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 کنند یافراد چگونه جستجو م
 .افراد چگونه جستجو می کنند ، شاید خیلی ساده به نظر بیاد

 .این موضوع باشیدولی براي اینکه به یک سئوکار حرفه اي تبدیل بشید باید قادر به درك  

ــما تولید   ــتجوها، چگونگی ارتباط هدف کاربر با مطالبی که ش در این مقاله به رابطه اهداف مختلف جس
 .می کنید و نحوه درك موتورهاي جستجو از این هدف یا قصد کاربر می پردازیم

ــده و ــایت ها به داده هاي متنی و بک لینک هاي ایجاد ش دوره هاي   در ابتدا گوگل براي رتبه بندي س
 .زمانی به روزرسانی سایت متکی بود

 .از آن زمان تاکنون الگوریتم هاي جستجوي گوگل بسیار پیچیده شده است

ــتجوي کاربران   ــتجو و گوگل ارائه بهترین و مرتبط ترین نتیجه به عبارت جس تنها هدف موتورهاي جس
 .است

 :روي موارد زیر تمرکز می کنیمسئو تا حد زیادي شبیه به یک بازي اعداد بزرگ است. ما 

 رتبه بندي ها .۱

 حجم جستجوها .۲

 میزان ترافیک ارگانیک .۳

 (Conversion Rate) میزان تبدیل کاربر به مشتري .٤

 .ها ارزیابی می کنند سایت سازي بهینه اینها پارامترهایی هستند که متخصصان سئو براي

 .ند به رتبه هاي باالتري در صفحه نتایج جستجو برسندمشتریان می خواه 

و فروش   (Lead) ـشاهد افزایش میزان ترافیک ارگانیک خود باـشند و هم زمان ـشاهد افزایش تولید لید
 .خود باشند

https://majidrajabi.com/


 
 

 

 ٤ 

در زمان انتخاب کلمه کلیدي بیشـــتر هدف و تالش ما باید انتخاب کلماتی با باالترین میزان جســـتجو 
 .باشد

 .بسیار مهمتر از حجم جستجوي کلمه کلیدي مورد نظر، هدف انتخاب آن کلمه کلیدي اهمیت دارداما 

اهداف کلمات کلیدي معموال هنگام تولید محتوا در نظر گرفته نمی شــود و گاهی به آن بی توجهی می 
 .شود

یار خوب و عا ت اما این که می خواهید مطلبی درباره یک اـصطالح یا عبارت خاص تولید کنید بـس لی اـس
 .محتواي شما عالوه بر مرتبط بودن باید نیاز کاربران را نیز تامین کند

ــتجو بلـکه چگونگی ارتـباط اـهداف ـبا محتواي تولـید   در این مـقاـله ـنه تنـها طبـقه بـندي ـهاي مختلف جسـ
 .شده و چگونگی درك کردن این اهداف توسط موتورهاي جستجو را هم براي شما توضیح خواهم داد

 ینه علمی اهداف جستجوي کاربرانپیش زم

 تحقیق لینک. مطالعه اي توسط دانشگاه هنگ کنگ در این رابطه انجام شد  2006در سال  

یم می  ته تقـس تجوها به دو دـس اده و ابتدایی، اهداف جـس تجوهاي ـس د در جـس خص ـش در این تحقیق مـش
 :شود

 کاربرانی که به دنبال کسب اطالعات در رابطه با کلمه کلیدي جستجوي خود هستند؛ •

 .کاربرانی که به دنبال اطالعات عمومی بیشتري در رابطه با آن کلمه کلیدي هستند •

می توان این مورد را تعمیم بیـشتري داد و اهداف جـستجو را به این ـصورت که فرد جـستجوکننده چقدر  
 .چه میزانی کامل انجام می شود، نیز تقسیم کرد  خاص است و جستجو به

 کاربران خاص اهداف جستجوي محدودي دارند و از هدف خود منحرف نمی شوند؛ •

http://eprints.qut.edu.au/9208/1/9208.pdf


 
 

 

 ٥ 

ــلی خود مورد  • ــتـند ـکه زمیـنه ـهاي زـیادي را پیرامون ـهدف اصـ در مـقاـبل ـکاربرانی هسـ
 .جستجو قرار می دهند

 .زیادي را برداشته اند موتورهاي جستجو براي درك هر دو نوع جستجو گام هاي عملی

ـگوگــل ـــخوار  ـمگسـ ـمرغ  اـلـگورـیـتم  ــانــدـکس (Google Hammingbird) مــاـننــد  ی اـلـگورـیـتم   و 

(Korolyov) هر دوي این الگوریتم ها شاهدي بر این تالش موتورهاي جستجو هستند. 

 گوگل و اهداف جستجو

ــت و   ــده اس ــط کاربر] انجام ش ــتجو [توس این امر در انواع  مطالعات زیادي براي درك هدف از یک جس
 .نتایجی که گوگل نشان می دهد انعکاس می یابد

ال   (Paul Haahr) پاول هاهر ی   2016از طرف گوگل در ـس معرفی خوبی در زمینه چگونگی مهندـس
تجوي گوگل همان مقیاس   تورالعمل رتبه بندي کیفیت جـس ت. در دـس ط گوگل داـش رتبه بندي ها توـس

 .شود«بیشترین مطابقت» در نظر گرفته می 

در این ارائه، هاهر تئوري هاي اصلی را در مورد چگونگی جستجو در صورتی که کاربر در جستجوي یک 
 .فروشگاه خاص (به عنوان مثال، والمارت) است را توضیح می دهد

ـــگاه  در این مـثال گوـگل این گوـنه عـمل می کـند ـکه ـبه احتـمال زـیاد ـکاربران ـبه دنـبال نزدیکترین فروشـ
 .هستند نه دفتر مرکزي آن در آرکانزاس والمارت به خود

ــتند. بخش  ــان دهنده این حقیقت هس ــتجو نش ــتورالعمل هاي رتبه بندي کیفیت جس مربوط به  3دس
دسـتورالعمل ها، «دسـتورالعمل هاي امتیازدهی به نیازهاي برآورده شـده» و نحوه اسـتفاده از آنها براي 

 .محتوا را توضیح می دهد



 
 

 

 ٦ 

 (FailsM) گرفته تا عدم تطابق (FullyM) ال برآورده شده یا منطبق بودهمحدوده این مقیاس از کام

ت براي اینکه آیا این محتوا یک محتواي پورن، زبان خارجی،   ی اـس ت و داراي فاکتورهاي خاـص متغیر اـس
 .غیرقابل بارگذاري یا ناراحت کننده و توهین آمیز است یا خیر

شـوند مربوط اسـت بلکه به بلوك تایج نمایش داده مینرخ جسـتجو نه تنها به وب سـایت هایی که در ن
وا ـت ـح ـم ژه  وـی ج  تــاـی ـن ـنی(Special Content Result Blocks – SCRB ) هــاي  ـع ـی  ، Rich 

Snippets و سایر ویژگی هاي جستجو که در کنار «ده نتیجه اول» ظاهر می شوند، می پردازد. 

با عنوان «نمونه هایی از جســـتجوهایی که نمی   13.2.2یکی از بخش هاي جالب این دســـتورالعمل ها 
 .تواند به طور کامل با نتایج مطابقت داشته باشد» است

 از ـصحیح  درك  بدون   کند که عبارت هاي با جـستجوي مبهمدر این بخش، گوگل به جزییاتی اـشاره می
 .یابند نمی  دست کامل  نتیجه  یک به کاربر قصد



 
 

 

 ۷ 

اـست که می تواند انجمن دیابت آمریکا،   [ADA] نمونه اي که در اینجا ارائه ـشده در عبارت جـستجویی
 .باشد  1980انجمن دندانپزشکی آمریکا یا یک زبان برنامه نویسی ابداع شده در سال 

هم نمی تواند از آنجا که هیچ تفسـیري غالب براي عبارت مورد جسـتجو وجود ندارد، هیچ پاسـخ قطعی 
 .براي آن داده شود

 عبارات جستجویی با چندین معنا

 .به دلیل تنوع گویش ها و زبان ها، برخی عبارات بیش از یک معنی دارند

 .که هم می تواند به معنی میوه سیب و هم به معنی شرکت اپل باشد Apple به عنوان مثال

 .تفسیر خود انجام می دهدگوگل این مساله را با دسته بندي عبارات جستجو از 

 .سپس تفسیر این عبارت می تواند براي مشخص کردن قصد کاربر مورد استفاده قرار گیرد

 :تفاسیر عبارات جستجو در سه دسته زیر قرار می گیرند

 تفسیرهاي غالب

 .تفسیر غالب، مفهومی است که بیشتر کاربران هنگام جستجوي یک عبارت در نظر دارند

ند و فراتر از  ح باـش یرهاي غالب باید واـض راحت بیان می کنند که تفـس موتورهاي رتبه بندي گوگل به ـص
 .جستجوي آنالین بیایند

 تفسیرهاي رایج

 .هر عبارت جستجو می تواند چندین تفسیر رایج داشته باشد



 
 

 

 ۸ 

مریخ و هم  اـست که هم می تواند نام ـسیاره   mercury مثالی که در راهنماي گوگل آمده اـست عبارت
 .نام عنصر جیوه باشد

ا نـتایجی را  در این مورد گوـگل نمی تواـند نـتایجی را اراـئه دـهد ـکه منظور تـمام ـکاربران را دربر بگیرد اـم
 .نشان می دهد که هر دو تفسیر و منظور را شامل شود تا همه را پوشش دهد

 )جزئی(تفسیرهاي محدود  

 .دارند و اغلب این عبارات وابسته به مکان هستندبسیاري از عبارات تفسیرهاي محدودي نیز  

)Do – Know – Go چطور، چیست، کجا( 

 .چطور، چیست، کجا مفهومی است که عبارات جستجو را به سه بخش تقسیم می کند

خص   ان می دهد مـش خص، نوع نتایجی را که گوگل به کاربران نـش ته بندي در یک محدوده مـش این دـس
 .می کند

)DO تعاملی –ي تراکنشی  عبارات جستجو( 

تیابی به یک فعل یا عمل خاص مثل خرید   Do وقتی کاربر یک عبارت تجو می کند به دنبال دـس را جـس
 .یک محصول خاص یا رزرو خدمات است

این مفهوم براي وب سایت هاي تجارت الکترونیک (فروشگاهی) بسیار مهم است زیرا کاربر به دنبال یک 
 .برند یا محصول خاص است

ــت و با توجه به نحوه تعامل ما با تلفن هاي   ــتجو اس ــتگاه نیز نوعی جس ــتجوي تبادلی دس عبارت جس
 .هوشمندمان و سایر فناوري ها، اهمیت بیشتري پیدا می کند



 
 

 

 ۹ 

ده ســال پیش، اپل اولین آیفون را به بازار ارائه کرد که تمام روابط ما را با دیگر وســایل تحت تاثیر قرار 
 .داد

ند چیزي بیش از یک گوـشی تلفن همراه هـستند و دـسترـسی ما را در هر ـشرایطی به گوـشی هاي هوـشم 
 .دنیاي امروزه اینترنت فراهم می کنند

بود که حدودا در  G3 وجود داشـت اما این WAP و G2 و G1 مشـخصـا، قبل از آیفون، اینترنت هاي
 .ارائه شد و تولد انواع ویجت و اپ ، رفتار ما را عوض کرد  2003سال  

 جستجوي موبایلی و عبارات جستجو بر مبناي موبایل

ال   اعدي در ماه مه ـس تجو از طریق موبایل در اکثر موارد به طور تـص کتاپی   2015جـس تجوي دـس از جـس
 .در سطح جهان پیشی گرفت

ــان می دهد که  ــتگاه هاي تلفن   57در حقیقت، یک مطالعه جدید نش ــد از ترافیک، مربوط به دس درص
 .همراه و تبلت است

گوگل نیز با زمان حرکت کرده اـست و آپدیت هاي موبایل فرندلی (رـسپانـسیو) و موبایل فرـست ایندکس 
 .گوگل، شاهدي بر این ادعاست

معنی اســت که ما می توانیم بر اســاس وقایع لحظه اي،   افزایش دســترســی به اینترنت همچنین به این
 .جستجوهاي بیشتري انجام دهیم

درصــد از عبارات جســتجویی را که روزانه پردازش  15در نتیجه، در حال حاضــر گوگل تخمین می زند 
 .می کند جدید هستند و قبال هرگز مشاهده نشده اند



 
 

 

 ۱۰ 

ت که  ی جدیدي اـس ترـس یاین به دلیل قابلیت دـس مت آن پیش می رود و تعداد گوـش هاي   جهان به ـس
نفوذ اینترنت در سطح جهانی بسیار چشمگیر    هوشمند به طور فزاینده اي در حال افزایش هستند و نرخ

 .است

طبق گفته کام اسـکور [شـرکت اینترنتی بازاریابی]، زمینه اسـتفاده موبایل نه تنها در نوع جسـتجوي ما 
 .زه آنالین در حال افزایش استبلکه در نحوه تعامل با حو

درصـد    60در تعدادي از کشـورها از جمله ایاالت متحده، انگلسـتان، برزیل، کانادا، چین و هند، بیش از 
 .وقت ما به صورت آنالین از طریق یک دستگاه تلفن همراه سپري می شود

این دستگاه جواب یک درك اساسی از جستجوي تلفن همراه این است که ممکن است کاربران از طریق  
 .سوال خود را به دست نیاورند

ـکه ـبه بخش  Niche Market نوعی] بـنا ـبه تجرـبه من، ـبا ـکار کردن در تـعدادي از ـبازارـهاي عمودي
، بسـیاري از کاربران از طریق موبایل خود درباره یک کاال یا سـرویس  [دهد می   خاصـی از بازار خدمات

 .ید خود را از طریق کامپیوترهاي دسکتاپ انجام می دهندتحقیق و جستجو می کنند و در نهایت خر

 گوگل جستجوي  کیفی بندي رتبه  دستورالعمل

ــد،   ش ا وار ـب ــ د دش واـن از تلفن ـهاي همراه می ت اده  ــتـف س ه ا ا ـک آنـج ه  SCRBاز  د ـب وانـن ـها می ت
ک کنند تا خیلی سریع وظایف یا کارهاي خود را انجام دهند ران تلفن همراه کم  .کارب

ــاص داده   ــتجوي کیفی گوگل را به خود اختص ــتورالعمل هاي جس موبایل همچنین بخش بزرگی از دس
 .است

 

 

 



 
 

 

 ۱۱ 

 اهمیت جستجوي صوتی در موبایل

 :گوگل در راهنماي جستجوي خود در بخش دوم می گوید

رف   سـتید، زمانی را ـص نا نی ـش آ تگاه خود  وتی، ویجت ها و ویژگی هاي دـس تورات ـص اگر با دـس
ستفاده کنیدیادگیري   وانید از برخی دستورات صوتی ا عنوان مثال شما می ت  .آنها کنید. به 

 .مایکروسافت توسعه یافتند Paperclip دستیاران مجازي پس از معرفی

 .صحبت با تلفن یا دستگاه هاي هوشمند کوچک خیلی زود عادي شده است

 .همراه شداین توسعه با افزایش نفوذ تکنولوژي گوشی هاي هوشمند 

 Know  جستجو مورد عبارات  از  آگاهی( یا آشنایی با( 

مواقعی مورد اســتفاده قرار می گیرد که کاربر می خواهد   (Know) عبارات جســتجوي اطالع رســانی
 .درباره یک موضوع مشخص بیشتر اطالعات کسب کند

ا   ـی اي  لحظـه  گیري هـاي  ــمیم  ا تصـ ـب تنگـاتنگی  رابطـه  هـااین عبـارات  -micro) میکرومومنـت 

moments) دارند. 

راهنمایی درباره تصــمیم گیري هاي لحظه اي منتشــر کرد که این نوع تصــمیم    2015گوگل در ســال  
 .گیري ها به دلیل افزایش استفاده از گوشی هاي هوشمند و دسترسی به اینترنت اتفاق می افتد

ــمیم گیري هاي لحـظه اي زمانی اتـفاق می افـتد که  کاربر بخواهد بدون معطلی از یک عـبارت اطالع تصـ
 …پیدا کند و معموال وابسته به زمان است، مانند اطالع از ساعت حرکت قطار، اطالع از نرخ سهام، ارز و
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از آنجایی که امروزه کاربران می توانند در هر زمان و مکان به اینترنت دسـترسـی داشـته باشـند، انتظار 
 .اه هاي اطالع رسانی آنها نیز، در هر زمان و هر مکانی در دسترس باشندمی رود که برندها و پایگ

 .شایان ذکر است میکرومومنت ها نیز در حال توسعه و بهبود هستند

عبارات اطالع رـسانی می توانند گـستره وـسیعی داـشته باـشند، از ـسواالت ساده (تام کروز چند ساله است) 
 .ساده ندارندتا سواالت پیچیده که هیچ گاه یک جواب 

 .عبارات اطالع رسانی به منظور دانستن موارد بیشتر به کار می روند

این عبارات، در ذات خود اقتصـادي یا تراکنشـی نیسـتند اما می توانند یک جنبه از تحقیقات محصـولی  
 .باشند که کاربر هنوز در مرحله خرید آن قرار نگرفته است

ایت هاي    در یک نگاه دقیق، این عبارات به اندازه وص در ـس ادي، به خـص ی یا اقتـص رفا تراکنـش عبارات ـص
تجارت الکترونیکی (فروـشگاهی) مهم نیـستند اما آنها ارزش کاربران را که دقیقا گوگل به دنبال آن اـست 

 .تامین می کنند

هر اروپا  تجوي خنک ترین ـش ت با جـس فر برود، ممکن اـس به عنوان مثال، اگر یک کاربر می خواهد به ـس
یدر تاب خـص د مـش تجوي خود را محدودتر کرده و مقـص پس بازه جـس روع کند و ـس تان ـش تجو  را  ـس  جـس
 .کند

کاربران نام مقصـد را بعدا جسـتجو می کنند و اگر سـایت شـما اطالعاتی که آنها می خواهند را داشـته 
 .باشد، شانس این را دارید که بتوانید این مخاطبین را جذب کنید

 صفحه نتایج جستجوجایگاه یا موقعیت صفر در  

Rich Snippets و محتواي خاص (SCRB)  در صــفحه نتایج، بخش مهمی از ســئو شــده اند و می
 .دانیم حضور در این بلوك هاي محتوا می تواند حجم ترافیک زیادي را براي سایت ایجاد کند
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ات ـسایت ممکن اـست برخی بگویند حـضور در جایگاه ـصفر به این معنی اـست که کاربر روي لینک ـصفح
 .ما در صفحه نتایج جستجوي گوگل کلیک نمی کند و در نتیجه شما ترافیکی جذب نخواهید کرد

ــیار باالیی براي باال بردن نرخ کلیک دارند و می توانند  باید بدانیم که لینک هاي این جایگاه ها توان بس
 .فرصت بسیار خوبی براي معرفی کاربران جدید به سایت یا برند شما باشند

)GO عبارات جستجوي مسیریابی( 

 .در این نوع از عبارت هاي جستجو معموال کاربر به دنبال یک وب سایت خاص یا مکان خاص است

اگر یک کاربر دقیقا به دنبال فروشــگاه آدیداس می گردد، فرســتادن وي به ســایت نمایندگی پوما نمی 
 .تواند نیاز او را برطرف کند

خواهد یک برند خاص را بیابد چرا یک برند دیگر باید تالش کند می به همین ترتیب، اگر مشـتري شـما
 .تا در نتایج جستجوي برند رقیب خودنمایی کند
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 درك نیت کاربر یک چیز است، سفر کاربر چیز دیگر

براي مدت هاي طوالنی، ـسفر کاربر یک فعالیت اـساـسی براي برنامه ریزي و توـسعه کمپین هاي بازاریابی  
 .بودو وب سایت ها 

همان قدر که کسب اطالعات از شخصیت کاربر و مسیریابی کاربر یا برنامه ریزي این که چگونه کاربر در 
ت، فهم اینکه چگونه یک کاربر جسـتجو می کند و در کدام مرحله   ود مهم اـس ایت هدایت می ـش وب ـس

 .سفر خود هست نیز الزم است

اري از ـسفرهاي کاربري اـست که معموال ـصفحه  این ـسفر اغلب به معناي یافتن یک مـسیر مـستقیم و بـسی
 .فرود یا صفحه اصلی محصول را دنبال می کند

اختار   ما فرض می کنیم کاربران دقیقا می دانند دنبال چه می گردند اما موبایل و جسـتجوي صـوتی، ـس
 .جدیدي را در زندگی روزمره ما تعریف کرده و تصمیم گیري هاي روزانه ما را اثرپذیر ساخته است

 .میکرومومنت ها مفهوم ما از سفر کاربر را زیر سوال می برند

کاربران، دیگر با یک رفتار مـشخص جـستجو نمی کنند و به خاطر اینکه گوگل در ـسال هاي اخیر توـسعه 
 .پیدا کرده است، عمال دیگر تنها یک صفحه جستجوي مشخص و واحد وجود ندارد

ا می اربر از طـم ه ـک ه را ـک ل دادهتوانیم این مرحـل ه و تحلـی ا تجزـی ل ـب ــتجوي گوـگ ایج جسـ اي    ریق نـت ـه
ی از کنسـول جسـتجو، وبمسـتر بینگ و یاندکس اـص فر خود را پیگیري می کند،  (Metrica)اختـص ـس

 .بررسی کنیم

 هدف جستجو تغییر می کند، نتایج و ارتباطات آنها نیز همین طور
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نتیجه نتایج گوگل به ـسرعت تغییر می یک مـساله مهم دیگر این اـست که منظور و مقـصود کاربران و در  
 .کنند

 .اتفاق افتاد، اشاره کرد  2016که در اکتبر    Dyn DDoS حمله  به  توان می  را تغییر نمونه اي از این  

جریان اصـلی بود و  Dyn قبل از آن، پوشـش مطبوعاتی پیرامون حمله DDoS برخالف سـایر حمالت
 .منتشر کردکاخ سفید حتی بیانیه اي در مورد آن  

ــطالـحاتی ـمانـند ــتجوي اصـ ــرـکت ـهایی ـمانـند [dns] ـیا [ddos] قـبل از این حمـله، جسـ  نـتایج شـ

Incapsula   ،Sucuri و Cloudflare   را به کاربر نشان می داد. این نتایج همه فنی بودند و مناسب
 .یک مخاطب جدید نبوده است که در مورد این اصطالحات کشف و تحقیق کند

انجام شـد به یکباره و به سـرعت عبارت جسـتجو با هدف تجاري یا پولی، به عبارت جسـتجو براي آنچه  
 .اطالعات عمومی تبدیل شد

ـساعت پس از حمله، نتایج جـستجو تغییر یافت و به نتایج اخبار و مقاالت وبالگی تبدیل ـشد که   12طی 
 .کار می کند DDoS توضیح می داد چگونه یک حمله
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https://majidrajabi.com 
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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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