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ــا راه و روش افزایــش رتبــه بنــدی محتــوا و  ــه تصمیــم داریــم شــما را ب در ایــن مقال
متدهــای گــوگل آشــنا کنیــم، کــه بــا رعایــت ایــن عوامــل تاثیــر گــذار در بهینــه ســازی 

محتــوا، میــزان بازدیــد محتــوای خــود را چنــد برابــر کنیــد.
تشــریح اصــول رتبــه بنــدی محتــوا بــرای افــرادی کــه اهــل ایــن فــن نیســتند، کار 
بســیار دشــواری اســت. چــرا کــه ایــن موضوعــی اســت پیچیــده کــه در بســتری بغرنج 
جریــان دارد. بــرای ایــن کار، الزم اســت تــا جزئیــات فراوانــی را ذکــر نمــوده و در ایــن 
ــه  ــر در رتب ــده ی موث ــل عم ــه بررســی عوام ــن جــا ب ــوده باشــید. در ای حیطــه کارآزم

ــت.  ــم پرداخ ــایت ها خواهی ــوا و وب س ــدی محت بن

1. ایجاد آدرسی خوانا و در دسترس که برای گوگل واضح باشد
هــدف مــا ایــن اســت کــه صفحــه ای را ایجــاد کنیــم کــه روبات هــای گــوگل توانایــی 
ــر  ــا تهیــه شــده و تصاوی ــا فرمتــی خوان ــوای آن ب ــه آن را داشــته و محت دسترســی ب
بصــری و ویدیوهــای آن بــه صورتــی طراحــی شــده باشــند کــه بتواننــد در فهرســت 
ــه  ــد ب ــه بای ــت ک ــوردی اس ــن م ــوع اصلی تری ــن موض ــد. ای ــرار بگیرن ــایت ق وب س
آن پرداختــه شــود و بــدون انجــام ایــن کار، باقــی امــور، اهمیــت خــود را از دســت 

ــد داد. خواهن

بیشتر بدانید: 11 روش برای بهبود طبیعی رتبه وب سایت در موتورهای جستجو

2. تحقیق و کسب اطالعات درباره کلمات کلیدی
ــل  ــرای ح ــن ب ــه محققی ــی ک ــات و اصطالحات ــه کلم ــت ک ــن کار، الزم اس ــرای ای ب
مشــکالت خــود از آن هــا اســتفاده می کننــد را بشناســیم. ممکــن اســت این هــا همــان 
معضالتــی باشــند کــه شــما و ســازمان تان نیــز بــا آن هــا دســت بــه گریبــان بــوده و 
در صــدد رفع شــان هســتید. بنابرایــن، محتــوای شــما بــا بکارگیــری صحیــح کلمــات و 

ــد باشــد. ــد در حــل ایــن مشــکالت مفی ــارات می توان عب
در ایــن جــا، شــما نیازمنــد یــک یــا چنــد کلمــه ی کلیــدی هســتید کــه بتوانیــد آن هــا 
را بــا مقاصــد کاربــران هماهنــگ نمــوده و بــه کار بریــد. البتــه الزم اســت بدانیــد کــه 
ــه  ــت بهین ــوا و در جه ــوع محت ــه موض ــته ب ــد وابس ــدی بای ــات کلی ــتفاده از کلم اس
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ســازی آن باشــد. در غیــر ایــن صــورت محتــوای شــما بــه ســادگی تبدیــل بــه هرزنامــه 
شــده و نمی توانیــد بــه هــدف دلخــواه خــود دســت یابیــد.

 

 

ــه  ــوگل ب ــرش گ ــا نگ ــنایی ب ــرای آش ــتجو )SERP( ب ــج جس ــی نتای 3. بررس
ــدی کلمــات کلی

ــن  ــه ای ــد. ب ــج جســتجو را بررســی نمائی ــه برخــی نتای ــم ک ــه می کن ــه شــما توصی ب
معنــا کــه مــوردی را در گــوگل جســتجو کــرده و بــه نتایــج حاصلــه توجــه کنیــد تــا 
ــر اســاس کلمــات کلیــدی  ــه  جســتجو ب ــای ارتباطــی گــوگل در زمین ــد کــه مبن بفهمی
بــه چــه صــورت اســت. یعنــی بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه از نظــر گــوگل، کــدام 
ــد  ــا انجــام ایــن کار، شــما می توانی ــد پاســخ پرســش شــما باشــد. ب ــوا می توان محت
مقصــود کلــی، نــوع محتــوای مــورد نیــاز، و دیگــر قطعــات گــم شــده  خــود را بیابیــد. 
ــه   ــا تهی ــد ب ــد، می توانی ــاهده کردی ــی مش ــا خالئ ــی زمینه ه ــه در برخ ــی ک در صورت
محتوایــی مناســب، آن خــالء را پــر کــرده و در رتبــه بنــدی گــوگل، جایــگاه مناســبی را 

بــه خــود اختصــاص دهیــد. 

مقاله مرتبط: 10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی

 
4. همکاری با افراد یا گروه های قابل اعتماد و تاثیرگذار

در ایــن زمینــه، ضــروری اســت کــه نکاتــی را رعایــت کنیــد. اول ایــن کــه الزم اســت از 
افــراد یــا گروه هــای قابــل اعتمــاد و پشــتیبان بــرای تولیــد محتوایــی ارزشــمند یــاری 
ــب  ــد کــرده و مطال ــا ارزشــی تولی ــد لینک هــای ب ــه ایــن طریــق، می توانی ــد. ب بگیری
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ــد. در  ــتراک بگذاری ــه اش ــی ب ــبکه های اجتماع ــذار در ش ــر گ ــکلی تاثی ــه ش ــود را ب خ
ــه آن را در  ــی اســت ک ــوا یکــی از عوامل ــودن محت ــاد و مســتند ب ــل اعتم ضمــن، قاب
چشــم خواننــده و همیــن طــور در چشــم گــوگل، ارزشــمندتر می ســازد. بنابرایــن، ایــن 

مــورد پیــش از هــر چیــز دیگــری مــورد لــزوم اســت.
ــرای  ــه ب ــد ک ــاد کنی ــی ایج ــا محتوای ــت ت ــن اس ــر ای ــما ب ــالش ش ــه، ت ــن ک دوم ای
محققیــن ســودمند بــوده و آن هــا را در جهــت حــل مشکالت شــان یــاری دهــد. بــرای 
رســیدن بــه ایــن هــدف، الزم اســت کــه محتــوای شــما در همــان صفحــه  نخســت 
ــی  ــم در صورت ــی می دانی ــه خوب ــا ب ــه همگــی م ــرد. چــرا ک ــرار گی ــج ق فهرســت نتای
کــه محتــوای شــما در صفحــات بعــدی فهرســت نتایــج جســتجو قــرار بگیرنــد، کم تــر 
کســی بــه آن هــا مراجعــه کــرده و محتــوای شــما بــا باقــی نتایــج مقایســه نخواهــد 

شــد. 

 

 

5. انتخاب متا دیسکریپشن و سرخطی تاثیر گذار و قانع کننده
 کامــالً درســت متوجــه شــدید! گــوگل هنــوز هــم اغلــب از متــا دیسکریپشــن اســتفاده 
ــه نظــر برســد کــه متــا دیسکریپشــن  می کنــد. شــاید در برخــی مواقــع ایــن طــور ب
دیگــر بــه کار نمی ایــد، امــا در واقــع، در اغلــب مــوارد، ارائــه  متــا دیسکریپشــن های 
ــوا  ــد باشــند. درصــد باالیــی از موفقیــت محت ــد بســیار مفی دقیــق و جامــع می توانن
و وب ســایت ها نیــز بــه ســرخط یــا تیتــر آن هــا بســتگی دارد. اگــر چــه گــوگل ایــن 
ــل  ــد. عوام ــان می ده ــر قرارش ــورت مختص ــه ص ــرده و در URL ب ــاه ک ــا را کوت تیتره
ــه  ــه بعــدًا راجــع ب ــر هســتند ک ــز موث ــل طــرح و نشــانه گذاری هــا نی دیگــری از قبی
ــی  ــز یک ــنیپت نی ــاد اس ــم، ایج ــه بگذری ــا ک ــرد. از این ه ــم ک ــت خواهی ــا صحب آن ه
ــرا  ــود. زی ــد ب ــد خواه ــما مفی ــوای ش ــه در محت ــت ک ــواردی اس ــن م از ضروری تری
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ــتند.  ــتجو هس ــج جس ــوع در نتای ــش موض ــوه  نمای ــده  نح ــن کنن ــنیپت ها تعیی اس
بــه عــالوه، نحــوه  نمایــش موضــوع محتــوای شــما در نتایــج جســتجوی گــوگل نیــز 
تعییــن کننــده  میــزان عالقــه  مخاطــب بــه کلیــک کــردن و مطالعــه  محتــوا یــا بالعکس 
اســت. اســنیپت در واقــع، فرصتــی اســت بــرای اظهــار ایــن مطلــب کــه، »بــه جــای 
کلیــک کــردن بــر روی مطالــب افــراد دیگــر، محتــوای مــن را مطالعــه کنیــد!« پــس 
اگــر بتوانیــد بــا اســتفاده از کلمــات و عبــارات کلیــدی و مرتبــط، یــک اســنیپت خــوب 
و تاثیــر گــذار ایجــاد کــرده و توجــه مخاطبیــن را بــه محتــوا یــا صفحــه  خــود جلــب 

نمائیــد، برنــده  واقعــی ایــن چالــش خواهیــد بــود.

بیشتر بخوانید: موتورهای جستجو چگونه کار می کنند؟
 

6. استفاده  هوشمندانه از کلمات کلیدی مرتبط
منظــور از کلمــات کلیــدی آن دســته کلماتــی هســتند کــه از نظــر معنایــی بــا محتــوا در 
ارتبــاط بــوده و بــه پرســش های جســتجو کننــدگان نیــز مربــوط باشــند و در محتــوای 
نوشــتاری منظــور گردنــد. تکیــه بــر عبــارت محتــوای نوشــتاری بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه اگــر ایــن کلمــات را در ویدیوهــا یــا هــر نــوع محتــوای بصــری دیگــری بگنجانیــد، 
گــوگل بــه ســادگی توانایــی تجزیــه و تحلیــل آن را نداشــته و ممکــن اســت کــه بــه 
حســاب نیاینــد. بــه همیــن خاطــر هــم شــما ناچاریــد کــه در ایــن گونــه مــوارد، بــه 
ــوای خــود از ایــن کلمــات  ــد کــه در صفحــه و محت ــات کنی ــرای گــوگل اثب ــه ای ب گون

ــته اید! ــره جس به

 

 

7. استفاده از ریچ اسنیپت ها و نشانه گذاری
اســتفاده از ایــن مــوارد بــرای همــگان امــکان پذیر نیســت. امــا در برخی مــوارد، هنگام 
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دریافــت اخبــار گــوگل یــا دریافــت بعضــی دســتورالعمل ها، می توانیــد بــه تصاویــر و 
محتواهــای بصــری دیگــر نیــز دسترســی داشــته باشــید. یــا حتــی در مواقعــی کــه در 
حــال ایجــاد محتــوای اطالعــات مربــوط بــه پروازهــا یــا مطالــب مســافرتی هســتید 
ــز  ــا ریــچ اســنیپت های تصویــری نی ــر متــن، از اســنیپت ها ی ممکــن اســت عــالوه ب
بهــره جســته باشــید. در ایــن صــورت، طرح هــا و نشــانه گذاری ها می تواننــد از 
شــما پشــتیبانی نمــوده و شــما می توانیــد از ایــن فرصــت عالــی بهــره بــرداری کنیــد.

بیشتر بخوانید:  آشنایی با الگوریتم های گوگل و تاثیر آن بر نتایج جستجو
 

8. بهینه سازی صفحات در جهت بارگذاری سریع
 UI الزم اســت ایــن کار بــه گونــه ای انجــام گــردد کــه در عیــن حــال، هــم از نقطــه نظــر
و هــم از منظــر تجربــه  کاربــران، جنبــه  بصــری مناســبی ایجــاد نمــوده و بــه افــراد ایــن 
اجــازه داده شــود کــه در گوشــه و کنــار صفحــه بــه تفحــص پرداختــه و بــه ســاده ترین 
ــن  ــاخته و در عی ــی س ــود را عمل ــود خ ــزاری مقص ــر اب ــا ه ــو و ب ــریع ترین نح و س
ــن  ــن امنیــت یکــی از ضروری تری حــال، از امنیــت کافــی هــم برخــوردار باشــد. تامی
 HTTP مــواردی اســت کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود. بایــد توجــه داشــت، اگــر چــه
تنهــا پروتــکل موجــود نیســت، امــا در حــال حاضــر بخــش بزرگــی از توجــه گــوگل را 
بــه خــود معطــوف کــرده اســت. در ضمــن، در طــول ســال های 2016 و 2017 میــالدی 
عمــده  تمرکــز بــر روی ایــن پروتــکل بــوده اســت. نکتــه ایــن اســت کــه احتمــاالً در 

طــول ســال های بعــد نیــز اوضــاع بــه همیــن منــوال ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.
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9. بهره گیری از کمک افرادی که به تقویت محتوای شما کمک می کنند
بــرای ایجــاد یــک صفحــه و وب ســایت موفــق، شــما ناچــار بــه تهیــه  لینک هــا و نقــل 
ــی  ــل قبول ــراد قاب ــرف اف ــه از ط ــتید ک ــی هس ــا کیفیت ــط، و ب ــر، مرتب ــای معتب قول ه
ــوارد را در وب ســایت و شــبکه های  ــن م ــد ای ــت بتوانی ــده باشــند. الزم اس ــان ش بی

اجتماعــی منتشــر کــرده و بــه اشــتراک بگذاریــد تــا محتــوای شــما دیــده شــود.
حــال، بهتــر اســت ایــن مــوارد را بــه کار گرفتــه و تفــاوت را  احســاس نمائیــد. اظهــار 
نظرهــا، ضمائــم و مشــارکت ها را جــدی گرفتــه و در جامعــه  آنالیــن، حضــوری جــدی 

داشــته و حضــور دیگــران را هــم جــدی بگیریــد.
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