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همــواره احتمــال رخ دادن اشــتباهاتی در زمینــه SEO بــرای هــر تجارتــی وجــود دارد. ایــن 

ــه خاطــر بی توجهی هــای مکــرر وب مســترها  ــا ب ــد ســهوی باشــند و ی اشــتباهات می توانن

اتفــاق بــی افتنــد. اگــر شــما از ایــن اتفاقــات و اشــتباهات آگاه شــوید و بــا علــم و تجربــه 

بــه دســت آمــده خــود بتوانیــد آن هــا را مدیریــت کنیــد، دیگــر جــای نگرانــی نیســت. امــا 

بــه هــر حــال بــرای بــه دســت آوردن ایــن تجــارب بایــد بــا مــوارد زیــادی دســت و پنجــه 

نــرم کــرد. بــه ویــژه کســانی کــه کســب و کار جدیــد خــود را راه انــدازی کــرده و در ایــن زمینــه 

ــتباهات  ــن اش ــه ای ــدن ب ــب ش ــر مرتک ــرض خط ــدت در مع ــه ش ــد، ب ــی ندارن ــه قبل تجرب

هســتند.

معمــواًل ایــن اشــتباهات درســت زمانــی رخ مــی دهنــد کــه صاحبــان مشــاغل نوپــا تصــور 

می کننــد کــه راه را درســت رفته انــد. در صورتــی کــه بــدون توجــه بــه نــکات مهمــی کــه در 

ــا در  ــد. م ــب خــود می کنن ــه بهینه ســازی ســایت و مطال ــدام ب ــه می شــود، اق اینجــا گفت

ادامــه بــه 8 اشــتباه رایــج اشــاره می کنیــم. در صورتــی کــه ایــن مــوارد را جــدی گرفتــه و 

بــه آنهــا توجــه کافــی داشــته باشــید، می توانیــد از ایــن اشــتباهات بــه راحتــی جلوگیــری 

کــرده و در موتورهــای جســتجو پررنــگ دیــده شــوید.

مقاله مرتبط: 5 اشتباه سئو که وب مسترها به سادگی رقم می زنند
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1. عدم توجه کافی به سئوی محتوا در کنار تولید محتوا
بســیاری از کســب و کارها هزینــه زیــادی بــرای محتــوای مطالــب وب ســایت خــود متقبــل 

می شــوند تــا دقیقــًا همــان اطالعاتــی کــه کاربــران بــه دنبالــش هســتند را فراهــم کننــد. 

ــک  ــرای ی ــت ب ــن عوامــل کســب موفقی ــه خــودی خــود از مهمتری ــت ب ــن حرک اگرچــه ای

وب ســایت اســت، امــا وقتــی کاربــران و مخاطبیــن شــما قــادر بــه پیــدا کــردن وب ســایت 

شــما نباشــند، پــس ایــن همــه زحمــت در واقــع مؤثــر نخواهــد بــود. ایــن مســئله باعــث 

شــده اســت تــا خیلــی از تجارت هــا نتواننــد بــه جایــگاه خوبــی دســت پیــدا کننــد.

تجارت هــای کوچک تــر تولیــد و انتشــار محتــوای وب ســایت را بــر اســتراتژی های ســئو 

مقــدم می داننــد و فکــر می کننــد کــه ابتــدا بایــد محتــوای وب ســایت خــود را کامــل کــرده 

و ســپس بــه دنبــال فرآیندهــای ســئو برونــد. امــا حقیقــت ایــن اســت کــه ســئو و محتــوا 

بایــد در کنــار یکدیگــر و قدم به قــدم پیــش برونــد. در نتیجــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه در 
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هــر دو مبحــث فعالیــت یکســانی انجــام دهیــد تــا در زمــان کمتــری در نتایــج جســتجوی 

موتورهــای جســتجو قــرار بگیریــد.

2. عدم انتخاب کلمات کلیدی کم رقابت
اگرچــه فعالیــت کــردن روی کلمــات کلیــدی مهــم و داغ بــه خاطــر مراجعــه زیــاد کاربــران و 

مخاطبیــن همیشــه توصیــه می شــود، امــا اینکــه تمــام تمرکــز خــود را روی ایــن کلمــات 

بگذاریــد یــک اشــتباه بــه تمــام معنــا خواهد بود. این مشــل یکــی از بزرگترین اشــتباهات 

تجارت هــای تــازه تأســیس می باشــد. در حالــی کــه اگــر مقــداری از فعالیــت خــود را روی 

کلمــات کلیــدی کم رقابــت بگذاریــد، شــانس دیــده شــدن خــود را بــرای دســته زیــادی از 

کاربــران بــه مراتــب بیشــتر خواهیــد کــرد.

بــه ایــن ترتیــب، بــدون وارد شــدن بــه رقابت هــای ســخت بــا دیگــر تجارت هــای قدرتمنــد، 

ــن مــدل  ــه موتورهــای جســتجو را در ای ــج صفحــات اولی ــد ســهم بزرگــی از نتای می توانی

کلمــات کلیــدی از آِن خــود کنیــد. حتــی توصیــه می شــود بــرای شــروع کار، بیشــتر زمــان 

ــا کلمــات کلیــدی کم رقابــت قــرار دهیــد. ســپس  خــود را بــرای تهیــه و انتشــار مطالبــی ب

بعــد از مدتــی کــه در موتورهــای جســتجو ثبــات پیــدا کردیــد، می توانیــد وارد فــاز بعــدی 

و رقابــت بــر ســر کلمــات کلیــدی پر رقابــت شــوید.

پیشنهاد: فایل آموزشی صوتی 10 نکته طالیی برای انتخاب کلمات کلیدی مناسب
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3. تمرکز بر روی موتورهای جستجو به جای تمرکز بر روی کاربران
اشــتباه بســیار بزرگــی کــه خیلــی از تجارت هــای کوچــک و بــزرگ دچــار آن هســتند، تصــور 

ــه منظــور کســب  ــد تحــت هــر شــرایطی الگوریتــم هــای جســتجو را ب ایــن اســت کــه بای

رتبــه بهتــر در موتورهــای جســتجو دور زد. از ایــن رو، بســیاری از وب مســترها بــا اســتفاده 

از روش هــای غیرمتعــارف و بــی تأثیــر، شــروع بــه انجــام فعالیــت هایــی مــی کننــد تــا از 

طریــق آن ربــات هــای موتورهــای جســتجو را گــول زده و در نتیجــه رتبــه بهتــری بــه دســت 

بیاورنــد. امــا همانطــور کــه قبــاًل نیــز ذکــر کردیــم، مخاطبیــن شــما کاربــران شــما هســتند نه 

ربــات هــای موتورهــای جســتجو! و بدیهــی اســت کــه فعالیــت شــما بایــد بــه منظــور جلــب 

توجــه کاربــران باشــد تــا کســب رتبــه در موتورهــای جســتجو.

ــول و  ــای معم ــد از روش ه ــد، می توانی ــب ش ــما جل ــن ش ــه مخاطبی ــه توج ــد از اینک بع

هدفمنــد بــه منظــور کســب رتبــه بهتــر در موتورهــای جســتجو اســتفاده کنیــد. ولــی نکتــه 

ــه آن توجــه می شــود ایــن اســت کــه اگــر شــما بتوانیــد مخاطبیــن و  جالبــی کــه کمتــر ب
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کاربــران اینترنتــی را بــه صــورت هدفمنــد جــذب کنیــد، در واقــع بــدون انجــام کار اضافــه 

دیگــری، توجــه موتورهــای جســتجو را نیــز معطوف فعالیت های وب ســایت خــود می کنید. 

پــس بایــد گفــت کــه تاکتیک هــای کســب موفقیــت در ایــن زمینــه در واقــع بــرای کاربــران 

و ربات هــای موتورهــای جســتجو تقریبــًا یکســان اســت.

 

 

نکتــه اصلــی در ایــن زمینــه شــناخت رفتــار کاربــران و مشــتریان اســت. بــرای ایــن کار بــا 

توجــه بــه زمینــه کاری خــود و جرایانــات روز بــازار، بــا تحقیــق و بررســی ســایت هــای رقبــا 

ــزی هســتند و ســپس ســعی  ــال چــه چی ــه دنب ــران ب ــه کارب ــد متوجــه شــوید ک می توانی

کنیــد نیازهــای آنهــا را بــا ارائــه مطالــب مفیــد و یــا محصــوالت مــورد نیــاز آنهــا مرتفــع 

کنیــد تــا از ایــن طریــق بــه ســمت شــما هدایــت شــوند. در صورتــی کــه کیفیــت محتــوای 

ــز از آن اســتقبال  ــی باشــد، موتورهــای جســتجو نی ــران کاف ــرای ورود کارب ســایت شــما ب

خواهنــد کــرد.
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هــر چیــزی کــه بــرای مخاطبیــن شــما مناســب و خــوب باشــد، بــرای موتورهــای جســتجو 

نیــز بــه همــان انــدازه مفیــد خواهــد بــود.

4. تمرکز بیش از حد روی استانداردهای رایج موتورهای جستجو
ــود  ــه ســئو و بهینه ســازی وب ســایت خ ــی از وب مســترها در زمین ــه خیل تصــور غلطــی ک

ــای  ــت و کمپین ه ــام فعالی ــًا تم ــه تقریب ــت ک ــن اس ــد ای ــتجو دارن ــای جس ــرای موتوره ب

ســئوی یــک وب ســایت بایــد همــان اســتانداردهای رایــج و همیشــگی موتورهــای جســتجو 

باشــد. ایــن یعنــی پرهیــز از اســتفاده از کلمــات کلیــدی بلنــد و طوالنی تــر و تمرکــز بــر روی 

کلمــات کلیــدی کوتاهــی کــه ده هــا و شــاید صدهــا وب ســایت رقیــب در حــال رقابــت روی 

آنهــا هســتند.

بــه همیــن دلیــل فعالیت هــای ســئو بــرای پروســه های کوتاه مــدت نیــاز بــه رقابــت خیلــی 

ســخت بــا رقبــا دارد. چــرا کــه موتورهــای جســتجو بــرای ایــن نــوع از جســتجوها تبلیغــات 

را معیــار قــرار می دهنــد و ایــن یعنــی چندیــن نتیجــه اول در صفحــه اول نتایــج جســتجو 

متعلــق بــه وب ســایت هایی اســت کــه از تبلیغــات AdWords اســتفاده کرده انــد. در 

ــات را  ــگاه تبلیغ ــد جای ــید نمی توانی ــرده باش ــالش ک ــه ت ــم ک ــدر ه ــر چق ــما ه ــه ش نتیج

بــدون پرداخــت هزینــه از آِن خــود کنیــد.

ــن  ــد. در ای ــر بپردازی ــدی طوالنی ت ــات کلی ــه کلم ــتر ب ــه بیش ــود ک ــه می ش ــن توصی بنابرای

صــورت شــاید در زمــان کــم بــه نتیجــه دلخــواه نرســید، امــا حداقــل مطمئــن خواهیــد بــود 

کــه پایــداری شــما در موتورهــای جســتجو از ایــن طریــق بــه مراتــب بیشــتر خواهــد شــد و 
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در بلندمــدت وب ســایت شــما ارزش و اعتبــار مناســبی کســب خواهــد کــرد.

5. عدم توجه به عناوین اصلی سئو
تــازه کاران ســئو در بیشــتر مــوارد نمی داننــد کــه ســئو دارای دو بخــش ظاهــری )محتــوای 

متــن مطالــب( و بخــش داخلــی از جملــه عناویــن صفحــه، توضیحــات متــا، اســامی 

فایل هــا و تصاویــر، متــن جایگزیــن )Alt Text(، آدرس صفحــات )URL( و … می باشــد و 

از آن جایــی کــه بخــش داخلــی در ظاهــر قابــل مشــاهده و نمایــان نیســت، بــه آن توجــه 

ــد. خاصــی نمی کنن

ــر در  ــه بهت ــرای کامــل کــردن فرآیندهــای ســئو و کســب رتب ــه ایــن آیتم هــا ب امــا توجــه ب

موتورهــای جســتجو اجتناب ناپذیــر هســتند. عنوان صفحــه )Page Title( ، آدرس صفحه 

)URL( و توضیحــات متــا )Meta Description( کــه بــه آن Snippet نیــز گفتــه می شــود، 

ســه آیتــم اصلــی و مهمــی هســتند کــه در موتورهــای جســتجو و همچنیــن در محتــوای بــه 

اشــتراک گذاشــته شــده در شــبکه هــای اجتماعــی نمایــش داده می شــوند.

شــاید عجیــب بــه نظــر برســد امــا بی توجهــی بــه ایــن بخش هــا از جملــه بزرگتریــن دالیــل 

عــدم موفقیــت در کمپین هــای ســئو بــرای وب مســترهای تــازه کار می باشــد. اینکــه ایــن 

آیتم هــا را چطــور و بــه چــه شــل بایــد تکمیــل کنیــد، نیــاز بــه آزمــون و خطــا و همچنیــن 

توجــه بــه قوانیــن و اصــول اســتاندارد ســئو دارد. بــرای مثــال تعــداد کاراکترهــای اســتفاده 

شــده در عنــوان صفحــه و توضیحــات متــا بایــد در بــازه اســتاندارد یعنــی 160 کاراکتر باشــد 

نــه کمتــر و نــه بیشــتر. همچنیــن آدرس صفحــات تــا حــد امــکان کوتــاه و ســاده باشــند 

7



8 اشتباه رایج اما خطرناک در زمینه سئو که کسب وکارهای جدید 
انجام می دهند

www.modireweb.com

و فقــط بــه انگلیســی نوشــته شــوند. اســتفاده از افزونه هــای معــروف ســئو بــه شــما در 

تکمیــل صحیــح ایــن فرم هــا کمــک می کننــد.

ــه ســایت و نحــوه  ــش رتب ــرای ســئو و افزای ــم ب ــگ مه ــا ت ــی دو مت ــط: معرف ــه مرتب مقال

ــا ــف آنه تعری

 

)Keyword Stuffing( 6. استفاده غیرمتعارف از کلمه کلیدی
ــک تکنیــک قدیمــی در  ــدی ی ــا اســتفاده غیرمتعــارف از کلمــه کلی Keyword Stuffing ی

مبحــث ســئو اســت کــه به واســطه آن، وب مســترها می توانســتند یــک صفحــه یــا مطلــب 

از وب ســایت خــود را بــه روش غیرمعمــول در نتایــج اولیــه موتورهــای جســتجو قــرار 

دهنــد. روش کار ایــن تکنیــک ســاده اســت. اســتفاده بیــش از حــد از کلمــه کلیــدی در یــک 

متــن و افزایــش تراکــم تعــداد آن بــه منظــور قرارگیــری در نتایــج موتورهــای جســتجو بــا 

ایــن نــام شــناخته مــی شــود.
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ایــن تکنیــک درواقــع روشــی بــرای دور زدن هــوش مصنوعــی موتورهای جســتجو می باشــد 

کــه طــی ســال هــای 2003 الــی 2007 اســتفاده می شــد. گــولگ در ســال 2003 بــا بروزرســانی 

ــی  ــپس ط ــت. س ــب را گرف ــن روش تقل ــوی ای ــدی جل ــا ح ــم Google Florida ت الگوریت

 Google و در ســال 2013 بــرای Google Panda یــک بروزرســانی در ســال 2011 بــرای

 Keyword بــه طــور لک ایــن مســئله را ریشــه کن کــرد. ایــن روزهــا ،Hummingbird

Stuffing تأثیــری در رتبه بنــدی یــک وب ســایت نــدارد، امــا اســتفاده از ایــن روش هنــوز 

هــم شــامل جریمه هــای ســنگین موتورهــای جســتجو می شــود. چــرا کــه ایــن مــورد نــه 

تنهــا یــک حرکــت اســپمینگ اســت، بلکــه تخطــی از قوانیــن رایــج نیــز بــه حســاب می آیــد.

گــولگ وب ســایت هایی کــه از ایــن روش اســتفاده کــرده باشــند را بــا کمــک الگوریتم هــای 

آپدیــت شــده خــود شناســایی کــرده و آنهــا را جریمــه می کنــد. نتایــج نشــان می دهنــد کــه 

حتــی وب ســایت های زیــادی بــه خاطــر اســتفاده از ایــن تکنیــک بــه طــور لک از صفحــات 

ایندکــس گــولگ حــذف شــده اند. خیلــی از مدیــران وب ســایت های جدیــد، ایــن مســئله را 

نمی داننــد و فکــر می کننــد هــر چــه بیشــتر از یــک کلمــه کلیــدی در متــن اســتفاده کننــد، 

بهتــر اســت. در صورتــی کــه بــه ایــن مســئله دقــت نکنیــد، می توانیــد بــه راحتــی آینــده وب 

ســایت خــود را بــه خطــر بیاندازیــد.

7. عدم استفاده از لینک های داخلی
ــر وارد ســایت  ــک کارب ــی ی ــی وقت ــه ســئو و بهینه ســازی وب ســایت یعن ــت در زمین موفقی

شــما شــد، بتوانیــد او را در وب ســایت خــود نگــه داریــد. اگــر بــه ایــن مهــم دســت پیــدا 

کنیــد، نــه تنهــا از لحــاظ ســئو امتیــاز مناســبی دریافــت می کنیــد، بلکــه ســودآوری تجــارت 

و برنــد خــود را نیــز افزایــش می دهیــد.
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ــر بخش هــای وب ســایت  ــه دیگ ــران را ب ــد دسترســی کارب ــا می توانی ــد ت ــن کار بای ــرای ای ب

ــه، اســتفاده از  ــن زمین ــردی در ای ــن روش هــای کارب ــه مهمتری ــد. از جمل خــود آســان کنی

بازاریابــی محتــوا بــه منظــور ترغیــب کاربــران بــرای کســب اطالعــات بیشــتر از مطالــب شــما 

ــا بــه خوبــی پیــاده ســازی شــده اســت. شــما  مــی باشــد. چنیــن سیســتمی در ویکی پدی

ــک  ــب وب ســایت خــود در ی ــر صفحــات و مطال ــه دیگ ــا لینک دهــی ب ــد ب ــی توانی ــز م نی

مطلــب، نــه تنهــا نــرخ کلیــک کاربــران را بیشــتر کنیــد، بلکــه اعتبــار وب ســایت خــود را نیــز 

از نظــر موتورهــای جســتجو ارتقــاء بخشــید.

مقاله مرتبط: لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی چیست؟
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8. عدم سنجش نتیجه عملکرد فرآیندهای مربوط به سئو
تــازه کاران ســئو تمرکــز بــر روی اســتفاده از راه و روش هــای مختلــف ســئو را اولویــت خــود 

می داننــد و بــه نتایــج آنهــا دقــت زیــادی نمی کننــد. همیــن مســئله از دیگــر مشــکالت و 

اشــتباهات رایــج ایــن افــراد اســت. اینکــه راه و روش هــا و اســتراتژی های متفــاوت ســئو را 

انجــام دهیــد بــه خــودی خــود حرکــت بســیار خوبــی اســت، امــا بهتــر اســت قبــل از اینکــه 

همگــی آنهــا را بــا هــم امتحــان کنیــد، بهترین هــا را شناســایی کنیــد.

بــرای ایــن کار نیــز بایــد هــر اســتراتژی را در یــک بــازه زمانــی مشــخص پیاده ســازی کــرده 

و ســپس بــا پیگیــری کــردن نتایــج، عملکــرد آن روش را ارزیابــی کنیــد. بــرای ایــن کار 

پیشــنهاد می شــود از ابزارهــای آنالینــی کــه بــه همیــن منظــور عرضــه می شــوند اســتفاده 

 Google Webmaster Tools کنیــد. شــما بــا کمــک ایــن ابزارهــا از جملــه ابــزار قدرتمنــد

می توانیــد نتایــج مرتبــط بــه فرآیندهــای ســئو را پیگیــری کــرده و آخریــن تغییــرات را 

مشــاهده کنیــد.
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