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حضــور در صفحــات نتایــج موتورهــای جســتجو اولیــن قــدم مهــم بــرای پیشــرفت 

یــک تجــارت آنالیــن مــی باشــد بنابرایــن بهبــود رتبــه ســایت بســیار بــا اهمیــت مــی 

باشــد. مــا بــرای قرارگیــری در ایــن صفحــات چــه کارهایــی بایــد انجــام دهیــم؟ 

ــای  ــات در موتوره ــا ثب ــه ب ــد البت ــی و ص ــی و قانون ــورت طبیع ــه ص ــه ب ــرای اینک ب

ــئو  ــم؟ س ــتفاده کنی ــی اس ــه روش های ــد از چ ــیم بای ــته باش ــور داش ــتجو حض جس

ــد؟ ــاری کن ــیر ی ــن مس ــارا در ای ــد م ــی توان ــه م ــایت چگون س

از آمــار و ارقــام موتورهــای جســتجو بــه ویــژه گــوگل چــه مــی دانیــد؟ جالــب اســت 

بدانیــد کــه فقــط در گــوگل در هــر یــک ثانیــه بیــش از 40 هــزار نفــر بــه جســتجو 

مــی پردازنــد. ایــن مقــدار در طــول یــک روز بــه بیــش از 3.5 میلیــارد عــدد مــی رســد 

و مــی تــوان بــا محاســبه ای انــدک متوجــه شــد کــه ســالیانه بیــش از 1.2 تریلیــون 

جســتجو در گــوگل صــورت مــی گیــرد. 

چنیــن آمــار و ارقــام باورنکردنــی نشــان مــی دهــد کــه دنیــای اینترنتــی امــروز چــه 

ــب  ــه مخاط ــن هم ــون از ای ــای گوناگ ــارت ه ــهم تج ــته و س ــب داش ــدار مخاط مق

ــن و  ــه مخاطبی ــت ک ــی دریاف ــه راحت ــوان ب ــی ت ــیر م ــن تفاس ــا ای ــدر اســت. ب چق

ــه مشــتری از تعــداد تجــارت هــای فعــال بســیار  ــران مســتعد تبدیــل شــدن ب کارب

بیشــتر هســتند.
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حــال اگــر شــما بتوانیــد خودتــان را در ایــن دریــای پــر تالطــم بــه جایگاهــی مناســب 

برســانید، مــی توانیــد از اینکــه صدهــا و هــزاران مشــتری و کاربــر را بــه ســمت وب 

ســایت خــود روانــه کنیــد مطمئــن باشــید. 

ایــن بســتر مناســب از طرفــی فرصتــی بســیار عالــی بــرای هــر کســب و کار آنالینــی 

ــد. از  ــرده و پیشــرفت کنن ــی ک ــا معرف ــه دنی ــا کمــک آن خــود را ب ــا ب مــی باشــد ت

طــرف دیگــر، بــا حضــور گســترده رقبــا، رقابــت در حــوزه بازاریابــی اینترنتــی دشــوار 

شــده و نیــاز بــه تکنیــک هــا و اســتراتژی هــای مخصــوص خــود دارد.

بــا توجــه بــه ایــن شــرایط، شــما فقــط یــک راه بــرای ورود بــه میــدان رقابــت داریــد 

و آن نیــز تقویــت فرآیندهــای SEO وب ســایتتان مــی باشــد. بــا یــک تعریــف ســاده 

مــی تــوان گفــت کــه ســئو پــل ارتباطــی وب ســایت شــما بــرای معرفــی بــه کاربــران 

و مشــتریان مــی باشــد. 

طبــق گــزارش منتشــر شــده در اوایــل ســال 2018 ، مشــخص شــد کــه در ســال 2017 

بیشــتر از 93% از تجــارت هــای آنالیــن از طریــق موتورهــای جســتجو فعالیــت خــود 

را گســترش داده انــد. در ایــن میــان، 33% از ســهم کلیــک هــا بــرای وب ســایت هایی 

بــوده اســت کــه در صفحــات اول گــوگل بــه نمایــش درآمدنــد. ایــن یعنــی یــک ســوم 

از تمــام بازدیدهــا بــرای ایــن وب ســایت هــا ثبــت شــده اســت.
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بهترین روش های بهبود رتبه سایت در نتایج جستجو

مســلمًا از دســت دادن همچنیــن فرصتــی بــرای هــر وب ســایتی یــک افســوس بــزرگ 

بــه حســاب مــی آیــد. چــرا کــه طبــق نتایــج تحقیقــات، بیشــتر از 75% مــردم حتــی 

بــه صفحــات دوم و بعــدی موتورهــای جســتجو نیــز مراجعــه نمــی کننــد. در تحقیــق 

دیگــری کــه صــورت گرفــت، نشــان داده شــده اســت کــه 95% از ســهم ترافیــک هــای 

اینترنتــی متعلــق بــه وب ســایت هــای موجــود در صفحــه اول گــوگل مــی باشــد. %5 

مابقــی ترافیــک بــرای دیگــر صفحــات هســتند.

ایــن حقایــق ثابــت مــی کننــد کــه اگــر شــما بتوانیــد وب ســایت خــود را از طریــق 

روش هــای طبیعــی و ارگانیــک بــه صفحــات اول بکشــانید، چــه شــانس بزرگــی در 

ــا روش  ــرای دســتیابی بــه چنیــن چیــزی شــما بایــد ب انتظــار شــما خواهــد بــود. ب

ــه آن هــا اشــاره مــی کنیــم، ترافیــک و  ــکات بســیار مهمــی کــه در ادامــه ب هــا و ن

بازدیدهــای موتورهــای جســتجو را بــه ســمت وب ســایت خودتــان هدایــت کنیــد.
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محتوای با کیفیت ایجاد کنید

محتــوا اولیــن و مهمتریــن عاملــی اســت کــه مــی توانــد توجــه مخاطبیــن شــما را 

جلــب کــرده و دلیلــی بــرای مانــدن آن هــا در وب ســایت شــما باشــد. متخصصیــن 

وب محتــوای بــا کیفیــت، مرتبــط و مفهومــی را درســت مثــل دانــه پاشــیدن بــرای 

پرنــدگان مــی داننــد. مطمئــن باشــید اگــر قــرار اســت کاربــری را در وب ســایت خــود 

نگــه داریــد، فقــط بــا محتــوا مــی توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد.

ــث  ــم، در مبح ــر وب گفتی ــر مدی ــاالت دیگ ــز در مق ــن نی ــش از ای ــه پی ــور ک همانط

بازاریابــی اینترنتــی مقولــه ای وجــود دارد کــه وب مســترها را تشــویق مــی کنــد تــا با 

راه انــدازی یــک سیســتم و اســتراتژی، ســعی در نگــه داشــتن کاربــران در وب ســایت 

خــود کننــد.

ــا  ــد زمــان ســکون ی ــی کــه مخاطبیــن شــما در وب ســایت شــما بمانن ــه آن زمان  ب

ــی در  ــاًل طبیع ــری مســتقیم و کام ــی شــود. Dwell Time تأثی ــه م Dwell Time گفت

رتبــه بنــدی وب ســایت هــا دارد و موتورهــای جســتجو ایــن زمــان هــا را بــه واســطه 

ربــات هــای پیشــرفته خــود مــی ســنجند.
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در کنــار ایــن موضــوع، مطالــب و محتــوای بــا کیفیــت بــاال و بــه روز نــه تنهــا مــی 

ــد، بلکــه  ــه کنن ــه ســمت وب ســایت شــما روان ــدگان بیشــتری را ب ــد بازدیدکنن توانن

باعــث میشــوند تــا کاربــران دلیلــی بــرای بازگشــت مجــدد بــه وب ســایت شــما نیــز 

داشــته باشــند. همیــن رفــت و آمــد مجــدد کاربــران، از دیگــر عوامــل جــذب ترافیــک 

ارگانیــک و بهبــود رتبــه بنــدی وب ســایت شــما در موتورهــای جســتجو خواهــد بــود.

ــوای  ــه محت ــی ک ــایت های ــران، وب س ــه کارب ــد ک ــی دهن ــان م ــادی نش ــج زی نتای

مناســب ارائــه مــی کننــد را بــه ســرعت در مرورگــر خــود بوکمــارک مــی کننــد تــا بــه 

آن هــا دسترســی ســریع داشــته باشــند. 
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گــوگل بــرای مرورگــر Chrome امتیــاز ویــژه ای قائــل شــده اســت. وب ســایت هایــی 

کــه در ایــن مرورگــر بوکمــارک شــوند، بــه صــورت خــودکار توســط گــوگل نیــز اعتبــار 

دریافــت کــرده و ایــن اعتبــار بــه کســب رتبــه بهتــر ســئو بــه آن هــا کمــک مــی کنــد. 

ــه مرورگــر کــروم  ــق ب ــازار مرورگرهــای اینترنتــی متعل در حــال حاضــر 45% از ســهم ب

مــی باشــد و ایــن آمــار بــاال فرصــت مناســبی بــرای کســب موفقیــت از همیــن راه 

ســاده نیــز فراهــم آورده اســت.

ــن  ــای آنالی ــارت ه ــن تج ــد از بزرگتری ــر 72 درص ــه از نظ ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ب

موفــق امــروزی، بازاریابــی محتــوا مؤثــر تریــن روش بــرای کســب جایــگاه هــای برتــر 

در SEO مــی باشــد.

به اصالت کاری خود پایبند باشید

فقــط ارســال و انتشــار مطالــب بــا کیفیــت بــرای پیــروزی در بازاریابــی محتــوا کافــی 

نیســت. شــما بایــد بــه اصالــت کاری خــود وفــادار بمانیــد. منحصــر بــه فــرد بــودن 

کار شــما اصالــت کار شــما خواهــد بــود و هرچــه محتــوای انحصــاری شــما بهتــر و 

بیشــتر باشــند، ســئوی بهتــری در انتظارتــان خواهــد بــود. انتشــار محتــوای تکــراری 

و مشــابه بــه رتبــه بنــدی وب ســایت شــما آســیب زیــادی مــی رســاند.

همچنیــن بازنشــر مطالــب و محتــوا از دیگــر منابــع و وب ســایت هــا نیــز ســئوی وب 

ســایت شــما را بــا خطــر زیــادی تهدیــد مــی کنــد. 

6

https://modireweb.com/


11 روش برای بهبود رتبه وب سایت در موتورهای جستجو

www.modireweb.com

ــای  ــر موتوره ــرداری و از نظ ــی ب ــارز کپ ــداق ب ــران مص ــر کارب ــی از نظ ــن حرکت چنی

ــث  ــی در مبح ــرداری های ــی ب ــن کپ ــود. از چنی ــی ش ــی م ــپمینگ تلق ــتجو اس جس

بازاریابــی اینترنتــی بــا عنــوان ســرقت ادبــی یــا Plagiarism نیــز یــاد مــی شــود. در 

ایــن زمینــه ابزارهــای آنالینــی عرضــه شــده انــد کــه بــه شــما کمــک مــی کننــد تــا 

در صورتــی کــه چنیــن محتوایــی در وب ســایت خــود داریــد بتوانیــد آن هــا را پیــدا 

کنیــد.

ایــن ابزارهــا بــه شــما کمــک مــی کننــد تــا روی برنامــه کار کنیــد و در صورتــی کــه 

ــد، آن  ــده باش ــر ش ــار منتش ــک ب ــش از ی ــما بی ــایت ش ــابه در وب س ــی مش مطلب

ــا اصــالح کنیــد.  ــا بتوانیــد آن هــا را حــذف ی ــد ت ــه شــما معرفــی مــی کنن هــا را ب

انتشــار مطالــب بــا اصالــت و اورجینــال باعــث کســب اعتمــاد بازدیدکننــدگان مــی 

شــود. اعتمــادی کــه بــه موجــب آن، مخاطبیــن، شــما را بــه عنــوان یــک منبــع معتبــر 

خواهنــد شــناخت. ایــن مــورد یکــی از مهمتریــن و حیاتــی تریــن نــکات بــرای کســب 

موفقیــت پایــدار در ســئو و بهینــه ســازی بــرای موتورهــای جســتجو مــی باشــد.
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سرعت بارگذاری صفحات خود را بهبود دهید

ــه نظــر نرســد  ــاد اینطــور ب ــم. شــاید زی مــا بارهــا و بارهــا ایــن مــورد را ذکــر کردی

ــدم  ــا ع ــت و ی ــل موفقی ــن دالی ــی تری ــه وب از اساس ــذاری صفح ــرعت بارگ ــا س ام

موفقیــت یــک وب ســایت بــه حســاب مــی آیــد. ســرعت کــم بارگــذاری یــک وب 

ــه عمــل کــرده و از دو جهــت مضــر اســت. اول  ــه یــک تیغــه دو لب ســایت شــبیه ب

اینکــه در صــورت کــم بــودن ســرعت بارگــذاری یــک صفحــه، گــوگل بــه کمــک ربــات 

هــای خزنــده خــود بــه ســرعت ایــن موضــوع را شناســایی کــرده و بــا کاهــش رتبــه 

و اعتبــار ســایت شــما، تأثیــر آن را مســتقیمًا روی رتبــه بنــدی ارگانیــک وب ســایت 

شــما منعکــس مــی کنــد.

ــرخ  ــا ن ــی شــود ت ــک صفحــه ســبب م ــود شــدن ی ــم ل ــر، ســرعت ک از طــرف دیگ

تبدیــل مشــتریان بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده و باعــث فــراری شــدن مخاطبیــن 

ــار  ــر اعتب ــه افــت چشــم گی ــز ب ــن موضــوع نی از وب ســایت شــما مــی شــود. همی

برنــد و رتبــه شــما در موتورهــای جســتجو منجــر خواهــد شــد. ایــن مســئله از جملــه 

ــا آن درگیــر بــوده و جالــب اســت کــه  مســائلی اســت کــه تجــارت هــای زیــادی ب

بســیاری از آن هــا توجهــی بــه آن نمــی کننــد. فروشــگاه آمــازون چنــد ســال پیــش 

فقــط بــه خاطــر ســنگین شــدن وب ســایت و کاهــش ســرعت بارگــذاری آن، مبلغــی 

بالــغ بــر 1.6 میلیــارد دالر را در یــک ســال متضــرر شــد.
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پژوهشــی دیگــر نشــان مــی دهــد کــه 40% از بازدیدکننــدگان وب ســایت هایــی کــه 

بارگــذاری کامــل آن هــا بیشــتر از 3 الــی 5 ثانیــه طــول بکشــد را تــرک مــی کننــد. 

ــن وب  ــار دوم وارد ای ــرای ب ــراد ب ــن اف ــه 80% ای ــر ماجــرا اینجاســت ک قســمت بدت

ســایت هــا نمــی شــوند. در طــرف مقابــل، اگــر ســرعت بارگــذاری وب ســایت شــما 

ــی  ــه م ــد از وب ســایت شــما ادام ــه بازدی ــدگان ب ــاال باشــد، بازدیدکنن مناســب و ب

دهنــد.

پیشــنهاد مــی کنیــم بــه صــورت دوره ای ســرعت وب ســایت خــود را چــک کنیــد تا در 

صورتــی کــه مســئله ای باعــث کاهــش ســرعت آن شــد بــه ســرعت متوجــه آن شــده 

ــه مؤثرتریــن روش هــای  ــد. از جمل ــه آن رســیدگی کنی ــد ب و در اســرع وقــت بتوانی

ــه ســازی تصاویــر آن مــی باشــد.  افزایــش ســرعت بارگــذاری وب ســایت هــا، بهین

ــرای عکــس  ــر و اســتفاده از ســایزهای متعــارف ب ــا کــم کــردن حجــم تصاوی شــما ب

هــا، مــی توانیــد تــا حــد زیــادی ســرعت لودینــگ وب ســایت خــود را زیــاد کنیــد.
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بــه منظــور بررســی شــرایط وب ســایت از نظــر اســتانداردهای وب کــه شــامل ســرعت 

ــون  ــی همچ ــد از ابزارهای ــی توانی ــود، م ــی ش ــه م ــی صفح ــم کل ــگ و حج لودین

GTmetrix و WebPagetest و Pingdom اســتفاده کنیــد.

تصاویر وب سایت خود را بهینه سازی کنید

ــا،  ــایت ه ــذاری وب س ــرعت بارگ ــش س ــای افزای ــی از راه ه ــه یک ــم ک ــاال گفتی در ب

ــه  ــای بهین ــت ه ــتر از مزی ــی بیش ــد کم ــد. بگذاری ــی باش ــر م ــازی تصاوی ــه س بهین

ســازی تصاویــر صفحــات وب بــه شــما بگوئیــم. تصاویــر اولیــن چیزهایــی هســتند که 

توجــه بازدیدکننــدگان شــما را بــه خــود جلــب مــی کننــد. عکــس هــا بیشــتر از هــر 

چیــز دیگــری توســط کاربــران مشــاهده مــی شــوند و بایــد گفــت کــه تأثیرگــزاری آن 

هــا خیلــی بیشــتر از چیــزی اســت کــه فکــرش را بکنیــد.

وقتــی مــا از بهینــه ســازی تصاویــر حــرف مــی زنیــم صرفــًا منظــور مــا اســتفاده از 

تصاویــر کــم حجــم نیســت. اتفاقــًا بهتــر اســت بدانیــد کــه کیفیــت بــاالی تصاویــر از 

فاکتورهــای مهــم یــک وب ســایت بهینــه و حرفــه ای محســوب مــی شــود. شــکی در 

ایــن نیســت کــه حتمــًا بایــد تمرکــز خــود را روی تصاویــر بــا کیفیــت بگذاریــد امــا 

مــی بایســت از روش هــای مختلــف اقــدام بــه بهینــه کــردن ایــن تصاویــر کنیــد.

از جملــه مهمتریــن ایــن روش هــا، ذخیــره ســازی و تبدیــل فرمــت آن هــا بــه فرمــت 

هــای مخصــوص وب مــی باشــد.
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 نــرم افزارهایــی مثــل فتوشــاپ ایــن قابلیــت را فراهــم کــرده انــد کــه مــی تــوان بــا 

 Save for Web کمــک آن هــا، تصاویــر را بعــد از ویرایــش و تغییــر ســایز بــا گزینــه

ــم  ــن روش حج ــرد. در ای ــره ک ــده ذخی ــه ش ــرده و بهین ــورت فش ــه ص Devices & ب

تصاویــر بــه مقــدار بســیار قابــل توجهــی کاهــش پیــدا مــی کنــد امــا کیفیــت کلــی 

تصاویــر تقریبــًا دســت نخــورده باقــی مــی مانــد.

بــه جــز ایــن مــورد، ســایز و فرمــت عکــس هــا را فرامــوش نکنیــد. فرمــت مناســب 

بــرای تصاویــر عــادی و کاور مطالــب بایــد JPEG باشــد و آیکــون هــای ســایت بایــد 

بــا فرمــت PNG و در صورتــی کــه نیــاز بــه بهینــه ســازی بیشــتر اســت بــا فرمــت 

PNG-8 ذخیــره شــوند. تصاویــر بــزرگ و پــر حجــم دلیلــی بــرای افــت ســرعت یــک 

وب ســایت بــه شــمار مــی رونــد. نتیجــه ی اســتفاده از چنیــن عکــس هایــی افــت 

ــی  ــت محتوای ــود. سیســتم هــای مدیری ــار وب ســایت شــما خواهــد ب ــه و اعتب رتب

همچــون WordPress نیــز افزونــه هــا و پالگیــن هایــی بــرای بهینــه ســازی خــودکار 

وب ســایت و تصاویــر در اختیــار وب مســترها قــرار داده انــد کــه اســتفاده صحیــح از 

آن هــا نیــز توصیــه مــی شــود.

همچنیــن یــادآور مــی شــویم کــه از کلمــات کلیــدی خــود در عناویــن، اســامی و متــن 

ــز  ــه ج ــا ب ــد ت ــتفاده کنی ــر اس ــات تصاوی ــن توضیح ــن )Alt Tag( و همچنی جایگزی

محتــوای متنــی مطالــب، تصاویــر شــما نیــز در موتورهای جســتجو شناســایی شــوند.
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از تگ های هدینگ استفاده کنید

ــوای خــوب ویژگــی هــای متفاوتــی دارد. داشــتن نظــم و ترتیــب و اســتاندارد  محت

بــودن یــک متــن از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت. اگــر نوشــته هــای شــما 

ــد  ــدگان خواهن ــی از چشــم بازدیدکنن ــه راحت ــا را نداشــته باشــند، ب ــی ه ــن ویژگ ای

افتــاد. قالــب بنــدی صحیــح مطالــب و متــون شــما از ایــن مشــکل جلوگیــری خواهد 

کــرد و باعــث افزایــش UX یــا همــان تجربــه کاربــری مــی شــود.

اســتفاده از تــگ هــای هــدر )Heading Tags( و جــدا کــردن بخــش هــای یــک متــن 

ــا  ــه شــدت توصیــه مــی شــود. شــما ب ــر کــردن خوانایــی آن ب ــه منظــور آســان ت ب

کمــک تــگ هــای هدینــگ کــه درواقــع همــان ســرتیترها هســتند نــه تنهــا متــون 

ــه صــورت اســتاندارد بخــش  خــود را منظــم و مرتــب مــی کنیــد، بلکــه آن هــا را ب

بنــدی کــرده و بــرای کاربــران و همچنیــن موتورهــای جســتجو تفکیــک مــی کنیــد. 
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ربــات هــای گــوگل توانایــی شناســایی ایــن تــگ هــا را بــه خوبــی دارنــد و اســتفاده 

صحیــح از آن هــا را امتیــازی بــرای وب ســایت شــما در نظــر مــی گیرنــد. بــه ویــژه 

اگــر کلمــات کلیــدی خــود را نیــز در ایــن تــگ هــا بــه کار ببریــد.

ــه  ــدگان را مشــتاق ب ــدی درســت همچنیــن خوانن ــب بن ــا قال یــک متــن مناســب ب

گذرانــدن وقــت بیشــتری در وب ســایت شــما خواهــد کــرد. در ضمــن ایــن موضــوع 

نیــز ثابــت شــده اســت کــه مطالــب خواندنــی و بــا کیفیــت یــک وب ســایت، دلیــل 

قــرص و محکمــی بــرای مراجعــه مجــدد بازدیدکننــدگان بــه وب ســایت شــما مــی 

باشــد. تمــام ایــن فاکتورهــا در کنــار یکدیگــر باعــث پیشــرفت چشــم گیــر وب ســایت 

شــما و بهبــود قابــل توجــه رتبــه ی آن مــی شــود.

 

قالب بندی مطالب خود را بهبود بدهید

ــرش  ــادی در نگ ــر زی ــد تأثی ــی توانن ــما م ــایت ش ــب وب س ــمایل مطال ــکل و ش ش

ــه شــما و برندتــان داشــته باشــند. یــک طــرح بنــدی مناســب و  ــران نســبت ب کارب

ــد.  ــدا کن ــود پی ــری بهب ــه کارب ــا تجرب ــر پســند باعــث مــی شــود ت کارب
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چنیــن طراحــی هــای ســاده و در عیــن حــال مدرنــی کاربــران را مجــاب بــه گذرانــدن 

وقــت بیشــتری در وب ســایت شــما خواهــد کــرد. همیــن مســئله منجــر بــه حضــور 

بیشــتر کاربــران در بخــش هــای مختلــف ســایت شــما خواهــد شــد و ایــن مســلمًا 

چیــزی اســت کــه هــر وب مســتری بــه دنبــال آن اســت.

ــل مالحظــه  ــا پیشــرفت قاب ــی وب ســایت هــا ب ــر، تایپوگراف طــی دهــه هــای اخی

ــار اســتفاده  ــا در کن ــت هــای مناســب و خوان ــوده اســت. انتخــاب فون ــراه ب ای هم

از انــدازه هــای مناســب، خوانایــی یــک متــن را دو چنــدان مــی کنــد. توصیــه مــی 

شــود کــه بــه همیــن منظــور، پاراگــراف هــای خــود را تــا حــد امــکان کوتــاه کــرده و 

فاصلــه بیــن پاراگــراف هــا را بــه انــدازه انتخــاب کنیــد. بــه عــالوه مــی توانیــد بــرای 

جلــب توجــه بهتــر، از متــون رنگــی، ایتالیــک و فونــت هــای بولــد بهــره منــد شــوید. 

البتــه ســعی کنیــد در ایــن مــورد زیــاده روی نکنیــد چــرا کــه ممکــن اســت جــواب 

عکــس بگیریــد.

ــب، اســتفاده از چــک لیســت هــا  ــر روش هــای افزایــش کیفیــت یــک مطل از دیگ

و فهرســت هــای نقطــه ای )Bullet Points( مــی باشــد. اســتفاده از ایــن فهرســت 

هــا وضــوح و خوانایــی مطلــب شــما را دو چنــدان کــرده و بــه تفکیــک اســتاندارد و 

همچنیــن زیبایــی متــن شــما کمــک شــایانی مــی کنــد. فهرســت هــای نقطــه ای بــه 

خواننــدگان مطلــب شــما کمــک مــی کننــد تــا ســریعًا محتــوا و اطالعــات منــدرج را 

اســکن کــرده و از ایــن رو، خیلــی راحــت تــر مطلــب را درک کننــد.
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بهتــر اســت بــه جــای اســتفاده بیــش از حــد از تصاویــر، رنــگ آمیــزی هــا و دیگــر 

آیتــم هــای بــی مــورد، مطالــب خــود را بــا ایــن متدهــا پــر کنیــد تــا قالــب نوشــته 

شــما زیبــا، خوشــایند، اســتاندارد و حرفــه ای باشــد. در ایــن صــورت وب ســایت شــما 

هــم بــرای کاربــران و هــم بــرای موتورهــای جســتجو منبعــی معتبــر خواهــد بــود.

توضیحات متای جذاب بنویسید

همانطــور کــه مــی دانیــد توضیحــات متــا )Meta Description( توضیحــات کوتــاه 

یــک صفحــه وب مــی باشــد کــه در نتایــج موتورهــای جســتجو نمایــش داده مــی 

ــر 300  ــل نمایــش در ایــن بخــش 50 و حداکث ــر قاب شــود. حداقــل اســتاندارد کاراکت

کاراکتــر اســت. توضیحــات متــا در واقــع خالصــه ای از محتــوای صفحــه در موتورهای 

ــوان  ــر عن ــا درســت زی ــور جســتجوی گــوگل توضیحــات مت جســتجو اســت. در موت

صفحــه و آدرس آن نمایــش داده مــی شــود.

همیــن مقــدار توضیحــات مــی توانــد بــه قــدری تأثیرگــزار باشــد کــه نظــر کاربــران را 

کامــاًل بــه خــود جلــب کــرده و یــا آن هــا را از وب ســایت شــما دور کنــد. در حقیقــت 

ــد  ــم بگیرن ــران تصمی ــا کارب ــه ســبب مــی شــود ت ــزی اســت ک ــا چی توضیحــات مت

روی لینــک مربــوط بــه آن توضیحــات کلیــک کننــد یــا خیــر. بنابرایــن الزم بــه گفتــن 

نیســت کــه ایــن توضیحــات چــه مقــدار حیاتــی و مهــم هســتند. از نظــر متخصصیــن 

وب یکــی از مهمتریــن عوامــل افزایــش نــرخ کلیــک ، توضیحــات متــای جــذاب مــی 

باشــند.
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بــا ایــن گفتــه هــا، نتیجــه مــی گیریــم کــه Meta Description قــادر اســت تــا تأثیــر 

زیــادی روی ســئو و رتبــه بنــدی وب ســایت شــما بگــذارد. شــما بایــد ســعی کنیــد 

کــه ایــن توضیحــات را کوتــاه، مختصــر و در عیــن حــال بــا اطالعــات کافــی نــگارش 

کنیــد. همچنیــن فرامــوش نکنیــد کــه حتمــًا بایــد از کلمــات کلیــدی خــود نیــز در ایــن 

توضیحــات اســتفاده کنیــد. بــه ایــن نکتــه نیــز دقــت کنیــد کــه توضیحــات متــا هــم 

مثــل کلمــات کلیــدی نبایــد تکــراری باشــند.

وبالگ نویسی را آغاز کنید

مبحــث وبــالگ نویســی از دیگــر مباحــث کاربــردی در افزایــش بازدیــد و بهبــود رتبــه 

ــا وبــالگ  ــوای فنــی یــک وب ســایت را ب یــک وب ســایت مــی باشــد. تولیــد محت

نویســی اشــتباه نگیریــد. منظــور از محتــوا، اطالعــات منــدرج در مطالــب وب ســایت 

شــما مــی باشــد؛ امــا وبــالگ گســترده تــر بــوده و در واقــع سیســتمی بــرای تکمیــل 

بازاریابــی محتــوا بــرای یــک تجــارت آنالیــن مــی باشــد.
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کســب و کارهایــی کــه از وبــالگ اســتفاده مــی کننــد نزدیــک بــه 13 برابــر شــانس 

بیشــتری بــرای بازگردانــی ســرمایه خــود دارنــد. وبــالگ نویســی همچنیــن بــه کســب 

و کارهایــی کــه روی تجــارت B2B و B2C فعالیــت دارنــد کمــک مــی کنــد تــا چالــش 

هــای بزرگــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد بــرای آن هــا بــه مراتــب کمتــر شــود. از 

دیگــر نــکات بســیار مهــم و قابــل توجــه در ایــن مــورد ایــن اســت کــه تجــارت هــای 

دارای وبــالگ از صفحــات ایندکــس شــده بســیار بیشــتری برخــوردار هســتند. طبــق 

یــک تحقیــق، ایــن نــوع تجــارت هــا بــه طــور میانگیــن 434% صفحــات ایندکــس 

ــه  ــد. هــر چــه صفحــات ایندکــس شــده شــما بیشــتر باشــد، ب شــده بیشــتری دارن

همــان مقــدار شــانس حضــور شــما در موتورهــای جســتجو نیــز بیشــتر مــی شــود.

موتورهــای جســتجو وب ســایت هایــی کــه صفحــات ایندکــس شــده بیشــتری دارنــد 

را مراجــع معتبــری شناســایی مــی کننــد و معرفــی آنــان بــه کاربــران را اولویــت قــرار 

مــی دهنــد. بــه گــزارش وب ســایت هــاب اســپات بیشــتر از 53% از تجــارت هــای 

آنالیــن اولویــت اصلــی خــود را روی محتــوا و وبــالگ قــرار داده انــد. هــاب اســپات 

همچنیــن مــی گویــد کــه وبــالگ نویســی تأثیــر بــه ســزایی در بهبــود اعتبــار برندهــا 

داشــته و ســرمایه گــزاری هــای تجــارت هــا را پــر رونــق کــرده اســت.

بــالگ هــا بــه شــما ایــن امــکان را مــی دهند تــا از کلمــات کلیــدی بیشــتری اســتفاده 

کنیــد و بــا تبدیــل شــدن بــه یــک منبــع اطالعاتــی، کاربــران بیشــتری را بــه ســمت 

وب ســایت خــود جــذب کنیــد. اســتفاده از آیتــم هــای گوناگــون مثــل عکــس، فیلــم، 

موســیقی و … در وبــالگ هــا توصیــه مــی شــود.
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 بــا اســتفاده از چنیــن راهکارهایــی، مــی توانیــد طیــف وســیع تــری از بازدیدکننــدگان 

را هــدف بگیریــد و در ضمــن باعــث افزایــش زمــان Dwell Time شــوید. تمامــی ایــن 

مــوارد در نهایــت منجــر بــه افزایــش محبوبیــت شــما در ســطح اینترنــت مــی شــود.

 

خوانایی و وضوح محتوای وب سایت خود را افزایش دهید

ــر  ــث بهت ــی صفحــات، باع ــدون پیچیدگ ــح و ب ــدی صحی ــب بن ــرا و قال طراحــی گی

نمایــش داده شــدن یــک ســایت مــی شــوند. چنیــن طراحــی هایــی کــه در عیــن 

ســادگی قابلیــت هــای مناســبی داشــته باشــند تجربــه کاربــری بهتــری را فراهــم مــی 

کننــد و در نتیجــه ایــن مــوارد هــر نــوع کاربــری را بــرای گذرانــدن وقــت در آن وب 

ســایت تشــویق مــی کنــد. محتــوای خوانــا و شــفاف نیــز همیــن حکــم را دارد. الزم 

نیســت کــه وب ســایت خــود را بــا مطالــب بیــش از حــد تخصصــی پــر کنیــد. ایــن 

مــدل مطالــب معمــواًل خوانایــی کمتــری داشــته و باعــث ناخوشــایندی خواننــدگان 

مــی شــوند.
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در صورتــی کــه هــر چقــدر مطالــب و محتــوای شــما ســاده تــر و جــذاب تــر باشــند، 

خواننــدگان آن هــا نیــز خوشــنود تــر بــوده و تمایــل بیشــتری بــه خوانــدن نوشــته 

هــای شــما نشــان مــی دهنــد. همیــن تمایــل باعــث کاهــش چشــم گیــر نــرخ خروج 

کاربــران مــی شــود. خوانایــی مناســب محتــوای یــک وب ســایت ارتبــاط مســتقیمی 

ــا رتبــه بنــدی هــای نتایــج طبیعــی در گــوگل دارد. از جملــه نکاتــی کــه خوانایــی  ب

یــک صفحــه را زیــاد تــر مــی کنــد اســتفاده از لیســت هــای نقطــه ای، هدینــگ هــا 

)ســرتیترها( ، پاراگــراف هــای کوتــاه، اســتفاده از کلمــات ســاده و جمــالت کوتــاه مــی 

باشــد.

از لینک های داخلی و خارجی بهره مند شوید

از مهمتریــن مباحــث مطــرح شــده در SEO اســتفاده از لینــک هــای داخلــی و خارجــی 

مــی باشــد. هــر کــدام بــه نوبــه خــود تأثیــرات قابــل توجهــی دارنــد. شــما بــا لینــک 

هــای داخلــی مــی توانیــد کاربــران را در وب ســایت خــود نگــه داشــته و زمــان حضور 

آن هــا را در وب ســایت خــود افزایــش دهیــد. امــا لینــک دهــی هــای خارجــی کمــی 

متفــاوت تــر عمــل مــی کننــد. اگــر شــما در وب ســایت خــود بــه وب ســایت هــای 

معتبــر لینــک بدهیــد، اعتبــار ســایت خــود را افزایــش مــی دهیــد.

در واقــع یکــی از راه هــای ســریع بــرای کســب اعتبــار، لینــک دادن بــه منابــع معتبــر 

خارجــی مــی باشــد. هــم اکنــون وب ســایت هــای زیــادی از ایــن روش اســتفاده مــی 

. کنند
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 لینــک هــای خارجــی همچنیــن ارتبــاط بیــن مطالــب ســایت شــما را بیشــتر مــی 

کننــد و در ضمــن باعــث مــی شــوند تــا اعتمــاد گــوگل بــه ســایت شــما زیــاد شــود. 

در نتیجــه، رتبــه بنــدی طبیعــی وب ســایت شــما بهبــود پیــدا کــرده و از لیســت وب 

ســایت هــای اســپم جــدا مــی شــوید.

پیشــنهاد مــی کنیــم کــه از ســورس هــا و منابــع قابــل اعتمــاد جدیــد اســتفاده کنیــد. 

در ایــن مــورد زیــاده روی نکنیــد چــرا کــه اگــر تعــداد لینــک هــای خارجــی شــما از 

حــد اســتاندارد بیشــتر شــود، ممکــن اســت خیلــی زود توســط گــوگل جریمــه شــوید. 

ضمنــًا هــر از گاهــی لینــک هــای خارجــی و داخلــی خــود را بررســی کنیــد تــا از کار 

ــران و خواننــدگان ســایت  ــرای کارب ــه تنهــا ب نیفتــاده باشــند. لینــک هــای خــراب ن

شــما آزاردهنــده هســتند، بلکــه مــی تواننــد بــرای رتبــه و جایــگاه شــما نیــز خیلــی 

جــدی تهدیــد آمیــز باشــند در فراینــد بهبــود رتبــه ســایت شــما نتیجــه عکــس داشــته 

باشــد.
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برای انتخاب کلمات کلیدی مناسب تحقیق کنید

بعضــی اوقــات انتخــاب کلمــات کلیــدی صحیــح مــی تواننــد رتبــه بنــدی یــک وب 

ســایت را دگرگــون کننــد و باعــث بهبــود رتبــه ســایت شــوند.

 درســت اســت کــه بــرای یــک وب ســایت و مطالــب آن در کمتــر از چنــد ثانیــه مــی 

ــورد وقــت گذاشــته  ــن م ــر روی ای ــا اگ ــرد، ام ــدا ک ــدی پی ــه کلی ــن کلم ــوان چندی ت

شــده و کلمــات بــا تحقیــق و بــا اســتراتژی انتخــاب شــوند، آن گاه تأثیــر آن هــا دو 

چنــدان مــی شــود.

بــرای ایــن مــورد نیــز ابزارهــای آنالیــن گوناگونــی طراحــی شــده اســت. بــا کمــک 

ــا  ــرده و ب ــد را شناســایی ک ــدی ترن ــات کلی ــد کلم ــی توانی ــا م ــن ابزاره برخــی از ای

ــت  ــواًل روش درس ــید. معم ــته باش ــری داش ــای بهت ــاب ه ــه روز انتخ ــنهادات ب پیش

ــزی انتخــاب مــی شــود و  ــدی مرک ــدا یــک کلمــه کلی ــه ابت ــن صــورت اســت ک بدی

ــش مــی شــوند.  ــا آن گزین ــط ب ــات فرعــی و مرتب ســپس کلم

ــورت دوره ای  ــه ص ــا ب ــد ت ــی کنن ــنهاد م ــا پیش ــرویس ه ــا و س ــن ابزاره ــب ای اغل

مطالــب بلنــد و طوالنــی منتشــر کنیــد. چــرا کــه در ایــن گونــه مطالــب مــی توانیــد 

از تعــداد بیشــتری کلمــه کلیــدی بهــره منــد شــوید. همچنیــن مطالــب بلنــد بازخــورد 

بهتــری بــرای کلمــات کلیــدی محبــوب و پربازدیــد دارنــد.
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از دیگــر پیشــنهادات مطــرح شــده در ایــن بخــش، بررســی و آنالیــز وب ســایت هــای 

ــا بررســی رفتارهــا و فعالیــت هــای ســایت هــای دیگــر  رقیــب مــی باشــد. شــما ب

متوجــه شــوید کــه رقبــای شــما از چــه طریقــی در حــال جــذب کاربــر مــی باشــند. 

فرامــوش نکنیــد کــه فقــط بایــد از رفتــار رقبــا الگوبــرداری کنیــد، نــه اینکــه از کارهــای 

آنــان تقلیــد کنیــد. در حالــی کــه گلچیــن کــردن ایــده هــای تجــارت هــای مختلــف، 

روشــی مفیــد بــرای پیشــرفت کــردن در ایــن حــوزه اســت، تقلیــد بدتریــن کار ممکــن 

بــرای یــک کســب و کار بــه حســاب مــی آیــد.
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