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مشــکل عــدم نمایــش ســایت یــا مطالــب آن در گــوگل یکــی از مســائلی اســت کــه 

ــم  ــه می خواهی ــن مقال ــد. در ای ــرم می کنن ــا آن دســت وپنجه ن ــادی ب وب مســتران زی

بــه ایــن مســئله بپردازیــم و دالیــل ایــن مشــکل را بررســی کنیــم.

شــاید بــرای شــما هــم بــه عنــوان طــراح وب ســایت و یــا صاحــب یــک کســب وکار 

ــا حتــی  ــاده باشــد کــه محتوایــی کــه در ســایت خــود پســت کرده ایــد ی اتفــاق افت

ــر در  ــارت دیگ ــا به عب ــی نمایــش داده نشــود و ی ــه خوب ــوگل ب وب ســایت شــما در گ

رتبه هــای بســیار پایین تــر و در صفحــات جســتجوی بعــد از صفحــه اول قــرار گرفتــه 

ــه  ــرای جلوگیــری از ب ــکات کلیــدی و اساســی ب ــم ن ــه قصــد داری شــود. در ایــن مقال

وجــود آمــدن ایــن مســئله را عنــوان کنیــم.

گاهــی ممکــن اســت بــا وجــود آنکــه ســعی کرده ایــد تمامــی بایــد و نبایدهــا را رعایت 

کنیــد، همچنــان هنگامــی کــه از کلمــات  کلیــدی جهــت جســتجوی محتوایتــان و یــا 

وب ســایتتان اســتفاده می کنیــد مطلــب شــما در گــوگل بــه ســختی پیــدا می شــود و 

در نهایــت منجــر شــود کــه تعــداد کلیک هــای ورودی بــه وب ســایت شــما افزایــش 

پیــدا نکنــد. بــه دنبــال چنیــن مشــکلی، از برگشــت ســرمایه ای کــه بــه همیــن منظــور 

بــرای کســب و کارتــان اختصــاص داده ایــد خبــری نخواهــد بــود و عمــالً تالش هــای 

ــن  ــی ممک ــد. حت ــی می مان ــر باق ــه بی ثم ــود رتب ــد و بهب ــب بازدی ــرای کس ــما ب ش
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اســت هــر روز بــر روی ســایت خــود محتوایــی ارائــه نماییــد، طراحــی ســایت خــود را 

بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام داده باشــید و یــا از هــزاران کلمــه کلیــدی اســتفاده 

کــرده باشــید ولــی هنــوز خبــری از وب ســایتتان در صفحــات اول نتایــج جســتجوی 

گــوگل نباشــد. در چنیــن حالتــی اولیــن ســؤالی کــه پــس از ایــن اتفــاق بــه ذهنتــان 

می رســد ایــن اســت کــه مشــکل کجاســت؟

 

 

اگــر بــا وجــود اینکــه تالش هــای فراوانــی بــرای موفــق شــدن در ایــن عرصــه کرده ایــد 

ولــی هنــوز بازدهــی مناســبی از وب ســایت خــود نگرفته ایــد و حتــی یکــی از مســائلی 

کــه در بــاال مطــرح گردیــد راجــع بــه کســب و کار شــما پیــش آمــده باشــد بــه شــما 

حــق می دهیــم کــه اندکــی دلســرد و ناراحــت شــوید؛ امــا ایــن مســئله ای نیســت کــه 

قابــل پیشــگیری نباشــد. شــما بــا در نظــر گرفتــن دالیــل اصلــی بــرای عــدم نمایــش 
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محتــوا یــا وب ســایت شــما در گــوگل می توانیــد از بــه وجــود آمــدن ایــن مشــکل کــه 

از ســودآوری بــرای شــما جلوگیــری می کنــد پیشــگیری کنیــد. بــا اینکــه ممکــن اســت 

همیشــه تمامــی ایــن مــوارد در عــدم نمایــش محتــوا یــا وب ســایت شــما در گــوگل 

ــرای ایــن  دخیــل نباشــند امــا این هــا محتمل تریــن دالیلــی هســتند کــه می تــوان ب

مســئله نــام بــرد؛ امــا بهتــر اســت قبــل از ایــن کــه ایــن 10 دلیــل اصلــی بــرای عــدم 

نمایــش محتــوا یــا وب ســایت شــما در گــوگل را مطــرح کنیــم ابتــدا اندکــی دربــاره ی 

اهمیــت و حیاتــی بــودن موضــوع رنکینــگ در گــوگل بحــث کنیــم.

دلیل اهمیت رنکینگ یا رتبه بندی وب سایت ها در گوگل

ــراد  ــد و اف ــرای شــما ســودآوری کن ــی ب ــه خوب همیشــه ایــن کــه وب ســایت شــما ب

ــد.  ــزه باش ــک معج ــل ی ــما مث ــرای ش ــد ب ــد می توان ــه کنن ــه آن مراجع ــادی ب زی

ــده از  ــران بازدیدکنن ــن حجــم از کارب ــه ای ــد ک ــن ســؤال پیــش می آی ــی گاهــی ای ول

وب ســایت از کجــا بــه ســایت شــما هدایــت شــده اند؟ اگــر بخواهیــم یکــی از بهتریــن 

ــه وب ســایت شــما  ــادی ب ــراد زی و ســودبخش ترین راه هایــی کــه باعــث می شــود اف

مراجعــه کننــد را نــام ببریــم، قطعــًا افــرادی کــه بــا جســتجوی کلمــات کلیــدی مرتبــط 

بــا کســب و کار شــما در گــوگل ســایت شــما را پیــدا کرده انــد، بیشــترین درصــد را از 

ایــن بیــن تشــکیل خواهنــد داد. ایــن مــدل از کســب بازدیــد بــه شــما ایــن امــکان را 

می دهــد تــا توســط افــرادی کــه هنــوز از وجــود شــما و تجارتتــان خبــر ندارنــد ولــی 
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ــوید.  ــده ش ــد دی ــد می گردن ــه می دهی ــه ارائ ــی ک ــا محصول ــات و ی ــال خدم ــه دنب ب

جالــب اســت بدانیــد کــه ایــن کار نیــاز بــه اختصــاص دادن هیــچ بودجــه ای بــرای 

تبلیغــات نــدارد!

شــاید برایتــان شــوکه کننده باشــد کــه چقــدر کســب و کار شــما بــرای شــما پول ســاز 

خواهــد بــود اگــر در صفحــات نتایــج گــوگل رتبــه خوبــی داشــتید و راحت تــر توســط 

مشــتریان قابــل جســتجو بودیــد. کاربــران گــوگل معمــوالً توجهــی بــه نتایجــی کــه در 

ــا  ــه همــان نتایــج اول و ی ــر مــوارد ب ــد و در اکث ــد ندارن ــر می آی قســمت های پایین ت

دوم اکتفــا می کننــد؛ بنابرایــن اگــر تــالش کنیــد کــه جایگاهتــان را در گــوگل بــه آن 

مرتبــه برســانید می تــوان گفــت کــه شــما در یــک قدمــی موفقیــت هســتید.

ــود  ــا خ ــت ب ــن اس ــدید ممک ــه ش ــگ را متوج ــت رنکین ــی اهمی ــه خوب ــه ب ــال ک ح

ــه بهتریــن جایــگاه در  ــا وب ســایتم را ب ــا اینکــه همیشــه تــالش کــرده ام ت بگوییــد ب

موتــور جســتجوی گــوگل برســانم، پــس چــرا تاکنــون در ایــن امــر موفــق نبــوده ام؟ 

اکنــون قصــد داریــم بــه ایــن ســؤال شــما پاســخ دهیــم و بــه شــما بگوییــم کــه چــرا 

ــح  ــد و توضی ــوگل نداری ــتجوی گ ــور جس ــه اول موت ــبی در صفح ــگاه مناس ــما جای ش

ــگاه برســید. پــس  ــه ایــن جای ــد کــه ب ــد انجــام دهی ــم کــه چــه کاری می توانی دهی

توجــه شــما را بــه 10 دلیــل اصلــی بــرای عــدم نمایــش محتــوا یــا وب ســایت شــما در 

ــم: ــب می کنی ــوگل جل گ
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1. سرعت سایت شما بسیار پایین است

حــدس بزنیــد کــه بیشــتر وب ســایت ها چــه قــدر طــول می کشــد تــا توســط تلفــن 

ــن 5  ــور میانگی ــه ط ــه ب ــورت گرفت ــی های ص ــاس بررس ــر اس ــد؟ ب ــاال بیاین ــراه ب هم

ــورد  ــای م ــط مرورگره ــایت ها توس ــت وب س ــا اکثری ــد ت ــول می کش ــه ط ــا 6 ثانی ت

ــور  ــه ط ــران ب ــه کارب ــد ک ــر می کنی ــال فک ــوند. ح ــاز ش ــراه ب ــن هم ــتفاده در تلف اس

متوســط بــه چــه مــدت بــرای بــاال آمــدن یــک ســایت صبــر می کننــد؟ طبــق آمــار و 

داده هــای بــه دســت آمــده اکثریــت کاربــران آســتانه صبرشــان بــرای بــاز شــدن یــک 

وب ســایت تنهــا 3 ثانیــه اســت. اینجاســت کــه اهمیــت ســرعت بــاال در وب ســایت 

ــی ها و  ــن بررس ــده در ای ــت آم ــه دس ــج ب ــد. نتای ــان می ده ــودش را نش ــما خ ش

تفــاوت میــان ســرعت بــاز شــدن ســایت ها و آســتانه صبــر کاربــران بــرای بــاز شــدن 
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آن هــا نشــان دهنده آن اســت کــه کاربــران نمی تواننــد بــه همــان ســرعتی کــه بــاب 

ــوند. ــایت ها ش ــت وارد وب س ــان اس میلش

نکتــه بســیار مهــم کــه بایــد بــه آن توجــه نماییــد ایــن اســت کــه گــوگل بــه میــزان 

ــی  ــدان معن ــن ب ــد و ای ــه می کن ــد توج ــما می گذرانن ــایت ش ــردم در س ــه م ــی ک وقت

اســت کــه شــما بایــد مطالبی کــه بــا ســلیقه ی کاربــران مطابقــت دارد در وب ســایتتان 

ــه  ــود نگ ــایت خ ــتر در س ــه بیش ــر چ ــا را ه ــد آن ه ــا بتوانی ــید ت ــرده باش ــر ک منتش

داریــد. در واقــع از همیــن طریــق اســت کــه ارزش ســایت شــما توســط گــوگل ارزیابــی 

ــن  ــا از ای ــد ت ــه کن ــمندی ارائ ــب ارزش ــد مطال ــما بتوان ــایت ش ــر وب س ــود. اگ می ش

طریــق از نظــر گــوگل ارزشــمند شــناخته شــوید رتبه بنــدی شــما در گــوگل بــاال خواهــد 

رفــت و بــه صــورت معکــوس اگــر چیــزی بــرای ارائــه نداشــته باشــید از رتبه بندی تــان 

ــود. ــم می ش ک
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ــرعت  ــی س ــد ول ــاارزش باش ــد و ب ــم مفی ــما ه ــایت ش ــوای س ــی محت ــر حت ــا اگ ام

بارگــذاری آن کــم باشــد، تعــداد خیلــی زیــادی از کاربــران قبــل از اینکــه ســایت شــما 

بــه طــور کامــل بــاز شــود آن را می بندنــد و شــانس دیــده شــدن مطالــب شــما بــه 

منظــور گرفتــن رتبــه بهتــر بــه حداقــل ممکــن خواهــد رســید.

ــا ســایت شــما بارگــذاری شــود بایــد  ــرد ت ــرای اینکــه ببینیــد چــه مدت زمــان می ب ب

از ابزارهــای آنالینــی کــه توســط گــوگل ارائــه شــده اند اســتفاده نماییــد کــه یکــی از 

معروف تریــن آن هــا Page Speed Insights اســت. در بســیاری از مواقــع حــل کردن 

مشــکل ســرعت ســایت ممکــن اســت بــا اســتفاده از کــم کــردن ســایز عکس هــا، کــم 

کــردن تعــداد ویدیوهــا در هــر کــدام از صفحــات و بــه طــور کلــی کــم کــردن تعــداد 

ــر باشــد. ــرای ســایت شــما انجام پذی درخواســت های HTTP ب

مقاله مرتبط: افزایش سرعت سایت و 23 راهکاری که باید درباره آن بدانید

2. محتوای شما سبب اعتمادسازی نمی شود

همان طــور کــه توســط تمامــی کســب وکارهای موفــق تأکیــد می شــود، بــرای 

موفقیــت و پیشــرفت در هــر تجارتــی چــه در مواقعــی کــه بــا مشــتری های خرده ریــز 

ســروکار داریــد و چــه در مواقعــی کــه بــا مشــتریان عمــده ســروکار داریــد بایــد اعتمــاد 
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آن هــا را بــه حــد کافــی جلــب کنیــد تــا حاصــل ایــن اعتمــاد منجــر بــه خریــد شــود. 

ایــن مســئله ممکــن اســت کمــی پیــش پــا افتــاده بــه نظرتــان برســد و فکــر کنیــد 

ــون کاری  ــا تاکن ــه آی ــان بپرســید ک ــد از خودت ــا بای ــدارد، ام ــی ن ــت چندان ــه اهمی ک

بــرای جلــب اعتمــاد مشــتریان انجــام داده ایــد؟

ابتــدا بایــد چیــزی کــه ســبب ســاختن اعتمــاد نمی شــود را بیــان کنیــم چــون تقریبــًا 

همــه از آن آگاه هســتیم. شــاید بــرای همــه مــا اتفــاق افتــاده باشــد کــه بــرای کســب 

ــگام  ــی در هن ــاره ی یــک کاال وارد فروشــگاه های اینترنتــی می شــویم ول اطالعــات درب

ــه  ــوند مواج ــاران می ش ــا بمب ــمت م ــه س ــه ب ــات ک ــی از تبلیغ ــیل عظیم ــا س ورود ب

ــوع  ــن ن ــًا چنی ــد. غالب ــد می کنن ــد کاال تأکی ــر خری ــا ب ــه ی آن هــا تنه می شــویم و هم

ــه در مــورد کاالی مــورد نظــر  ــه اطالعــات صادقان ــرای ارائ تبلیغاتــی فرصــت کافــی ب

را ســلب می کننــد. اگــر خودتــان را بــه جــای خریــداران بگذاریــد خواهیــد دیــد کــه 

اگــر بــه شــما اطالعــات کافــی داده شــود خودتــان می توانیــد بــرای خودتــان تصمیــم 

بگیریــد کــه کاالیــی را بخریــد یــا خیــر؛ بنابرایــن ایــن نــوع از تبلیغــات بــه هیــچ وجــه 

ــر آورده نخواهــد نمــود. انتظــاری کــه از کســب وکارتان داریــد را ب

بــرای ایجــاد کــردن اطمینانــی کــه از مشــتریان خــود انتظــار داریــد و همچنیــن بــرای 

ــاز  اینکــه مطمئــن شــوید چشــم انداز کســب و کار شــما دیــده و شــنیده می شــود نی
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ــورد  ــران در م ــه کارب ــی ک ــائل مهم ــا و مس ــؤال ها، نگرانی ه ــن س ــا بزرگ تری ــد ت داری

آن هــا ســؤال دارنــد را در وب ســایت خــود پاســخ دهیــد. بــا انجــام ایــن کار ســبب 

می شــوید کــه یــک دیــد صادقانــه در ذهــن مخاطبانتــان ایجــاد کنیــد. اگــر بــه طــور 

ــدی  ــی رتبه بن ــه خوب ــوز ب ــا هن ــد ام ــت می کنی ــود پس ــایت خ ــی در س ــه مطلب روزان

ــه  ــا ب ــورد اســت و آی ــد در چــه م ــه می گذاری ــی ک ــه مطلب ــد ک ــد ببینی نشــده اید بای

ــر. ــا خی ــدی شــده اســت ی ــی چارچوب بن خوب

 

3. محتوای شما کلمات کلیدی درستی را هدف قرار نداده است

ــی را عرضــه  ــًا چــه محتوای ــه دقیق ــد ک ــرای موتورهــای جســتجو روشــن نکنی ــر ب اگ

می کنیــد هرگــز بــه رتبه بنــدی کــه انتظــار داشــتید دســت نخواهیــد یافــت. 

ــه  ــد ک ــفاف باش ــدی ش ــه ح ــد ب ــد بای ــرار می دهی ــایتتان ق ــه در وب س ــی ک محتوای

9

https://modireweb.com


10 دلیل اصلی که سایت یا محتوای شما در گوگل نمایش داده 

نمی شود

www.modireweb.com

ــه از  ــن ک ــه ســرعت متوجــه شــوند کــه منظــور شــما چیســت و ای ــد ب مــردم بتوانن

طریــق آن محتــوا قــرار اســت چــه اطالعاتــی را ارائــه دهیــد. بــرای اینکــه واژه هــای 

ــور جســتجوگر  ــل از اینکــه محتوایــی بنویســید در موت کلیــدی را مشــخص کنیــد، قب

گــوگل در مــورد آن جســتجو کنیــد. ایــن موضــوع تنهــا در مــورد مقاله هایــی کــه در 

ــات  ــی صفح ــورد تمام ــد در م ــه بای ــد، بلک ــدق نمی کن ــد ص ــایتتان می گذاری وب س

ــد. ــت کنی ــون تبعی ــن قان ــایتتان از ای وب س

ــرار  ــدف ق ــتی را ه ــدی درس ــات کلی ــما کلم ــه ش ــوید ک ــن ش ــه مطمئ ــرای اینک ب

داده ایــد ابتــدا بــا برخــی کلمــات کلیــدی کــه بــه ذهــن خودتــان می رســد در گــوگل 

ــد  ــه بتوانی ــد ک ــب باش ــان جال ــی برایت ــاالً خیل ــد. احتم ــام دهی ــتجوهایی انج جس

ــدی شــده اســت.  متوجــه شــوید ســایت شــما در مــورد چــه کلمــات کلیــدی رتبه بن

ــد. ــتفاده نمایی ــزار SEMRush اس ــد از اب ــن کار می توانی ــرای ای ب

مقاله پیشنهادی: 10 نکته طالیی برای انتخاب کلمات کلیدی مناسب
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4. شما به طور مرتب در وب سایتتان محتوا قرار نمی دهید

ــه ای یــک پســت در ســایتتان  ــه گذاشــتن هفت ــد ک ــه توجــه کنی ــن نکت ــه ای ــد ب بای

احتمــاالً نمی توانــد برایتــان کافــی باشــد. بســیاری از مشــتریان وقتــی بــا برنــد شــما 

ــی  ــورت راض ــد در ص ــد می کنن ــما خری ــار اول از ش ــرای ب ــد و ب ــدا می کنن ــنایی پی آش

بــودن از خدمــات شــما مجــددًا بــه ســایت شــما مراجعــه خواهنــد کــرد. توجه داشــته 

باشــید کــه اگــر در ســایتتان مطلــب جدیــد بــرای ارائــه وجــود نداشــته باشــد ممکــن 

ــوای  ــما محت ــایت ش ــه وب س ــر زدن ب ــار س ــن ب ــس از چندی ــه پ ــی ک ــت کاربران اس

جدیــدی از ســمتتان نبیننــد، از برندتــان دلســرد شــوند و فروشــگاه اینترنتــی شــما را 

ــه ای چندیــن  ــد کــه حداقــل هفت ــد ســعی کنی ــن بای ــه فراموشــی بســپارند؛ بنابرای ب

بــار محتــوای جدیــد در وب ســایتتان قــرار دهیــد. ایــن کار نــه تنهــا شــما را در جلــوی 
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دیــدگان کاربــران قــرار می دهــد، بلکــه ســبب می شــود کــه همیشــه در ذهــن آن هــا 

باقــی بمانیــد.

گذاشــتن مطالــب تــازه در ســایت بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه همیشــه در 

صحنــه رقابــت حضــور داشــته باشــید. عــالوه بــر ایــن، گذاشــتن محتواهــای جدیــد 

ــد؛  ــت بیاوری ــه دس ــوگل ب ــری در گ ــدی بهت ــه رتبه بن ــود ک ــث می ش ــایت باع در س

زیــرا ایــن کار ســبب افزایــش تعــداد کلیک هــای ورودی بــه وب ســایتتان و همچنیــن 

ــران در ســایت شــما می شــود همان طــور کــه  ــدن وقــت بیشــتری توســط کارب گذران

ــما را  ــایت ش ــوگل ارزش وب س ــه گ ــود ک ــبب می ش ــل س ــن عم ــد ای ــه ش ــالً گفت قب

ــه  ــد. نکت ــرار ده ــری ق ــکان باالت ــما را در م ــود ش ــدی خ ــود و در رتبه بن ــه ش متوج

اساســی ایــن اســت کــه هرچــه محتــوای بیشــتری داشــته باشــید گــوگل کاربــران را 

توســط کلمــات کلیــدی بیشــتر و مختلف تــری بــه وب ســایت شــما هدایــت می کنــد.

ــرای  ــوا ب ــد محت ــت تولی ــی جه ــد متخصصان ــعی کنی ــکل س ــن مش ــل ای ــرای ح ب

شــرکتتان اســتخدام نماییــد و یــا اگــر خودتــان در ایــن کار ســر رشــته ای داریــد بــه 

تولیــد محتــوا بپردازیــد و آن هــا را بــه صــورت یــک برنامــه منظــم در وب ســایتتان قرار 

دهیــد. گذاشــتن هفتــه ای 2 یــا 3 پســت می توانــد وب ســایت شــما را بــه موفقیــت 

ــر نمایــد؛ امــا بایــد بدانیــد کــه ایــن کمیــت محتــوا نیســت کــه  نزدیــک و نزدیک ت
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ــی کیفیــت آن اســت  ــدی شــما می شــود، بلکــه اولویــت اصل ســبب افزایــش رتبه بن

ــه انتظــارش را داشــتید دســت  ــوب ک ــه نتیجــه ای مطل ــه باعــث می شــود شــما ب ک

یابیــد.

ــتفاده  ــتی اس ــه درس ــتجو ب ــای جس ــازی موتوره ــای بهینه س 5. از روش ه

ــد نکرده ای

امــروزه در مــورد مســئله ســئو وبینارهــا، کالس هــای حضــوری و غیرحضوری و بســیاری 

از منابــع دیگــر بــرای یادگیــری وجــود دارند. از داشــتن گواهینامــه SSL برای ســایتتان 

گرفتــه تــا داشــتن هدرهــا، عناویــن و بســیاری از مســائلی دیگــر کــه بایــد در تک تــک 

ــود عملکــرد وب ســایت  صفحه هــای وب ســایتتان انجــام شــود. از ایــن گذشــته، بهب

بــه طــور کلــی بــه ایــن مســئله بســتگی دارد کــه چطــور توانســته اید محتوایتــان را 

ــران  ــا توانســته اید کلمه هــای کلیــدی ای کــه کارب در گــوگل محبــوب نگــه داریــد و آی

بــه دنبــال آن هســتند را در دل محتــوای خــود بگنجانیــد تــا راحت تــر در گــوگل پیــدا 

شــوند؟ ســایت شــما ممکــن اســت در برخــی واژه هــا در صفحــه اول گــوگل باشــد و 

در برخــی دیگــر در صفحــات دوم و یــا ســوم. مســئله ایــن اســت کــه بتوانیــد نقطــه 

ضعف هــا را پیــدا کنیــد تــا بتوانیــد آن هــا را رفــع نماییــد.
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SEO کلیت چگونگی به کارگیری روش های

اگــر می خواهیــد کــه توجــه گــوگل را جلــب کنیــد و در رتبه بنــدی آن بــه جایــی کــه 

ــتفاده  ــد. اس ــتفاده نمایی ــئو اس ــح س ــای صحی ــد از روش ه ــید بای ــد برس می خواهی

صحیــح از عنوان هــا، واژه هــای کلیــدی، پاورقی هــا، ســاختار مقالــه، توضیحــات متــا 

ــائل  ــن مس ــت ای ــوند. رعای ــت ش ــد رعای ــًا بای ــه حتم ــتند ک ــی هس ــا نکات و URLه

آن قدرهــا هــم کــه فکــر می کنیــد ســخت نیســتند. تنهــا بایــد بتوانیــد از آن هــا بــه 

درســتی اســتفاده کنیــد. اگــر مهــارت کافی در ســئو کــردن نداریــد می توانیــد از مقاالت 

آموزشــی یــا کالس هــای تخصصــی مدیــروب اســتفاده نماییــد و یــا اگــر تمایــل بــه 

ایــن کار نیــز نداریــد، اســتخدام یــک کارشــناس در زمینــه ی ســئو می توانــد بــه شــما 

و ســایتتان کمــک کنــد.
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6. سایت شما سازمان دهی ضعیفی دارد

ســازمان دهی ســایت یکــی از مســائل مهمــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه ویــژه ای 

داشــته باشــید. اگــر ســاختار ســایتتان شــفاف و واضــح نیســت ممکــن اســت شــما با 

تعــداد زیــادی از کاربرانــی مواجــه شــوید کــه بــه وب ســایت شــما می آینــد ولــی بعــد 

از مواجــه شــدن بــا آن مجــددًا دکمــه برگشــت را کلیــک می کننــد و بــه صفحــه موتــور 

جســتجوگر گــوگل بــاز می گردنــد و بــه دنبــال دیگــر وب ســایت ها می رونــد. هنگامــی 

کــه ایــن اتفــاق می افتــد گــوگل ســایت شــما را بــه عنــوان ســایتی کــه کاربــران بــه آن 

عالقــه ی زیــادی ندارنــد شناســایی می کنــد و کم کــم در میــزان رتبه بنــدی شــما اثــری 

منفــی مشــاهده خواهــد شــد.

بــرای حــل ایــن مســئله بایــد ســعی کنیــد مطالبــی کــه در وب ســایت خــود داریــد بــه 

خوبی دســته بندی شــده باشــند و دسترســی بــه تمامی آن هــا از صفحه اول وب ســایت 

نیــز بــه راحتــی میســر باشــد. بــه عنــوان مثــال گذاشــتن زبانه هایــی در بــاالی ســایت 

ــک  ــه ی ــود ک ــث می ش ــت باع ــده اس ــته بندی ش ــا دس ــایت در آن ه ــب س ــه مطال ک

نقشــه ی واضــح از وب ســایت شــما در ذهــن کاربــر ایجــاد شــود و هنگامــی کــه بــا 

ســایت شــما مواجــه شــد دچــار ســرگردانی نشــود. طراحــی نامناســب صفحــات یــک 

وب ســایت هرچقــدر هــم کــه گرافیکــی و جــذاب بــه نظــر برســند، امــا بایــد ســاده و 

قابــل دســترس باشــند. بنابرایــن حتمــًا روی ایــن مســئله توجــه کافــی داشــته باشــید.
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7. شما در یک کسب و کار پررقابت هستید

برخــی از صنایــع و موضوعــات کاری بیشــتر از بقیــه اشــباع شــده اند. بدیهــی اســت 

ــه  ــوگل ب ــدی گ ــه در رتبه بن ــود ک ــد ب ــخت خواه ــیار س ــرایطی بس ــن ش ــه در چنی ک

ــل در  ــه از قب ــد ک ــود دارن ــری وج ــب و کارهای دیگ ــرا کس ــید زی ــای اول برس جایگاه ه

ایــن عرصــه فعالیــت داشــته اند و بــه نوعــی بــرای کاربــران شــناخته شــده تر هســتند. 

بایــد بدانیــد کــه اگــر می خواهیــد وارد کســب وکاری کــه تعــداد زیــادی تجــارت از آن 

وجــود دارد شــوید، بایــد آن کســب وکار بــا کاالهــای اساســی و روزمــره زندگــی مــردم 

ســروکار داشــته باشــد تــا بتوانیــد موفــق شــوید.

بــه عنــوان مثــال تولیــد و فــروش ماســک های بهداشــتی و ضدعفونی کننده هــا یکــی 

از مــواردی اســت کــه امــروزه بــه دلیــل همه گیــری بــه وجــود آمــده از ویــروس کرونــا 

بــه یــک کســب و کار پــر درآمــد تبدیــل شــده اســت؛ بنابرایــن فعالیــت در ایــن حــوزه 

و فــروش اینترنتــی ایــن محصــوالت هــر چنــد کــه اشــباع باشــد ولــی بــاز می توانــد 

انتظــارات شــما را بــرآورده کنــد. بنابرایــن اگــر وارد چنیــن کســب و کاری شــدید ســعی 

ــورد  ــدی م ــوگل رتبه بن ــد در گ ــه بتوانی ــد ک ــروع کنی ــی ش ــای اساس ــا کااله ــد ب کنی

نظرتــان را بــه دســت بیاوریــد.
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8. یک نویسنده قابل اعتماد ندارید

ــب وکارها  ــغل ها و کس ــه ی ش ــه هم ــرد ک ــه ک ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــا بای در اینج

باهــم یکســان نیســتند. برخــی از تجارت هــا کــه تاکنــون توانســته اند اعتمــاد مــرم را 

جلــب کننــد، همیشــه از پرســنل قابل اعتمــادی اســتفاده کرده انــد. ایــن امــر بــه طــور 

ــد.  ــذار باش ــا تأثیرگ ــی آن ه ــی عموم ــردم و آگاه ــدگاه م ــر دی ــد ب ــتقیم می توان مس

ــت بیشــتری نســبت  ــوا توســط یــک متخصــص کیفی ــد محت ــًا همیشــه تولی مطمئن

ــد  ــه ش ــالً گفت ــه قب ــور ک ــه دارد و همان ط ــراد بی تجرب ــط اف ــوا توس ــد محت ــه تولی ب

همیشــه کیفیــت اســت کــه باعــث می شــود افــراد ســایت شــما را بــه دیگــر ســایت ها 

ــری در  ــدی بهت ــما رتبه بن ــایت ش ــوع س ــن موض ــه ی ای ــه در نتیج ــد ک ــح دهن ترجی

ــا  ــرای حــل ایــن مشــکل بایــد از افــراد متخصــص و ب گــوگل پیــدا می کنــد. پــس ب
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ــه مبحــث  ــد ک ــوش نکنی ــتفاده نماییــد. فرام ــاد هســتند اس ــل اعتم ــه قاب ســابقه ک

ــازه کار  ــنده های ت ــوالً نویس ــه معم ــی دارد ک ــول خاص ــا و اص ــوا تکنیک ه ــد محت تولی

بــا آن خیلــی آشــنا نیســتند. بنابرایــن یــا می توانیــد یــک متخصــص یــا کارشــناس 

ــپاری  ــه برون س ــدام ب ــرها اق ــک فریلنس ــا کم ــا ب ــد و ی ــتخدام کنی ــوا اس ــد محت تولی

ــد. ــوای خــود کنی ــد محت ــا و پروژه هــای تولی کاره

مقاله مرتبط: فریلنسر کیست؛ با مزایا و معایب فریلنسری آشنا شوید

9. شما یک تگ جلوگیری از ایندکس در صفحات سایت خود دارید 

ــد در صفحــات وب ســایت خــود  ــه می توانی ــا اســت ک ــگ مت ــگ noindex یــک ت ت

ــه آن صفحــه از ســایت شــما را  ــد ک ــه موتورهــای جســتجو بگوی ــا ب ــد، ت ــرار دهی ق

ایندکــس نکننــد. شــاید بــا خــود بگوییــد اگــر ایــن نــوع از تــگ باعث می شــود کــه در 

گــوگل دیــده نشــویم، پــس اســتفاده از آن هــا چــه کاربــردی دارد؟ البتــه کــه در برخــی 

ــد  ــه می خواهن ــایت هایی ک ــالً در س ــد. مث ــه کار می آین ــا ب ــن کده ــایت ها ای وب س

یــک لینــک دانلــود فقــط مخصــوص افــرادی خــاص ارائــه نماینــد و یــا صفحــه ای کــه 

هنــوز آمــاده نیســت یــا کپــی صفحــه ی دیگــری اســت را در گــوگل ثبــت نکننــد. 

پــس بایــد بدانیــم کــه ایــن دســته از کدهــا فقــط بایــد مخصــوص برخــی از صفحــات 

ــی از  ــه خیل ــت ک ــکلی اس ــن مش ــا و ای ــی آن ه ــه تمام ــند، ن ــما باش ــایت ش وب س
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ــن مشــکل  ــرای حــل ای ــن ب ــر هســتند. بنابرای ــا آن درگی ــه اشــتباه ب وب ســایت ها ب

بایــد مطمئــن شــوید کــه ایــن نــوع از کدهــا در ســایت شــما وجــود ندارنــد و اگــر 

وجــود داشــتند بدانیــد کــه احتمــاالً یکــی از دالیــل پدیــدار نشــدن وب ســایت شــما در 

گــوگل همیــن مســئله اســت. دقــت کنیــد گاهــی برخــی افزونه هــا بــدون اطــالع ایــن 

ــرار  ــما ق ــایت ش ــات س ــی از صفح ــود در برخ ــرض خ ــات پیش ف ــا تنظیم ــا را ب کده

می دهنــد.

10. شما پست های قدیمی خود را بهینه و به روز نمی کنید

ــوار  ــر روی دی ــد ب ــه بزنی ــت ک ــزه نیس ــک جای ــوگل ی ــه اول گ ــه رتب ــد ک ــد بدانی بای

اتاقتــان و بــه آن افتخــار کنیــد. ایــن رتبــه یــک مســئله ی موقتــی خواهــد بــود اگــر 

کــه بــه طــور دائــم بــرای آن تــالش نکنیــد. یعنــی بایــد مطالبــی کــه از قبــل نیــز بــر 

ــت  ــار اف ــت دچ ــاظ کیفی ــا از لح ــد ت ــروز کنی ــان ب ــته اید را همچن ــایت گذاش روی س

ــل  ــه تاریــخ نشــر آن مدت هــا قب ــل نیســت یــک روزنامــه ک نشــوند. هیچ کــس مای

اســت را مطالعــه کنــد. کاربــران وقتــی وارد وب ســایتی می شــوند کــه چیــز جدیــدی 

ــه  ــالً گفت ــه قب ــور ک ــوند. همان ط ــارج می ش ــرعت از آن خ ــه س ــدارد ب ــه ن ــرای ارائ ب

ــکل  ــل مش ــرای ح ــس ب ــی دارد. پ ــر منف ــما تأثی ــدی ش ــئله در رتبه بن ــن مس ــد ای ش

ــاال عــدم کســب جایــگاه بهتــر در گــوگل، می توانیــد از بــه روز کــردن مــدام تمامــی  ب

پســت هایتان بــه عنــوان یــک ابــزار بــرای بهینــه کــردن رتبــه خــود اســتفاده نماییــد. 
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ــه  ــوان ب ــه نمی ت ــت هســتند ک ــدر بی کیفی ــی آنق ــب قدیم ــات مطال ــا بعضــی اوق ام

ــواردی  ــن م ــرد. در چنی ــی ک ــش بازنویس ــر و ویرای ــی تغیی ــا کم ــا را ب ــادگی آن ه س

ــر از  ــه ای دیگ ــه در مقال ــت ک ــری گرف ــاوت دیگ ــب و متف ــات جال ــوان تصمیم می ت

ــم  ــه می کنی ــًا توصی ــم و حتم ــه آن پرداخته ای ــل ب ــور مفص ــه ط ــروب ب ــایت مدی س

ــه را بخوانیــد. ایــن مقال

ــش  ــر افزای ــر آن ب ــت و تاثی ــی و بی کیفی ــب قدیم ــذف مطال ــنهادی: ح ــه پیش مقال

ــایت ــک س ترافی

نتیجه گیری

بعضــی اوقــات بــرای اینکــه بتوانیــم نتیجــه خوبــی از حضــور در موتورهــای جســتجو 

ــه شــاید در  ــم ک ــرار دهی ــی را مدنظــر ق ــد نکات ــوگل داشــته باشــیم، بای ــژه گ ــه وی ب

ــا  ــه ســعی کردیــم ت ــه آن هــا نمی شــود. در ایــن مقال ــادی ب ــت عــادی توجــه زی حال

ــا مــواردی آشــنا کنیــم کــه علی رغــم ســاده بــودن، تأثیــر بســزایی در ایــن  شــما را ب

مســئله دارنــد. گــوگل و دیگــر موتورهــای جســتجو ایــن روزهــا خیلــی هوشــمندانه تر 

از قبــل هســتند و ایــن بدیــن معنی ســت کــه نــکات مختلفــی در رونــد رتبه بندی هــا 

ــا  ــد هم راســتا ب ــد و ســعی کنی ــی بخوانی ــه خوب ــکات را ب ــن ن ــد. پــس ای ــر دارن تأثی

آن هــا پیــش برویــد تــا بتوانیــد از کمبودهــا جلوگیــری کنیــد.
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