
 

 

 

 

چرا جستجو و بخصوص سئو 
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 چرا جستجو و بخصوص سئو مهم است ؟ 
 .اهمیت سئو امروزه براي همه کسب و کارها مشخص و کامال واضح است

 .پردازندهر جستجو یک فعل است. مردم براي حل مسائل، انجام وظایف و انجام کاري به جستجو می 

 .برخی از انواع شیوه هاي جستجو در همه این کارها مشترك است

ال   هور خود را گفت   2009در ـس خنرانی کرد و در آنجا جمله مـش ی ـس وـص ام خـص ، بیل گیتس در یک ـش
 ”.دهند می تشکیل  را جستجو  آینده  “افعال،  که

بلکه بحث او درباره این بود که گیتس در مورد کلماتی که افراد جســتجو می کردند صــحبت نمی کرد، 
 .چرا افراد جستجو می کنند

 چرا افراد جستجو می کنند

اوایل، مردم جســتجو می کردند تا لیســتی از اســنادي را پیدا کنند که حاوي کلماتی باشــد که در آنها 
 .تایپ کرده اند

 .اما دیگر اینگونه نیست

 .اري در اینترنت به جستجو می پردازندامروزه مردم براي حل مشکالت، انجام وظایف و انجام ک

ــویفت یا دیدن عکس گربه  ــعار تیلور سـ ــت براي رزرو پرواز، خرید کاال، اطالع از آخرین اشـ ممکن اسـ
 .جستجو کنند

 .همانطور که بیل گیتس به آنها اشاره کرد، همه این جستجوها افعال (کار) هستند

 .آنها واقعاً یک سفر را شروع کرده اندهنگامی که یک کاربر جستجویی را شروع می کند، 



 
 

 

 ٤ 

 .صحبت کنند (Consumer journey) بازاریابان دوست دارند در مورد سفر مصرف کنندگان

این فقط یک روش جالب براي مراجعه به مسیر کاربر از آغاز کار آنها تا زمان اتمام آن است و بیشتر این 
 .سفرها با جستجو شروع می شوند

 .تدریج نقش بیشتري در جستجو در طول دهه گذشته داشته است سفر مصرف کننده به

Consumer journey  در ابتدا به شـکل یک قیف به تصـویر کشـیده می شـد که در آن کاربران از
 .آگاهی به سمت خرید حرکت می کنند

این مدل رفتار مصـرف کننده دیگر منسـوخ شـده اسـت (اگرچه هنوز از این مدل براي اهداف مصـور یا 
 .ضیحی استفاده می شود)تو
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 کننده مصرف سفر و  جستجو تکامل سیر
 .سفر مصرف کننده مدرن دیگر مانند قیف نیست، بلکه بیشتر شبیه یک حصیر درهم تنیده است

تگاه هاي مختلفی اـست که  انه ها و دـس یر پر پیچ و تابی در بین کانال ها، رـس فر مـصرف کنندگان مـس ـس
 .تعامل هستندکاربران امروزه با آنها در  

ود تا بتوان هدف   فحه ایجاد ـش اده در ـص تجو باید از کلمات ـس ازي این مدل جدید، جـس ب ـس براي مناـس
 .کاربر در هر مرحله از سفر را درك کرد
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ــتجو ــب به کاربر   جس ــورت ارائه محتواي مناس ــت، بلکه به ص دیگر فقط مربوط به کلمات کلیدي نیس
 .باشد تا به آنها در انجام کارهابشان کمک کندمناسب در زمان مناسب در طول سفرش می 

 .است)  کارها انجام(  افعال مورد  در  براي کاربران، [جستجو]

ت (و در حالت ایده   ان اـس فرـش تجو] در مورد کمک به کاربران در طول ـس تجو، [جـس براي بازاریابان جـس
 .آل، کمی تأثیرگذاري بر آنها در طول این راه است)

تگاه واحد اتفاق با در نظر گرفتن  رف کننده امروزه دیگر در یک دـس فر مـص یر در هم تنیده، ـس مدل حـص
 .نمی افتد

کاربران ممکن است جستجو را از دستگاه تلفن همراه خود شروع کنند، تحقیقات خود را در تبلت یا لپ  
 .تاپ ادامه دهند و در نهایت خرید را از رایانه شخصی خود در خانه انجام دهند

 .ن فقط به کامپیوتر یا تلفن همراه محدود نمی شودجستجو کرد

ــمـند، عیـنک ـهاي   ــاـعت ـهاي هوشـ ــتـگاه ـهاي مختلفی از جمـله سـ ـکاربران هم اکنون می توانـند از دسـ
 .هوشمند، دستیار صوتی بلوتوثی و یا حتی از طریق وسایل آشپزخانه جستجوي خود را انجام دهند

 .اي حساب توییتر باشددر دنیاي امروز، حتی یخچال هم می تواند دار

تجو تگاه هاي مختلف به یکدیگر آگاه  (Search Marketers) بازاریابان جـس باید از نحوه ارتباط دـس
 .باشند و همچنین بدانند که این ارتباطات در تجربه جستجوي کاربر چه نقشی را ایفا می کنند

ده   ت،این روزها، در دنیایی که بیش از حد در آن ارتباط برقرار ـش ئو اـس به تدریج به آنچه که ما آن را  ـس
می نامیم، تبدیل ـشده اـست. به همین دلیل اهمیت ـسئو بـسیار  (Real Marketing) بازاریابی واقعی

 .بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است
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 کاربر استاهمیت سئو بر روي ارائه محتوا بنا به نیاز 

 .امروزه زمان هک، ترفندها و تالش براي مهندسی معکوس الگوریتم ها نیست

 :است  متمرکز زیر موارد بر  سئو امروزه

 درك افراد (شناخت کاربران) .۱

 ایجاد بینش اطالعات محور .۲

 استراتژي محتوا .۳

 حل مساله فنی .٤
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 اصل اساسی هر استراتژي یا کمپین بازاریابی 3

 جذب کاربر .۱

 درگیر کردن کاربر .۲

 تبدیل کاربر به مشتري .۳

 .جستجو کردن در هر سه این مراحل دخیل است

 اما جستجو به شدت بر مرحله اول مترکز است: جذب کاربر

د، اما  ت باـش ت در زمینه هایی مثل بیس بال درـس ازید، آنها خواهند آمد” ممکن اـس جمله “اگر آن را بـس
 .براي وب سایت اینگونه کار نخواهد کرد

 .تنها داشتن یک محصول عالی کافی نیست

 .شما باید به طور فعال مشتریان را از طریق چندین کانال و مجرا جذب کنید

ایت رعایت کرد علی  ئو را در ـس تراتژي هاي ـس ود و باید اـس خص می ـش ئو در اینجا کامال مـش اهمیت ـس
 .الخصوص صفحات مهم



 
 

 

 ۹ 

یا نقشـی در درگیر کردن کاربر با سـایت و یا تبدیل اگر یک صـفحه درگیر جذب بازدید کننده باشـد و  
 .آنها به مشتري داشته باشد، مولفه هاي سئو باید در این صفحه کامال رعایت شده باشد

 چرا سئو داراي اهمیت است؟

روع می کنند، تجو ـش یاري از آنها کار خود را با جـس تند و بـس تجو بنابراین کاربران مهم هـس  مهم جـس

 .است

سئو مهم است؟ آیا سئو فقط یک فاکتور فنی است؟ من شنیده ام افزونه اي براي آن وجود دارد.  اما چرا 
 آیا گوگل و بینگ نمی توانند وب سایت من را بفهمند؟

 .ممکن است این سواالت براي شما هم پیش آمده باشد

 ”.کیل می دهنداین مقاله را با یک نقل قول از بیل گیتس شروع کردیم “افعال، آینده جستجو را تش

 .اما این گوگل بود نه مایکروسافت که این فلسفه را مورد توجه قرار داد

نــد مــاـن واردي  ـم ــازي  ســ یــاده  ،  Hummingbird   ،Panda   ،Penguin   ،RankBrain ـپ
Mobilegeddon  ،Possum ،Pigeonو ، AMP در اصل همه تالش هاي از جانب گوگل بودند. 

 .داد انجام   ریتم جستجوي خود، براي انتقال از کلمات به افعالگوگل این ها را براي تطبیق الگو
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 درصد ار مشتریان هیچگاه صفحه دوم گوگل را بررسی نمی کنند 93

 .سئو از زمانی که تنها متا دیتاها مهم بودند، راه زیادي را طی کرده است

جوي گوگل به صـفحات اول جسـت )Data Meta (روزهایی که تنها با سـت کردن توضـیحات متا دیتا
 .می رسیدیم

 .وب سایتهاي امروزي کاربردها و کارایی بیشتري نسبت به یک وب سایت صرف دارند

 مانند) بـسیاري از کاربردها و ویژگی ها بیـشتر به خوبی توـسط موتورهاي جـستجو پـشتیبانی نمی ـشوند

Angular و React). 

 یک سئو خوب در حال حاضر

 توجه می کند، بلکه به موارد زیر نیز کمک می کندیک سئو خوب نه تنها به محتوا  

 امکان حرکت راحت در بین صفحات را فراهم می کند •

https://www.websightdesign.com/services/internet-marketing/search-engine-optimization/metadata-best-practices#:%7E:text=SEO%20metadata%20is%20what%20appears,descriptive%20text%20below%20the%20title).
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مـسائل فنی را که باعث عدم ایندکس ـشدن ـصفحات در موتورهاي جـستجو می ـشود را  •
 برطرف می کند

 تنظیمات مناسب سرور •

ــاـنه ـهاي اجتـماعی، محتوا، خالقـیت، تجرـبه ـکاربري،   • ــتجوـهاي پولی و نرم ـبا رسـ جسـ
 افزارهاي آنالیز ادغام می شود

 راه هایی براي افزایش سرعت سایت پیدا خواهد شد •

نه تنها جـستجوگران را می ـشناـسد و درك می کند بلکه چـشم انداز رقابتی را نیز  اي حرفه کار  ـسئو  یک
 .درك می کند

ــت ـکه   ا ـکافی نیسـ ازارـیاب نتـه ه عنوان ـیک ـب د، بلـکه ـب ا را برطرف کنـی اربران را درك کنـید و آنـه از ـک نـی
باید بتوانید نیازهاي دیگري را که دربازار وجود دارد را شــناســایی  (Search Marketer) جســتجو

 .کنید و خالء هاي اطالعاتی را پر کنید تا بتوانید راه حل هاي بهتري را براي مخاطبان خود فراهم کنید

 .ا راه زیادي را از کلمات کلیدي صفحات تا یا بازیاربی کامل را طی کرده ایمم

متخصــصــان ســئو نقش هاي زیادي را براي کمک به توســعه دهندگان بهبود معماري اطالعات، تجربه 
 .کاربر، استراتژي محتوا، بازاریابی، شبکه هاي اجتماعی و تیم رسانه اي پولی دارند

گرفتن است، همه در تالش براي ایجاد چیزي هستند که براي موتورهاي جستجو سئو یک بازي دادن و  
 .و کاربران مفید و کاربردي باشد

ستجو ران سایت باشد نه موتورهاي ج ر روي نیازهاي کارب کته: توجه اصلی باید ب  ن

ئو تأثیر می گذارد و   ایت ها این روزها بر ـس ت که اکثر تغییرات روي وب ـس اده این اـس تنها با واقعیت ـس
 .داشتن استراتژي سئو خوب می توانید یک کسب و کار را به نتایج مثبت امیدوار کنید
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 بنابراین چرا جستجو مهم است؟

 .جستجو مهم است زیرا کاربران مهم هستند

با پیشــرفت فن آوري، متخصــصــان ســئو مرتباً با روش هاي جدید جســتجو، دســتگاه هاي جدید براي 
وتی و  تجوي ـص تجو (مانند جـس تجو و انواع جدید جـس روکار) …جـس ه  که چیز یک  اما  دارند، ـس   همیـش

 کنند؟ می جستجو  افراد  چرا که  است  پرسش  این  به پاسخ ماند،  خواهد ثابت

 .که مردم براي رفع چه نیازي به جستجو می پردازنددر واقع باید پیدا کرد 

 .ممکن است روزي با پیشرفت و توسعه هوش مصنوعی تمام جستجوهاي خود را به آنها بسپاریم

ــه در آن  ــتجو همیش ــکالت و انجام کارها نیاز داریم که نوعی از جس اما تا آن زمان ما هنوز به حل مش
 .دخیل خواهد بود
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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    20تارتاپ راندنو و بیش از  ماهان، بانک سامان، اس

 داشتم. 

 

 

 

 

 


	چرا جستجو و بخصوص سئو مهم است ؟
	چرا افراد جستجو می کنند
	سیر تکامل جستجو و سفر مصرف کننده
	۳ اصل اساسی هر استراتژی یا کمپین بازاریابی
	چرا سئو دارای اهمیت است؟
	یک سئو خوب در حال حاضر
	بنابراین چرا جستجو مهم است؟


