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در ایــن مقالــه قصــد داریــم بــه 3 گام اساســی بــرای بهبــود ســئو ســایت بپردازیــم و 

خواهیــم گفــت چگونــه می توانیــد بــا رعایــت ایــن نــکات، ترافیــک فراوانــی را روانــه 

ــا مــا همــراه باشــید. ســایت تان کنیــد. پــس ب

ــتجو  ــای جس ــازی موتوره ــه ی بهینه س ــال در زمین ــا به ح ــه ت ــی ک ــام تصورات ــر تم اگ

داشــتیم، اشــتباه باشــد، چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ قطعــًا بــا دیــدن ســؤاالتی نظیــر 

این کــه آیــا ســئو بــه پایــان راه رســیده اســت؟، یــا آیــا می تــوان ســئو را به ســادگی 

از زندگــی خــود حــذف کــرد؟ شــما هــم بــه فکــر فــرو رفته ایــد. امــا واقعیــت چیســت؟ 

ــئو  ــف س ــا مخال ــید م ــرده باش ــتباه نک ــت اش ــن برداش ــای م ــدوارم از صحبت ه امی

نیســتیم. اتفاقــًا تیــم مــا اخیــرًا حــق ثبــت اختــراع ایــاالت متحــده را بــرای »نرم افــزار 

بهینه ســاز محتــوا« بــه خــود اختصــاص داده اســت.

ــون  ــص پیرام ــاالت ناق ــده و مق ــتباه و گمراه کنن ــم اش ــی از مفاهی ــا برخ ــا ب ــا تنه م

ــف  ــد، مخال ــه مــردم تزریــق می کنن ــوان راه کارهــای مفیــد ب ســئو، کــه آن هــا را به عن

ــم  هســتیم. یکــی از عمده تریــن و بزرگ تریــن اشــتباهاتی کــه از ســوی مــردم می بین

ــاح  ــه در اصط ــه کار رفت ــات ب ــِک کلم ــی تک ت ــا از ارزش واقع ــه آن ه ــت ک ــن اس ای

ــتجو(،  ــد: S-E-O: Search )جس ــره نمی برن ــتند و از آن به ــاری SEO آگاه نیس اختص

Engine )موتــور(، Optimization )بهینه ســازی( و در یــک کلمــه بهینه ســازی موتــور 

جســتجو.

عنایــت بفرماییــد کــه جایــگاه اولیــن کلمــه پــس از »جســتجو« چــه واژه ای می باشــد! 

ــای  ــوِل »موتوره ــنتی و معم ــکار س ــه اف ــیده ک ــان آن فرارس ــر زم ــال دیگ ــس ح پ

ــد. ــتجو« رو دور بریزی جس
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ــواده کار آســانی اســت  دســته بندی اصطاحــات »جســتجو« و »موتــور« در یــک خان

و بــرای ســالیان ســال کاری معقــول و منطقــی بــه نظــر می رســید. مثــا در گذشــته 

وقتــی از »بهینه ســازی موتــور جســتجو« صحبــت می کردیــم، اغلــب در مــورد 

موضوعاتــی صحبــت می کردیــم کــه در گــوگل و یــا شــاید هــم در بینــگ )Bing( و یــا 

کمــی عقب تــر، در یاهــو تایــپ می شــد. امــا آن روزهــا بــه پایــان رســیده و حــاال در 

ســال 2019 هســتیم!

بیشــتر بدانیــد:  تعریــف ســئوی کاه ســفید، کاه ســیاه و کاه خاکســتری و تفــاوت 

آنهــا بــا یکدیگــر

 

1. جستجوی جدید
دورانــی کــه تنهــا بــا تایــپ کــردن بــه جســتجو می پرداختیــم، بــه ســر آمــده و امــروزه 

مــردم جســتجوی بیشــتر و بیشــتری بــا دســتورهای صوتــی انجــام می دهنــد. مجله ی 

فوربــس )forbes( در یکــی از مقــاالت خــود، ســاِل 2017 را به عنــوان ســال جســتجوی 

صوتــی نامیده اســت.

و اگــر در مغــز مــا چیپســت هایی کار گذاشــته شــوند کــه بتواننــد افــکار مــا را بخواننــد، 

آن وقــت چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟! در این صــورت تنهــا کافــی اســت بــه موضــوع 

مــورد جســتجو فکــر کنیــم و نتایــج مربوطــه را از طریــق صفحه نمایش هایــی کــه بــر 

روی لنزهــای تماســی مــا تعبیــه شــده، مشــاهده کنیــم.

نتیجه گیری: دیدگاه ما نسبت به »جستجو« در حال تغییر است.
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2. موتور جدید
مدت هاســت کــه یوتیــوب )YouTube( به عنــوان دومیــن موتــور جســتجوی 

ــوای  ــن محت ــد، ای ــد می کنی ــی تولی ــه ویدئوی ــد. چنان چ ــی می کن ــوب خودنمای محب

تولیــدی شــما نیــاز بــه بســتری مرتبــط بــرای جســتجو در یوتیــوب دارد. چنیــن مفهوم 

مشــابهی بــرای پادکســت های اپــل )کــه ســابق بــر ایــن بــا عنــوان iTune شــناخته 

ــن روزهــا  ــه ای ــد ک ــاد نبری ــب را هــم از ی ــن مطل ــد. و ای ــز صــدق می کن می شــد( نی

ــری! ــی توییت ــرد؛ و حت ــورت می پذی ــی ص ــتجوی فیس بوک ــداد جس ــه تع چ

 

ــا« ارزش  ــدام »موتوره ــه ک ــوع ک ــن موض ــه ای ــبت ب ــا نس ــدگاه م ــری: دی نتیجه گی

ــت. ــر اس ــال تغیی ــد، در ح ــردن را دارن ــتجو ک جس

ــب را در  ــن مطل ــت ای ــم.الزم اس ــاد ببری ــد از ی ــم نبای ــازی را ه ــت بهینه س و در نهای
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ــل  ــد و تحوی ــه ای طراحــی کنی ــوای خــود را به گون ــد محت ــد کــه: بای ذهــن نگــه داری

ــد و در آن  ــد، درک کنن ــدا کنن ــد آن را پی ــد کــه تمــام موتورهــای مربوطــه بتوانن بدهی

لحظــات بحرانــی ای کــه کاربــران در حــال جســتجوی اصطاحــات مربوطــه هســتند، 

بــا ســرعِت بــاال نتیجــه را در دســترس آن هــا قــرار دهنــد.

ــد  ــا بتوانی ــد ت ــی بزنی ــه تغییــرات ظریف ــد دســت ب ــواره می توانی ــه هم ــا وجودی ک ب

ــای  ــاس الگوریتم ه ــر اس ــود را ب ــایت خ ــوای س ــه ی محت ــن رتب ــر رفت ــانس باالت ش

خــاص هــر موتــوری کــه از آن اســتفاده می کنیــد، افزایــش دهیــد، امــا به طــور کلــی 

ــابه  ــد، مش ــتفاده می کنن ــف از آن اس ــای مختل ــه موتوره ــی ک ــیاری از فاکتورهای بس

یکدیگــر هســتند.

ــوای  ــاد محت ــًا ایج ــوا، صرف ــازنده ی محت ــوان س ــد، به عن ــما بای ــدف ش ــن ه بنابرای

ــا  بهینه ســازی شــده ای باشــد کــه بتــوان آن را در موتورهــای جســتجوی مربوطــه و ب

ــرد. ــدا ک ــتجو، پی ــای جس ــی از ورودی ه ــای مختلف گونه ه

ــرش  ــر نگ ــد. و اگ ــده می باش ــدرن و آین ــور در وب م ــازی موت ــان بهینه س ــن هم و ای

شــما نســبت بــه ســئو جــور دیگــری اســت، یقینــًا در اشــتباه هســتید. ســئو هم چنــان 

از اهمیــت به ســزایی برخــوردار اســت. اگــر بــر ایــن باوریــد کــه ســئو دیگــر اهمیــت 

ــی از گذشــته هــم  ــئو حت ــروزه نقــش س ــد، ســخت در اشــتباهید. ام ــابق را نداری س

ــه  ــی ک ــا زمان ــل دارد. و ت ــه قب ــبت ب ــری نس ــترده  ت ــف گس ــت و طی ــر اس پررنگ ت

ــد. ــت می مان ــز اهمی ــان حائ ــی ماســت، ســئو همچن ــت بخشــی از زندگ اینترن

ــا  ــا ج ــی م ــه در زندگ ــرای همیش ــده، ب ــه ش ــوی ک ــر نح ــه ه ــت ب ــاالً اینترن و احتم

خــوش خواهــد کــرد و ایــن همــان دلیلــی اســت کــه توضیــح می دهــد چــرا تقویــت 

ــم اســت. ــن حــد مه ــا ای مهارت هــای ســئو ت
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ــه  ــم ک ــرح می دهی ــان را ش ــیار آس ــا بس ــم ام ــه گام مه ــب س ــن مطل ــه ی ای در ادام

می توانیــد از آن هــا بــرای بهبــود هــر یــک از ســه عنصــر ســئوی خــود اســتفاده کنیــد.

 

 
گام اول: تمرکز بر روی تمامی روش ها و مفاهیم قابل جستجو

گام اول کــه مربــوط بــه جســتجو می باشــد ایــن اســت کــه اطمینــان حاصــل کنیــد 

کــه فعاالنــه کار می کنیــد تــا زبــان مــورد اســتفاده ی مخاطبیــن ایــده آل خــود را درک 

کنیــد و آن را بشناســید.؛ یعنــی بایــد مطمئــن شــوید کــه محتــوای شــما شــانس خوبی 

در جســتجوهای مبتنــی بــر متــن و هم چنیــن جســتجوهای صوتــی و در نهایــت بــرای 

جســتجوهای فکــری دارد.
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ــاِت  ــگاِه داده ی کلم ــتجوی پای ــرای جس ــی ب ــتفاده از ابزارهای ــه اس ــت ک ــی اس بدیه

 StudioPress Sites ــری از ــال، بهره گی ــرای مث ــد. ب ــد می باش ــوگل، مفی ــدی گ کلی

می توانــد ثمربخــش یاشــد. ایــن نــوع تجزیــه و تحلیــل، پنجــره ی ارزشــمندی رو بــه 

اصطاحــات و عباراتــی بــاز می کنــد کــه کاربــران وقتــی به دنبــال محتــوای مرتبــط بــا 

ــد. ــه جســتجوی آن می پردازن موضــوع شــما هســتند، ب

ــی مــردم  ــه اســت. وقت ــا یــک ُبعــد قضی ــن تنه ــه ای ــاد داشــته باشــید ک ــه ی ــا ب ام

دربــاره ی موضــوع شــما صحبــت می کننــد، چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ مواقعــی کــه 

ــاد؟ ــی خواهــد افت ــی می پرســند، چــه اتفاق ســؤاالتی تصادف

ــوش دادن  ــرای گ ــی ب ــزاری عال ــد اب ــی می توانن ــانه های اجتماع ــه رس ــت ک اینجاس

ــی  ــردم واقع ــا م ــتقیم ب ــردن مس ــت ک ــا و صحب ــه ماقات ه ــت ک ــند. این جاس باش

ــط  ــده توس ــام ش ــنجی های انج ــه نظرس ــت ک ــد. این جاس ــده باش ــد پرفای می توان

ــازی  ــازع بهینه س ــان بامن ــد. ارباب ــه ده ــی ارائ ــدگاه خوب ــد دی ــن می توان مخاطبی

ــا  ــران می نشــینند و ب موتورهــای جســتجو، کســانی هســتند کــه پــای صحبــت کارب

آن هــا هم دلــی می کننــد.

ــان چیســت و  ــده آل شــما پیرامــون موضوعت ــِن ای ــد نظــر مخاطبی ــه بدانی هنگامی ک

ــرای  رایج تریــن ســؤاالت آن هــا چــه می باشــد، آن موقــع اســت کــه دانــش الزم را ب

ــیعی از  ــف وس ــا طی ــه ب ــه ای ک ــوای بدن ــوع و محت ــوط موض ــن، خط ــاد عناوی ایج

زمینه هــای معنایــی مختلــف مرتبــط خواهــد بــود، بــه دســت خواهیــد آورد. درنتیجــه 

توصیــه ی مــا ایــن اســت کــه مهــارت گــوش ســپردن بــه نظــرات دیگــران را در خــود 

تقویــت کنیــد تــا بــه یــک ســازنده ی محتــوای خبــره تبدیــل شــوید.
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گام دوم: تمرکز بر روی موتورهای جستجوی بیشتر

گام دومــی کــه الزم اســت برداریــد ایــن اســت کــه تمامــی موتورهــای جســتجویی 

کــه ممکــن اســت مــردم آن جــا را به دنبــال محتوایــی کــه تولیــد می کنیــد، جســتجو 

کننــد، در نظــر بگیریــد و در نهایــت راهــی پیــدا کنیــد تــا محتــوای خــود را بــه بهتریــن 

شــکل ممکــن خلــق کنیــد.

 بــرای مثــال یوتیــوب را در نظــر بگیریــد. آیــا تــا به حــال ویدئویــی در یوتیــوب آپلــود 

کرده ایــد کــه توانســته باشــد ســؤاالت متنوعــی را کــه زیــر مجموعــه ای از مخاطبیــن 

ایــده آل شــما یقینــًا آن را در یوتیــوب تایــپ می کننــد، پاســخ داده باشــد؟
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اگــر تاکنــون چنیــن کاری نکرده ایــد، همیــن حــاال دســت بــه کار شــوید. الزم نیســت 

محتــوای تولیــدی شــما چیــز پیچیــده و عجیب وغریبــی باشــد. کافــی اســت قســمتی 

از یــک پســت وبــاگ را برداریــد، آن را بــه متــن یــا تصویــر ســاده ای کــه دارای صــدای 

راوی یــا موســیقی پس زمینــه اســت، تبدیــل کنیــد. ســپس عنوانــی هوشــمندانه بــرای 

ــا  ــرای آن ارائــه دهیــد ت آن انتخــاب کــرده و یــک توضیــح مفیــد و کاربــردی هــم ب

یوتیــوب تشــخیص دهــد کــه ویدئــوی شــما در چــه زمینــه ای اســت و آن را در نتایــج 

جســتجوی مربوطــه نمایــش دهــد.

امتحــان کنیــد و ببینیــد چــه اتفاقــی می افتــد. ســپس موتورهــای جدیــدی را 

ــد. ــه کنی ــا اضاف ــه آنه ــود را ب ــوای خ ــد محت ــا بتوانی ــد ت ــایی کنی شناس
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گام سوم: تمرکز بر روی بعد فنی و کدنویسی سایت
نکتــه ی ســومی کــه نقــش مؤثــری در بهینه ســازی محتــوای شــما دارد و بایــد آن را مــد 

نظــر داشــته باشــید، ایــن اســت کــه مطمئــن شــوید وب ســایت شــما پایــه و اساســی 

بســیار قــوی دارد. چراکــه وقتــی محتــوای شــما مــورد جســتجو قــرار می گیــرد، )چــه 

متنــی، چــه صوتــی( و وارد هــر موتــور جســتجویی کــه احتمال دارد وب ســایت شــما را 

به عنــوان نتیجــه ی جســتجو بــاال بیــاورد، می شــود، بایــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه 

میزبانــی و زیرســاخِت طراحــِی ســایِت شــما، تمــام عناصــر اساســی را یک جــا دارد.

 

• ســایت شــما بایــد عملیــات بارگــذاری را ســریع انجــام دهــد. بایــد بدانیــد کــه در 

واقــع ایــن فاکتــور، فاکتورهــای رتبه بنــدِی مختلــِف دیگــری را، - بــه دلیــل اثــری کــه 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــذارد- ، تح ــا می گ ــه ی بازدیدکننده ه ــر تجرب ب

ــورد  ــن م ــی ای ــد )حت ــل باش ــط موبای ــخگویی توس ــل پاس ــد قاب ــما بای ــایت ش •  س

ــق  ــه از طری ــر این ک ــاوه ب ــما ع ــایت ش ــد س ــرد و بای ــرار بگی ــت ق ــد در الوی می توان

ــل  ــم قاب ــل ه ــق موبای ــًا از طری ــت، حتم ــی اس ــل دسترس ــر قاب ــاپ و کامپیوت لپ ت

ــد.( ــترس باش دس

• سایت شما باید امن و مطمئن باشد.

• سایت شما باید به طور واضح و شفاف کدگذاری شده باشد.

بیشــتر بخوانیــد: ســئوی محلــی چیســت و چگونــه باعــث افزایــش درآمــد شــما مــی 

؟ د شو
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مــوارد دیگــری نیــز وجــود دارد، امــا فکــر می کنــم بــا همیــن گزینه هــای بــاال پــی بــه 

اصــل مطلــب بــرده باشــید. البتــه این طــور نیســت کــه فقــط کلمــات مــورد اســتفاده 

در صفحــه ی شــما حائــز اهمیــت باشــد، بلکــه تک تــِک عناصــر موجــود در صفحــه ی 

ــی از آن  ــدگان واقع ــتجو و بازدیدکنن ــور جس ــای موت ــه ربات ه ــه ای ک ــر تجرب ــما ب ش

ــده  ــن گام آم ــه در ای ــواردی ک ــل م ــن دلی ــه همی ــذارد. ب ــر می گ ــد، تأثی صفحــه دارن

اســت نیــز بســیار حائــز اهمیــت اســت.

ــا  ــه ی ــد؟ تجرب ــر می کنی ــه فک ــد چگون ــه ش ــته گفت ــن نوش ــه در ای ــاره آنچ ــما درب ش

ــد.   ــان بگذاری ــا در می ــا م ــاره آن ب نگــرش خــود را درب
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