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ــه از مدیــروب  10 راهــکار مهــم و کاربــردی جهــت بهبــود ســئو ســایت  در ایــن مقال

ــا ســئو ســایت خــود  ــا اســتفاده از آنه ــد ب ــا بتوانی ــم ت ــرار داده ای ــار شــما ق در اختی

را بررســی کنیــد و ایــرادات ســایت خــود را برطــرف کنیــد تــا در نتایــج گــوگل بهتــر 

دیــده شــوید.

ــد  ــد ســعی کنی ــای اینترنــت شــما بای ــا وجــود بیــش از 3.5 ســایت فعــال در دنی ب

ــج جســت و  ــا ســایت شــما در صــدر نتای ــدان شــوید ت ــر از همیشــه وارد می قوی ت

جــو بــه کاربــران نمایــش داده شــود. مهم تریــن کار بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف کار 

کــردن بــر روی ســئوی ســایت اســت. در ســئو شــما ســایت خــود را بــرای موتورهــای 

جســت و جــو بهینــه می کنیــد تــا آن هــا ســایت شــما را پیــدا کــرده و اعتبــار بــاال و 

مناســبی بــه آن بدهنــد. در دنیــای دیجیتــال امــروز شــما بایــد بتوانیــد از ابزارهــای 

ــا  ــد ب ــه و تحلیــل ســئو ســایت خــود اســتفاده کــرده و بتوانی ــرای تجزی مختلفــی ب

اعمــال تغییراتــی ســایت خــود را ارتقــا دهیــد. ایــن مقالــه بــر چگونگــی بهینــه ســازی 

ســایت یــا ســئو در ســال 2021 مــی پــردازد. 
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ــرای بررســی  ــام شــده اســت ب ــوگل آنالیتیکــس ادغ ــا گ ــه ب از برنامــه  ای ک

ــد معیارهــا اســتفاده کنی

بهتریــن گامــی کــه در ســال 2021 بــرای بهبــود ســئو ســایت خــود می توانیــد برداریــد، 

درک گــوگل آنالیتیکــس اســت. Google Analytics یــک ابــزار هوشــمند بــرای ســایت 

شــما اســت کــه بــه شــما کمــک می کنــد بــا اســتفاده از تحلیــل داده هــای هوشــمند 

تصمیم هــای درســت بگیریــد. ایــن معیارهــا بــه شــما کمــک می کنــد متوجــه شــوید 

گــوگل بــر روی چــه فاکتورهایــی جهــت تعییــن اعتبــار حســاس اســت تــا بیشــتر روی 

آن هــا و تولیــد محتــوای بــا کیفیــت کار کنیــد.

ــدف  ــرای ه ــد ب ــزار قدرتمن ــک اب ــد ی ــس می توان ــوگل آنالیتیک ــان گ ــت زم ــا گذش ب

ــد اطالعــات  ــر در ســایت شــما تبدیــل شــود. Google Analytics می توان گیــری بهت
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زیــادی در اختیــار شــما قــرار دهــد. از جملــه ایــن اطالعــات می تــوان بــه مــوارد زیــر 

اشــاره کــرد:

کاربران شما بیشتر از چه مرورگرهایی استفاده می کنند

ــران  ــب کارب ــد غال ــه بدانی ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــما ای ــه ش Google Analytics ب

ــد  ــن مســاله می توانی ــا دانســتن ای ــد. ب ــی اســتفاده می کنن شــما از چــه مرورگرهای

ســایت خــود را بــرای ایــن موتورهــای جســت و جــو و تجربــه بهتــر کاربــران بهینــه 

کنیــد. 

 

کاربران شما از چه دستگاهی استفاده می کنند

گــوگل آنالیتیکــس همچنیــن بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه بدانیــد کاربــران 

ــاپ و  ــپ ت ــت، ل ــراه، تبل ــن هم ــد تلف ــی مانن شــما بیشــتر از چــه دســتگاه دیجیتال
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ــواردی  ــد م ــما می توانی ــه ش ــن نکت ــتن ای ــا دانس ــوند. ب ــایت می ش ــره وارد س غی

ــرای  ــد فونت هــا، ســایز دکمه هــای اقــدام مختلــف، حجــم تصاویــر و غیــره را ب مانن

ــه کنیــد. آن دســتگاه دیجیتــال بهین

موقعیت جغرافیایی کاربران را به شما نشان می دهد

در صورتــی کــه شــما بدانیــد اغلــب کاربــران شــما از یــک موقعیــت جغرافیایــی خاص 

ــه ای  ــه گون ــی را ب ــد کمپین هــای تبلیغات ــا یــک فرهنــگ خــاص هســتند، می توانی ب

راه انــدازی کنیــد کــه متناســب بــا آن گــروه بــوده تــا شــما بتوانیــد بــا یــک بازاریابــی 

هوشــمندانه، تعــداد کاربــران خــود را افزایــش دهیــد.
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شرایط رقبای خود را بررسی کنید

ــرار می دهــد، بررســی  ــار شــما ق ــه Google Analytics در اختی ــی ک ــر اطالعات از دیگ

ــوای  ــک و محت ــد ترافی ــما می توانی ــت. ش ــما اس ــای ش ــت رقب ــگاه و موقعی جای

ســایت های رقبــای خــود را بررســی کــرده و خــود را بــرای یــک رقابــت قــوی و موفــق 

آمــاده کنیــد.

 Google Search و Google Analytics بــا SEMrush شــما می توانیــد از ادغــام 

ــته  ــزی داش ــکان مرک ــک م ــا را در ی ــد گزارش ه ــا بتوانی ــرده ت ــتفاده ک Console اس

ــد. ــل و اجــرا کنی ــه و تحلی ــا را تجزی باشــید و آن ه

مطالعه بیشتر: راهنمای کامل ردیابی کمپین ها در گوگل آنالیتیکس

   
ــه  ــدی ک ــب جدی ــا مطال ــا را ب ــرده و آنه ــایی ک ــم کار را شناس ــات ک صفح

ــد ــازه کنی ــد ، ت ــد بخوانن ــی خواهن ــردم م م

بازاریابــان محتــوا کــه محتوایــی بــا رتبــه بــاال ارائــه می کننــد، همگــی یــک ویژگــی 

ــد.  ــه می دهن ــدگان ارائ ــه خوانن ــذاب را ب ــات ج ــا موضوع ــد: آن ه ــترک دارن مش

بازاریابــان محتــوا بــه طــور پیوســته محتــوای صفحــات مختلــف ســایت را بررســی 

می کننــد تــا متوجــه ایــن موضــوع شــوند کــه کــدام صفحــه کم تــر از صفحــات دیگــر 

توســط کاربــران بــاز شــده اســت. مطالــب بــا بازدیــد کــم عمومــا دارای ویژگی هــای 

زیــر هســتند:
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•    قدیمی تر هستند.

•    تعداد کلمات آن ها از مقدار استاندارد کم تر است. 

•    تعداد بک لینک آن  ها کم است. 

•    از طریق موتورهای جست و جو کم  تر پیدا شده اند.

ــا صفحــات کــم بازدیــد خــود آشــنا شــدید، بایــد محتــوای آن هــا  بعــد از آن کــه ب

را بــا کلمــات کلیــدی جدیــد و جــذاب بــرای کاربــران تغییــر دهیــد. شــما بایــد بــه 

ــران شــما جــذاب اســت. برخــی از  ــرای کارب ــی ب ــه چــه عناوین ــال آن باشــید ک دنب

ــراد  ــرای اف ــد. ب ــد می دانن ــی را مفی ــه های ذهن ــتفاده از نقش ــوا اس ــان محت بازاریاب

ــد  ــای جدی ــردن ایده ه ــدا ک ــه پی ــد ب ــه ها می توانن ــن نقش ــتفاده از ای ــری اس بص

بالقــوه کمــک کنــد. در ایــن روش موضوعــات بزرگتــر بــه موضوعــات کوچک تر تقســیم 

ــد. ــرون بیای ــی از دل آن بی ــف و جذاب ــای مختل ــا ایده ه ــده ت ش

مطلــب مرتبــط: حــذف مطالــب قدیمــی و بی کیفیــت و تاثیــر آن بــر افزایــش ترافیک 

یت سا
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اطمینــان حاصــل کنیــد کــه محتــوای شــما حــول یــک کلیــد واژه اصلــی و 

کلمــات کلیــدی ثانویــه مرتبــط ایجــاد شــده اســت

داشــتن کلمــات کلیــدی هــم باعــث می شــود محتــوای شــما یــک چهارچــوب مناســب 

داشــته و هــم کاربــران متناســب بــا نیازشــان بتواننــد بــه راحتــی ســایت و صفحــه 

شــما را پیــدا کننــد. درک ایــن کــه از چــه کلمــات کلیــدی اســتفاده کنیــد تــا بــرای 

کاربــران جــذاب و پرتکــرار باشــد، اولیــن و مهم تریــن گام در انتخــاب کلمــات کلیــدی 

اســت. کلمــات کلیــدی بایــد بــه طــور طبیعــی و بــه تعــداد مناســب در ســایت شــما 

پراکنــده شــده باشــند. از همــان ابتــدای نــگارش محتــوا مراقــب اســتفاده از کلمــات 

کلیــدی باشــید تــا در انتهــای محتــوا مجبــور نباشــید کلمــات کلیــدی را در متــن جــای 

دهیــد.
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Keyword Magic Tool استفاده از ابزار

Keyword Magic Tool  ابــزاری اســت کــه بــه شــما کمــک می کنــد بهتریــن کلمــات 

کلیــدی مرتبــط بــا کلمــه کلیــدی اصلــی را پیــدا کــرده و از آن هــا در متــن اســتفاده 

ــه  ــاره کلم ــه درب ــواالتی ک ــد س ــک می کن ــما کم ــه ش ــن ب ــزار همچنی ــن اب ــد. ای کنی

کلیــدی بــه طــور متــداول توســط کاربــران پرســیده می شــود را پیــدا کنیــد. ســواالتی 

کــه بــا کلماتــی ماننــد کــی؟ کجــا؟ چگونــه؟ مقــدار و غیــره دربــاره کلمــه کلیــدی مورد 

ــن  ــن ســوال ها و پاســخ آن هــا در مت ــا دانســتن ای نظــر شــما پرســیده می شــود. ب

می توانیــد ســئو ســایت خــود را بــاال بــرده و تعــداد زیــادی از کاربــران را بــه ســایت 

خــود روانــه کنیــد.

ایــن ابــزار حتــی بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد جســت و جوهــای صوتــی کاربــران 

را نیــز بررســی کنیــد. در حــال حاضــر بســیاری از کاربــران بــه جــای تایــپ موضــوع 

مــورد نظرشــان، آن را در قســمت جســت و جــوی صوتــی بیــان می کننــد. با اســتفاده 

از ابــزار Keyword Magic Tool می توانیــد بــا ایــن ســوال ها آشــنا شــده و محتــوای 

خــود را مرتبــط بــا آن هــا بنویســید.
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از بک لینک استفاده کنید

ــه  ــرای آن ک ــی ب ــاز هــم تضمین ــد، ب ــت کنی ــوارد ســئو را رعای ــی م ــر تمام ــی اگ حت

شــما در جایــگاه اول نتایــج جســت و جــو قــرار بگیریــد وجــود نــدارد. ایــن مســاله 

ــک  ــما ی ــه ش ــی ک ــود. در صورت ــط می ش ــا مرتب ــک لینک ه ــت ب ــداد و کیفی ــه تع ب

ــرار داده و  ــر ق ــایت های دیگ ــی در س ــاژ آگه ــک رپورت ــا ی ــی و ی ــوای تبلیغات محت

کاربــران از طریــق ســایت های دیگــر وارد صفحــه شــما شــوند، گــوگل ســایت شــما را 

بســیار ارزشــمند و معتبــر تشــخیص می دهــد. نکتــه قابــل توجــه بــرای اســتفاده از 

بــک لینــک آن کــه حتمــا ســایت های معتبــر و پربازدیــد را انتخــاب کنیــد تــا اعتبــار 

ســایت شــما نیــز بــاال بــرود.

ابــزار SEMrush Backlinks Analytics Tool راهــکاری اســت کــه بــه شــما در بررســی 

بــک لینک هــا، کیفیــت آن هــا و پیــدا کــردن ســایت های مناســب کمــک می کنــد. از 
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جملــه راهکارهایــی کــه بــرای بهبــود تاثیــر بــک لینک هــا می توانیــد انجــام دهیــد، 

شــامل مــوارد زیــر اســت:

بیشتر بدانید: بک لینک چیست؟ چگونه بک لینک بگیریم که جریمه نشویم؟

دنبال فهرست بهترین ها در حوزه کاری خود باشید. 

ــود  ــر بهب ــزایی ب ــر بس ــد تاثی ــایت ها می توان ــه س ــن گون ــک از ای ــک لین ــت ب دریاف

ســئو ســایت شــما داشــته باشــد.

ــف  ــایت های مختل ــبکه ها و س ــما در ش ــوای ش ــه محت ــوید ک ــن ش مطمئ

قابــل اشــتراک گــذاری اســت

اشــتراک گــذاری در شــبکه های اجتماعــی از دیگــر راهکارهــای موثــر بــرای دریافــت 

بــک لینــک اســت. قبــل از انتشــار و تولیــد محتوای مناســب بــرای درج در شــبکه های 

ــی  ــده و محتوای ــنا ش ــایت ها آش ــن س ــوا در ای ــد محت ــول تولی ــا اص ــی ب اجتماع

متناســب بــا آن شــبکه اجتماعــی تهیــه کنیــد.
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محتوایی با داده ها و اطالعات ارزیابی شده تولید کنید

بــرای آن کــه شــما بتوانیــد بــک لینــک از کاربــران مختلــف دریافــت کنیــد، محتــوای 

بــه اشــتراک گذاشــته بایــد یــک داســتان بــرای روایــت کــردن داشــته باشــد. شــما 

بایــد بــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل داده هــای مختلــف بــه یــک ارزیابــی و نتیجه ای 

برســید کــه بــرای کاربــران مفیــد بــوده و ســپس بــرای رفــع مشــکل یــک پیشــنهاد 

ــر  ــد، تاثی ــط کنی ــز مرتب ــدار نی ــر پرطرف ــک خب ــه ی ــد آن را ب ــر بتوانی ــد. اگ ــه کنی ارائ

محتــوای شــما چنــد برابــر خواهــد شــد.
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ــم  ــای مه ــردن بخش ه ــخص ک ــرای مش ــف ب ــدر مختل ــب های ه از برچس

اســتفاده کنیــد

ــاختار و  ــک س ــتن ی ــایت، داش ــئو س ــنجش س ــا در س ــن فاکتوره ــی از مهم تری یک

چهارچــوب مناســب و اصولــی بــرای ســایت و محتوا اســت. صفحــه و مطالب نوشــته 

ــن اطالعــات در  ــد دارای یــک ســازماندهی منطقــی باشــد و مهم تری شــده در آن بای

بخــش ابتدایــی آمــده باشــد. تحقیقــات نشــان می دهــد 80 درصــد خواننــدگان یــک 

ســایت بیشــتر وقــت خــود را صــرف خوانــدن مطالــب ابتدایــی ســایت می کننــد. 

عــالوه بــر توجــه  بــه مطالــب اولیــه، کاربــران بعــد از ورود بــه ســایت قبــل از شــروع 

بــه خوانــدن محتــوا نگاهــی کلــی بــه آن انداختــه و زیــر عنوان هــای آن را بررســی 

می کننــد تــا متوجــه شــوند کــه محتــوای شــما جامــع بــوده و پاســخگوی ســواالت 

آن هــا خواهــد بــود. در صورتــی کــه محتــوای شــما زیــر عنــوان نداشــته و یکپارچــه 

باشــد، در دیــد اولیــه و کلــی کاربــر خســته شــده و مطلــب شــما را مفیــد نمی دانــد. 

در صورتــی کــه محتــوای شــما طوالنــی اســت می توانیــد ابتــدای مقاله آن را فهرســت 

بنــدی کــرده و تــا کاربــران بــا کلیــک بــر زیــر عنــوان مــورد نیازشــان بــه  آن بخــش 

پــرش کننــد. ایــن ایــده می توانــد در کنــار داشــتن یــک مقالــه جامــع باعــث رضایــت 

کاربــران نیــز شــود. 

ــب  ــر، اســتفاده از هدرهــا باعــث می شــود گــوگل مطال ــر کارب ــه بهت ــر تجرب عــالوه ب

شــما را بهتــر درک کنــد. اگــر در هدرهــا از کلمــات کلیــدی اســتفاده کنیــد، موتورهــای 
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جســت و جــو تشــخیص می دهنــد کــه محتــوای شــما راجــع بــه چــه چیــزی نوشــته 

شــده اســت و بهتــر آن را در نتایــج جســت و جــو بــه کاربــران ارائــه می کننــد. 

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

ــاالت ــرای ســئو مق ب

 

 

تصاویر را بهینه کنید

ــا ایــن  ــود SEO نادیــده گرفتــه می شــود. ب ــرای بهب ــر ب ــه ســازی تصوی اغلــب ، بهین

حــال ، اگــر بــه درســتی انجــام شــود ، می توانــد ترافیــک زیــادی را بــه وب ســایت 

شــما هدایــت کنــد. اســتفاده از تصویــر در ســایت مزایــای زیــر را بــه دنبــال خواهــد 

داشــت:
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 محتوای شما را جذاب تر می کند.• 

 با هدف جست و جوی بصری گوگل مطابقت دارد.• 

 به کاربران کمک می کند مطالب را بهتر درک کنند.• 

باعث افزایش اعتبار محتوا از نظر گوگل می شود.• 

هماننــد محتــوای متنــی، تصاویــر نیــز بایــد بهینــه ســازی شــوند. بهینه ســازی ســایت 

می توانــد تــا حــد بســیار زیــادی بــر بهبــود ســئو ســایت موثــر باشــد. بهینــه نکــردن 

تصاویــر می توانــد باعــث کنــد شــدن ســرعت ســایت شــده و درنتیجــه باعــث شــود 

کاربــران قبــل از بــاز شــدن کامــل صفحــه شــما آن را ببندنــد.

ــه نــکات زیــر توجــه داشــته  ــرای توصیــف تصاویــر ب هنــگام اســتفاده از متــن alt ب

باشــید:

متــن alt بایــد تــا حــد ممکــن توصیــف کننــده جزئیــات تصویــر باشــد و زمینــه • 

ارتبــاط آن بــا محتــوا را توضیــح دهــد.

 • alt قانــون مهــم آن کــه نبایــد از کلمــات کلیــدی محتــوای خــود بــه عنــوان تــگ

بــرای تصویــر در هــر صفحــه اســتفاده کنیــد. 

متــن alt نبایــد طوالنــی باشــد و از آن تنهــا بــرای توضیــح تصویــر و ارتبــاط آن بــا • 

محتــوا و کلمــه کلیــدی اســتفاده شــود.

مطلب مرتبط: چگونه در جستجوی تصاویر گوگل رتبه بهتری کسب کنیم؟
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مطمئن شوید سایت شما برای تلفن های همراه مناسب است

ــات  ــه وارد صفح ــی ک ــد کاربران ــش از 60 درص ــد، بی ــان می ده ــر نش ــات اخی مطالع

اینترنتــی می شــوند از تلفــن همــراه اســتفاده می کننــد. بــه همیــن دلیــل شــما بایــد 

مطمئــن باشــید کــه ســایت شــما بــرای تلفن هــای همــراه نیــز بهینــه شــده اســت، 

در غیــر ایــن صــورت تعــداد زیــادی از کاربــران خــود را از دســت خواهیــد داد. امــروزه 

مــی توانیــد کلمــات کلیــدی تلفــن همــراه و دســکتاپ را جداگانــه مــورد تحقیــق و 

مقایســه قــرار دهیــد. تجزیــه ایــن اطالعــات بــه شــما کمــک می کنــد بتوانیــد یــک 

محتــوای کاربــر پســند بــرای اســتفاده کننــدگان از تلفــن همــراه نیــز تولیــد کنیــد. 

ــرای تلفــن همــراه  ــه ســازی ب ــد کــه شــما بایــد از همــان ابتــدا بهین برخــی معتقدن

ــی  ــه حــذف جنبه هــای ب ــور ب ــن کار شــما مجب ــا ای ــرا ب ــد، زی ــرار دهی ــت ق را اولوی

اهمیــت ســایت خــود خواهیــد شــد در نتیجــه کیفیــت ســایت و محتــوا بــاال خواهــد 

رفــت. 
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هنــگام تولیــد محتــوای بهینــه شــده بــرای تلفــن همــراه مــوارد زیــر را در نظــر داشــته 

: شید با

ــا ابتــدا •  جــذاب تریــن و مفیدتریــن مطالــب را در جلــوی صفحــه قــرار دهیــد ت

ــری شــود. بارگی

از کلمــات کلیــدی پرتکــرار در تلفن هــای همــراه بــه عنــوان کلمــه کلیــدی اســتفاده • 

. کنید

محتوایــی جامــع و مختصــر تولیــد کنیــد کــه هــم بــرای تلفن هــای همــراه و هــم • 

لــپ تاپ هــا مناســب باشــد.

 بیشــتر بدانیــد: الگوریتــم Mobile First Index چیســت و چطــور ســایتمان را بــرای 

آن آمــاده ســازیم؟
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از URLهای کوتاه و توضیحات متا استفاده کنید

آدرس اینترنتــی و توضیحــات متــا از جملــه عوامــل کلیــدی هســتند کــه بــه گــوگل 

کمــک می کنــد تشــخیص دهــد کــه محتــوای شــما راجــع بــه چــه چیــزی اســت. اگــر 

چــه هیــچ قانــون ســفت و ســختی بــرای طــول و انــدازه آدرس و متــا وجــود نــدارد، 

ــن  ــند. همچنی ــر باش ــاه و مختص ــن کوت ــد ممک ــا ح ــور ت ــن دو فاکت ــت ای ــر اس بهت

آدرس اینترنتــی و توضیحــات متــا بهتــر اســت دارای کلمــات کلیــدی باشــند.

بــرای نــگارش آدرس اینترنتــی و توضیحــات متــا و بهبــود ســئو ســایت مــوارد زیــر را 

در نظــر داشــته باشــید:

از یک ساختار یکسان استفاده کنید: 

ــب  ــف مطل ــات مختل ــه موضوع ــه شــما در ســایت خــود راجــع ب ــد ک ــی نمی کن فرق

ــا یــک ســاختار  ــگارش URL و توضیحــات مت ــرای ن ــه ب ــد ک می نویســید، ســعی کنی

یکســان داشــته باشــید.

از گزافه گویی بپرهیزید: 

ــود ســئو ســایت  ــا و بهب ــذاری توضیحــات مت ــه باعــث تاثیرگ ــور مهــم دیگــر ک فاکت

ــت. ــودن آن اس ــر ب ــود، مختص می ش

از کلمات کلیدی استفاده کنید: 

همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد بــرای تاثیــر و نتیجــه بهتــر ســعی کنیــد در 

آدرس اینترنتــی و توضیحــات متــا از کلمــات کلیــدی اســتفاده کنیــد.
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زمان بارگذاری سایت را تا حد ممکن کاهش دهید

یکــی از عوامــل بســیار تاثیرگــذار کــه باعــث می شــود کاربــران ســایت شــما را تــرک 

ــزاری  ــرعت بارگ ــد، س ــدا کن ــش پی ــئو کاه ــر س ــما از نظ ــگاه ش ــه و جای ــرده و رتب ک

ســایت اســت. در حــال حاضــر ســایت هایی کــه زمــان بارگــزاری آن هــا بیشــتر از 3 

ثانیــه اســت، جــز ســایت های کنــد بــه شــمار می رونــد. شــما بــا اســتفاده از ابزارهــای 

خــاص می توانیــد ســرعت بارگــزاری ســایت خــود و عواملــی کــه باعــث کنــد شــدن 

آن می شــوند را بررســی کــرده و بــه دنبــال رفــع مشــکل برآئیــد.
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به طور مداوم سایت خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید

ممکــن اســت شــما اصــول ســئو را هنــگام طراحــی ســایت و تولیــد محتــوا در نظــر 

گرفتــه و دیگــر ســایت را بــه حــال خــود رهــا کنیــد. اگــر شــما ایــن رونــد را در پیــش 

گرفته ایــد، در زمــان کوتاهــی جایــگاه اولیــه خــود را نیــز از دســت خواهیــد داد. شــما 

بایــد بــه طــور مرتــب داده هــای مختلــف را مــورد بررســی قــرار داده و بــا اســتفاده از 

آن تغییراتــی در ســایت خــود ایجــاد کنیــد. از جملــه فاکتورهایــی کــه در ایــن تجزیــه 

و تحلیــل بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد، مــوارد زیــر اســت:

میانگین زمان صرف شده در هر صفحه 

شــما بایــد بررســی کنیــد کــه بــه طــور میانگیــن کاربــران چــه زمانــی را در هــر صفحــه 

ــران  ــرای یــک صفحــه کارب ــد. در صورتــی کــه متوجــه شــوید ب شــما ســپری می کنن

ــرای  ــوا ب ــی آن محت ــه صفحــه از آن خــارج می شــوند، یعن ــد از ورود ب ــه بع بالفاصل

کاربــران مفیــد نبــوده و شــما بایــد بــه دنبــال تغییــر در آن باشــید.
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نرخ پرش 

نــرخ پــرش نشــان دهنــده آن اســت کــه چــه تعــداد از کاربــران بعــد از ورود بــه یــک 

ــه شــما  ــاال ب ــرش ب ــرخ پ صفحــه از ســایت شــما وارد صفحــه دیگــری نشــده اند. ن

نشــان می دهــد کــه چــه عواملــی در ســایت شــما بایــد تغییــر کنــد.

ــرخ پــرش چیســت؛ بانــس ریــت خــوب چــه  ــا ن ــد: bounce rate ی بیشــتر بخوانی

عــددی اســت؟

منبع بازدید

ــد  ــرار دهی ــورد بررســی ق ــد م ــب بای ــه طــور مرت ــه شــما ب ــری ک ــم دیگ ــور مه فاکت

ــا  ــوند؟ آی ــایت می ش ــی وارد س ــه طریق ــما از چ ــران ش ــب کارب ــه اغل ــت ک آن اس

ــا از طریــق  ــد؟ آی ــه طــور مســتقیم از جســت و جــوی گــوگل شــما را پیــدا می کنن ب

ــا  ــا آی ــد؟ و ی ــدا کرده ان ــما را پی ــر ش ــایت های دیگ ــود در س ــای موج ــک لینک ه ب

ــن  ــی ای ــا بررس ــده اند. ب ــما وارد ش ــایت ش ــه س ــی ب ــبکه های اجتماع ــق ش از طری

ــد. ــر کار کنی ــذب کارب ــتر و ج ــک بیش ــر روی ترافی ــد ب ــل می توانی عوام

جمع بندی

ــت در  ــرای موفقی ــه ب ــت ک ــی اس ــن کارهای ــم تری ــی از مه ــایت یک ــئو س ــود س بهب

کســب و کار خــود بایــد انجــام دهیــد. در صورتــی کــه ســئو ســایت شــما بهبــود پیــدا 
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کنــد، گــوگل آن را معتبــر شــناخته و در صــدر نتایــج جســت و جــو بــه کاربــران نشــان 

ــه 10 راهــکار مهــم و کاربــردی جهــت بهبــود ســئو ســایت در  می دهــد. در ایــن مقال

اختیــار شــما قــرار داده ایــم.    

21


