاالتشان می پر

 .سایت خود تغییرات مؤثر دهید 

 صفحه درباره ی ما.11
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ویژگی های یک وب سایت خوب، بخش درباره ما است. این صفحه به مخاطبان کمک می  یکی دیگر از  
 .کند تا در مورد کسب و کار شما اطالعات کسب کنند 

دهید. ساعات کاری آن را     در این قسمت به کمک کد گوگل مپ محل شرکت خود را روی نقشه نشان
همچنین می توانید خودتان یا سایر عوامل مؤثر  مشخص کنید و شماره تلفن و آدرس ایمیلتان را قرار دهید.  

 .در شرکتتان را معرفی کنید 

 همه چیز را در جای خود قرار داردن .12

قرار دادن هر چیزی در جای خود است. همان طور که    ویژگی های یک وب سایت خوب   یکی دیگر از
اس با ما و سوال های  می دانید در وب سایت ها بخش های صفحه اصلی، پایین صفحه، درباره ما، تم

متداول وجود دارند که در هر کدام باید موارد مربوط به خود قرار گیرد. اجازه دهید دو مورد از آن ها را  
 .توضیح دهیم 

 استفاده از فراخوان به عمل های واضح.13

ختلف سایت  اگر در سایت خود درخواستی از بازدیدکنندگان نکنید، یقیناً کاری انجام نمی دهند. در جاهای م 
خود کارهایی را که دوست دارید )مانند به اشتراک گذاری مطالب( از کاربر بخواهید و دکمه های فراخوان  

 .به عمل واضحی را استفاده کنید 

 قابل اعتماد بودن  .14

آیا سایت شما قابل اعتماد است؟ آیا مطالب به روز را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد؟ قابل اعتماد  
ودن یکی دیگر از ویژگی های یک سایت خوب است که روی تصمیم کاربران برای بازگشت به آن تأثیر  ب

 .می گذارد 
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 اشتباهاتی که سایت شما را به خطر می اندازند 

در کنار رعایت »ویژگی های یک وب سایت خوب« که در باال توضیح دادیم، از کارهای زیر خودداری  
 .ی مانند جریمه گوگل را دارند کنید. چون بعضی از آن ها تبعات 

 .از ویدئوهای پرحجم استفاده نکنید  •
 .در پیش زمینه وب سایت خود از موسیقی استفاده نکنید  •
 .استفاده از محتوای کپی را فراموش کنید  •
 .از کلمات کلیدی مرتبط استفاده کنید  •
کلیدی یا خرید    سراغ تکنیک های سئو کاله سیاه مانند متن مخفی، استفاده بیش از حد از کلمات  •

 .انبوه لینک نروید 

حاال که جواب پاسخ سؤال ویژگی های یک وب سایت خوب و موفق چیست را گرفتید، آگاهی از اطالعات  
 .زیر نیز مفید هستند 

 لندینگ پیج چیست؟ 

اگر فروشنده محصول خاصی هستید، باید صفحه خاصی را به معرفی آن اختصاص دهید و مشتریان بالقوه  
آن هدایت کنید. این صفحه لندینگ پیج یا صفحه فرود نام دارد که به عنوان مثال لینک آن را    خود را به 

 .می توانید در شبکه های مختلف اجتماعی بگذارید 

بازدیدکننده با ورود به این صفحه تصمیم به انجام کاری می گیرد که شما از او درخواست می کنید. به  
 .عنوان مثال می توانید از او بخواهید در سایتتان ثبت نام کند یا یک فایل را دانلود کند 

دنبال  فرق این صفحه با صفحه اصلی وب سایت این است که در صفحه هوم می توان چندین هدف را   
 .کرد و به صفحات مختلف لینک داد. در حالی که صفحه فرود را تنها باید برای یک هدف طراحی کنید 

 قبل از راه اندازی یک سایت باید چه کارهایی را انجام دهید؟ 

 .اگر تازه وارد دنیای اینترنت شدید، پیش از راه اندازی یک سایت باید به موارد زیر دقت کنید 

کنید چه نوع وب سایتی می خواهید. به عنوان مثال آیا قصد فعالیت در قالب یک  ابتدا باید مشخص   •
 .فروشگاه را دارید یا یک سایت خبری؟ نوع فعالیت خود را مشخص کنید 

   .زمان انتخاب هاست باید به پهنای باند و میزان حجم مصرفی دقت کنید  •
احی سایت شما را تحت تاثیر قرار  باید مخاطبان خود را مشخص کنید، چون نوع تولید محتوا و طر •

 .می دهد 
تصمیم بگیرید می خواهید از سیستم های مدیریت محتوا مانند وردپرس استفاده کنید یا همه چیز   •

 .باید اختصاصی باشد 

 .و نکات مهم دیگری که همگی روی کسب و کار اینترنتی شما تأثیر می گذارند 
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 نحوه افزایش ترافیک سایت

 .یا سایت می توانید به کمک موارد زیر بازدیدکنندگان آن را افزایش دهید  ساخت وبالگ  پس از 

 .از سایت های آگهی رایگان، لینک سازی خارجی و رسانه های اجتماعی استفاده کنید  •
 .، تبلیغات نمایشی و تبلیغات مدت دار استفاده کنید PPC از تبلیغات پولی مانند  •
 .عنوان های جذاب بنویسید  •
 .سئو داخلی سایت خود را بهتر کنید  •
 .کلمات کلیدی طوالنی را بیشتر به کار ببرید  •
در شبکه های اجتماعی تولید محتوا کنید و سپس کاربر را برای کسب اطالعات بیشتر به سایت   •

 .خود هدایت کنید 
ید در سایت های دیگر که در حوزه فعالیت شما هستند، نظرات خود را بنویسید و آدرس  سعی کن  •

 .سایتتان را نیز قرار دهید 
با کارشناسان صنعت خود مصاحبه کنید و آن را در سایت خود قرار دهید. آن ها لینک این مصاحبه   •

 .را برای سایرین می فرستند 

 سخن نهایی 

را رعایت کنید، می توانید پس از مدتی فعالیت اینترنتی خود را    اگر ویژگی های یک سایت خوب باال
که در باال ذکر کردیم در ابتدای مسیر امکان    ویژگی های یک وب سایت خوب   گسترش دهید. رعایت تمام

پذیر نیست. اما فراموش نکنید سایت مانند کودکی است که نیاز به رسیدگی دارد و به مرور زمان باید رشد  
 .کند 
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