
 

 

 

 

 سئو:   ی مبان

 در  تیکه باعث موفق یی فاکتورها 

 شوند ی سئو م 
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 شوند یدر سئو م تیکه باعث موفق ییفاکتورها
 را یاد بگیرید؟ (SEO) آماده هستید تا راز بهینه سازي موتورهاي جستجو

 .نکته اي که شما باید بدانید این است که واقعا رازي وجود نداردبسیار خب،  

 بازي به  یا و جادویی  هاي تکنیک  درباره ســـئو هیچ دســـتورالعمل مخفی اي براي این کار وجود ندارد.
 .نیست جستجو هاي الگوریتم گرفتن

به آن نیاز دارید، داـشتن درك کاملی از نیاز مردم در هنگام   ـسئو ـسایت چیزي که ـشما براي موفقیت در
 .جستجو است

ئو  ت. همچنین ـس ئو اـس یار زیاد ـس ختی بـس لی ـس ت دلیل اـص این حقیقت که هیچ راز بزرگی در کار نیـس
 .یک هدف دائما در حال تغییر است

ین و فاکتورها را درســت نمی کنیم بلکه این موتورهاي جســتجو هســتند که و مهمتر اینکه ما این قوان
 .قوانین بازي را تعیین می کنند

سایت خود سرمایه گذاري کنید باید بدانید که سئو یکی از پرسودترین راه هاي   سئو اگر می خواهید در
 .بازاریابی آنالین است

https://majidrajabi.com/
https://majidrajabi.com/
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 ه سرچ کردن مطرح استجایی ک

 :فاکتورهاي زیادي بر روي موفقیت پروژه سئوي شما تاثیر گذار هستد، که عبارتند از

ــئو • ــد که بر روي  :(Technical SEO) تکنیکال س ــامل تمام مواردي می باش این بخش ش
کارایی، دیده ـشدن و چگونگی دـستیابی موتورهاي جـستجو به ـسایت، تاثیر می گذارند. تعداي از 

ــامل قابلیت ایندکس شــدن ، ســرعت (crawling) و خزیدن (indexing) این پارامترها ش
 ، ساختار آدرس(Site Structure) ، ساختار سایت(page speed) صفحه

  (URL structure)و موارد متعددي دیگري می باشد. 

این بخش در مورد محتواي شـما اسـت، که هم شـامل  :(On-Page SEO) سـئوي داخلی •
هایی می باـشد که براي کاربران در ـسایت قابل مـشاهده اـست (مانند متن، تـصاویر، ویدئو و المان 

یا فایل هاي ـصوتی) و همچنین المان هایی که فقط براي موتورهاي جـستجو قابل مـشاهده اـست 
 (Structure data) و یا داده هاي ساختاریافته HTML مانند تگ هاي



 
 

 

 ٥ 

ایند ـشامل کلیه فعالیت هایی اـست که بر روي این فر :(OFF-Page SEO) ـسئوي خارجی •
تن اعتبار،  د و به نمایش گذاـش ئوي خارجی باعث رـش ود. درنهایت، ـس ما انجام نمی ـش ایت ـش ـس
ود.   ایت می ـش د که در نتیجه باعث جذب مخاطبین به ـس ایت می باـش مرتبط بودن و اطمینان ـس

ــبکه هاي اجتماعی، تبلیغات ــاختن بک لینک، بازاریابی ش بت نظر و محتواي تولید  ، ثPPC س
از جمله فعالیت هاي ســئوي خارجی   (User generated content) شــده توســط کاربر

 .است

 :در ادامه به بررسی سه تا مهم ترین حوزه هاي سئوي سایت می پردازیم

تجو • ازي تجربه جـس چه فرصـت   :(Search experience optimization) بهینه ـس

 .مشتریان و مخاطبان خود فراهم کنید تا حضور بیشتري داشته باشیدهایی را باید براي  

ــتراتژي ـهاي محتوایی براي مردم واقعی •  Content strategies for actual) اس

people): اهمیت محتوا و اینکه مرتبط بودن محتوا به چه معنایی است 

ــئو • ــوتی بر روي س ــتجوي ص اثیر جس  the impact of voice search on) ـت

SEO):   یار باالیی برخوردار خواهد وتی از اهمیت بـس تجوي ـص در آینده اي نه چندان دور جـس
تفاده خواهند کرد. تجوهاي خود اـس د و افراد زیادي از این قابلیت براي جـس  از  را وقت  بنابراین ـش

 !ندهید دست

 (Search Experience Optimization) وجبهینه سازي تجربه جست .1

د دانـی ه مـی ان طور ـک ارت SEO هـم ه معنی  Search Engine Optimization مخفف عـب و ـب
تجو” کمی دور  ازي موتورهاي جـس ت. (ترجمه “بهینه ـس تجو اـس ایت براي موتورهاي جـس ازي ـس بهینه ـس

 از ذهن است)
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ــیوه جدیدتري در فکر کردن به ــتجو ش ــازي تجربه جس ــت. بعضــی از افراد به SEO اما بهینه س  اس

search experience optimization (بهینه ســازي تجربه جســتجو)، ســئوي جدید “new 

SEO” می گویند. 

بهینه ـسازي تجربه جـستجو به معناي، بهینه سازي سایت براي مردم می باشد بدین مفهوم که برند شما 
 .ه سازي شده باشددر کلیه مکان هاي ممکنی که به نمایش در خواهد آمد بهین

در نظر داشــته باشــید که “بهینه ســازي تجربه جســتجو” فراتر از بهینه ســازي ســایت براي موتورهاي  
 .است  مهم بسیار  جستجو  موتورهاي براي  سایت  بودن بهینه همچنان البته –جستجو می باشد  

بودن نتایج جستجو دارند  استراتژي هاي جستجو جهت به دست آوردن تجربه اي از برند، نیاز به مرتبط  
 .تا در نهایت بتوانند ارتباط الزم برند با موضوع جستجو را به دست آورند

ــال  Forrester بر مبناي تحقیق ــتجو در 2006در س ــد تجربه هاي آنالین با جس ــه درص ، نود و س
 .موتورهاي جستجو شروع می شوند

 .بورد تبلیغاتی براي برندها می باشداین تحقیق نشان داده است که موتورهاي جستجو بزرگترین بیل

ــتـند. گوـگل ـبه این موارد از تجرـبه ـهاي   ــتجو همچنین هر کـجا ـکه ـما میرویم ـبا ـما هسـ موتورـهاي جسـ
  :ها عبارتند از  momentتا از بزرگترین 4اشاره می کند،  moments جستجو با عبارت

 (I-want-to-know) من میخواهم بدانم •

 (I-want-to-go) من میخواهم بروم •

 (I-want-to-do) من میخواهم انجام دهم •

 (I-want-to-buy) من میخواهم بخرم •

ت دیده ـشدن در ـصفحات جـستجو خالقیت داـشته  اـستراتژي هاي جدید ـسئو ما را ملزم می کنند به جه
 .باشیم

 رتبه گیري در باالي نتایج جستجو: دسکتاب در مقابل موبایل

 نتایج جستجوي زیر را بررسی کنید. چه چیزي می بینید؟

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/4-new-moments-every-marketer-should-know
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تجو هاي ارگانیک   فحه قرار دارد جزو جـس تجو که در باالي ـص تگاه موبایل، هیچ یک از نتایج جـس در دـس
 .نیست

 .است featured snippet دسکتاپ، تنها نتیجه جستجوي ارگانیک که مشاهده می شوددر 

، باید با ویژگی هاي برجســـته (paid search) در گوگل، به غیر از جســـتجوهاي خریداري شـــده
 .که بسیار به عبارت جستجو بستگی دارند (prominent search features) جستجو

 .راه هاي ممکن جهت افزایش دیده شدن برندتان بهینه سازي کنیدشما باید سایت خود را از همه  

بعـضی اوقات رتبه اول در جـستجوي ارگانیک مد نظر نیـست زیرا ـصفحه ـشما در ـصفحه اول نمایش داده  
 .نخواهد شد

 :اجازه دهید تعداي از این ویژگی هاي جستجو که قبل از اولین نتیجه ارگانیک هستند را بررسی کنیم
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 ر و محتواي شبکه هاي اجتماعیاخبا

ــتند که می توانید  Google News بخش ــبکه هاي اجتماعی بهترین مکان هایی هس و محتواي ش
 .نمایش بسیار عالی را براي سایت خود فراهم کنید

ته به تا بکه هاي اجتماعی کامال وابـس وع  اما بخش اخبار و ـش تند. (چقدر موـض زه بود عبارات جـستجو هـس
 داغ و به روز است)

براي این که ســایت شــما در این مکان ها نمایش داده شــوید و داراي رتبه شــوید، باید به خوبی زمینه  
 .فعالیت خود را بشناسید و همچنین بدانید که گوگل به چه صورتی به عبارات جستجو پاسخ می دهد

ش اخبار و محتواي شـبکه هاي اجتماعی نشـان داده نخواهند شـد بنابراین  همه عبارات جسـتجو در بخ
 .بسیار مهم است که بدانید کلمات کلیدي چگونه در موقعیت هاي مختلف واکنش نشان می دهند

 (Knowledge Panels) پنل هاي دانش

ط ت، اطالعات   Google Knowledge Graph پنل هاي دانش گوگل، که توـس ده اـس طراحی ـش
 :اولیه و پایه اي درباره یک کسب و کار را نمایش می دهد. این اطالعات شامل موارد زیر می باشد

 

https://news.google.com/
https://developers.google.com/knowledge-graph/
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 (Location) مکان فیزیکی •

 شماره تلفن •

 (rating) درجه بندي ها •

 ساعات کاري •

این یک روش خوب براي ایجاد حس اعتماد به برند است. جستجوگران شرطی شده اند تا به بخش هاي  
خاـصی از ـصفحه نتایج جـستجو نگاه کنند، مانند بخش پنل دانش تا از این طریق بتوانند اطالعاتی مورد 

 .نیازشان را به دست آورند

ت آوردن ما یک برند هسـتید به دـس ما در گراف دانش  اگر ـش د. اگر ـش  این پنل ها بسـیار مهم می باـش

(knowledge Graph) قرار نداشته باشید، ممکن است با مشکالتی مواجه شوید. 

People Also Ask 
 People also ask  ویژگی جســتجویا دیگري می باشــد که در آن محتوا، به صــورت مســتقیم در

 .نتایج جستجو نمایش داده می شود

این ها عبارات واقعی اي می باشـند که مردم آن ها را جسـتجو می کنند و محتواي وب سـایت ها براي 
 .بخش ها قرار می گیرندنمایش در صفحه نتایج جستجو در این 

ـشما می توانید از این ویژگی جـستجو به ـصورت جهت دار براي ـشناـسایی فرـصت هایی براي بهینه ـسازي 
ــاـفه کنـید ـیا مـخاطبینـتان  ــتـفاده کنـید و ـیا بخش ـهاي ـجدـیدي را ـبه محتواي خود اضـ محتواي خود اسـ

 .بتوانند به چیزي که نیاز دارند دست پیدا کنند

 سئو بر روي پلتفرم هاي مختلفاعمال کردن 

ما می توانید متودولوژي   تجو، ـش فحه نتایج جـس ایت براي بخش هاي مختلف ـص ازي ـس عالوه بر بهینه ـس
 .سئو را براي هر پلتفرم دیگري که بر روي آن جستجو انجام می شود نیز اعمال کنید

ر زیر می توان به آن ها  هر کدام از این فرصــت هاي بهینه ســازي قوانین خاص خودشــان را دارند که د
 :اشاره کرد

https://www.searchenginejournal.com/googles-new-people-also-ask-suggestions-allow-deeper-exploration-topics/185661/
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  (App store optimization)بهینه سازي فروشگاه برنامه •

 بهینه سازي کانال یوتیوب و ویدئو •

  inessGoogle My Busبهینه سازي •

 بهینه سازي شبکه هاي اجتماعی •

ــاـیت ـهاي ـثاـلث • ــتجوي عمومی (Third-party sites) سـ  vertical) و موتورـهاي جسـ

search engines) مانند Amazon و Yelp 

ت هایی ها   SEO تمام این پلتفرم هاي قابل جسـتجو کامال با قوانین ازگار هسـتد و می توانند فرـص ـس
 .را بیشتر به نمایش بگذارید براي شما فراهم کنند تا برندتان

 search) به عالوه، وقتی که شـــما در حال بهینه ســـازي ســـایت براي تجربه هاي دیگر جســـتجو

experiences)   ــفـحه نـتایج موتورـهاي ــت در صـ ــتـید، محتواي مربوط ـبه برـندـتان ممکن اسـ هسـ
 .جستجوي مرسوم (گوگل، بینگ و غیره) نیز قرار گیرد

 نکات کلیدي

می توانید ســایت خود را به نمایش بگذارید. از همه بخش هاي نتایج جســتجو  تا هر میزان که •
 .برایجاد تجربیات جستجو استفاده کنید

فراتر از موتورهاي جســتجو بهینه ســازي خود را انجام دهید. این کار در نهایت منجر به اشــغال   •
 .فضاهاي اضافی دیگري در خود صفحه نتایج موتورهاي جستجو می شود

نی که هدفش بهینه ـسازي تجربه جـستجو باـشد موارد بیـشتري را تحت پوـشش قرار می ـسئو زما •
 .دهد تا زمانی که هدفش فقط بهینه سازي سایت براي موتورهاي جستجو باشد

 
 
 
 
 

https://www.searchenginejournal.com/app-store-optimization-how-to-guide/241967/
https://www.searchenginejournal.com/youtube-seo-video-optimization/260757/
https://www.searchenginejournal.com/optimize-google-my-business/218797
https://www.searchenginejournal.com/optimize-google-my-business/218797
https://www.searchenginejournal.com/optimize-google-my-business/218797
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 بهینه سازي محتوا براي مخاطبین .2

 
براي افراد اسـت، بعضـی از اوقات به راحتی فراموش می کنیم سـئو تماما به جهت بهینه سـازي سـایت 

 .براي مشتریانتان، خوانندگانتان و یا اعضاي سایتتان

 .وب سایت ها همیشه براي افراد بهینه سازي شوند، نه براي موتورهاي جستجو

محتوا را براي مشــتریانتان تولید کنید، تنها هدفتان هنگام تولید محتوا نباید صــرفا براي قرار گرفتن در 
 .رتبه باالتر باشد

زمانی که شــما افراد را در مرکز اســتراتژي محتوایی خود قرار می دهید، شــانس شــما براي موفقت در 
 .موتورهاي نیز جستجو باالتر خواهد بود

 محتوا، کلمات کلیدي و الگوریتم هاي جستجو

ــالیان ــت ،گوگل طی س و الگوریتم هاي جدیدي را تولید   الگوریتم هاي خود را به دفعات تغییر داده اس
 .کرده است

https://www.searchenginejournal.com/google-algorithm-history/
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ت عبارتند   یوه تفکر ما به محتوا و کلمات کلیدي را تغییر داده اـس دو الگوریتم کلیدي بسـیار مهم که ـش
 :از

ــانی به گوگل توانایی درك کل   :(Hummingbird)الگوریتم مرغ مگســـخوا • این به روز رسـ
آپدیت   عبارت جـستجو را می دهد، نه فقط در نظر گرفتن کلمات کلیدي به ـصورت جداگانه. این

همچنین مفهوم ســمانتیک ســئو را نیز معرفی می کند، یا قرار گرفتن کلمات مختلف پیرامون 
ــفحه از ابتدا تا انتها بر مبناي یک کلمه کلیدي دیگر  ــازي یک ص ــلی. بهینه س ــوع اص یک موض
تکنیک ســئوي مناســبی نمی باشــد و همچنین براي مخاطبین نیز این کار طبیعی به نظر نمی 

 .رسد

ــتفاده از : RankBrain الگوریتم • ــانی به گوگل این توانایی را می دهد تا با اس این به روز رس
ــینی ــت را  (machine learning) یادگیري ماش عباراتی را که تا کنون پردارش نکرده اس

زگشایی کند و نتایج کاربردي را تولید کند. این الگوریتم یکی از سه فاکتور رتبه دهی مهم در رم
 .کنار محتوا و لینک ها می باشد

 چگونه به روز رسانی این دو الگوریتم، استراتژي هاي محتوایی را تحت تاثیر قرار می دهد؟

ت خیلی بر روي کلمات کلیدي تمرکز کنید. با ا ب دیگر نیازي نیـس ت ولی کـس ب رتبه مهم اـس ینکه کـس
 .رتبه و جایگاه همه چیز نیست

تجوي زیادي  ی کلمات جـس ت بعـض ما خیانت کنند. زیرا ممکن اـس کلمات کلیدي می توانند گاهی به ـش
 .نکنند  تولید کارتان  و کسب  و  داشته باشند ولی ویژگی و ارزش خاصی براي شما

 :را در نظر بگیرید email marketing عبارتبه عنوان مثال جستجو انجام شده براي 

https://www.searchenginejournal.com/google-algorithm-history/hummingbird-update
https://www.searchenginejournal.com/google-algorithm-history/rankbrain/
https://www.searchenginejournal.com/google-algorithm-history/rankbrain/
https://www.searchenginejournal.com/google-algorithm-history/rankbrain/
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 .بار است  18000حجم جستجوي این کلمه کلیدي خاص تقریبا 

حتی اگر شــما یک محتواي خیلی عالی هم تولید کنید تا در این کلمه رتبه باالیی به دســت آورید، چه  
ـید خواهـید کرد؟ تول (conversion) مـقدار از آن ترافـیک ـها مرتبط خواهـند بود؟ ـچه تـعدادي تـبدـیل

 .شاید تعداد زیادي نباشد

کلمه اي بـسیار عمومی اـست. به همین دلیل اـست که گوگل نتایج مبهم  email marketing عبارت
 .و دوپهلویی را تولید می کند
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خـصی بین عبارات  enterprise cross channel“ و ”email marketing“ تفاوت کامال مـش

marketing platforms” وجود دارد. 

 این تفاوت چیست؟

 (Intent) منظور

یک عبارت به صورت خبري است و دیگري به صورت تعاملی می باشد. عبارات جستجوي تعاملی، ارزش 
 .تولید می کند (conversion-driven) بیشتري را براي کسب و کارهاي تبدیل محور

ایت جهت عبارات جسـتجوي تعاملی می توانید کلمات کلید ازي ـس  long-tail) ي بلندبراي بهینه ـس

keyword)  را هدف قرار دهید. این ویژگی کلمات کلیدي (حتی کلمات کلیدي که ارزش جســتجوي
ما در تولید محتواي مرتبطی که برایتان ترافیک با ارزش باال ایجاد کند کمک  ند) به ـش ته باـش کمی داـش

 .خواهد کرد

تجوي کلمات ک وع و جـس ما باید در مورد موـض طح تاکتیکی ـش ید. باید دقیقا درك  در ـس لیدي خالق باـش
 .کنید که مردم چگونه جستجو می کنند و از چه عباراتی براي جستجوي خود استفاده می کنند

 چرا محتوا مهم است

 .داشت  نخواهند نمایشی  هیچ ها  سایت  محتوا،  بدون هیچ شکی در مورد اهمیت محتوا وجود ندارد.

چقدر انتخاب کلمات کلیدي در اثربخـشی محتواي ـسایت مهم اـست)، براي تایید اهمیت محتوا (و اینکه  
 :این موارد را در نظر داشته باشید

 کلمه و یا بیشتر است 4درصد عبارات جستجو شامل   60 •

تجوي گوگل قرار دارند  • فحه اول نتایج جـس ایت هایی که در ـص ط تعداد کلمات محتواي ـس متوـس
 .کلمه است  1900

ــوال به وجود می آید که: چگونه بدانیم که مردم چه چیزي می خواهند؟ و چگونه آن را  در اینجا این س
 جستجو می کنند؟

 به مردم محتوایی که می خواهند را بدهید
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 .ه کافی دقت کنید، مخاطبینتان به شما خواهند گفت که چه چیزي می خواهنداگر شما به انداز

تجوي گوگل قرار دارد که عبارتند   تجوي مخاطبین، در بخش نتایج جـس تعدادي از بهترین ابزارهاي جـس
 :از

• Autocomplete 
• People also ask. 
• Related searches. 

این ابزارها تمام عبارات جســتحو و ســواالتی را که مردم در هنگام جســتجوي خود از آنها اســتفاده می 
ــازي محتواي  ــتی براي تولـید محتوا و یا بهینه سـ کنـند را در اختـیارتان قرار می دهد. این داده ها فرصـ

 .موجود می باشد

ت در اختیار   ما کمک می کند تا محتواي خود را در زمان درـس واالت به ـش کالت و ـس خگویی به مـش پاـس
 .جستجوگران قرار دهید. نیاز پایه و اساس جستجو می باشد

 .همچنین با این کار می توانید مشتریان خود را بهتر بشناسید

 (Social Listening) تحت نظر داشتن شبکه هاي اجتماعی

ما قرار می دهند تا بتوانید در مورد   پلتفرم هاي بکه هاي اجتماعی فرصـت هاي کافی را در اختیار ـش ـش
 .مردم یاد بگیرید و به نیازهاي آن ها بشناسید

بـسیاري از مردم از ـشبکه هاي اجتماعی اـستفاده می کنند تا ـشکایت و مـشکل به گوش دیگران برـسانند، 
 .اده کنیدشما می توانید از این فرصت به نفع خود استف

https://www.searchenginejournal.com/google-autocomplete-a-complete-seo-guide/251407/
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 .از بخش کامنت هاي خودتان و یا رقیبانتان استفاده کنید. موضوعات/مضامین مشترك را انتخاب کنید

صــحبت هاي موجود در شــبکه هاي اجتماعی را که در آن ها فعال هســتید را تحت نظر بگیرید و مورد 
ود ب ما ـصحبت می ـش اید بحث ها را بررـسی بررـسی قرار دهید (در واقع در هر مکانی که در مورد برند ـش

 کنید)

 :مردم ممکن است در مورد یکی از موضوعات زیر شکایت داشته باشند

 مشکالت مربوط به خدمات مشتریان •

 قادر به فهمیدن زمان فعالیت شما نباشند •

 درباره محصوالت و یا سرویس هاي شما مشکل داشته باشند •

 .محتوایی آماده کرده و در سایت خود قرار دهیدمی توانید هر یک از این موارد را به عنوان  

 تحقیق در مورد رقبا

با تجزیه و تحلیل ـسایت هاي موجود در ـصفحه نتایج جـستجو می توانید مطالب زیادي را درباره کسب و  
 .کار خود به دست آورید

ه و آن ها  محتواي خود را ممیزي کرده (تحلیل و بررســی کنید) و خالهاي موجود در محتوا را پیدا کرد
 .را با محتواي مفید و کاربردي کامل کنید

تري را  ت: محتواي بیـش ان اـس ه یکـس ت که چه چیزي را انتخاب می کنید، هدف نهایی همیـش مهم نیـس
 .تولید کنید. موضوعاتی که را مخاطبین شما به آنها نیاز دارند را تولید کرده و در اختیارشان قرار دهید

د کمی خسـته کننده باشـد. حتی ممکن اسـت هنگام طی کردن هر یک از این نوع از تحقیقات می توان
ا  ه   آن  جذب قـصد که مردمی  نیاز با  نهایت در ولی این مـسیرها، با برخی از حقایق ـسخت رو به رو ـشوید.

 .را دارید آشنا می شوید

 محتوا را در ابتدا براي موبایل آماده کنید

تیابی بهینه   رعت  محتواي عالی به معنی دـس د. محتوا با حداکثر ـس تگاه می باـش محتوا بدون توجه به دـس
 .ممکن باید در دستگاه هاي موبایل بارگذاري شود
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تفاده از ت، علی  Accelerated Mobile Pages( AMP) یکی از راه هاي انجام این کار اـس اـس
 .دالخصوص در صورتی که بیشترین ترافیک ارگانیک شما از طریق دستگاه هاي موبایل باش

داشــتن محتوایی که با ســرعت زیاد در دســتگاه مخاطبین لود می شــود تجربه کاربري خیلی خوبی را 
 .ایجاد کرده و نتایج خوبی براي کسب و کار شما خواهد داشت

ما به  یب می زند و رتبه ـش ما آـس ایت ـش ئوي ـس دت به کارایی ـس ایت به ـش فحات ـس رعت پایین لود ـص ـس
 .بررسی و بهینه سازي سرعت سایت خود باشیدشدت کاهش می دهد. همیشه در حال 

ی  ایت را بررـس فحات ـس تید حتما تمام ـص ایت خود مطمئن نیـس خه موبایلی ـس حت عملکزد نـس اگر از ـص
 .کنید. از هر ابزاري براي بهینه سازي نسخه موبایل سایت استفاده کنید

از این  Google Speed Insight .ابزارـهاي ـکاربردي زـیادي براي این ـکار وجود دارـند ـمانـند ابزار
ابزارها می توانید براي ـشناـسایی بخش هایی از ـسایت که داراي اـشکال هـستند و باعث کند ـشدن ـسرعت 

 .لود سایت می شوند استفاده کنید

 آماده کنید Mobile-First Index سایت خود را براي

تفاده از ال ها به همه در مورد اـس گرا) اطالع  mobile-first گوگل ـس ورت واکنـش ایت به ـص (طراحی ـس
 .اجرایی شده است first index-mobile رسانی کرده بود و حاال این مورد با

این امر بدین معنی می باشــد که گوگل نســخه موبایل ســایت ها را با اولویت باالتري نســبت به نســخه 
 .پ مورد بررسی قرار می دهددسکتا

 شما باشد DNA سئو باید جزئی از

ــما را  ــکالت آینده ش ــیاري از مش ــازي کنید. این کار جلوي بس محتواي خود را از همان ابتدا بهینه س
 .میگیرد

بهینه ـسازي ـشما هیچ گاه به یک فرآیند اـست نه یک هدف. ـسئو هیچ وقت به اتمام نمی رـسد. کار  ـسئو
 .پایان نمی رسد

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
https://www.searchenginejournal.com/google-officially-announces-rollout-mobile-first-indexing/245899/
https://majidrajabi.com/
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هر صفحه اي را می توان بهینه سازي کرد زیرا هیچ وب سایت کامل و بدون مشکلی وجود ندارد. سئوي 
 .سایت شما باید کمترین نقص را داشته باشد

ــایتی نیاز دارید   ــایت دنیا نیاز ندارید. شــما فقط به وب س که از به عبارت دیگر، شــما به بهترین وب س
 .رقبایتان بهتر باشد

رح زیر  ئو به ـش ول پایه اي ـس ت. تعداي از اـص ئو اـس ول اولیه ـس ازگاري با اـص بهترین راه براي انجام این ـس
 :می باشد

 بهینه سازي عنوان سایت و توضیحات متاي صفحات •

 ساختار آدرس استاندارد و خوانا براي کاربران و موتورهاي جستجو استفاده از •

 بهینه سازي محتواي ویدئویی (اگر در سایت خود از ویدئو استفاده کرده اید) •

 (H٦ ,… ,H٣ ,H٢ ,H١) بهینه سازي تگ هاي هدر •

 (internal links) لینک دهی محتواي سایت به یکدیگر •

 تولید و بهینه سازي محتواي موضوعی مرتبط •

تمامی موارد ذکر ـشده ممکن اـست براي متخـصـصان حرفه اي سئو چندان مهم نباشند (چون جزو اصول  
 .اولیه و پایه اي کار است)

ا یار زیادي حتی این اـصول اولیه را نیز رعایت نکرده اما تعجب خواهید کرد از اینکه تعداد ـس یت هاي بـس
 .اند

 .ساختار لینک هاي داخلی سایت و ساختار پیمایش سایت به عنوان ستن فقرات سایت شما می باشند

 .از این ساختار براي سیگنال دادن به موتورهاي جستجو درباره موضوعات سایت خود استفاده کنید

 نکات کلیدي

ــتـفاده از • ــتراتژي خود را مـحدود ـبه انتـخاب کلـمات کلـیدي  :long-tail keyword اس اسـ

که  email marketing عمومی و یا کلـمات کلـیدي مبهم نکنـید مانـند انتـخاب کلـمه کلـیدي
 .در این مطلب به آن اشاره کردیم

https://www.searchenginejournal.com/seo-friendly-url-structure-2/202790/
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ــایی کنـید و محتواي الزم را براي آن نیاز تولید   • ـــناس نـیازها و اهداف مـخاطبینـتان را ش

ـــما خواهـند گـفت ـکه ـبه ـچه نوع محتوایی نـیاز  .کنـید ـبه مـخاطبین خود گوش کنـید. آنـها ـبه شـ

 .دارند

اصول اولیه را بسازید و تمام موارد پایه اي سئو را رعایت  .بهینه سازي را از ابتدا شروع کنید •

 کنید

 (Voice Search Optimization) بهینه سازي سایت براي جستجوي صوتی .3

 .تر از آن چیزي است که فکرش را بکنید  جستجوي صوتی نزدیک

به تغییرات در رفتار جســتجو و تغییر در نتایج جســتجو اهمیت دهید. به نشــانه ها دقت کنید و خود را 
 .براي آینده آماده کنید

نسـل کامال جدید مردم در حال آمدن هسـتند. راه ارتباطی اصـلی آن ها با موتورهاي جسـتجو از طریق 
 .جستجو است نه از طریق تایپ کردن ، و این یک تغییر بزرگ استصحبت با موتورهاي  

ان اـست (حتی براي نـسل هاي قدیمی   یار آـس تفاده از آنها هم بـس وتی که اـس تگاه هاي ـص ترش دـس با گـس
 .خواهیم بود voice-first تر)، ما شاهد تغییر رفتار پر سرعت موتورهاي جستجو بر اساس
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 (Zero Position) موقعیت صفر

Featured snippets  ها در حال حاضــر نقش بســیار مهمی را در نحوه نمایش نتایج جســتجوي
 .است SEO گوگل بر عهده دارند. این یک حوزه جدید جهت فعالیت در

Featured snippet  فحه نتایج به نمایش در می آیند هاي گوگل در باالي بخش نتایج ارگانیک ـص
 .دي در ترافیک، مشاهده شدن سایت و اعتبار سایت داردو تاثیر بسیار زیا
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ه ایج  featured snippet مردم ـب ه بر روي دیگر نـت ا این ـحد ـک د، ـت ادي دارـن ار زـی ـــی اد بسـ ا اعتـم ـه
 .ارگانیک کلیک نمی کنند

اـست. گوگل به ـصورت مـستقیم پاـسخ   (question-driven) موقعیت ـصفر تا حد زیادي ـسوال محور
واالت را می دهد  ان ـس ته و در بخش مربوطه به کاربر نـش ایت برداـش تقیما از ـس ب را مـس و محتواي مناـس

 .می دهد

 بهینه سازي سایت براي جستجوي صوتی

 .جستجوي صوتی یک نتیجه دارد. موقعیت صفر تنها نتیجه اي می باشد که به شما برگردانده می شود

 :هی داشته باشیدبراي موفقیت ضروري است که درباره محتوا و زمینه جستجو آگا

شــناســایی کردن ســواالت عمومی و عبارات جســتجویی که مخاطبینتان از آن ها اســتفاده می  •
 .کنند

 .محتوایی را تولید کنید که مستقیما به آن سواالت پاسخ دهید •

 محتوا را به اقدامات و مهارت ها تبدیل کنید

 :مجهز می کندگوگل چند نوع محتواي منتشر شده را به قابلیت جستجوي صوتی 

 اخبار .۱

 دستورالعمل ها .۲

 پادکست ها .۳

 :مهارت هاي الکسا همچنین محتوا را قابل جستجو می کند

 خدمات مبتنی بر وب •

 جستجوي اطالعات •

 آینده جستجوي صوتی

 .مطالب زیادي درباره جستجوي صوتی وجود دارد که هنوز اطالعی در مورد آن ها نداریم
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وتی در   • تجوي ـص تداده هاي جـس ترس نیـس وتی را به  :دـس تجوي ـص گوگل داده هاي جـس

تجو ول جـس کتاپ و موبایل در بخش کنـس ابه در دـس یوه مـش  (Search Console) یک ـش

 .نمایش نمی دهد

وقتی موبایل به یک وـسیله حیاتی تبدیل ـشد، ما  :چگونه رفتار جـستجو در حال تغییر اـست •

داشـتیم و براي  ”near me یکی منداده هایی براي نشـان دادن جسـتجوهایی با نوع “در نزد
ابزارهاي در حال حرکت کاربرد داشـتند. ولی از وجود این قابلیت در جسـتجوي صـوتی اطالعی 

 .در دسترس نداریم

 چه چیزي در رابطه با جستجوي صوتی می دانیم؟

وتی   تجوي ـص ر جـس ود و این عدد در  10ما می دانیم که در حال حاـض امل می ـش تجوها را ـش د جـس درـص
سـال پیش، جسـتجوي موبایلی نیز در حال همه گیر  7-6افزایش می باشـد. درسـت مانند موبایل   حال

 .شدن و گسترش می باشد

بنابراین فرصــت هاي ســئو نیز در این بخش نهفته اســت. چگونه می توان متدولوژي تجربه جســتجوي 
 ی پیدا کنند؟صوتی را تعریف کرد تا در صورت نیاز افراد به مطالب مرتبط با آن ها دسترس

 نکات کلیدي در رابطه با جستجوي صوتی گوگل

 خودتان را براي جستجوهاي صوتی آماده کنید •

 بهینه سازي سایت براي موقعیت صفر در واقع بهینه سازي سایت براي جستجوهاي صوتی است •

ــداي فـعال • ابلـیت صـ اه ـهایی ـکه داراي ـق ــتـگ  voice-enabled) محتواي خود را براي دسـ

devices)  باشد قابل جستجو کنیدمی 

 
 
 
 



 
 

 

 ۲۳ 

 خالصه

با توجه به رویکرد ـسئو، علی الخـصوص در بخش محتوا، در طراحی اـستراتژي خود مطمئن شوید که این  
 :سه زمینه را در نظر گرفته اید

 
o ــتجو اي جس ه ـه اد  (search experience) تجرـب د ایـج ــئوي ـجدـی را در س

توانید، بهینه سـازي کنید. نتایج سـایت خود را براي هر فرصـتی و امکانی که می   .کنید

ــتجوـهاي ارـگانـیک   ــتجو را ـبه ـمالکـیت خود در بـیاورـید، از جمـله نـتایج ـخارج از جسـ جسـ
رـسمی و معمولی را. حـضور داـشته باـشید و مرتبط باـشید. به مردمی که در حال جـستجو  

 .درباره برند شما هستند هر کجا که میخواهند باشند، اعتماد کنید

o ــتجومحتواي خود را ب این مورد ـبه  .راي افراد تولـید کنـید ـنه براي موتورـهاي جس

معنی چگونگی ارائه بهترین تجربه دیجیتالی و شــناخت بهتر مشــتریانتان می باشــد. به 
جاي نگرانی بیش از حد در مورد کلمات کلیدي باید بر روي موضوعاتی که مردم خواهان  

ــتفاده از ابزارهاي برر ــتند تمرکز کرد. با اس ــی خود نیازهاي مخاطبین خود را آن هس س
 .شناسایی کنید و محتواهایی را تولید کنید که آن نیازها را کامال برطرف کنند

o نگران نباـشید. محتواي خود را براي  .جـستجوي ـصوتی در حال همه گیر ـشدن اـست

ازي کنید و همچنین قابلیت جـستجوي ـصوتی براي محتواي خود  موقعیت ـصفر بهینه ـس
 .را محیا کنید
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https://majidrajabi.com 

info@majidrajabi.com 

+۹۸ ۹۱۲ ۳۱۷ ۲۲ ۸۹ 

majidrajabi.digital 

majidrajabi 

سایت،   وسئسال تجربه در زمینه    هشتبا بیش از    هستم  مجید رجبی

) گوگل  کلیکی  ادزتبلیغات  کارهاي گوگل  و  کسب  اندازي  راه  )و 

 آنالین. 

عالقبند،   جواهرفروشی  مانند  معروفی  برندهاي  با  همکاري  تجربه 

کلینیک دندانپزشکی آیریس ، مرکز مشاوره و مدیریت کسب و کار  

شرکت معتبر را    20ماهان، بانک سامان، استارتاپ راندنو و بیش از  

 داشتم. 
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