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همــه مــا مــی دانیــم بــرای ورود بــه بــازار رقابــت تجــارت هــای آنالیــن، بــا ســئو و 
ــدم، رعایــت مهــم تریــن  ــم داشــت. اولیــن ق ــه ســازی ســایت ســرو کار خواهی بهین
اصــول مقدماتــی ســئو اســت. در ایــن مقالــه بــه 9 نکتــه مهــم و ابتدایــی ســئو بــرای 

کســب رتبــه عالــی در گــوگل اشــاره مــی کنیــم.

هــدف از تولیــد محتــوا در وب ســایت فقــط ارائــه مطلــب و اطالعــات نیســت بلکــه 
ــل پذیــرش باشــد یــک مطلــب  ــور هــای جســتجو قاب ــرای موت ــوا ب بایــد ایــن محت
عالــی دارای دو ویژگــی  اصلــی مــی باشــد 1( جذابیــت بــرای کاربــران 2( نوشــتن بــر 

اســاس اســتاندارد هــای ســئو.
 اگــر مــی خواهیــد  محتــوای شــما بازخــورد بهتــری داشــته باشــد بایــد حتمــا محتوای 
خــود را طبــق اســتانداردهای ســئو منتشــر کنیــد در غیــر ایــن صــورت انتظار پیشــرفت 

در وب ســایت خود را نداشــته باشــید.
ســئو فرآینــد ســاده ای نیســت امــا پیــروی از نــکات مقدماتــی آن کــه از قضــا نــکات 
پیچیــده ای هــم نیســتند، بــرای پیشــرفت چشــم گیــر در نتایــج جســتجوی موتورهای 
جســتجو حائــز اهمیــت مــی باشــد. در ایــن مطلــب بــه شــما 9 نکتــه مهــم و راهنمــای 
حیاتــی از چگونگــی اســتفاده از ســئو در تولیــد محتــوا را آمــوزش مــی دهیــم. نکاتــی 
کــه الزمــه ی بــی چــون و چــرای هــر مطلــب و تولیــد محتوایــی مــی باشــد. مــا ایــن 
نــکات را چــک لیســت ســئو مــی نامیــم. ایــن یعنــی اگــر هــر 9 نکتــه را در مطالــب و 

محتــوای وب ســایت خــود اعمــال کنیــد، راه را درســت رفتــه ایــد.
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1. یک کلمه کلیدی مناسب انتخاب کنید و روی آن تمرکز کنید
اولیــن قــدم بــرای ســئو انتخــاب یــک کلمــه کلیــدی اصلــی مــی باشــد. کلمــه کلیــدی 
انتخابــی شــما بایــد دو ویژگــی اصلــی داشــته باشــد. ایــن کلمــه کلیــدی بایــد یــک 
کلمــه کامــالً مرتبــط بــا متــن و محتــوای شــما و همچنیــن کلمــه ای مناســب و منطبق 
ــه  ــزی ک ــان چی ــا هم ــه را ب ــن کلم ــد ای ــع بای ــد. در واق ــران باش ــتجوی کارب ــا جس ب
ــرای ایــن  ــد. ب مــی خواهیــد در جســتجوها نمایــش داده شــود یکســان ســازی کنی
کار کافیســت ببینیــد موضــوع متــن شــما بــا جســتجوی کاربــران چــه تناســبی دارد. 
جســتجو کنیــد تــا متوجــه شــوید مــردم بــرای رســیدن بــه مطلــب و محتــوای شــما 

چــه کلمــه ای را بیشــتر جســتجو مــی کننــد.
 Google Keyword Planner یکــی از راه هــای ســاده بــرای ایــن کار اســتفاده از ابــزار
ــزار )کــه ممکــن اســت بــرای اســتفاده از آن نیــاز بــه  ــا کمــک ایــن اب مــی باشــد. ب
دسترســی حســاب کاربــری AdWords داشــته باشــید( مــی توانیــد بــه تخمیــن هــا و 
ارزیابــی هــای گــوگل از جســتجوی عبــارات و کلمــات مرتبــط دسترســی پیــدا کنیــد و 

در نتیجــه انتخــاب مناســب تــری داشــته باشــید.
بــرای مثــال فــرض کنیــد موضــوع مطلــب شــما در مــورد رســتوران هایــی اســت کــه 
غــذای گیاهــی ســرو مــی کننــد. بــا کمــک این ابــزار مــی توانیــد کلمــات کلیــدی مرتبط 
ــد کلمــه کلیــدی مرتبــط  ــا ایــن موضــوع را بررســی کنیــد. مــی توانیــد از بیــن چن ب
ــه ای کــه از دیگــر مــوارد بیشــتر  ــد گزین کــه بیشــترین مقــدار جســتجو را داشــته ان
جســتجو شــده اســت را انتخــاب کنیــد. در ایــن مــورد بــه عنــوان مثــال »غذاهــای 
گیاهــی« بیشــترین جســتجو را نســبت بــه دیگــر کلمــات داشــته انــد. پــس منطقــی 

اســت کــه شــما هــم کلمــه کلیــدی مرکــزی خــود را همیــن کلمــه انتخــاب کنیــد.

مطالب مرتبط: 10 نکته طالئی برای انتخاب کلمات کلیدی مناسب

2. در مورد رقبا و رقابت با آن ها تحقیق کنید
یــک صفحــه خصوصــی )Private Browsing( در مرورگــر خــود بــاز کنیــد تــا اطالعات 
ــا  ــط ب ــوع مرتب ــپس موض ــوند. س ــت نش ــوگل ثب ــر و گ ــما در مرورگ ــتجوهای ش جس
ــه  ــد مــورد اول ک ــه جــز چن ــد. ب ــوگل جســتجو کنی ــوای خــود را در گ ــب و محت مطل
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ــان  ــدی هم ــورد بع ــتند، 10 م ــه AdWords هس ــوم ب ــوگل موس ــی گ ــات کلیک تبلیغ
رقبــای شــما هســتند! وارد صفحــات آن هــا شــده و بــه آنالیــز آن هــا بپردازیــد. هــدف 
جســتجوی خــود را نقــاط ضعــف و نقــاط قــوت آن هــا قــرار دهیــد تــا بــا پیــدا کــردن 
نقــاط ضعفشــان بتوانیــد از اشــکاالت مشــابه جلوگیــری کــرده و از نقــاط قــوت آن هــا 

الگوبــرداری صحیــح کنیــد.

ــرای بررســی ســایت  ــه ظریــف ب ــه 9 نکت ــه، مقال ــرای آشــنایی بیشــتر در ایــن زمین ب
ــد! ــا را بخوانی رقب

3. بهترین محتوای ممکن را تولید کنید
انتخــاب و نــگارش محتــوای شــما احتمــاالً ســخت تریــن و در عیــن حــال مهــم تریــن 
پروســه بــرای کســب موفقیــت در ایــن زمینــه خواهــد بــود. بــا توجــه بــه اطالعاتــی 
کــه از رقبــا بــه دســت آورده ایــد، حــاال دســت شــما بــرای نــگارش مطلبــی جامــع و 
کامــل بــاز تــر مــی باشــد. مقایســه هــای خــود را بیشــتر کنیــد. ســایت هــا و مطالــب 
مشــابه را بــا دقــت بیشــتری بازبینــی کنیــد تــا هــر خــالء ممکــن در آن هــا را در کار 
خــود پوشــش دهیــد. مهــم نیســت کــه مطلــب شــما چــه موضوعــی دارد و در چــه 
جایگاهــی از جملــه وبــالگ، صفحــه اجتماعــی، صفحــه تجــاری، صفحــه محصــوالت و 
... منتشــر مــی شــود، مهــم تریــن نکتــه ایــن اســت کــه محتــوای متــن شــما آنقــدر 
عالــی و بــی نقــص باشــد کــه نتــوان آن را بــا دیگــر محتــوای مشــابه از ســایت هــای 
دیگــر مقایســه کــرد. ایــن مــورد نــه تنهــا بــرای کاربــران بســیار مهــم اســت، بلکــه از 

نظــر گــوگل نیــز امتیــاز باالیــی در پــی دارد.

بیشتر بخوانید: 3 درس مهم که باید در تولید محتوا یاد بگیرید

4. از کلمه کلیدی انتخاب شده در عنوان صفحه استفاده کنید
کلمــه کلیــدی شــما مــی بایســت در عنــوان صفحــه اســتفاده شــود. امــا یــک نکتــه 
جالــب در ایــن مــورد وجــود دارد. اگــر کلمــه کلیــدی انتخابــی شــما بیشــتر از یــک 
کلمــه )بیشــتر از یــک بخــش( باشــد، لزومــی بــه نوشــتن بخــش هــا کنــار همدیگــر 
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نیســت. ایــن یعنــی ترتیــب حضــور پشــت هــم ایــن کلمــات الزامــی نیســت. اگرچــه 
ــن  ــودن آن، چنی ــر ب ــوان و ســاده ت ــده نشــدن عن ــم جهــت پیچی پیشــنهاد مــی کنی

کاری نکنیــد؛ امــا اگــر مجبــور بــه ایــن کار شــدید نگــران نباشــید.
ــاه و در  ــارات کوت ــدی و عب ــه بن ــتفاده از جمل ــورد اس ــن م ــدی در ای ــم بع ــه مه نکت
عیــن حــال جــذاب و خواندنــی اســت. ســعی کنیــد از مبالغــه کــردن دوری کنیــد امــا 
تحریــک کــردن حــس کنجــکاوی کاربــران هیــچ اشــکالی نــدارد. بــرای مثــال ســایت 
معــروف PTMoney.com بــرای یکــی از مقالــه هایــی کــه در مــورد آمــوزش کســب 
ــل »آمــوزش کســب درآمــد  درآمــد مــی باشــد، از عناویــن تکــراری و کلیشــه ای مث
بیشــتر بــرای شــما« اجتنــاب کــرده اســت و بــا جزئــی تــر کــردن ماجــرا ایــن عنــوان را 
بــه »50 روش بــرای کســب درآمــد بــاال« تغییــر داده اســت. همیــن تغییــر کوچــک ده 
هــا و صــد هــا کاربــر را مشــتاق بــه کلیــک کــردن و خوانــدن محتــوای آن مــی کنــد.

5. کلمه کلیدی خود را در بخش هدر )Header( سایت قرار دهید
شــما مــی توانیــد صفحــات وب ســایت خــود را بــا یــک هــدر بــزرگ و اصلــی در بــاال 
و چندیــن ســاب هــدر در ادامــه ســازمان دهــی کنیــد. بــا ایــن کار دسترســی کاربــران 
و همچنیــن موتورهــای جســتجو بــه صفحــات دســته بنــدی شــده و ســازمان یافتــه 
شــما بســیار راحــت تــر خواهــد شــد. ایــن مــورد بــه گــوگل کمــک مــی کنــد تــا عنوان 
دقیــق مطالــب و عناویــن صفحــات شــما را بــه نمایــش بگــذارد. بنابرایــن فرامــوش 
نکنیــد کــه حداقــل یــک بــار از کلمــه کلیــدی خــود در هــدر و ســاب هــدر اســتفاده 

کنیــد.
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6. از کلمه کلیدی در نام تصاویر و تگ Alt )نام جایگزین( استفاده کنید
بــرای اینکــه گــوگل و دیگــر موتورهــای جســتجو بیشــتر از قبــل بــه محتــوای صفحــات 
شــما دسترســی داشــته باشــند، پیشــنهاد می کنیــم در مطالب خــود از تصاویر اســتفاده 
کنیــد. امــا بایــد تصاویــر خــود را نیــز حامــل کلمــات کلیــدی کنیــد. بــرای ایــن مــورد 
مــی بایســت دو کار انجــام دهیــد. یکــی اینکــه کلمــه کلیــدی را در نــام اصلــی فایــل 
عکــس قــرار دهیــد و دوم اینکــه کلمــه کلیــدی را در تــگ Alt عکــس جایگــزاری کنیــد. 
تــگ Alt منحصــرًا مخصــوص موتورهــای جســتجو مــی باشــد. تــگ Alt ماننــد یــک 
مهــر بــر روی تصاویــر ثبــت مــی شــود امــا دیــده نمــی شــود و در صورتــی کــه تصاویــر 

نتواننــد لــود شــوند، متــن تــگ Alt نمایــان مــی شــود.
ــام  ــای آن، در ن ــه ج ــز و ب ــده پرهی ــط و پیچی ــی رب ــای ب ــذاری ه ــام گ ــن از ن بنابرای
گــذاری هــا از کلمــه کلیــدی اســتفاده کنیــد. بــا ایــن کار مــی توانیــد تصاویــر خــود را 

در تــب تصاویــر )Images( در موتورهــای جســتجو نیــز ثبــت کنیــد.

7. کلمه کلیدی انتخابی خود را در آدرس صفحات )URL( به کار ببرید
یکــی دیگــر از راه هایــی کــه گــوگل متوجــه موضــوع مطلــب شــما مــی شــود، آدرس 
URL مــی باشــد. حتمــًا کلمــه کلیــدی خــود را در آدرس صفحــه وب مــورد نظــر خــود 
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بــه کار ببریــد. چنیــن کاری نــه تنهــا دســته بنــدی مطالــب شــما را بســیار شــیک تــر 
ــز بســیار راحــت مــی  ــد، بلکــه شناســایی آن هــا را نی ــر مــی کن ــه ت و ســازمان یافت
کنــد. در حالــت عــادی اگــر URL صفحــات را خودتــان انتخــاب نکنیــد ممکــن اســت 
از اســامی پیــش فــرض و یــا تمــام حــروف موجــود در عنــوان اصلــی مطلــب اســتفاده 
شــوند. بنابرایــن در نوشــتن URL خــود بــه دو نکتــه توجــه کنیــد. نکتــه اول اینکــه 
کلمــه کلیــدی در آن قــرار گرفتــه شــده باشــد و نکتــه دوم اینکــه تــا حــد امــکان ایــن 

آدرس کوتــاه باشــد. کوتاهــی آدرس باعــث خوانایــی بیشــتر آن مــی شــود.

)Internal Links( 8. از لینک های داخلی استفاده کنید
مطالــب بــا کیفیــت و بــا ارزش خــود را در صفحــات مختلــف وب ســایتتان معرفــی 
کنیــد. مطالــب مهمــی کــه نقــش مهــره هــای اصلــی محتــوای ســایت شــما را دارنــد 
انتخــاب کنیــد و لینــک آن هــا را در مطالــب قدیمــی و جدیــد قــرار دهیــد. بــرای ایــن 
ــن  ــرار دادن ای ــا ق ــرده و ب ــرور ک ــب قدیمــی را م ــر اســت هــر از گاهــی مطال کار بهت

لینــک هــا آن هــا را بــه روز کنیــد.

مقاله مرتبط: لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی چیست؟

)External Links( 9. به سایت های معتبر لینک بدهید
بــه عقیــده بســیاری از متخصصیــن ســئو، مهمتریــن نکتــه ســئو همیــن اســت! شــاید 
ایــن قضیــه از نظــر کاربــران عــادی اصــالً چیــز مهمــی بــه نظــر نرســد و حتــی شــاید 
بــی فایــده قلمــداد شــود امــا لینــک دادن بــه ســایت هــای معتبــر بازخــورد خیلــی 
خوبــی بــرای ســایت شــما خواهــد داشــت. یکــی از مهمتریــن ابزارهــای گــوگل بــرای 
آنالیــز حرفــه ای بــودن یــک صفحــه، لینــک هــای خارجــی موجــود در آن مــی باشــد. 
اعتبــار مطالــب شــما بــا لینــک دادن بــه مطالــب ســایت هــای معتبــر دیگــر بــه شــکل 

قابــل توجهــی افزایــش پیــدا مــی کنــد.

بیشتر بخوانید: 9 روش آسان برای لینک سازی هدفمند
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ایــن درســت مثــل زمانــی اســت کــه شــما از خودتــان تعریــف کنیــد. امــا تــا زمانــی 
ــی  ــما ارزش ــای ش ــرف ه ــد ح ــد نکن ــما را تأیی ــای ش ــرف ه ــری ح ــخص دیگ ــه ش ک
ندارنــد. بــا لینــک دادن بــه ســایت هــای معتبــر و قابــل اعتمــاد دیگــر، ارزش کار خــود 
را ثابــت کنیــد. ایــن مقولــه )لینــک دهــی( بــه یکــی از مهمتریــن و پــر کاربــرد تریــن 
مســائل مربــوط بــه دنیــای ســئو مرتبــط مــی شــود. بــرای نتیجــه گیــری بهتــر، حتــی 
مــی توانیــد ســایت هــای همــکار را بــه تبــادل لینــک دعــوت کنیــد. مطمئنــًا بســیاری 
از همــکاران و صاحبــان ســایت هــای دیگــر نیــز چنیــن تصمیمــی دارنــد. البتــه زیــاده 
ــس  ــه عک ــد نتیج ــی توان ــر م ــای دیگ ــایت ه ــا س ــه ب ــک دو طرف ــادل لین روی در تب
داشــته باشــد و بــه ســئو  ســایت شــما لطمــه بزنــد، در انجــام ایــن کار دقــت داشــته 

باشــید و زیــاده روی نکنیــد.

ــا  ایــن 9 روش اگرچــه تمــام مســائل مربــوط بــه SEO را شــامل نمــی شــوند، امــا ب
پیــروی از ایــن چــک لیســت بــه ظاهــر ســاده، شــاهد تغییــرات عمــده ای در کســب 

ترافیــک و بازدیــد خواهیــد شــد.
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