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هــر انســانی در زندگــی روزمــره خــود اشــتباهاتی انجــام می دهــد. امــا ممکــن اســت 
ــن  ــئو ممک ــج در س ــتباهات رای ــا اش ــند. مث ــران نباش ــتباهات قابل جب ــی از اش بعض
ــن  ــاک در ای ــا 5 اشــتباه خطرن ــد. در اینجــا ب ــود کن ــان را ناب اســت کل کســب و کارت

ــوید. ــنا می ش ــه آش زمین
ــوان  ــا بت ــت ت ــی اس ــی تخصص ــتن دانش ــد داش ــایت نیازمن ــازی س ــئو و بهینه س س

ــت آورد. ــه دس ــی در SERP ب ــه خوب ــایت رتب ــرای س ــکلی ب ــاد مش ــدون ایج ب
بــه دو روش می توانیــد ســایت خــود را ســئو کنیــد. اول اینکــه ایــن کار را بــه عهــده  
فــردی ماهــر بســپارید و هزینــه ایــن کار را پرداخــت کنیــد. دوم اینکــه خودتــان ســئو 
یــاد بگیریــد و ســایت را بــا هــر کلمــه ای ســئو کنیــد ولــی تــا زمانــی کــه کامــا به ســئو 
ــرا باعــث پنالتی شــدن ســایت  ــد، زی ــد ایــن کار را انجــام ندهی ــدا نکرده ای تســلط پی
و در نتیجــه شکســت کســب و کار اینترنتــی خــود خواهیــد شــد. در ایــن مقالــه قصــد 
ــروز خطاهــای احتمالــی  ــا از ب ــه اشــتباهات رایــج افــراد ســئو کار بپردازیــم ت داریــم ب

جلوگیــری کنیــم.
 

1. عدم انتخاب کلمات کلیدی مناسب
ــردن ســایت در مســیر رشــد و موفقیــت، انتخــاب  ــرای شــروع ســئو و ب اولیــن کار ب
ــرای ســایت انتخــاب  ــدی درســتی ب ــه کلی ــر کلم ــدی اســت. اگ ــات کلی درســت کلم
نشــود بقیــه مراحــل نیــز آن طــور کــه بایــد نتیجــه نخواهــد داد و دقیقــا ماننــد یــک 
بنایــی کــه کــج ســاخته شــود، خواهــد شــد. حتمــا از ابزارهــای آنایــن بــرای بررســی 
کلمــات کلیــدی پر بازدیــد و هدفمنــد اســتفاده کنیــد تــا ببینیــد کــدام کلمــات ورودی 

بیشــتری بــرای ســایت خواهــد آورد. 
ــه کمــک  ابزارهایــی مثــل google trends و KWFinder، ابزارهایــی هســتند کــه ب
آنهــا می تــوان بــه خوبــی بــه میــزان ورودی هــر کلمــه و کلمــات پــر رقابت تــر دســت 
ــه  ــان ب ــه در کلمــات انتخابی ت ــد ســایت هایی ک ــر ایــن می توانی ــرد. عــاوه ب ــدا ک پی

عنــوان رقیــب محســوب می شــوند را پیــدا کنیــد.
هــر کلمــه کلیــدی کــه بــه حــوزه  کاری شــما مربــوط می شــود را پیــدا کنیــد و بــرای 
ــر ســئو ســایت بســیار تاثیــر مثبــت  همــه آنهــا محتــوا تولیــد کنیــد. محتــوا هــم ب

ــد. ــه ســایت شــما دعــوت مــی کن ــران را ب ــذارد و هــم کارب می گ
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بیشتر بدانید: 10 نکته طایی برای انتخاب کلمات کلیدی مناسب

از کلمــات کلیــدی طوالنی تــر اســتفاده کنیــد، کلمــات یــک جزئــی و کوتــاه بــه انــدازه  
کلمــات چنــد جزئــی تاثیرگــذار نخواهنــد بــود. رقابــت در کلمــات کلیــدی طوالنی تــر 
ــن  ــد از ای ــاه اســت، در نتیجــه می توانی ــر از کلمــات کوت ــا )Long tail( بســیار کمت ی
موقعیــت بــه نفــع خودتــان اســتفاده کنیــد و مطمئــن باشــید بازخــورد خوبــی خواهند 
داشــت. ســئو کــردن کلمــات تک جزئــی هزینــه زیــادی را بــه خــود اختصــاص می دهــد 
ــه  ــر در آن کلمــات کــم اســت. کلمــات Long tail هزین ــد کــردن کارب و احتمــال خری
ــرای  ــر ب ــه کارب ــی هســتند ک ــن کلمات ــر ای ــد داشــت و عــاوه ب ــری را در بر خواهن کمت

ــد. خریــد کــردن از آنهــا اســتفاده می کن
ــد )پیراهــن( و )پیراهــن بلنــد مجلســی(؛ کســی کــه پیراهــن بلنــد مجلســی را  مانن
ــن را  ــه پیراه ــی ک ــه کس ــبت ب ــتری دارد نس ــد بیش ــال خری ــد احتم ــتجو می کن جس

ــد. ــتجو می کن جس
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On-Page SEO  2. عدم رعایت سئو داخلی یا همان
ــز  اهمیــت اســت. شــاید  ــدازه ســئو خارجــی حائ ــه ان ــا On Page ب ــی ی ســئو داخل
بتــوان بــه عنــوان راه حلــی مقطعــی بــه ســئو خارجــی نــگاه کــرد ولــی هــدف از ســئو 
ســایت بــه ســود رســیدن و مانــدگار شــدن در کســب و کار اســت. در نتیجــه بــرای اینکه 
ســایت مــا بــه عنــوان ســایتی محبــوب در نظــر کاربــران و هــم چنیــن گــوگل شــناخته 
شــود، بایــد ســئو داخلــی را هــم رعایــت کنیــم و فقــط بــه لینک ســازی اکتفــا نکنیــم.

بیشتر بخوانید: On Page SEO یا سئو داخلی چگونه انجام می شود؟

3. عدم به روز رسانی محتوای سایت 
بــرای رســیدن بــه صفحــه یــک و خــط یــک تــاش و زمــان زیــادی را بایــد گذاشــت و 
ممکــن اســت بعــد از گذشــت بــازه زمانــی چنــد ماهــه بــه ایــن جایــگاه برســیم. امــا 
بعــد از آن چــه کاری بایــد انجــام داد؟ آیــا فقــط رســیدن بــه خــط یــک کافــی اســت؟ 

موتورهــای جســتجو تــا چــه زمانــی مــا را در خــط یــک نشــان خواهنــد داد؟
ــاش  ــط اول SERP ت ــه اول و خ ــه صفح ــیدن ب ــرای رس ــما ب ــه ش ــور ک ــان ط هم
ــاش  ــگاه ت ــن جای ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــما ب ــان ش ــایت ها و رقیب ــر س ــد، دیگ می کنی
خواهنــد کــرد. پــس بــا رســیدن بــه جایــگاه خــوب در میــان نتایــج گــوگل تــازه  کار 
شــما شــروع می شــود. بایــد مطالــب ســایت را به روز رســانی کنیــد و در صــورت نیــاز، 

ــد.  ــترش دهی ــود را گس ــی خ ــازی خارج لینک س
 

4. عدم لینک سازی درست
موتورهــای جســتجو کامــا بــر ســاختار لینک ســازی شــما مســلط هســتند و می تواننــد 
درســت و غلــط بــودن نحــوه لینک ســازی شــما را تشــخیص دهنــد. الگوریتــم گــوگل 
پنگوئــن بــه صــورت اختصاصــی بــه نحــوه لینــک ســازی کاربــران رســیدگی می کنــد و 
در صورتــی کــه احســاس کنــد تقلبــی صــورت گرفتــه اســت، ســایت را پنالتــی خواهــد 
کــرد. امــا ســوال اینجاســت کــه چــه ســایت هایــی بــا لینــک ســازی پنالتــی خواهنــد 

؟ شد
اعتبــار ســایت هایــی کــه از آنهــا لینــک می گیریــد بســیار اهمیــت دارد، یعنــی نبایــد 
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ــد  ــئو دارن ــاظ س ــی از لح ــطح پایین ــد و س ــی ندارن ــار خوب ــه اعتب ــایت هایی ک از س
بک لینــک گرفــت. بــا اســتفاده از ابزارهــای آنایــن مثــل ابــزار ســایت moz می تــوان 
بــه دامیــن آتوریتــی و پیــج آتوریتــی ســایت های بــا امتیــاز بــاال دســت پیــدا کــرد 

و از آنهــا لینــک گرفــت.
ــدازه  ــه ان ــط، ب ــی متوس ــا آتوریت ــی ب ــایت ها و باگ های ــک از س ــن 1000 بک لین گرفت

گرفتــن 100 لینــک از ســایت هایی بــا آتوریتــی بــاال تاثیــر نخواهــد گذاشــت.
لینــک ســازی ســایت نبایــد بــه صورتــی انجــام شــود کــه گــوگل بــه فعالیــت شــما 
ــک ســازی و معرفــی ســایت در فرووم هــا و باگ هــا  ــات لین ــد. تمــام عملی شــک کن
بایــد ماننــد رفتــار یــک فــردی کــه بــه مفیــد بــودن محتــوای شــما پــی بــرده انجــام 

شــود.
بیشتر بخوانید: 9 روش آسان برای لینک سازی هدفمند

 

 
5. عجول بودن

اگــر می خواهیــد ســایت خــود را بــا ســئو بــه خــط یــک برســانید نبایــد عجلــه کنیــد. 
ــئو  ــود را س ــایت خ ــه س ــا حوصل ــد ب ــد و نمی توانی ــردن نداری ــر ک ــی صب ــر توانای اگ
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کنیــد، بــه ســراغ گــوگل ادوردز برویــد. ســئو یعنــی صبــر و پــی گیــری. غیــر از ایــن 
حداقــل می تــوان گفــت ســئو کاه ســفید بــه کارتــان نمی یایــد و از طرفــی هــم ســئو 

کاه ســیاه نیــز عواقــب خــودش را دارد. 
مانــدگاری در صفحــه اول SERP نیازمنــد مجموعــه فعالیت هایــی اســت کــه در بــازه 
زمانــی چنــد ماهــه بــه آن می تــوان رســید و بایــد برنامــه خــود را در ایــن راه بــرای 

چنــد روز بعــد نگذاریــد و عجلــه نداشــته باشــید.
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