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SMO همــان  جایــی بــه کمکتــان مــی آیــد کــه ســایتتان در ســئو پیشــرفتی نداشــته 
ــذار  ــا اســتفاده از محبوبیــت شــبکه هــای اجتماعــی تأثیرگ ــده اســت. ب ــت مان و ثاب
شــوید و در صفحــات اول گــوگل جــا خــوش کنیــد. در ادامــه تاثیرگــذار تریــن شــبکه 

هــای اجتماعــی را بررســی خواهیــم کــرد.

SMO چیست؟
SMO مخفــف کلمــه Social media optimization اســت و بــه معنــی بهینه ســازی 

شــبکه هــای اجتماعــی می باشــد.
SMO تأثیــر مســتقیمی روی محبوبیــت )Popularity( ســایت شــما در اینترنــت مــی 
ــی را در ســایت و  ــه شــما مطلب ــی ک ــن اســت، زمان ــی SMO ای ــف اصل ــذارد. تعری گ
یــا حســاب کاربــری تجــاری خــود قــرار مــی دهیــد و مــردم نســبت بــه مطلــب شــما 
واکنــش نشــان مــی دهنــد بــه ایــن معنــی اســت کــه مطلــب شــما مهــم و تأثیــر گذار 
واقــع شــده و در چنیــن شــرایطی گــوگل اهمیــت ویــژه ای بــه ســایت شــما مــی دهد.

SMO چگونه روی سایت تأثیر می گذارد؟
شــبکه هــای اجتماعــی بــا دو نــوع حســاب کاربــری کار مــی کننــد. )حســاب کاربــری 
تجــاری و حســاب کاربــری شــخصی( هــر کــدام از ایــن حســاب هــا تأثیــر مخصــوص 
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بــه خودشــان را روی ســایت شــما مــی گذارنــد. مطالــب شــما بایــد در هــر دو نــوع 
حســاب هــای کاربــری قــرار گیــرد و هــر کــدام بــه نحــوی جداگانــه روی ســئو ســایت 

و محبوبیــت ســایت تأثیــر مــی گذارنــد.
ــد فعالیــت ســایت در شــبکه هــای اجتماعــی را بررســی  ــی مــی توان ــه خوب گــوگل ب
ــرای گــوگل قابــل شناســایی هســتند،  ــر و ویدئوهــا همگــی ب ــب ، تصاوی ــد. مطال کن
هــم چنیــن میــزان دنبــال کننــدگان واقعــی ســایت در شــبکه هــای اجتماعــی از نظــر 
گــوگل بســیار مهــم اســت و بــه ســایت بــرای فعالیــت در شــبکه هــای اجتماعــی ارزش 

بیشــتری مــی دهــد.
منظــور از Social media optimization اشــتراک گــذاری مطالــب در حســاب 
کاربــری شــخصی اســت ، SMO تنهــا در زمانــی تاثیــر گــذار خواهــد بــود کــه مطالــب 
و یــا محصوالتــی کــه در آن قــرار مــی گیــرد بــرای کاربــر جذابیــت داشــته باشــد تــا 
آن مطلــب را بــا دیگــران یــا در حســاب کاربــری شــخصی خــود بــه اشــتراک بگــذارد.
ــه مطلــب شــما شــامل ایــن اســت کــه چــه قــدر  ــران نســبت ب در کل واکنــش کارب
الیــک مــی کننــد ، چــه مقــدار کامنــت مــی گذارنــد و چــه مقــدار مطلــب شــما بــه 
ــا را  ــش ه ــن واکن ــرای ای ــذاری ب ــر گ ــترین تأثی ــود. بیش ــی ش ــته م ــتراک گذاش اش
ــا  ــا آن ه ــه ب ــتر در رابط ــه بیش ــه در ادام ــد ک ــی گذارن Facebook و Google+ م

ــم. ــح مــی دهی توضی

ــه  ــارا ب ــه م ــی چگون ــای اجتماع ــبکه ه ــی در ش ــد : )SMM( بازاریاب ــتر بخوانی بیش
ــاند؟ ــی رس ــان م هدفم

تأثیر دکمه های اشتراک گذاری سریع در شبکه های اجتماعی
اســتفاده از ایــن دکمــه هــا و اشــتراک گــذاری مطالــب در شــبکه هــای اجتماعــی مثــل 
گــوگل پــاس ، فیس بــوک و توییتــر کامــاً رتبــه شــما را در ســئو جــا بــه جــا خواهــد 

. د کر
اســتفاده از ایــن دکمــه هــا در کشــور هــای خــارج از ایــران بیشــتر مرســوم اســت و 
متأســفانه در کشــور مــا زیــاد بــه اســتفاده از ایــن دکمــه هــا اهمیــت نمــی دهنــد. بــا 
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ایــن حــال اگــر حتــی تعــداد کمــی از مطالــب شــما بــه اشــتراک گذاشــته شــود بــاز 
هــم بــی تأثیــر نیســت و نتیجــه رضایــت بخشــی خواهــد گذاشــت.

بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیر آن ها بر سئو سایت
ــدام  ــت هســتند و اســتفاده از هــر ک ــادی مشــغول فعالی ــی زی شــبکه هــای اجتماع
ــر  ــی از لطــف نیســت. در ایــن بیــن شــبکه هایــی هســتند کــه تأثی ــه نحــوی خال ب
بیشــتری روی ســئو مــی گذارنــد. در ادامــه بــه توضیــح در رابطــه بــا ایــن ابزارهــا مــی 

پردازیــم.

      گوگل پالس تأثیر +Google بر سئو سایت
در چندیــن ســال گذشــته گــوگل پــاس تأثیــر بســیار خوبــی روی ســئو ســایت مــی 
گذاشــت بــه طــوری کــه بــا گذشــت کمتــر از یــک روز شــما نتیجــه ی تأثیــر آن را روی 

رتبــه ســایتتان مشــاهده مــی کردیــد.
تأثیــر گــوگل پــاس هنــوز از بیــن نرفتــه اســت ولــی کمتــر از گذشــته شــده بــا ایــن 
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وجــود فقــط کافــی اســت در گــوگل پــاس مطالــب ســایتتان را بــه اشــتراک بگذاریــد 
و ایــن موضــوع را امتحــان کنیــد.

در پروفایــل هــای گــوگل پــاس مــی توانیــد هــر تعــداد الیــک ، کامنــت و اشــتراک 
گــذاری داشــته باشــید. ایــن موضــوع را نیــز در نظــر داشــته باشــید کــه گــوگل پــاس 
شــبکه اجتماعــی خــود گــوگل و زیــر نظــر گــوگل اســت پــس مطمئــن باشــید بــه آن 

اهمیــت ویــژه ای خواهــد داد.

بیشتر بخوانید : آیا گوگل پاس آینده سئو خواهد بود؟

      فیسبوک تأثیر Facebook بر سئو سایت
ــا آزمایــش  ــر مثبــت و خوبــی روی ســئو ســایت شــما مــی گــذارد ب ــوک تأثی فیس ب
و بررســی اهمیــت فیس بــوک ، خودتــان نیــز تأثیــر آن را بــه وضــوح خواهیــد دیــد.
ــتقیم در  ــور مس ــه ط ــان را ب ــازید و مطالبت ــاری بس ــه تج ــم صفح ــی کنی ــنهاد م پیش

ــد. ــرار دهی صفحــه تجــاری ق
اشــتراک گــذاری در صفحــه شــخصی نیــز بســیار تأثیــر گــذار اســت بــه ایــن دلیــل کــه 

واکنــش کاربــر نســبت بــه مطالــب خــوب ســایت بــه شــمار مــی آیــد.
ــد. انتشــار  ــرار دهی ــو ق ــا شــخصی خــود ویدئ ــد در صفحــات تجــاری و ی مــی توانی
مســتقیم ویدئــو در فیس بــوک و هــم چنیــن لینــک گرفتــن از یوتیــوب بســیار تأثیــر 
ــد و در  ــوب انتشــار دهی ــوی خــود را در یوتی ــم ویدئ ــی کنی ــذار اســت پیشــنهاد م گ
ــئو و  ــایت ، س ــرعت Index س ــه س ــن کار ب ــد. ای ــتراک بگذاری ــه اش ــوک ب فیس ب

ــذارد. ــی مــی گ ــر خوب محبوبیــت ســایتتان بســیار تأثی

     تویتر تأثیر twitter بر سئو سایت
توییتــر نیــز ماننــد دیگــر شــبکه هــا مــی توانــد بــه ســئو ســایت شــما کمــک کنــد ولی 
تأثیــر توییتــر بــه انــدازه ی شــبکه هــای دیگــر نیســت. بــا ایــن حــال اگــر قصــد دارید 
کــه از ایــن شــبکه هــم اســتفاده کنیــد بایــد مطمئــن باشــید کــه کاربــران مطلبتــان را 
بــا تعــداد بــاال بــه اشــتراک خواهنــد گذاشــت. اگــر )retweet( ریتوییــت بــاال بــرای 

مطالبتــان انجــام شــود تأثیــر بســیار خوبــی روی ســئو ســایت خواهــد گذاشــت.
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پیشــنهاد مــی کنیــم اگــر قصــد اســتفاده از توییتــر را داریــد در ایــن شــبکه اجتماعــی 
کامــاً فعــال ظاهــر شــوید.

 
      لینکدین تأثیر Linkedin بر سئو سایت

لینکدیــن بهتریــن محیــط بــرای قــرار دادن مقــاالت شماســت. بهتریــن اســتفاده ای 
ــه ای  کــه مــی توانیــد از ایــن شــبکه اجتماعــی داشــته باشــید ایــن اســت کــه مقال
ــت و  ــاد اس ــیار زی ــن بس ــر لینکدی ــد. تأثی ــر کنی ــن منتش ــید و آن را در لینکدی بنویس

سوشــیال ســیگنال بســیار قــوی ای مــی باشــد.

ایــن فایــل صوتــی را گــوش کنیــد : لینکدیــن چیســت و عضویــت در آن چــه مزیتــی 
دارد؟

      اینستاگرام تأثیر Instagram بر سئو سایت
ــر  ــی اگ ــت ول ــذار نیس ــر گ ــر تأثی ــی دیگ ــای اجتماع ــبکه ه ــد ش ــتاگرام مانن اینس
قصــد داریــد از ایــن شــبکه هــم بــرای بهبــود کســب و کارتــان اســتفاده کنیــد حتمــًا 

business page بســازید. 
از ایــن شــبکه اجتماعــی مــی توانیــد جهــت معــروف شــدن اســم برندتــان اســتفاده 
ــذار  ــر گ ــدازه دیگــر شــبکه هــای اجتماعــی تأثی ــه ان ــی روی ســئو ســایت ب ــد ول کنی

نخواهــد بــود.
بیشتر بخوانید : 20 روش برای افزایش دنبال کنندگان )Followers( در اینستاگرام

      تلگرام تاثیر تلگرام بر سئو سایت
ــد  ــایت نخواه ــه س ــود رتب ــر بهب ــژه ای ب ــر وی ــتاگرام تاثی ــد اینس ــم مانن ــرام ه تلگ
گذاشــت بــا ایــن حــال مــی تــوان گفــت کــه اگــر محتــوای خــوب و تصاویــر خــوب 
بــرای کانــال تلگرامــی خــود داشــته باشــیم و محتــوای خــود را بــه صورتــی بنویســیم 
کــه خواننــده را ترغیــب کنــد کــه ادامــه مطلــب را در ســایت دنبــال کنــد مــی توانیــم 

بازدیــد ســایت را بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش دهیــم.
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چگونه با استفاده از شبکه های اجتماعی سایت خود 
را سئو کنیم؟

   www.modireweb.com

ــری چــرا  ــل تصوی ــر کســب و کار خــود فای ــرام ب ــن بیشــتر از تلگ ــرای نتیجــه گرفت ب
ــد. ــا ببینی ــم؟ را حتم ــان اســتفاده کنی ــرای کســب و کارم ــرام ب ــد از تلگ بای
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