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ویکی پدیــا یــک دانشــنامه مردمــی اســت کــه پتانســیل خوبــی بــرای تقویــت ســئوی 

ســایت شــما و کســب رتبه هــای بســیار بهتــر در نتایــج جســتجو دارد. در ایــن مطلــب 

بــا روش هــای تقویــت ســئوی خارجــی و همچنیــن تقویــت ســئوی داخلــی بــه کمــک 

ویکی پدیــا آشــنا خواهیــد شــد.

ــتجوهای  ــج جس ــه نتای ــران صفح ــن حاض ــن و مهم تری ــی از بزرگ تری ــا یک ویکی پدی

گــوگل محســوب می شــود. ایــن ســایت بــه عنــوان یــک مرجــع اینترنتــی تقریبــًا در 

نتایــج نیمــی از همــه جســتجوها حضــور دارد. بــه عــالوه، اطالعــات بخــش عظیمــی 

از گــراف دانــش گــوگل )Knowledge Graph( نیــز از ویکی پدیــا دریافــت می شــود.

ــه  ــز ب ــئو نی ــع س ــی از مناب ــمه های غن ــی از سرچش ــا یک ــا، ویکی پدی ــر اینه ــالوه ب ع

ــی و  ــت ســئوی داخل ــه تقوی ــد ب ــل، می توان ــه دو دلی ــم ب ــد و دســت ک شــمار می آی

خارجــی ســایت شــما کمــک کنــد:

ــان 	  ــا زب ــع بــی نظیــری از دانش هــای انســانی اســت. در ویکی پدی ــا منب ویکی پدی

بــه همــان نحــوی بــه کار مــی رود کــه انســان ها از آن اســتفاده می کننــد؛ چــرا کــه 

ایــن دانشــنامه، عمدتــًا بــه دســت انســان های معمولــی ســاخته و پرداختــه شــده 

ــم  ــه ه ــه ای ب ــه گون ــدی را ب ــای کلی ــات و کلمه ه ــا موضوع ــود. ویکی پدی و می ش

ــد؛ ــان ها برمی آی ــت انس ــط از دس ــه فق ــد ک ــد می ده پیون

ویکی پدیــا یــک مرجــع اینترنتــی بــی همتاســت: مــردم بــه آن اعتمــاد دارنــد، از 	 

ــد. ــتناد می کنن ــه آن اس ــود ب ــته های خ ــرده و در نوش ــتفاده ک آن اس
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ــرای تدویــن اســتراتژی کلمــات کلیــدی ســایت خــود  ــزی ب بنابرایــن چــه برنامــه ری

ــتید، و  ــد هس ــای جدی ــال ایده ه ــه دنب ــه ب ــا اینک ــد، ی ــروع کرده ای ــی ش ــه تازگ را ب

ــیل  ــد پتانس ــد، نبای ــاال ببری ــود را ب ــایت خ ــه س ــاد ب ــب اعتم ــد ضری ــا می خواهی ی

ــن  ــوان از ای ــه می ت ــا چگون ــد. ام ــده بگیری ــئو را نادی ــت س ــرای تقوی ــا ب ویکی پدی

ــرداری کــرد؟ در ایــن  ــا ســئو بهــره ب ــرای پیشــبرد اهــداف مرتبــط ب دانشــنامه آزاد ب

مطلــب بــا روش هــای تقویــت ســئوی خارجــی )Off-Page SEO( و همچنیــن تقویت 

ــد. ــد ش ــنا خواهی ــا آش ــک ویکی پدی ــه کم ــی )On-Page SEO( ب ــئوی داخل س

 

روش های استفاده از ویکی پدیا برای تقویت سئوی خارجی
یکــی از مالک هــای بســیار مهــم گــوگل بــرای ارزیابــی قابــل اعتمــاد بــودن و کیفیــت 

ــًا  ــاد اســت. طبیعت ــل اعتم ــر و قاب ــک از ســایت های معتب ــک لین ــت ب ــوا، دریاف محت
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ویکی پدیــا یکــی از معتبرتریــن ســایت های اینترنتــی و سرچشــمه ای از منابــع مــورد 

نیــاز کاربــران اســت؛ در نتیجــه و بــا توجــه بــه قابــل ویرایــش بــودن محتــوای ایــن 

ــه راحتــی از وسوســه  ــوان ب ــران اینترنــت، نمی ت دانشــنامه عظیــم توســط همــه کارب

گذاشــتن لینــک در آن چشــم پوشــید. ایــن آزادی عمــل و پتانســیل های موجــود در 

ــی از  ــم انبوه ــاج حج ــی آم ــرای مدت ــنامه ب ــن دانش ــه ای ــد ک ــث ش ــا باع ویکی پدی

اســپم قــرار بگیــرد.

ویکی پدیــا در ســال 2007 میــالدی بــا هــدف توقــف ایــن بمبــاران بــی وقفــه اســپم، 

لینک هــای خــود را از حالــت follow بــه rel=”nofollow” تغییــر داد؛ بــه ایــن 

ــک( را  ــن لین ــتی )مت ــر ِتکس ــا َانک ــا PageRank ی ــای ویکی پدی ــه لینک ه ــی ک معن

بــه دریافــت کننــده لینــک انتقــال نمی دهنــد. ایــن تغییــر باعــث شــد کــه جذابیــت 

ــد  ــئو دارن ــه س ــی ب ــدگاه فرمول ــه دی ــئو ک ــاالن س ــدان و فع ــرای عالقمن ــا ب ویکی پدی

)یعنــی لینــک + کلمــه کلیــدی = رتبــه( بــه شــدت کاهــش پیــدا کنــد.

موضــع رســمی گــوگل نســبت بــه لینک هــای نوفالــو از ایــن قــرار اســت کــه »بــه طــور 

کلــی، مــا آنهــا را دنبــال نمی کنیــم.« بــا توجــه بــه ایــن جملــه، فعــاالن ســئو بــه دو 

دســته تقســیم شــده اند. دســته اول بــر ایــن باورنــد کــه لینــک ســازی در ویکی پدیــا 

ــی«  ــور کل ــه ط ــارت »ب ــر روی عب ــته دوم ب ــا دس ــدارد. ام ــی ن ــده و ارزش ــچ فای هی

ــا  ــتفاده از ویکی پدی ــرای اس ــری ب ــای نوآورانه ت ــال روش ه ــه دنب ــد و ب ــز می کنن تمرک

می گردنــد. در ایــن میــان، تجربــه نیــز نشــان داده کــه گــوگل لینک هــای ویکی پدیــا 

ــن ارزش  ــت. ای ــل اس ــت قائ ــا ارزش و اهمی ــرای آنه ــرد و ب ــده نمی گی ــالً نادی را کام
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 )Boomerang Effect( »ــی ــر بومرنگ ــه »اث ــت ک ــزی اس ــر چی ــه خاط ــت ب و اهمی

ــود. ــده می ش نامی

ــه دســت  ــا رتبه هــای باالیــی را در نتایــج جســتجو ب هنگامی کــه برگه هــای ویکی پدی

ــر  ــه آن »اث ــه ب ــد ک ــرای لینک هــای درون خــود ایجــاد می کنن ــی را ب ــد، حالت می آورن

ــا از  ــه ویکی پدی ــو در مقال ــای نوفال ــت، لینک ه ــن حال ــم. در ای ــی« می گویی بومرنگ

ــا  ــه ای از ویکی پدی ــه در مقال ــی ک ــر، لینک ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــوگل »وزن« می گیرن گ

قــرار دارد کــه رتبــه باالیــی در نتایــج جســتجو کســب کــرده، ارزش مرجــع خــود را بــه 

گــوگل نشــان می دهــد و در نتیجــه، ارزش آن مقالــه می توانــد باعــث افزایــش رتبــه 

برگــه مرجــع شــود.

ــر  ــت نظ ــختگیری و دق ــت، س ــه داش ــه آن توج ــد ب ــان بای ــن می ــه در ای ــه ای ک نکت

ویراســتاران ویکی پدیــا نســبت بــه اســپم و اســتفاده از ایــن دانشــنامه بــرای اهــداف 

ــا لینــک بگذاریــد، هیــچ بعیــد  ــذا حتــی اگــر بتوانیــد در ویکی پدی تجــاری اســت. ل

نیســت کــه بــه صــورت عمومــی یــا خصوصــی، مــورد لطــف ویراســتار قــرار بگیریــد و 

بــه لینــک شــما برچســب اســپم زده شــود.
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بنابرایــن بایــد بــه دنبــال اســتفاده از روش هــای صحیــح و قابــل قبولــی ماننــد مــوارد 

زیــر باشــید کــه وجــود لینــک شــما در ویکی پدیــا را بــه یــک معاملــه برد-بــرد بــرای 

ــد. هــر دو طــرف تبدیــل می کنن

مطالعــه بیشــتر:کتاب الکترونیکــی: Off Page SEO یــا ســئو خارجــی چگونــه انجــام 

مــی شــود؟
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 )citation( 1- از لینک هــای شکســته و لینک هایــی کــه بــه منبــع یــا مــدرک
نیــاز دارنــد بهــره بــرداری کنیــد

همان طــور کــه گفتیــم، نوفالــو بــودن لینک هــای ویکی پدیــا بــه ایــن معنــی نیســت 

کــه هیــچ ارزشــی ندارنــد. در واقــع، حتــی اگــر اثــر بومرنگــی و ارزش لینــک از دیــد 

ــک  ــما ترافی ــرای ش ــد ب ــا می توانن ــای ویکی پدی ــم، لینک ه ــده بگیری ــوگل را نادی گ

ارجاعــی ایجــاد کننــد )یعنــی مــردم روی لینــک شــما کلیــک می کننــد و وارد ســایتتان 

ــر روی لینــک  ــه عــالوه، هیــچ بعیــد نیســت کــه همــان افــرادی کــه ب می شــوند(. ب

ــد؛  ــک بدهن ــما لین ــه ش ــان ب ــایت خودش ــد در س ــک می کنن ــما کلی ــای ش ویکی پدی

چــرا کــه بــه هــر حــال ســایت شــما یکــی از منابــع ویکی پدیاســت.

بــرای اینکــه بتوانیــد در ویکی پدیــا لینــک قــرار بدهیــد و در عیــن حــال ُمهــر اســپم 

ــورد،  ــانی تان نخ ــر پیش ــا ب ــاری در ویکی پدی ــوای تج ــار محت ــا انتش ــگاری ی و هرزن

ــدا  ــادی پی ــت ع ــه در حال ــد. البت ــا کمــک کنی ــود ویکی پدی ــه بهب ــه نحــوی ب ــد ب بای

کــردن جــای مناســبی بــرای قــرار دادن لینــک بســیار دشــوار اســت، امــا خوشــبختانه 

ــد. ــان کرده ان ــما را آس ــا کار ش ــتاران ویکی پدی ویراس
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کافی است که عبارت زیر را در گوگل جستجو کنید:

site:wikipedia.org ]کلمه کلیدی[ + “پیوند مرده”

ــد  ــاهده کنی ــد را مش ــته دارن ــک شکس ــه لین ــی ک ــه برگه های ــد هم ــر می خواهی اگ

ــز  ــزار WikiGrabber نی ــد. اب ــه نمایی ــا مراجع ــه از ویکی پدی ــن برگ ــه ای ــد ب می توانی

ــدرک  ــه درج م ــه ب ــواردی ک ــاده و م ــای از کار افت ــردن لینک ه ــدا ک ــد در پی می توان

ــد. ــا باش ــد راهگش ــاز دارن )Citation( نی

پــس از آنکــه یــک لینــک شکســته یــا وجــود نیــاز بــه مــدرک و مســتندات را پیــدا 

کردیــد، بایــد ایــن ســؤال را از خودتــان بپرســید کــه آیــا منبعــی داریــد یــا می توانیــد 

ایجــاد کنیــد کــه بتوانــد جــای خالــی آن را پــر کنــد؟

اگــر پاســختان مثبــت اســت آن لینــک را از آن خــود کنیــد! بــه ایــن وســیله از یکــی 

ــه  ــد ک ــت می کنی ــو دریاف ــک نوفال ــک لین ــت ی ــایتهای اینترن ــن وبس از محبوب تری

ــد. ــته باش ــادی داش ــد ارزش زی می توان

دقــت کنیــد کــه در اینجــا دو گزینــه مشــابه، امــا اندکــی متفــاوت در پیــش روی شــما 

قــرار دارد.

اگــر لینــک یــا منبعــی را پیــدا کرده ایــد کــه دیگــر در دســترس نیســت، اساســًا بایــد 
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 )Broken link building( ــا اســتفاده از لینک هــای شکســته از روش لینــک ســازی ب

 Wayback Machine اســتفاده کنیــد. بــه ایــن منظــور می توانیــد از طریــق ســایت

ــورد  ــیاق م ــبک و س ــان و س ــه زب ــد و آن را ب ــی بیندازی ــی نگاه ــوای قدیم ــه محت ب

ــد  ــر نمایی ــایتتان منتش ــد(، در س ــی نکنی ــی کپ ــرده )یعن ــی ک ــان بازآفرین ــر خودت نظ

ــتری  ــبتًا کاله خاکس ــن و نس ــخه جایگزی ــد. نس ــک بدهی ــه آن لین ــا ب و در ویکی پدی

ایــن روش ایــن اســت کــه در صــورت امــکان، دامنــه منقضــی شــده ای کــه در مقالــه 

ــان را  ــایت خودت ــک س ــد و لین ــازی کنی ــداری و بازس ــک دارد را خری ــا لین ویکی پدی

ــدان درســتکار از روشــی  ــه چن ــع، بســیاری از ســئوکاران ن ــد. در واق ــرار بدهی در آن ق

مشــابه بــه ایــن اســتفاده می کننــد و بــا ثبــت انبوهــی از دامنه هــای منقضــی شــده، 

ــه  ــت ک ــد اس ــال، بعی ــن ح ــد. در عی ــت می کنن ــالگ درس ــی وب ــبکه های خصوص ش

ــار اســتفاده از ایــن روش ضــرری را متوجــه ســایت شــما کنــد. یــک یــا دو ب

امــا اگــر می خواهیــد از لینک هــای نیازمنــد منبــع اســتفاده کنیــد، بایــد محتوایــی را 

تولیــد کنیــد کــه بــا منبــع و مــدارک خواســته شــده هماهنگــی دارد. در ایــن حالــت 

بــه تحقیقــات و برنامــه ریــزی بیشــتری نیــاز خواهیــد داشــت، امــا چارچــوب کار شــما 

ــان  ــک در برابرت ــت لین ــرای دریاف ــده ب ــن ش ــت تضمی ــک فرص ــت و ی ــخص اس مش

ــیار  ــا بس ــرای ویکی پدی ــب ب ــار مطل ــه اعتب ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــرار دارد. ب ق

مهــم اســت؛ بنابرایــن بایــد یــک متخصــص شــناخته شــده پیــدا کنیــد یــا اطالعــات 

و داده هــای متقــن و معتبــری را بــه کار ببریــد. در صورتــی کــه چنیــن چیــزی بــرای 

ــد. ــد از همــان روش لینک هــای شکســته اســتفاده کنی ــر نیســت بای شــما امکان پذی
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پــس از ایــن کار، بــا اســتفاده از یکــی از ابزارهــای بررســی بــک لینــک )مثــالً لینــک 

اکســپلورر Moz( ســایت هایی کــه بــه لینــک شکســته مــورد نظــر لینــک داده انــد را 

پیــدا کنیــد و بــا آنهــا تمــاس بگیریــد.

ــر خــودکار لینک هــای  ــه منظــور تعمی ــا ب ــرًا ویکی پدی ــه اخی توجــه داشــته باشــید ک

ــال،  ــن ح ــت. در عی ــرده اس ــاز ک ــایت Archive.org را آغ ــا س ــکاری ب ــته، هم شکس

حتــی در صــورت انتقــال لینــک بــه ســایت Archive.org، بــاز هــم منبــع مــورد نظــر 

بــه روز نیســت و همچنــان فرصــت مناســبی بــرای شــما وجــود خواهــد داشــت.

 

 

2- در صفحــات متناســب بــا موضــوع هــدف خــود در ویکی پدیــا بــه دنبــال 
فرصــت لینــک ســازی باشــید

ــه  ــی از جســتجوها رتب ــا در نیم ــم، صفحــات ویکی پدی ــر گفتی ــه پیش ت همان طــور ک
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دارنــد. ایــن بــه نوبــه خــود یــک چرخــه واکنشــی ایجــاد می کنــد؛ بــه ایــن ترتیــب که 

مــردم بــا لینــک دادن بــه آنهــا بــه کســب رتبه هــای بهتــر بــرای ایــن برگه هــا کمــک 

ــه تعریــف واژه  ــگار می خواهــد ب ــه، هنگامی کــه یــک خبرن ــوان نمون ــه عن ــد. ب می کنن

یــا عبارتــی کــه در متــن خــود بــه کار بــرده اشــاره کنــد یــا یــک وبــالگ نویــس بــه نام 

ــا یــک جســتجوی  بــردن از یــک اتفــاق یــا شــخصیت خــاص نیــاز پیــدا می کنــد، ب

ســاده می توانــد بــه برگــه مرتبــط در ویکی پدیــا لینــک بدهــد.

در بیشــتر مــوارد، برگه هــای ویکی پدیــا بــرای کلمــات کلیــدی کلــی و عمومــی 

بهتریــن رتبه هــا را کســب می کننــد و مــردم نیــز بــه چنیــن برگه هایــی بیشــتر لینــک 

ــا  ــود در ویکی پدی ــب وکار خ ــا کس ــب ب ــای متناس ــردن برگه ه ــدا ک ــا پی ــد. ب می دهن

ــه  ــه احتمــاالً ب ــرادی ک ــد اف ــد می توانی ــک داده ان ــا لین ــه آنه ــه ب ــرادی ک و بررســی اف

لینــک دادن بــه شــما عالقمندنــد را پیــدا کنیــد.

ــای  ــی از ابزاره ــر را در یک ــورد نظ ــه م ــه آدرس برگ ــت ک ــی اس ــور کاف ــن منظ ــه ای ب

ــک  ــه لین ــه آن برگ ــه ب ــا فهرســتی از ســایت هایی ک ــد ت بررســی بــک لینــک وارد کنی

داده انــد نمایــان شــود. از ایــن طریــق، افــراد، ســایت ها و وبالگ هایــی کــه بــا شــما 

و خوانندگانتــان بــه نحــوی تناســب دارنــد را پیــدا خواهیــد کــرد. ســپس بایــد آنهــا را 

ــرای لینــک دادن بــه محتــوای ســایت خودتــان متقاعــد کنیــد. ب
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3- از پتانســیل گرفتــن بــک لینــک در قســمت منابــع مقــاالت بهــره بــرداری 
کنیــد

از دیربــاز، پیــدا کــردن منابــع و مراجــع موثــق بــرای کســب اطالعــات بیشــتر و معتبرتر 

ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــا محســوب می شــده اســت. ب ــم ویکی پدی یکــی از کاربردهــای مه

مــردم در هنگامی کــه )بــه هــر دلیلــی( تحقیــق انجــام می دهنــد، بــرای پیــدا کــردن 

منابــع معتبــر از ویکی پدیــا کمــک می گیرنــد )بــه ارتبــاط ایــن مــورد بــا مــورد یکــم 

توجــه داشــته باشــید(.

ــالگ  ــا وب ــایت ی ــوای س ــد محت ــرای تولی ــق ب ــن تحقی ــر ای ــرایطی اگ ــن ش در چنی

انجــام شــده باشــد بــه احتمــال زیــاد بــه برگــه منبــع لینــک داده خواهــد شــد )بــاز 

هــم دلیــل دیگــری بــرای بــه کار بســتن مــورد شــماره 1(. اکنــون کاری کــه شــما بایــد 

انجــام بدهیــد ایــن اســت کــه پــس از انتخــاب یــک برگــه متناســب از ویکی پدیــا، 

ــک  ــود را در ی ــای موج ــد و لینک ه ــه کنی ــای آن مراجع ــع« در انته ــش »مناب ــه بخ ب

ــد. حــاال فهرســت گســترده تری از وبســایت ها،  ــرار بدهی ــک ق ــک لین ــزار بررســی ب اب

افــراد و وبالگ هایــی را در اختیــار خواهیــد داشــت کــه احتمــاالً بــه لینــک دادن بــه 

محتــوای شــما عالقمنــد هســتند.
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4- برگه اختصاصی ویکی پدیای خودتان را بسازید
ــی  ــرای معرف ــر ب ــکار دیگ ــک راه ــان ی ــازمان خودت ــی س ــه اختصاص ــاختن برگ س

کســب وکار، افزایــش آگاهــی از برنــد و گرفتــن لینــک از ویکی پدیــا محســوب 

می شــود؛ امــا بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید کــه تنهــا در صورتــی بایــد بــه ســراغ 

ایــن تاکتیــک برویــد کــه کســب وکار شــما بــه درجــه ای از شــهرت، قــدرت و محبوبیــت 

ــت. ــه ای در ویکی پدیاس ــن برگ ــتن چنی ــته داش ــًا شایس ــه واقع ــیده ک رس

ــا  ــا در اینج ــتاندارد ویکی پدی ــح و اس ــاختارهای صحی ــت س ــه رعای ــد ک ــه کنی توج

اهمیــت ویــژه ای دارد؛ زیــرا عــالوه بــر اینکــه در تأییــد یــا رد برگــه و همچنیــن حرفه ای 

بــه نظــر رســیدن شــما تأثیــر خواهــد داشــت، برگــه شــما را بــه یــک منبــع اطالعاتــی 

ــط  ــتجوی مرتب ــج جس ــد در نتای ــوگل می توان ــه گ ــرد ک ــد ک ــل خواه ــتاندارد تبدی اس

12

https://modireweb.com


روش های استفاده از ویکی پدیا برای تقویت سئوی خارجی

www.modireweb.com

ــا  ــدا دســتورالعمل های ویکی پدی ــن، ابت ــد. بنابرای ــد شــما از آن اســتفاده نمای ــا برن ب

ــان از ویراســتاران و نویســندگان مجــرب  ــرای ایجــاد برگــه برندت ــد و ب را بررســی کنی

کمــک بگیریــد.

استفاده از ویکی پدیا برای تقویت سئوی داخلی
چــه بــرای تولیــد محتــوا برنامــه ریــزی می کنیــد یــا تدویــن اســتراتژی بــرای کلمــات 

کلیــدی، یکــی از مهم تریــن مــواردی کــه بــه آن نیــاز داریــد، شــناخت و درک بیشــتر 

افــرادی اســت کــه درک عمیقــی نســبت بــه موضــوع مــورد نظــر شــما یــا ســؤاالت 

ــق  ــان، ســؤاالت و عالی ــر، درک زب ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــاره آن دارن جــدی و اساســی درب

ــوا و ســئو ضــروری اســت. ــد محت ــرای موفقیــت در کمپین هــای تولی مخاطــب ب

ــا  ــد ب ــال می توانی ــوان مث ــه عن ــید. ب ــته باش ــتراتژی داش ــد اس ــور بای ــن منظ ــه ای ب

حــدس و گمــان شــروع کنیــد یــا اینکــه بــه ســراغ اســتفاده از نظرســنجی و مصاحبــه 

بــا مشــتریان هــدف خــود برویــد. راهــکار جایگزیــن دیگــر شــما ایــن اســت کــه بــر 

ــج  ــوری در نتای ــل تص ــوع قاب ــر موض ــرای ه ــًا ب ــه تقریب ــد ک ــه کنی ــنامه ای تکی دانش

جســتجو رتبــه کســب کــرده اســت. در صــورت انتخــاب آخریــن گزینــه، بــا اســتفاده 

از یــک اســتراتژی ویکی پدیــا محــور و اجــرای مــوارد و نــکات زیــر می توانیــد ســئوی 

داخلــی ســایت خــود را تقویــت کنیــد.

مطلــب مرتبــط: کتــاب الکترونیکــی: On Page SEO یــا ســئو داخلــی چگونــه انجــام 

مــی شــود؟
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1- عالقه به موضوعات مختلف را ارزیابی کنید
ــی رود. در  ــمار م ــه ش ــئو ب ــق س ــم در تحقی ــای مه ــی از مؤلفه ه ــتجو یک ــم جس حج

 Keyword Planner در Phrase Match عیــن حــال، فاصلــه گرفتــن گــوگل از حالــت

ــزان  ــدی، تشــخیص می ــه جــای کلمه هــای کلی ــات ب ــر موضوع ــز بیشــتر آن ب و تمرک

ــد. ــف را دشــوار می کن ــرای محتواهــای مختل ــه ب عالق

ــا موضوعــات  ــط ب ــدی مرتب ــرای بســیاری از کلمه هــای کلی ــا ب خوشــبختانه ویکی پدی

ــت  ــه دریاف ــر مقال ــه ه ــی ک ــزان ترافیک ــوان می ــرده و می ت ــب ک ــه کس ــف رتب مختل

ــرد.  ــخص ک ــه را مش ــوع مربوط ــه موض ــه ب ــی عالق ــزان کل ــه می ــد، و در نتیج می کن

ــود را در  ــده خ ــی پربینن ــای فارس ــی برگه ه ــی و الفبای ــت موضوع ــا فهرس ویکی پدی

ــام  ــار و ارق ــر، آم ــه دیگ ــک برگ ــالوه، در ی ــه ع ــت. ب ــرار داده اس ــوم ق ــترس عم دس

مقــاالت و بازدیدهــای آنهــا را در اختیــار عالقمنــدان گذاشــته اســت. افــزون بــر اینهــا، 

 )Persian( انتخــاب زبــان فارســی ،/http://stats.grok.se بــا مراجعــه بــه ســایت

ــه مــورد نظــر خــود می توانیــد آمــار مربــوط بــه آن را مشــاهده نماییــد. و درج مقال
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چنانچــه برگــه متناســب بــا موضــوع مــورد نظــر شــما بــا اینکــه برگــه ای اســت کــه بــه 

ــاالً  ــد، احتم ــت می کن ــاه دریاف ــی را در هــر م ــد اندک ــی ویراســتاری شــده، بازدی خوب

موضــوع مناســبی را انتخــاب نکرده ایــد. از طــرف دیگــر، اگــر برگــه مــورد نظــر بــه طــور 

ــازده  ــت و ب ــد روی محبوبی ــد، می توانی ــت می کن ــبی را دریاف ــک مناس ــتمر ترافی مس

موضــوع آن حســاب کنیــد.

ــد را در  ــت می آوری ــه دس ــق ب ــن طری ــه از ای ــی ک ــد اطالعات ــالوه، می توانی ــه ع ب

ابزارهایــی ماننــد گــوگل ترنــدز )Google Trends( و Keyword Planner نیــز بــه کار 

ــد. ــه دســت بیاوری ــد ب ــوای جدی ــری از پتانســیل محت ــا اطالعــات بهت ــد ت ببری

2- تحقیق کلمه کلیدی خود را با استفاده از ویکی پدیا انجام بدهید
در بخــش تدویــن اســتراتژی کلمــه کلیــدی، بایــد زبانــی کــه مخاطــب بــرای توصیــف 

محصــوالت، خدمــات یــا محتــوای شــما بــه کار می بــرد و نحــوه درک آن زبــان توســط 

موتورهــای جســتجو را شناســایی کنیــد.

ــا  ــد ی ــد و ناآشــنا کار می کنی ــرای یــک مشــتری در یــک حــوزه جدی ــع، چــه ب در واق

ــًا دشــوارترین  ــان هســتید، غالب ــرای ســایت خودت ــوا ب ــال تولیــد محت ــه دنب اینکــه ب

بخــش تحقیــق کلمــه کلیــدی، درک ابعــاد انســانی آن اســت.

ــینی،  ــتم های ماش ــه سیس ــی را ب ــات ابتدای ــوارد، تحقیق ــیاری از م ــئوکارها در بس س

ماننــد Keyword Planner محــول می کننــد. مشــکلی کــه در رابطــه بــا ایــن ابزارهــا 
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ــه کلیدواژه هایــی وابســته اســت  وجــود دارد ایــن اســت کــه اســاس عملکردشــان ب

ــی  ــای خوب ــور، نمونه ه ــدی مزب ــای کلی ــر کلمه ه ــت. اگ ــده اس ــت ش ــا ثب ــه در آنه ک

از کل جامعــه آمــاری نباشــند، بــازده اســتراتژی کلمــه کلیــدی شــما بــه شــدت تحــت 

تأثیــر قــرار خواهــد گرفــت.

ریشــه ایــن وضعیــت بــه مشــکل اساســی پیــدا کــردن یــک فهرســت اولیــه از کلمــات 

ــورد  ــوع م ــه موض ــردد ک ــی برمی گ ــان های واقع ــط انس ــده توس ــاخته ش ــدی س کلی

ــد. ــًا درک می کنن نظــر شــما را حقیقت

ــد؟  ــل کنی ــل و فص ــا ح ــیله ویکی پدی ــه وس ــئله را ب ــن مس ــد ای ــور می توانی ــا چط ام

بــه ایــن منظــور، بــه ســایت ویکی پدیــا مراجعــه کنیــد؛ همــان مرجعــی کــه توســط 

متخصصــان و مخاطبــان شــما نوشــته شــده، ویرایــش گردیــده و خوانــده می شــود. 

ســپس آدرس یکــی از صفحــات متناســب ویکی پدیــا را انتخــاب کنیــد. پــس از آن در 

ــد. AdWords مســیر Google Ads > Keyword Planner را طــی کنی

بــه قســمت New Keyword Ideas مراجعــه نماییــد و آدرس منتخــب ویکی پدیــا را 

در کادر Landing Page درج کنیــد.
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ــد از  ــه می توانی ــت ک ــد داش ــدی خواهی ــای کلی ــی از کلمه ه ــت عال ــک فهرس ــاال ی ح

آنهــا بــرای گســترش، تصحیــح و بهبــود فهرســت کلمــات کلیــدی خــود اســتفاده کنید.

البتــه متأســفانه Google Ads اســتفاده از Keyword Planner بــرای تحقیــق کلمات 

کلیــدی را محــدود کــرده، امــا مشــابه همیــن فرآینــد را می توانیــد در ابزارهــای مشــابه 

ــز اجــرا کنید. نی
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ــای  ــع و مقاله ه ــه منب ــاز ب ــوارد نی ــته، م ــای شکس ــه لینک ه ــه ب ــا توج 3- ب
ُخــرد، بــرای تولیــد محتــوا برنامــه ریــزی کنیــد

پیش تــر بــه امــکان اســتفاده از فرصــت لینــک ســازی تعمیــر لینک هــای شکســته و 

ــم؛ امــا همیــن مــوارد، فرصــت  ــا اشــاره کردی ــرای مقــاالت ویکی پدی ــع ب تأمیــن منب

بســیار خوبــی بــرای ایــده گرفتــن بــه منظــور تولیــد محتــوا نیــز محســوب می شــوند. 

در واقــع، برچســب دار و مشــخص کــردن لینک هــای شکســته، عناویــن محتــاج بــه 

منبــع و همچنیــن مقــاالت خــرد )مقــاالت کوتــاه( نشــان از اهمیتــی دارد کــه ویکی پدیا 

ــل  ــود قائ ــت می ش ــه در آن ثب ــته هایی ک ــا و نوش ــتوانه ادعاه ــت و پش ــرای جامعی ب

. ست ا

طبیعتــًا هــر کســی کــه بتوانــد محتوایــی را بــرای پــر کــردن ایــن خــأ تولیــد کنــد، نــه 

تنهــا جایگاهــی را بــه عنــوان یــک منبــع معتبــر بــه دســت مــی آورد؛ بلکــه از مزایــای 

ســئوی خارجــی کــه قبــالً ذکــر کردیــم نیــز بهــره منــد خواهــد شــد.

ــن  ــد ای ــز در مســیر تولی ــه عــالوه، امــکان اســتفاده از برخــی میانبرهــای ســاده نی ب

محتــوا و انجــام تحقیقــات الزم وجــود دارد. بــه عنــوان نمونــه، در مــورد لینک هــای 

 Wayback Machine ــد و در ســایت ــی کنی ــور را کپ ــک مزب ــد لین شکســته می توانی

قــرار بدهیــد تــا ببینیــد کــه منبــع اصلــی چــه ســبک و ســیاقی داشــته اســت. بعــد از 

آن، محتــوای بهتــری را تولیــد کنیــد و ســپس بــا همــه ســایت هایی کــه بــه آن لینــک 

داده بودنــد تمــاس بگیریــد.
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ــرای تولیــد محتــوا برنامــه ریــزی  ــه منابــع انتهــای مقــاالت ب ــا توجــه ب 4- ب
کنیــد

صفحاتــی کــه بــه عنــوان منبــع در انتهــای مقــاالت ویکی پدیــا قــرار دارنــد نــه تنهــا 

بــرای لینــک ســازی، بلکــه بــرای ایــده گرفتــن بــه منظــور تولیــد محتــوا نیــز بســیار 

کاربــردی هســتند.

ــد  ــر شــده در ایــن قســمت آنقــدر ارزشــمند بوده ان ــه اینکــه مقــاالت ذک ــا توجــه ب ب

ــذا  ــد، ل ــع اســتفاده کن ــوان منب ــه عن ــا ب ــا از آنه ــه یکــی از نویســنده های ویکی پدی ک

می توانیــد از موضوعــات آنهــا الهــام بگیریــد و محتــوای بهتــر و ارزشــمندتری را تولیــد 

کنیــد. در ایــن راســتا بررســی کنیــد کــه چــه الگوهــا و پرســش هایی در ایــن برگه هــا 

ــث و  ــیل بح ــه پتانس ــود دارد ک ــا وج ــی در آنه ــده جالب ــا ای ــت؛ آی ــده اس ــرح ش مط

بررســی بیشــتر را داشــته باشــد یــا اینکــه می توانیــد آن ایــده را در یــک قالــب جدیــد 

و بهتــر عرضــه کنیــد؟

سخن پایانی
ویکی پدیــا بــه عنــوان یــک دانشــنامه، راه میانبــری بــرای تقویــت ســئو یــا اســتراتژی 

محتــوا ایجــاد نمی کنــد؛ امــا در عیــن حــال نمی تــوان پتانســیلی کــه بــه ایــن منظــور 

دارد را نادیــده گرفــت.

ــه رشــد و  ــا کمــک ب ــا ب ــه تنه ــر اســت ک ــی نظی ــا یــک مرجــع ب ــع، ویکی پدی در واق

توســعه آن می توانیــد بــه رشــد و توســعه ســایت خودتــان نیــز کمــک کنیــد. لــذا اگــر 
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تاکنــون بــرای اســتفاده از ایــن مرجــع تأثیرگــذار برنامــه ای نداشــته اید، بــا توجــه بــه 

نــکات و راهکارهــای بــاال برنامــه ریــزی کنیــد و بــه کمــک ایــن دانشــنامه، گام هــای 

مؤثــر و محکمــی را بــرای رشــد و پیشــرفت کســب وکار خــود برداریــد.
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