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 user  ــان ــا هم ــری ی ــه کارب ــود تجرب ــئو بهب ــب س ــگردهای جال ــی از ش ــروزه یک ام

experience  یــا بطــور خالصــه ux اســت. در ایــن مقالــه بــه تاثیــر ســئو بــر تجربــه 

کاربــری مــی پردازیــم.

 user  ــان ــا هم ــری ی ــه کارب ــود تجرب ــئو بهب ــب س ــگردهای جال ــی از ش ــروزه یک ام

experience  یــا بطــور خالصــه ux اســت. بســیاری از کســانی کــه بــه تازگــی وارد 

مقولــه ســئو یــا همــان بهینــه ســازی ســایت بــرای موتورهــای جســتجو  شــده انــد 

احتمــاال چنــدان از گذشــته آن باخبــر نیســتند،اما ســئوکاران باتجربــه و قدیمــی خــوب 

میداننــد کــه در روزهــای خــوب قدیــم ، ســئو تــا ایــن انــدازه پیچیــده و مشــکل نبــود.

کاش االن هــم شــاهد چنیــن رونــد ســاده و پیــش پــا افتــاده بودیــم.

امــا اکنــون و در ایــن زمــان گــوگل و ســایر موتورهــای جســتجو بــرای تعییــن اینکــه 

کــدام صفحــات در صــدر نتایــج در موتورهــای جســتجو قــرار بگیرنــد صدهــا فاکتــور 

مختلــف در نظــر می گیرنــد،و بــا هیــچ شــخص و هیــچ ســایتی شــوخی ندارنــد.

ــد  ــری می توانن ــه کارب ــر تجرب ــه عناص ــت ک ــی اس ــن معن ــد بدی ــت جدی ــن واقعی ای

نقــش بزرگــی در ســئو ســایت ایفــا کنند.بگذاریــد یــک ســوال از شــما بپرسم،اســتفاده 

از ســایت شــما تــا چــه حــد آســان اســت؟

آیــا محتــوای ســایت شــما بــه انــدازه کافــی مهیــج اســت تــا بتوانــد کاربــر را بــرای 

مــدت قابــل توجهــی در ســایت شــما نگــه دارد؟و آیــا ایــن مــدت بــرای کاربــر مفیــد 

1

https://modireweb.com


سئو+تجربه کاربری=موفقیت

www.modireweb.com

بــوده اســت؟آیا ســایت شــما بــه انــدازه کافــی ایمــن و مطمئــن هســت؟آیا ســایت 

شــما رابطــه خوبــی بــا صفحــات گوشــی همــراه دارد؟

بیایید به همکاری بین سئو و تجربه کاربری به این شکل نگاه کنیم:

اهــداف ســئو بــرای بــرآورده کــردن انتظــارات موتورهــای جســتجو و اهــداف تجربــه 

ــایت. ــدگان از س ــرای بازدید کنن ــری ب کارب

 

 

ــال  ــک هــدف مشــترک را دنب ــه ی ــم در اصــل هــر دو مقول ــم می بینی ــت کنی ــر دق اگ

ــرای  ــه ب ــن تجرب ــان آوردن بهتری ــه ارمغ ــزی نیســت جــز ب ــد و آن هــدف چی می کنن

ــر  ــر ســئو و هــم ب ــد عامــل مهــم کــه هــم ب ــه معرفــی چن ــران. مــن در اینجــا ب کارب

ــردازم: ــد می پ ــر می گذارن ــری تاثی ــه کارب تجرب
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1-عنوان ها

درســت ماننــد عنــوان یــک کار چاپــی ، کــه پیــدا کــردن اطالعــات را بــرای مــا آســانتر 

می کند،عنــوان یــک صفحــه هــم بــرای بازدیدکننــده و هــم بــرای خزنده هــای موتــور 

جســتجوگر بهتریــن راه بــرای فهــم محتــوای صفحــه هســتند.

ــتجو  ــای جس ــده و موتوره ــه خوانن ــد ب ــا  )and h6,h5,h4,h3,h2 ,h1( بای عنوان ه

نشــان بدهــد کــه محتــوای پاراگــراف یــا بخــش شــما در چــه مــوردی اســت و یــک 

سلســله مراتــب منطقــی از محتــوا را نشــان دهد.همچنیــن زمانــی کــه کاربــر در صفحه 

ــا  ــن عنوان   ه ــود ای ــرت می ش ــش پ ــی حواس ــر دلیل ــه ه ــا ب ــود و بن ــرگردان می ش س

هســتند کــه او را بــه مســیر خــودش برمی گردانند،پــس در واقــع عنوان   هــا بــه نوعــی 

راهنمــای کاربــر و موتــور جســتجو تلقــی می شــوند.

ایــن نکتــه مهــم را آویــزه گوشــتان کنیــد کــه مــا مجازیــم تنهــا و تنهــا از یــک تــگ 

h1 در صفحــه خــود اســتفاده کنیم،تنهــا تــگ h1  اســت کــه اجــازه می دهــد کاربــر و 

موتــور جســتجو از موضــوع اصلــی صفحــه مطلــع شــوند و بــر آن تمرکــز کنند،پــس 

لطفــا هــم موتــور جســتجو و هــم کاربــر بیچــاره را ســردرگم نفرماییــد.

ــی  ــند و  جای ــوا می باش ــک محت ــه از ی ــن تک ــای h1 اولی ــگ ه ــول ت ــور معم ــه ط ب

ــوان یــک  ــد عن ــد کــه تــگ هــای h1 مانن ــرار دارد)شــما فکــر کنی ــاالی صفحــه ق در ب

کتــاب هســتند،یک عنــوان بــرای تمــام صفحــات کتاب،مــا هــم بــرای یــک صفحــه 
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از ســایتمان تنهــا یــک عنــوان اصلــی نیــاز داریم(ایــن نکتــه را هــم اضافــه کنــم کــه 

افــزودن کلمــات کلیــدی در کنــار تــگ h1 در رتبــه بنــدی ســایت هــا نقــش موثــری را 

ــد. ــا کن ــد ایف می توان

ــک  ــا ی ــند ت ــی h1 باش ــی یعن ــگ اصل ــه رو ت ــد دنبال ــوان بای ــای عن ــگ ه ــی ت ماباق

صفحــه مناســب را ســاخته و بــه درســتی ســازماندهی کنند،ایــن تــگ هــا می تواننــد 

چندیــن بــار در صفحــه تکــرار شــوند مشــروط بــر اینکــه از یــک جــا بــه بعــد دیگــر 

اســتفاده نشــوند چــون زمانــی کــه بــه تعــداد زیــاد و غیــر اصولــی از آنهــا اســتفاده 

ــه  ــا جریم ــت ب ــم و در نهای ــی انگیزی ــر م ــتجو را ب ــای جس ــیت موتوره ــم حساس کنی

 h6 ــا ــوان ت ــدارد کــه از همــه تــگ هــای عن مواجــه می شــویم.هیچ لزومــی وجــود ن

 h1 اســتفاده کنیــم حتــی ممکــن اســت بعضــی اوقــات محتــوای شــما تنهــا بــه یــک

یــا چنــد مــورد h2  نیــاز داشــته باشــد.

ــک  ــن تکنی ــش تری ــر بخ ــگ )heading tags( اث ــای هدین ــگ ه ــد: ت ــتر بدانی بیش

ــرای ســئو مقــاالت ب

2-ناوبری و ساختار سایت

ــث  ــایت بح ــری س ــورد ناوب ــوز در م ــه هن ــیم ک ــر برس ــه بنظ ــت دیوان ــن اس ممک

می کنیم)ولــی خــب مــا دیوانــه هــم هســتیم ☺(در واقــع ســایت هــای زیــادی وجــود 

ــد. ــر می دهن ــه کارب ــادی ب ــت زی ــد و زحم ــب ندارن ــری مناس ــه ناوب ــد ک دارن
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ــت  ــوردار اس ــران برخ ــرای کارب ــادی ب ــت زی ــا از اهمی ــه تنه ــما ن ــایت ش ــاختار س س

بلکــه یــک نقشــه راه بــرای موتــور هــای جســتجو  نیــز محســوب می شــود.به خاطــر 

داشــته باشــید کــه بســیاری از کاربــران از ابتــدا وارد home page یــا صفحــه اصلــی 

شــما نمی شــوند ایــن یــک زنــگ خطــر اســت و نشــان می دهــد کــه همــه صفحــات 

ــور  ــه موت ــد ک ــن را بدانی ــند و ای ــوردار باش ــی برخ ــتانداردهای باالی ــد از اس ــما بای ش

جســتجو و کاربــر ممکــن اســت بــه گوشــه وکنــار ســایت شــما حتــی خرابــه هــای آن 

وارد شوند.ســعی کنیــد میزبــان خوبــی بــرای مهمانــان خــود باشــید زیــرا کــه خیــرش 

ــد. ــان می رس ــه خودت ــتقیما ب مس

ــی از  ــت طوالن ــک لیس ــای فانتزی،ی ــرای پنجره   ه ــی ب ــما جای ــایت ش ــری س ناوب

گزینه  ها،جســتجو یــا بهتــر بگویــم محــل دفــن مرده   هــا نیســت،کاربر در ســایت شــما 

ــایت  ــر در س ــر کارب ــوب می خواهد،اگ ــری خ ــک ناوب ــما ی ــایت ش ــم شود،س ــد گ نبای

ــد صفحــه اول  ــی نمی توان ــا حت ــردد ی ــال بخــش مدنظــرش بگ ــد دنب شــما نمی توان

ســایتتان را پیــدا کنــد ناوبــری شــما در حقیقــت همــان محــل دفــن مــرده هــا اســت.

بــرای روشــن شــدن موضــوع بیاییــد یــک نــگاه بــه یــک ســایت پربازدیــد 

ــت. ــه آب داده اس ــته گل ب ــری دس ــو و ناوب ــاب من ــه در انتخ ــایتی ک بی اندازیم،س
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پیــکان محــل قرارگیــری منــو ســایت را بــه مــا نشــان می دهــد کــه بــا کلیــک بــر روی 

آن شــاهد چنیــن صحنه ای هســتیم:
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ایــن هنــوز آن دســته گلــی نیســت کــه خدمتتــان عــرض کردم،وقتــی ســایت مذکــور 

را در صفحــه گوشــی همــراه مشــاهده می کنیــم شــاهد تصویــر زیــر خواهیــم بــود.

 

ایــن همــان دســته گلــی اســت کــه خدمتتــان عــرض کردم.بــا نگاهــی بــه تصویــر بــاال 

ــر بیچــاره عمــال  ــه اســت و کارب ــو تمــام صفحــه گوشــی را دربرگرفت می بینیــد کــه من

بجــز منــو شــاهد چیــز دیگــری نیســت.محتوا کجــا قــرار دارد؟بلــه اگــر خیلــی خیلــی 

بــه عکــس بــاال خیــره شــوید می بینیــد کــه زیــر ناوبــری قــرار دارد.

ــری ضعیــف می شــود و احتمــاال  ــه کارب ایــن مــورد باعــث شــکل گرفتــن یــک تجرب

ــا گوشــی هوشــمند خــود وارد چنیــن ســایتی می شــود آنقدرهــا  ــر ب زمانــی کــه کارب

ــد. ــد کن ــر ســایت بازدی ــا از قســمت های دیگ ــه خــرج نمی دهــد ت ــر ب هــم صب
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یــک  ســاختار و ناوبــری اصولــی و مناســب بــرای ســایت  می توانــد منجــر بــه ظاهــر 

شــدن لینک    هــای ســایت در نتایــج گــوگل شــود.

Sitelinks یــا همــان لینک  هــای ســایت می توانــد ســیطره شــما را در نتایــج گــوگل 

ــه کلیــک  ــده شــوید و هــزار البت ــان خــود دی ــه بیشــتر از رقیب ــد و صــد البت ــاد کن زی

ــود. ــان می ش ــتر نصیبت ــای بیش ه

ــایت  ــوید.صاحبان س ــر متوجــه می ش ــر بهت ــر زی ــاهده تصوی ــا مش ــده را ب ــور بن منظ

ــرای ســایت خودشــان در نظــر گرفتــه انــد. ــی ب زیــر قطعــا ناوبــری مناســب و اصول
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اما یک سوال:

چه سایت       هایی واقعا sitelinks را در نتایج جستجو دریافت می کنند؟

ــایت  ــه س ــد چ ــخص می کنن ــه مش ــتند ک ــوگل هس ــای گ ــم ه ــن الگوریت ــع ای در واق

  هایــی sitelinks را دریافــت می کننــد و چــه ســایت هایی نه.الگوریتم  هــا عمدتــا ایــن 

تصمیــم را بــر اســاس ســاختار ســایت  هــا می گیرند:«مــا لینک هــای ســایت را فقــط 

زمانــی نشــان می دهیــم کــه بــه ایــن نتیجــه رســیده باشــیم کــه بــرای کاربــر مفیــد 

هســتند،اگر ســاختار ســایت شــما بــه الگوریتم  هــای مــا اجــازه پیــدا کــردن لینک هــای 

خــوب را ندهــد یــا اگــر متوجــه شــویم کــه لینک       هــای ســایت شــما پاســخگوی کاربــر 

نیســتند و نامربــوط هســتند بــه طــور قطــع آنهــا را نشــان نمی دهیــم«

ایــن جــواب قطعــی گــوگل و موتورهــای جســتجوی دیگــر بــرای شــرایط نشــان دادن 

یــا عــدم نشــان دادن لینک هــای ســایت شــما اســت.

user signal 3-بازخورد کاربر یا

مــن معتقــد هســتم کــه بازخوردهــای کاربــر نقــش مهمــی را بــه طــور فزاینــده  ای در 

  Google My Business رتبــه بنــدی موتورهــای جســتجو ایفــا می کنند.آیــا شــما در

پســت  هایی داریــد کــه کاربــران بــر روی آنهــا کلیــک کــرده باشــند؟آیا بازدیدکنندگانــی 

ــا«  ــا م ــاس ب ــمت »تم ــد از قس ــتفاده می کنن ــراه اس ــن هم ــای تلف ــی ه ــه از گوش ک

بــرای برقــراری ارتبــاط بــا شــما اســتفاده می کنند؟آیــا مشــتریانی کــه از شــما رضایــت 
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ــه  ــد؟ از هم ــما می دهن ــب و کار ش ــه کس ــتاره ب ــج س ــرات پن ــش نظ ــد ، در بخ دارن

ــد؟ ــن بررســیها پاســخ مناســب می دهی ــه ای ــا شــما ب ــر آی مهم ت

اگرچــه کــه خــود گــوگل انــکار کــرده اســت کــه بازخــورد کاربــران بــه طــور مســتقیم 

ــن بازخــورد  ــه بی ــی مطالعــات نشــان داده اســت ک ــدارد ول ــدی ن ــر رتبه    بن ــری ب تاثی

کاربــران و رتبه   بنــدی بــاال رابطــه قــوی وجــود دارد،بگذاریــد بــه ایــن شــکل توضیــح 

ــر  ــه کارب ــای ک ــر نقطه ــد. ه ــه می بین ــه ک ــد و البت ــز را می دان ــه چی ــوگل هم بدهم:گ

لمــس می کنــد و یــا هــر تعاملــی کــه کاربــر بــا شــما دارد و برعکــس بــه گــوگل نشــان 

ــه محتــوای شــما اســت. ــد ب ــر عالقمن می دهــد کــه کارب

4-سرعت سایت

ــایت ها  ــدی س ــرای رتبه  بن ــی ب ــل مهم ــه عام ــه ب ــت ک ــا اس ــایت مدت ه ــرعت س س

در جســتجوی گــوگل تبدیــل شــده اســت و حتــی شــرکت گــوگل اعــالم کــرده اســت 

هیــچ بعیــد نیســت کــه ســرعت لــود صفحــه گوشــی های همــراه بــه جــای ســرعت 

ــا  ــه تنه ــرد. پــس ن ــرار بگی ــده ق ــدی ســایت ها در آین ــه                   بن ــود دســکتاپ مــالک رتب ل

الزم اســت کــه ســایت شــما بــه ســرعت لــود شــود بلکــه تجربــه تلفــن همــراه بایــد 

ســریعتر و بهتــر باشــد.

ــردن  ــا وارد ک ــد ب ــازه می ده ــما اج ــه ش ــزار PageSpeed، ب ــک اب ــه کم ــوگل ب گ

ــد  ــد و درص ــاهده کنی ــود را مش ــایت خ ــه س ــوط ب ــائل مرب ــود مس ــایت خ آدرس س
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ــزار  ــرای تلفن هــای همــراه را نیــز نشــان می دهد.ایــن اب پاســخگویی ســایت شــما ب

زمــان بارگــذاری صفحــات ســایت شــما را بــه درســتی تخمیــن می زنــد و در صورتــی 

کــه عاملــی موجــب افزایــش زمــان بارگــذاری ســایت شــما شــود؛ آن را معرفــی کــرده 

ــه شــما نشــان می دهــد. ــز ب ــردن آن را نی و راه هــای برطــرف ک

ــا 10 قــدم ســاده و  ــاب الکترونیکــی: افزایــش ســرعت ســایت ب ــد: کت بیشــتر بخوانی

ــردی کارب

ــه  ــل توجــه و البت ــا توســعه قاب ــزرگ ب ــی شــرکت         هــای ب ــه حت شــگفت آور اســت ک

ــه  ــذاری تجرب ــرعت بارگ ــوص س ــی در خص ــیار ضعیف ــج بس ــای کالن نتای ــه ه بودج

می کننــد. تصویــر زیــر مربــوط  بــه ســایت بازاریابــی کســب و کار هــاروارد اســت کــه 

ــزار ســنجش ســرعت گــوگل گرفتــه اســت. نمــره غیــر قابــل قبولــی از اب
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ســایت  هــای بــا محتــوا ســنگین و خبــری بایــد بــه ویــژه در مــورد مســائل مربــوط 

ــی بیشــتر در  ــل راحت ــه دلی ــن ســایت ها ب ــرا ای ــد؛ زی ــه ســرعت ســایت توجــه کنن ب

ــوند. ــاهده میش ــراه مش ــن هم ــتگاه های تلف دس

تجربه کاربری و سئو یک تیم همیشه برنده

خوشــبختانه بکارگیــری اصــول حرف هــای ســئو و تجربــه کاربــری مناســب دســت در 

ــره  ــد و باعــث می شــوند نم ــر می دهن ــه کارب ــاده ای را ب ــوق الع دســت هــم حــس ف

قابــل قبــول از مجمــوع ارزیابــی هــای موتورهــای جســتجو بــرای ســایت شــما بدســت 

بیاید.شــما بــا تلفیــق قوانیــن ســئو و تجربــه کاربــری موفــق خیلــی زودتــر از رقیبانتــان 

رتبــه هــای بــاالی نتایــج گــوگل را تجربــه خواهیــد کــرد.
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