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 كيف تحصل على باك لينك عالي الجودة

 

 طرق مجانية للحصول على باك لينك عالي الجودة لمدونتك

من أهم العوامل التي تعمل على تحسين ظهور موقعك أو مدونتك  الباك لينك يعد
وبالتالي تعمل على زيادة نسبة الزوار المستهدفين الذين يبحثون  في محركات البحث.

عن تصنيفات معينة يهتمون بها ويستهدفونها. ويوجد أنواع كثيرة من الباك لينكس 
التي يتم الحصول عليها من  الباك لينك عالي الجودة منها المجانية والمدفوعة وأيضا

االجتماعية، مواقع التدوين عدة مصادر مثل الشبكات االجتماعية، المفضالت 
المصغر، والعديد من المصادر التي يمكن الحصول على باك لينك عالي الجودة 

 منها بسهولة، ومن أهمها.
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  الشبكات االجتماعية

يمكن الحصول على باك لينك  Pinterest , أوFacebook,Twitter باستخدام
رابط المدونة في الملف الشخصي في خاصة الوصف، أو  إدراجدوفلو من خالل 

البدء بإنشاء صفحات لها عالقة بمحتوى المدونة، االنضمام لمجموعات تهتم 
قة مع محتوى المدونة، البدء في مشاركة المقاالت األكثر أهمية بموضوعات متواف

والتي تتوقع أن تحصل على قبول المتابعين. كل هذه العوامل تعزز فرصة الحصول 
 على روابط خارجية باستخدام الشبكات االجتماعية.
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  المفضالت االجتماعية

ية هي من أهم المواقع التي يمكن استخدامها للحصول على روابط خارج
والذي يعد من أهم وأشهر المفضالت االجتماعية على مستوى العالم،  Reddit موقع

والتي تستخدم بصورة مستمرة من زوار أجانب من دول مختلفة. وبالتالي 
يعتبر من أهم المصادر التي يمكن باستخدامها بصورة جيدة  Reddit فموقع

الحصول على باك لينك عالي الجودة، وجلب زوار مهتمين بمحتوى مدونتك من 
 محركات البحث.
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 المنتديات المتخصصة

من خالل التسجيل في منتديات مشابهة لمحتوى مدونتك والبدء في مشاركة محتوى 
، وعند إضافة توقيعك الذي يحتوي على رابط مدونتك أسبوعيةبصورة يومية أو 

، وتعزيز فرصة الحصول على باك لينك عالي الحصول على زوار مستهدفين يمكن
 الجودة.

 



 

 
 

  أدلة المواقع والمدونات

تعتبر أدلة المواقع من العوامل التي تعتمد عليها محركات البحث عندما تزيد عمليات 
على كلمة مفتاحية معينة، حيث تحتوي أدلة المواقع على البحث اليومية أو الشهرية 

كم كبير جدا من البيانات المنظمة تحت تصنيفات تم وضعها من قبل متخصصين 
تناسب احتياجات الزائرين وتعتبر من المصادر الرئيسية التي تزود محركات البحث 

 تمون بها.بالبيانات المنظمة لمستخدمين اإلنترنت المهتمين بموضوعات معينة يه



 

 
 rssأدلة 

حتى يكون متابعين مدونتك على علم بآخر التحديثات التي قمت بها ككتابة تدوينة 
من األماكن التي تعمل على تحديث محتوى الويب بصورة  rssجديدة، تعتبر مواقع 

يومية، حيث تعتمد عليها محركات البحث بصورة رئيسية لمجاراة التحديثات التي تتم 
ع الكبيرة والشخصية، والمدونات المجانية. فتجعل مستخدمين اإلنترنت داخل المواق

يعلمون بصورة مستمرة بآخر التحديثات التي تتم داخل نطاق معين أو تحت فئة 
 معينة يهتمون بها.



 

 
 2.0مواقع الويب 

محل ثقة محركات البحث، ومنها  Wordpress, Weebly تعتبر تلك المواقع ومنها
يمكن الحصول على باك لينك عالي الجودة لمن يهتمون بمحتوى مدونتك. فبإنشاء 
صفحات شخصية أو عامة على أحد هذه المواقع وبإضافة روابط مدونتك في ملفك 

دما يقوم أحدهم بالضغط على رابط الشخصي أو على صفحتك الرئيسية، فعن
مدونتك، تعمل محركات البحث على رفع ترتيب الموقع في جوجل وفي محركات 

 البحث األخرى.

هذا وتوجد العديد من الطرق األخرى التي يمكن باستخدامها الحصول على باك لينك 
، ياهو والعديد من الحصول على باك لينك من جوجل عالي الجودة مجانا ومنها،

لطرق األخرى التي يمكن باستخدمها زيادة فرصة ظهور المدونة في الصفحة األولى ا
عليها منافسة سهلة أو متوسطة،  مسك كلمات مفتاحية في جوجل من خالل

 والحصول على عدد ال بأس به من الزوار يوميا يهتمون بمحتوى المدونة.
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