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کنســول جســتجوی گــوگل )Google Search Console( یکــی از کاربردی تریــن 

ابزارهــای ســئو محســوب می شــود کــه اطالعــات فراوانــی را دربــاره وضعیت وبســایت 

ــرار  ــا ق ــار م ــی در اختی ــکالت احتمال ــرادات و مش ــن ای ــتجو و همچنی ــج جس در نتای

ــی و پیشــرفته کنســول  ــن کاربردهــای ابتدای ــا عمده تری ــب ب ــن مطل می دهــد. در ای

جســتجو بــرای تقویــت ســئوی ســایت آشــنا خواهیــد شــد.

کنســول جســتجوی گــوگل )Google Search Console( یــک ابزار رایــگان از کمپانی 

ــئو  ــت س ــرای تقوی ــازی های الزم ب ــام بهینه س ــه در انج ــت ک ــوگل اس ــنای گ نام آش

ــب وکارهای  ــه کس ــتجو ب ــج جس ــایت در نتای ــج س ــش نتای ــت نمای ــود وضعی و بهب

ــون و  ــات گوناگ ــی از اطالع ــد، انبوه ــزار قدرتمن ــن اب ــد. ای ــک می کن ــف کم مختل

کاربــردی را در اختیــار شــما قــرار می دهــد کــه دانســتن آنهــا بــرای بهبــود و تقویــت 

ســئو ضــروری اســت؛ بــه عنــوان نمونــه، کلیدواژه هایــی کــه ســایت شــما بــرای آنهــا 

در نتایــج جســتجو رتبــه کســب کــرده اســت؛ جایــگاه ســایت شــما در نتایــج جســتجو 

بــرای آن کلمه هــای کلیــدی؛ میــزان انتخــاب ســایت شــما توســط کاربــران در میــان 

ــوای  ــه محت ــدر ب ــی و چق ــه متن ــا چ ــر ب ــایت های دیگ ــه س ــتجو؛ و اینک ــج جس نتای

شــما لینــک داده انــد از جملــه اطالعــات ســودمندی اســت کــه کنســول جســتجو بــه 

ــرار می دهــد. ــار شــما ق ــگان در اختی رای
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عــالوه بــر اینهــا، کنســول جســتجو ایراداتــی کــه در ســایتتان پیــدا می کنــد را نیــز بــه 

شــما گوشــزد می کنــد؛ بــرای نمونــه، مــواردی ماننــد اشــکاالت مــرور ســایت توســط 

ربات هــای گــوگل )یعنــی هنگامــی کــه گــوگل نمی توانــد بــه قســمتی از ســایت شــما 

ــه  ــا جریمه هــای دســتی )موســوم ب ــی ی ــات تنبیه دسترســی داشــته باشــد( و اقدام

mobile-( ــودن ــی ب ــل فرندل ــد موبای ــی می توان ــزار حت ــن اب manual actions(. ای

friendly( ســایتتان را نیــز مشــخص کنــد.

ــتجوی  ــول جس ــتفاده از کنس ــد، اس ــاره ش ــاال اش ــه در ب ــه ک ــد آنچ ــی مانن ــه دالیل ب

ــه  ــود. ب ــوب می ش ــرورت محس ــک ض ــئو ی ــت س ــود و تقوی ــتای بهب ــوگل در راس گ

همیــن منظــور، ایــن مطلــب آموزشــی را تدویــن و گــردآوری کرده ایــم تــا راهنمــای 

ــد.  ــئو باش ــت س ــرای تقوی ــوگل ب ــتجوی گ ــول جس ــتفاده از کنس ــیر اس ــما در مس ش

بنابرایــن بــدون فــوت وقــت، در ابتــدا بــه ســراغ اطالعــات بنیــادی و مقدماتی تــری 

کــه می توانیــد در کنســول جســتجو پیــدا کنیــد )و روش پیــدا کــردن آنهــا( می رویــم 

و ســپس مباحــث حرفه ای تــر و تخصصی تــری را بــرای اســتفاده از کنســول جســتجو 

ــرات  ــان نظ ــه از می ــرد ک ــم ک ــرح خواهی ــه مط ــک و رتب ــش ترافی ــتای افزای در راس

ــده اند. ــردآوری ش ــئو گ ــان س متخصص
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بــه منظــور بهــره بــرداری از نــکات حرفه ای تــری کــه در قســمت بعــد دربــاره اســتفاده 

از کنســول جســتجوی گــوگل بــرای تقویــت ســئو ذکــر خواهیــم کــرد، ابتــدا الزم اســت 

کــه بــا کاربردهــای اولیــه ایــن ابــزار کاربــردی آشــنا باشــید.

در اینجــا 10 مــورد از کاربردهــای کنســول جســتجوی گــوگل را معرفــی خواهیــم کــرد 

کــه بــا اســتفاده از آنهــا می توانیــد بــه مــرور بهتــر ســایتتان توســط گــوگل و ایندکــس 

ــرار  ــج جســتجوی طبیعــی ق ــرد آن در نتای ــان عملک ــد و در جری شــدن آن کمــک کنی

بگیریــد.

1- شناســایی کلیدواژه هایــی کــه ســایت یــا محتــوای شــما بــرای آنهــا رتبــه 
کســب کــرده اســت

ــد بســیاری  ــزارش Performance کنســول جســتجوی گــوگل می توانی در قســمت گ

از مؤلفه هــای اساســی مــورد نیــاز بــرای تقویــت ســئوی ســایت خــود را پیــدا کنیــد. 

ــه  ــرار دارد، کلیدواژه هایــی اســت ک یکــی از ایــن مــوارد کــه در قســمت queries  ق

ســایت شــما و برگه هــای آن بــرای آنهــا در نتایــج جســتجو رتبــه بــه دســت آورده انــد.

ــایت  ــه س ــوگل ب ــتجوی گ ــول جس ــدی در کنس ــای کلی ــن کلمه ه ــاهده ای ــرای مش ب
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کنســول جســتجو وارد شــوید، روی Performance از منــوی جانبــی کلیــک کنیــد و 

بــه پاییــن صفحــه برویــد.

 

ــه  ــت ک ــده اس ــاب ش ــرض انتخ ــش ف ــورت پی ــه ص ــه Queries ب ــا زبان در اینج

می توانیــد همــه کلمه هــای کلیــدی کــه ســایت شــما بــرای آنهــا در نتایــج جســتجو 

ــد. ــاهده کنی ــود را در آن مش ــر می ش ظاه
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ــب  ــه کس ــدی رتب ــه کلی ــدام کلم ــرای ک ــه ب ــدام برگ ــه ک ــد ک ــد ببینی ــر می خواهی اگ

کــرده، بایــد چنــد مرحلــه بیشــتر پیــش برویــد. بــه ایــن منظــور، ابتــدا بــر روی زبانــه 

ــاب  ــد را انتخ ــی کنی ــد بررس ــه می خواهی ــه ای ک ــپس برگ ــرده و س ــک ک Pages کلی

کنیــد.

 

پــس از آن دوبــاره بــه زبانــه Queries برگردیــد. حــاال همــه کلیدواژه هایــی کــه برگــه 

ــد  ــن قســمت مشــاهده خواهی ــه شــده را در ای ــز رتب ــا حائ ــرای آنه ــی شــما ب انتخاب

کــرد.
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ــه   ــه زبان ــد، ب ــی کنی ــر را بررس ــه دیگ ــک صفح ــدی ی ــات کلی ــد کلم ــر می خواهی اگ

Pagesبرگردیــد، از فیلترهــای بــاال صفحــه مــورد نظــر را حــذف کنیــد، برگــه بعــدی 

کــه می خواهیــد ببینیــد را انتخــاب نماییــد و دوبــاره بــر روی زبانــه Queries کلیــک 

کنیــد.

 

 

2- مشاهده نحوه تعامل کاربران با نتایج سایت

 Total clicks :چهــار شــاخص وجــود دارد ،Performance در بــاالی نمــودار قســمت

 impression ــداد ــوع تع ــا(، Total impressions )مجم ــداد کلیک ه ــوع تع )مجم

یــا نمایــش در صفحــه جســتجو(، Average CTR )میانگیــن نــرخ کلیــک خــوری( و 

ــح بیشــتر  ــج جســتجو(. توضی ــه در نتای ــگاه برگ ــن جای average position )میانگی

اینکــه:
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ــر روی  ــازه زمانــی انتخابــی ب Total clicks مجمــوع تعــداد دفعاتــی کــه در طــول ب

ــج جســتجو کلیــک شــده اســت را نشــان می دهــد؛ نتیجــه ســایت شــما در نتای

Total impressions مجمــوع تعــداد دفعاتــی کــه نتایــج شــما در طــول بــازه زمانــی 

انتخابــی در نتایــج جســتجو دیــده شــده اســت را نشــان می دهــد؛

 impression ــر تعــداد ــک شــما ب Average CTR از تقســیم تعــداد کلیک هــای لین

ــد. ــه دســت می آی هــا ب

Average position را در قسمت بعد بررسی خواهیم کرد.

ــی  ــد، اطالعات ــاز می کنی ــزارش Performance را ب ــه گ ــدا صفح ــه در ابت ــی ک هنگام

کــه در ایــن بخــش بــه نمایــش درمی آیــد مربــوط بــه کل وبســایت تان اســت؛ امــا 

اگــر بــر روی زبانــه Pages کلیــک کــرده و یــک برگــه را انتخــاب کنیــد، ایــن صفحــه 

دوبــاره بارگــذاری می شــود و فقــط اطالعــات مربــوط بــه برگــه مــورد نظــر را نمایــش 

خواهــد داد.

ــت انتخــاب و  ــم قابلی ــاره کردی ــا اش ــه آنه ــاال ب ــه در ب ــدام از شــاخص هایی ک ــر ک ه

ــد،  ــاب می کنی ــورد را انتخ ــر م ــه ه ــوط ب ــه مرب ــه دکم ــی ک ــازی دارد. هنگام فعال س

ــگ  ــه رن ــه ب ــو انتخــاب، پــس زمین ــه آن رنگــی می شــود و در صــورت لغ پــس زمین

ســفید درمی آیــد.
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ــوگل  ــتجوی گ ــول جس ــها، کنس ــن بخش ــدام از ای ــر ک ــازی ه ــاب و فعال س ــا انتخ ب

اطالعــات مربــوط بــه آن را در قســمت نمــودار و همچنیــن در بخــش اطالعــات زیــر 

ــد. ــش می ده ــودار نمای نم
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اگــر زبانــه Queries را بــاز کــرده باشــید، می توانیــد تعــداد افــرادی کــه لینــک ســایت 

ــراه  ــه هم ــد )ســتون impressions( ب ــج جســتجو مشــاهده کرده ان شــما را در نتای

ــرخ کلیــک خــوری  ــن ن ــج )ســتون Clicks( و همچنی ــر روی آن نتای مقــدار کلیــک ب

کلــی ســایت خــود )ســتون CTR( را مشــاهده نماییــد.

ــرای  ــتجو ب ــج جس ــما در نتای ــایت ش ــای س ــگاه برگه ه ــایی جای 3- شناس

کلمه هــای کلیــدی مختلــف

ــرار دارد،  ــترس ق ــزارش Performance در دس ــق گ ــه از طری ــاخصی ک ــن ش آخری

ــج  ــما در نتای ــت ش ــه موقعی ــگاه ب ــا جای ــت. Position ی Average position اس

 Position ،جســتجو اشــاره دارد. اگــر در صــدر نتایــج جســتجو قــرار داشــته باشــید

شــما »1« اســت و اگــر در بــاالی صفحــه دوم نتایــج قــرار بگیریــد، Position شــما »11« 

خواهــد بــود.

ــر  Average position یــک میانگیــن )مجمــوع اعــداد جایگاه هــای شــما تقســیم ب

ــدی  ــای کلی ــک کلمه ه ــک ت ــرای ت ــما ب ــگاه ش ــدی( از جای ــای کلی ــوع کلمه ه مجم

اســت کــه بــرای آنهــا رتبــه بــه دســت آورده ایــد.
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در اینجــا یــک گــزارش کلــی را مشــاهده می کنیــد کــه میانگیــن جایــگاه ســایت شــما 

بــرای همــه کلمــات کلیــدی کــه بــرای آنهــا در نتایــج جســتجو حائــز رتبــه شــده اید 

ــگاه آن صفحــه  ــا انتخــاب یــک صفحــه خــاص، میانگیــن جای را نشــان می دهــد. ب

ــرده  ــب ک ــه کس ــتجو رتب ــج جس ــا در نتای ــرای آنه ــه ب ــی ک ــه کلیدواژه های ــرای هم ب

ــود. ــش داده می ش ــت نمای اس

ــا  ــات Average position آنقدره ــوالً اطالع ــا، معم ــن داده ه ــت ای ــر کلی ــه خاط ب

ســودمند نیســت؛ امــا اگــر بــه پاییــن جــدول زیــر نمــودار مراجعــه کنیــد، جایگاهــی 

کــه بــرای هــر کلمــه کلیــدی بــه دســت آورده ایــد را مشــاهده خواهیــد کــرد کــه ایــن 

اطالعــات بــه شــدت کاربــردی اســت.

 

10

https://modireweb.com


مبانی مقدماتی استفاده از کنسول جستجوی گوگل برای تقویت سئو

www.modireweb.com

ــه از  ــر صفح ــق ه ــگاه دقی ــد جای ــا می توانی ــه تنه ــات، ن ــن اطالع ــتفاده از ای ــا اس ب

ــا توجــه  ــد، بلکــه ب ــف را مشــاهده کنی ــدی مختل ــرای کلمه هــای کلی ســایت خــود ب

ــی  ــازی های داخل ــرات و بهینه س ــد از تغیی ــد بع ــش می توانی ــن بخ ــای ای ــه داده ه ب

ــی نماییــد. ــه آن را ارزیاب ــزان تغییــر رتب ســایتتان، می

4- مشاهده تعداد صفحاتی که در بانک اطالعاتی گوگل ایندکس شده اند

بــا اســتفاده از گــزارش Coverage کنســول جســتجو می توانیــد تعــداد دقیــق 

صفحاتــی از ســایت کــه توســط گــوگل ایندکــس شــده اند را مشــاهده کنیــد. بــه ایــن 

منظــور، از منــوی جانبــی بــر روی Coverage کلیــک کــرده و ســپس دکمــه Valid را 

فعــال نماییــد.
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ــت  ــرای ثب ــپ XML ب ــایت م ــق س ــه از طری ــی ک ــداد صفحات ــد تع ــپس می توانی س

ــه ایندکــس شــده اند مقایســه  ــی ک ــداد صفحات ــا تع ــد را ب ــی کرده ای ــوگل معرف در گ

کنیــد. در صــورت عــدم همخوانــی ایــن اعــداد احتمــاالً ایــرادی در مــرور ســایت شــما 

و ایندکــس کــردن صفحــات آن پیــش آمــده یــا مشــکل محتــوای تکــراری داریــد کــه 

بایــد آن را در اســرع وقــت مــورد بررســی قــرار داده و رفــع و رجــوع نماییــد.

ــه  ــایت ب ــاص از س ــه خ ــک صفح ــدن ی ــس ش ــت ایندک ــال درخواس 5- ارس
ــوگل گ

چنانچــه متوجــه شــدید کــه صفحــه خاصــی از وبســایت تان در ایندکــس گــوگل ثبــت 

ــه  ــت ب ــرای ثب ــزار URL inspection ب ــتفاده از اب ــا اس ــد آن را ب ــده، می توانی نش

گــوگل ارســال کنیــد:
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روی URL inspection کلیک کنید؛. 1

آدرســی کــه می خواهیــد ایندکــس شــود را در نــوار جســتجو درج کنیــد و منتظــر . 2

بمانیــد تــا تســت گــوگل بــه پایــان برســد؛

در صورتــی کــه گــوگل هیــچ خطــا و مشــکلی را در ایــن آدرس پیــدا نکنــد می توانید . 3

ــس  ــرای ایندک ــود را ب ــت خ ــه Request Indexing درخواس ــتفاده از دکم ــا اس ب

شــدن آن ارســال کنیــد.

 

 

توجــه داشــته باشــید کــه بررســی درخواســت شــما، مــرور صفحــه مــورد نظــر توســط 

ــا  ــد ســاعت ت ــد از چن ــه ایندکــس جســتجو می توان ــه شــدن ب ــوگل و اضاف ــات گ رب

چنــد روز بــه طــول بینجامــد.
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6- شناســایی مشــکالت ربــات گــوگل در مــرور ســایت و تشــخیص برگه هــای 

غیرقابــل ایندکــس شــدن

گاهــی پیــش می آیــد کــه از تگ هــای کانونیــکال یــا no-index بــه درســتی اســتفاده 

ــت  ــدون ریدایرک ــایت ب ــف س ــای مختل ــز برگه ه ــوارد نی ــیاری از م ــود. در بس نمی ش

)تغییــر مســیر( بــه برگه هــای جدیــد حــذف می شــوند. خوشــبختانه، کنســول 

ــود  ــتم خ ــکالتی را در سیس ــن مش ــه چنی ــوط ب ــای مرب ــوگل گزارش ه ــتجوی گ جس

 HTML ــذا بــرای پیــدا کــردن ایــرادات موجــود، نیــازی بــه بررســی ثبــت می کنــد؛ ل

تــک تــک صفحــات ســایت نخواهیــد داشــت. بــرای مشــاهده ایــن خطاهــا بــر روی 

ــاب  ــای Error و Valid with warnings را انتخ ــرده و دکمه ه ــک ک Coverage کلی

نماییــد.
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ــکل  ــت مش ــد عل ــده اند می توانی ــس نش ــه ایندک ــی ک ــر صفحات ــالوه ب ــا ع در اینج

ــزارش، خطاهــای 404 شناســایی شــده در  ــن گ ــه عــالوه ای ــد. ب ــز مشــاهده کنی را نی

ــوگل  ــرای گ ــزار Request Indexing ب ــا اب ــپ ی ــایت م ــق س ــه از طری ــی ک برگه های

ــد. ــش می ده ــز نمای ــد را نی ــال کرده ای ارس

7- ارسال سایت مپ به گوگل

اگــر ســایت مپی بــرای ســایت خــود داریــد کــه مرتبــًا آن را بــه روز می کنیــد، بــا ثبــت 

ــایی  ــایتتان و شناس ــی س ــرای بررس ــوگل ب ــد کار گ ــتجو می توانی ــول جس آن در کنس

ــد. ــازه را تســهیل کنی پســت های ت

برای ارسال سایت مپ:

روی Sitemaps کلیک کنید؛. 1

آدرس سایت مپ مورد نظر را وارد نمایید؛. 2

روی دکمه Submit کلیک کنید.. 3
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مطالعه بیشتر: نقشه سایت )sitemap( چیست؟

8- کسب اطمینان از موبایل فرندلی بودن برگه های سایت

گــوگل بــا تکیــه بــر الگوریتــم mobile-first indexing بــرای نحــوه نمایــش ســایت ها 

در دســتگاه های موبایــل اولویــت خاصــی قائــل اســت؛ بنابرایــن الزم اســت کــه همــه 

ــارت  ــه عب ــند و ب ــی )Mobile-friendly( باش ــل فِرندل ــما موبای ــایت ش ــای س برگه ه

ــبختانه،  ــد. خوش ــش در بیاین ــه نمای ــتی ب ــه درس ــراه ب ــتگاه های هم ــر، در دس دیگ

کنســول جســتجوی گــوگل، پیــدا کــردن مشــکالت مرتبــط بــا نحــوه نمایــش صفحــات 

مختلــف ســایت در موبایــل را آســان کــرده اســت. بــه ایــن منظــور فقــط کافــی اســت 

کــه بــر روی Mobile Usability کلیــک کنیــد و وجــود مشــکالت احتمالــی را بررســی 

ــن  ــمت پایی ــه قس ــه ب ــا مراجع ــت ب ــود داش ــکلی وج ــه مش ــی ک ــد. در صورت نمایی

ــد. ــات آن را مشــاهده کنی ــد جزئی صفحــه می توانی

 

16

https://modireweb.com
https://modireweb.com/What-is-a-site-map
https://modireweb.com/What-is-a-site-map


مبانی مقدماتی استفاده از کنسول جستجوی گوگل برای تقویت سئو

www.modireweb.com

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

آن آمــاده ســازیم؟

ــا  ــش آنه ــوه نمای ــه نح ــی ک ــتی از صفحات ــن قســمت فهرس ــتجو در ای ــول جس کنس

ــم  ــه ه ــد ب ــش از ح ــه بی ــف صفح ــای مختل ــالً مؤلفه ه ــراد دارد )مث ــل ای در موبای

نزدیــک هســتند یــا فونــت نوشــته ها بســیار کوچــک اســت( و نحــوه تصحیــح آنهــا 

را نمایــش می دهــد. بــا رفــع ایــن مشــکالت، عــالوه بــر اینکــه تجربــه کاربــری بهتــری 

ــز در  ــری را نی ــای بهت ــد، رتبه ه ــم می زنی ــود رق ــایت خ ــدگان س ــرای بازدیدکنن را ب

نتایــج جســتجو کســب خواهیــد کــرد.

9- مشاهده اطالعات بک لینک های دریافتی

گــزارش Links در کنســول جســتجوی گــوگل، لینک هایــی کــه وبســایتهای دیگــر بــه 

ــا متــن آن لینک هــا، و همچنیــن برگه هــای  ــر ِتکســت ی ــد و َانِک ســایت شــما داده ان

دریافــت کننــده بیشــترین بــک لینــک و لینــک داخلــی را نشــان می دهــد.

 Links ــروی ــی ب ــوی جانب ــود از من ــایت خ ــای س ــه بک لینک ه ــاهده هم ــرای مش ب

کلیــک کنیــد و ســپس بــرای مشــاهده همــه لینک هــای دریافتــی بــه تفکیــک منبــع، 

بــر روی گزینــه More از قســمت Top linking sites کلیــک نماییــد.
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10- بررسی جریمه های احتمالی

چنانچــه بــرای گــوگل مســجل شــود کــه ســایت شــما از رهنمودهــای کیفــی آن تخطی 

کــرده، هیــچ بعیــد نیســت کــه یــک جریمــه دســتی یــا manual action بــر ضــد آن 

صــادر نمایــد و حتــی کل ســایتتان را از نتایــج جســتجو حــذف کنــد.

ــک، انتشــار  ــک لین ــد ب ــد خری ــواردی مانن ــه خاطــر م ــوالً جریمه هــای دســتی ب معم

ــتافینگ  ــورد اس ــت، کی ــی کیفی ــا ب ــده )scraped content( ی ــی ش ــوای کپ محت

)Keyword Stuffing( یــا ریدایرکت هــای فریبکارانــه صــادر می شــوند.
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ــرای  ــد ب ــتخدام کرده ای ــایت اس ــر روی س ــرای کار ب ــه ب ــی ک ــا کس ــان ی ــر خودت اگ

ــت  ــد الزم اس ــتفاده نموده ای ــتانداردی اس ــهای غیراس ــایت از روش ــئوی س ــت س تقوی

ــد. ــه را بررســی کنی ــت جریم ــت ســایت خــود از نظــر دریاف ــه وضعی ک

بیشتر بخوانید: چرا گوگل برخی وب سایت ها را جریمه می کند؟

ــه  ــی ک ــرای اقدامات ــه احتمــال صــدور جریمه هــای دســتی ب دقــت داشــته باشــید ک

ــه، اگــر  ــوان نمون ــه عن ــز وجــود دارد. ب ــد نی دیگــران در ســایت شــما انجــام می دهن

گــوگل بــر ایــن بــاور باشــد کــه ســایت شــما هــک شــده، هیچ بعیــد نیســت کــه آن را 

از ایندکــس خــود حــذف کنــد. بــه عــالوه، اگــر ســایت شــما مملــو از کامنــت هــای بــی 

کیفیتــی باشــد کــه حــاوی لینــک بــه ســایت های مشــکوک هســتند بــاز هــم احتمــاالً 

مشــمول جریمه هــای دســتی گــوگل خواهیــد شــد.

اگرچــه صــدور ایــن جریمه هــا زیــاد رایــج نیســت؛ امــا اگــر ترافیــک ســایت شــما بــه 

 Manual ــد قســمت ــد، بای ــدا نمی کنی ــرای آن پی ــی ب ــه و دلیل ســرعت کاهــش یافت

ــی بررســی  ــرای بررســی وجــود جریمه هــای احتمال actions از کنســول جســتجو را ب

ــع  ــرای رف ــتورالعمل های الزم ب ــد دس ــه می توانی ــت جریم ــورت دریاف ــد. در ص نمایی

مشــکل و ایندکــس شــدن مجــدد ســایت خــود را از همیــن قســمت مشــاهده کنیــد.
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ــرای  ــوگل ب ــتجوی گ ــول جس ــتفاده از کنس ــه ای اس ــرفته و حرف ــکات پیش ن

ــئو ــت س تقوی

ــوگل  ــتجوی گ ــول جس ــتفاده از کنس ــی اس ــکات ابتدای ــول و ن ــا اص ــه ب ــون ک اکن

ــات  ــا و اقدام ــتای برنامه ه ــردی در راس ــزار کارب ــن اب ــد از ای ــدید می توانی ــنا ش آش

پیشــرفته تری اســتفاده کنیــد.
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ــه و تحلیــل اطالعــات  ــرای تجزی ــد کــه ب متخصصــان ســئو معمــوالً پیشــنهاد می کنن

ــزی  ــه ری ــه برنام ــه ماه ــر س ــی حداکث ــای زمان ــوگل در بازه ه ــتجوی گ ــول جس کنس

ــد: ــق می توانی ــن طری ــید. از ای ــته باش داش

عملکرد محتواهای منتشر شده را بسنجید؛	 

ــرخ کلیــک خــوری 	  ــد )ن ــدا کنی ــه »تــک شــاخ« خــود را پی محتواهــای موســوم ب

ــا  ــج جســتجو( ت ــا دوم نتای ــه در صفحــه اول ی ــا کســب رتب ــر از 10 درصــد ب باالت

ــد؛ ــتفاده نمایی ــری اس ــای بهت ــات و الگوه ــد از موضوع بتوانی

ارزشمندترین کلمه های کلیدی سایتتان را پیدا کنید؛	 

برگه هایــی کــه impression بــاال و کلیــک خــوری پاییــن دارنــد و در صفحــه اول 	 

ــک را  ــرخ کلی ــد ن ــا بتوانی ــد ت ــایی کنی ــوند را شناس ــر می ش ــتجو ظاه ــج جس نتای

افزایــش بدهیــد؛

برگه هایــی کــه impression بــاال و کلیــک خــوری پاییــن دارنــد و در صفحــه دوم 	 

نتایــج جســتجو ظاهــر می شــوند را شناســایی نماییــد و محتــوای بیشــتر و بهتــری 

را اضافــه کنیــد تــا اعتبــار آنهــا در موضــوع مــورد نظــر افزایــش پیــدا کنــد؛

عبــارات جســتجو شــده در گــوگل کــه وبســایت شــما در نتایــج آنهــا ظاهــر شــده را 	 

بررســی نماییــد و کلمه هــای کلیــدی جدیــد یــا بــی ربطــی کــه ســایت شــما بــرای 

آن رتبــه کســب کــرده را شناســایی کنیــد؛
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ــن  ــد از ای ــت و می توانی ــر از اینهاس ــوگل فرات ــتجوی گ ــول جس ــیل کنس ــه پتانس البت

ابــزار قدرتمنــد در راســتای مــوارد دیگــری نیــز بهــره بــرداری کنیــد. در ادامــه بــه ســایر 

ــه اشــاره می کنیــم. پیشــنهادات متخصصــان ســئو در ایــن زمین

ــز  و آمــوزش جامــع و گام  ــد: راهنمــای اســتفاده از گــوگل وبمســتر تول بیشــتر بدانی

ــه گام آن ب

1- شناســایی فرصت هــای لینــک ســازی داخلــی بــرای افزایــش رتبــه در نتایــج 

جستجو

ــای  ــد از فرصت ه ــی می توانی ــه راحت ــوگل ب ــتجوی گ ــول جس ــتفاده از کنس ــا اس ب

درخشــان لینکســازی اطــالع پیــدا کــرده و بــا اســتفاده از لینک هــای داخلــی، ســئوی 

ــه ایــن منظــور کافــی اســت کــه از برگه هایــی کــه  ســایت خــود را تقویــت کنیــد. ب

ــد  ــال رش ــه دنب ــه ب ــد ک ــک بدهی ــی لین ــه برگه های ــد ب ــتری دارن ــار و ارزش بیش اعتب

رتبــه آنهــا هســتید. ایــن یــک تاکتیــک مؤثــر بــرای ورود بــه صفحــه اول محســوب 

ــز دارد. ــریعی نی ــیار س ــازده بس ــه ب ــود ک می ش

در ایــن راســتا بایــد در کنســول جســتجوی گــوگل بــه دنبــال برگه هایــی باشــید کــه 

ــردن  ــب ک ــا مرت ــپس ب ــد. س ــرار دارن ــتجو ق ــج جس ــا 9 نتای ــن 4 ت ــای بی در رتبه ه
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ــد را  ــری دارن ــار باالت ــر اســاس impression و کلیــک، برگه هایــی کــه اعتب برگه هــا ب

پیــدا کنیــد. معمــوالً ایــن برگه هــا از دیــدگاه گــوگل ارزشــمندترین برگه هــای ســایت 

ــوند. ــوب می ش ــما محس ش

ــرد  ــه عملک ــی ک ــد و برگه های ــی دارن ــار باالی ــه اعتب ــی ک ــایی برگه های ــس از شناس پ

آنهــا چنــدان مطلــوب نیســت، از برگه هــای معتبرتــر بــه برگه هــای ضعیف تــر ســایت 

ــه برگه هــای ضعیــف  ــار آن برگه هــا ب لینــک بدهیــد. از ایــن طریــق، مقــداری از اعتب

ــه آنهــا شــود.  ــود رتب ــد باعــث بهب ــد کــه می توان انتقــال پیــدا می کن

ــایت  ــزش س ــه خ ــا بودج ــه Crawl Budget ی ــی ک ــایی برگه های 2- شناس

ــد ــدر می دهن ــه ه ــما را ب ش

گــوگل لزومــًا تــک تــک صفحــات ســایت شــما را بررســی نمی کنــد؛ بلکــه در عــوض، 

ــداد  ــرد و تع ــر می گی ــما در نظ ــرای ش ــزش« ب ــه خ ــا »بودج ــک Crawl Budget ی ی

صفحاتــی کــه در هــر دوره مــورد بررســی یــا خــزش قــرار می دهــد را بــا توجــه بــه آن 

ــد. ــدود می کن مح

ــد نیســت کــه  ــرا هیــچ بعی ــه یــک معضــل مهــم تبدیــل شــود؛ زی ــد ب ایــن می توان

محتــوای جدیــد یــا بــه روز شــده ســایت شــما توســط ربات هــای گــوگل نادیــده گرفتــه 

شــده و در نهایــت در نتایــج جســتجو ظاهــر نشــود.
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ــرای ســایت های کوچــک مســئله ســاز نمی شــود؛ امــا اگــر  معمــوالً بودجــه خــزش ب

ســایت شــما هــزاران صفحــه محتــوا داشــته باشــد بــه مشــکل برخواهیــد خــورد. بــر 

طبــق اعــالم گــوگل، »وجــود حجــم زیــادی از آدرس هــای کــم ارزش می توانــد بــر کار 

ربات هــا و ایندکــس شــدن ســایت تأثیــر منفــی بگــذارد.«

ــا  ــد ت ــه شــما کمــک کن ــد ب ــوگل می توان ــن شــرایطی، کنســول جســتجوی گ در چنی

ــته اند را  ــایت گذاش ــزش س ــه خ ــر بودج ــی ب ــر منف ــه تأثی ــی ک ــم ارزش ــای ک برگه ه

ــد. شناســایی کنی

ــن  ــه کمتری ــد ک ــی بگردی ــال برگه های ــه دنب ــن منظــور، در کنســول جســتجو ب ــه ای ب

میــزان impression و کلیــک را دریافــت می کننــد. ســپس یــا آنهــا را حــذف کنیــد، 

یــا اینکــه ایــن برگه هــا را بــه برگه هایــی کــه محتــوای مشــابهی دارنــد تغییــر مســیر 

)ریدایرکــت( بدهیــد؛ و یــا محتــوای آنهــا را بــه روز کــرده و بهتــر کنیــد.

مطالعــات و بررســی های مختلــف نشــان داده اســت کــه بــا حــذف )یــا تغییــر مســیر 

301( برگه هایــی کــه هیــچ ترافیکــی ندارنــد یــا ترافیــک دریافتــی آنهــا انــدک اســت، 

ــد. در  ــد ش ــل خواه ــایت قائ ــر س ــای کاربردی ت ــرای برگه ه ــتری ب ــوگل ارزش بیش گ

مجمــوع، ایــن تاکتیــک باعــث افزایــش قابــل توجــه حجــم کلــی ترافیــک دریافتــی 

ــود. ــما می ش ــایت ش س
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3- شناسایی کلمه های کلیدی هدف ایده آل

بعــد از اینکــه حجــم محتــوا در ســایت شــما رو بــه افزایــش گذاشــت بایــد برگه هــای 

ــازه و بهتــری  ــا بتوانیــد فرصت هــای ت ــد ت ــر ذره بیــن ببری ــه زی موجــود را مجــددًا ب

بــرای بهبــود کلمه هــای کلیــدی پیــدا کنیــد؛ زیــرا معمــوالً فقــط یــک جادوگــر می توانــد 

همــان بــار اول بهتریــن کلمــات کلیــدی ممکــن را انتخــاب کنــد.

ــر  ــالً منتش ــه قب ــی ک ــرای محتوای ــده آل ب ــدی ای ــه کلی ــردن کلم ــدا ک ــور پی ــه منظ ب

ــدی،  ــه کلی ــرای آن کلم ــر ب ــورد نظ ــه م ــدد برگ ــازی مج ــپس بهینه س ــد و س کرده ای

دکمه هــای CTR، impressions و average position را فعــال کــرده و کوئری هایــی 

کــه برگــه ســایت شــما بــرای آنهــا در نتایــج جســتجو رتبــه کســب کــرده را بررســی 

کنیــد.

ــی  ــد و عبارت ــب کنی ــر اســاس impressions مرت ــش داده شــده را ب ــات نمای اطالع

کــه بیشــترین impression را دریافــت کــرده و رتبــه آن بیــن 3 تــا 7 اســت را پیــدا 

 H1 کنیــد. ســپس ایــن کوئــری یــا عبــارت جســتجو شــده را در عنــوان ســئو یــا عنــوان

برگــه مــورد نظــر بــه کار ببریــد.

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه چنیــن تغییــرات کوچکــی در محتــوا یــا ِمتاِدیتــا می تواند 
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ســایت شــما را از صفحــه دوم بــه صفحــه اول نتایــج جســتجو برســاند. حتی چه بســا 

تنهــا پــس از گذشــت دو هفتــه از ِاعمــال ایــن تغییــرات، شــاهد تغییــرات عمــده ای در 

میــزان ترافیــک دریافتی باشــید.

 

 

4- شناسایی فرصت های بهبود نرخ کلیک خوری

بــا وجــود اینکــه click-through-rate یــا نــرخ کلیــک خــوری یکــی از شــاخص های 

مهــم تعییــن رتبــه اســت، امــا بســیاری از صاحبــان ســایت از ایــن واقعیــت اطالعــی 

ندارنــد. بــه زبــان ســاده، اگــر نتیجــه ای که از ســایت شــما در صفحــه نتایج جســتجوی 

گــوگل ظاهــر می شــود هیــچ کلیکــی دریافــت نکنــد یــا کلیک هــای دریافتــی آن کــم 

باشــد، رتبــه آن کاهــش داده خواهــد شــد؛ زیــرا گــوگل ایــن نتیجــه را بــه عنــوان یــک 
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نتیجــه کــم ارزش و نامتناســب تلقــی می کنــد. از طــرف دیگــر، چنانچــه نتیجــه شــما 

زیــاد کلیــک بخــورد، رتبــه شــما افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

بــرای شناســایی میــزان کلیکــی کــه دریافــت کرده ایــد بایــد بــه آمــار CTR کوئری هــا 

ــه  ــی ک ــد. در صورت ــه کنی ــد توج ــب کرده ای ــه کس ــا رتب ــرای آنه ــه ب ــی ک و برگه های

impression دریافــت می کنیــد، امــا هیــچ کــس بــرای مشــاهده مقالــه یــا 

ــدا کــردن  ــه منظــور پی ــد ب ــد، بای ــک آن کلیــک نمی کن ــر روی لین برگــه مــورد نظــر ب

ــت  ــه وق ــا آدرس صفح ــا ی ــات مت ــوان، توضیح ــازی عن ــرای بهینه س ــی ب راهکارهای

ــد. ــردن متقاعــد کنی ــرای کلیــک ک ــد مــردم را ب ــا بتوانی ــد ت بگذاری

بــه عــالوه، بهتــر اســت کــه نگاهــی بــه برگه هــای دیگــری کــه در بــاالی نتیجــه شــما 

در صفحــه نتایــج جســتجو ظاهــر می شــوند بیندازیــد و ســؤاالتی از ایــن دســت را از 

خودتــان بپرســید:

 	 User( ــتجو ــتجوکننده از جس ــرد جس ــت ف ــا نی ــدف ی ــا ه ــن ب ــوای م ــا محت آی

دارد؟ هماهنگــی   )Intent

ــب 	  ــه مخاط ــوا را ب ــت محت ــر، کیفی ــوان بهت ــک عن ــاب ی ــا انتخ ــم ب ــا می توان آی

ــم؟ ــان بده نش
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آیا محتواهای دیگر از محتوای من کیفیت بهتری دارند؟	 

ــا 	  ــه آنه ــرده و ب ــی ک ــش بین ــر پی ــده را بهت ــر خوانن ــؤاالت ه ــم س ــه می توان چگون

پاســخ بدهــم؟

ــر هســتند، مخاطــب را کنجــکاو  ــه جذاب ت ــد ک ــه کار ببری ــی را ب ــد عناوین ســعی کنی

ــر روی  ــه کلیــک ب ــا تعــداد بیشــتری ب ــز هســتند ت ــد و حــاوی اعــداد و پرانت می کنن

آنهــا ترغیــب شــوند. بــه عــالوه، توضیــح متــای برگــه بایــد بــه ایــن ســؤال پاســخ 

بدهــد کــه »چــرا بایــد روی لینــک ایــن برگــه کلیــک کنیــد و نــه برگه هــای دیگــر؟«

5- پیدا کردن برگه هایی که به بهینه سازی های بیشتری نیاز دارند

کنســول جســتجوی گــوگل، بهتریــن منبــع بــرای کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره رتبــه 

ســایت و برگه هــای مختلــف آن محســوب می شــود. البتــه می توانیــد ایــن اطالعــات 

را از گزارش هــای تلفیــق شــده در گــوگل آنالیتیکــس یــا مســتقیمًا از کنســول جســتجو 

دریافــت کنیــد؛ امــا در هــر صــورت ایــن ابــزار اطالعــات و آمــاری را در اختیــار شــما 

قــرار می دهــد کــه در هیــچ کجــای دیگــر در دســترس نیســت.

یکــی از اقدامــات کلیــدی و مهمــی کــه بایــد بــا ایــن اطالعــات ارزشــمند انجــام بدهید 

ایــن اســت کــه رتبــه دریافتــی هــر برگــه و عبارتــی کــه بــرای آن رتبــه دریافــت کــرده 

ــارت،  ــرای آن عب ــر ب ــای بهت ــب رتبه ه ــور کس ــه منظ ــپس ب ــرده و س ــایی ک را شناس
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بهینه ســازی های الزم را انجــام بدهیــد. در واقــع، ایــن ســریع ترین روش بــرای 

ــود. ــوب می ش ــایت محس ــی وبس ــک طبیع ــش ترافی افزای

پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه بــه دنبــال کلمــات کلیــدی و برگه هایــی باشــید کــه در 

صفحــه دوم یــا انتهــای صفحــه اول نتایــج جســتجو ظاهــر می شــوند. کلیدواژه هــا و 

ــاد، رتبه هــای باالیــی را دریافــت  ــا وجــود داشــتن impression زی برگه هایــی کــه ب

نکرده انــد بایــد بــه عنــوان نقطــه تمرکــز اصلــی مــد نظــر قــرار داده شــوند؛ چــرا کــه 

پتانســیل باالیــی بــرای دریافــت ترافیــک دارنــد.

ــه  ــی ک ــس برگه های ــوگل آنالیتیک ــتفاده از گ ــا اس ــدا ب ــد ابت ــالوه، می توانی ــه ع ب

بیشــترین ترافیــک را دریافــت می کننــد شناســایی کنیــد و ســپس بــرای پیــدا کــردن 

ــراغ  ــه س ــد ب ــاز داری ــا نی ــتر آن برگه ه ــازی بیش ــور بهینه س ــه منظ ــه ب ــی ک اطالعات

ــد. ــتجو بروی ــول جس کنس

مطالعــه بیشــتر: گــوگل آنالیتیکــس و هــر آنچه بــرای کار بــا آن بایــد بدانیــد )راهنمای 

) مع جا
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ــتجوی  ــای جس ــرای کمپین ه ــب ب ــدی مناس ــای کلی ــردن کلمه ه ــدا ک 6- پی

پولــی

ــی  ــع ب ــک مرج ــوان ی ــه عن ــه ب ــیل را دارد ک ــن پتانس ــوگل ای ــتجوی گ ــول جس کنس

ــرار  ــر مــورد اســتفاده ق ــدا کــردن کلمه هــای کلیــدی مناســب تر و بهت ــرای پی ــر ب نظی

ــک و  ــای کلی ــزارش Performance، دکمه ه ــمت گ ــور در قس ــن منظ ــه ای ــرد. ب بگی

ــه نمایــش  ــرای ســه مــاه گذشــته ب ــا آمــار ایــن دو ب impression را فعــال کنیــد ت

ــی  ــردن نزول ــب ک ــتون impressions و مرت ــه س ــه ب ــا مراجع ــپس ب ــد. س در بیای

ــه  ــتر و چ ــای بیش ــد ایده ه ــاخص می توانی ــن ش ــاس ای ــر اس ــدی ب ــای کلی کلمه ه

ــد. ــدا کنی ــود پی ــای Google Ads خ ــرای کمپین ه ــری را ب ــا بهت بس

 Average و Average CTR ــای ــاب دکمه ه ــا انتخ ــد ب ــن، می توانی ــر ای ــالوه ب ع

ــا  ــد ت ــب کنی ــگاه مرت ــا جای ــاس position ی ــر اس ــه را ب ــج حاصل position، نتای

عباراتــی کــه برگه هــای ســایت شــما بیشــترین رتبه هــا را بــرای آنهــا کســب کرده انــد 

نمایــش داده شــود. بــا اســتفاده از ایــن اســتراتژی پیــدا کــردن کلمه هــای کلیــدی در 

برگه هــای فــرود ســایتتان می توانیــد امتیــاز کیفــی گــروه آگهــی )ad group( خــود 

را افزایــش بدهیــد. باالتــر بــودن ایــن امتیــاز بــه معنــی پرداخــت هزینــه کمتــر بــرای 

ــود. ــر خواهــد ب هــر کلیــک و کســب رتبه هــای باالت
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7- پیدا کردن ایده های بهتر برای تولید محتوا

ــوا هســتید، کنســول  ــد محت ــرای تولی ــری ب ــر و مؤثرت ــال ایده هــای بهت ــه دنب ــر ب اگ

جســتجوی گــوگل در ایــن زمینــه نیــز شــما را ناامیــد نخواهــد کــرد. بــه ایــن منظــور، 

ــری از  ــا 1000 کوئ ــزارش Performance، ت ــدول گ ــاالی ج ــش ب ــتفاده از فل ــا اس ب

عباراتــی کــه ســایت شــما بــرای آنهــا در نتایــج جســتجو ظاهــر می شــود را در یــک 

فایــل ذخیــره کنیــد.

 

ســپس بــه منظــور شناســایی گــروه موضوعــی کلیدواژه هایــی کــه ســایت شــما بــرای 

آنهــا در نتایــج جســتجو ظاهــر می شــود، کوئری هــا را بــه صــورت موضوعــی طبقــه 

بنــدی کنیــد. از ایــن طریــق، موضوعاتــی کــه بیشــتر بایــد بــرای تولیــد محتــوا دربــاره 

ــد  ــت کنی ــتری دریاف ــک بیش ــد impression و کلی ــا بتوانی ــد ت ــت بگذاری ــا وق آنه

مشــخص خواهــد شــد.

ــر  ــد و غی ــدی برن ــای کلی ــتجوی کلمه ه ــم جس ــرات حج ــایی تغیی 8- شناس

برنــد

ــاره کلمــات کلیــدی در کنســول  اخیــرًا کمیــت و کیفیــت اطالعاتــی کــه می تــوان درب
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ــن توســعه و پیشــرفت،  ــه و همی ــه دســت آورد گســترش بیشــتری یافت جســتجو ب

ایــن قابلیــت بــی نظیــر را بــه یکــی از پرکاربردتریــن امکانــات کنســول جســتجو تبدیل 

کــرده اســت. در عیــن حــال، آمــار ایــن ابــزار فقــط بــه جســتجوهای اخیــر محــدود 

ــات  ــاالنه کلم ــرد س ــی عملک ــری و ارزیاب ــگام پیگی ــد در هن ــذا می توان ــود و ل نمی ش

کلیــدی برنــد و غیــر برنــد نیــز بســیار ســودمند واقــع شــود. در نتیجــه بــا اســتفاده 

ــه  ــد داشــت و از توســل ب ــار خواهی ــری را در اختی ــات دقیق ت ــت، اطالع ــن قابلی از ای

حــدس و گمــان جلوگیــری خواهــد شــد.

9- کاهش بانس ِریت با شناسایی کلمه های کلیدی منفی

یکــی از مزایــای اســتفاده از کنســول جســتجوی گــوگل بــه منظــور بررســی 

ــای  ــایی کلمه ه ــرده، شناس ــب ک ــه کس ــا رتب ــرای آنه ــایتتان ب ــه س ــی ک کلیدواژه های

ــدی  ــای کلی ــور از کلمه ه ــا منظ ــت. ام ــی )Negative Keywords( اس ــدی منف کلی

ــت؟ ــی چیس منف

ــه اگرچــه  ــه می شــود ک ــی گفت ــه آن دســته از کوئری های ــی ب ــدی منف کلمه هــای کلی

بــرای آنهــا رتبــه کســب کرده ایــد، امــا در واقــع نبایــد بــه خاطرشــان در نتایج جســتجو 

ــر )user intent( از جســتجوی آن  ــا خواســته و نیــت کارب ظاهــر شــوید؛ چــرا کــه ب

کلمــه کلیــدی تناســبی ندارنــد. بــه عبــارت دیگــر، نتیجــه ای کــه از ســایت شــما بــرای 
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آن کلمــه کلیــدی نمایــش داده می شــود بــرای جســتجوکننده مطلــوب نیســت و لــذا 

باعــث افزایــش بانــس ریــت )Bounce rate( ســایتتان خواهــد شــد. بنابرایــن الزم 

اســت کــه در اســرع وقــت، اقدامــات مراقبتــی و اصالحــی مــورد نظــر را بــه مرحلــه 

اجــرا دربیاوریــد.

یــک روش بــرای رفــع ایــن مشــکل، به روزرســانی محتواســت تــا بــا کلیــدواژه ای کــه 

بــرای آن رتبــه کســب کرده ایــد هماهنگ تــر شــود و بتوانــد نیــاز و خواســته کاربــر از 

جســتجو را بــرآورده کنــد.

ــاز و  ــا نی ــه ب ــد ک ــه کنی ــدی تهی ــب جدی ــه مطل ــن باشــد ک ــد ای ــر می توان روش دیگ

ــر متناســب اســت و ســپس در صفحــه ای کــه اکنــون در نتایــج جســتجو  نیــت کارب

ــه بــه دســت آورده بــه صفحــه جدیــد لینــک بدهیــد. رتب

ــه  ــوب چ ــت خ ــس ری ــت؛ بان ــرش چیس ــرخ پ ــا ن ــد: bounce rate ی ــتر بدانی بیش

ــت؟ ــددی اس ع
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10- ارائــه اطالعــات بیشــتر دربــاره ســایت بــه گــوگل بــدون اضافــه کــردن اســتراکچر 

دیتــا

اضافــه کــردن اســتراکچر دیتــا )Structured Data( بــه ســایت، اطالعــات بیشــتری 

ــا اســتفاده از  ــال، ب ــوان مث ــه عن ــرار می دهــد. ب ــار گــوگل ق ــوا در اختی ــاره محت را درب

ــک  ــما ی ــوای ش ــه محت ــد ک ــخص کنی ــوگل مش ــرای گ ــد ب ــا می توانی ــتراکچر دیت اس

مقالــه عمومــی اســت، یــا اینکــه یــک فهرســت پرســش و پاســخ، آگهــی شــغلی، نقــد 

و بررســی و یــا هــر چیــز دیگــری.

ــه  ــما ب ــوای ش ــری از محت ــا درک بهت ــد ت ــک می کن ــوگل کم ــه گ ــا ب ــتراکچر دیت اس

دســت بیــاورد و بــه نوبــه خــود می توانــد جایــگاه بهتــری را در نتایــج جســتجو بــرای 

شــما فراهــم کنــد. در عیــن حــال، همــه متخصصــان ســئو تجربــه کافــی در توســعه 

وب ندارنــد و گاهــی هــم امــکان دسترســی بــه کدهــای وبســایت وجــود نــدارد.

ــوگل  ــزار data highlighter در کنســول جســتجوی گ ــا اســتفاده از اب خوشــبختانه ب

ــد.  ــد نحــوه نمایــش وبســایت در صفحــه نتایــج جســتجو را سفارشــی کنی می توانی

ــه دســت مــی آورد، ســایتتان  از ایــن طریــق، گــوگل درک بهتــری از محتــوای شــما ب

ــد. ــدا می کن ــود پی ــز بهب ــه آن نی ــد و رتب ــر می رس ــه نظ ــر ب متمایزت
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ابــزار data highlighter اضافــه کــردن تگ هــای مناســب بــه قســمت های مختلــف 

محتــوا را آســان می کنــد و نیــاز بــه افــزودن اســتراکچر دیتــا بــه ســایت را تــا حــد 

زیــادی برطــرف می کنــد. در واقــع، تمــام کاری کــه بایــد انجــام بدهیــد ایــن اســت 

کــه آدرس یکــی از صفحــات ســایت خــود را وارد کنیــد تــا وارد فرآینــد مربوطــه شــوید 

و بتوانیــد تگ هــای مناســب هــر قســمت از برگــه را در محــل مناســب قــرار بدهیــد.

ــاظ  ــه را لح ــت صفح ــود در باف ــدی موج ــات کلی ــود، اطالع ــدی خ ــه بن ــوگل در رتب گ

می کنــد؛ لــذا بــا اســتفاده از data highlighter می توانیــد پیــدا کــردن ایــن 

ــار آن  ــاختارمندتری را در اختی ــت س ــد و باف ــان تر کنی ــوگل آس ــرای گ ــرنخ ها را ب س

ــد. ــرار بدهی ق

دقــت کنیــد کــه data highlighter هنــوز بــه نســخه جدیــد کنســول جســتجو انتقال 

داده نشــده و بــرای اســتفاده از آن بایــد از نســخه قدیمــی کنســول جســتجوی گــوگل 

)از ایــن آدرس( اســتفاده نماییــد.

سخن پایانی

ــتجو  ــج جس ــر در نتای ــای بهت ــب رتبه ه ــرای کس ــتر ب ــود را بیش ــایت خ ــه س هرچ

بهینه ســازی می کنیــد، متوجــه می شــوید کــه بــرای انجــام بهتــر کار خــود بــه 
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اطالعــات بیشــتر و بیشــتری نیــاز داریــد. در واقــع، حتــی در انجــام امــور مقدماتــی 

و ســاده ســئو نیــز عــالوه بــر اطالعــات آنالیتیکــس بــه اطالعــات کنســول جســتجوی 

گــوگل نیــز نیــاز خواهیــد داشــت. خوشــبختانه گــوگل امــکان تلفیــق اطالعات کنســول 

جســتجو بــا آنالیتیکــس را فراهــم کــرده و لــذا می توانیــد بــه راحتــی از طریــق گــوگل 

آنالیتیکــس بــه اطالعــات کلمه هــای کلیــدی و عملکــرد جســتجو دســت پیــدا کنیــد.

در نهایــت بــا اســتفاده مؤثــر از کنســول جســتجوی گــوگل و بهــره بــرداری از نــکات و 

مــواردی کــه در ایــن مطلــب بــه آنهــا اشــاره شــد می توانیــد گام هــای اســتوارتری را 

در مســیر تقویــت ســئوی ســایت خــود برداریــد و موفقیــت بیشــتری را در ایــن زمینــه 

شــاهد باشــید.
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