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در ایــن مقالــه مــا بــه بررســی »ســئو« و »بازاریابی محتــوا« مــی پردازیــم و  می خواهیم 
بدانیــم ایــن دو، در چــه زمینه هایــی بــا یکدیگــر متفاوت یــا مرتبط هســتند.

ســئو یــا Search Engine Optimization )بهینه ســازی موتــور جســتجو( بــه اختصار 
بــه معنــی انجــام برخــی فعالیت هــا روی ســایت و بهبــود رتبــه کلمــات کلیــدی هــم 

چنیــن ارتقــای رتبــه ســایت در موتورهــای جســتجو مــی باشــد.
بازاریابی محتوا هم در ساده ترین شکل یعنی بازاریابی به وسیله محتوا.

بااینکــه ظاهــر قضیــه ســاده نشــان مــی دهــد ولــی خیلــی از افــراد و حتــی بســیاری 
از کســانی کــه بــا مقولــه ســئو و طراحــی ســایت و ماننــد آن ســرو کار دارنــد، دقیقــًا 
نمی داننــد بیــن ســئو و بازاریابــی محتــوا چــه رابطــه ای برقــرار اســت. اصــاً رابطــه ای 

دارنــد؟!
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همچنین آن ها پاسخ به این سؤاالت را نمی دانند:
1. آیــا ســئو و بازاریابــی محتــوا بــا یکدیگــر همکارنــد یــا دشــمن و متضــاد هــم بــه 

ــد؟ ــمار می رون ش
2. آیــا وقــت گذاشــتن بــرای یکــی، مــا را از توجــه به دیگــری بازمــی دارد؟ یــا برعکس، 

توجــه بــه یکــی، تقویــت دیگری را بــه دنبــال دارد؟
3. مرز میان سئو و بازاریابی محتوا چیست و چگونه می توان آن را درک کرد؟

پاســخ ایــن اســت: SEO و Content Marketing  )بازاریابــی محتــوا( در کنــار هــم، 
ــد. ــده هــم و دوســت یکدیگرن کامل کنن

اما شاید بپرسید چرا؟

1.سئووبازاریابیمحتواباهمیکپارچهاند
برخــاف تصــور عــده ای کــه گمــان می کننــد ســئو و بازاریابــی محتــوا جــدا از هــم و 
ــی  ــئو و بازاریاب ــد. س ــن دو درهم تنیده ان ــد ، ای ــز از یکدیگرن ــاوت و متمای ــاً متف کام

محتــوا بــه مقــدار زیــادی باهــم همپوشــانی دارنــد.  
البتــه میــان ســئو و بازاریابــی محتــوا تفاوت هایــی هــم وجــود دارد و به عبارت دیگــر 
ایــن دو را می تــوان از هــم متفــاوت دانســت – و واقعیــت هــم همیــن اســت - ولــی 
ــارض و  ــم در تع ــن دو باه ــه ای ــت ک ــه گرف ــن نتیج ــوان چنی ــخن نمی ت ــن س از ای

دشــمنی هســتند!
ــر  ــترده و جامع ت ــوا گس ــی محت ــی بازاریاب ــر ول ــدود و فنی ت ــئو مح ــال، س به عنوان مث

اســت.  

2.سئووبازاریابیمحتوارابطهمکملدارند
رابطــه بیــن ســئو و بازاریابــی محتــوا را از یــک منظــر دیگــر هــم می شــود نــگاه کــرد: 
ــد.  ــخ می گوی ــا پاس ــن تقاضاه ــه ای ــوا ب ــی محت ــد و بازاریاب ــا می آفرین ــئو تقاض س

واضــح اســت کــه ســئو بــدون محتــوا معنایــی نــدارد.
شــما بــه واژه هــا، کلمــات کلیــدی، مقــاالت، عکــس و فیلــم و ... نیــاز داریــد تــا بتوانید 
حرفــی از ســئو بــه میــان آوریــد. بــه قــول یــک کارشــناس، ســئو یعنــی کلمــات کلیدی، 

و بازاریابــی محتــوا یعنــی اســتفاده از ایــن کلمــات کلیدی.

2

https://modireweb.com
https://modireweb.com


ارتباط بازاریابی محتوا با سئو دقیقا چیست؟

   www.modireweb.com

کلمــات کلیــدی، تحقیــق در مــورد آن هــا، بهینه ســازی آن هــا و ردگیــری ایــن کلمــات 
طایــی، ســئو را تشــکیل می دهــد. حــال پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه »چگونــه می تــوان 

از ایــن کلمــات کلیــدی اســتفاده کــرد؟« می شــود بازاریابــی محتــوا.
ــرای اســتفاده از کلمــات کلیــدی ایــن اســت کــه شــما آن هــا را به صــورت  تنهــا راه ب

ــد. ــود به کارگیری ــوای خ ــتراتژیک در محت اس

بیشتر بدانید: 10 نکته طایی برای انتخاب کلمات کلیدی مناسب

3.سئووبازاریابیمحتوادرهمتنیدهاند
ــد  ــش از تولی ــزی بی ــئو چی ــه س ــم ک ــم، درمی یابی ــگاه کنی ــر ن ــر دقیق ت ــه اگ البت
robots. محتــوا، وبــاگ نویســی و کلمــات کلیــدی اســت. ســئو یعنــی بهینه ســازی

ــائل  ــری مس ــک س ــب و ی ــای مناس ــتفاده از تگ ه ــا، اس ــازی متاداده ه txt، بهینه س
ــوا آســان  ــی محت ــرای بازاریاب ــی، کار را ب ــن بهینه ســازی های فن ــی ازاین دســت. ای فن
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ــایت  ــای س ــب و محتواه ــج مطال ــت تروی ــا در خدم ــن بهبوده ــی ای ــازد. یعن می س
اســت و بهبــود تجربــه کاربــر را بــه دنبــال دارد. بــه همیــن خاطــر اســت کــه بازهــم 

ــت. ــتنی اس ــوا ناگسس ــی محت ــئو و بازاریاب ــان س ــاط می ــم ارتب ــد می کن تأکی

چندسؤالوجوابشیرین:
1.چراشمامیخواهیدبرایسایتتانیکsitemapزیباطراحیکنید؟

برای این که کاربران به راحتی بتوانند محتواهای موردنظرشان را پیدا کنند.
2.چراقصدداریدrobots.txtرابهینهکنید؟

ــب را  ــد و مطال ــر در ســایت شــما بخزن ــد بهت ــی بتوانن چــون جســتجوگرهای اینترنت
ــد. ایندکــس کنن

3.چرامیخواهیدازتگهایمناسبدرجایمناسباستفادهکنید؟
برای این که بتوان محتوای سایت را به زیبایی مرتب کرد.

 SEO خــوب همان طــور کــه مشــاهده می کنیــد واقعــًا نمی تــوان مــرز دقیقــی میــان
و Content Marketing ) بازاریابــی محتــوا( ترســیم کــرد.

ــروکاری  ــئو س ــا س ــه ب ــس ک ــت دارد، هرک ــد را دوس ــای جدی ــوگل محتواه ــوالً گ اص
ــد به ســرعت ایندکــس می شــود و در صفحــه پاســخ  ــد محتواهــای جدی دارد، می دان
جســتجوگرها رتبــه باالیــی نســبت بــه محتواهــای قدیمــی و کم ارزش تــر، پیــدا می کند. 
یــک ســئوی خــوب یعنــی بیــرون دادن منظــم و ســازمان یافته محتــوا. بیــرون دادن 
ــوا  ــی محت ــال بازاریاب ــما در ح ــه ش ــی این ک ــم یعن ــوا ه ــازمان یافته محت ــم و س منظ

ــد. ــام می دهی ــی انج ــن کار را به خوب ــتید، و ای هس

نتیجهگیری
ــی  ــام؛ یعن ــال انج ــِل در ح ــک عم ــا ی ــت ب ــوم اس ــل معل ــک فع ــوا ی ــی محت بازاریاب
ــه  ــود، بلک ــام ش ــر تم ــد و دیگ ــام دهی ــار آن را انج ــما یک ب ــه ش ــت ک ــور نیس این ط
فراینــدی ادامــه دار اســت و اســتمرار می یابــد. بازاریابــی محتــوا و ســئو دو بــال یــک 

پرنده انــد.
وبمســترها، صاحبــان صنایــع و مدیــران کســب وکارها بــرای موفقیــت در ایــن زمینــه، 
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هــم بایــد بــه ســئو توجــه نشــان دهنــد و هــم بــا فوت وفن هــای بازاریابــی محتــوا 
ــند.  ــنا باش ــی آش به خوب
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